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سخن رئيس كل سازمان  
ن َوالَْقلَِم َوَما يَْسُطُروَن. 

طي سال هاي گذشته، شاهد تكوين تدريجي » نظام اقتصادي يكپارچه جهاني« بوده ايم. 
توسعه دانش و فناوري در عرصه هاي مختلف، وضعيت متفاوتي از كسب و كار را در اين 
سال ها در پي  داشته است. از يك سو توسعه ارتباطات و دسترسي گسترده مشتريان به 
اطالعات، چهره بازارها را دگرگون نموده و » خواست هاي« آنها را تحت تأثير قرار داده و از 
سوي ديگر توليد مبتني بر فناوري پيشرفته و روش هاي اصالح شده، امكان پاسخ گويي به 

تقاضاهاي متنوع و متغير مشتريان را فراهم نموده است. 
نقش تعيين كننده عوامل توليد در معرفي محصول، به ويژه محصوالت جديد، اكنون جاي 
خود را به عوامل موجد رضايت مشتري و بازار داده است. اين وضعيت، پارادايم حاكم بر 
بازار و فرصت ها و  بازار تغيير داده و نقش تعيين كننده  بازار را به نفع  روابط صنعت ـ 
محد وديت هاي آن را به جاي توليد و فرصت ها و محدوديت هاي آن نشانده است. اگر به 
بازارها،  آنگاه ضرور ت مطالعه و شناخت  بيافزاييم،  نيز  را  بازارها  اين مهم، جهاني شدن 
بخش هاي آن و راهكارهاي بازاريابي براي كسب سهم مناسب از بازارهاي هدف به خوبي 

نمايان مي شود.
تعدد و تنوع عوامل محيطي مؤثر بر موفقيت كسب و كارها، به ويژه در بازارهاي جهاني، 
نسبت به گذشته كه قلمرو فعاليت ها محلي و ملي بوده، بسيار بيشتر است. امروزه شناخت 
اين عوامل نسبت به شناخت عوامل داخلي بنگاه به دليل تأثير گذاري آنها در تحليل هاي 
مربوط به فرصت هاي كسب و كار مقدم است. به همين دليل مديران سازمان ها بايد عناصر 

غيرقابل كنترل محيطي را شناخته و آنها را تا آنجا كه ممكن است، مديريت نمايند. 
به  كنترل  غيرقابل  عناصر  وسيله  به  نامطمئن  كار، شرايط  و  تمام محيط هاي كسب  در 
وجود مي آيد و هر بازار جديد، مجموعه عوامل غير قابل كنترل خاص خود را نيز به آن 
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اضافه مي كند. مدير موفق برنامه  بازاريابي خود را به نحوي طراحي مي كند كه بهتر بتواند 
با شرايط نامطمئن محيط كسب و كار منطبق شود. 

مهم ترين عوامل غير قابل كنترل محيط بين المللي عبارت اند از: 
عوامل سياسي ـ قانوني  � 

عوامل فرهنگي  � 
عوامل اقتصادي  � 

زير ساخت ها،  فناوري،  رقبا، نظام توزيع و غيره  � 

تالش همه بنگاه ها براي دسترسي به اطالعات مربوط به عناصر غير قابل كنترل محيطي، 
مستلزم صرف هزينه و ايجاد مخاطرات ناشي از عدم صحت و دقت اطالعات جمع آوري 
شده است. به اين جهت و در راستاي حمايت از شركت هاي ايراني، براي ورود و كسب 
انتشار  و  تهيه  به  اقدام  ايران  تجارت  توسعه  سازمان  بازارهاي خارجي،  در  آنها  موفقيت 

مجموعه كتاب هايي با عنوان »راهنماي تجارت با كشورها« نموده است. 
در گردآوري و تدوين اطالعات اين كتاب ها تالش شده است تا اطالعات دقيق و به روز، با 
بهره گيري از منابع اطالعاتي موثق در  اختيار خواننده گرامي قرار گيرد. به دليل تغييرات 
نسبتاً سريع، اين اطالعات در فاصله هاي زماني مناسب به روز شده و در چاپ هاي بعدي 
منتشر خواهد شد. با اين حال، اين دقت ما را از رهنمودهاي اساتيد و صاحب نظران محترم 
بي نياز نمي كند و از هرگونه راهنمايي و تذكر صاحبان فكر و فعاالن عرصه تجارت خارجي 

ايران استقبال مي نماييم.
در پايان الزم مي دانم از همكاري همه دست اندركاران تهيه و توليد مجموعه كتاب هاي 
حاضر به ويژه جناب آقاي رضا توفيقي، »معاونت بازاريابي و تنظيم روابط سازمان« و كليه 
كارشناسان سازمان كه با اين مجموعه همكاري نموده اند، كمال تشكر و قدرداني را بنمايم. 
همچنين از سركار خانم فرشته  سعيدا و همكاران شركت چاپ و نشر بازرگاني به خاطر 

تالش هاي ايشان در طراحي و توليد اين مجموعه سپاسگزارم.
                                             بابك افقهي   

                                           معاون وزير و رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران
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در اين بخش، اطالعات پايه  اي كشور لبنان شامل موقعيت 
مهم،  مساحت، همسايگان، جمعيت، شهرهاي  جغرافيايي، 

واحد پول و تفاوت زمان با ايران ارايه مي  شود.  

 �نام رسمي كشور 
جمهوري لبنان1 

واژه  ي  لبنان از واژه  »لبن« گرفته  شده  است كه  اشاره  به  قله هاي سفيد كوهستان  دارد.  

 �موقعيت جغرافيايي
منطقه  ي  در  و  آسيا  قاره  غرب  در  لبنان 
و  شمال  از  كشور  اين  دارد.  قرار  خاورميانه 
شرق با سوريه، از جنوب با رژيم صهيونيستي 

و از غرب با درياي مديترانه هم  مرز است. 

 �مساحت
10,400کيلومتر  با  برابر  لبنان  خاک  وسعت 
لحاظ صد و شصت و  اين  از  مربع است، که 

1. Republic of Lebanon

اطالعات پايه
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نهمين کشور جهان به شمار مي  رود. از كل مساحت اين كشور، 10.230 كيلومتر مربع 
خشكي و 170 كيلومتر مربع وسعت آب  ها است.  

 �همسايگان
اين كشور از شمال و شرق 375 كيلومتر 
با سوريه و از جنوب 79 كيلومتر با رژيم 
طول  دارد.  مشترک  مرز  صهيونيستي 
مديترانه  درياي  با  لبنان  ساحلي  خط 
در شرق اين كشور 225 كيلومتر است. 
جزيره  ي قبرس نيز در نزديكي سواحل 

اين كشور قرار دارد.

 �جمعيت
بر اساس آمار سال 2009 ميالدي، جمعيت اين كشور نزديك به 4/2 ميليون نفر است 

كشور  هفتمين  و  بيست  و  نظر صد  اين  از  كه 
پرجمعيت جهان به شمار مي رود.   

 �شهرهاي مهم
لبنان  شهر  مهم ترين  و  پايتخت  بيروت1  شهر 
ساحل  در  و  كشور  اين  شرق   در  كه  است 
دريا قرار دارد. ديگر شهرهاي عمده اين كشور 
طرابلس )تريپولي(2، صيدا3، صور، جونيه، زحله، 

نبطيه4، بعلبك5 هستند. 

1. Beirut
2. Tripoli
3. Saida
4. Nabita
5. Baalbek
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 �واحد پول 
نماد  و  لبنان1  پوند  كشور،  اين  پول  واحد 
جهاني آن LBP است. هر پوند لبنان به صد 

پياستر2 تقسيم مي شود. 

در ماه آگوست سال 2010 ميالدي، يك دالر 
آمريكا برابر با 1,463/2 پوند لبنان و هر پوند 

لبنان برابر با 6/39 ريال ايران بوده است.

 �تفاوت زمان با ايران
ساعت بين  المللي اين كشور نسبت به ساعت گرينويچ دو ساعت جلوتر )2GMT+( و از 
ايران يك و نيم ساعت عقب تر )1/5-( است. در نيمه  ي نخست سال كه ساعت در ايران 
يك ساعت به جلو برده مي  شود، اختالف زماني شهر بيروت با تهران منفي دو و نيم )2/5-( 

مي شود.  

1. Lebanese Pund
2. Piastre
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لبنان به صورت جداگانه بررسي مي  شود. در  قانوني  اين فصل محيط هاي سياسي و  در 
بخش محيط سياسي تاريخچه، نوع و اركان اصلي حكومت، قانون اساسي، قواي سه  گانه  ي 

مجريه، مقننه و قضاييه، ميزان ريسك سياسي و گروه  هاي بانفوذ مطالعه مي شود.  

و  ثبت  كنسولي،  گمركي،  فكري،  مالكيت  مالكيت،  قوانين  قانوني،  محيط  بخش  در 
راه اندازي شركت ها، قوانين بانكي، ارزي، مالياتي و سرمايه  گذاري و عضويت در سازمان هاي 

بين المللي، پيمان  هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري بيان مي  شود. 

1. محيط سياسي
در اين بخش، تاريخچه  ي كشور، نوع حكومت و نحوه انتخاب رييس و اركان اصلي كشور، 

ميزان ريسك سياسي و ميزان تاثير افراد و گروه  هاي بانفوذ سياسي بررسي مي  شود. 

1-1. تاريخچه ي حكومت  

نخستين مردمان شناخته شده  ي لبنان، كنعاني ها و از نژاد سامي بوده اند كه با يونانيان 
دادوستد داشتند و يونانيان آنها را فينيقي مي ناميدند. فينيقي ها قومي دريانورد و بازرگان 
بودند و سرزمين آنها شامل شهرهايي در شرق مديترانه و مهاجرنشين هايي در كرانه هاي 
مديترانه بود. بخشي از تاريخ اين كشور با تاريخ ايران در دوره ي هخامنشي مشترک است. 
پس از آن كه كوروش بزرگ فينيقيه را فتح كرد، به مدت دو سده هخامنشيان فرمانرواي 
اين منطقه بوده اند. پس از آن، اسكندر مقدوني، شهر صور )پايتخت فينيقيه( را فتح كرد. 
به طور كلي، امپراتوري هاي گوناگوني از جمله هخامنشيان، ساسانيان، يونانيان، امپراتوران 

روم و بيزانس، خلفاي مسلمان، صليبيان و خلفاي عثماني بر لبنان فرمان رانده اند.

فصل اول
محيط سياسي و قانوني
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ولي تاريخ معاصر اين كشور بيشتر به دويست سال اخير برمي  گردد. به دنبال فتح سوريه 
توسط نيروهاي انگليسي و فرانسوي، فرانسه در سال 1920 ميالدي قيموميت لبنان را 
به طور جداگانه تصاحب كرد. در آن هنگام اكثريت سوري  ها مسلمان و اكثريت لبناني  ها 

مسيحي ماروني بود.  

لبنان در 22 نوامبر 1943 ميالدي از سرزمين  هاي عثماني جدا شد و 
در همان سال از سوي دولت فرانسه به عنوان كشوري داراي استقالل 
اعالم شد. تا پايان سال 1946 ميالدي نيروهاي فرانسوي به طور كامل 

از لبنان بيرون رفتند.

بر اساس يك پيمان ملي و شفاهي ميان گروه  هاي ديني اين كشور، مقرر شد رييس  جمهور 
يك مسيحي ماروني، نخست وزير يك مسلمان سني، سخن گوي مجمع ملي يك مسلمان 
شيعه و فرمانده ارتش و نيروي نظامي يك مسلمان دروزي باشد و اين روند به مدت دو 
دهه ادامه يابد. فرقه  هاي مسلمان به رهبري كمال جمبالت1 و صائب سالم2 در برابر دولت 
و رييس  جمهور مسيحي ماروني اين كشور، كميل شمعون3، دست به شورش برداشتند. 
جنگ  هاي داخلي ميان مسلمانان و مسيحي  هاي اين كشور باعث نابودي بخش  هاي زيادي 
از شهر بيروت شد كه با دخالت كشور سوريه و نشست رهبران هجده فرقه به جنگ پايان 

داده شد. 

 1990 تا   1975 سال  هاي  در  داخلي  جنگ  از  پيش  تا 
پايتخت  و  منطقه  در  ثروتمند  كشوري  لبنان  ميالدي 
بانك داري جهان عرب به شمار مي  رفت و هرساله بسياري 
از گردشگران خارجي را جذب خود مي كرد تا جايي كه 
بيروت را به عنوان پاريس خاورميانه مي شناختند. به دليل 
خاورميانه  سوييس  عنوان  به  لبنان  بسيار،  مالي  قدرت 

شناخته مي  شد. 

زد.  لبنان  به  بسياري  اقتصادي  خسارات  داخلي  جنگ 
اين  به  شده  وارد  آسيب  هاي  از  نمادي  به  روبرو  عكس 

1. Kamal Jumblat
2. Saeb Salam
3. Camille Chamoun
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كشور تبديل شده است. پس از پايان جنگ، تالش  هاي بسياري شد تا اقتصاد كشور بهبود 
يابد و زيرساخت  ها از نو ساخته شود كه نتايج مثبت آن در سال  هاي گذشته آشكار شده 

 است.

رژيم صهيونسيتي سه بار در سال  هاي 1978، 1982 و 2006 ميالدي به لبنان يورش برده 
است. حمله  ي اول در مارس 1978 ميالدي روي داد و در ماه ژوئن همان سال پايان يافت. 
حمله  ي دوم در ژوئن 1982 ميالدي آغاز شد. در چهاردهم سپتامبر 1982 ميالدي بشير 

جميل1 رييس  جمهور لبنان در قرارگاه حزب فاالنژيست بر اثر انفجار بمب ترور شد. 

در آگوست سال 2004 ميالدي يكي از سران لبناني طرفدار سوريه به نام ايميل لحود2 
به عنوان رييس  جمهور انتخاب شد. بر اساس قطع نامه  ي شوراي امنيت سازمان ملل در 
لبنان مستقر  در خاک  را كه  نيروهاي خود  ملزوم شد  ميالدي، سوريه  سپتامبر 2004 
هستند از اين كشور خارج كند. در فوريه 2005 ميالدي، رفيق حريري3، نخست وزير سابق 

لبنان در يك بمب  گذاري در بيروت ترور شد. 

جنگ  آغاز  با  رسيد.  نسبي  ثبات  به  كشور  و  پايان  به  بازسازي  ميالدي   2006 سال  تا 
به  بسياري  خسارات  ميالدي،   2006 ژوئيه  دوازدهم  در  لبنان  عليه  صهيونيستي  رژيم 
زيرساخت هاي كشور وارد شد و جمعيت گسترده اي بي  خانمان شدند. از سپتامبر 2006 
ميالدي دولت لبنان برنامه  ي رسيدگي به اموال مخروبه بيروت، طير و ديگر روستاهاي 
جنوب لبنان را آغاز كرد. در جنگ سي و سه روزه ميان رژيم صهيونيستي و لبنان، بيش 

از چهار ميليارد دالر خسارت به اقتصاد لبنان وارد شد. 

امروزه لبنان از شش استان تشكيل شده است، كه عبارتند از: 
بيروت.  � 

جبل لبنان.  � 
شمالي لبنان. � 

بقاع. � 
نبطيه.  � 

1. Bashir Gemayel
2. Emile Lahoud
3. Rafik Hariri
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جنوب لبنان. � 

است،  ماروني  مسيحي  كه  لحود  اميل  آقاي  مي  توان  كشور  اين  امروز  سياسي  سران  از 
آقاي فواد سينيوره كه مسلمان اهل تسنن است و آقاي نبيل بري كه مسلمان شيعه است، 

را نام برد.  

1-2. نوع و اركان اصلي حكومت

بر اساس قانون اساسي لبنان، نظام حكومتي اين كشور جمهوري است. در اين كشور مانند 
بسياري از كشورهاي جهان، قواي سه  گانه  ي قانون  گذاري، اجرايي و قضايي وجود دارد. 

لبنان  قانون  ميالدي،  چهل  دهه   ي  در  فرانسه  توسط  لبنان  استقالل  پذيرش  از  پس 
حقوق سياسي فراواني را به ماروني  ها داد، كه از آن جمله مي  توان به اختصاص جايگاه 
نظام  اساس  بر  كرد.  اشاره  لبنان  مجلس  اكثريت  داشتن  اختيار  در  و  رياست جمهوري 
اختيار  در  را  مجلس  رياست  شيعيان  و  نخست  وزير  سني  ها  فرانسه،  طايفه  اي  امتيازات 
كه  پذيرفتند  عربستان  طايف  نشست  در  مسيحيان  داخلي،  جنگ  هاي  پي  در  گرفتند. 
اختيارات  دامنه   اين نشست  اعطا كنند. در پي  به مسلمانان  را  امتيازات خود  از  بخشي 

رييس  جمهور ماروني تا حدودي كاسته شد. 

ميثاق ملى سال 1943 ميالدي كه مى توان آن را قانون اساسى غير مدون لبنان به شمار 
آورد، داراي سه اصل زير است:

اسـتقالل کامل لبنان در برابر غرب و جهان عرب به طور يك سـان )که مسـيحيان  � 
از قيموميت فرانسـه و مسلمانان از پيوسـتن به وحدت دوگانه  شان با سوريه دست 

بردارند(. 
وابستگی عربی برای لبنان. � 

تقسيم  بندی مذهبی قدرت بر اساس تعداد افراد هر فرقه دينی. � 

در اصل 49 قانون اساسي لبنان آمده است كه: 

رييس  جمهور، رييس حكومت و نماد وحدت كشور است. وي بر احترام به قانون اساسي 
و حفظ استقالل لبنان، وحدت و تماميت ارضي آن نظارت دارد. وي رياست شوراي  عالي 
وزيران  اداره شوراي  تحت  كه خود  دارد  عهده  بر  را  قواي مسلح  فرماندهي كل  و  دفاع 
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است.

1-2-1. قانون اساسي
اصلي  ترين  اساسي  قانون  اين كشور تصويب شد.  اساسي  قانون  در سال 1947 ميالدي 
 1991 سال  در  مي  رود.  شمار  به  كشور  اداره  ي  چگونگي  تعيين  كننده  ي  منبع  و  مرجع 
در  مي  توانند  ساله  ها  اين كشور همه  ي 21  در  اصالح شد.  لبنان  اساسي  قانون  ميالدي 

انتخابات شركت كنند. 

قانون اساسى كنونى لبنان، آن را كشورى مستقل، متحد، تجزيه  ناپذير و با حفظ تماميت 
اساس  بر  دارد.  تاكيد  فرقه  ها  مصالح  به  احترام  و  دينى  عقايد  آزادى  بر  مى داند.  ارضى 
ماده 95 قانون اساسى، فرقه  گرايى يك اصل ثابت به شمار مي  آيد و براي ايجاد عدالت 
فرقه  هاى گوناگون  به طور يكسان و منصفانه ميان  انسجام، همه  ي شغل  هاى عمومى  و 

تقسيم مى شود. 

