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 ه یروس روش ک یجر اخ  تراجت  و يداص تقا ياه  صخ اش ،تامدخ   ياه  صخ اش ،یموم ع ت اعال طا

 

 

 

 ه ی روس روش ک یمو مع تا عالط ا

 کیلومتر مربع  185180 مساحت  1

 میلیون نفر  18 جمعیت  2

 %  39.5 درصد جمعیت شهري  3

 %  60.5 درصد جمعیت روستایی  4

 دمشق  پایتخت  5

 بی رع زبان رسمی و زبان هاي رایج  6

 جمهوري  نوع حکومت  7

 رئیس جمهور بشار حافظ االسد  رئیس حکومت  8

 پوند برابر یک یورو 560پوند سوري ـ  واحد پول و برابري آن در برابر ارزهاي رایج  9

 اهل تسنن  مذهب 10

 شیعه ـ علوي ـ اسماعیلی ـ دروزي ـ مسیحی ـ کردها  اقلیت هاي قومی و مذهبی  11

 سال  63 / 8 گی رخ امید به زندن 12

 ه یروس تا مدخ شخب يا ه صخاش

 نفر  1043332 تعداد گردشگر خارجی 1

 میلیون لیر سوري  8200 درآمد حاصل از گردشگري  2

 هزار مشترك  914 تعداد استفاده کنندگان از اینترنت  3

 هزار مشترك  3944 تعداد خطوط تلفن ثابت  4

 هزار مشترك  12700 تعداد خطوط تلفن همراه  5
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   هیروس  يداص تقا  يا ه صخاش

 میلیون لیر سوري  1367389 تولید ناخالص داخلی 1

 % 29 سهم بخش کشاورزي از تولید ناخالص داخلی 2

 % 13 سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی 3

 % 49 سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی 4

 لیر سوري  57359 سرانه تولید ناخالص داخلی  5

 109 ر دنیا تصادي درتبه اق 6

 % -9.7 نرخ رشد اقتصادي  7

 میلیون دالر  407 / 3 میزان ذخایر ارزي  8

9 
 عمده ترین تولیدات کشاورزي 

 -زیتون  -سیب زمینی  -تنباکو  -گندم

 مرکبات و تخم مرغ 

 نفت ، فسفات  عمده ترین تولیدات معدنی  10

11 
 عمده ترین تولیدات صنعتی 

گار و تنباکو ، سی -کنسرو  -روغن نباتی 

 خام ، قالی پشمی منسوجات 

 %  43.20 نرخ بیکاري  12

  هیر وس یجراخ تراجت شرازگ

 میلیارد دالر 7 / 435 رقم تجارت خارجی 1

 میلیارد دالر  786/1 میزان صادرات  2

 میلیارد دالر  5/ 649 میزان واردات  3

 میلیارد دالر تراز منفی  3 / 863 موازنه تجارت خارجی  4

5 
 مترین کاالهاي صادراتی هم

مشروبات   -مواد شیمیایی   -مواد اولیه منسوجات  - روغن حیوانی  -نهال گیاه  -بذر 

 گلهاي مصنوعی  -کفش   -سنگ و شیشه  -الکلی 

 حیوانات زنده  - مواد سلولزي  -مواد غذایی  -مواد شیمیایی  -ماشین آالت صنعتی  مهمترین کاالهاي وارداتی 6

 ایتالیا  -اوکراین   -روسیه  -ترکیه  -ایران   -هند  -مصر چین  -لبنان  -عراق  جاري شریک اول ت 10 7
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 هیروس  روشک رد تامدخ   و دیلوت  و تراج ت يرامآ لیلحت

  رآالتی ش  ، یلوازم ساختمان  ،یمانند لوازم خانگ  یو صنعت  یی و غذا  يکشاورز  ي دیاز محصوالت تول  ياریبه بس   ه یبازار سور  ازین •

مورد    هیو مواد اول  آالتن یو ماش  يکشاورز  زاتیلوازم و تجه  ،یپزشک  زاتیدارو و تجه  ،یلوازم و مصالح ساختمان   ،یبهداشت

 ن ی توسعه صادرات به ا  يبرا   یمختلف فرصت  يهانه یدر زم  یرانی ا  يهاشرکت   یخدمات فن  نیو همچن   يدیتول   يهابخش   ازین

 کشور است. 

 ، مکمل هاي داروئی ، قطعات و تجهیزات نیروگاهی، ماشین آالت فرآوري غالت، تجهیزات پزشکییترکیبات آل    :نهمترین اقالم صادراتی ایرام

میلیارد دالر به این کشور صادرات    2.2حدود    1397تا    1387سال    هاي ایرانی از در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی به سوریه نیز شرکت 

پل و   جادیا  ،یمعدن  يهاروغن  هیتصفکارخانه    ،يلوساز یخانه، س  ه یبرق، تصف  يهاپست   جادیخودرو، ا  دیخطوط تول  ياندازراه   .اندداشته

ترانسفورماتور، احداث   رینصب و تعم   ،یطراح  شه،ی ش  د یکارخانه تول  مان، ی کارخانه س  روگاه،ینشاسته، احداث ن   د یخطوط تول  ياندازراه 

 ی رانی ا  يهاتوسط شرکت   هی به سور  یو مهندس  یصدور خدمات فن  يهانهیزم  نی تراز جمله مهم   یآب  زاتی تجه  يو اجرا   نیکارخانه آرد، تام

 بوده است. 

و    یآهن  يهاله یشامل قطعات خودرو، دارو، م  هیسور  به   رانیا   یصادرات  ي کاالها  ن یترهم م  :  89  لاس  رد  هیر وس  ه ب  ن اری ا  یتاردا ص  مالق ا

 . تس او مخمرها بوده  میسد  يکربنات د  ،یبهداشت  رآالتیاطفال، پسته، ش رخشکیش  ،يگاز يهانی قطعات تورب   ل،یفوالد، لوله و پروف

و دارو نسبت   يو فوالد   یآهن  يهاله یانواع م  یبرق، برخ  يهاي هاد  ،ی مس  يهامفتول   ل،یلوله و پروف  رخشک،یش  99  لاس  ییا دتبا   ههام  7  رد

قطعات خودرو، قطعات   ،يو فوالد  یآهن  يهالهیانواع م   یمانند برخ  یو محصوالت  صادرات داشته  ش یبه مدت مشابه سال گذشته افزا

 اند.مواجه بوده  هیربا کاهش صادرات به سو  رخشکی مخمرها و ش ن،ی تورب

 ، منسوجات و پوشاك تونی و روغن ز ی، مواد غذائتنباکو : نمهمترین اقالم وارداتی به ایرا

 و پارچه بوده است.  وهینباتات، مغز م  تون،یروغن ز فات،شامل فس  :89 لاس  رد هیاز سور  رانیا  یاقالم واردات  

ن   نیا  یدر تجارت خارج لبنان، اردن، چ  یعمده واردات  يهاطرف   2019در سال    ز یکشور  عراق و تونس و   ه،یترک  ن،یشامل کشورها 

دالر به جهان صادرات    ونیلیم  309کشور در مدت مذکور حدود    نی اند که اداده   لیتشک  نیچ  و  هیترک  ه، یرا روس  یعمده صادرات  يهاطرف 

   جهان واردات داشته است. زدالر ا اردیلیم 4.3و حدود 

  ، یوانیو ح  یاهیگ  يهاو روغن  های چرب  ل،یو آج  جاتوه ی م  جات،ی ترش  جات،ه یادو  ،يرا قهوه، چا  ا ی به دن  هیسور   یاقالم عمده صادرات

لبن  نده،یحبوبات، صابون، مواد شو کشور از جهان را    ن یا  یداده و  اقالم واردات  لیتشک  مانیو عسل، گچ و س  یپوشاك، محصوالت 

 غالت، آهن و فوالد و دارو بوده است.  ،ی کیو قطعات، مواد پالست هینقل  لیوسا ،ير یو تصو  یو صوت یکیالکتر زاتی و تجه آالتن ی ماش

مانند انواع روغن پخت و پز    یاساس  يدچار کمبود کاالها  ،ی کنون  ری بحران فراگ  طیدر شرا  ه یجامعه و مردم سور  یکل  يبه طور -

نرخ    شیافزا  لیو کودکان و ... هستند که به دل  یعموم  ییغذا   عیدر صنا  ازیمورد ن   رخشکیگندم، برنج، شکر، ش  ،یو سرخ کردن
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  ز یکاال و خدمات و ن  متی ق  شیموجب افزا  هیسور  ریل  - یورو و دالر در برابر پول ملی  -ی جهان  جیرا   يارزها  متیق   يبرابر 

 .مردم شده است دیکاهش قدرت خر 

 ت ی در اولو یعموم یی و سبد کاال یاساس  يفراهم نمودن کاالها یفرهنگ یو مل یمذهب يعباد يمراسم و مناسبتها  يدر برگزار -

 ور ی محصوالت دام و ط جات؛یو سبز  هاوه ی مانند م يگونه مراسم مانند انواع محصوالت کشاورز نیا  ازی مورد ن  ياست و کاالها

بم    يخرما   تیفیک  ز ی. البته وجه تما باشندی کشور موجود م  نیخرما در ا   ژهیبه و  تنقالتو    وهیانواع خشکبار، م  ؛یو مواد لبن

  ام یدر ا  ژه یو  بهی اسالم  يکشورها  زیو ن  ریسرد س  يصادرات آنها به کشورها  يکشورمان برا   ینسب  يها   تیهمواره از مز   ، یرانیا

 .باشندی ماه مبارك رمضان م

که    هیداخل سور  دیتول  يکشور با کاالها  نیا   ازیمورد ن  یاساس   يکاالها  ژهیمختلف به و  یو مهندس  یکماکان کاال و خدمات فن -

 . شوندی آن تبادل م انیو حام هی همسا يبا کشورها یغالباَ مازاد بر مصرف عموم مردم هستند توسط دولت و بخش خصوص 

 

