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(ألف دوالرالقيمة )2013 -2011الصادرات اإلجمالية السورية لعامي 

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولالسنة

20111,901,1972,268,9092004195511,105

2012369,692218,320263,05188,133

201394,742818,027--

ITCبيانات مركز التجارة الدولي : المصدر



 قٍَت فً مبٍز اّخفاض ْٕاك أُ ّالحظ ،2012ٗ 2011 عاًٍ بٍِ باىَقارّت•

 اىس٘رٌت اىصادراث قاربج 2011 عاً ٍِ األٗه اىزبع ففً اإلجَاىٍت، اىصادراث

 ىخصو %80 بْسبت 2012 ىعاً اىزبع ّفس فً اّخفضج أّٔ إال دٗالر ٍيٍار 2 قٍَت

.دٗالر ٍيٍُ٘ 369 ح٘اىً إىى اىصادراث قٍَت

 إىى قٍَخٖا اّخفضج حٍث اىعاٍٍِ ىنال األخٍز اىزبع خاله اىصادراث حزاجعج•

 فقذ اىزبع ٗىْفس 2012 عاً فً أٍا 2011 ىعاً اىزابع اىزبع فً دٗالر ٍيٍُ٘ 511

 88 ح٘اىً اىزبع ىٖذا  اىصادراث قٍَت فناّج %82 حخى ٗصيج بْسبت حزاجعج

.فقط دٗالر ٍيٍُ٘

 ٗىْفس 2011 عاً ٍع ٍقارّت 2012 ىعاً اىثاًّ اىزبع فً اىصادراث اّخفضج•

.%90ح٘اىً بيغج بْسبت اىزبع،

 ىعاً اىثاًّ اىزبع خاله ماّج اىس٘رٌت اىصادراث شٖذحٖا اّخفاض ّسبت أمبز•

.% 91.5 ح٘اىً بيغج اّخفاض ٗبْسبت 2012 ىعاً اىزبع ّفس ٍع ٍقارّت 2013



(القيمة ألف دوالر)( 2013 -2011)الفترة المستوردات اإلجمالية لسورية خالل 

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولالسنة

20114115246390628537592393307525

201221113161985043928679990962

2013818027377105--
ITCبيانات مركز التجارة الدولي : المصدر



 فً ماّج حٍث 2011 ًاىعا أرباع خاله حقزٌبا   ثابخت بْسبت اىَسخ٘رداث جحزاجع•

 األخٍز اىزبع فً دٗالر ٍيٍار 3.3 إىى ىخْخفط دٗالر ٍيٍار 4 ح٘اىً األٗه اىزبع

.(2011) اىعاً ّفس ٍِ

 خاله اسخ٘ردحٔ ٍا ّصف ح٘اىً 2012 عاً ٍِ األٗه اىزبع فً س٘رٌت اسخ٘ردث•

 فً ٗىنِ اىْصف، حقزٌبا   ماُ اىثاًّ اىزبع فً ٗمذىل ،2011 عاً ٍِ اىزبع ّفس

 اىَسخ٘رداث قٍَت فً مبٍز حزاجع ْٕاك ماُ 2012 ىعاً ٗاىزابع اىثاىث اىزبع

 اىعق٘باث بببس اىخ٘اىً، عيى (%70ٗ %75) إىى االّخفاض ّسبت ٗصيج

.ٗاىخاً اىَصْعت ّصف اىسيع عيى خاصت اىَحيً اىطيب ٗاّخفاض

 ىعاً اىثاًّ اىزبع خاله ماّج اىس٘رٌت اىَسخ٘رداث شٖذحٖا اّخفاض ّسبت أمبز•

.% 81 ح٘اىً بيغج اّخفاض ٗبْسبت 2012 ىعاً اىزبع ّفس ٍع ٍقارّت 2013



 201120122013

الميزان المستورداتالصادرات 
الميزان المستورداتالصادراتالتجاري

الميزان المستورداتالصادراتالتجاري
التجاري

الربع 
723285-169805494742818027-30819492939651992019-5596733641622األول

الربع 
358616-173193818489377105-27849882181991950137-5089053293893الثاني

الربع 
---669393-2842109200924870317-4537693295878الثالث

الربع 
---891563-283519788123979686-3991093234306الرابع



 1.7 ح٘اىً إىى ،2011 ىعاً األٗه اىزبع فً دٗالر ٍيٍار 3 ٍِ اىخجاري اىٍَشاُ فً اىعجش ٌخزاجع•