1-2-2. قوه مجريه
از 25 مي 2008 ميالدي تا كنون )سال 2010 ميالدي( 
است.  كشور  اين  سليمان1،  رييس  جمهور  ميشل  آقاي 
انتخابات رياست جمهوري هر شش سال يك  بار برگزار 
مي شود. آخرين انتخابات در سال 2008 ميالدي بوده و 

انتخابات بعدي در سال 2014 ميالدي خواهد بود.

سعد  آقاي  ميالدي،   2009 نوامبر  نهم  از  همچنين 
كابينه  ي  اعضاي  است.  لبنان  نخست  وزير  الحريري2 
و  با مشورت رييس جمهور  و  دولت توسط نخست  وزير 

اعضاي مجمع ملي انتخاب مي شوند.

بر مبناي قانون اساسى لبنان، رييس جمهور بايد توسط 
نمايندگان مجلس و از ميان مسيحيان مارونى انتخاب شود. پارلمان لبنان، رييس  جمهور 

1. Michel Sulayman
2. Sa’ad al-Din al-HARIRI
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را با راي  گيرى پنهان انتخاب مى كند. وي در دور اول بايد دو سوم آرا و در دور دوم بايد 
اكثريت مطلق مجلس را از آن خود كند.  

تنها قدرت فعال در نظام لبنان در دست رييس  جمهورى 
انتخاب  از ميان مسلمانان سنى  را  او نخست وزير  است. 
توافق  با  و  نخست وزير  توسط  وزرا  انتخاب  و  مى كند 

رييس  جمهور خواهد بود. 

و مذهبي  از چهره  هاي سياسي  يكي  نصراهلل  سيدحسن 
مطرح در كشور لبنان است. وي دبير كل حزب  اهلل لبنان 
است و در دفاع از سرزمين  هاي جنوب لبنان نقش قابل 

مالحظه  اي داشته است.

تقسيم  بندى زير براي گزينش وزراي دولت وجود دارد:

وزير امور خارجه: مسيحی. � 
وزير آموزش و پرورش: مسيحی. � 

وزير دفاع: مسيحی. � 
وزير اقتصاد: سنی. � 

وزير تجارت: دروزی. � 
وزير کشور: دروزی. � 

وزير آب و برق: شيعه. � 
وزير راه و ترابری: شيعه. � 

وزير پست و تلگراف: شيعه. � 
فرمانده ارتش: مسيحی. � 

رييس بانك مرکزی: مارونی.  � 

مجريه  قوه  مسوول  عنوان  به  رييس  جمهورى  به  لبنان  اساسى  قانون   57 تا   49 مواد 
ناشى  پيامدهاى  »رييس جمهور  است:  آمده  اساسى  قانون   60 ماده  در  دارد.  اختصاص 
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از انجام وظايف محوله را به عهده نمى گيرد، مگر مرتكب خيانت بزرگ يا ناديده گرفتن 
قانون اساسى شود«. در لبنان نخست  وزير نقش چنداني در سياست و اجرا ندارد. وي از 
يك سو توسط رييس  جمهور مارونى و از سوي ديگر به وسيله وزراى كابينه و نمايندگان 
طايفه  ها محدود شده است و هر تصميمى كه بگيرد، بايد موافقت اين دو دسته را جلب 
كند. نخست  وزير مى كوشد به گونه  اى عمل كند كه از چارچوب خواسته  هاى رييس  جمهور 
و طبقه  اى كه وي نماينده آن است )مسيحيان مارونى( و نيز اعضاى كابينه و نمايندگان 

فرقه  هاي گوناگون بيرون نرود. 

رييس  جمهور مى تواند وزيران را به طور فردى يا جمعى عزل يا نصب كند. وي  صالحيت 
بخشش عمومي را پس از مشورت با شوراى عالى قضايى را دارد. او همچنين سفيران لبنان 
در كشورهاى ديگر را منصوب مى كند و استوارنامه  ي سفيران كشورهاى خارجى را دريافت 

مى كند. استان داران از سوي دولت منصوب 
پاسخ  گو  كشور  وزير  برابر  در  و  مى شوند 
فرماندار  يك  شهرستان  هر  در  هستند. 
وجود دارد كه او نيز از سوي دولت و پس از 

مشورت با استاندار منصوب مي  شود. 

1-2-3. قوه مقننه
نماينده ي منتخب  از 64  از 128 كرسي متشكل  نُواب،  نام مجلس  به  لبنان  قوه مقننه 
مسلمانان و 64 نماينده ي منتخب مسيحيان تشكيل شده است. نمايندگان توسط آراي 

مستقيم مردم انتخاب مي  شوند.

 2009 ژوئن  هفتم  در  انتخابات  آخرين  مي شود.  برگزار  يك بار  سال  چهار  هر  انتخابات 
ميالدي برگزار شده و انتخابات آينده در سال 2013 ميالدي برگزار خواهد شد. هم  اكنون 

دو حزب هشتم مارس و چهاردهم مارس بيش ترين نماينده را در مجلس لبنان دارند. 

نبيه بري سياست مدار با تجربه لبناني،  از سال 1992 ميالدي تاكنون به صورت پي در پي 
رياست پارلمان لبنان را بر عهده داشته است. وي با ايفاي نقش قوي، در برابر فشارهاي 
داخلي و خارجي و بحران هاي سياسي، كشور لبنان را به ايستادگي فرا خوانده است. نبيه 
بري كه شخصيتي مهم در معادالت سياسي لبنان به شمار مي رود، همواره توانسته نقش 

وحدت  آفرين را در اين كشور به خوبي ايفا كند.  
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در سيستم قانون گزاري لبنان، دولت يا مجلس پيش  نويس قانون را وضع كرده و تقديم 
رييس مجلس مى كند، وي نيز آن را به كميته داخلى مرتبط تقديم مي  كند. اين كميته 
كند.  مجلس  تقديم  بود،  خواهد  نيز  تجديد  قابل  كه  روز  چهل  تا  را  خود  گزارش  بايد 

هنگامي كه مجلس طرح را تصويب كند، قوه مجريه بايد آن را اجرايي كند. 

1-2-4. قوه قضاييه
در كشور لبنان چهار گونه دادگاه اصلي تشكيل مي  شود. در اين ميان، سه نوع داوري يا 
قضاوت ويژه  ي دعاوي مدني و بازرگاني است. يك مورد نيز براي موارد كيفري در نظر 
گرفته شده است. در لبنان  دادگاه قانون اساسي نيز براي رسيدگي به تخطي از مواد قانون 
اساسي وجود دارد. دادگاه ديگري كه در اين كشور وجود دارد، دادگاه عالي است كه به 

تخلفات احتمالي رييس  جمهور و نخست  وزير رسيدگي مي كند.  

اين كشور آورده  يا ديوان عالي  لبنان درباره  ي دادگاه عالي  قانون اساسي  اصل هشتادم 
است: 

از هفت  ديوان  اين  دارد.  را  وزيران  و  روساي جمهور  محاكمه  ي  وظيفه  ي  عالي  »ديوان 
نماينده  ي منتخب مجلس نمايندگان و هشت صاحب  منصب قضايي عالي  رتبه  ي لبناني 
برگزيده مي شوند. اين اعضا به رياست عالي  رتبه ترين صاحب  منصب قضايي تشكيل جلسه 
مي دهند. آراي محكوميت در ديوان عالي با اكثريت ده راي صادر مي شود. آيين دادرسي 

در ديوان عالي به موجب قانون ويژه اي در اين زمينه تعيين شده است.« 

1-3. وضعيت ريسك سياسي

بر اساس ارزيابي هاي انجام شده توسط مراجع بين المللي، لبنان در ميان كشورهاي آسيايي 
و  خاورميانه  منطقه  ي  ناآرامي  هاي  به  توجه  با  است.  برخوردار  متوسطي  نسبي  ثبات  از 
داده  رخ  كشور  اين  در  گذشته  سال  هاي  در  كه  تنش  هايي  نيز  و  اشغالي  سرزمين هاي 
يافته  كاهش  كمي  بازرگاني  و  اقتصادي  فعاليت  هاي  براي  امنيت  و  ثبات  ميزان  است، 
است. براساس ارزيابي هايي كه صندوق ضمانت صادرات ايران انجام داده، اين كشور در 
طبقه بندي ريسك، رتبه ي شش را داراست و سقف اعتبارات کوتاه مدت )زير دو سال( 
براي اين کشور معادل چهل ميليون دالر و براي اعتبارات ميان مدت و بلندمدت )باالي 
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دو سال( معادل هشتاد ميليون دالر است.

1-4. افراد و گروه هاي با نفوذ

در لبنان با توجه به وجود گروه  هاي مذهبي و گرايش  هاي گوناگون، 
احزاب سياسي متنوعي نيز وجود دارد. در اين كشور مسلمانان و 
مسيحيان گروه  هاي ويژه  ي خود را دارند و حتي شيعيان و اهل 

سنت نيز براي امور سياسي، احزاب خاص خود را دارند.

اين كشور  در  بااليي  نفوذ  از  كه  لبنان  سياسي  عمده   گروه  هاي 
برخوردارند، عبارتند از:

حزب  اهلل )اسالمي(. � 
حزب فاالنژ ) ماروني(. � 

حزب امل )طرف دار سوريه(. � 
حزب سوسياليست ترقي  خواه )عمدتًا دروزي(. � 

جنبش ملي لبنان.  � 
حزب سوسياليست ترقي  خواه.  � 

2. محيط قانوني
ثبت  سرمايه  گذاري،  كنسولي،  گمركي،  فكري،  مالكيت  مالكيت،  قوانين  بخش،  اين  در 
قانوني  مشوق  هاي  و  معافيت  ها  مالياتي،  و  ارزي  بانكي،  قوانين  شركت  ها،  راه  اندازي  و 
سرمايه گذاري و عضويت در سازمان هاي بين المللي، پيمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي 

تجاري بيان مي  شود.

2-1. حقوق مالكيت 

لبنان همه  ي مردم حق  را تشكيل مي  دهد. در  لبنان  اقتصاد  پايه  هاي  آزاد،  بازار  اقتصاد 
و  فعاليت تجاري  آزادانه هرگونه  از سوي دولت،  الزامي  يا  دارند بدون هيچ گونه تحميل 

مالي داشته باشند. 
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در قوانين سرمايه گذاري اين كشور، سرمايه گذار خارجى مجوز در اختيار داشتن 49 درصد 
مالكيت شركت لبناني را داشته و 51 درصد باقي مانده بايد در مالكيت يك شريك لبناني 

باشد. 

بر اساس قوانين اين كشور، حداقل پنجاه درصد از اعضاي هيات مديره شركت هاي ثبت 
شده در اين كشور بايد لبناني باشند.

در قانون اساسي لبنان برخي از مواد به گونه  اي از مالكيت و نيز سرمايه  گذاري خارجي در 
اين كشور حمايت مي  كند، از جمله:

اصل پانزدهم: قانون از مالكيت حمايت مي كند. هيچ كس را مگر به علت منافع عمومي 
در موارد مشخص در قانون و با جبران خسارت عادالنه و پيشاپيش، نمي توان از مالكيت 

خود محروم كرد. 

اصل چهاردهم: محل اقامت هر فرد در لبنان از تعرض مصون است. هيچ كس جز در 
موارد پيش بيني شده و به روش  هاي مشخص در قانون، حق ورود به آن را ندارد. 

2-2. قانون مالكيت فكري

قانون مالكيت فكري لبنان از بسياري از آثار معنوي و فكري حمايت مي  كند. اين كشور به 
سازمان جهاني مالكيت فكري1 پيوسته است. لبنان بسياري از معاهده ها و پيمان هاي اين 

سازمان را پذيرفته است، كه در زير به تاريخ عضويت آنها اشاره مي كنيم:
 . موافقت  نامه مادريد2 در يكم سپتامبر 1924 �
. کنوانسيون پاريس3 در يكم سپتامبر 1924 �

. کنوانسيون برن4 در سي ام سپتامبر 1947 �
 . موافقت  نامه نيس5 در هشتم آوريل 1961 �

1. WIPO (World Intellectual Property Organization)
2. Madrid Agreement
3. Paris Covnention
4. Berne Convention 
5. Nice Agreement
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 . کنوانسيون بروکسل1 در 21 مي 1974 �
. کنوانسيون سازمان جهاني مالكيت فكري در سي ام دسامبر 1986 �

. کنوانسيون رم2 در 12 آگوست 1997 �
. پيمان همكاري حق اختراع3 در دوم ژوئن 2000 �

 . پيمان سنگاپور در پنجم دسامبر 2006 �

2-3. قانون سرمايه گذاري 

مقامات اين كشور به ويژه سران دولت و مجلس لبنان در سال  هاي گذشته موانع بسياري را 
از راه ورود سرمايه  هاي خارجي به اين كشور برداشته  اند. به طور كلي، در اين كشور فعاليت 
افراد و شركت  هاي خارجي بسيار آسان  تر از ديگر كشورهاي عربي و يا كشورهاي هم  تراز 
به  نيز كاماًل  لبنان  راه  اندازي كسب و كار جديد در  اين موضوع در مراحل  لبنان است. 
چشم مي  خورد. ولي در عين حال، بيشتر شركت هاي خارجي از راه نمايندگي  هاي داخلي 
كه با مقررات لبنان آشنا هستند، براي عرضه كاال و خدمات خود اقدام مي  كنند. اين بدان 
معناست كه شايد ريسك ناآشنا بودن به قوانين اقتصادي، كار و كارگري و بازرگاني لبنان، 

برخي از شركت  ها را براي فعاليت مستقيم در اين كشور با مشكل روبرو مي كند. 

را  كشور  نياز  مورد  كالن  سرمايه گذاري  هاي  نمي  تواند  تنهايي  به  لبنان  بخش خصوصي 
اين  البته  بزرگ شركت مي  كند،  بنابراين بخش دولتي همواره در طرح  هاي  انجام دهد، 
موضوع مانعي براي حضور شركت  هاي خارجي در پروژه  ها و سرمايه  گذاري ها در لبنان به 

شمار نمي رود. 

به طور كلي در لبنان بخش خصوصي و دولتي در كنار هم قرار دارند و اقتصاد اين كشور 
يك »اقتصاد مختلط« است، و كم كم بخش خصوصي سهم بيش تري از اقتصاد را از آن 
ترويج مالكيت خصوصي در  براي  خود مي  كند. در سال هاي گذشته تالش هاي بسياري 

لبنان صورت گرفته و بخش خصوصي نيز با طرح هاي دولت هم سو شده است. 

اصالحات  برنامه هاي  و  گذشته  سال  هاي  در  لبنان  دولت  اقتصادي  آزادسازي  سياست 

1. Brussels Convention
2. Rome Convention
3. Patent Cooperation Treaty
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اقتصادي به رشد اقتصادي در اين كشور منجر شده و از اين رو دولت بستر مناسبي را 
از  پشتيباني  و  خارجي  سرمايه  هاي  متوسط، جلب  و  كوچك  بنگاه هاي  از  براي حمايت 

كارآفرينان انجام داده است. 

2-4. مراحل راه اندازي كار تجاري )كسب  وكار( 
مورد  مستندات  ارايه  و  پنج  گانه  مراحل  نيازمند طي  لبنان  در  فعاليت يك شركت  آغاز 
نياز به ادارات دولتي از جمله اداره  ي ثبت شركت ها، اداره ي ماليات و صندوق ملي تامين 
اجتماعي اين كشور است. مراحل ثبت شركت جديد در لبنان در جدول شماره ي 1 ارايه 

شده  است.

جدول 1: مراحل راه اندازي كار تجاري )كسب و كار(

شماره 
مدت عنوان مرحلهمرحله

هزينه هاي الزمزمان الزم 

يك روزتعيين يك وکيل لبناني.اول

شش ميليون پوند لبنان )ضمانت 
ساالنه( + يكصد هزار پوند لبنان 

)قانوني کردن وکالت  نامه در کانون 
وکالي دادگستري(

سپرده  گذاري سرمايه در بانك و دوم
بدون هزينهدو روزدريافت گواهي سپرده.

ثبت کردن شرکت در اداره  ي ثبت سوم
1,673,850 پوند لبنانسه روزشرکت  ها. 

آگاه کردن وزارت امور مالي از آغاز چهارم
بدون هزينهدو روزبه کار شرکت. 

ثبت کردن در صندوق ملي تامين پنجم
بدون هزينهيك روزاجتماعي. 

 www.doingbusiness.org

2-5. قوانين گمركي

سيستم گمركي و قوانين تجارت خارجي لبنان در سال  هاي گذشته بسيار تسهيل شده 
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اعمال  وارداتي  كاالهاي  براي  را  پايين  بسيار  ارزش  با  تعرفه  اي  نرخ  هاي  لبنان  دولت  و 
مي  كند. لبنان هيچ گونه سهميه  اي براي واردات اعمال نمي  كند، ولي يك سيستم پيچيده 
پيچيده،  اين سامانه  ي گمركي  واقع  در  اجرا مي  كند.  را  واردات  و  از مجوزهاي صادرات 
جايگزيني است براي موانع گمركي، تعرفه  هاي باال و سهميه  هايي كه اين كشور مي توانست، 
بيست  به  نفتي  محصوالت  و  نفت  واردات  لبنان  در  كند.  برقرار  خارجي  كاالهاي  براي 
شركت محلي محدود شده و مجوزهاي واردات يا صادرات قابل واگذاري به اشخاص ديگر 
نيست. بازرگانان در صورت تخلف از مقررات، مجبور به پرداخت مبلغي جريمه به گمرک 
خواهند بود و براي صادرات مقادير زياد كاالهاي مصرفي مجوز ويژه  ي آن نياز است. در 
كل، به دليل جايگاه ويژه  ي لبنان به عنوان گذرگاه ترانزيت كاال ميان برخي از كشورها و 
نيز ترانزيت برخي از كاالها به اروپا، اين كشور مقررات و چارچوب هاي ويژه اي در بخش 
گمركي دارد، تا افزون بر ايجاد يك منبع درآمد پايدار،  ديگر كشورها نيز بتوانند از امكانات 

گمركات لبنان بهره مند شوند. 

برخي از كاالهايي كه ورود آنها به لبنان ممنوع است، شامل موارد زير هستند: 
مواد مخدر.  � 

خودروها يا وسايط نقليه با عمر بيش از هشت سال. � 
تفنگ، جنگ  افزار و تجهيزات نظامي. � 

محصوالتي خالف اخالق و عفت عمومي. � 
محصوالت خطرناک براي بهداشت عمومي. � 

وضعيت  روشني  به  لبنان  گمرک  كه  هستند  كاالهايي  جمله  از  كشاورزي  محصوالت 
زمينه  اين  در  است.  كرده  مشخص  كشور  اين  به  واردات  براي  را،  آن  اقالم  از  بسياري 

مي توان دسته بندي زير را ارايه كرد:

کاالهاي نيازمند مجوز فصلي: صيفي  جات، سبزيجات، گالبي، انگور، زردآلو و گل  هاي  � 
وحشي.

کاالهاي نيازمند مجوز در طول سال: انواع زيتون، بذر کاج، بذر پياز و سيب زميني  � 
و پيله ابريشم.