درصد، صنعت    20با حدود    يهستند. کشاورز یعیو ش  یدرصد آن مسلمان سن  90نفر است که    ونیلیم 18حدود   یتیجمع  ي دارا  هی کشور سور

محصوالت    کشور هستند.   نی ا  یناخالص داخل   د یو تول  صاداقت  دهندهل ی تشک  ی اصل  يهادرصد سهم، بخش   60درصد و خدمات بالغ بر    20کمتر از  

عمده   دیاست. تول  ریمرغ، مرغ و شچغندر، گوشت گاو و گوسفند، تخم  تون،ی کشور شامل گندم، جو، پنبه، عدس، نخود، ز نی ا  يعمده کشاورز

محصوالت    و مونتاژ خودرو است.  مانیتوتون و تنباکو، سنگ فسفات، س  ها،یدنینوش  ،ییشامل نفت، منسوجات، موادغذا  زین  هی سور  یتصنع

 شامل نفت، فسفات،کروم و سنگ منگنز، آسفالت، سنگ آهن، سنگ نمک، سنگ مرمر و گچ است.  زین هی سور یعمده معدن

 

  ات یموافقتنامه اجتناب از اخذ مال  -یخارج  يگذار   هی متقابل از سرما  تی و حما  قی موافقتنامه تشو  :هنامه هاي پایه اقتصادي دو جانب  موافقت

آزاد  -یگمرک   وافقتنامهم  -مضاعف تجارت  بازرگان موافقتنا  -موافقتنامه  تاس  -  یمه  بازرگان  يشورا  سیموافقتنامه  سور  رانی ا  یمشترك  - هی و 

 ه ی و سور رانی ا يو بلند مدت اقتصاد يراهبرد  يها يهمکار موافقتنامهیشگاهی مان يها يموافقتنامه همکار-موافقتنامه حمل و نقل 

  حمل   موافقتنامه  •  1375مضاعف سال    اتیمال  اخذ  از  اجتناب  موافقتنامه  •  1363سال    يفقتنامه حمل و نقل جاده اموا  •  :  الیست موافقتنامه ه 

 هی سرما قی و تشو تی حما موافقتنامه • 1376سال   یبازرگان ي تفاهم اتاقها ادداشت ی  • 1375سال  یبازرگان  موافقتنامه •  1375سال  ییهوا نقل و

سال    یارتی و ز  يتفاهم جهانگرد  ادداشتی   •  1379  یلی ر  نقل  و  حمل  موافقتنامه  •  1378سال    ییای حمل و نقل در  تنامهموافق  •  1376سال    يگذار

  ي تفاهم همکار ادداشتی  • 1384سال  هی بانک در سور سیتاس موافقتنامه چهارچوب • 1383سال   یگمرک  يهای همکار يها موافقتنامه  • 1382

  موافقتنامه  • 1385سال   يگذار هی سرما تهیکم لی تشک • 1384سال  يتجار حاتیترج موافقتنامه • 1384 لسا  تیفیاستاندارد و حفظ ک نهیدر زم

  د ی تمد  نی آخر  خی ( تار  1386دو کشور سال    یشگاهی مراکز نما  يهمکار  نامه  تفاهم  •  1386مشترك بازرگانان دو کشور سال    يشورا  سیتاس

دو کشور سال    نیب  ياقتصاد  يها ی همکار  موافقتنامه  •)  دی گرد  ییاجرا  1391/ 29/1  خی تار  ز(ا  1389مه تجارت آزاد سال  موافقتنا  •)  1397بهمن  

  •  1397سال    یلی ر  نقل  و  حمل  موافقتنامه  •  1397سال    یبانک  باتیترت  نامه  تفاهم  •  1397سال    ییتفاهم مبارزه با پولشو  ادداشتی   •  1393

 1397سال  يت اقتصادبلند مد يها  يهمکار موافقتنامه
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  هیروس ا ب ییانشآ يارب هیروس  رازاب  لیلحت زا  دیفم يا  هصالخ •

 

  22  ت یباشد. جمع  یدارا م  يبازساز  يبرا  یو فراوان  ادی ز  اریبس  يتهایظرف  نکی هم ا  یدمشق پس از سالها جنگ داخل  یتختی به پا  هی کشور سور

  ه ی دهد تا بتوانند با صادرات به سور  یکشور قرار م  نی ا  صادرکنندگان به  اریرا در اخت  یبزرگ  اریبس  اریبازار مصرف بس  هی کشور سور  یونیلیم

 ار یگفت که در منطقه بس  توانیبوده و م  ادی ز  اریبس  هی تهران در کشور سور  یتختی به پا  رانی کشور ا  یاسیرا گسترش دهند. نفوذ س  خود تجارت  

 یاصل  يرقبا  .آورد  یبه وجود م  یرانی و خدمات ا  صادرکنندگان کاال  يبرا  یمناسب و خوب  اریرو فرصت بس  نی باشد، از ا  یم  رینظیو ب  ادی ز

کنند. کشور   فای ا ینقش هی در اقتصاد سور توانندینم نی منع شده اند، بنابرا هی از ورود به اقتصاد سور ه،یمانند ترک انهیخاورمدر منطقه  رانی کشور ا

  .است  نییآنها پا   يدیتول  يکاالها  تی فیو ک  ندارد   یجهقابل تو  یتوان صنعت  زیاست ن  هیتهران در بازار سور  يبهایرق   نیتر  یمصر که از اصل

 هیشده در روس  دیتول  ي، اما کاالهاباشد  یم  هی؛ کشور روس  هیدر بازار تجارت با سور   رانی ا  يتجار  ياقتصاد  یاصل  بیرق متذکر شد که    توانیم

  ن ید. همچنصادر کردن به دمشق ندارن   يرا برا  رانی ساخت ا  يتوان رقابت با کاالها  هیگرانتر بوده و روس  اری بس  رانی ا  ي دیتول  يدر مقابل با کاالها

 شیپ  يدی جد  يها  چهی باعث باز شدن در  قای قاره آفر  يو کشورها  ییبه تجار اروپا  يتجار سور  یو دسترس  هی کشور سور  ییایجغراف  تیموقع

کشور صادرات داشته   50از  شید بوده و به ب نمتوان اریبس ياقتصاد نهیقبل از جنگ در زم هی کشور سور شود. ی م رانی در ا يفعاالن اقتصاد يرو

  ن یبزرگتر   .دینام  آن را حلب  يد یتول  تختی پا  توانی آن دمشق است، اما م  یاسیس  تختی که پا  نی استان دارد که با وجود ا 14کشور   نی است؛ ا

  گر ی مهم د  يهااز کارخانه  ی؛ بخشآن بوده هم در حلب قرار دارد  يها کارخانه   نی ترمهم   ينجّار که دارا   خیبه نام ش  هیسور   یشهرك صنعت

 ری ادلب هنوز در تصرف مسلّحان مخالف دولت (داعش و سااما متاسفانه    ،ردیگی را در بر م  هیسور  يدر ادلب هستند که منابع نفت و انرژهم  

  60حدود    یی در حوزه دارور  کشو  ن ی ا  هم اکثرا اهل حلب هستند.  هی که البته صنعتگران سور  معاند) قرار دارد و فقط حلب آزاد است  يهاگروه

  ن ی به هم  زی) نتونی ز  ژهی (به و  ییو محصوالت غذا   یو بهداشت  یشی محصوالت مختلف آرا؛ در حوزه  داشته  ياریو صادرات بس  يکارخانه قو

  کرد؛ ی صادر مه کاال  ی عضو اتحاد  يهاکشور   نی عرب بود که به خود ا  هی صادرکننده اتحاد  نی بزرگتر  نی؛ همچنشکل موفق و صادرکننده بوده است

 بیحلب دچار تخرمتاسفانه با شروع جنگ،    .گفتن داشت  يبرا  يادی به اروپا حرف ز  ينفت و انرژ  ،یر حوزه صادرات محصوالت نساجد

  ه ی ن از سورواردکنندگا  نی از بزرگتر  ی کی کشور    نی قرار گرفت، چون ا  هیموضوع به شدت مورد استقبال ترک  نی که ا  شد  ي صد در صد  بای تقر

را تصرف    يسور  يهاکارخانه   زاتیاز تجه  ياریرا تصاحب کند و داعش هم بس  هی داشت که اقتصاد سور  يادی ز  ت یاهم  هیترک  ي برا  ن،ی رابود؛ بناب

  م یساعت و ن  کی حدود    روتیب  دمشق تا چون از    ،دهدیلبنان انجام م  قیاز مراوداتش را از طر   ياریپس از شروع جنگ بس  هیسور  کرد.

