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 نشأة البريكس وأهدافه: -2

 ماء الدول صــــــــاحبة أســــــــر  نمو ولى الالتينية المكونة ألســــــــبريكس هو مختصــــــــر للحروف األ
 .اقتصادي بالعالم، وهي: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا

  بأربع دول، ثم انضـــــــــــمت إليها جنوب أفريقيا في عام  2112تأســـــــــــســـــــــــت المجموعة في عام
 .2112عقدت أول قمة بين رؤساء هذه الدول في ييكاتيرينبرغ بروسيا في يوليو ، و 2111

  عدد ، و حة الدول الخمســــــة التي تشــــــكل مجموعة البريكس، ربع مســــــاحة األر تشــــــكل مســــــا
 .من سكان األر  % 41يقارب  نهاسكا

  من أهم أهداف دول البريكس الحصــــــــــــــول على دور في إدارة االقتصــــــــــــــاد العالمي إلى جانب
مجموعة العشـــــرين والصـــــناديق المالية الدولية الكبره، وكســـــر الهيمنة الاربية على االقتصـــــاد 

 .لعالميا
  كشــــفت إحصــــاءات صــــندوق النقد الدولى أن نســــبة إســــهامات دول بريكس فى نمو االقتصــــاد

من إجمالي االقتصــاد  %23اقتصــادات دول البريكس يمثل  إجمالي، %51العالمى تجاوزت 
 .أعوام 11قبل  %12بـ العالمى مقارنة 

  ة. خاصــة النامياســـتطاعت كتلة بريكس أن ترســـا نفســـها كصـــوت قوي وذالع الصـــيت للبلدان
عادته إلى جادة النمو،  أن الكتلة ســــاهمت بشــــكل كبير في إرســــاء أســــس االقتصــــاد العالمي واو

 وتحقيق فوالد ملموسة ألكثر من ثالثة مليارات نسمة
  تحتل ثالثة اقتصـــــادات من دول كتلة بريكس قالمة الدول العشـــــر األولى من حيث النات  كما

  .المحلي اإلجمالي
 بريكس إلى مجموعتين؛ المجموعة التي اســــتفادت من مســــيرة العولمة لدم   يمكن تقســــيم كتلة

ذاتها ضمن سالسل التوريد العالمية، وهي باألساس الصين والهند، والمجموعة التي استفادت 
من العولمة في مبيعات مواردها الطبيعية الوفيرة وعلى رأســــــــــــــها البرازيل، وروســــــــــــــيا، وجنوب 

 .أفريقيا
 كبديل للبنك  2115في عام الذي تأســــــــــــــس كان بنك التنمية الوطني  سالبريك ول انجازاتأ

يهـدف البنـك إلى التعـامـل مع و مليـار دوالر،  111الـدولي، مع رأســــــــــــــمـال مبـدلي يقـدر بنحو 
الفجوة الكبيرة لتمويل مشــروعات البنية التحتية لده الدول األعضــاء، والتي تمثل ما يقرب من 

  .نصف تعداد سكان العالم
مراقبون أن البرازيل وروســـيا والهند والصـــين ســـوف تزداد قوة من الناحية االقتصـــادية ويتوقع ال



تقريبا، مع تجاوز االقتصــاد الصــيني مثيله  2135مقارنة بمجموعة الســبع الكبره بحلول عام 
 . 2122األميركي بحلول عام 

 هدف الدراسة: -1
في دول البريكس تكون  دراســـــــــــــــة إمكانية إقامة معار  دالمة للجمهورية العربية الســــــــــــــورية

وظيفتهــا التروي  للمنتجــات الســــــــــــــوريــة والفرق االســــــــــــــتثمــاريــة وبمــا يحقق تعزيز العالقــات 
 االقتصادية والسياسية مع تكتل دول البريكس.

  :ودول البريكس: ةلسوري االقتصادية أهم المؤشراتثانيًا 

المؤشر
سورية 
5102

 لبرازيلا
5102

ا روسي
5102

الهند 
5102

الصين 
5102

جنوب 
أفريقيا 
5102

الوحدة

مليار دوالر 21.02 1523 2104 4222 51501 242.5 (PPPالناتج المحلي اإلجمالي )
 GDPالترتيب العالمي حسب 

/511 012 341511

نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
نسبة مئوية 0.1 4.4 4.2 0.2 0 01.12- الحقيقي

 العالمي حسب نمو الناتجالترتيب 
/552551 0350215250024

دوالر5421 024115241125110421101411(PPPنصيب الفرد من الناتج)
الترتيب العالمي حسب نصيب 

01322024012003 024 511الفرد من الناتج /

نسبة مئوية 52.2 1.4 3.2 2.5 05.3 22.2 معدل البطالة
ي حسب البطالة الترتيب العالم
/512 515 0422205523511

نسبة مئوية 04.4 1.1 50.4 01.1 2.5 32.5 السكان تحت خط الفقر

نسبة مئوية 03.2 25.2 53.2 50.4 02.4 4.5 االستثمار إلى الناتج

نقطة1254212021 03مؤشر الفساد

44012302220 022ترتيب الفساد

نسبة مئوية 2.2- 1.3- 1.2- 0.2- 0.0- 2.1- اتجعجز الموازنة إلى الن
الترتيب العالمي حسب عجز 

3533024025041 042 551الموازنة إلى الناتج /



نسبة مئوية 2.1 0.4 1.4 1.2 1.2 11.4 التضخم
الترتيب العالمي حسب التضخم 

/554 551 01402402133022

 مواقع متعددة وحسابات الباحثالمصدر: 