کاالهاي کشـاورزي ممنوع الورود: انواع ليمو، سيب، به، گيالس، آلبالو، توت فرنگي،  � 
آلوچه، بادام و سبزيجات برگي.
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کاالهـاي نيازمند مجـوز از وزارت بازرگاني خارجي: گندم، محصـوالت پايه گندم،  � 
روغن زيتون، آب پرتقال، آب سيب، تخم خردل و کرم ابريشم.

کاالهـاي نيازمند مجـوز از وزارت صنايع: سـيمان سـفيد، قير، نفت، سـنگ گچ،  � 
روغن هاي سوختي، نخ ابريشم، سيم  هاي الكتريكي، چرم فرآوري نشده، ماشين آالت 

و تجهيزات صنعتي.
کاالهاي نيازمند مجوز از ديگر وزارت خانه  هاي لبنان. � 

وزارت بهداري: اقالم دارويي. � 
وزارت محيط زيست: مواد شيميايي. �

با توجه به مقررات گمركي لبنان، اقالم دارويي و غذايي بايد برچسب  هاي اطالعات نام 
توليدكننده، تاريخ توليد، انقضاي مصرف و مبدا حمل كاال را داشته باشند. كاالهايي كه 
بدون برچسب اطالعات باشند به دليل تخطي از قوانين گمركي مرجوع مي شوند. گفتني 

است كه تنباكو در لبنان از حقوق انحصاري واردات و صادرات برخوردار است.

2-6. قوانين بانكي

بانك مركزي لبنان1، نهاد اصلي نظارت كننده 
بر سيستم پولي اين كشور است. لبنان از ديد 
استانداردهاي  از  بسياري  قانوني  و  حقوقي 
را رعايت مي كند. قوانين و  بانك داري  جهاني 
مقررات داخلي اين كشور در زمينه هاي مالي 
و بانك  داري نسبت به ديگر كشورهاي منطقه 

پيشرفته  تر است.

تاريخ بانك داري در اين كشور به دوره  ي امپراتوري عثماني برمي گردد، كه همه  ي بانك  هاي 
رسمي شاخه اي از بانك هاي خارجي بودند. با پايان يافتن جنگ جهاني اول كه لبنان تحت 
از  پس  و  شد  آغاز  كشور  اين  در  بانك ها  تاسيس  فرايند  گرفت،  قرار  فرانسه  قيموميت 
بين  لبنان،  بانك  ها در  افزايش  اوج  به سرعت رشد كرد.  بانك ها  تاسيس  استقالل، روند 
سال هاي 1950 تا 1965 ميالدي بود كه تعداد آنها به حدود 79 بانك رسيد. البته هجده 

1. Reserve Bank of India
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به  بانك متعلق  پنج  بودند، كه  يازده كشور خارجي  از  و  بانك  ها غيرلبناني  اين  از  بانك 
كشورهاي عربي بود. 

به  و  افتتاح  تجاري  بانك  يك  عنوان  به  ميالدي    1963 سال  در  لبنان  مركزي  بانك 
بانكي و   عنوان واحد مستقل از دولت و هدايت كننده  ي همه  ي فعاليت هاي مالي، پولي، 
سرمايه گذاري لبنان معرفي شد. مركز اين بانك در بيروت است و در 9 شهر اين كشور از 

جمله صور، صيدا، نبطيه، بعلبك و طرابلس شعبه دارد. 

بانك مركزي لبنان توسط يك رييس كل و چهار معاون اداره مي شود و هيات مديره آن 
شامل رييس كل، معاونين و مديران كل دو وزارت خانه دارايي و اقتصاد و تجارت است. 

رييس كل بانك مركزي به پيشنهاد وزير دارايي و با تصويب كابينه ي دولت انتخاب مي شود. 
بر فعاليت هاي  لبنان، مديريت و نظارت  ارزش پول  بانك مركزي، حفظ  وظيفه  ي اصلي 

بانكي و پولي بانك ها و موسسات اعتباري، مالي و مبارزه با پول شويي است. 

بر اساس قوانين بانك مركزي، همه  ي بانك هاي تجاري لبنان به جز بانك هاي سرمايه گذاري 
و بانك هاي پرداخت كننده وام هاي ميان و بلند مدت، بايد درصدي از حجم پس اندازها و 

پول هاي در گردش و نقدينگي خود را نزد بانك مركزي به صورت نقد بسپارند.

بانك  هاي لبنان به دليل افزايش سپرده  ها و ميزان گردش پول و همچنين كاهش ميزان 
چندان  جهان  اخير  مالي  بحران  در  توانسته  اند  اقتصادي،  ساختار  بازسازي  و  وام  دهي 

دست خوش بحران نشود. 

برخي از بانك هاي لبنان عبارتند از:

Al Baraka Bank Lebanon �

Al Mawarid Bank �

Association of Banks in Lebanon �

Audi Saradar  � Bank

Bank of Beirut �

BankMed Lebanon �
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Byblos Ban � k

Credit Libanais �

FFA Private Bank Lebanon �

Fransa bank �

Jammal Trust Bank sal  � Lebanon

2-7. قوانين ارزي

بر اساس قانون مديريت ارزي اين كشور، سرمايه گذاران به راحتي مي توانند ارزهاي خارجي 
را در اين كشور با پوند لبنان مبادله كنند. ارز خارجي را مي توان از بانك مركزي لبنان يا 
ساير بانك هاي مجاز، خريداري كرد. انتقال سرمايه به خارج از لبنان با تاييد بانك مركزي 
لبنان قابل انجام است. سرمايه گذاران خارجي مي  توانند اصل سرمايه و سود حاصله را با 

ارز خارجي، از كشور خارج كنند.

در لبنان صرافي ها و بانك ها تبديل ارز و پول هاي خارجي را انجام مي دهند. بسياري از 
مغازه هاي داراي پروانه ي معتبر و همچنين هتل ها نيز مي توانند كار تبديل ارز را در اين 
كشور انجام دهند. بانك مركزي لبنان بر نرخ هاي تبديل پول هاي خارجي در اين كشور 
نظارت دارد. در كنار پوند لبنان،  پول هاي ملي كشورهاي فرانسه و آمريكا نيز در اين كشور 
كاربرد دارند. در برخي از فروشگاه هاي كوچك و مغازه ها نيز با دالر به سادگي مي توان 

خريد كرد.  

2-8. قوانين مالياتي 

ماليات  درصد  پانزده  نرخ  مشمول  لبنان،  كشور  در  فعال  لبناني  و  خارجي  شركت هاي 
مي شوند. سهام داران شركت ها نيز مشمول ماليات بر درآمد، پس از كاهش سهم خانواده 

مي شوند كه نرخ افزايشي آن به صورت زير است: 

درآمد زير 9 � ميليون پوند لبنان: چهار درصد.

درآمد بين 9 تا 24 � ميليون پوند لبنان: هفت درصد.
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درآمد بين 54 تا 104 � ميليون پوند لبنان: شانزده درصد.

درآمد باالي 104 ميليون پوند لبنان: 21 � درصد.

منظور از سهم خانواده حداكثر شش درصد حقوق ماهيانه ي فرد، تا سقف 1/5 ميليون 
پوند لبنان است. 

ماليات شخصي در لبنان داراي نرخ هايي به صورت زير است:

درآمد بين 1 تا 6 � ميليون پوند لبنان: دو درصد.

درآمد بين 6 تا 15 � ميليون پوند لبنان: چهار درصد.

درآمد بين 15 تا 30 � ميليون پوند لبنان: هفت درصد.

درآمد بين 30 تا 60 � ميليون پوند لبنان: يازده درصد.

درآمد بين 60 تا 120 � ميليون پوند لبنان: پانزده درصد.

درآمد باالي 120 ميليون پوند لبنان: بيست درصد. �

دولت لبنان از محل ماليات  هاي دريافتي، در تامين بخشي از كمبودهاي تراز تجاري و 
نيز سرمايه  گذاري در پروژه  هاي كالن و زيرساختي كشور بهره مي گيرد. در لبنان قانون 

ماليات  ها داراي ساختار مطلوبي است و ميزان و يا نرخ آن در حد عرف و معمول است. 

2-9. قوانين كنسولي 

بايد  لبنان  به خاک  براي ورود  قوانين كنسولي، شهروندان كشورهاي خارجي  اساس  بر 
رواديد بگيرند. سفارت لبنان در تهران به اتباع ايراني خدمات كنسولي ارايه مي كند. 

براي دريافت رواديد لبنان مدارک زير مورد نياز است:

اصل گذرنامه با دست  کم هفت ماه اعتبار از هنگام آغاز مسافرت.  � 

دو قطعه عكس.  � 

کپي بليط رفت و برگشت و رزرو هتل.  �

هزينه  ي صدور رواديد نيز به صورت زير است: 
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ويزاي لبنان يك ماهه يك بار ورود: پانصد هزار ريال.  � 
ويزاي لبنان يك ماهه دو بار ورود: هفتصد هزار ريال.   � 

ويزاي لبنان چند بار ورود: يك ميليون ريال.  �

زمان تحويل رواديد، هفت روزكاري پس از تكميل مدارک است. براي سفر به لبنان نيز 
غيرقابل  رواديد،  دريافت  براي  شده  پرداخت  هزينه  ي  كشورها،  ديگر  از  بسياري  مانند 

برگشت است. 

براي هرگونه مسافرت به اين كشور بهتر است، به نكات زير توجه شود: 

مراقب اشـياي ارزش مند و مدارک مسـافرتي خود باشيد و اصل گذرنامه خود را در  � 
صندوق امانات هتل يا محل اقامت نگهداري کنيد.

اگر به هر دليل توسـط پليس محلي بازداشت شديد، از مامورين بخواهيد به استناد  � 
ماده ي 36 کنوانسيون وين درباره ي امور کنسولي، سريعًا سفارت ايران را از موضوع 

آگاه سازيد. 
اگـر به زبان عربي يا انگليسـي آشـنايي نداريـد، از امضاي هرگونه اوراق و اسـناد  � 
خـودداري کنيد. البته افراد در اين کشـور تحت حاکميت قوانين محلي هسـتند و 
وظايـف نمايندگي ايران مبني بر ارايه ي خدمات کنسـولي، بـه معناي نقض قوانين 

کشور ميزبان نيست. 
پيش از رفتن به لبنان، نسبت به تزريق واکسن هپاتيت بي اقدام کنيد. � 
در صورت آسيب ديدگي و زخمي شدن، بايد واکسن کزاز تزريق کنيد.  � 

از نوشيدن آب غيرجوشيده و حتي آب لوله  کشي خودداري کنيد. تنها آب جوشيده  � 
يا تصفيه شده بنوشيد، هم چنين مي  توانيد از آب معدني که در بسته بندي و با بهاي 

مناسب يافت مي شود، استفاده کنيد.
در صورت بروز مشكل يا بيماري جدي به يك مرکز درماني معتبر مراجعه کنيد. در  � 

مجموع سطح دانش پزشكي لبنان و کيفيت داروها در اين کشور مطلوب است. 
پيشـنهاد مي  شود هنگام سـفر به اين کشور از تسـهيالت مربوط به بيمه  ي مسافر  � 

استفاده کنيد. 
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3. عضويت در سازمان  هاي بين المللي، پيمان هاي اقتصادي 
و موافقت نامه  هاي تجاري 

تجاري  موافقت نامه هاي  و  اقتصادي  پيمان هاي  بين  المللي،  سازمان هاي  در  كشور  اين 
بسياري عضويت دارد.

3-1. عضويت در سازمان هاي مهم بين المللي

اين كشور عضو يا ناظر سازمان هاي بين  المللي بسياري ست. اين سازمان ها عبارتند از:  
 � سازمان ملل متحد.

. سازمان جهاني تجارت )ناظر(1 �
بانك جهاني. � 

صندوق بين  المللي پول. � 
اتاق بازرگاني بين المللي. � 

سازمان جهاني گمرک. � 
آژانس تضمين سرمايه  گذاري چندجانبه. � 

. سازمان جهاني مالكيت فكري2 �
شوراي امنيت سازمان ملل )موقت(.  � 

سازمان بين  المللي هواپيمايي کشوري.  � 
بانك بين المللي ترميم و توسعه.  � 

کنفرانس تجارت و توسعه ي ملل متحد. � 
سازمان بين  المللي استاندارد. � 

سازمان جهاني گردشگري. � 
بنگاه مالي بين  المللي.  � 

1. World Trade Organization (WTO )
2. World Intellectual Property Organization (WIPO )
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سازمان جهاني هواشناسي.  � 
سازمان بين  المللي توسعه .  � 

صندوق بين المللي توسعه ي کشاورزي. � 
سازمان توسعه ي صنعتي ملل متحد )يونيدو(. � 

سازمان جهاني ماهواره  هاي مخابراتي.  � 
اتحاديه ارتباطات راه دور بين  المللي. � 

سازمان علمي، فرهنگي و آموزشي ملل متحد )يونسكو(. � 
آژانس بين  المللي انرژي اتمي. � 

پليس بين الملل. � 
سازمان بين المللي مهاجرت. � 

کميته بين  المللي المپيك.  � 
اتحاديه ي جهاني پست. � 

سازمان بهداشت جهاني. � 
سازمان کنفرانس اسالمي.  � 

بانك توسعه اسالمي.  � 
سازمان منع جنگ  افزارهاي شيميايي.  � 

هيات عالي سازمان ملل در امور پناهندگان. � 
فدراسيون جهاني اتحاديه هاي تجاري. � 

سازمان جهاني کار.  � 
کنفرانس صلح آفريقا.  � 

بانك توسعه اقتصادي عرب.  � 

 G-77 اين كشور هم چنين يكي از اعضاي جنبش غيرمتعهدها1 است. اين كشور به گروه
و G-24 نيز پيوسته است.

1. Non Aligned Movement
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3-2. عضويت در پيمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري

امروزه عضويت در پيمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري، از اهميت بسيار بااليي 
در تجارت بين الملل برخوردار است. يكي از اهداف موافقت نامه هاي تجاري بين كشورها، 

رساندن تعرفه هاي گمركي به حد صفر است. 

منافع  از  شدن  محروم  معناي  به  موافقت نامه ها،  و  پيمان ها  اين  در  عضويت  عدم 
موافقت نامه هاي مذكور به ويژه در زمينه ي صادرات است. 

لبنان عضو برخي از پيمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري منطقه  اي و بين  المللي 
بسياري است. اين پيمان ها و موافقت نامه هاي تجاري عبارتند از:

. صندوق توسعه ي اقتصادي و اجتماعي عرب1 �
. صندوق پول عرب2 �

. منطقه ي تجارت آزاد پان - عرب3 �
پيمان تجارت آزاد لبنان با جامعه  ي اروپا. � 

پيمان تجارت آزاد لبنان با منطقه تجارت آزاد اروپا. � 

امضاي موافقت  نامه  ي منطقه تجارت آزاد پان- عرب موجب شده تا تعرفه گمركي كاالهاي 
كشورهاي عربي كه به لبنان وارد مي  شوند كاهش يابد. بر اين اساس، تعرفه گمركي كاالها 

از سال 2002 ميالدي به پنجاه درصد كاهش يافته است. 

كميته اقتصادي و اجتماعي اتحاديه عرب، زمان اجراي كامل موافقت نامه تسهيل و گسترش 
تبادل تجاري كشورهاي عربي را از سال 2007 ميالدي به 2005 ميالدي تغيير داد. افزون 
بر لغو تعرفه گمركي براي كاالها تا سال 2005 ميالدي، همه  ي موانع غيرتعرفه اي نيز لغو 
مي  شود. هم چنين محدوديت زماني براي صادرات كاالهاي ترجيحي از 35 ماه به 45 ماه 

افزايش مي  يابد كه اين محدوديت در اول سال 2005 ميالدي كاماًل از بين رفته است. 

اتحاديه  موافقت  نامه،  اين  اساس  بر  دارد.  آزاد  تجارت  موافقت نامه  اروپا  اتحاديه  با  لبنان 

1. Arab Fund for Economic and Social Development
2. Arab Monetary Fund 
3. Pan-Arab Free Trade Area 
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اروپا همه  ي تعرفه  هاي گمركي محصوالت كشاورزي صادراتي لبنان به جز شير، ماست، 
ذرت، برخي محصوالت كاكائو، بستني و برخي از مشروبات الكلي را حذف كرده است. در 
مقابل لبنان نيز متعهد شده تا تعرفه  ي گمركي 120 قلم از محصوالت صادراتي اروپا مانند 
مانند  از محصوالت  برخي  و  بيسكويت، ذرت  كاكائو، شكالت،  آدامس، شيريني،  ماست، 
سيب زميني، بستني، آب معدني و آبجو را سي درصد كاهش دهد. تعهدات لبنان بين 

شش تا دوازده سال پس از آغاز اجرايي شدن اين پيمان، انجام خواهد شد.
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در اين فصل به مطالبي هم چون دين، زبان، عاليق و الگوي زندگي و مصرف، نهادهاي 
اجتماعي و ديني، رسانه ها، عادات خريد و مصرف، تعطيالت، اعياد و جشن ها، ديدگاه كلي 
نسبت به ايران، فرهنگ مذاكره، نقش هدايا و سوغات، ارزش هاي غالب و آداب و رسوم 

خاص مردم لبنان پرداخته مي  شود.

1. اركان فرهنگي و اجتماعي
در اين قسمت، نخست با اركان اصلي تشكيل دهنده ي فرهنگ كشور لبنان، هم چون دين 

و زبان و سپس با آداب و رسوم كلي مردم اين كشور آشنا مي شويم. 

1-1. دين

اسالم و مسيحيت دين  هاي رايج در اين كشور 
هستند. در لبنان 59/7 درصد مردم مسلمان، 
از جمعيت  درصد   1/3 و  درصد مسيحي   39

نيز پيرو ديگر اديان هستند. 

2-1. زبان

زبان رسمي كشور لبنان، عربي است. ولي زبان  هاي ديگر مانند ارمني، انگليسي و  فرانسوي 
نيز در آن كاربرد دارد. اصل يازدهم قانون اساسي لبنان مي  گويد، زبان عربي زبان رسمي 

و ملي كشور است. قانون موارد استفاده از زبان فرانسه را تعيين خواهد كرد.

فصل دوم
محيط فرهنگي
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لهجه  ي لبناني شاخه  ي عربي شامي به شمار مي  رود و در   كاربرد و تلفظ واژگان با ديگر 
اين گويش به عربي   سوري، فلسطيني و مصري نزديك  تر  شاخه  هاي  عربي تفاوت دارد. 

است. 

در اين زبان، حرف »ج«، »ژ« خوانده مي  شود و به جاي »ق«  ، حرف »ع« و به جاي »ث« 
نيز حرف »ت« تلفظ مي  شود. براي نمونه، واژه  ي »كثير«،كتير خوانده مي  شود و واژه   ي 
»قلب«، علب خوانده مي  شود. هم چنين واژه  ي »جديد«، ژديد ادا مي  شود. اين مورد آخر 
جالب است، چرا كه معموالً گفته مي  شود در زبان عربي چهار حرف »پ«، »ژ«، »گ« و 
»چ« وجود ندارد، ولي مي  بينيم كه اين موضوع در برخي از گويش  هاي عربي تعديل شده 

است. 