هستند، اکنون در حال   نیو چ هیها روسآن   نی که مهمتر يادی ز يهاکشور هم دارند.  ياریبس یو فرهنگ یاسیات سمناسب نیو همچن فاصله است

کردند هم، اکنون    يمثل عربستان و امارات که خودشان جنگ افروز  ییهااز کشور  یلیخ  یاند؛ حت  هی در سور  يگوناگون اقتصاد  يهاتیانجام فعال

طرطوس و   ه،یالذق   یبندر مهم و بزرگ با اسام 3  هیسور  .تند کشور جنگ زده هس  ن ی در ا  ي گذار  هی سرما يمختلف در تالش برا  يهابا روش 

اببندد و توسعه بندر طرطوس را در دست دارد  ه ی با سور  یخوب  يهاقرارداد   يموفق شده در حوزه انرژ  ه یروسکه، چون    دارد  اسی بان   ران ی ، 

  ن ی تا کوتاه تر  ر یمس  ن ی وجود دارد که ارزان تر  هی حمل و نقل به سور  ي برا   یمختلف  يها  ر یمس  داشته باشد.   يشتریتمرکز ب  هیالذق  يرو   تواندیم

  ي که برا  رانی با کشور ا  هی داد . با توجه به هم مرز نبودن کشور سور  ح ینام برد و توض  توانیحمل و نقل م  يمطمئن برا  يراه ها  گری و د  ریمس

ارزان و    يها  ریوجود دارد از مس  ه ی حمل و نقل به سور  يبرا  یگوناگون  يرهایرا دارد مس  ي شتریدغدغه ب  یرانی ا  دکنندگانیصادرکنندگان و تول

 .شود یحمل و نقل به دمشق که در ادامه نام برده م ي زمان برا نی با کم تر يرهایحمل نقل تا مس يمطمئن برا
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 . کشد  یروز طول م 30تا  20بندعباس که حدود  ر یمس -1

 .شود یحمل م هیو از آن بنادر به سمت بندر الذق شوندیحمل م هیاسکندرون ترک ای  نیتا بندر مرس ینیورت زمکه کاالها به ص یبیترک ریمس-2

 .دیحمل و نقل اقدام کرد که حدود ده روز طول خواهد کش يبرا ینیزمان از راه زم ن ی توان با کم تر یعراق که م ریمس-3

 رسد.  یتر هستند که حدودا دو روزه مو وزن کمبا حجم  ينمونه کاالها و بارها يکه برا ییهوا ریمس-4

به    ياه یترک  يهرگونه واردات کاالدارند و    يبد  اریروابط بس  ه،ی از مخالفان دولت سور  تی کشور در حما  نی نقش ا  ل یبه دل  هیبا ترک  هايسور 

  ن،ی وارد نشده اند؛ بنابرا  یبازار رقابت  ن ی ه انا امن است هنوز ب   هی سور  کنندی ر مکه فک  نی ا  ل یهم به دل  گری د يها؛ کشور ممنوع است  ی طور رسم

دارد؛ روش   هیادرات کاال به سورص  يسه روش برا  رانی ا  است که بتوانند وارد بازار شوند.  یرانی گذاران ا  هی سرما  يبرا  یخوب  اریفرصت بس

از   ییروز و روش هوا 10 ینعراق به طول زما ای هیترک   ریاز مس ینیروز، روش زم 20 یبه طول زمان ه یبندرعباس به الذق  ری از مس  ییایدر

حمل  نهیهنوز هز ت،یامن نیتام ي هانهی وجود هز لیمتاسفانه به دل .است  يشتریب اری که وجود دارد و با سرعت بس یمی مستق يهاپرواز  قیطر

باشد، اکنون حدود چهار   نری هر کانت  ي براهزار و پانصد تا دو هزار دالر    نیب   دیکه با   يانه یهز   یعنیت  باالس   ه یبه سور  ران ی و نقل کاال از ا

ابت  رق  لیدل   نیاست به هم   ترنیی پا   نیو چ  هیمثل روس  گرید   ينسبت به رقبا  رانیو صادرات از ا   دیتول  نه یهز   دو برابر!  یعنی   هزار دالر است

به    لی تما  يبوده هم تجار بزرگ سور  شتریب  یرانی ا  يکاال   نهی که هز  يدر موارد   یحت  ؛میصادر کن   يشتریب  ي کاال   میتوان یو م  میدار  يساده تر

موافقت نامه    کی   هستند.  تیدر امن  یرانی با حضور در کنار تجار ا  دانندی را درك کرده اند و م  تیامن  تی داشته اند، چون اهم  رانی از ا  دی خر

 ن ی (ا شودی چهار درصد، انجام م  یحیدو کشور با تعرفه ترج نی ا نیقلم کاال، ب 80است که تمام مبادالت به جز  هی و سور رانی ا نیتجارت آزاد ب

 یحاتیشده و ترج  رار هستند برق  ي از لحاظ اقتصاد  ي مساو  بای تقر  طی که در شرا  ییهاسه گروه از کشور   ای دو    ن ینوع تعرفه در قالب موافقت نامه ب

آن با توجه   يکه بازساز  است   شده  بیتخر  هیمسکن در سور ونیلیم  میحدود دو و ن  .)شوندی ها قائل مکشور  يگری نسبت به د  گر ی کدی   يبرا

 يهااد ما را رونق ببخشد که مستلزم ورود ساختارسال اقتص  10حدود    تواندینهم و دهم، م  يهاطرح مسکن مهر در دولت   يبه روند اجرا

بازار مسکن   از  یبخش بزرگ  ،ی و محصوالت بتن  مانی کارخانه س  ي با راه انداز   تواندی م  رانیبه عنوان مثال دولت ادولت است؛    ياقتصاد

  ه ی سرما  .است   ازیماه زمان ن  کی آن،    افتیبتن آماده تا در  هیته  ياکنون در حلب از زمان ثبت سفارش برا  رای ز  ،اوردیرا به دست ب  هیسور

بزرگ   يهاکالن انجام دهد و طرح يگذار هی سرما ،یعنی کند؛  finance نهیزم نی موضوع ورود کرده اند، اما اگر دولت در ا نی گذران خرد به ا

 ک ی حقوق  ارزان است؛    اریاکنون بس  هی در سور  نیکار و زم  يروین  خواهد داشت.  يشتریب  يگذاران کوچکتر، خرد کند اثرگذار  هی سرما  نیرا ب

  ه، ی در سور  جادی ا  ياست که بخواهند برا   یگذاران  هی سرما  يبرا  یمهم  ت ی مز  نی و ااست   یرانی حقوق کارگر ا  هینصف پا بایتقر   يکارگر سور 

ثبت کرد؛ البته، احتماال    ياقتصاد  تیفعال  يشرکت برا   کی هزار دالر،    3تا    2با حدود    توانی م  ینشده است، به راحت  رانهیسختگ  نیقوان  چون هنوز

 ییهاکه در آن جا دفتر دارند و شرکت   ییهاشرکت   نیب  يادی تفاوت ز  هاي در کل سور  .شودی م  شتر یب  هاير یسختگ  د،ی جد  يالدی بعد از سال م

  دیبا اروپا هم باشد که با  يمراودات تجار  ش یافزا  يبرا  ياز راه لبنان، بستر  تواندی م  هیسور  .شوندی قائل م  کنند،ی ها تجارت ما آن که صرفا ب

مثال    میکن  نیتام  هی در سور  ي گذار  ه ی را با سرما  ی خاص  يهاکشور خودمان به کاال   ازین  میتوانی هم ما م  هانه یزم  ی در برخ  . از آن استفاده شود

کشور خودمان    ازین  ه،ی در معادن فسفات سور  يگذار  هی با سرما  میتوانیوجود دارد و ما م مهم است که در آن جا به وفور    یماده معدن  کی ات  فسف

درصد مسلمان هستند و    84درصد عرب و حدود    90کشور    نی ا  تیجمع  .م یها هم صادر کنکشور   ری را برطرف و به سا  یماده معدن  نی به ا

هستند؛ در    هی سور  یتیقوم  تیاقل  نی ها بزرگترکرد   کرد و ... در آن وجود دارد.  ،يزدی ا  ،يترك، آشور  لیاز قب  یفراوان  یتیو قوم  ینی د  يهاتیاقل
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با    ه،ی سور  يهاکرد   نی در آن دخالت کند؛ ا  تواندی بدون اجازه نم  یوجود دارد که کس  نیمنطقه کردنش  کی که درست در وسط شهر حلب    يحد

  ت یامن   ،يدرصد از تجّار و صنعتگران سور  70بالغ بر  هم، چون    یاسیاز نظر س  دارند.  یساکن شده اند نژاد مشترک  رانی که در ا  ییهاییای آر

تلفن همراه    يهااز اپراتور  یکی   يراه انداز  ICTدر حوزه    هی سور  . می دار  یخوب  اریروابط بس  ،دانندیم  ی رانی ا  يشهدا  ونی خود را مد  یفعل

اطالعات    يکشور  چی باالست، چون ه  اریبس  هایرانی ها به ادرجه اعتماد آن   یعنی   نی و ا  قرار داده است  یرانی اران اگذ   هیسرما  اریخود را در اخت 

  ران یا  قیاز طر  ه،یسور  ازیدرصد ن  60بالغ بر    کیو سرام   یشدر حوزه کامثال    ای   دهدی قرار نم  يگری در دسترس کشور د  یخود را به سادگ

 ده یکش  هی در سور  های رانی ا  يگذار  هی سرما  يبرا   ياریزحمات بس  یردولتیو غ  یمختلف دولت  يهاتوسط نهادگذشته    يهاسال   یط  .شودیم  نی تام

دالر    اردیلیم  40از    کنند؛یبه زحمات گذشته نم  یمسئوالن توجه  یالزم فراهم شده، اما اکنون که وقت برداشت است برخ  يهارساخت ی شده و ز

در رتبه    بای تقر  رانی هدف صادرات ا  يهاکشور   ست یکشور در ل  نی بوده است و ا  هی مربوط به سور  دالر  ونیلیم  160  د فقط حدو  ران،ی صادرات ا

  ران یا  یساختمان متعلق به اتاق بازرگان  کیدر منطقه آزاد دمشق    .میکنیاستفاده نم  هی سور  تیا اصال از ظرفم  یعنی   نی است و ا  41  ای   40

مرکز به   نیاز ا  یخاص  يخبر  چیسال است که ه  2کرده، اما حدود    يجا راه انداز  را آن  هیدر سور  انیران ی وجود دارد که مرکز تجارت ا

  ک یکنار همان ساختمان،    قایدق    است؟  ندادهرخ    یخاص  تیفعال  یبازه زمان   نی شود که چرا در ا  یموضوع بررس  نی ا  دی و با  دهیگوش نرس

  ی خوب  يهات یقرار دارد که فعال  يجمهور  استیر  يورو فنا  یلممعاونت ع  یالملل  نیمرکز تعامالت ب  اریدر دو طبقه در اخت  گریساختمان د

کوچک داشته باشد که هر کس    ی مردم  گاهی پا  کی   ه،ی در سور  رانی ؛ به نظر من اگر اانجام داده است  انیدانش بن  يهاکمک به شرکت   يرا برا

  ک ی بهتر از داشتن    یلید و مطالعه بازار داشته باشد، خکن  یماه در آن کشور زندگ  کی کشور را دارد، بتواند حدود    نی در ا  يگذار  هی که قصد سرما