 :ثالثًا: التبادل التجاري بين سورية ودول البريكس

 :لسورية مع دول البريكسا الصادرات والمستورداتحجم  -أ

 التبادل التجاري مع البرازيل: -2

 التبادل التجاري مع روسيا: -1

 :الهندالتبادل التجاري مع  -3

المستوردات   الصادرات   التبادل التجاري الميزان التجاري 

2014 0.14 94.37 -94.23 94.51 
2015 0.54 148.27 -147.73 148.81 
2016 0.71 154.1 -153.39 154.81 
2017 0.5 107 -106.5 107.5 

المستوردات   الصادرات   التبادل التجاري الميزان التجاري 

2014 4.16 128.2 -124.04 132.36 
2015 1.77 126.7 -124.93 128.47 
2016 5.79 581.4 -575.61 587.19 
2017 1.3 662.14 -660.84 663.44 

 التبادل التجاري الميزان  المستوردات  الصادرات
 التجاري

2014 9.39 375.8 -366.41 385.19 
2015 14.47 140 -125.53 154.47 



الصين:التبادل التجاري مع  -4

التبادل التجاري مع جنوب افريقيا: -5

.المصدر: المكتب المركزي لإلحصاء

دول البريكس:بين سورية و  الميزان التجاري -ب

 بسبب وذلك سالبريك دول وكافة سورية بين التجاري الميزان في الكبير زالعج إلى البيانات شيرت
رية الصــادرات الســو  نمو معدل تفوق بنســب الدول هذه من الســورية المســتوردات نمو معدل ارتفا 
 الدول. لهذه السورية الصادرات نمو معدل لزيادة فرق وجود إلى االشارة مع ،إليها
  ورية مع دول البريكس:لساوالمستوردات  الصادرات أهم -ت

2016 24.85 145.2 -120.35 170.05 
2017 16.5 146.4 -129.9 162.9 

راتالصاد  التبادل التجاري الميزان التجاري المستوردات 
2014 1.28 244.66 -243.38 245.94 
2015 3.09 386.59 -383.50 389.68 
2016 2.39 578.60 -576.21 580.99 
2017 0.714 579.74 -579.03 580.46 

ادل التجاريالتب الميزان التجاري المستوردات الصادرات  
2014 0.04 4.87 -4.83 4.91 
2015 0.096 57 -56.904 57.096 
2016 0.117 1.64 -1.523 1.757 
2017 0.121 0.636 -0.515 0.757 
2018 0.161 0.301 -0.14 0.462 



 :البرازيل-2

البند 

 الجمركي

دوالر  2000)الوحدة  مستوردات البرازيل من سوريا اسم المنت 

 أمريكي(

القيمة عام 

1022 

القيمة عام 

1022 

القيمة عام 

1028 

بذور يانسون، يانسون صيني أو نجمي )جاذبة(، شمر، كزبرة،  0909

 كمون، كراوية؛ عرعر

990 1,282 1,674 

زنجبيل، زعفران، كركم، زعتر، وأوراق غار )رند(، وكاري  0910

 وبهارات وتوابل أخر

105 0 64 

خضر محفوظة مؤقتًا )مثاًل بااز ثاني أكسيد الكبريت أوفي ماء  0711

مملح، أو مكبرت أو في محاليل حفظ أخر( ولكن غير صالحة 

 بحالتها هذه لالستهالك المباشر

14 37 21 

 14 0 0 ت ومعدات شبكات سلكية والسلكيةتجهيزا 8517

 5 2 0 غير مجمدة خضر محضرة أو محفوظة باير الخل 2005

 5 0 0 مشاولة وأصناف مصنوعة منهاأحجار نصب وبناء  6802

مربى وهالم فواكه، أو هريس أو عجن فواكه أو أثمار قشرية،  2007

ن أضيف إليها السكر أو مواد تحل  ة يمتحصل عليها بالطبا، واو

0 2 4 

 4 1 0 فليفلة مجففة أو مجروشة أو مسحوقة 0904

الالكتوز والمالتوز والالوكوز والفركتوز النقية كأنوا  سكر  1702

غير  "sugar syrup" كيماويًا، في حالتها الصلبة؛ سوالل سكرية

 محتوية على منكهات أو مواد تلوين مضافة

0 0 3 

 2 2 0 .اخلة في مكان آخرمحضرات غذالية غير مذكورة وال د 2106

 1 3 0 منتجات بذور وحبوب كرقالق الذرة كورن فليكس 1904

 

 



البند 

 الجمركي

سوريا  إلىالبرازيل  صادرات اسم المنت   

(دوالر أمريكي 2000)الوحدة  ) 

القيمة عام 

1022 

القيمة عام 

1022 

القيمة عام 

1028 

ن كان محمصًا أو منزوعًا منه الكافب 0901 يينن، واو  33,355 39,705 34,271 

 23,185 31,371 70,404 سكر قصب أو سكر شوندر وسكروز نقي كيماويًا، بحالته الصلبة 1701

لحوم وأحشاء وأطراف صالحة لألكل من طيور الدواجن، طازجة أو  0207

 مبردة أو مجمدة

0 493 534 

 204 366 179 ءبازلت، وحجر رملي وأحجار أخر للنحت أو البنا غرانيت وحجر 2516

 196 293 18 أحذية أخر بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو لدالن 6402