بيشتر لبناني ها دو زبانه هستند و به زبان  هاي عربي و فرانسه سخن مي  گويند. به همين 
دليل لبنان عضو سازمان كشورهاي فرانسوي زبان است. زبان انگليسي نيز ميان دانشجويان 

لبناني رايج شده  است. 

1-3. الگوي زندگي

مردم لبنان مانند بسياري ديگر كشورها، افرادي ميهن  دوست 
هستند و اين موضوع در مناسبت  هاي گوناگون و نيز در جريان 

زندگي عادي آنها به روشني ديده مي  شود.

لبنان به عنوان كشوري عربي و اسالمي كه بخش بزرگي از جمعيت آن مسيحي است، 
داراي فرهنگي چندگانه است كه موجب پيوند خوردن روش زندگي مسلمانان و مسيحيان 
آموزه  هاي  از  مهمي  بخش  ديني  ارزش  هاي  و  آيين  ها  باورها،  كشور  اين  در  است.  شده 
بدان  كشور  اين  مردم  كه  ويژگي  هايي  از  يكي  است.  مردم  زندگي  كل  در  و  مدرسه  ها 
مشهورند، پايداري و مقاومت است كه شايد جنگ  هاي داخلي اين كشور و تهاجم به اين 

كشور در دهه  ي گذشته موجب آن شده است.

امروزه روش زيستن در لبنان اندكي دچار دگرگوني شده است. باز شدن اقتصاد اين كشور، 
شيوه  ي  روي  بر  اينترنت،  و  ماهواره  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوري  هاي  جهاني،  تحوالت 
زندگي لبناني  ها اثر گذاشته و به تبع آن سطح رفاه و توان مالي مردم افزايش يافته است.  

از جاذبه هاي لبنان مي توان به جنگل هاي انبوه درخت سدر اشاره كرد. درخت سدر همواره 
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به عنوان درختي مقدس مطرح بوده و در آموزه  هاي بيشتر پيامبران جايگاه ويژه  اي داشته 
و از چوب آن براي ساختن كاخ هاي فرمانروايان استفاده مي شده است.

در تاريخ آمده كه حضرت سليمان به دستور خداوند تخت خويش 
را از اين درخت كه در ارتفاعات لبنان رشد مي كند ساخت. با توجه 
به شكوه درخت سدر، از آن به عنوان نماد ملي لبنان و نشانه اي در 

پرچم اين كشور استفاده شده است.

لبنان از نظر مذهبي كشوري آزاد است. توجه به بافت اجتماعي 
از همزيستي  اين كشور نمونه خوبي  لبنان نشان مي دهد كه در 
و مذهبي و ديني وجود دارد، به طوري كه در لبنان هجده طايفه ي  آداب  با  گوناگون 

رسوم مختلف زندگي مي كنند. در لبنان براي زندگي گروه هاي مختلف محدوديتي وجود 
ندارد و هر كدام آزاد هستند تا بر اساس آداب و رسوم خود زندگي كنند. اين كشور از 

ديرباز جايگاهي براي محك زدن فرهنگ ها و تبادل نظر درباره  ي اديان بوده است. 

لبنان شايد از نخستين كشورهاي خاورميانه باشد كه مراكز علمي آموزش طراحي لباس، 
پيرايش و انستيتوهاي زيبايي را داراست و هرساله طراحان در آن به نمايش آخرين آثار 

خويش مي پردازند.

هر ساله در تابستان يك جشنواره تابستاني كه داراي تخفيف هاي ويژه  ي هتل ها، رستوران ها، 
مناطق گردشگري، بليط هواپيما و ... است، برگزار مي شود. همچنين جشنواره هاي مهم 
هنري و فرهنگي در اين كشور برگزار مي شود، مانند جشنواره موسيقي بعلبك كه در آن 
بزرگ ترين اركسترهاي جهان برنامه دارند و يا جشنواره هاي هنري كه در شهر بيت الدين 
هنرمندان  از  بسياري  و  مي شود  برگزار  تابستان  فصل  در  لبنان(  باستاني  شهرهاي  )از 
برجسته در آن شركت مي كنند. بيشتر مردم لبنان مي  توانند خودشان را با فرهنگ  هاي 

گوناگون هماهنگ كنند. 

بيروت شهري زيبا و بندري است. اين شهر داراي دو بخش است. شمال شرق آن بيشتر 
مسيحي  نشين و جنوب غربي آن مسلمان نشين است. 

در ميان كشورهاي عربي تنها كشوري كه عماًل در مقابل رژيم اشغال گر قدس ايستادگي 
مي  كند، لبنان است. نيروهاي حزب  اهلل كه شيعياني استوار و مقاومند، از سال  هاي دور در 
برابر تجاوزات رژيم صهيونيستي ايستاده  اند. توانمندي نيروهاي حزب اهلل به گونه  اي است 
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كه حتي سوريه كه مدعي مقاومت در مقابل رژيم صهيونيستي است، مي  كوشد تا خود 
را حامي حزب  اهلل معرفي كند، تا به اين وسيله بخش  هايي از سوريه را كه در اشغال رژيم 

صهيونيستي است، آزاد كند.

1-4. نهادهاي اجتماعي و ديني

تاثير  لبنان،  جامعه  ساختار  در  ديني  و  اجتماعي  نهادهاي 
قابل مالحظه اي دارند. در اين كشور اديان اسالم و مسيحيت 
در بسياري از نهادها و سازمان  ها نمود دارند. در اين كشور، 
توجه  درخور  مسيحيان  و  مسلمانان  سازش  و  همزيستي 

است.

بوده   گوناگون  تمدن هاي  گذرگاه  سال  هزاران  براي  لبنان 
است. پس جاي شگفتي نيست كه اين كشور كوچك داراي 

موسيقي،  پربار  رسوم  به  بسيار  مذهبي  و  قومي  گونه هاي  وجود  باشد.  زنده  اي  فرهنگ 
آشپزي و جشن  هاي لبنان كمك كرده  است. 

در بيروت نمايش ها و كنسرت  هاي موسيقي فراواني برگزار مي  شود. در نگارخانه ها، موزه ها، 
تئاترها و اماكن عمومي جشن  ها و جشنواره  هاي بسياري برگزار مي شود. جامعه  ي امروز 

لبنان تحصيل  كرده و شايد با كشورهاي اروپايي حاشيه مديترانه  قابل مقايسه باشد. 

اين كشور نه تنها محل تالقي مسيحيت با اسالم، بلكه دروازه اي است كه جهان عرب را 
به اروپا متصل مي كند.

در لبنان دانشگاه  هاي بسياري فعال هستند 
و از مهم  ترين آنها مي  توان به دانشگاه لبنان 
اشاره كرد. اين دانشگاه تنها دانشگاه دولتي 
با  و  دارد  بااليي  علمي  سطح  است.  لبنان 
دانشگاه  هاي فرانسه و ساير كشورهاي اروپايي 
هزينه  ي  خوابگاه،  وجود  است.  ارتباط  در 
اين  شاخصه هاي  از  باال  علمي  سطح  كم و 

دانشگاه است.
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زبان تدريس در دانشگاه به انتخاب دانشجو، انگليسي يا فرانسه است. دانشگاه لبنان در 
رشته  هاي مهندسي شهرت دارد. به قول خود لبناني  ها درس  هاي رشته هاي مهندسي آن 
از  لبنان  از دانشگاه  هاي كشورهاي ديگر حتي آمريكا است. دانشگاه بين  المللي  سخت  تر 
دانشگاه  هاي آينده  دار لبنان است. مسوول اين دانشگاه، عبدالرحيم مراد، از سرمايه  دارهاي 
لبنان است كه در دوره  هاي پيشين نماينده مجلس و وزير دفاع بوده است. اين دانشگاه 
كار خود را با يك دانشكده از استان بقاع شروع كرد. امروزه اين دانشگاه در شهرهاي بزرگ 
آينده  دارد. گفته شده كه در  نيز شعبه  و در كشورهاي عربي  است  داراي شعبه  لبنان 
نزديك نيز شعبه  اي در جزيره  ي كيش ايجاد مي  كند. لبنان همچنين ميزبان دانشگاه هايي 

مانند دانشگاه آمريكايي بيروت، دانشگاه سنت  جوزف و دانشگاه آمريكايي لبنان است.

در كشور لبنان زوج هاي با دين ناهم سان نمي  توانند با هم ازدواج كنند. افراد بدون دين 
و غيرمتعهد به اديان شناخته شده  ي بودايي، هندو و يا مذهب پروتستان نيز نمي توانند 
در اين كشور با هم ازدواج كنند. البته كساني كه خوش شانس هستند و دين و مذهبي 
يكسان دارند هم براي ثبت پيوند زناشويي در مراجع مذهبي با مشكالتي روبرو هستند. 
براي نمونه، كليساي ماروني كه مذهب بيشتر مسيحيان لبناني است طالق را منع كرده 
است. در شرايطي كه زوج هاي متعهد به اديان و مذاهب گوناگون نمي توانند در لبنان با هم 
ازدواج كنند، دولت ازدواج هايي كه در بيرون از لبنان انجام شود را، به رسميت مي شناسد. 
همين مساله موجب شده شركت هاي مسافرتي براي پاسخ  گويي به درخواست  هاي مردم 
مراسم  برگزاري  براي  ارايه دهند.  از كشور  بيرون  در  ازدواج  ويژه  ي  مسافرتي  بسته هاي 
لبنان فاصله دارد 1,900 دالر پرداخت  با  با هواپيما تنها نيم ساعت  عقد در قبرس كه 

مي  شود. 

در لبنان نزديك به يك سوم مدارس توسط دولت و بقيه زير نظر كليسا اداره مي  شود. 
برخي از شيعيان، مديريت تعدادي از مدارس دولتي را به عهده گرفته  اند. حزب  اهلل از ده 
سال پيش به فكر برپايي مدارسي براي شيعيان بوده است و تاكنون 9 مدرسه در لبنان و 
يك مدرسه در شهر قم ايران با كمك مقام معظم رهبري و دولت ايران تاسيس كرده است 

كه به نام مدارس المهدي شناخته مي  شود.

دولت لبنان براي مدارس خود كتاب  هايي تدوين كرده است و مدارس ديگر در انتخاب 
كتب درسي آزاد هستند. بيشتر مدارس لبنان از دانش  آموزان هزينه  ي آموزشي دريافت 
لبنان  استفاده مي  شود. در  نيز  نيكوكار  افراد  از كمك  هاي  برخي موارد  و در  مي  كنند 
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كساني كه مدرک ديپلم دريافت كنند، مي  توانند بدون كنكور وارد دانشگاه شوند. 

در لبنان اگر ميان دو طايفه درگيري رخ دهد، يك قانون عام وجود دارد كه بر اساس 
آن همه  ي مردم، به علما حتي از گروه مخالف باشد، احترام مي  گذارند. در واقع روحانيون 

همه  ي طوايف، محترم هستند. 

1-5. رسانه ها

لبنان به چهارراه فرهنگي جهان معروف است. آيين  ها، مكاتب و انديشه  هاي گوناگون به 
سادگي در اين كشور ترويج مي  شود. مي  توان گفت كه لبنان منطقه  ي آزاد فرهنگي به 
شمار مي  رود. فرهنگ غرب از سويي و فرهنگ آسيا از سوي ديگر و گاهي فرهنگ آفريقا 
در آن راه دارد و به سهولت با ابزارهاي ارتباطي و با شيوه  هاي جذاب ترويج مي  شود. در 
القائات و شبهات فراوان قرار  باز است و مردم تحت تاثير  اين كشور فضاي شبهه پراكني 

مي گيرند.

تعداد  لبنان  در  دارند.  گوناگون  حوزه  هاي  در  مجله  چهل  از  بيش  لبنان  در  مسيحيان 
شبكه هاي تلويزيوني به حدي است كه خود مردم از آمار دقيق آن اطالعي ندارند. آنها 
با  افراد  قابل دسترسي است.  تلويزيوني  پانصد كانال  تا  به دويست  مي  گويند كه نزديك 
كانال   9 لبنان  در  ببينند.  را  اين كشور  تلويزيوني  مبالغي مي  توانند شبكه  هاي  پرداخت 

تلويزيوني بدون پرداخت هزينه، براي همگان قابل استفاده است.

شبكه ال. بي. سي مربوط به مسيحيان اين كشور است. يك كانال تلويزيوني در بيروت 
وجود دارد كه به صورت شبانه  روزي مرثيه پخش مي  كند. شبكه ي المنار مربوط به حزب  اهلل 

است كه به اخبار ايران نيز مي  پردازد.

1-6. عادات خريد و مصرف

برخي از كاالهاي گران  قيمت كه در گذشته  اي نه چندان دور در اين كشور فروش كمي 
داشتند، امروزه در بازار خريدار دارند. مي  توان گفت كه بازار محصوالت لوكس و قيمتي 
در لبنان جاي خود را باز كرده است. البته محل  هاي فروش سنتي و بازارچه  هاي قديمي 
نيز هنوز در اين كشور پابرجاست و بسياري از مردم نيازهاي زندگي روزانه  ي خود را از 

آنها تامين مي  كنند. 
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دست  به  خود  خريد  از  كه  ارزشي  و  قيمت  كيفيت-  رابطه ي  به  لبناني  ها  كل،  طور  به 
مي آورند، اهميت بااليي مي  دهند. محصوالت بايد معموالً از دوره كاربرد باالتري برخوردار 
فروش  مهم  ترين شاخص  هاي  از  كاال  عمر  و  قيمت  اگر چه  و كمتر خراب شوند.  باشند 
در لبنان هستند، ولي در گرايش  هاي مصرفي طبقه ثروتمند و بخشي از طبقه متوسط 
مشاهده مي  شود كه آنها بيش تر به مارک كاال، تنوع كاال و كيفيت خدمات توجه مي  كنند. 
توسعه  از  ناشي  اين موضوع  يافته  تر است كه  تكامل  و عاليق مصرفي  عادات  در شهرها 

روش  هاي جديد توزيع كاال، مانند فروشگاه  هاي بزرگ زنجيره  اي تخصصي است.    

1-7.تعطيالت رسمي

در لبنان چهارده روز تعطيلي رسمي به طور سراسري وجود دارد. تعطيالت رسمي اين 
كشور عبارتند از:

سال نوي ميالدي: يكم ژانويه. � 
سال نوي ارمني  هاي ارتدوکس: ششم ژانويه. � 

جشن ماروني  ها: نهم فوريه. � 
زادروز پيامبر گرامي اسالم: 26 � فوريه. 

جمعه خوب: دوم آوريل. � 
يكشنبه پاک: چهارم آوريل. � 

يكشنبه پاک ارتدوکس ها: پنجم آوريل. � 
روز کارگر: يكم مي. � 

روز شهدا: ششم مي. � 
روز مقاومت و آزادي: 25 � مي.

عيد فطر: يازدهم سپتامبر. � 
روز مقدسين مسيحي: يكم نوامبر. � 

عيد قربان: هفدهم نوامبر. � 
روز استقالل: 22 � نوامبر.

سال نوي اسالمي: هفتم دسامبر. � 
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روز کريسمس: 25 � دسامبر.

هم چنين روزهاي جمعه  ي پيش از عيد پاک و روز سوگواري عاشورا نيز از تعطيالت لبنان 
است. 

آغاز سال نوي عرب ها، ماه محرم نخستين ماه هجري قمري است كه بر اين اساس، تعداد 
روزهاي سال بين 345 و 355 روز متغير است و ده روز با تقويم ميالدي و هجري شمسي 
تفاوت دارد. از آنجا كه تصميم گيري در اين رابطه وابسته به رويت ماه  در آسمان بوده، 
گاهي برخي از تعطيالت يك يا دو روز جابجا مي  شوند. لذا تاريخ دقيق برخي از تعطيالت 

اين كشور بر اساس تاريخ ميالدي متغير است.

1-8. اعياد و جشن  ها

مراسم  با  مراسم سنتي مردم  اين كشور  در 
مذهبي آنان آميخته شده است و به سادگي 
نمي  توان تفكيكي بين آنها قايل شد. برخي 
از جشن  ها و آيين  هاي مهم مذهبي در لبنان 

عبارتند از:  

 �مراسم مذهبي مسلمانان
مراسم مذهبي مسلمانان لبنان، مشابه مراسم مسلمانان ديگر كشورهاي جهان است. اين 

مراسم عبارتند از:
محرم. � 

عيد قربان. � 
عيد فطر. � 

حج. � 

 �مراسم مذهبي مسيحيان
مراسم و جشن  هاي مسيحيان لبنان عبارتند از:
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کريسمس. � 
يك شنبه نخل. � 

عيد ميالد مسيح. � 

2. فرهنگ مذاكره
و  سوغات  و  هدايا  مذاكره،  آداب  ايران،  به  نسبت  لبناني  ها  كلي  ديدگاه  بخش  اين  در 

ارزش هاي غالب و رسوم خاص در لبنان بيان مي شود.

2-1. ديدگاه كلي نسبت به ايران 

مردم ايران و لبنان از گذشته  هاي بسيار دور داراي تاريخ و تمدن بوده و روابط مشتركي با 
هم داشته  اند. امروزه نيز ميان ايراني  ها و لبناني  ها فضاي مثبت و دوستي وجود دارد و اين 

خود زمينه  اي براي گسترده شدن پيوندهاي دو ملت در ديگر زمينه  ها است. 

روابط دو جانبه ايران و لبنان در طي سال  هاي گذشته روند مثبت، تفاهم و همكاري را طي 
كرده است. از ديدگاه لبنان، ايران يكي از منابع مهم انرژي در منطقه و يكي از مهم ترين 
راه  هاي ترانزيت كاال جهت ورود به بازارهاي كشورهاي آسياي ميانه و شرق آسيا است. 
ايران نيز لبنان را كشوري داراي فرهنگ و مذهب نزديك به خود مي  داند كه مي تواند از 

بازار آن نيز براي حضور بيشتر در منطقه استفاده كند. 

2-2. آداب مذاكره

مذاكره در كشور لبنان با آرامش و بدون شتاب در رسيدن به نتيجه انجام مي  شود. برخي 
از آداب و رسوم مردم اين كشور در نشست  هاي تجاري و مالقات  هاي رسمي نيز به چشم 

مي  خورد. برخي از دانستني ها درباره ي فرهنگ مذاكره در اين كشور عبارتند از: 
روش سـالم کردن و دسـت دادن لبناني  ها تفاوت چنداني با روش مرسوم در ايران  � 

ندارد. 
مالقات و جلسـات تجاري ابتدايي، بيشـتر به منظور ايجاد شناخت و آشنايي اوليه  � 

بازرگانان است.
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بازرگانان قديمي و شـرکت  هاي معتبر لبناني در رايزني  ها و نشسـت  ها، هم  زمان به  � 
دنبال سوددهي معامله و برقراري روابط بلندمدت و دايمي هستند.  

بهتر اسـت براي مذاکره برنامه اي از پيش تهيه شود و هنگام برگزاري نشست ابتدا  � 
درباره ي موضوعاتي که از اهميت بيشتري برخوردارند صحبت شود.  