.2013 عاً فً 0.7 ح٘اىً إىى ثٌ ،2012 عاً فً دٗالر ٍيٍار

 فً دٗالر ٍيٍار 2.8 ٍِ اىَذم٘رة ىألع٘اً اىثاًّ اىزبع خاله اىخجاري اىعجش فً اىخزاجع ٌسخَز•

.2013 عاً فً 0.4 إىى ثٌ ،2012 عاً فً 1.7 إىى 2011 عاً

 ٍيٍار 2.8 إىى 2011 عاً ٍِ األٗه اىزبع فً دٗالر ٍيٍار 3 ٍِ اىخزاجع ماُ اىعاً ّفس خاله•

.اىسْت أرباع بقٍت فً حقزٌبا  

 اىزبع فً ٍيٍار 0.7 إىى ٗاىثاًّ األٗه اىزبعٍِ فً ٍيٍار 1.7 ٍِ اىخزاجع ماُ :2012 عاً فً•

.األخٍز اىزبع فً ٍيٍار 0.9 إىى قيٍال   ٗارحفع اىثاىث

 0.4 إىى األٗه اىزبع فً ٍيٍار 0.7 ٍِ اىخجاري اىٍَشاُ عجش فً اىخزاجع ماُ :2013 عاً فً•

.اىثاًّ اىزبع فً ٍيٍار



 

201120122013

الميزان المستورداتالصادرات
الميزان المستورداتالصادراتالتجاري

الميزان المستورداتالصادراتالتجاري
التجاري

1311-1311-43570-134152447362486790075727119297الربع األول

79-79-34785-1760004612392114761212134906الربع الثاني

   1550426463361108706562127583623765الربع الثالث

   11266-11199673219387771011276الربع الرابع

القيمة ألف دوالر   -  ITCالمصدر بيانات مركز التجارة الدولي 



 عاً فً حْعذً مادث حٍث باألسٍت حأثزا   أمثزاىَْخجاث ماّج اىْفطٍت اىصادراث•

.2012 عاً ٍِ األخٍز اىزبع فً حذمز ال ماّج ٗقذ 2012

 اىْفطٍت اىصادراث بيغج حٍث 2012 عاً ٍِ األٗه اىزبع حأثزا   األرباع أقو ماُ•

 1.3 سبقٔ اىذي ىيعاً اىزبع بْفس ماّج حٍِ فً دٗالر ٍيٍُ٘ 75 ح٘اىً اىزبع ىٖذا

.%94 اّخفاض بْسبت أي دٗالر ٍيٍار

.2013 ٗاىثاًّ األٗه اىزبعٍِ خاله ّفطٍت صادراث ٌ٘جذ ال•

 عاً ٍِ اىثاًّ اىزبع فً خٖاقٍَ حزاجع أٌضا   ٌالحظ اىْفطٍت اىَسخ٘رداث ّاحٍت ٍِ•

 فً حزاجعج اىْسبت ٕذٓ ٗىنِ ،2011 ىعاً اىزبع ّفس عِ %94 بْسبت 2012

 ٗاىزابع اىثاىث بعٍِ اىز فً %84 ٗ %87 االّخفاض ّسبت فناّج اىخاىٍت األرباع

.اىخ٘اىً عيى

 ّالحظ 2011 عاً عئٍ ماّج عَا 2012 ىعاً اىْفطٍت اىفاح٘رة ٍقارُ عْذ باىَقابو•

 بقٍَت 2012 ىعاً األٗه اىزبع ٍِ بذأ   خاسز إىى اىْفطً اىخجاري اىٍَشاُ حح٘ه

 أصبحج اىذي اىنبٍز اىعبء عيى ٌذه ٕٗذا دٗالر أىف43570 إىى ٗصيج عجش

.اىس٘رٌت اىَسخ٘رداث عيى اىْفطٍت اىفاح٘رة حشنئ

 إجَاىً ٍِ %20 ح٘اىً عاً بشنو اىس٘رٌت اىْفطٍت اىَسخ٘رداث حشنو•

.األخٍزٌِ اىعاٍٍِ فً س٘رٌت ٍسخ٘رداث



.الهيكلي للصـادرات السوريةالتـركيب 

 Export Concentration Ratioالصادراتتركز نسبة •

 Intra-Industry Trade (IIT).العالمٌةوتكامل الصادرات السورٌة مع األسواق اندماج •

.النوعً للصادرات السورٌة حسب طبٌعة الموادالهٌكل •

.النوعً للصادرات السورٌة حسب استخدام الموادالهٌكل •

.النسبٌة للصادرات السورٌةالمٌزة •

.أهم الصادرات السورٌة•

.الهيكلي للمسـتوردات السـوريةالتـركيب 

.النوعً للمستوردات السورٌة حسب طبٌعة الموادالهٌكل •

.النوعً للمستوردات السورٌة حسب استخدام الموادالهٌكل •



 نسبة عادة وتقاس السمع من معين عدد عمى معين بمد صادرات اعتماد درجة عن الصادرات تركز مؤشر يعبر
Hirschman ىيرشمان مؤشر أىميا من مؤشرات بعدة الصادرات تركز Index))