أحما  راتنجية ومشتقاتها وصموغ 3806 46 80 147 

ورق وورق مقوه وحشو السيليلوز وطبقات من األلياف السيليلوزية،  4811

مطلية أو مشربة أو ماطاة، أو ملونة السطح أو مزينة أو مطبوعة 

 السطح

0 0 122 

أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدالن أو جلد طبيعي أو جلد مجدد  6404

 ووجوه من مواد نسجية

3 91 97 

 88 0 0 ذرة 1005

خالصات وأرواح ومركزات من البن أو الشاي أو المته ومحضرات  2101

 أساسها هذه المنتجات أو أساسها البن أو الشاي أو المته

317 26 87 



:روسيا -3

البند 
 الجمركي

2000)الوحدة  مستوردات روسيا من سوريا اسم المنت 

(دوالر أمريكي

القيمة عام 
1025 

القيمة عام 
1022 

القيمة عام 
1022 

 972 6,461 1,543 حمضيات طازجة أو جافة 0805

وبرقوق، طازجة مشمش وكرز وخوخ أو ودّراق  0809  2,367 1,324 754 

اق" وسفرجل، طازجةتفاح وكمثري "إج 0808  0 0 672 

 347 119 12 خضر أخر، طازجة أو مبردة 0709

 248 329 151 فواكه أخر، طازجة 0810

)طماطم(، طازجة أو مبردة بندورة 0702  0 1,846 240 

شمر، كزبرة، كمون، كراوية؛ عرعر، بذور يانسون، يانسون  0909  167 127 196 

ن ك  1509 ان مكررًا لكن غير معدل كيماوياً زيت زيتون وأجزاؤه، واو  0 120 161 

 156 201 9  طازجة أو مبردة كرنب وملفوف وقرنبيط وخضر مماثلة صالحة لألكل  0704

 70 20 0 خبز وفطالر وكعك وبسكويت وغيرها من منتجات المخابز  1905

أو من ورق وورق مقوه  علب وصناديق وأكياس كبيرة أو صايرة  4819
 سيليلوز 

0 53 66 

 35 4 0 خضر أخر محضرة أو محفوظة باير الخل غير مجمدة  2005



البند 

 الجمركي

منت اسم ال 2000)الوحدة صادرات روسيا إلى سورية  

 دوالر أمريكي(

القيمة عام 

1025 

القيمة عام 

1022 

القيمة عام 

1022 

 30,542 3,784 19,713 حنطة )قمح( وخليط حنطة مع شيلم 1001

دفاتر ،  بع بريدية غير مستعملة، طوابع مالية وما يماثلها ؛ أوراق نقد "بنكنوتطوا 4907

شيكات؛ أسهم وسندات وصكوك وما يماثلها

37,263 4,385 25,351 

لفالف غليظة )سيجار( بأنواعها، ولفالف صايرة "سيجاريللوس" ولفالف عادية  2402

 "سجالر"، من التبغ أو من أبداله

10,758 13,882 24,104 

 20,395 5,063 496 شعير 1003

ملليترات 2خشب منشور أو مقطع طوليًا أو مشرحًا أو يزيد سمكه عن  4407  15,037 7,814 16,262 

عدا مساحيق البارود متفجرات محضرة؛ 3602  11,338 2,154 12,542 

 10,139 20,400 6,290 ذرة 1005

 10,054 0 12,170 مساحيق بارود 3601

 4,874 1,017 0 أرز 1006

عربات سيارة الستعماالت خاصة، غير ما كان منها معدًا بصفة رليسية لنقل  8705

 األشخاق أو البضالع

2,091 0 4,050 

 2,782 0 0 سكر قصب أو سكر شوندر )بنجر( وسكروز نقي كيماويًا، بحالته الصلبة 1701



 : الهند -3

البند 

 الجمركي

)الوحدة  سوريامستوردات الهند من  اسم المنت 

(دوالر أمريكي 2000  

القيمة عام 

1025 

القيمة عام 

1022 

القيمة عام 

1022 

 10,412 5,858 4,857 بذور يانسون، يانسون صيني أو نجمي )جاذبة(، شمر، كزبرة، كمون، كراوية؛ عرعر  0909

 10,060 10,113 7,100 أثمار قشرية أخر، طازجة أو مجففة، بقشرها أو بدونه  0802

 6,590 14,618 13,650 صوف غير مسرح )غير مكرود( وال ممشط  5101

من فصيلة الضأن،  ("crust" جلود مدبوغة أو جره عليها تجفيف بعد الدباغة )كراست  4105

رة أكثر من ذلك ن كانت مشطورة، على أن ال تكون محضَّ  منزوعة الصوف، واو

6,427 4,083 1,661 

ام )طرية أو مملحة أو مجففة "صالل" أو مكلسة أو محمضة أو جلود فصيلة الضأن، خ  4102

محفوظة بطريقة أخره، لكنها غير مدبوغة أو مرققة"مهيأة بطريقة بارشمان" أو مهيلة أكثر 

 (من ذلك

1,092 579 105 

 31 0 6 أثاث أخر وأجزاؤه  9403

واقد لب المسحوق أو بالااز؛ مأجهزة إشعال لألفران التي تعمل بالوقود السالل أو بالوقود الص  8416

 آلية، بما فيها أجزاؤها اآللية، كالسفود ومفرغات الرماد وما يماثلها

0 0 8 

 8 0 0 شوكوالته ومحضرات غذالية أخر تحتوي على كاكاو  1806

 

 

 