با حضور در آن کشور   یرا دارند بهتر است مدت  هیدر سور  يگذار  هی که قصد سرما   يافراد  است!  رچابکیبزرگ و غ  یِدولت  يِساختار اقتصاد

؛ اگر بدون تمرکز کار کنند،  رکز کنندخاص تم   يکاال  کیبر صادرات    یگروه، به صورت تخصص  لیبه مطالعه بازار بپردازند و پس از تشک

اند، به خودشان شده    یرانی ا  يهاها، سبب کاهش اعتبار کاال  يسور  یِدوست   رانی او با سوءاستفاده از حس    رمتمرکزیکه قبال غ  ياز افراد   یمثل برخ

  ي اادر کرده اند و، چون نهاد و برنامه ص  3درجه    يبفرستند، کاال  ک یدرجه    يبه عنوان مثال، اگر قرار بوده کاال  زنند؛یم  بیآس  گرانی و د

 را کاسته اند.  یرانیا  يصادرات وجود ندارد اعتبار کاال  نینظارت بر ا   يهم برا

  ط ی که برحسب شرا  می را در نظر دار  ییهاتیمعاف  يگذارهی سرما  يهاپروژه  ياما ما برا  شود،ی بر سود اخذ م  اتیدرصد مال  28  هی در کشور سور

  ن ی از ا  یرخب  داشته باشد.  نهیزم  نی در ا  فیدرصد تخف  50تا    يدر موارد  تواندیم  گذاره ی سرما  کی که    يبه طور  شودی م  کاسته  اتیمال  نی اخذ ا

برخوردار    تیاز معاف  يکند از درصد  جادی کارگر اشتغال ا  75  يکه برا  ي گذارهی است به عنوان مثال سرما  ییزامربوط به اشتغال   یاتیمال  يهاتیمعاف

  ي در مجموع ما برا  برخوردار خواهد شد.  یاتیمال  تیمعاف  يکند از درصد باالتر  جادی نفر اشتغال ا  150  يکه برا  يگری د  گذاره ی خواهد بود و سرما

  ي الزم را برا  يهاهفته مجوز  کی ظرف    تواندی م  يگذارهی هر سرما  نکهی ضمن ا  می اکرده  نی تدو  یقی تشو  يهادر کشورمان بسته   يگذارهی سرما

اش موفق نباشد  که پروژه   یاش اقامت اخذ کند و در صورتخود و خانواده   يبرا   تواندی م یخارج  گذارهی سرما  کی   کند.  کسب  ت یفعال  کی آغاز  

اش را با  پروژه  يبرا ازیکار مورد ن يرویدرصد از ن 10  تواندی م گذارهی سرما کی  یحت خارج کند. هی خود را از سور هی سرما تواندی ماه م 6  ظرف

برق فشار    يهاپروژه کابل   ،یقطعات آهن  دیتول  ک،یپالست  يهالوله   دیتول  يهامانند پروژه   یمختلف  يهاپروژه  .اورد یب  هی خودش به کشور سور

  گذاران ه ی وجود دارد که سرما  هی در کشور سور  یسرطان  يهادارو از جمله دارو   دیتول  نیو همچن  ری دپذی تجد  يهاي انرژ   دیتول  يپروژه برا  ف،یضع

  ت ی اعالم کرده است که اولو  هی کشور، دولت سور   نی در ا  رانی فعال ا  ینی نقش آفرو    هی بعد از بحران سور  .کنندا اقدام  راست  نی در ا  توانندیم

شده و در    هی وارد سور  یدر قالب بخش دولت  هیخواهد بود که در حال حاضر روس  رانی و ا   هیروس  ن،یبا سه کشور چ  هی سور  یالملل  نیب  يهمکار
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نکرده است و   ییاجرا  هی را در سور  شی از حضور شرکت ها  یبانیهم هنوز پشت  نیچ  .است  هکرد  يگذار  هی ماسر  یمینفت و پتروش  يپروژه ها

حضور    يبرا  يبهتر  تیموقع  یرانی ا  يباعث شده تا شرکت ها  طی شرا  نی به آن اضافه کرد. ا  دی اروپا را هم با  ه ی و اتحاد  کای آمر  يها  می موضوع تحر

آن را به    ای کنند و    ي راه انداز  هی خود را در سور   یندگی توانند نما  یالزم را دارا باشند م  يکه توان تجار  ییها  شرکت  .بازار داشته باشند  نی در ا

  نسبت به آنها اقدام کنند.   ط،ی شرا  یتوانند با بررس  ی خاص خود را دارد که تجار م  يای دو روش مزا  نی واگذار کنند. هر کدام از ا  يطرف سور 

کرد. فرآورده   یم دی مصرف داخل تول يرا حداقل برا  یرتمند خود محصوالت دامقد يبوده و در کنار کشاورزدام  دکنندهیاز گذشته تول هی سور

ضربه خورده    ياز کشاورز  شتریب  اریدام بس  دیهستند. در حال حاضر بعد از بحران تول  تیف یباک  اریبس  یو چه لبن  یچه گوشت  هی سور  یدام  يها

  ه ی . هنوز در سورست ین  رانی با ا  اسیآنها قابل ق  دیتول  زان یهستند و البته که م  ران ی تب گران تر از ابه مرا  یاست و در حال حاضر محصوالت گوشت

.  ستین  رانی مثل ا  ي دارند در حد و اندازه کشور  يشتریبه تخصص ب  ازیکه ن  نهای ا  ریو نظ  یپرورش  یشترمرغ، بوقلمون، ماه  رینظ  ییپرورش دامها

محصوالت    یداشته باشد و برخ  یبیمحصوالت رشد عج  ن ی ا  متیمردم باعث شده تا ق  دی ت کم خرت و قدردر کنار مشکالت واردا  کم   دیتول

 بوده است.  هی سور يو دامپرور  يکانون کشاورز ربازی رود فرات از د هیو حاش رالزوری د استان .حذف شود هی مردم سور ییاز سبد غذا یگوشت
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 ه یروس   دا زآ قط ان م ی فرعم

 هی سور  تیبرخوردارند. موقع  ییباال   يبازار  تی، از اهم  ترانهی مد  يای جاورت آن با درکشور و م  ییایجغراف  تیموقع  لیبه دل  هی مناطق آزاد سور

  ج یو خل  ایکشور عراق به آس  قی از طر  گری د  يو از سو   شودی به اروپا وصل م  یو خشک   ای در  قی از طر  ییاست که از سو  ی چهار راه  تیموقع  کی 

  ه ی مناطق آزاد سور  یمؤسسه عموم  .شودی وصل م  ترانهی مد  يای به در  ا ی در  قی فارس و از طر  جیسرخ خل  يای کشور اردن به در  قی طر  ازفارس ،  

  ه ی منطقه آزاد در قانون سور  فی است. تعر  هی سور  یتابع وزارت اقتصاد و تجارت خارج  یشد و از نظر سازمان  سیتأس  ي الدیم  1972در سال  

  ه، ی سور  یخارج  يگذار  هی است که در آن بر اساس نظام سرما  هی سور  يایشده در جغراف  یوارکشی و د  افتهی اختصاص    طیمح  کی عبارت از  

بر اساس اجازه    ای مناطق آزاد است و    ینظر مؤسسه عموم  ری مباشرتاً ز  ای . اداره آن  ردیگی در آن صورت م   یو خدمات   یصنعت  ،يتجار  يها  تیفعال

اداره امور    ه،ی مناطق آزاد سور  یمؤسسه عموم  جادی از ا  هدف  .شودیاداره م  هی سورگمرکات    يمؤسسه و با عنوان منطقه آزاد خاص با همکار  نی ا

  ه ی و سرما  یخدمات  ،یصنعت  ،يتجار  يها  تیدر مناطق آزاد، هماهنگ نمودن فعال  یو داخل  یخارج  يگذار  هی مناطق آزاد، جذب سرما  ییاجرا

از مناطق آزاد موجود    ی الغاء برخ  ای و    دی جد  دمناطق آزا  جادی ا  شنهادیالزم و پ  يانبارها  جادی در درون مناطق آزاد و حل مشکالت، ا  يگذار

و توسعه فنون   یاز واردکنندگان محل  یبانیآن، پشت  يساز  یو بوم  يانتقال فناور  ،یخارج  يگذار  هی مناطق آزاد، جذب سرما  جادی ا  دهی . فاباشدیم

 نیهم چن  ،يو رشد و توسعه اقتصاد  حجم تجارت و صادرات کاال  شی افزا  ،يرقابت اقتصاد  طیمح  جادی ا  ،یکار داخل  يروین  يت هاو مهار

از نظر   هی آزاد در سور مناطق .باشدی م ي تجار يها  تیفعال يو دوست با هدف آسان ساز یعرب يبا دولتها کیپلماتی و د ياقتصاد قی توسعه عال

 شده اند.  عی توز يبنادر، فرودگاهها و سرحدات مرز ،ییایجغراف کی نقاط استراتژ تخت،ی پا نیب یبه طور کل ،ییایجغراف عی توز

 :در حال حاضر سوریه داراي نه منطقه آزاد به شرح زیر است 

مترمربع ایجاد شده    77500در محیطی به مساحت    7/1952/ 12مورخ    120که به موجب قانون شماره   منطقه آزاد شهر دمشق .۱

و داراي فعالیت هاي صنعتی، خدماتی و تجاري است. در بخش خدمات، خدمات هوایی، نفت، حمل و نقل و ترانزیت، ایجاد 

ها وجود دارد و در بخش صنعتی به صنایع  مزایدهها و  نمایندگی براي شرکتهاي خارجی، مطالعات اقتصادي و ورود در مناقصه

شود و در لباس دوزي، جوراب بافی، داروسازي، برنامه ریزي و تجمیع قطعات رایانه اي، دوبالژ و مونتاژ و تولید پرداخته می