 التنافسية القدرة في انخفاض بالتالي السورية، الصادرات ىيكل في التركز نسبة زيادة إلى التالي الجدول يشير
 .العالمية لمتغيرات استجابة اإلنتاج ىيكل تحويل عمى والقدرة
 آلثار انعكاساً  وذلك نوعًا، السورية الصادرات سمة تقمص بسبب 2012 عام المؤشر قيمة في التغير يالحظ
.األزمة

 السورية الصادرات انحصار عمى يدل وىو مرتفعة، 2013 عام من والثاني األول الربع في المؤشر قيمة إن
.المنتجات من محدد عدد في

مؤشر 
ىيرشمان

2006200720082009201020112012 (mirror data)2013-Q12013-Q1

0.550.530.540.480.530.510.650.710.75

ITCحسابات فريق البحث باالعتماد عمى بيانات مركز التجارة الدولي 



 وتنحصر االقتصادية، والتكتالت التجمعات مع السورية الصادرات اندماج مدى المؤشر ىذا يقيس

 ويقيس واحد، القيمة عند السمعية لمصادرات الكامل االندماج ويكون واحد، إلى الصفر بين القيمة

لى واالستيداف، األساس سنة خالل المستيدفة األسواق في السمعية الصادرات اندماج مدى أيضاً   وا 

.العالمية األسواق في صادراتيا اندماج من الدولة استفادت مدى أي



  لممجموعات (UNCTAD) االونكتاد تصنيف عمى بناءً  السمعية الصادرات ُقسمت

 مجموعات خمس إلى SITC الثنائي لإلصدار الموحد التصنيف إلى واستناداً  السمعية،
  :ىي
.السمع الغذائيةمجموعة  -1
.صناعة الوقود المعدنيمجموعة  -2
.الكيميائيةالسمع مجموعة  -3
.والنقلاآلالت مجموعة  -4
.السمع الُمصنعَّةمجموعة  -5



             الفترة خالل ممحوظ بشكل المؤشر تراجع إلى الغذائية السمع مجموعة نتائج ُتشير•
 األسواق مع لسورية الغذائية السمع مجموعة اندماج تراجع عمى يدل مما  (2010-2013)

  .العالمية
 بسبب ،0.40 بمغ لو مستوى أدنى إلى 2013 عام من والثاني األول الربع في المؤشر وصل•

   .كبير بشكل السورية السمعية الصادرات وتراجع سورية عمى الجائرة العقوبات استمرار

SITC ver2حسب التصنيف السمعي  ITTمؤشر 

مؤشر اإلندماج والتكامل 
Q12012-Q22012-Q32012-Q42013-Q12013-Q2-20102012لمسمع الغذائية

0.910.610.560.500.450430.40سورية
0.970.970.980.980.990.960.99اسبانيا
0.910.930.930.920.930.940.92ماليزيا

0.870.810.830.840.860.860.81سنغافورة
.األمم المتحدة قسم االحصاء COMTRADEالمؤشر محسوب من قاعدة بيانات : المصدر



 2010 عام خالل 0.64 من المعدني الوقود صناعة لمجموعة والتكامل االندماج مؤشر انخفض•
 مقارنة %5 بحوالي اإلنتاج معدالت تراجع بسبب 2012 عام من الرابع الربع في 0.38 إلى

 2013 عام من الثاني الربع في ليصل باالنخفاض المؤشر واستمر ،2010 عام اإلنتاج بمستويات
.0.33 إلى