صادرات الهند إلى سورية )الوحدة  اسم المنتج البند الجمركي
دوالر أمريكي( 2000  

القيمة 
عام 
2115 

لقيمة عام ا
2112 

القيمة 
عام 
2112 

 19,702 18,136 17,540 أرز 1006

 10,773 8,203 6,599 خيوط من شعيرات تركيبية )عدا خيوط الخياطة(، غير مهيأة للبيع بالتجزلة 5402

دم بشري؛ دم حيواني محضر لالستعمال في الطب العالجي، أو الوقالي أو في  3002
وأجزاء وغيرها من مكونات الدم ومنتجات التشخيق الطبي؛ أمصال مضادة 

ن كانت معدلة متحصل عليها بعمليات التكنولوجيا الحيوية؛ لقاحات،  مناعية، واو
 وتوكسينات

52 2,619 8,541 

ن كان محمصًا أو منزوعًا منه الكافيين، قشور وغالالت من بن، أبدال  0901 بن، واو
 بن محتوية على بن بأية نسبة كانت

2,602 3,734 7,709 

( 31.12أو  31.15، 31.12أدوية )باستثناء األصناف الداخلة في البنود  3004
المكونة من منتجات مخلوطة أو غير مخلوطة المعدة لالستعماالت العالجية 

 أو الوقالية

4,336 4,922 5,759 

وزنًا أو أكثر من  %25خيوط قطن )غير خيوط الخياطة(، تحتوي على  5205
 لبيع بالتجزلةالقطن، غير مهيأة ل

1,256 1,492 5,321 

 4,432 4,695 6,067 انتي بيوتيكمضادات الجراثيم  2941

 4,406 4,668 5,128 مركبات عضوية أخره 2942

 3,412 4,999 7,203 أدوات مالدة وأدوات مطبخية وغيرها من األدوات المنزلية، وأجزاؤها 7323

ؤوس من لباد أو بايرها من رؤوس أقالم حبر جاف؛ أقالم وأقالم تأشير، بر  9608
 مسامية، أقالم حبر سالل بأنواعها

1,873 1,441 2,920 

 2,857 4,057 5,722 بّطانيات وأحرمة 6301

 

 



 4-الصين:

البند 
 الجمركي

)الوحدة  مستوردات الصين من سوريا اسم المنت 

(دوالر أمريكي 2000  

القيمة عام 
1025 

القيمة عام 
1022 

القيمة عام 
0221  

 361 2,010 2,835 منتجات نباتية غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر 1404

 279 268 44 صابون؛ منتجات ومحضرات عضوية فعَّالة سطحيًا  3401

 252 348 525 نفايات وقصاصات وفضالت، من اللدالن 3915

 193 268 0 (فضالت قطن )بما فيها فضالت الخيوط والنساالت 5202

من فصيلة الضأن،  ("crust" مدبوغة أو جره عليها تجفيف بعد الدباغة )كراستجلود  4105
رة أكثر من ذلك ن كانت مشطورة، على أن ال تكون محضَّ  منزوعة الصوف، واو

63 170 63 

 28 0 0 جلود جره عليها تحضير بعد الدباغة أو بعد الدباغة والتجفيف 4107

 20 0 0 ورقالق الويفر المنتفشة، منتجات المخابزخبز وفطالر وكعك وبسكويت وغيرها من  1905

 20 0 0 (مستحضرات تجميل أو زينة )ماكياج( ومستحضرات للعناية بالبشرة )غير األدوية 3304

وزنًا أو أكثر من القطن، غير مهيأة  %25خيوط قطن )غير خيوط الخياطة(، تحتوي على  5205
 للبيع بالتجزلة

0 0 19 

 19 9 0 رة في مكان آخرالسلع غير مذكو  9999

 

 

 

 

 



البند 
 الجمركي

)الوحدة صادرات الصين إلى سورية  اسم المنت 

(دوالر أمريكي 2000  

القيمة عام 
1025 

القيمة عام 
1022 

القيمة عام 
1022 

 39,524 24,095 26,900 إطارات خارجية هوالية جديدة، من مطاط 4011

 ذلك الهواتف المعدة للشبكات الخليوية بما في "telephone sets" أطقم هاتف 8517
"cellular" أو للشبكات الالسلكية األخره 

40,637 28,038 38,777 

 36,360 27,843 21,550 أقمشة مصنرة أو كروشيه أخر 6006

 31,732 32,257 30,327 سجاد وأغطية أرضيات أخره، من لباد 5407

 29,577 20,267 29,122 لدالنأحذية أخر بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو  6402

 22,355 28,048 30,798 محوالت كهربالية ومايرات كهربالية  8504

 20,273 25,251 20,253 52.12نس  مشربة أو مطلية أو ماطاة أو منضدة بلدالن، عدا تلك الداخلة في البند  5903

يها بالتجزلة، بما فخيوط من شعيرات تركيبية )عدا خيوط الخياطة(، غير مهيأة للبيع  5402
 ديسيتكس 22التركيبية بمقاس أقل من  "Monofilament" الخيوط وحيدة الشعيرة

5,991 14,116 18,862 

 18,500 11,061 4,470 ، مصنرة أو كروشيه"terry أقمشة ذات خمل )بما فيها طويلة الخمل(، وأقمشة مزردة "تيري 6001

 17,541 8,981 15,886 22.13لااية  22.11أجزاء ولوازم للعربات الداخلة في البنود من  8714