ن به ایجاد توا که در این رابطه می  دبخش تجاري گرچه به لحاظ قانونی همه اشکال تجاري مجاز است، اما فعالیت کمی دار

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

صنعتگران سوري، لبنانی و اردنی به جاي سفر به ایران از طریق بازدید از این مرکز و نمایشگاه دائمی آن بتوانند خریدهاي خود  

 .ندرا انجام ده

در شمال شرقی شهر دمشق و در استان ریف دمشق در   1977/ 8/ 7مورخ    1659که به موجب قانون شماره   منطقه آزاد عدرا .۲

مترمربع ایجاد شده و به همه اشکال تجاري، ایجاد انواع صنایع، بازار دست اول و دست دوم    1027000محیطی به مساحت  

 .پردازدیر انواع خودرو و ماشین آالت می خودروهاي سبک و سنگین و ماشین آالت و تعم
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در داخل فرودگاه بین المللی دمشق   1969/ 8/ 26مورخ    1810که بر اساس قانون شماره   منطقه آزاد فرودگاه بین المللی دمشق .۳

یع  هزار متر مربع و در بیست کیلومتري شهر دمشق ایجاد شده است. همه اشکال تجاري، ساخت صنا  24در محیطی به مساحت  

کوچک و مصرفی مانند بدلیجات ، چوب هاي تزیینی، صنایع مواد ضدعفونی کننده و ایجاد نمایندگی براي شرکت هاي خارجی  

 .ها براي آن مجاز در نظر گرفته شده استو ورود در مناقصات و مزایده

ر مسیر اتوبان بین المللی طرطوس در بندر طرطوس و د  1969/ 5/ 20مورخ    1070که بر اساس قانون شماره   منطقه آزاد طرطوس .٤

به ویژه   436به الذقیه، در کنار دریاي مدیترانه و در محیطی به مساحت   امور تجاري  ایجاد شده است. همه  هزار متر مربع 

تجارت اتومبیل، آهن، روغن و غالت و نیز همه اشکال خدمات و صنایع مانند تخمیر، بسته بندي سبزیجات و میوه جات، براق  

 .میوه جات، ضد عفونی کردن برنج و صنایع روغن کشی در آن قرار داردسازي 

هزار   263در بندر الذقیه و در محیطی به مساحت  16/9/2002مورخ  315که بر اساس قانون شماره  منطقه آزاد بندري الذقیه .٥

کاالهاي تجاري و تجارت خودرو  کیلومتري فرودگاه باسل ایجاد شده است. همه نوع تجارت منجمله واردات    17مترمربع در  

شود. صنایع تولید برق از منابع باد، آهن کشی و خدمات ایجاد نمایندگی براي شرکتها، ترخیص  و ماشین آالت در آن انجام می

 .شودگمرك، حمل و نقل و ترانزیت در آن انجام می

در مدخل شرقی شهر الذقیه و بر سر راه منتهی به   8/1952/ 28مورخ  386که بر اساس قانون شماره  منطقه آزاد داخلی الذقیه  .٦

هزار مترمربع ایجاد شده است. در این منطقه بناست زمین مجاور آن به   282هاي دمشق و حلب در محیطی به مساحت  استان

ي و  هزار متر مربع که امور زیرساختی آن انجام نشده، به آن ملحق شود. تجارت عام و واردات کاالهاي تجار  300مساحت  

ها و ایجاد نمایندگی براي شرکتهاي خارجی،  خودرو و ماشین آالت، صنایع نساجی، داروسازي، بسته بندي سبزیجات و میوه

 .شودخدمات ترخیص گمرکی و حمل و نقل و ترانزیت در این منطقه انجام می 

سوریه و در فاصله یک کیلومتري     طراحی آن شروع شده و در استان حمص در مرکز  2011که از سال   منطقه آزاد حسیاء  .۷

از شهرهاي دمشق و حمص به   شهر صنعتی حسیاء در کنار اتوبان بین المللی دمشق به حمص قرار دارد. فاصله این منطقه 

واحد    76مترمربع از آن براي افراز به    155424هزار متر مربع است و    474کیلومتر است. مساحت این منطقه   40و    120ترتیب  

هزار متر مربع وجود دارد و    378ري در نظر گرفته شده است. در مرحله اول توسعه، نیاز به ایجاد زیرساخت براي سرمایه گذا 

 .کیلومتر دیوارکشی منطقه انجام شده است 4.5به طول 

ه  در شمال شهر حلب و در نزدیکی مسلمی  1969/ 9/ 22مورخ    2054در مسلمیه که به موجب قانون شماره   منطقه آزاد حلب  .۸

مترمربع قرار دارد  1150000در مجاورت مرز ترکیه ایجاد شده و شعبه اي از خط آهن به آن می رسد. این منطقه در مساحت 

هاي پالستیکی، عطرها و مواد آرایشی، صنایع چاپ، چرم سازي، روغن و همه اشکال تجاري، نیز صنایع لباس هاي آماده، دانه

مات ایجاد نمایندگی براي شرکت هاي خارجی، حمل و نقل و ترانزیت در آن قابل  کشی، عدل بندي لباس هاي مستعمل و خد

 .انجام است. این منطقه در حال حاضر تعطیل است
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در منطقه یعربیه تا به استان حسکه و در مجاورت    2002/ 9/ 7مورخ    301که به موجب قانون شماره   منطقه آزاد حلب در یعربیه .۹

مترمربع ایجاد شده و همه   1030000توبان بین المللی حلب به موصل در محیطی به مساحت  مرز سوریه و عراق در کنار ا 

 انجام  قابل  آن  در  گمرك  از  کاال  ترخیص  و  ترانزیت  خدمات  و  سیمان   بندي  بسته  و)  کلینکر(   اشکال تجاري، صنایع سیمان

 .باشدنمی  فعال داخلی بحران دنبال به و حاضر حال در منطقه این حال این با. باشدمی 

 
بایست بر اساس اتصال در کنار مناطق آزاد نه گانه به شرح باال یک بندر خشک هم در قلب سوریه در نظر گرفته شده که در اساس می 

خط آهن تهران، بغداد، تنف به سوریه و ایجاد یک شبکه راه آهن میان سه کشور ایران، عراق و سوریه عمل نماید که به دلیل بحران و  

هاي گمرکی، مناطق آزاد سوریه مانند منطقه آزاد کیش در از نظر سرمایه گذاري و تعرفه  .خاص فعلی، در حال حاضر تعطیل استشرایط  

شود و کلیه امور اداري مانند ایران از تعرفه وارداتی کاالها معاف هستند و با شرکت هاي واقع در آنها مانند شرکتهاي خارجی رفتار می 

اکنون نزدیک به هزار مورد سرمایه گذاري در مناطق آزاد    .شودر داخل منطقه آزاد از طریق پنجره واحد انجام می ثبت شرکتهاي مقیم د

مورد در منطقه آزاد عدرا و بقیه در مناطق آزاد طرطوس، الذقیه و  345مورد از آنها در منطقه آزاد دمشق،  495سوریه ثبت شده است که  

 .حسیاء صورت گرفته اند
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 هیسور یعرب  يجمهور یبا مقررات تجارت خارج  ییآشنا

  نی فرورد  29 خی موافقتنامه از تار  ن ی شدن ا  ییو اجرا  هی سور  ی عرب  يو جمهور  ران ی ا  ی اسالم يجمهور  نیبه وجود موافقتنامه تجارت آزاد ب  نظر

 يموارد  يوجود ندارد، به استثنا  گری کشور طرف داز دو کشور به    کی هر    يدیورود اقالم تول  يبرا  یقانون  تی مانع و محدود  چگونهی، ه1391ماه  

  ی عرب  يدر کشور جمهور  یقانون  ي ها  هی از مقررات و رو  يبه دسته ا  لی شده است. گزارش ذ  حی دو کشور تصر  نیدر موافقتنامه تجارت آزاد ب  هک

 .  ردیکشور مورد توجه قرار گ نی صدور انواع کاال به ا يبرا یرانی بازرگانان و صادرکنندگان ا يتواند برا یاشاره دارد که م  هی سور

 

 ي اسناد تجار میو تنظ  هیمقررات مربوط به ته - 1

 Bills of Lading / بارنامه -

عنوان  ای گونه پرداخت و  چیکه ه ی آنکه تا زمان حیتوض  .گردد میوارد کننده تنظ يبر حسب تقاضا تواندیست و بارنامه م مقررات خاص ا فاقد

با   ای  (express bill of lading) عی بار نامه سر  کی با    تواندی کاال م  ای که آ  ندی نما  ی) وجود ندارد، مناسب بازرگانان محترم بررستی( مالک

است که امکان دارد در اثر حمل   ی احتمال راتیتأخ زا يریامر جلوگ نیجابجا شود ؟ علت ا یبه صدور بارنامه اصل ازیو بدون ن عی سر صیترخ

   .شود) صیترخ هی و انتقال آن به واردکننده در سور لی(و محموله نتواند تا زمان صدور بارنامه اص افتدیکامل اتفاق ب ییا ی با بارنامه در ییای در

 Certificates of Origin / مبدأ  یگواه -

الزم خواهد    يالصاق به هر فاکتور تجار  ينسخه مجزا هم برا  کی مبداء الزم است.    یدو نسخه گواه  شود،ی که صادر م  ییکاالها  هیکل  يبرا

  دن ینکه امکان خراشگردد بدون آ  دیشده در فرم ق  نییدر محل تع  دی محصول با  فیخواهد شد و توص  لیتکم   یمبدأ با حروف چاپ  یبود..گواه

  ی را بر خود داشته باشد. گواه  ران ی در ا  ی صادرکننده گواه  ربطی هماهنگ و آرم نهاد ذ  دی مبدأ با  ی وجود داشته باشد.فرم گواه  نافزودن به آ  ای 

باشد. در    ي ها و عالئم تجارو نوع کاال، وزن، تعداد بسته  فیدرخصوص محصول مورد نظر از جمله توص  یاطالعات کامل  ي حاو  دی مبدأ با

مبدأ عمدتاً نام    یدر گواه  واضح باشد.  دی با  زیدر آن باشد وجود داشته باشد. مهرها ن  يکه امکان دستکار  یخال  يضاف  چیه  دی مبدأ نبا  یگواه

را در قسمت پشت    لی ذ  هیاعالم  ستی بای صادرکننده م  شد.   کننده درج خواهد  افتی و در  دکنندهیصادرکننده، تول  ینام و نشان  دکننده،یکشور تول

 :)دکنندهیکاال و اسم و مشخصات تول  یصادرکننده، کشور مبداء اصل تیاصالت طرف قی (تصد دی مامبداء نوشته و امضاء ن یگواه

We hereby declare that the mentioned merchandise is being exported on our own account. The goods 
are of pure … (country of origin) origin. The goods are manufactured by … (name and complete address 
of the manufacturer). 