استفاده از يك مترجم يا فرد آشنا به زبان عربي و انگليسي به همراه تيم در هنگام  � 
مذاکرات تجاري ضروري است.

لبناني  ها بيش تر مايلند که از طرف مقابل بيش تر بدانند. ارايه  ي تصويري از شـرکت  � 
و نشـان داد ن چكيده اي از فعاليت هـا، پروانه  هاي کار و موفقيت  ها مي  تواند در اين 

زمينه سودمند باشد. 
در زمان گفتگو صبر و حوصله داشـته باشـيد و از بي حوصلگـي و عجله خودداري  � 

کنيد. بحث با بازرگانان اين کشور نيازمند زمان است.  

2-2-1. هدايا و سوغات 
مردم لبنان بر اساس سنت  هاي عربي، دادن وگرفتن هديه را رسمي 
زيبا و كهن مي  پندارند و اين سنت ديرينه در لبنان تا حدودي شبيه 
صنايع  و  زيورآالت  از  بيش تر  آنها  راستا  همين  در  است.  ايران  به 
دستي استفاده مي  كنند. صنايع دستي اين كشور جايگاه ويژه اي در 
جهان دارد و سهم مهمي از درآمد ملي لبنان را به خود اختصاص 

داده است.

زيورآالت، آثار حجاري و چوب تراشي و آثاري كه در واقع آميزه اي از سنگ و چوب است يا 
ديگر تركيبات با چوب، از جمله مهم ترين صنايع دستي اين كشور هستند. شهر بيلوس كه 
قدمت زيادي دارد از ديرباز محلي براي عرضه هنر سنگ تراشان ماهر بوده است. به طوري 
كه در تاريخ آمده، همه  ي فرمان  هاي تورات توسط هنرمندان اين شهر بر سنگ حك شده 

و تورات نام خويش را از اين شهر گرفته است.

2-2-2. ارزش هاي غالب و رسوم خاص
لبنان يكي از سرزمين  هاي داراي آيين  هاي كهن است كه مردم آن داراي آداب و رسوم 

بسياري هستند كه برخي از آنها از گذشته  هاي دور تاكنون پابرجا مانده است. 
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غذاي سنتي مردم لبنان كيبه نام دارد كه از گندم خشك شده با گوشت بره به همراه 
ادويه  ي فراوان تهيه مي  شود. 

از جاهاي ديدني و گردشگري كه هم لبناني  ها و هم خارجي  ها عالقه  ي بسياري به ديدن 
آن دارند، مي  توان معماري سنتي شهر بعلبك، دژ يا قلعه  ي يوناني ها و كازينوهاي شبانه  ي 

بيروت را نام برد. 

امروزه فرهنگ و هنر لبنان در آثار موسيقي آن نمايان است و بر ديگر ملل عرب نيز تاثير 
چشم گيري گذاشته  است. بيشتر خوانندگان مطرح جهان عرب از لبنان هستند. 

در ماه رمضان دوستاني كه هم ديگر را مي  بينند از جمله  هاي تعارف مانند تقبل  اهلل اعمالكم 
يا دعي  لنا )التماس دعا( استفاده مي  كنند. كوي و برزن  هاي مسلمانان با چراغ  ها و هالل  هاي 
درخشان زرد رنگ آذين  بندي مي  شود. در بيشتر كوچه  ها و بازارها آيه  هاي قرآن و عباراتي 

درباره  ي اين ماه نوشته مي  شود. 

در اين ماه برخي خوردني  ها از جمله موارد زير بيش تر مصرف مي  شوند. 

 �جالب
گوارايي  و  شيرين  بسيار  نوشيدني  جالب   
عصاره  ي  از  و  بوده  رنگ  سرخ  است كه 
تمرهندي، گل رز و شيره به دست مي آيد. 
افطار  از  پس  را  نوشيدني  اين  لبناني  ها 
ماه  به جز  مي نوشند. جالب در طول سال 

رمضان به سختي در بازار پيدا مي  شود. 

 �فتوش
فتوش نام ساالدي محلي است. فتوش در برنامه  ي غذايي كشورهاي منطقه  ي شام )سوريه، 
لبنان، اردن و فلسطين( مشترک است. مواد تشكيل  دهنده  ي آن خيار، گوجه، كاهو، بقله 
)نوعي سبزي(، تربچه، مرزه، پيازچه، فلفل، نمك، سماق، روغن زيتون، آبليمو، و نان سرخ 

كرده تكه شده است.
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 �شيريني  هاي ماه رمضان
بيشتر شيريني  هاي ماه مبارک رمضان كه تنوع بسياري هم دارند از سرشير، شيره و خمير 
تشكيل شده  اند. مشهور ترين اين شيريني  ها َقطايف، َمدلوَقه، شعيريه، َحالوة بِالَقشَطه، َكالژ 

و ِزنوِد الِست هستند. 
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در اين فصل سيستم اقتصادي، شاخص  هاي مهم اقتصادي، جمعيت، توليد ناخالص داخلي، 
دستمزد  جاري،  حساب  تراز  ارزي،  ذخاير  ميزان  اقتصادي،  مختلف  بخش  هاي  وضعيت 
نيروي كار، نرخ بيكاري، نرخ تورم، شبكه هاي توزيع، بازاريابي و تبليغات و منابع طبيعي 

كشور لبنان بررسي مي  شود. 

1. سيستم اقتصادي و نقش دولت 
کشور لبنان با جمعيتي نزديك به 4/2 ميليون نفر، از لحاظ اقتصادي در رده هشتاد و 

نهمين اقتصاد بزرگ جهان بر اساس GDP 1 قرار دارد. 

برابري قدرت خريد  اساس  بر  اين كشور  داخلي  ناخالص  توليد  در سال 2009 ميالدي 
33/04 ميليارد دالر بوده است. 

درآمد سرانه  لبنان بر اساس  برابري  قدرت  
 2007 سال   در  دالر   11,900 از  خريد، 
سال  2009  در  دالر  به  13,100  ميالدي 
ميالدي افزايش يافته  است . در سال  2009 
لبنان  خارجي   بدهي هاي   ميزان  ميالدي، 

در حدود 21/1 ميليارد دالر بوده است . 

معدن،  و  صنعت  بخش  هاي  وضعيت 
بيان  ادامه  در  لبنان  خدمات  و  كشاورزي 

GDP .1  بر اساس برابري قدرت خريد )PPP( مبناي مقايسه قرار گرفته است.

فصل سوم
محيط اقتصادي
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شده است.

1-1. بخش صنعت و معدن

بخش صنعت و معدن لبنان، 16/7 درصد از توليد ناخالص داخلي اين کشور را تشكيل 
داده و دومين بخش اقتصادي اين کشور در سال 2009 ميالدي است. 

محصوالت عمده صنعتي كشور لبنان شامل موارد زير است:
فرآوري غذا و مواد خوراکي. � 

آب و نوشيدني  ها. � 
جواهرات و فلزات گرانبها. � 

سيمان. � 
پارچه  بافي و نساجي. � 
فرآورده  هاي معدني � 

محصوالت شيميايي. � 
مبلمان و اثاثيه خانه. � 

پااليش نفت. � 
ساخت مصنوعات فلزي. � 

معادن عمده لبنان شامل موارد زير است:
سنگ آهك.  � 

سنگ آهن. � 
سنگ نمك. � 
سنگ مرمر.  � 

در عين حال صنايع معدني اين كشور چندان پيشرفته نيست. 

ميليارد  توليد 9/2  اين كشور ظرفيت  برقي  نيروگاه  هاي  ولي  ندارد،  اتمي  نيروگاه  لبنان 
كيلووات ساعت انرژي برق دارند كه اندكي كمتر از نياز داخلي اين كشور به برق است. 
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كمبود انرژي برق لبنان از سوريه تامين مي شود.

1-2. بخش كشاورزي

در  کمي  سهم  لبنان  کشاورزي  بخش 
 2009 سال  در  دارد.  کشور  اين  اقتصاد 
لبنان  کشاورزي  بخش  سهم  ميالدي، 
بوده  درصد   5/4 داخلي  خالص  توليد  از 

است. 

لبنان  زمين هاي  درصد  هفده  به  سبزيجات نزديك  و  ميوه  كشت  و  كشاورزي  براي 
مناسب است و چهارده درصد زمين  ها را كشت زارهاي دايمي و باغ  ها تشكيل مي  دهند. 

عمده ترين محصوالت كشاورزي لبنان عبارتند از:
مرکبات )پرتقال، نارنج و نارنگي(.  � 

انگور.  � 
گوجه. � 

سبزي. � 
صيفي  جات. � 

سيب. � 
سيب زميني. � 

فندق. � 
زيتون. � 
تنباکو. � 

دام )گوسفند و بز( و فرآورده  هاي آن مانند پوست و چرم.  � 

بخش دامپروري و شيالت لبنان اگر چه هنوز پيشرفت چنداني نكرده است، ولي تقريباً 
نياز اين كشور را تامين مي  كند. 
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1-3. بخش خدمات

بخش خدمات با 77/9 درصد، بزرگ  ترين بخش اقتصاد لبنان را تشكيل مي دهد. 

مهم  ترين دليل پيشرفت اقتصاد لبنان، رونق بخش خدمات است كه طبيعتاً افزايش درآمد 
يا  و  عربي همسايه  با كشورهاي  را  لبنان  اگر  دارد.  پي  در  را  زندگي  رفتن سطح  باال  و 
كشورهاي جهان سوم مقايسه كنيم خواهيم ديد كه با وجود رخ دادن پانزده سال جنگ 

داخلي، از پيشرفت و امكانات بيشتري برخوردار است. 

به دليل خصوصي بودن سيستم بهداشت و درمان در لبنان، هزينه  ي درمان حتي درمان هاي 
اوليه براي مردم بسيار گران است. براي نمونه، هزينه سرانه بهداشت براي هر لبناني تقريباً 
دو برابر هزينه اي است كه مردم سريالنكا پرداخت مي كنند. گفتني است كه سريالنكا از 
كشورهايي است كه هزينه  ي خدمات پزشكي آن چندين برابر ميانگين جهاني است. ميزان 
مرگ و مير مادران و نوزادان در لبنان بسيار باالست. ديابت، فشار خون و سرطان، هنوز 

به گونه عجيبي در اين كشور كنترل نشده است.

صنعت گردشگري ساالنه درآمد بسياري را نصيب اين كشور مي  كند. ساالنه گردشگران 
و جهانگردان بسياري از كشورهاي مختلف جهان، به  لبنان سفر مي  كنند. در سال 1999 
ميالدي، عزمي ملي در چارچوب پروژه  ي بازسازي صنعت گردشگري و دست يافتن به 
جايگاه گذشته اين كشور در منطقه آغاز شد. اين پروژه شامل بازسازي سريع تاسيسات 
خدماتي، هتل ها و مراكز فرهنگي لبنان بود. با تالش فراوان افرادي مانند نخست وزير فقيد 
لبنان، رفيق حريري، در طول سه سال بيشتر آثار جنگ داخلي از چهره  ي شهرها و به  ويژه 

بيروت كه مدت دوازده سال درگير جنگ داخلي بود زدوده شد.

تالش شد تا چهره اي هرچه زيباتر و شكوفاتر از شهرها نمايان شود. در اين راستا لبنان در 
سال 2003 ميالدي، براي بازسازي شهر بيروت جايزه  ي ويژه سازمان ملل را از آن خود 
كرد. دولت در پروژه ملي خويش تمام شهر را با حفظ معماري و سنت گذشته بازسازي 

كرد و در اين راه از وام هاي بلندمدت كشورهاي عربي و اتحاديه اروپا استفاده كرد. 

صنعت بانك داري و گردشگري لبنان مهم  ترين بخش  هاي اقتصادي لبنان به شمار مي روند 
لبنان  به  ميليون گردشگر  فعالند. ورود ساالنه 1/7  زمينه  اين  فراواني در  و شركت هاي 
صنعت گردشگري را به يكي از منابع درآمدي اين كشور تبديل كرده است. اين صنعت 
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از  بيش  كه  نشان مي دهد  آمار  دارد.  درآمد  لبنان  براي  دالر  ميليارد   2/5 ساالنه حدود 
هشتصد هزار نفر در اين صنعت شاغل هستند.

2. جمعيت 
لبنان داراي گروه  هاي قومي نسبتاً 
برآورد  اساس  بر  است.  هم گوني 
سال 2010 ميالدي، جمعيت اين 
است  نفر  ميليون   4/125 كشور  
دارد.  جهان  در  را   127 رتبه  كه 
ميانگين سني در اين كشور برابر 

با 29/4 سال است.

بررسي  ها نشان مي  دهد كه مردم 
لبنان از دو تيره  ي عمده  ي جمعيتي شامل عرب و ارمني تشكيل شده است.

در جدول شماره  ي 2 به سهم تيره هاي جمعيتي مردم اين كشور اشاره شده است. 

جدول2: تيره هاي جمعيتي مردم لبنان

درصدنام تيره   رديف

95عرب1

4ارمني2

1ديگر تيره  ها3

www.cia.gov

شده  بيان   3 شماره  ي  جدول  در  نيز  كشور  اين  مردم  جمعيتي  نسبت هاي  و  ويژگي ها 
است.
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جدول 3: ويژگي ها و نسبت هاي جمعيتي لبنان 

ميزاننسبت يا ويژگيرديف

23/5 درصدنسبت جمعيت زير 14 سال1

67/7 درصدنسبت جمعيت 15 تا 64 سال2

8/8 درصدنسبت جمعيت 65 سال و باالتر3

0/621 درصدنرخ رشد جمعيت4

15/1نرخ زاد و ولد در هر هزار نفر 5

6/46نرخ مرگ و مير در هر هزار نفر 6

87 درصدنرخ شهرنشيني )نسبت به جمعيت(7

16/4نرخ مرگ و مير نوزادها )تا يك  ساله( در هر هزار نفر8

0/96نسبت جمعيت مردان به زنان9

1/78نرخ باروري زنان )تعداد مواليد به ازاي هر زن( 10

73/28 سالاميد به زندگي در آغاز تولد )مردان(12

76/36 سالاميد به زندگي در آغاز تولد )زنان(13

87/4 درصدنرخ باسوادي در کل جمعيت باالي 15 سال14

93/1 درصدنرخ باسوادي در مردان باالي 15 سال15

82/2 درصدنرخ باسوادي در زنان باالي 15 سال 16

www.cia.gov

)GDP( 3. توليد ناخالص داخلي
لبنان بر اساس نرخ رسمي مبادله  در سال 2009 ميالدي ميزان توليد ناخالص داخلي 

33/04 ميليارد دالر و رشد توليد ناخالص داخلي برابر با هفت درصد بوده است. 

درآمد  و  اقتصادي  عمده ي  بخش هاي  سهم  تفكيك  به   )GDP( داخلي  ناخالص  توليد 
سرانه، در جدول شماره ي 4 آمده است.
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جدول 4: توليد ناخالص داخلي )GDP( كشور لبنان به تفکيک سهم بخش هاي 
عمده اقتصادي در سال 2009 ميالدي

ميزانشاخص

)GDP( 53/68 ميليارد دالر )بر اساس برابري قدرت خريد توليد ناخالص داخلي
)ppp

)GDP( توليد ناخالص داخلي)33/04 ميليارد دالر )بر اساس نرخ رسمي مبادله

13,100 دالر )بر اساس ppp(درآمد سرانه

7 درصد نرخ رشد توليد ناخالص داخلي

GDP 16/7 درصدسهم بخش صنعت از

GDP 5/4 درصدسهم بخش کشاورزي از

GDP 77/9 درصدسهم بخش خدمات از

www.cia.gov  

4. شاخص هاي مهم اقتصادي 
سيستم اقتصادي لبنان تابع بازار آزاد است. در سال 2009 ميالدي ميزان درآمدهاي اين 

كشور برابر با 8/427 ميليارد دالر و هزينه  ها نيز برابر با 11/39 ميليارد دالر بوده است. 

در ادامه به مهم ترين شاخص هاي اقتصادي لبنان بر اساس آخرين آمار و اطالعات اشاره 
شده است.

4-1. نرخ تورم 

نرخ تورم اين كشور در سال  هاي گذشته با نوسانات نسبتاً متعادلي همراه بوده است. با اين 
حال، نرخ تورم اين كشور از سال 2005 ميالدي تا كنون روند افزايشي داشته است. در 
سال 2009 ميالدي، كه بيشتر كشورهاي جهان دچار بحران مالي بودند، لبنان نرخ تورم 
ده درصد را تجربه كرده است. در جدول شماره ي 5 نرخ تورم كشور لبنان در سال هاي 

2009-2003 ميالدي آمده است.
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جدول 5 : نرخ تورم لبنان طي دوره زماني 2009-2003 ميالدي

2003200420052006200720082009سال

3/52/522/44/84/210نرخ تورم )درصد(

www.indexmundi.com

4-2. نرخ بيكاري 

بر اساس آمار رسمي، نرخ بيكاري لبنان در سال 2009 ميالدي 9/2 درصد بوده است، كه 
در رده ي 101 جهان قرار مي  گيرد. نرخ بيكاري در اين كشور، در سال 2009 ميالدي برابر 
با بيست درصد بوده است. به طور كلي، اين ارقام نشان مي  دهند كه نرخ بيكاري در لبنان 
طي سال  هاي گذشته كاهش يافته است. در جدول شماره ي 6، نرخ بيكاري طي سال هاي 

2009-2003 ميالدي آمده است.  

جدول 6: نرخ بيکاري لبنان طي دوره زماني 2009-2003 ميالدي

2003200420052006200720082009سال

1818181820209/2نرخ بيكاري )درصد(

www.indexmundi.com

4-3. دستمزد نيروي كار

در سال 2009 ميالدي تعداد نيروي كار لبنان برابر با 1/481 ميليون نفر بوده است. بر 
اساس برخي از آمارهاي محلي و برآوردهاي غيررسمي، نزديك به يك ميليون نفر از اين 

تعداد را كارگران خارجي و كاركنان شركت  هاي خارجي تشكيل مي  دهند. 

لبنان در سال  افراد متخصص در  ميانگين درآمد ساعتي  بين المللي،  آمارهاي  اساس  بر 
اداري  معاون  دالر،    25/99 شده  ثبت  كار  پروانه  داراي  پرستاران  براي  ميالدي،   2009
13/53 دالر، پرستار داراي ليسانس 18 دالر، مدير اداره 15/93 دالر، حسابدار 14/25 
دالر، نمايندگي خدمات مشتري 12 دالر و براي تكنسين خدمات مكانيك دستگاه هاي 
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خودكار 14/74 دالر است.  

گزارش برنامه  ي عمران ملل متحد نشان مي  دهد كه بيش از سي درصد مردم لبنان زير 
خط فقر زندگي مي كنند و بي ثباتي هاي سياسي در اين كشور بر شدت فقر و تنگدستي 

مردم افزوده است. 

4-4. تراز حساب جاري

بر اساس اطالعات ارايه  شده در سال 2009 ميالدي، ميزان تراز حساب جاري لبنان برابر 
با 682/-3 ميليارد دالر بوده است.