شارات  أجهزة إنارة )بما فيها أجهزة تركيز األضواء( وأجزاؤها 9405 ؛ لوحات إعالنية مضيلة واو
 مضيلة ولوحات إرشادية مضيلة وغيرها من األصناف المماثلة

15,495 11,744 16,070 

 15,776 18,176 11,911 دا خيوط الخياطة(، من ألياف تركيبية غير مستمرة، غير مهيأة للبيع بالتجزلةخيوط )ع 5509

أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدالن أو جلد طبيعي أو جلد مجدد ووجوه من مواد  6404
 نسجية

19,134 14,723 14,855 

أو أكثر وزنًا من  %5لى سم، تحتوي ع 31أقمشة مصنرة أو كروشيه بعر  يزيد عن  6004
 خيوط إيالستوميرية 

8,051 12,083 14,813 

 

 



 5-جنوب أفريقيا:

البند 
 الجمركي

 مستوردات جنوب أفريقيا من سوريا اسم المنت 

(دوالر أمريكي 2000)الوحدة   

القيمة عام 
1022 

القيمة عام 
1022 

القيمة عام 
1028 

 81 71 167 اذبة(، شمر، كزبرة، كمون، كراوية؛ عرعربذور يانسون، يانسون صيني أو نجمي )ج 0909

ن   9022 أجهزة أشعة سينية وأجهزة تعتمد على استخدام أشعة ألفا أو بيتا أو غاما، واو
 كانت الستعماالت طبية أو جراحية أو لطب األسنان أو للطب البيطري

0 0 28 

 اآلالت الداخلة في أجزاء ولوازم معدة لالستعمال حصرًا أو بصورة رليسية في  8466
حوامل العدد أو أدواتها العاملة ومثبتات المشاوالت ورؤوس اللقم ذاتية الفتح ورؤوس التقسيم 

 وغيرها من التجهيزات الخاصة التي تركب على العدد اآللية

0 0 7 

ن كان مكررًا لكن غير معدل كيماوياً  1509  4 1 0 زيت زيتون وأجزاؤه، واو

 4 0 0 كركم، زعتر، وأوراق غار )رند(، وكاري وبهارات وتوابل أخرزنجبيل، زعفران،  0910

آالت وأجهزة، غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر من هذا الفصل، للتحضير   8438
الصناعي أو لصناعة األغذية أو المشروبات، عدا آالت وأجهزة استخالق أو تحضير 

 النباتية الثابتةالدهون أو الزيوت الحيوانية، أو الدهون أو الزيوت 

0 12 3 

أدوات وأجهزة للطب أو للجراحة أو طب األسنان أو الطب البيطري، بما فيها   9018
 أجهزة التشخيق بالوم  وغيرها من أجهزة الطب الكهربالية وكذلك أجهزة اختبار النظر

4 0 3 

 3 3 0 مصنوعات سكرية )بما في ذلك الشوكوالته البيضاء( ال تحتوي على كاكاو  1704

عدد آلية )بما فيها آالت غرز المسامير أو التشبيك أو التارية أو التجميع   8465
بطريقة أخره( لشال الخشب أو الفلين أو العظم أو المطاط المقسى أو اللدالن الصلبة أو 

 المواد الصلبة المماثلة

0 0 3 

ن دم محضرات وأصناف محفوظة أخر من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو م  1602
 حيواني

0 0 3 

 

 



:لصادرات السوريةأهمية دول البريكس من حيث وجهة ا -ث

حصة دول البريكس من صادرات سورية:يبين الجدول التالي  

البند 
 الجمركي

2000)الوحدة صادرات جنوب أفريقيا إلى سورية  اسم المنت 

(دوالر أمريكي  

القيمة عام 
1022 

القيمة عام 
1022 

القيمة عام 
1028 

لفالف غليظة )سيجار( بأنواعها، ولفالف صايرة "سيجاريللوس" ولفالف عادية "سجالر"، من التبغ أو  2402
 الهمن أبد

6,903 7,371 1,714 

 291 200 227 خيوط من وبر ناعم )مسرح أو ممشط(؛ غير مهيأة للبيع بالتجزلة 5108

أصباة نباتية ومشتقاتها 3201 44 283 264 

 159 48 0 في الزراعة، أو البساتين، أو الاابات، أو تربية الطيور الداجنة أو النحل تجهيزات تستعمل 8436

24.12أو  24.12صرًا أو بصورة رليسية للمحركات الداخلة في البند أجزاء معدة ح 8409 0 0 55 

22.15لااية  22.11أجزاء ولوازم العربات السيارة الداخلة في البنود من  8708 0 9 36 

 17 16 11 (من األنوا  المعدة للبذار )تقاوه "Spores" بذور وثمار ونوه 1209

 12 0 16 (ن أشكال الكربون، غير الداخلة أو المذكورة في مكان آخركربون )هباب الكربون وغيره م 2803

روابط محضرة لقوالب أو لنوه قوالب السبك؛ منتجات كيماوية ومحضرات الصناعات الكيماوية أو  3824
 الصناعات المرتبطة بها 

3 9 12 

خامات كروم ومركزاتها 2610 0 10 8 

510251025102المستوردين

%1402%14.1%14.5الصين

%1402%.140%1402برازيل

%.142%04.2%1421روسيا

%.42.%4.4.%450.الهند



 اء التجارة بين سورية ودول البريكس:رابعًا: أهم مؤشرات أد 
لبريكس: سـوريـة ودول ا البينية بين التجارة تطور على التجارة تسهيل تأثير اتمؤشر  -1