  ریدر تهران برسد. در غ  هی سور  یعرب   يسفارت جمهور  یقانون  قی شده و اصالت آن به تصد  هیمجاز ته  یاتاق بازرگان  کی توسط    دی مبدأ با  یگواه

 .کاال خواهد شد لی وجود داشته که منجر به رد کردن و عدم تحو يمقامات مربوطه سور يمبداء از سو یگواه  رشی صورت امکان عدم پذ نی ا
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 Special Certificates / ژه یو يهانامه ی گواه-

دام -1 برا  ثبت   :خوراك  واردات  و صدور مجوز  واردکنندگان  دا   ي نام  وزارت کشاورزخوراك  نظر  تحت  ارض  يم  اصالحات   هی سور  یو 

(MOAAR) دیکن کیکل نجای ا  یبه زبان عرب تی وب سا ي. (براردیگی انجام م (. 

آنها مطابق با   کندی حالل باشند، که ثابت م یهمراه با گواه دی با یگوشت يهاو فرآورده  گوشت  :مصرف انسان يبرا - یوانیمحصوالت ح -2

 . شده اند  هیکاالها ته  دیتول ندی و فرا اتی در مورد محتو یاسالم نیشده در قوان نییتع ییغذا ياستانداردها

- یبهداشت ی(به عنوان نمونه صدور گواه ربطی صادر شده توسط مقامات ذ یوانیمحصوالت ح يبرا: یدامپزشک یبهداشت و گواه یگواه -3

را شامل شود، معتبر   هی مقامات سور  ازیتمام اطالعات مورد ن  کهیاستان مبداء) در صورت  ی) اداره کل دامپزشکنهیقرنطتوسط (اداره    يانهیرنطق

ا محصوالت    یکنترل دامپزشک  تی هم الزم خواهد بود. مسئول  یبا منشاء دام  ییمواد غذا  يهاارسال نمونه   يبرا  یحت  یگواه  نی خواهد بود. 

 .است (MOAAR) هی سور یو اصالحات ارض يبا وزارت کشاورز  هی در سور یوانیح

  ن ی وزارت بهداشت دارند. ا  یبه گواه  ازین  ر،یو ش  ییغذا  يهامکمل   ،ییعنوان مثال مواد غذا  به : مورد استفاده انسان   ییمحصوالت غذا -4

و   ران ی ا یاتاق بازرگان يبه امضا د ی مدرك با نی ت. االزم انجام شده اس  یبهداشت يهاشده کنترل  ست یمحصوالت ل  يبر رو دهدی نشان م یگواه

شرکت    رعامل ی و مد  یتوسط مسئول فن  یدامپزشک  ای در تهران برسد و قبل از ارائه به وزارت بهداشت    هی سور  ی عرب  ي سفارت جمهور  نیهمچن

 Certificates of Free) فروش آزاد  یملزم به ارائه گواه  هی محصوالت به سور  نی صادرات ا  يبرا  ییاروپا  ي امضاء و مهر شود. * کشورها

Sale) در انگلستان توسط  یگواه  نی .  به عنوان مثال ارسندیم  روش هستند تا نشان دهند محصوالت مربوطه در اروپا آزادانه به ف RPA  صادر

) نهیاستان مبداء (اداره قرنط یاز اداره کل دامپزشک يانهیقرنط -یالزم بهداشت  يمجوزها ،یو محصوالت لبن  ریخصوص صادرات ش رد .گرددیم

  ی برخ   ياستاندارد) برا  ی(گواه  زیآنال  يهای گواه  ای و  )  یاتم  ي(صادره توسط سازمان انرژ  ویواکتی عدم وجود مواد راد  یاخذ گردد. گواه  دی با

 .باشدی ها الزم مو روغن ی جمله چرب از ییمواد غذا

 ک ی همراه با    دی و با  باشندیم  هی سور   يدر گمرك ورود  یدامپزشک  یمشمول بازرس   ،یوانیمحصوالت ح  ای زنده    اتوانیح  محموله : دام زنده -5

با وزارت    هی دام زنده در سور  یکنترل دامپزشک   تیهمراه باشد. مسئول  ی محصوالت دام  ای زنده    واناتیح  يبرا  ران ی ا  یبهداشت از دامپزشک  یگواه

 .است (MOAAR) ه ی سور یارضو اصالحات  يکشاورز

مواد   یبرخ يبرا یقبل تی رضا اعالم  ن یروتردام درمورد آئ ونیامضاء کننده کنوانس ياز کشورها یکی  هی سور یعرب يجمهور  :ییا یمی مواد ش -6

به    نیمع  و خطرناك   ی سم  محصوالت   یالمللنیب  و انتقال  است. لذا هر گونه نقل   یالمللنیب  در تجارت   خطرناك   آفات   دفع  و سموم   یائیمیش

و با  the Designated National Authority (DNA))  مرجع واردات مربوطه  یقبل  تی کسب رضا  ق ی از طر  ستی بای م  هی مقصد سور

رو از  قبل  تی رضا  یقانون  هی استفاده  اردیانجام گ ( the prior informed consent)  ای  (PIC)) یآگاهانه  است  نحو  نی .الزم  به   ي مواد 

از جمله برگه    ییایمیباشند. اطالعات مربوط به مشخصات مواد ش  ستی ز  طیو مح  انسان  سالمت   حافظ  یکاف  اندازه   به  شوند که   ي بندبسته

  .گردد  تی ارائه شده و الزامات برچسب زدن رعا  ستی بایم HS و کد (the Material Safety Data Sheet  - MSDS) مواد  یمنی اطالعات ا

) انجام خواهد  ییایمیمواد ش  یمنی ا  استی (ر  ستی ز  طیوزارت امور مح  قی از طر  ییایمینام واردکنندگان و صدور مجوز واردات مواد ش  بتث

 .) دیکن  کیکل نجای ا یبه زبان عرب  تیوب سا ي(براگرفت. 

http://moaar.gov.sy/main/
https://www.gov.uk/government/organisations/rural-payments-agency
http://www.mola.gov.sy/mola/
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  هانامهی. گواهدی نما  افتی از قبل مجوز در  دی با  هی دارند و واردکننده آنها در سور  ازیمحصول ن  زیآنال  یبه سه نسخه از گواه  ییایمیاز مواد ش  یبعض 

اتاق مشترك    ای (  رانی ا  یاتاق بازرگان  دییبه تأ  دی با  زهایسالمت و آنال  يهانامه یگواه  لیاز قب  یو انقضاء را نشان دهند. مدارک  دیتول  خی تار  دی با

 .در تهران برسند هی سور یعرب ي) و سفارت جمهور لی پس از تشک هی سور -رانی ا یبازرگان

  ی به ارائه گواه   ازی ن  ، یوانیح  یجانب  يهاکه با بدن انسان در تماس هستند، در صورت وجود فرآورده   یشی مورد مواد آرا  در   :یشیلوازم آرا -7

  ي برا  ییاروپا  يکشورها *.)  دییخود تماس حاصل نما   يالزم است با مشتر  ،یرانی ا  يهاشرکت   يحالل است. ( در خصوص  موارد فوق برا

هستند تا نشان دهند محصوالت مربوطه   (Certificates of Free Sale) فروش آزاد یملزم به ارائه گواه هی محصوالت به سور نی صادرات ا

ثبت نام واردکنندگان  .گرددیصادر م نجای در ا یکیدر انگلستان به صورت الکترون یگواه نی . به عنوان مثال ارسندی در اروپا آزادانه به فروش م

 .ردیگی ) انجام میسیانگل نکی(ل هی داشت سوروزارت به قی از طر ی شی و صدور مجوز واردات لوازم آرا

  ست ی ز ط یمحافظت از سالمت انسان و مح ي برا ی(معاهده جهان وهیدر مورد ج ناماتایم ون یاست که کنوانس یی از کشورها ی کی  هی سور :وهیج -8

  2020سال    انی تا پا  هی به سور  وهی ج  يحاو  يکاالها  یاست که واردات برخ  نی رسانده است. هدف ا  بی )  را به تصو  وهیج  یاز عوارض جانب

 .متوقف گردد

درخواست مجوز    ي ثبت دارو و هم برا  هی آغاز رو  يبرا   ییاروپا  يکشورها *  :)یپزشک  زاتیداروها و موارد وابسته به دارو (شامل تجه  -9

  Certificates of Free)فروش آزاد  ی)، ملزم به ارائه گواهیس یانگل   نکیل(  هی از وزارت بهداشت سور  هی محصوالت در سور  نی واردات ا

Sale)  ییمحصول دارو  کی   یگواه  ای (Certificate of a Pharmaceutical Product) د یتول  یارائه گواه  شانی ا  يبرا  نی. همچنهستند  

بهداشت الزم    یسازمان جهان  طی ارو با شراد  دیتول  يروشها  تیفیک  قیتطب  يبرا   زین (Good Manufacturing Practices  - GMP) خوب

وجود موافقتنامه  به    نظر  .)  دییخود تماس حاصل نما  يالزم است با مشتر  ،یرانی ا  يهاشرکت   يخواهد بود. ( در خصوص  موارد فوق برا