4-5. ميزان ذخاير ارزي و طال

ميزان ذخاير ارزي و طالي لبنان، در پايان سال 2009 ميالدي، برابر با 39/16 ميليارد 
دالر بوده است. 

5. شبكه هاي توزيع
هفت  وجود  ميالدي،   2009 سال  آمار  اساس  بر 
فرودگاه، برخورداري از حدود 6.970 كيلومتر جاده ، 
401 كيلومتر خطوط ريلي، 33 كشتي تجاري، دو 
پايانه بندري و 225 كيلومتر خط ساحلي باعث شده 
كه سيستم حمل و نقل كاال در اين كشور از وضعيت 

مناسبي برخوردار باشد.

بنابراين مي  توان از سرعت و مدت زمان حمل كاال در تجارت با كشورهاي ديگر و هم چنين 
از بنادر و شهرهاي لبنان به شهرهاي ديگر آن، اطمينان نسبي حاصل كرد. 

در اين كشور شهرهاي بيروت و طرابلس1 به عنوان پايانه  ها و گمرک  هاي بازرگاني شناخته 
مي شوند.

1. Tripoli
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موقعيت جغرافيايي و همسايگي لبنان با درياي مديترانه، اين كشور را از جايگاه ويژه اي در 
سيستم حمل و نقل و ترانزيت دريايي بين آسيا و اروپا برخوردار ساخته است.

5-1. بازاريابي و تبليغات

لبنان به عنوان يك بازار تجاري رو به رشد، از بازاريابي و تبليغات به عنوان يكي از ابزارهاي 
توسعه اقتصادي بهره مي برد. برخي روش هاي تبليغاتي مناسب در اين كشور عبارتند از:  

حضور در نمايشگاه ها و بازارهاي تجاري اين کشور. � 
تهيه  ي آگهي  هاي بازرگاني براي پخش در شبكه  هاي تلويزيوني و ماهواره  اي لبنان.  � 

ايجاد ارتباط با توزيع  کنندگان کليدي کاال در لبنان. � 
طراحي و ارايه ي کارت ويزيت به زبان هاي عربي، فرانسوي و انگليسي.  � 

تدويـن مكاتبـات، کاتالوگ  هـا و در کل تبليغـات بـه زبان  هاي عربي، انگليسـي و  � 
فرانسوي. 

دادن هديه  هاي تجاري، تخفيف  ها و شرکت دادن خريداران در جشن  ها، مراسم و يا  � 
قرعه   کشي  هاي برگزار شده از سوي شرکت. 

چاپ آگهي کاال و خدمات در مجالت بازرگاني لبنان. � 

موجود  نيازهاي  از  بسياري  از  ايراني  خدمات  و  كاالها  صادركنندگان  و  توليدكنندگان 
وجود  با  ايران  تا  شده  موجب  امر  همين  و  ندارند  كامل  آگاهي  لبنان،  كشور  بازار  در 
توانمندي هاي  فراوان در زمينه  هاي گوناگون، نتواند حجم و تنوع صادرات غيرنفتي خود را 

به اين كشور افزايش دهد. 

5-2. راهكارهاي بازاريابي و 
فروش

لبنان همانند ديگر كشورهاي جهان  در 
راهكار هاي ويژه اي براي بازاريابي و فروش 
محصوالت وجود دارد. از نظر جغرافيايي 
است  كوچك  بازار  يك  لبنان  اقتصادي، 
و از تنوع مصرفي اندكي برخوردار است. 
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بنابراين عرضه  كنندگان كاال و خدمات به اين كشور مي  توانند با تمركز دقيق بر نيازهاي 
خريداران، سهم بااليي از اين بازار را از آن خود كنند. براي بازاريابي و فروش محصوالت 

در اين كشور توجه به نكات زير، بسيار سودمند خواهد بود:   
ايجـاد ارتباط با رايزن بازرگاني ايران در لبنان جهت دريافت اطالعات بازار بسـيار  � 

سودمند است.
داشـتن ديد بلندمدت و برقراري روابط مستحكم با طرف  هاي لبناني در زمينه  هاي  � 

فروش، توزيع، پخش، بازاريابي و تبليغات بسيار سودمند خواهد بود. 
پيشنهاد مي شود با توجه به دقت خريداران در زمينه ي کيفيت و استاندارد کاالها،  � 
براي دريافت گواهي هاي جهاني مرتبط با اسـتاندارد محصول، اقدام شـود. اين کار 
مي  تواند به افزايش قدرت نام تجاري کمك کند. مشـخصات استاندارد يادشده بايد 

در کاتالوگ ها، بروشورها و ابزارهاي تبليغاتي درج شوند. 
معرفـي محصوالت و خدمات در نمايشـگاه هاي تخصصي و عمومي، يكي از بهترين  � 

راهكارهاي جذب مشتريان بالقوه در لبنان است. 
بهره برداري از دانش و تجربه ي تجار محلي در شهرهاي لبنان بسيار مفيد است.  � 

مطالعـه ي گزارش هاي بازارشناسـي و بازاريابـي، پيش از ورود به بازار اين کشـور  � 
راه گشاست.  

6. منابع طبيعي
لبنان از ديد ذخاير طبيعي و معادن چندان غني به شمار نمي  رود. تنها معادن مهم اين 
كشور سنگ آهن، سنگ نمك و سنگ آهك است. لبنان از نفت و گاز كه دو منبع مهم 
و  است  محروم  تقريباً  مي  روند،  شمار  به  خاورميانه  كشورهاي  از  بسياري  در  اقتصادي 

تاكنون ذخاير مهم نفت و گاز در آن 
كشف نشده است. 

لبنان سرزميني بلند و كوهستاني است 
كه كرانه  ي خاوري درياي مديترانه را 
مهم  رودخانه هاي  است.  دربرگرفته 
لبنان عاصي، ليطاني و كلب هستند.

شامل  لبنان  كوه هاي  رشته  

WWW.TEDSA.COM

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


62 / راهنماي تجارت با لبنان

دره  ي  دو،  آن  ميان  كه  است  غربي  لبنان  رشته كوه هاي  و  شرقي  لبنان  رشته كوه هاي 
سهل البقاع قرار گرفته  است. آب و هواي كلي لبنان مديترانه  اي و متعادل تا كمي خنك 
است. در اين كشور بيشتر باران  ها در زمستان  مي  بارد و تابستان  ها نيز گرم و خشك است. 
كوه  ها در فصل زمستان پوشيده از برف هستند. بلندترين نقطه در لبنان كوه قرنه السودا 

است با 3,088 متر بلندي و پست  ترين نقطه  ي آن در ساحل دريا با بلندي صفر است. 
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اين فصل از گزارش به بررسي سيستم حمل  ونقل، بنادر و راه ها، نظام بانكي، نظام بيمه اي 
و زيرساخت هاي ارتباطاتي لبنان مي  پردازد.

حمل  ونقل
اين كشور از لحاظ زيرساخت  هاي حمل  ونقل جاده  اي، ريلي، دريايي و هوايي از امكانات 

مناسبي برخوردار است. مشخصات سيستم حمل  ونقل لبنان، در ادامه گفته شده است.

1-1. جاده  اي 

است،  جاده  كيلومتر   6,970 داراي  لبنان 
تشكيل  آزادراه   ها  را  آن  كيلومتر   170 كه 

مي دهند.

1-2. ريلي

 419 از  بيش  لبنان،  كشور  راه  آهن  شبكه   ي 
كيلومتر است كه نزديك به 320 كيلومتر آن 
عرض  با  آن  بقيه  ي  و  استاندارد  ريل  داراي 

محدود است.

فصل چهارم
زيرساخت ها
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1-3. دريايي

همه ي  دارد.  ساحلي  خط  كيلومتر   225 لبنان 
درياي  با  مجاورت  در  كشور  اين  آبي  مرزهاي 

مديترانه است.

خط  اين  در  موجود  مهم  بنادر  طريق  از  لبنان 
آب هاي  دريا،  اين  ساحلي  كشورهاي  با  ساحلي، 
برقرار  ارتباط  اروپايي  كشورهاي  ديگر  و  آزاد 

مي كند.

1-3-1. بنادر 
لبنان داراي دو بندر مهم است كه بيروت، پايتخت 
بندر  ديگر  طرابلس  آنهاست.  از  يكي  كشور  اين 

مهم اين كشور است.

1-4. هوايي

پنج  تعداد،  اين  از  كه  دارد  فرودگاه  هفت  لبنان 
فرودگاه آسفالته و دو فرودگاه خاكي است. در اين 
ميان، فرودگاه بين المللي بيروت داراي بيش ترين 
امكانات است و در آن هواپيماهاي بزرگ پروازهاي 

خارجي نيز امكان فرود دارند.

2. نظام بانكي 
تنظيم كننده ي  اصلي  نهاد  لبنان1،  مركزي  بانك 
روابط و مقررات بانكي در اين كشور است. نكته  ي 
جالب براي افرادي كه در خيابان  هاي بيروت قدم 

1. Central Bank of Lebanon
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مي  زنند، تعداد بسيار فراوان بانك هاي اين شهر است كه برخي آنها نيز هويتي تركيبي 
لبناني- خارجي دارند.

اين پرسش بسياري از گردشگران خارجي در لبنان است كه كشوري با جمعيت كمتر از 
پنج ميليون نفر، چگونه اين همه بانك را در دل خود جاي داده است و آيا نيازي به اين 

تعداد بانك هست.

هشت بانك از بانك  هاي لبنان در ليست هزار بانك برتر 
جهان قرار دارند.

كه  گذشته،  سال  هاي  در  لبنان  نامناسب  سياسي  اوضاع 
بر بيشتر بخش  هاي اقتصادي اين كشور اثر گذاشته بود، 
صنعت بانك داري را نيز بي نصيب نگذاشت و آن را كمي 

اين كشور پس  دچار ركود كرد، به گونه اي كه اگر حمايت برخي دولت  هاي عربي نبود، 
از ترور رفيق حريري، نخست وزير سابق، در بهمن ماه سال 1385 شمسي دچار فاجعه 

اقتصادي مي شد. 

توانسته است سرمايه  هاي  بانكي مشتريان خود«  اسرار  قانون »حفظ  بودن  دارا  با  لبنان 
لبناني  هاي مقيم خارج را به خود جذب كند. اين بستر به عنوان مكاني امن براي سپرده هاي 

عربي و كشورهاي حاشيه خليج فارس تبديل شده است. 

بانك  هاي لبنان توانسته  اند، سپرده  هاي لبناني  هاي بيرون از كشور را نيز جذب كنند كه 
اين مبلغ در سال 2008 ميالدي به حدود شش ميليارد دالر و سال 2009 ميالدي به 

حدود دوازده ميليارد دالر رسيد. 

يك صد  آنها  نزد  سپرده  ميزان  كه  مي رسد  بانك   67 به  لبنان  در  عامل  بانك  هاي  تعداد 
ميليارد دالر است. 

سرمايه گذاري  با  بانك   31 كه  مي رسد  بانك   54 به  لبنان  در  تجاري  بانك هاي  تعداد 
مشترک لبنان و كشورهاي ديگر تشكيل شده  اند. بانك  هاي تجاري لبنان نيز كه هويتي 

كاماًل  لبناني دارند، دوازده بانك هستند. 

دارند.  مالي  و  اقتصادي  فعاليت  شعبه   97 با  كشور  پانزده  در  امروزه  لبناني  بانك  هاي 
امارات،  يونان،  سودان،  الجزاير،  روماني،  قبرس،  تركيه،  سوريه،  كشورهاي  در  هم  اكنون 
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انگليس و شهر نيويورک آمريكا، بانك  هاي لبناني از اعتبار خوبي برخوردارند. 

از  يكي  رشد  رصد  شانزده  با  لبنان  بانك  داري  بخش  ميالدي،   2006 تا   1999 سال  از 
عوامل كليدي شاخص هاي مثبت اقتصادي اين كشور بوده است. در همين مدت، سرمايه 
كل بانك هاي تجاري لبنان از يازده به 72  ميليارد دالر رسيد و حجم وام هاي اعطايي به 
بخش هاي مختلف از شش به 37 ميليارد دالر رسيد. گفتني است كه پس اندازها نيز جهش 

خوبي داشتند و از 9/3 به 58/4 ميليارد دالر افزايش يافت. 

در همين مدت حقوق صاحبان سهام بانك ها از 260 ميليون دالر  به 6/5 ميليارد دالر 
رسيد. سرمايه ي بانك ها در سال 2006 ميالدي بيش از سه برابر درآمد ملي شد و مجموع 
پس اندازها بيش از 2/5 برابر درآمد ملي شد. در همين مدت تعداد شعب بانك ها در لبنان 

از 93 به 813 شعبه رسيد. 

3. نظام بيمه اي 
سيستم تامين اجتماعي لبنان از سال 1943 ميالدي برقرار شده است. مزايايي كه در اين 

چارچوب به بيمه شدگان ارايه مي شود، عبارتند از:
بيمه بازنشستگي. � 

بيمه ازکارافتادگي و بازماندگان. � 
بيمه بيماري و بارداري.  � 

بيمه حوادث ناشي از کار. � 
بيمه کمك هزينه عائله مندي. � 

صندوق ملي تامين اجتماعي، نظارت بر اين بيمه ها را در كشور لبنان بر عهده دارد. 

بازار بيمه در لبنان بسيار آزاد است، به گونه اي كه شركت هاي داخلي و خارجي فراواني در 
آن فعاليت مي كنند. رقابت ميان شركت هاي بيمه ي دولتي و خصوصي در اين كشور منجر 
به بهبود كيفيت خدمات بيمه اي و كاهش نرخ ها شده است. تنوع پوشش هاي بيمه اي به 
موازات افزايش شمار شركت ها بيشتر شده است. امروزه بسياري انواع بيمه هاي خاص و 
جديد توسط شركت هاي بيمه  در اين كشور ارايه مي شود. بيمه هاي درمان و زندگي دو 

شاخه ي اصلي و پرفروش بيمه در لبنان هستند. 
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4. زيرساخت هاي ارتباطاتي 
بخش ارتباطات و فناوري اطالعات لبنان به سرعت در حال گسترش است. در سال 2009 
ميالدي بيش از 714 هزار خط تلفن ثابت در اين كشور وجود داشته است. ميزان نفوذ 
تلفن همراه با 1/43 ميليون خط در سال 2010 ميالدي به بيش از 34 درصد رسيده 
نفر  از 45 هزار  به بيش  لبنان در سال 2010 ميالدي  اينترنت در  است. تعداد كاربران 

رسيده است.

اقدامات  كشور  اين  نيز،  ماهواره  اي  شبكه  هاي  و  تلويزيوني  زيرساخت  هاي  بخش  در 
گسترده اي را انجام داده و داراي برنامه  هاي زنده ي متنوعي است. كد اينترنتي مربوط به 

آدرس  هاي الكترونيك و يا وب سايت  ها lb. است، همان گونه كه در ايران ir. است.

 2010 سال  در  لبنان  كشور  ارتباطاتي  شاخص  هاي  و  زيرساخت  ها   ،7 شماره ي  جدول 
ميالدي را نشان مي  دهد.

جدول 7: زيرساخت  ها و شاخص  هاي ارتباطاتي لبنان در سال 2010 ميالدي

ميزانشاخص

714,000 خطتعداد خطوط تلفن ثابت

1/43 ميليون خطتعداد خطوط تلفن همراه

2/19 ميليون کاربرکاربران اينترنتي

45,352 ميزبانتعداد ميزبان  هاي اينترنتي

12 ايستگاهتعداد ايستگاه هاي تلويزيوني

54 ايستگاهتعداد ايستگاه هاي راديويي

www.cia.gov
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در اين فصل، وضعيت تجارت خارجي مشتمل بر وضعيت صادرات و واردات، انواع و ميزان 
گروه هاي كااليي وارد و صادر شده به/ از لبنان وكشورهاي عمده واردكننده و صادركننده 
كاال از/ به لبنان بررسي مي  شود. در پايان، سرمايه گذاري هاي خارجي انجام شده در اين 

كشور تشريح مي شود.  

1.تراز تجاري 
دالر  ميليارد   16/136 و  صادرات  دالر  ميليارد   3/478 ميالدي،   2008 سال  در  لبنان 
واردات داشته است. اين ارقام نشان مي دهد که تراز تجاري اين کشور در سال 2008 

ميالدي، به ميزان 12/658 ميليارد دالر منفي بوده است. 

جدول شماره  ي 8 ارزش صادرات، واردات و تراز تجاري لبنان طي سال هاي 2004-2008 
ميالدي را نشان مي دهد. 

 جدول 8: ارزش صادرات، واردات و تراز تجاري لبنان طي
سال هاي 2008-2004 ميالدي )ميليارد دالر(

20042005200620072008شرحرديف

1/7451/8792/2832/8163/478ارزش صادرات1

9/3859/3279/39511/81516/136ارزش واردات2

12/658-8/999-7/112- 7/448-7/64-تراز تجاري3

11/13011/20611/67814/63119/614ارزش مبادالت تجاري4

نسبت صادرات به واردات 5
18/620/124/323/821/6)درصد(

www.trademap.org 
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پنج  ساله  ي 2004-2008  دوره  لبنان طي  تجاري  تراز  مي شود،  مشاهده  كه  همان گونه 
ميالدي همواره منفي بوده است. 

2. صادرات 
عمده  اقالم  است.  داشته  صادرات  دالر  ميليارد  ميالدي 3/478   2008 در سال  لبنان 
صادراتي اين کشور شامل مرواريد طبيعي يا پرورده، سنگ هاي گرانبها يا نيمه  گرانبها، 
ماشين آالت و دستگاه هاي برقي و اجزا و قطعات آنها، ديگ هاي بخار و آبگرم، چدن، 
آهن و فوالد، کودهاي شيميايي و  مواد پالستيكي و اشياي ساخته شده از آن مي شود. 
صادرات اين کشور در سال 2008 ميالدي با 23 درصد رشد نسبت به سال پيش از آن، 

همراه بوده است.

فهرست اقالم مهم صادراتي اين كشور به جهان و روند رشد آن، طي دوره 2004-2008 
ميالدي در جدول شماره  ي 9 آمده است.