ـات -أ(  ـ ـتي ـوجسـ ـ ـر أداء الل ـ ـ ـؤشـ  من وغيرها الجمركية اإلجراءات كفاءة المؤشر هذا : ويشمل1028مـ
 على والقدرة المعلومات لتكنولوجيا األســـــــــاســـــــــية لوالهياك النقل خدمات ونوعية الحدود اإلجراءات عبر

وتتراوح قيمته بين  معين بلد في اللوجســــتيات بحالة العام الوعي يقيسالشــــحن،  في مواعيد والدقة الرصــــد
 األفضل.  لألداء األعلى العالمة تعطى ( حيث1-5)

 https://lpi.worldbank.org/international/global?sort=asc&order=Country#datatableالمصدر: 

التحية من وســــالط  يةن بيلة البنســــيتحتاج لتح وهي 132المرتبة من الجدول الســــابق نالحظ ســــوريا تحتل 
ية المصــــــــرف النقل والمواصــــــــالت باإلضــــــــافة لتحســــــــن كفاءة إجراءات الجمارك والحدود وتســــــــهيل العمليات

 للشحنات.عدد إجراءات معامالت التجارة الخارجية لتقليق الجدول الزمني  لتأمين وتقليقوا

تليها  52تليها البرازيل التي تحتل المرتبة  25وكذلك األمر بالنســــــبة لروســــــيا االتحادية التي تحتل المرتبة 
 .22حيث تحتل المرتبة فيما تتقدم الصين هذه الدول  33ثم جنوب أفريقيا بالمرتبة  44الهند في المرتبة 

%14102%14150%14124جنوب أفريقيا

زيلابر  سورية الفرعية المؤشرات
روسيا 
جنوب افريقيا الصين الهند االتحادية

1.222.412.422.223.223.12كفاءة إجراءات الجمارك والحدود
2.512.232.222.213.253.12نوعية خدمات النقل والبنية األساسية

2.322.222.243.213.543.51سهولة الشحن
2.223.122.253.133.523.12الكفاءة اللوجستية

2.323.112.253.323.253.41القدرة في تتبع مسار الشحنات
2.443.513.313.513.243.24الجدول الزمني للشحنات

2.312.222.223.123.213.32النتيجة
1325225442233الترتيب

https://lpi.worldbank.org/international/global?sort=asc&order=Country#datatable


 :1022مـؤشـر سهولـة التجـارة عبـر الحـدود  –ب( 

ارك، ميقدم هذا المؤشــــــــــــــر تقيمًا لمده إدخال النظم اإللكترونية في مجال تجارة الحدود، وتطوير إدارة الج
دخال إجراء  وتحســـــين خدمات الموانق، وتقليل عدد األوراق التجارية المطلوبة، وتقليل إجراءات التفتيش، واو
النافذة الواحدة، وتنفيذ اتفاقيات التعاون الحدودي ما بين البلدان. فكلما ارتفعت قيمته كلما دل ذلك على 

 لجدول تأخر سورية في هذا المؤشر.تدهور وضع إجراءات التجارة عبر الحدود ونالحظ من خالل ا

 

 /http://www.doingbusiness.orgالمصدر: 

 :1022سهولة ممارسة أنشطة األعمال مؤشر  –( ت

. ويعني الترتيب األعلى 121إلى  1تم ترتيب االقتصــــادات في ســــهولة ممارســــتها ألنشــــطة األعمال، من 
أكثر مالءمة لبدء وتشـــايل شـــركة محلية. يتم تحديد الترتيب عن طريق فرز  لالقتصـــادلة التنظيمية أن البي

نتال  األداء التجميعية، يتكون كل منها من عدة مؤشرات، مع إعطاء وزن متساو لكل موضو . تم تحديد 
 .2112ترتيب جميع االقتصادات حتى مايو 

روسيا  البرازيل ســــوريـــة المؤشرات الفرعية
 االتحادية

جنوب  الصين الهند
 أفريقيا

 243 25 80 22 202 228 الترتيب
التجارة عبر الحدود مقياس االقتراب من الحد 

 52.24 81.52 22.42 22.02 22.85 12.38 األعلى لألداء
الوقت الالزم للتصدير: االمتثال لقوانين الحدود 

 21 15.2 22.1 22 42 84 )ساعات(

 2223 821 580 152.2 324 2152 (USDتكلفة التصدير: االمتثال لقوانين الحدود )
الوقت الالزم للتصدير: االمتثال للشروط 

 28 8.2 24.5 15.4 21 48 والمتطلبات المستندية )ساعات(
تكلفة التصدير: االمتثال للشروط والمتطلبات 

 215 112.4 21 22.2 23.2 55 (USDالمستندية )
الوقت الالزم لالستيراد: االمتثال لقوانين الحدود 

 82 48 22.2 30 30 242 )ساعات(

 818 325 582.5 332 312 222 (USDتكلفة االستيراد: االمتثال لقوانين الحدود )
تيراد: االمتثال للشروط الوقت الالزم لالس

 32 14 12.2 41.5 14 242 والمتطلبات المستندية )ساعات(
تكلفة االستيراد: االمتثال للشروط والمتطلبات 

 241 202.2 251.5 200 211.3 23 (USDالمستندية )

http://www.doingbusiness.org/


 /http://www.doingbusiness.orgالمصدر: 

ثم  22ثم جنوب أفريقيا بالمرتبة  52تليها الهند بالمرتبة  42تحادية تحتل المرتبة نالحظ أن روسيا اال
وبالتالي يمكن أخذ هذا  122وأخيرا سورية في المرتبة  125ثم البرازيل بالمرتبة  121الصين بالمرتبة 

ماللمة  ثفي هذه الدول من حي يةالترتيب بعين االعتبار في أولويات إقامة بيوت ومراكز تجارية تصدير 
البيلة التنظيمية واالقتصادية لبدء وتشايل شركة محلية.