  ی در صورت ثبت در فهرست رسم  ،یو پزشک  ییدارو  داتیدر خصوص تول  ه،ی و سور  رانی ا  انیم  يو بلندمدت اقتصاد  يراهبرد   يهاي همکار

را    تثب  نی متعاهد، طرف مقابل ا  از دو طرف   کی بهداشت هر  يهاوزارتخانه  ياز سو   عی و توز  دی مجوز تول ياز دو طرف و اعطا  کی هر  ییدارو

است را به   یزشکو پ ياداروخانه یسالمت و موضوعات فن ت،یفیثبت دارو در کشور سازنده را که متضمن ک يهاشناخته و پرونده تیبه رسم

به همراه نمونه دارو    رانی الزم است مدارك مرتبط با ثبت دارو در ا  ذا ل  .و اجازه خواهد داد آن کاالها به قلمرواش صادر گردد  شناسدی م  تیرسم

اسناد مرتبط با صادرات   منوط به ارائه  هی دارو در سور  یارسال گردد. ثبت دائم  هی به وزارت بهداشت سور  هیثبت موقت و اول  تاًی و نها  یبررس  يبرا

به ارائه    ازیهستند، ن  یوانیح  یجانب  يهافرآورده   ي که حاو  ییاز محصوالت دارو  یبرخ  .است  گر ی به چند کشور د  ران ی مورد نظر از ا  يدارو

دارو وجود دارد که ممکن است    ي بر رو  یثبت و برچسب زن  يبرا  یخاص   نیقوان  هی سور  در  .)دیکن  یخود بررس  يحالل دارند. (با مشتر  یگواه

نام، مشخصات و    برچسب  .خواهد بود  از یمورد ن  زیدر خصوص نمونه دارو ن  یبهداشت حت  یبهداشت باشد. گواه  یبه گواه  ازیانجام آن ن  يبرا

با  دیآدرس تول باشد  يبر رو   دی کننده دارو    نی(همچن  یپزشک  لی مسکن و وسا  يداروها  ،ییواردات محصوالت دارو  يراب  .آن وجود داشته 

به صورت جداگانه    ای کرد    افتی از قبل مجوز واردات در   دی در نظر گرفته شده است با  یو دامپزشک  یمصارف انسان  ي) که برایاهیگ  يداروها

 .نمود هیهر مورد از واردات آنها مجوز خاص ته يبرا

 

 

http://www.moh.gov.sy/Default.aspx?tabid=246&language=en-US
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  ی اهیگ  دییتأ  یگواه  کی (اما نه همه آنها)، به    یاهیاز محصوالت گ  یو برخ  اهانیگ  ه،ی صادرات به سور  يبرا   :یاهیو محصوالت گ   اهانیگ -10

که   یاهیو کود گ یاهیمحصوالت گ يها، بذرهاو انواع توت  وهیم ،ینیزم بیبذر س ،ینیزم بیبذرها، س اهان،یاز گ یورود برخ يدارند. برا ازین

انتقال ب   ی المللن یب  ونیدر مورد کنوانس  شتری. اطالعات بردیگی صورت م  هی در سور  یاهیگ  يهارا دارند، کنترل   یبوم   اهانیبه گ  يماریاحتمال 

  ي به صدور مجوز   ازین  هی آنها به سور يو بذرها  يصادرات محصوالت کشاورز  يبرا   .دییمشاهده فرما  نجای در ا  دیتوانی را م  اهانیحفاظت از گ

کشاورز وزارت  از طرف  ارض  يمهم  اصالحات  گواه (MOAAR) هی سور  یو  سو  يهای است.  از  صادره  کشور    يسالمت  مربوطه  مراجع 

الزم    زیها نارسال نمونه  يبرا  یحت  یگواه  ن ی اجات الزم خواهد بود.    وه یو م  جاتی شامل سبز  ییمحصوالت غذا  ي برا  ه ی صادرکننده به سور

قهوه و  ،يچا ها،یدنیشکر، نوش  ،ییغذا يهامکمل  ،ییصادرات محصوالت مورد استفاده انسان مانند مواد غذا  يبرا ییاروپا ياست.* کشورها

در انگلستان   ی گواه  ن ی . به عنوان مثال ادهستن (Certificates of Free Sale) فروش آزاد  ی ملزم به ارائه گواه  ه،ی به سور  ینیمحصوالت پروتئ 

  ي . صدور مجوزها باشدی م )MOH (هی ت سوروزارت بهداش  ه،ی به سور  یواردات  ییمواد غذا  یمسئول بازرس  نهاد  .گرددی صادر م  RPAتوسط

 .است (MOAAR) هی سور یو اصالحات ارض يوزارت کشاورز تیحوزه تحت مسئول نی و ثبت واردکنندگان ا هیاول

. گرددی منسوجات اعمال م   يبرا )SASMO (هی سور  یشناس  اریتوسط سازمان استاندارد و مع  یمل  ياستانداردها-   :منسوجات و پوشاك- 11

به ارائه   ازین  هی صادرات پوشاك دست دوم به سور  ي. برااندافتهی مطابقت   (CEN) اروپا  ياستانداردساز  تهیکم  يانداردها با استاندارهااست  نی ا

 .کنترل آفات وجود دارد یگواه

   :ازیمورد ن یعموم يهانامه یگواه -12

خواهد بود که شامل: فلزات و مصالح ساخت و    از یمود ن  هی از محصوالت در سور  یعیوارد نمودن گستره وس  يبرا  هیاول  ي) اخذ مجوزها  الف

 یسازمان تجارت خارج  يمجوزها از سو  نی . اباشدیم  یداخل  يهاو لوله   کیشامل الست  یدکی خودرو و لوازم    ،یمعدن  يهاساز، نفت و روغن

اقتصاد و تجارت خارج  ری ز  هک (GFTO) هی سور با  نالیترم  زات ی. تجهگرددیصادر ماست،    هی سور  یمجموعه وزارت  با    دی مخابرات  مطابق 

 .شوندیم یانطباق، بازرس نی ا یبررس يباشد و به محض ورود آنها برا  ه ی مجاز در سور ییوی راد يهافرکانس

گواه   ( کاالها  دییتأ  ی ب  سور  یواردات  يانطباق  استانداردها  هی در  مع  نی ا  یمل  ي با  و  استانداردها  سازمان  توسط   هی سور  یارشناسیکشور، 

(SASMO) برنامه    ه،ی کشورها به سور  یصادرات برخ  ي. برا باشدیم  زیاستاندارد ن  یالمللن یب  يهانامهیبه ارائه گواه  ازیو گاهاً ن  ردیگی انجام م

- Validation Opinion Report) استاندارد  یر سنجشده است که به موجب آن صادرکنندگان موظفند گزارش اعتبا  یانطباق معرف  یابی رزا

-VOR) )  کنند افتی شده در کشور خود در دییآژانس تأ  کی انطباق را از   یگواه ای. 

) و    تی را  ی( کپ  يمعنو  ي ها  تیحافظت از حفظ حقوق مالک  ي به بازار عرضه شوند، برا  ی خاص  يبرند تجار  ای   ي با نام تجار  یی)  اگر کاال  ج

  ی محل  ندهی نما کی که  کندی صدق م یامر بخصوص در صورت ن ی خواهد بود. ا ازیمورد ن "ي/ عالئم تجار ي ثبت نام تجار" ،یصنعت يهای طراح

 .شده باشد یمعرف یخارج  يعالمت تجار  کی  یندگی نما يبرا

  حات یشامل توض  دی . فاکتورها بادشونی امضا شده در پنج نسخه صادر م  يتجار   ي، فاکتورها Commercial Invoices / يتجار  ي) فاکتورها  د

 ينه ی عرضه شده شامل هرگونه هز  يحمل و نقل، وزن و ابعاد، ارزش و ارز کاال   اتی، جزئ(HS کاال، شش رقم اول کد کاال (کد  قیکامل و دق

 يهاهمه طرف   يها، کشور مبداء، نام و آدرس سازنده و آدرس ( the Incoterms) ترم حمل و نقل  مه،یاز جمله حمل و ب  نهجداگا  یاضاف

http://www.moh.gov.sy/Default.aspx?tabid=246&language=en-US
http://www.sasmo.org.sy/
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  ی ندگی در صورت عدم وجود نما ندهی اعالم عدم وجود نما ای  هی در سور ندهی و نام و شماره ثبت نما رندهیگ  دار،ی از جمله نام و آدرس خر ربطی ذ

 .هی در سور

  دکننده یتول  اتی) جزئ4اشغالگر قدس و    می رژ  م ی ) تحر3) ارزش و منشاء کاال،  2  نده،ی ) نما1و روشن در مورد:    حی صر  انیب  د ی : فاکتور باتوجه

 .) داشته باشددیمشاهده کن ری (در ز

 نییو پا  یواقع  ریغ  ياست. بحث ارزش گذار  یالزام قانون  کی   ،يدر فاکتور تجار  ه ی به سور  ی مورد معامله صادرات  ي کاال  ح ی: درج نرخ صحتوجه

 .بشدت برخورد خواهند نمود ی رقانونیامر غ نی مقابله با ا  يبرا هی بوده و مقامات گمرك سور جی را هی تجار در سور یتوسط برخ یواردات يکاال

را داشته باشند (در صورت    هی در کننده در سورصا  ندهی نام نما  دی : فاکتورها باندهی در مورد نما  يفاکتور تجار  ي)  اظهارنامه امضا شده بر رو   ه

کننده    وارد به    نهیزم  ن ی در ا  يا  ندهی نما  چی ه  هی در سور  نکهی بر ا  یرا مبن  ياهیانیب  دی نداشته باشد، با  يسور  نده ی نما  چی کننده ه  نیوجود). اگر تأم

که    ییدر مورد کاالها  يگری به شخص د  یونیسی کم  چینبوده و ه  هی در خارج از سور  يگری د  ندهی نما  چیتحت پوشش ه   هی ارائه نداده و سور

 رفته ی پذ  هی فاکتورها، توسط مقامات سور  يشده بر رو  پی به صورت تا  ری . عبارت زدی ارائه نما  شود،ی موضوع مجوز واردات هستند، پرداخت نم

 :شد هدخوا

We hereby confirm that Messrs. (name of consignee) are not our agents for Syria and that we have no 
agent representing us in Syria, and we further confirm that the territory of Syria is not included in the 
territory of any other agent outside the territory of Syria and no commission will be paid to any agent on 
the goods represented by this invoice.  