 جدول 9: اقالم مهم صادراتي و ارزش صادراتي هر يک طي دوره زماني
2008-2004 ميالدي )ميليون دالر(

ف
فصل نام محصولردي
روند 20042005200620072008تعرفه

صادرات

افزايشي1,7451,8792,2832,8163,478-کل محصوالت

1
مرواريد طبيعي يا 
پرورده، سنگ  هاي 

گرانبها يا نيمه گرانبها
نامنظم71286223555488574

2
ماشين آالت و 

دستگاه هاي برقي و 
اجزا و قطعات آنها

افزايشي85177194204235289

ديگ هاي بخار و 3
افزايشي8497120130224247آبگرم 

نامنظم72103109108183215چدن، آهن و فوالد 4

افزايشي3151464983215کودهاي شيميايي5
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ف
فصل نام محصولردي

روند 20042005200620072008تعرفه
صادرات

6
مواد پالستيكي و 

اشياي ساخته شده 
از آن

افزايشي39557376108139

7

کاغذ و مقوا؛ اشياي 
ساخته شده از خمير 
کاغذ، از کاغذ يا از 

مقوا 

افزايشي48708092116136

8
نمك، گوگرد، خاک 

و سنگ، گچ، آهك و 
سيمان

نامنظم251031197883123

9
مبل؛ مبل  هاي طبي 
ـ  جراحي؛ اسباب 
تخت خواب و همانند

افزايشي9452536686110

10

محصوالت شيميايي 
غيرآلي، ترکيبات 

آلي يا غيرآلي فلزات 
گرانبها

نامنظم2839503843102

مصنوعات از چدن، 11
افزايشي7336435376102آهن يا فوالد

مس و مصنوعات از 12
نامنظم7428446210388مس 

13
فرآورده ها از 

سبزيجات، ميوه ها يا 
از ساير اجزاي نباتات

افزايشي203845556887

14
آلومينيوم و 
مصنوعات از 
آلومينيوم  

افزايشي764658708383

کتاب، روزنامه و 15
افزايشي493036425868تصوير 
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ف
فصل نام محصولردي

روند 20042005200620072008تعرفه
صادرات

16
لباس و متفرعات 

لباس، غيرکشباف يا 
غيرقالب باف

افزايشي623539435053

17

ميوه هاي خوراکي، 
پوست مرکبات يا 
پوست خربزه و 

همانند

نامنظم084139455353

18
روغن  هاي اسانسي 

و شبه رزين ها 
)رزينوييدها(

افزايشي332223284852

19
وسايل نقليه زميني 

غير از نواقل روي خط 
راه آهن يا تراموا 

افزايشي872021252949

نوشابه ها، آبگون هاي 20
نامنظم223038374449الكلي و سرکه

www.trademap.org

گروه  ده  در  به ويژه  لبنان  صادرات  ميزان  كه  درمي  يابيم  باال  جدول  ارقام  به  نگاهي  با 
كااليي عمده صادراتي، در سال هاي گذشته روند افزايشي داشته است. به گونه اي كه ميزان 
صادرات اين كشور در سال 2008 نسبت به سال 2004 ميالدي، نزديك به صد درصد 

رشد داشته است.

امارات،  لبنان هستند.  از  کاال  واردکننده  هاي  کشورهاي منطقه خاورميانه، عمده ترين 
سوييس، عراق، سوريه، عربستان، ترکيه و مصر هفت کشور عمده ي واردکننده ي کاال 
از لبنان هستند که در مجموع 49/2 درصد از کاالهاي صادراتي لبنان را وارد مي کنند. 
ايران با واردات 101 ميليون دالر كاال از لبنان در سال 2008 ميالدي، در رتبه  ي نهم 

قرار دارد. 

جدول شماره ي 10 مهم ترين كشورهاي واردكننده كاال از لبنان و سهم آنها از صادرات 
اين كشور در سال 2008 ميالدي را نشان مي دهد.
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جدول 10: مهم ترين كشورهاي واردكننده كاال از لبنان در سال 2008 ميالدي 
)ميليون دالر(

سهم از کل صادرات )درصد(ارزش وارداتنام کشوررتبه

34610امارات1

3299/5سوييس2

2697/7عراق3

2246/4سوريه4

2096عربستان5

2075/9ترکيه6

1273/7مصر7

1193/4اردن8

1012/9ايران9

962/8کويت10

852/4فرانسه11

852/4قطر12

822/4بلژيك13

621/8برزيل14

591/7انگليس15

561/6چين16

541/6نيجريه17

531/5ايتاليا18

491/4آمريكا19

481/4يونان20

www.trademap.org 
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3. واردات 
عمده  اقالم  است.  داشته  واردات  دالر  ميليارد   16/136 ميالدي   2008 سال  در  لبنان 
زميني، ديگ هاي  نقايه  نفت خام،  وسايل  و  معدني  لبنان شامل سوخت  هاي  وارداتي 
بخار و آبگرم، مرواريد طبيعي يا پرورده، سنگ  هاي گرانبها يا نيمه  گرانبها، چدن، آهن 
و فوالد، ماشين آالت و دستگاه هاي برقي و اجزا و قطعات آنها، محصوالت دارويي، مواد 

پالستيكي و اشياي ساخته شده از آن، غالت و کاغذ و مقوا مي شود. 

جدول شماره  ي 11 اقالم مهم وارداتي لبنان از جهان و ارزش وارداتي هر يك طي دوره 
زماني 2008-2004 ميالدي را نشان مي دهد. 

جدول 11: اقالم مهم وارداتي و ارزش هر يک طي دوره زماني 2004-2008 
ميالدي )ميليون دالر(

ف
فصل نام محصولردي

روند 20042005200620072008تعرفه
واردات

نامنظم9,3859,3279,39511,81516,136-کل محصوالت

سوخت  هاي معدني و 1
افزايشي271,9812,1512,3482,6154,077نفت خام

2
وسايل نقليه زميني 

غير از نواقل روي خط 
راه آهن يا تراموا 

نامنظم878297797349581.687

 ديگ هاي بخار و 3
نامنظم84622595684845942آبگرم 

4
مرواريد طبيعي يا 
پرورده، سنگ  هاي 

گرانبها يا نيمه  گرانبها
نامنظم71526491290482851

افزايشي72297328330526793چدن، آهن و فوالد 5

6
ماشين آالت و 

دستگاه هاي برقي و 
اجزا و قطعات آنها

نامنظم85487466440580746
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ف
فصل نام محصولردي

روند 20042005200620072008تعرفه
واردات

نامنظم30434429511608692محصوالت دارويي7

8
مواد پالستيكي و 

اشياي ساخته شده از 
اين مواد

افزايشي39288297297391472

نامنظم10166133127223315غالت9

10

کاغذ و مقوا؛ اشياي 
ساخته شده از خمير 
کاغذ، از کاغذ يا از 

مقوا 

نامنظم48211198182254277

11
لباس و متفرعات 

لباس، غيرکشباف يا 
غيرقالب باف

نامنظم62169168171174227

12
شير و محصوالت لبني؛ 

تخم پرندگان؛ عسل 
طبيعي

نامنظم04180179175213226

چوب و اشياي چوبي؛ 13
نامنظم44136133124174219زغال چوب

14
نمك، گوگرد، خاک 

و سنگ، گچ، آهك و 
سيمان

نامنظم2582725977199

15
آالت و دستگاه هاي 

اپتيك، عكاسي، 
سينماتوگرافي

نامنظم90141131157159175

نامنظم01187148156154169حيوانات زنده16

مصنوعات از چدن، 17
نامنظم73104108106130165آهن يا فوالد

18
توتون و تنباکو و بدل 

توتون و تنباکوي 
ساخته شده

نامنظم24130123106132164
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ف
فصل نام محصولردي

روند 20042005200620072008تعرفه
واردات

چربي ها و روغن هاي 19
افزايشي15748394120151حيواني يا نباتي

20
مبل؛ مبل  هاي طبي 
ـ  جراحي؛ اسباب 
تخت خواب و همانند

نامنظم9410310092103139

گوشت و احشاي 21
افزايشي0248607384135خوراکي

آلومينيوم و مصنوعات 22
افزايشي768195102119133از آلومينيوم  

23
سبزيجات، نباتات، 
ريشه و غده هاي 
زيرخاکي خوراکي

افزايشي07717685120132

24
 لباس و متفرعات 
لباس، کشباف يا 

قالب باف
نامنظم6110898101111132

25
روغن هاي اسانسي 

و شبه رزين ها 
)رزينوييدها(

نامنظم33949389116131

نوشابه ها، آبگون هاي 26
نامنظم22464345136125الكلي و سرکه

نامنظم6976726581124محصوالت سراميكي 27

28
فرآورده هاي غالت، 

آرد، نشاسته، فكول يا 
شير، نان هاي شيريني

افزايشي1967717991122

محصوالت گوناگون 29
افزايشي3867706494118شيميايي 

فرآورده هاي خوراکي 30
نامنظم2181788094109گوناگون
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ف
فصل نام محصولردي

روند 20042005200620072008تعرفه
واردات

31

صابون، فرآورده ها 
براي شستشو، 
فرآورده هاي 

روان  کننده

افزايشي3466686981103

مس و مصنوعات از 32
افزايشي743948739299مس 

کائوچو و اشياي 33
افزايشي406159648795ساخته شده از کائوچو

شيشه و مصنوعات 34
نامنظم705958508295شيشه اي 

35
کفش، گتر و اشياي 
همانند، اجزاي اين 

اشيا 
نامنظم647358637391

36
ميوه  هاي خوراکي، 
پوست مرکبات يا 

پوست خربزه و همانند
نامنظم087359576985

افزايشي175458608585قند و شكر و شيريني37

38

فرآورده  هاي گوشت، 
ماهي يا قشرداران، 
صدف داران يا ديگر 
آبزيان بدون ستون 

فقرات

نامنظم163936576776

قهوه، چاي ماته و 39
افزايشي093640416572ادويه

 الياف سنتتيك يا 40
نامنظم555849445269مصنوعي غير يكسره

41
دانه و ميوه هاي 

روغن دار، دانه و بذر و 
ميو ه هاي گوناگون

نامنظم127053365366
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ف
فصل نام محصولردي

روند 20042005200620072008تعرفه
واردات

محصوالت شيميايي 42
نامنظم294140415266آلي

43
عصاره هاي دباغي 

يا رنگرزي، تانن  ها و 
مشتقات آنها

نامنظم324944425465

مصنوعات گوناگون از 44
نامنظم834344415165فلزات معمولي

45

آخال و تفاله صنايع 
خوراک سازي، 

خوراکي  هاي آماده 
براي حيوانات 

افزايشي232831314859

نامنظم494449404559کتاب، روزنامه و تصوير 46

47

مصنوعات از سنگ، 
گچ، سيمان، پنبه نسوز 
)Asbestos(، ميكا يا 

از مواد همانند

افزايشي683233334658

48
فرآورده ها از 

سبزيجات، ميوه ها يا از 
ساير اجزاي نباتات

نامنظم203740355157

49
بازيچه، اسباب بازي 
و لوازم ورزش، اجزا، 

قطعات و متفرعات آنها
نامنظم955341344656

کاکائو و فرآورده  هاي 50
افزايشي183640425155آن

اشياي صنعت 51
نامنظم913227253052ساعت سازي

52

ماهي ها و قشرداران، 
صدف داران و ساير 
آبزيان بدون ستون 

فقرات

افزايشي033638384652
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ف
فصل نام محصولردي

روند 20042005200620072008تعرفه
واردات

53
اشياي ساخته شده از 
چرم؛ مصنوعات زين و 
برگ سازي؛ لوازم سفر

نامنظم423334333849

54
ابزارها، ابزار آالت، 

مصنوعات چاقوسازي، 
قاشق و چنگال

نامنظم822826253138

نامنظم962930283436مصنوعات گوناگون55

نامنظم312621182935کودهاي شيميايي56

رشته  هاي سنتتيك يا 57
نامنظم543229222833مصنوعي 

58

خمير چوب يا ساير 
مواد اليافي سلولزي؛ 

کاغذ يا مقوا براي 
بازيافت

افزايشي471617203032

59

محصوالت شيميايي 
غيرآلي، ترکيبات 

آلي يا غيرآلي فلزات 
گرانبها

افزايشي281620202431

ساير اشياي نسجي 60
نامنظم632421192331دوخته و مهيا

www.trademap.org

همان  گونه كه جدول باال نشان مي دهد، ميزان واردات كاال در بيشتر گروه هاي كااليي، 
به ويژه در ده گروه كااليي عمده وارداتي، افزايشي و نامنظم بوده است. ميزان واردات اين 
كشور در سال 2008 نسبت به سال 2004 ميالدي، نزديك به 72 درصد رشد داشته 

است.

کشورهاي آمريكا، چين، فرانسه، ايتاليا، آلمان، ترکيه، ژاپن و سوييس هشت شريك 
عمده ي وارداتي لبنان )صادرکنندگان به لبنان( هستند. اين کشورها نزديك 54 درصد 

از ارزش صادرات کاال به لبنان در سال 2008 ميالدي را در اختيار داشته اند. 
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عمده ي  كشورهاي  ميان  در  سوييس  و  آلمان  ايتاليا،  فرانسه،  مانند  كشورهايي  حضور 
است.  لبنان  با  اروپا  آزاد  تجارت  پيمان  در  آنها  عضويت  دليل  به  لبنان،  به  صادركننده 
بنابراين اهميت عضويت در پيمان  هاي تجاري با ديگر كشورها، در زمينه  ي صادرات اين 

كشورها به لبنان كاماًل مشهود است.  

مهم ترين صادركنندگان كاال به لبنان و ارزش صادرات آن ها در سال 2008 ميالدي در 
جدول شماره  ي 12 آمده است. 

جدول 12: مهم ترين كشورهاي صادركننده كاال به لبنان در سال 2008 ميالدي 
)ميليون دالر(

سهم از کل واردات )درصد(ارزش صادراتنام کشوررتبه

1,84911/5آمريكا1

1,3918/6چين2

1,3378/3فرانسه3

1,1116/9ايتاليا4

1,0276/4آلمان5

6984/3ترکيه6

6203/8ژاپن7

6163/8سوييس8

5033/1روسيه9

4883کويت10

4582/8مصر11

4572/8انگليس12

3262امارات13

3192برزيل14

2901/8عربستان 15
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سهم از کل واردات )درصد(ارزش صادراتنام کشوررتبه

2771/7اسپانيا16

2711/7سوريه17

2681/7روماني18

2641/6بلژيك19

2581/6اوکراين20

2461/5مالت21

2391/5کره جنوبي22

2211/4هند23

1681هلند24

1631مناطق نامعين25

1621تايلند26

1260/8مالزي27

1210/8بلغارستان28

1070/7يونان29

1070/7اردن30

www.trademap.org

4. كشورهاي عمده صادركننده
اطالعات  اين  مي شوند.  معرفي  لبنان  به  صادركننده  عمده  ي  كشورهاي  بخش،  اين  در 
مي تواند تصوير روشني از رقباي بالقوه و رقباي كنوني در گروه هاي كااليي اصلي صادراتي 
به لبنان براي بازرگانان ايراني فراهم كند. برابر آمار، شش كشور نخست در بيشتر گروه هاي 
كااليي به طور ميانگين بيش از شصت درصد كاالها را وارد كرده اند. در جداول 13 تا 32، 
شش كشور نخست صادركننده و سهم هر كدام در بيست گروه كااليي اول ارايه  شده در 

جدول شماره 11 آمده است.
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جدول 13: مهم ترين رقباي موجود در تامين سوخت  هاي معدني و نفت خام در 
بازار لبنان )سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

97123/8آمريكا1

72217/7فرانسه2

46011/3کويت3

3789/3ايتاليا4

2696/6روسيه5

2566/3ترکيه6

جمع کل واردات لبنان: 4,077 ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 14: مهم ترين رقباي موجود در تامين وسايل نقليه زميني غير از نواقل 
روي خط راه آهن يا تراموا در بازار لبنان )سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

52231آلمان1

48428/7ژاپن2

27916/5آمريكا3

885/2کره جنوبي4

855انگليس5

523/1فرانسه6

جمع کل واردات لبنان: 1,687 ميليون دالر

www.trademap.org
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جدول 15: مهم ترين رقباي موجود در تامين ديگ هاي بخار و آبگرم در بازار 
لبنان )سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

22624چين1

11912/6آلمان2

11211/9ايتاليا3

9910/5آمريكا4

586/2انگليس5

333/5فرانسه6

جمع کل واردات لبنان: 942 ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 16: مهم ترين رقباي موجود در تامين مرواريد طبيعي يا پرورده، 
سنگ  هاي گرانبها يا نيمه  گرانبها در بازار لبنان )سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

40447/5سوييس1

12414/6بلژيك2

10312/1امارات3

677/9هند4

273/2تايلند5

263آفريقاي جنوبي6

جمع کل واردات لبنان:851  ميليون دالر

www.trademap.org
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جدول 17: مهم ترين رقباي موجود در تامين چدن، آهن و فوالد در بازار لبنان 
)سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

16420/7اوکراين1

14718/5ترکيه2

11614/7چين3

658/2مصر4

394/9روسيه5

374/7بلغارستان6

جمع کل واردات لبنان: 793 ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 18: مهم ترين رقباي موجود در تامين ماشين آالت و دستگاه هاي برقي و 
اجزا و قطعات آنها در بازار لبنان )سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

18624/9چين1

9813/2انگليس2

527فرانسه3

516/9آمريكا4

446ايتاليا5

435/7مالزي6

جمع کل واردات لبنان: 746 ميليون دالر

www.trademap.org
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جدول 19: مهم ترين رقباي موجود در تامين محصوالت دارويي در بازار لبنان 
)سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

12117/5فرانسه1

10014/4آلمان2

7611سوييس3

588/3انگليس4

517/3آمريكا5

436/3ايتاليا6

جمع کل واردات لبنان: 692 ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 20: مهم ترين رقباي موجود در تامين مواد پالستيکي و اشياي ساخته 
شده از اين مواد در بازار لبنان )سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

8217/4عربستان 1

459/6چين2

357/4ايتاليا3

306/4آلمان4

255/2تايوان5

214/5ترکيه6

جمع کل واردات لبنان : 472 ميليون دالر

www.trademap.org
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جدول 21: مهم ترين رقباي موجود در تامين غالت در بازار لبنان )سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

8125/8روسيه1

7523/8آمريكا2

6821/6قزاقستان3

216/6اوکراين4

134آرژانتين5

92/7مصر6

جمع کل واردات لبنان: 315 ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 22: مهم ترين رقباي موجود در تامين كاغذ و مقوا؛ اشياي ساخته شده از 
خمير كاغذ، از كاغذ يا از مقوا در بازار لبنان )سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

3512/7فنالند1

2810/3چين2

248/6عربستان 3

217/6آلمان4

186/7فرانسه5

145/2ايتاليا6

جمع کل واردات لبنان: 277 ميليون دالر

www.trademap.org
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جدول 23: مهم ترين رقباي موجود در تامين  لباس و متفرعات لباس، 
غيركش باف يا غيرقالب باف در بازار لبنان  )سال 2008( 

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجود رديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

6327/8چين1

4620/1ايتاليا2

219/2ترکيه3

188/1فرانسه4

94/1هند5

83/4مراکش6

جمع کل واردات لبنان: 227 ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 24: مهم ترين رقباي موجود در تامين شير و محصوالت لبني؛ تخم 
پرندگان؛ عسل طبيعي در بازار لبنان )سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

2410/5دانمارک1

229/7مراکش2

229/6فرانسه3

229/6هلند4

219/3مصر5

198/4جمهوري چك6

جمع کل واردات لبنان: 226 ميليون دالر

www.trademap.org
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جدول 25: مهم ترين رقباي موجود در تامين چوب و اشياي چوبي؛ زغال چوب 
در بازار لبنان )سال 2008 (

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

4319/8روماني1

4319/5روسيه2

209/4چين3

188/3ايتاليا4

104/8مالزي5

94/1آمريكا6

جمع کل واردات لبنان: 219 ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 26 : مهم ترين رقباي موجود در تامين نمک، گوگرد، خاک و سنگ، گچ، 
آهک و سيمان در بازار لبنان )سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