SITC ver2حسب التصنيف السمعي  ITTمؤشر 

مؤشر االندماج والتكامل 
لمجموعة صناعة الوقود 

المعدني
20102012-Q12012-Q22012-Q32012-Q42013-Q12013-Q2

0.640.600.530.440.380.330.30سورية

0.340.340.340.350.350.340.36اسبانيا

0.520.520.530.550.550.560.56ماليزيا

0.700.700.710.710.710.720.72سنغافورة

.األمم المتحدة قسم االحصاء COMTRADEالمؤشر محسوب من قاعدة بيانات : المصدر



 الكيميائية السمع لمجموعة والتكامل االندماج مؤشر تراجع إلى الكيميائية السمع مجموعة نتائج تُشير•
 بسبب 2013 عام الثاني الربع في 0.2 إلى المؤشر انخفض فقد ،2013 - 2012 عامي خالل

 من السورٌة الصادرات تراجع بالتالً السمع، ىذه في سورية تمتمكيا التي النسبية الميزة انخفاض

2013. عام % 0.48و2012 عام السورٌة الصادرات إجمالً من % 0.20 إلى الكٌمٌائٌة المنتجات

SITC ver2حسب التصنيف السمعي  ITTمؤشر 

مؤشر االندماج والتكامل 
Q12012-Q22012-Q32012-Q42013-Q12013-Q2-20102012لمجموعة السمع الكيميائية

0.510.450.410.380.370.280.20سورية

0.830.830.820.840.840.840.83اسبانيا

0.920.920.900.910.930.920.92ماليزيا

0.650.650.630.630.630.640.64سنغافورة

.األمم المتحدة قسم االحصاء COMTRADEالمؤشر محسوب من قاعدة بيانات : المصدر



 من كبيرة بدرجة انخفاض إلى والنقل اآلالت لمجموعة بالنسبة والتكامل االندماج مؤشر نتائج تشير•
 الثاني الربع خالل 0.12بمغت قيمة إلى بقميل العالمي المتوسط من أقل أي 2010 عام 0.48

  .والنقل اآلالت مجموعة من السورية الصادرات في الكبير االنخفاض بسبب ،2013 عام من

SITC ver2حسب التصنيف السمعي  ITTمؤشر 

مؤشر االندماج والتكامل 
Q12012-Q22012-Q32012-Q42013-Q12013-Q2-20102012لمجموعة اآلالت والنقل

0.480.430.320.240.140.140.12سورية

0.960.960.950.960.960.940.94اسبانيا

0.930.920.920.930.940.940.93ماليزيا

0.910.910.930.900.910.900.91سنغافورة

.األمم المتحدة قسم االحصاء COMTRADEالمؤشر محسوب من قاعدة بيانات : المصدر



 فقد ،2010-2013 لمفترة العالمية األسواق في المصنعة السمع مجموعة اندماج مؤشر تراجع•
 تراجع بسبب وذلك2013عام الثاني الربع في 0.30 إلى 2010 عام 0.84 من انخفض

 والتأثير األزمة تداعيات استمرار نتيجة %18.8 بنسبة المصنعة المواد من السورية الصادرات
  .االقتصادية لمعقوبات السمبي

SITC ver2حسب التصنيف السمعي  ITTمؤشر 

مؤشر االندماج والتكامل 
Q12012-Q22012-Q32012-Q42013-Q12013-Q2-20102012لمجموعة السمع الُمصنعَّة

0.840.630.510.460.420.340.30سورية

0.910.900.910.900.910.890.89اسبانيا

0.870.860.860.870.870.840.83ماليزيا

0.930.930.930.930.930.940.95سنغافورة

.األمم المتحدة قسم االحصاء COMTRADEالمؤشر محسوب من قاعدة بيانات : المصدر



 تزايد لصالح االنخفاض إلى الصادرات من المصنعة ونصف المصنعة السمع نسبة تاتجي•
.(2013 -2012) رةالفت خالل الخام المواد نسبة



 عمى 2012-2013عامي خالل الوسيطة السمع من السورية الصادرات حصة ارتفعت•
.الرأسمالية المواد من الصادرات وانعدمت االستيالكية، السمع حساب



 باستثناء المواد كافة في النسبية الميزة فقدان إلى سورية في البيانات تشير•
.الخام الوقود عدا الخام المواد

Q12012-Q22012-Q32012-Q42013-Q12013-Q2-20102012المنتـــــج

3.311.141.240.810.760.730.65األغذية والحيوانات الحية

1.310.120.120.90.650.620.56المشروبات والتبغ

0.941.251.251.201.161.121.08الوقود المواد الخام عدا

3.733.102.822.411.610.510.42الوقود المعدني ومواد التشحيم

1.540.860.810.740.620.560.52الزيوت والشحوم الحيوانية

0.550.260.260.230.190.180.18المواد الكيماوية ومنتجاتيا

0.770.650.640.620.610.500.50البضائع المصنوعـة

0.060.040.040.030.030.010.01آالت ومعدات النقل

0.650.370.350.350.340.340.30مصنوعات منوعة

0.0070.060.060.050.050.050.05بضـــائع غير مصنفـة

ITCحسابات فريق البحث باالعتماد عمى بيانات مركز التجارة الدولي : المصدر



خامقطن حنطة

العدس

ومحضراتهاوخضارثمار

لحوموحيةحيوانات

ومحضراتها

التبغ

)الجلود الفراءجلودعدا )