 :ي فاکتور تجار ي)  اظهارنامه امضا شده ارزش و مبدأ کاال بر رو و

We hereby certify that this invoice is authentic, that it is the only one issued by us for the goods described 
therein, and that the prices stated in it are the exact value without the deduction of any advance payment 
and that they are exclusively of ……… origin. 

است که توسط صادرکننده امضا    یسیبه زبان انگل  ری معموالً شامل اظهارنامه ز  يوجود نداشته باشد، فاکتور تجار  يسور  ندهی اگر نما  نی بر ا  عالوه

 :شده است

“We declare under our own responsibility that we are not represented in Syria, and that Syria is not 
included in the territory of any other agent who would benefit whatsoever from any commission on our 
products exported to Syria which are subject to an import license.” 

 :يفاکتور تجار ياشغالگر قدس بر رو می رژ می )  اظهارنامه امضا شده در خصوص تحر ز

We hereby certify that the goods enumerated in this invoice are not of Israeli origin and do not contain 
any Israeli materials. 
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کننده در    دیکامل تول ات یاز ارائه جزئ يد یتول ي کاالها  هیهنگام ته دی : شما بادکنندهیدر مورد تول ي فاکتور تجار ياظهارنامه امضا شده بر رو ح)-

  .دیحاصل کن نانیفاکتور اطم

جهت    تی شوند و در نها  دیی) تأل یتشک  پس از   هی و سور  رانی اتاق مشترك ا  ای (  رانی ا  یتوسط اتاق بازرگان  دی فاکتورها در دو نسخه با   :توجه

 ازیجهت سابقه ن  ینسخه اضاف  ک ی داد (سفارت    ل ی در تهران تحو  هی سور   ی عرب  يبه سفارت جمهور  ماًیمستق  دی الشه فاکتورها را با  ،یینها  دییتأ

 .ستین رفتهی نمابر / فکس پذ قی خواهد داشت). ارسال فاکتور از طر

از هر گونه    ینسخه اضاف  کی   هی باشد و به صورت مجموعه به سفارت ارائه شود. سفارت سور (CO) مبدا  یهمراه با گواه  دی فاکتورها با  هیکل

  ی اضاف نهی هز هی مبدا باشد، سفارت سور یشده که بدون گواه دییهر تعداد فاکتور تأ هیته يدارد را اخذ خواهد نمود. برا دییبه تأ ازیکه ن يسند

باشد، معادل    یاثر داده نخواهد شد. اگر ارزش سند به ارز خارج  بیو مخدوش هستند، ترت  یقلم خوردگ  يکه حاو   ياسناد. به  دی نمایم  افتی در

 .زده خواهد شد نیبا توجه به نرخ اعالم شده توسط سفارت تخم یالی ر
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کاال باشد. فرمت   اتیشامل: عالئم، اوزان، ابعاد و جزئ یاطالعات يکاال از گمرك حاو صیدر ترخ لیتسه ي برا  يبندبسته ستیل شودیم هیتوص

  ي توسط سفارت جمهور   دییو تأ  رانی ا   یاز اتاق بازرگان  نامهیدر سه نسخه باشد. در کل، صدور گواه  دی با  یاگرچه به طور کل  ست،یالزم ن  یخاص

 .درخواست شود (LC) يموجود در اعتبار اسناد طی طبق شرا نکهی مگر ا  ست،ین یدر تهران الزام هی سور یعرب

 :الی آن به ر لی و نرخ تبد هی سور یواحد پول یمال مسائل 

است.کنترل    الی ر  230معادل    هی سور  ریاست. حدوداً هر ل SYP آن  ي. عالمت اختصارباشدی ) مهی پوند سور  ای (  ه ی سور  ریل  ه،ی پول سور  واحد

اعمال نموده و کل  يارز   يهاکنترل   هی ارز سور  لی تبد مال  هیرا  انتقاالت    ي هات ی شوند. محدود  دییتأ  هی سور  يتوسط بانک مرکز   دی با  ینقل و 

  ي برای به عنوان ارز رسم  وروی   هی . در سور اندافتهی کشور کاهش    نی ا  يگذار   هی سرما  نیوجود داشته، اما به واسطه قوان یخارج  يهاصادرات ارز

 .استشده  رفتهی پذ یالملل نیتجارت ب

 .شوند  يکارگزار هی سور يبانک تجار قی از طر دی با يتمام اعتبارات اسناد    -1

  ي برا   یتوسط صادرکنندگان خارج  ماًیمستق  ای   هی سور  يبانک تجار  يبرا   یخارج  يهاتوسط بانک  ماًیمستق  دی اسناد حمل و نقل با  هیکل    -2

 .ل گرددارسا هی آنها در سور ندگانی نما ای  هی واردکنندگان سور

.* صادرکنندگان رندیانجام گ  هی سور  يبانک تجار  قی از طر  دی مبادالت مربوط به صادرات و واردات با  ای و    ینقل و انتقاالت مال   اتیعمل  یتمام    -3

  موله ارز، اقدام به ارسال مح  لی واردات و مجوز تبد  نامهیگواه  افتی در  دییتأ  ،ياز پرداخت وجه مبادله توسط طرف سور   نانیتا زمان اطم  دی نبا

  ي : برامه یدارند. ب  یفعال   يروابط کارگزار  ران ی ا  یاسالم  ي و بانک توسعه صادرات جمهور  هی سور  يها: در حال حاضر بانک تجار.بانکندی نما

از   يامجموعه   ری که وارد کننده ز  ی د. در صورتانجام شو  یبه صورت محل  ستی بایم  مهیب  شوندیصادر م  ياعتبارات اسناد   قی که از طر  ییکاالها

و در مقابل اسناد حمل باشد.مقررات    يپرداخت به صورت نقد  وهیاگر ش  یحت  رد،یانجام گ  يسور  يهاتوسط شرکت   دی با  مه یباشد، ب  صادرکننده

  یعرب  يو جمهور  ران ی ا یاسالم ي واردات و صادرات کاالها و محصوالت جمهور یگمرک  يهاو تعرفه   هی مقررات واردات سور  هی سور  یگمرک
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ب  موافقتنامهدر چارچوب    هی سور آزاد  مبنا  نیتجارت  بر  ب  يدو کشور و  به تار  نیقواعد مبدأ مورد توافق، منعقده    1389/ 17/12  خ ی دو طرف 

  گر ی از دو طرف به طرف د  کی هر  يدیورود اقالم تول  يبرا  یتی ودموانع و محد  چگونهی) و هدی گرد  ییاجرا  29/1/1391  خی (که از تار  باشدیم

 ازاتیموارد استثناء شده، امت  ستی مشاهده ل  يشده است. (برا  حی دو کشور تصر  نیکه در موافقتنامه تجارت آزاد ب  يموارد  يوجود ندارد، به استثنا

  ي ها برا از کاهش   تیمعاف  ياستثنا  ه،ی سور  ی عرب  يو جمهور  رانی ا  یاسالم   يجمهور  انیمبادله شده براساس موافقتنامه تجارت آزاد م  ياتعرفه 

 .) دیکن کیکل نجای ا رانی ا یاسالم يجمهور يها برااز کاهش  تیها و فهرست معافتعرفه   ش کاه وهیش ه،ی سور یعرب يجمهور

  ی المللنیب  شگاهی مورد استفاده در نما  يها(به جز نمونه   هی در سور  يتجار  يهاواردات موقت کاال و نمونه   ي برا  هی نمونه کاال در سور  واردات

و    ییصادرات، مصوبات کاال  ندی از فرا   یمشاهده و آگاه  يبرا  رانی ا  یاسالم   يجمهور  یصادرات  نیبه مجوز واردات خواهد بود.قوان  ازیدمشق) ن

 .دیی) مراجعه فرمانجای سازمان توسعه تجارت (ا تی به وب سا رانی ا  یاسالم يصادرات از جمهور  نیانقو

نام کشور مبداء ذکر گردد. استفاده از زبان   دی همه کاالها و محصوالت با  يبر رو  یصادرات  يکاال  يگذار  ازعالمتیو عالئم مورد ن  يبسته بند 

برچسب زدن در مورد مواد    ژهی رج گردد.الزامات ود  زین  یبه زبان عرب  شتر،یب  تیامن  يدرج کشور مبداء قابل قبول است، اما برا  يبرا  یسیانگل

در مورد برچسب    ي تر  ق یکه اطالعات دق  شودی م  هی. به صادرکنندگان توصشودی اعمال م  یمحصوالت مصرف  یداروها و برخ  ات،یلبن  ،ییذاغ

دستور    هی محصوالت سور  يبسته بند  .مواد مورد استفاده درند ی را از وارد کننده استعالم نما  ي زدن مناسب و الزامات مربوط به عالمت گذار

) به اجرا گذاشته است.  ISPM 15(  یالملل  نیدر تجارت ب  یچوب  يهاي بنداستفاده از بسته  يرا برا  اهانیحفاظت از گ  یالمللنیب  يهاالعمل 

 ي دارا ا ی شده و  یضد عفون  ای شده  هیبا گرما تصف حیباشد تا نشان دهد که آنها به طور صح یگواه کی همراه با  دی با یچوب يواردات بسته بند

.  رند یدر واردات قرار گ  ریو تأخ  یدارند، ممکن است تحت بازرس  یچوب  يبندکه بسته   ییها) باشند. محموله ISPM 15(  یالملل  نیبرچسب ب

 داشت. پوشال اجازه ورود از مناطق آلوده را نخواهند  ای علوفه 
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