معدل االنفتاح االقتصادي السوري على دول البريكس:مؤشر  -1

يعكس هذا المؤشــر أهمية التجارة الخارجية الســورية مع دول البريكس كنســبة من النات  المحلي االجمالي، 
  هذا المؤشـــر إلى عمق اعتماد االقتصـــاد الســـوري على والعالقة االقتصـــادية مع هذه الدول، ويشـــير ارتفا

أســــواق دول البريكس لتصــــريف منتجاته وللحصــــول على حاجاته من الســــلع والخدمات، ومن ثم إلى مده 

جنوب أفريقيا لصينا الهند روسيا االتحادية البرازيل سورية

122125425212122بدء النشاط التجاري

15241122414112استخراج تراخيص البناء

1521321212222112الحصول على الكهرباء

1252222222323ترخيص الملكية

25425222423الحصول على االئتمان

251245312111442حماية المستثمرين األقلية

122112222125143التجارة عبر الحدود

12142121232115انفاذ العقود

12322551122122تسوية حاالت االعسار

12211231224222الترتيب

http://www.doingbusiness.org/


حساسية االقتصاد المحلي للمتايرات الخارجية كاألسعار العالمية والسياسات المالية واالقتصادية والتجارية 
 طى بالعالقة:ركاء التجاريين، وتعللش

حيث أن:

Tمعدل االنفتاح االقتصادي السوري على دول البريكس(. : تشير إلى درجة االنكشاف االقتصادي(

X.قيمة الصادرات السورية إلى دول البريكس : 

M .قيمة المستوردات السورية من دول البريكس : 

Y.النات  المحلي اإلجمالي : 

بيانات عام 
1022

القيمة جنوب أفريقيا الصين الهند التحاديةروسيا ا البرازيل

ألف دوالر13554123222251334152الصادرات

ألف دوالر2452512241114214311122142412المستوردات

الناتج المحلي 
اإلجمالي

مليار دوالر 222.2 23211 2424 4112 3242

معدل االنفتاح 
االقتصادي

0.140.480.280.480.022

 .الدوالرات االمريكية بآالف القيمة/.   http://wits.worldbank.org/wits التجارة مؤشرات بيانات على باالعتماد الباحث حسابات: المصدر

نالحظ انخفا  درجة انكشـــاف االقتصـــاد الســـوري على هذه األســـواق بشـــكل كبير وهذا يعود إلى ظروف 
لى المنافسة القوية لدول أخ  ره على هذه األسواق.األزمة من جهة واو

:دول البريكسدرجة أهمية الصادرات السورية إلى مؤشر  -3



تتمثـل أهميـة الصـــــــــــــــادرات بـالفوالـد التي تعود على البالد وفي خف  العجز في الميزان التجـاري للـدولـة، 
وتوفير جزء من القطع األجنبي الالزم لمواجهـة أعبـاء التنميـة االقتصـــــــــــــــاديـة واالجتمـاعيـة، وتحقيق نتـال  
إيجابية لعدد من المؤشـرات االقتصـادية والمالية، بما في ذلك تحقيق فال  في ميزان المدفوعات واسـتقرار 

 أسعار الصرف.

111×  قيمة الصادرات السورية إلى الدولة المستهدفة=  درجة أهمية الصادرات 
إجمالي قيمة الصادرات السورية 

بيانات عام 
5102

جنوب أفريقيا الصين الهند وسيا االتحاديةر  البرازيل
القيمة

الصادرات 
للدولة السورية 

المستهدفة
ألف دوالر55113905588815553510

إجمالي قيمة 
الصادرات 

السورية
مليار دوالر 995807 995807 995807 995807 995807

درجة اهمية 
الصادرات 

السورية  
9.589.155.939.589.95

.(بآالف الدوالرات االمريكية القيمة)               .ITCحث باالعتماد على بيانات مركز التجارة الدولي االمصدر: حسابات الب

 :سوريةمتوسط الميل لالستيراد من  مؤشر -4

يبين هذا المؤشـــــــر مده اعتماد الدولة على مســـــــتورداتها، ومده االعتماد على اإلنتاج العالمي الذي يزود 
الد بســــلع اإلنتاج واالســــتهالك التي تنقصــــه، وكلما كانت هذه النســــبة مرتفعة، كلما كانت نســــبة اعتماد الب



الدولة على مستورداتها كبيرة أيضًا، دّل ذلك على النسبة الكبيرة التي تقتطع من الدخل الوطني للشراء من 
 ج، وذلك في ضوء العالقة التالية:الخار 

 

 

 

 

 القيمة جنوب أفريقيا الصين الهند يةروسيا االتحاد البرازيل 

 ألف دوالر 510 5553 58881 3905 5511 المستوردات

الناتج المحلي 
 اإلجمالي

 مليار دوالر 979.5 55559 0393 3957 5538

متوسط الميل 
 لالستيراد

1.112 1.10 1.11 1.12 1.15 
 

 القيمة بآالف الدوالرات االمريكية.                 .ITCلي حث باالعتماد على بيانات مركز التجارة الدو االمصدر: حسابات الب

 سورية.نالحظ انخفا  قيم مؤشر الميل لالستيراد من 

 (:CONSINEجيب التمام ) –مـؤشـر التـوافـق التجـاري -5

يقيس هذا المؤشر درجة توافق الهيكل السلعي لصادرات سورية مع الهيكل السلعي لمستوردات دول 
 البريكس.