أنسجةوغزول

الفوسفات

الخامالنفط

أهم الصادرات السورية 



:المواد طبيعة حسب السورية للمستوردات النوعي الهيكل

2012-2013. الفترة خالل الخام المواد من مستورداتنا نسبة انخفاض إلى البيانات تشير•



 السمع حساب عمى المستوردات، إجمالي من االستيالكية السمع نسبة ارتفاع إلى البيانات تشير•
.والرأسمالية الوسيطة





 األفضل الجودة أو األقل السعر حيث من المستيمكين، قبل من الشراء قرارات عمى المنتجات كفاءة تعتمد•
.العمالء لمتطمبات الشركات استجابة ومدى السمعة، لخصائص معمق تحميل إجراء أو

 مؤشر في متقدماً  مركزاً  تحتل كما ،والغزول المنسوجات تجارة كفاءة مؤشر في تنافسية ميزة سورية تمتمك•
.الجاىزة المالبس تجارة كفاءة

.دولة 142 أصل من 106 المرتبة في فجاءت المصنعة األغذية لمؤشر بالنسبة سورية تأخرت•

المالبس الجاىزةاإللكترونياتالمنتجات الجمديةوالغزولالمنسوجات األغذية المصنعةالمنتجات الزراعية
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0.19910.051060.2480.05600.01760.0543

2012إحصاءات صندوق النقد العربي : المصدر



.الصادرات السوريةاتجاه  -1
.التركز الجغرافي لمصادرات السورية •
.التوجو الجغرافي لمصادرات السورية •
.أىم الشركاء التجاريين لسورية من ناحية الصادرات•
.األسواق الواعدة لمصادرات السورية•
.التوافق التجاري لسورية مع الدول المقترحة •

.المستوردات السوريةاتجاه  -2
.الجغرافي لممستوردات السوريةالتوجو •
.الشركاء التجاريين لسورية من ناحية المستورداتأىم •



:التركز الجغرافي للصادرات السورية

 التجارة في شركائيا من جداً  محدود عدد إلى ما دولة صادرات تركز مدى عن يعبر المؤشر ىذا إن•
 المخاطر من لمتقميل البمد صادرات تنويع ضرورة ىو أساسي اعتبار من المؤشر ىذا وينطمق الدولية،
 قيمة ارتفعت وكمما (1 –0)بين ما المؤشر قيمة تتراوح والسياسية، االقتصادية األزمات فترات في المحتممة
 .األسواق من محدود عدد في لمصادرات أكبر تركز عمى ذلك دل كمما المؤشر

 مع مقارنة %0.81 إلى ليصل 2013 عام الثاني الربع في السورية الصادرات تركز ازداد الجدول، من•
 .سورية عمى االقتصادية العقوبات بسبب وذلك 2012 الثاني الربع في 0.65%

مؤشر التركز 
الجغرافي لمصادرات

201020122012-Q12012-Q22012-Q32012-Q42013-Q12013-Q2

0.640.670.640.650.670.670.740.81
ITCحسابات فريق البحث باالعتماد عمى بيانات مركز التجارة الدولي : المصدر



 مصر ىي دول ثالثة في 2012 عام األول الربع في العربية الدول إلى السورية الصادرات انحصرت•
 .%1.34 بنسبة العربية واإلمارات ،%13.5 بنسبة واألردن ،%20.7 وبنسبة

.اإلمارات ىي واحدة عربية بدولة 2013 لعام األول الربع في الصادرات انحصرت•
  إلى لتصل 2012 عام كبيراً  انخفاضاً  السورية الصادرات إجمالي من األوروبية الدول حصة انخفضت•

.%93 بمغ بانخفاض 2.75%
 إلى اإلجمالية الصادرات قيمة زيادة إلى أدت 2012 عام العالمية النفطية السوق في اإليجابية التطورات•

.%45.2 قدره زيادة وبمعدل %53.8 بنسبة ليا مستوى أعمى إلى لتصل اآلسيوية، الدول
Q12012-Q22012-Q32012-Q42013-Q12013-Q2-2012البيان

2.530.124.73.350.8141.7البمدان العربية
2.762.742.772.732.823.2االتحــاد األوروبي
1.201.191.191.201.221.23دول أوروبية أخرى
0.220.240.180.130.170.24بمدان أوقيانوسية
2.452.262.292.202.011.05البمدان األمريكية
4.154.22.31.4811.418.3بمدان آسيوية
0.890.940.880.840.790.71بمدان افريقية

ITCحسابات فريق البحث باالعتماد عمى بيانات مركز التجارة الدولي : المصدر



 والمتنوعة، المختمفة المعطيات وفق العالمية السوق في الواعدة الفرص من العديد ىناك أن شك ال•
 مع التجاري التوافق مدى حول تفصيمية دراسة إلى وتحتاج الكمي المستوى عمى تبقى النتائج أن إال

.األخرى العوامل إلى باإلضافة المقترحين الشركاء
لمصادرات السورية( غير المستغمة)األسواق الواعدة 

نسبة الفعمي إلى الممكنالدولة الشريكنسبة الفعمي إلى الممكنالدولة الشريك
0.48تونس0.01الفمبين
0.52أندونيسيا0.09تايالند

0.61فنمندا0.22كازاخستان
0.63استراليا0.24النروج

0.65عمان0.25جنوب افريقيا
0.71ماليزيا0.25إيرلندا

0.71سويسرا0.28باكستان
0.75ىنغاريا0.29التشيك
0.75السودان0.32فنزويال
0.77تركيا0.36مصر

0.78السويد0.40سموفاكيا
0.87فرنسا0.40النيجر

0.90األردن0.40الدانمارك
0.92المغرب0.42الصين



 البمد لمستوردات السمعي الييكل مع سورية لصادرات السمعي الييكل توافق درجة المؤشر ىذا يقيس•
  حال في تام توافق عدم يكون حيث (1) إلى (0) من القيمة المؤشر ىذا يأخذو  ،المقترح الشريك

.(1) القيمة حال في تام وتوافق (0)
 مع السورية لمصادرات السمعي الييكل توافق إلى سورية في التجاري التوافق مؤشر نتائج تشير•

اسبانيا –األردن –المغرب - الباكستان :وىي المقترحة الدول من عدد لمستوردات السمعي الييكل
 من المؤشر اقترب حيث تركيا، -تايالند –افريقيا جنوب –الفمبين –فنمندا –أندونيسيا –تونس –

.الواحد



:السورية لممستوردات الجغرافي التوجو
 بنسبة ،2013-2012 فترة خالل السورية المستوردات في األولى المرتبة اآلسيوية الدول احتمت•

.%17 بنسبة أخرى أوروبية دول الثانية المرتبة في وجاءت ،2012 عام %46 بمغت
 معدومة 2013 عام والثاني األول الربعين في العربية الدول من السورية المستوردات تكون تكاد•

.العراق عن اإلحصاءات توفر عدم ظل في خاصة
 بقيمة 2013 لعام الثاني الربع خالل السورية المستوردات في األولى المرتبة الصين احتمت •

.السورية المستوردات إجمالي من %52 وبنسبة دوالر، ألف 196438 حوالي



  .(2013 – 2010) الفترة طيمة عجز من السوري التجاري الميزان يعاني•
.المستوردات جانب في سمعي تركز يناظره الصادرات، جانب في سمعي بتركز الخارجية التجارة تميزت•
.السورية الصادرات في عالي نسبي وزن ذي كقطاع االستخراجي القطاع أىمية•
.2013-2010 فترة خالل العالمية، األسواق مع لسورية الغذائية السمع مجموعة اندماج في الممحوظ التراجع•
.2013-2010 الفترة خالل المعدني الوقود صناعة مجموعة اندماج مؤشر تراجع•

.2010-2013 للفترة العالمٌة األسواق فً المصنعة السلع مجموعة اندماج مؤشر تراجع•

.2013-2010 الفترة خالل متواضعة كانت السوري االقتصاد ربحٌة •

.العالمٌة للتغٌرات استجابة اإلنتاج هٌكل تحوٌل على والقدرة التنافسٌة القدرة فً انخفاض•

.والمتنوعة المختلفة المعطٌات وفق العالمٌة السوق فً المستغلة غٌر الواعدة الفرص من العدٌد هناك•

.الدولٌة االقتصادٌة الضغوط لمواجهة أساسً شرط السوري االقتصاد تأهٌل إعادة•