  

 

 أن:  حيث 
𝑋𝑖𝑘  صادرات البلد :i  من السلعةk 

𝑀𝑗𝑘  )واردات البلد )او المنطقة :j  من السلعةk 
 (.1( وتوافق تام في حال القيمة )1( حيث يكون عدم توافق تام في حال )1( إلى )1تأخذ القيمة من )

𝐶𝑂𝑁𝑆𝐼𝑁𝐸 𝑖𝑗 = ∑ 𝑋𝑖𝑘 𝑀𝑗𝑘 /√(∑ 𝑋𝑖𝑘
2 ). (∑ 𝑀𝑗𝑘

2 )

𝑘𝑘
𝑘

 



 

 

 :1028البريكس في عام  إلى دول الدول المصدرةأهم  خامسًا: 
 

 

 :سادسًا: النتائج والمقترحات 
 وذلك بســبب  ستشــير البيانات إلى العجز الكبير في الميزان التجاري بين ســورية وكافة دول البريك

ورية الســ الصــادراتمن هذه الدول بنســب تفوق معدل نمو  الســورية ارتفا  معدل نمو المســتوردات

 القيمة جنوب أفريقيا الصين الهند روسيا االتحادية لبرازيلا 

القيمة لعام 
5102 

 ألف دوالر 9.78 9.35 9.77 9.37 9.10

 البرازيل  روسيا الصين الهند جنوب افريقيا
 الدولة القيمة الدولة ةالقيم الدولة القيمة الدولة القيمة الدولة القيمة

 الصين 27,321,484 الصين 48,373,353 كوريا 177,553,154 الصين 71,971,173 الصين 15,223,933
الواليات  24,099,310 ألمانيا 9,555,381

المتحدة 
 األمريكية

الواليات  25,112,252 ألمانيا 22,740,419 اليابان 165,794,006
المتحدة 
 األمريكية

لواليات ا 5,486,495
المتحدة 
 األمريكية

الواليات  23,088,317
المتحدة 
 األمريكية

الواليات  12,589,834 نالصي-تايبي 155,961,303
المتحدة 
 األمريكية

 األرجنتين 9,435,192

الواليات  154,441,856 السعودية 21,062,814 الهند 3,914,813
المتحدة 
 األمريكية

 انياألم 9,227,150 بيالروسيا 10,691,594

 كوريا 5,239,961 إيطاليا 9,850,228 الصين 132,369,372 سويسرا 20,392,606 السعودية 3,842,324
 المكسيك 4,238,051 فرنسا 9,124,980 ألمانيا 96,940,109 إندونيسيا 16,229,115 اليابان 2,827,048
المملكة  2,494,198

 المتحدة
 إيطاليا 3,968,016 اليابان 7,763,938 أستراليا 95,009,121 كوريا 16,111,063

 اليابان 3,762,634 إيطاليا 6,919,726 البرازيل 58,857,155 العراق 15,309,425 تايالند 2,484,302
 فرنسا 3,726,936 اليابان 5,688,750 ماليزيا 54,426,139 أستراليا 14,318,879 إيطاليا 2,218,327
 تشيلي 3,452,615 فرنسا 48,373,353 كوريا 177,553,154 ألمانيا 12,671,251 فرنسا 2,091,030
 الهند 2,945,674 الصين 22,740,419 اليابان 165,794,006 الصين 71,971,173 نيجيريا 1,714,587
الواليات  24,099,310 إسبانيا 1,571,008

المتحدة 
 األمريكية

الواليات  12,589,834 نالصي-تايبي 155,961,303
المتحدة 
 األمريكية

 إسبانيا 2,851,286

اإلمارات  23,088,317 البرازيل 1,556,234
العربية 
 المتحدة

الواليات  154,441,856
المتحدة 
 األمريكية

 روسيا 2,644,883 األرجنتين 10,691,594



لهذه الدول واتســــا  المحفظة التصــــديرية لها  ت، وقد تبين لنا من خالل مؤشــــر تنو  الصــــادراإليها

 .بالمقابل هناك تركز في الصادرات السورية في عدد قليل من المنتجات

  وجود فرق لزيادة معدل نمو الصادرات السورية لهذه الدول وهذا ما بينه مؤشر  يانات إلىتشير الب

التكامل التجاري، ولكن يجب تحديد ما هي المنتجات التي نمتلك فيها ميزة تنافسية وقادرة على 

 الدخول ألسواق هذه الدول، ومن ثم التركيز عليها.

 لمؤشرات السابقة في ترتيب الدول وأخذ هذا الترتيبيمكن االعتماد على نتال  وقيم كل مؤشر من ا 

مة في هذه الدول من حيث مالل يةبعين االعتبار في أولويات إقامة بيوت ومراكز تجارية تصدير 

قتصادية لبدء وتشايل شركة محلية، وتوافق الصادرات السورية مع مستوردات البيلة التنظيمية واال

 هذه الدول.

لدول اأولويات إقامة بيوت ومراكز تجارية تصديرية في هذه رتيب ومن خالل ما تقدم يمكن ت

 أفريقيا. جنوب-البرازيل-الهند-الصين-االتحاديةروسيا  كالتالي:

 -انتهى-

 