8643/1سوريه1

4422روسيه2

168/1عربستان 3

126/2عراق4

94/8ايتاليا5

94/5ترکيه6

جمع کل واردات لبنان: 199 ميليون دالر
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جدول 27: مهم ترين رقباي موجود در تامين آالت و دستگاه  هاي اپتيک، 
عکاسي، سينماتوگرافي در بازار لبنان )سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

4626/5آمريكا1

2212/5آلمان2

1810/2چين3

148/2ايتاليا4

126/8فرانسه5

105/6ژاپن6

جمع کل واردات لبنان: 175 ميليون دالر

www.trademap.org

 جدول 28: مهم ترين رقباي موجود در تامين حيوانات زنده در بازار لبنان
)سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

11265/9برزيل1

148/5اوروگوئه2

85مجارستان3

84/6استراليا4

74/4آلمان5

74/2ترکيه6

جمع کل واردات لبنان: 169 ميليون دالر

www.trademap.org
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جدول 29: مهم ترين رقباي موجود در تامين مصنوعات از چدن، آهن يا فوالد در 
بازار لبنان )سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

5231/5چين1

3319/8ايتاليا2

127/4ترکيه3

95/8سوريه4

63/5فرانسه5

53/3دانمارک6

جمع کل واردات لبنان: 165 ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 30: مهم ترين رقباي موجود در تامين توتون و تنباكو و بدل توتون و 
تنباكوي ساخته شده در بازار لبنان  )سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

5936/3سوييس1

4826/6آمريكا2

127/6فرانسه3

84/9ترکيه4

84/7آلمان5

74/5لهستان6

جمع کل واردات لبنان: 164 ميليون دالر

www.trademap.org
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جدول 31: مهم ترين رقباي موجود در تامين چربي ها و روغن هاي حيواني يا 
نباتي در بازار لبنان  )سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

4831/8مناطق نامعين1

2717/7مصر2

1610/6عربستان 3

138/8مالزي4

117/3امارات5

85/4سوريه6

جمع کل واردات لبنان : 151 ميليون دالر

www.trademap.org

ـ  جراحي؛  جدول 32: مهم ترين رقباي موجود در تامين مبل؛ مبل  هاي طبي 
اسباب تخت خواب و همانند در بازار لبنان )سال 2008( 

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

5842چين1

1913/8ايتاليا2

75/3آلمان3

64/7فرانسه4

64/6ترکيه5

64/4مصر6

جمع کل واردات لبنان : 139 ميليون دالر
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4-1. تحليل مزيت هاي ايران در تامين كاالهاي عمده وارداتي لبنان

بررسي كشورهاي اصلي تامين  كننده كاالهاي مهم وارداتي لبنان )بيست فصل اول( نشان 
مي  دهد كه ايران با وجود توانمندي صادرات كاالهاي مورد بررسي، جزو تامين كنندگان 
ايران  توانمندي هاي  بررسي  نيست.  لبنان  وارداتي  اصلي  كااليي  گروه  هاي  از  يك  هيچ 
ظرفيت  از  ايراني  كه شركت  هاي  مي  دهد  نشان  لبنان،  وارداتي  مهم  كاالهاي  تامين  در 

گسترده اي در تامين نيازهاي بازار اين كشور برخوردار هستند. 

ايران به دليل در اختيار داشتن منابع عظيم نفت و گاز، از پتانسيل بااليي در زمينه تامين 
كاالهاي ذيل فصل 27 كتاب تعرفه )سوخت  هاي معدني و نفت خام( برخوردار است.

شركت  هاي ايراني توليدكننده ي كاالهاي ذيل فصل 39 كتاب تعرفه )مواد پالستيكي( و 
فصل 87 كتاب تعرفه )وسايل نقليه زميني(، از توانمندي صادراتي گسترده  اي براي حضور 
جدي تر در بازار لبنان برخوردارند. ايران در سال 2008 ميالدي، ده ميليون دالر وسايل 
نقليه زميني به اين كشور صادر كرده است. از اين رو با برنامه  ريزي براي حضور بلندمدت 
در بازار لبنان، سهم صادرات ايران به لبنان در اين گروه  هاي كااليي، تا اندازه ي زيادي 

مي تواند افزايش يابد. 

بررسي مزيت هاي ايران در صادرات كاالهاي ذيل فصول 84 )ديگ   هاي بخار و آبگرم(، 72 
)چدن، آهن و فوالد( و 30 )محصوالت دارويي(، نشان از ظرفيت هاي گسترده ي ايران، 

براي توسعه ي صادرات به بازار اين كشور است. 

كه  مي  دهد  نشان  لبنان  وارداتي  اول  فصل  بيست  در  ايران  برتر ي  هاي صادراتي  بررسي 
شركت  هاي ايراني، توانايي تامين بخش بزرگي از كاالهاي ذيل شش فصل شامل فصول 

27، 30، 39، 72، 84 و 87 را دارند. 

5. سرمايه گذاري خارجي
براي  مناسب  كشورهاي  از  يكي  لبنان 
سرمايه  گذاران خارجي در ميان كشورهاي 
مقامات  است.  خاورميانه  منطقه  و  عربي 
بسيار  گذشته  سال  هاي  در  لبناني 
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كوشيده  اند تا موانع ورود سرمايه هاي خارجي به اين كشور را از سر راه بردارند و مشوق ها 
و تسهيالتي را براي سرمايه گذاران فراهم كنند.

امروزه برخي از شركت  ها از كشورهاي آسيايي، اروپايي و آمريكايي در لبنان در پروژه هايي 
مانند گردشگري و جهانگردي سرمايه  گذاري كرده  اند. در پي ناآرامي  هاي داخلي لبنان در 
چند سال گذشته، بسياري از سرمايه  گذاران لبناني، در ديگر كشورها اقدام به سرمايه  گذاري 
كرده  اند. مصر، قبرس، اسپانيا، برزيل، امارات، جمهوري چك، مراكش، آرژانتين، تركيه، 
يونان و برخي جمهوري هاي مشترک المنافع آسياي ميانه، كانون جذب سرمايه داران لبناني 
در سال  هاي گذشته بوده اند. اين مساله موجب كاهش سرعت رشد اقتصاد لبنان و بروز 

تحوالت منفي در اقتصاد اين كشور شد. 

امروزه با حاكم شدن آرامش سياسي و انجام اصالحات اقتصادي، روند خروج سرمايه  ها 
در  را  خود  سرمايه  هاي  لبناني،  و  خارجي  سرمايه گذاران  و  شده  معكوس  كشور  اين  از 

بخش  هاي مختلف اقتصادي لبنان سرمايه  گذاري مي  كنند.

با  برابر  ميالدي،   2008 سال  پايان  تا  لبنان  در  شده  انجام  خارجي  سرمايه گذاري  كل 
24/170 ميليارد دالر بوده است. 

جدول شماره  ي 33 ميزان سرمايه گذاري خارجي انجام شده در لبنان در سال هاي 2006 
تا 2008 ميالدي را نشان مي دهد. 

جدول 33: ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي انجام شده در لبنان طي 
سال هاي 2006 تا 2008 ميالدي

200620072008سال

2/6752/7313/606ميزان سرمايه گذاري خارجي )ميليارد دالر(

World Investment Report 2009

ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي انجام شده توسط لبنان در ديگر كشورها، از سال 
2006 تا 2008 ميالدي در جدول شماره ي 34 آمده است.
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جدول 34: ميزان سرمايه  گذاري مستقيم خارجي انجام شده توسط لبنان طي 
سال  هاي 2006 تا 2008 ميالدي

200620072008سال

0/8750/8480/987ميزان سرمايه گذاري خارجي )ميليارد دالر(

World Investment Report 2009

همان  گونه كه ديده مي  شود، ميزان سرمايه  گذاري خارجي در لبنان در سال  هاي گذشته 
همواره روند افزايشي داشته است. 
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مناسبات اقتصادي و بازرگاني ايران با لبنان سابقه ديرينه دارد. در اين فصل پيشينه روابط 
بازرگاني، آخرين وضعيت مبادالت بازرگاني و تراز تجاري دو كشور در سال  هاي 2006 تا 

2008 ميالدي بررسي مي شود. 

1. پيشينه  ي روابط بازرگاني ايران و لبنان
از نظر ايران، كشور لبنان همواره يكي از مهم  ترين كشورهاي خاورميانه بوده است. دولت 
ايران از هنگام دستيابي لبنان به استقالل، تمايل خود را در مورد برقراري روابط دوستانه ي 
لبنان در خاورميانه و حضور پرشمار شيعيان در آن  سياسي به داليل موقعيت حساس 
دو  فرهنگي،  و  سياسي  بازرگاني،  اقتصادي،  اهداف  به  دستيابي  براي  كرد.  اعالم  كشور 
كشور در سال 1953 ميالدي قرارداد دوستي را در تهران به امضا رساندند. ولي مبادله 
اسناد تا سال 1967 به تاخير افتاد. روابط ايران و لبنان پس از انقالب اسالمي به ويژه در 
زمينه هاي فرهنگي گسترش يافت. طي دهه هشتاد ميالدي كه لبنان گرفتار جنگ  هاي 
داخلي و تجاوزات خارجي به ويژه از سوي رژيم صيهونيسيتي بود، ايران همواره تجاوزات 
اين كشور را  رژيم اشغال گر قدس و حضور مداخله  گرانه  ي قدرت  هاي خارجي در خاک 
محكوم كرد و خواستار ايجاد نظامي در لبنان بود كه تامين  كننده  ي حقوق مسلم اكثريت 

مردم اين كشور باشد. 

به طور كلي جمعيت مسلمان و به ويژه شيعه  ي دو كشور ايران و لبنان يكي از زمينه هاي 
مسلمان  كشورهاي  اندک  از  لبنان  و  ايران  كه  چرا  است،  ملت  دو  بودن  نزديك  اصلي 
هستند كه در آنها شيعيان وجود دارند و درصد بااليي از جمعيت را نيز به خود اختصاص 

داده  اند.  

لبنان و ايران به داليل ديپلماتيك، اقتصادي و راهبردي به دنبال توسعه روابط با يكديگر 

فصل ششم
وضعيت مبادالت بازرگاني با ايران
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بوده اند و اين موضوع در روابط دو كشور در سال هاي 
به  توجه  با  بنابراين  پيداست.  روشني  به  گذشته 
در حال  جانبه،  دو  موجود جهت همكاري  زمينه هاي 
حاضر امكان گسترش و تعميق روابط ميان دو كشور 

فراهم است.

2.آخرين وضعيت مبادالت بازرگاني و تراز تجاري
تراز تجاري ايران با لبنان در سال  هاي گذشته با روند منفي همراه بوده که اين امر ناشي 

از حجم و ارزش باالي اقالم وارداتي ايران از لبنان بوده است. 

در سال 2006 ميالدي تراز تجاري ايران با لبنان برابر با دوازده ميليون دالر منفي بوده 
است. با افزايش صادرات ايران در سال 2007 ميالدي، ميزان تراز تجاري به منفي شش 
ميليون دالر بهبود يافته است. در سال 2008 ميالدي با جهش ناگهاني واردات ايران از 
لبنان، تراز تجاري به رقم منفي 58 ميليون دالر رسيده است. جدول شماره 35 روند تراز 

تجاري ايران با لبنان طي سال هاي  2008-2006 ميالدي را نشان مي دهد.

جدول 35: روند تراز تجاري ايران با لبنان طي سال هاي 2008-2006 ميالدي 
)ميليون دالر(

روند تغيير تراز تجاريتراز تجاريميزان وارداتميزان صادراتسال

به زيان ايران20062436-12

به زيان ايران20073339-6

به زيان ايران200843101-58

www.trademap.org

نمودار شماره 1 روند تراز تجاري ايران با لبنان طي سال هاي 2008-2006 ميالدي را 
نشان مي دهد.
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نمودار 1: روند تراز تجاري ايران با لبنان طي سال هاي 2008-2006 ميالدي 
)ميليون دالر(

3. صادرات ايران به لبنان
در سال 2006 ميالدي ارزش صادرات ايران به لبنان برابر با 24 ميليون دالر بوده كه در 
سال 2007 ميالدي با رشدي در حدود 38 درصد به 33 ميليون دالر افزايش يافته است. 
ميزان صادرات در سال 2008 ميالدي نيز با رشد سي درصدي به 43 ميليون دالر رسيده 
 2006-2008 سه  ساله  ي  دوره  طول  در  لبنان  به  ايران  صادرات  ارزش  بنابراين،  است. 

ميالدي در حدود 79 درصد رشد داشته است. 

جدول شماره  ي 36 ارزش صادرات ايران به لبنان طي سال هاي 2008-2006 ميالدي را 
نشان مي دهد.
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جدول 36: ارزش صادرات ايران به لبنان طي سال هاي 2008-2006 ميالدي 
)ميليون دالر(

نرخ رشد )درصد(ارزش صادراتسال

200624-

200733+55

200843+50

www.trademap.org                                              

را  لبنان در سال هاي 2008-2006 ميالدي  به  ايران  نمودار شماره  ي 2 ارزش صادرات 
نشان مي دهد.

نمودار 2: ارزش صادرات ايران به لبنان طي سال هاي 2008-2006 ميالدي 
)ميليون دالر(

كل صادرات ايران به لبنان در سال 2008 ميالدي، شامل 57 گروه كااليي و در سه سال 
گذشته دربرگيرنده ي 67 گروه كااليي مندرج در جدول شماره ي 37 مي شود. اقالم عمده 
نقليه  وسايل  خوراکي،  ميوه  هاي  شامل  گذشته  سال  سه  در  لبنان  به  ايران  صادراتي 
زميني، فرش و ديگر کفپوش  ها از مواد نسجي، مواد پالستيكي و اشياي ساخته شده 
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خوراکي  فرآورده هاي  نشاسته،  آرد،  فرآورده هاي غالت،  قشرداران،  و  ماهي ها  آن،  از 
گوناگون، محصوالت شيميايي آلي و سوخت  هاي معدني و نفت خام مي شود.

 جدول 37 : تركيب صادرات ايران به لبنان طي دوره 2008-2006 ميالدي 
)ميليون دالر(

ف
فصل نام محصولردي

روند 200620072008تعرفه
صادرات

افزايشي243343-کل محصوالت

ميوه  هاي خوراکي، پوست مرکبات يا 1
افزايشي08141718پوست خربزه و همانند

وسايل نقليه زميني غير از نواقل روي 2
افزايشي872610خط راه آهن يا تراموا 

افزايشي57346فرش و ساير کفپوش  ها از مواد نسجي3

مواد پالستيكي و اشياي ساخته شده 4
نامنظم390/20/082از آن

ماهي ها و قشرداران، صدف  داران و ساير 5
افزايشي03112آبزيان بدون ستون فقرات

فرآورده هاي غالت، آرد، نشاسته، فكول 6
افزايشي190/2112يا شير، نان هاي شيريني

افزايشي210/670/70/9فرآورده هاي خوراکي گوناگون7

کاهشي290/640/580/54محصوالت شيميايي آلي8

افزايشي270/220/260/42سوخت  هاي معدني و نفت خام9

10
مصنوعات از سنگ، گچ، سيمان، 

پنبه نسوز )Asbestos(، ميكا يا از مواد 
همانند

افزايشي680/050/170/29

ماشين آالت و دستگاه هاي برقي و اجزا و 11
افزايشي850/020/160/23قطعات آنها

افزايشي74000/21مس و مصنوعات از مس 12
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ف
فصل نام محصولردي

روند 200620072008تعرفه
صادرات

نمك، گوگرد، خاک و سنگ، گچ، آهك 13
نامنظم250/070/230/18و سيمان

افزايشي700/040/070/11شيشه و مصنوعات شيشه اي 14

نامنظم840/160/250/11ديگ هاي بخار و آبگرم 15

افزايشي170/050/070/10قند و شكر و شيريني16

افزايشي220/050/050/1نوشابه ها، آبگون هاي الكلي و سرکه17

نامنظم300/0600/1محصوالت دارويي18

19
محصوالت حاصل از نشاسته يا فكول 

 تغيير يافته، 
چسب ها و آنزيم  ها

نامنظم350/070/090/1

کاهشي490/20/180/08کتاب، روزنامه و تصوير 20

آخال و تفاله صنايع خوراک  سازي، 21
افزايشي2300/020/07خوراکي  هاي آماده براي حيوانات 

عصاره هاي دباغي يا رنگرزي، تانن ها و 22
افزايشي320/020/030/05مشتقات آنها

نامنظم690/070/140/05محصوالت سراميكي 23

نامنظم960/2100/05مصنوعات گوناگون24

دانه و ميوه هاي روغن دار، دانه و بذر و 25
نامنظم120/070/230/04ميو ه هاي گوناگون

فرآورده ها از سبزيجات، ميوه ها يا از 26
نامنظم200/020/0060/04ساير اجزاي نباتات

ـ  جراحي؛ اسباب 27 مبل؛ مبل  هاي طبي 
نامنظم940/0030/080/04تخت خواب و همانند

افزايشي440/020/030/03چوب و اشياي چوبي؛ زغال چوب28

افزايشي83000/02مصنوعات گوناگون از فلزات معمولي29

WWW.TEDSA.COM

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


بخش دوم: تجارت خارجي، فصل ششم: وضعيت مبادالت بازرگاني با ايران / 103

ف
فصل نام محصولردي

روند 200620072008تعرفه
صادرات

آالت و دستگاه  هاي اپتيك، عكاسي، 30
کاهشي900/080/050/02سينماتوگرافي

لباس و متفرعات لباس، غيرکش باف يا 31
افزايشي620/0040/020/02غيرقالب باف

32
فرآورده  هاي گوشت، ماهي يا قشرداران، 
صدف  داران يا ساير آبزيان بدون ستون 

فقرات
نامنظم160/0100/02

-060/020/020/02نباتات زنده و محصوالت گل کاري33

شير و محصوالت لبني؛ تخم پرندگان؛ 34
کاهشي040/060/050/02عسل طبيعي

محصوالت شيميايي غيرآلي، ترکيبات 35
نامنظم280/040/160/02آلي يا غيرآلي فلزات گرانبها

روغن  هاي اسانسي و شبه رزين ها 36
نامنظم330/0010/050/02)رزينوييدها(

خمير چوب يا ساير مواد اليافي سلولزي؛ 37
افزايشي4700/020/02کاغذ يا مقوا براي بازيافت

کاهشي730/140/090/01مصنوعات از چدن، آهن يا فوالد38

مرواريد طبيعي يا پرورده، سنگ هاي 39
افزايشي7100/0060/01گرانبها يا نيمه گرانبها

نامنظم090/0080/0060/01قهوه، چاي ماته و ادويه40

انگم ها، صمغ  ها، رزين  ها و ساير شيره  ها 41
نامنظم130/0100/009و عصاره نباتي

اشياي ساخته شده از چرم؛ مصنوعات 42
نامنظم420/00800/009زين و برگ سازي؛ لوازم سفر

 لباس و متفرعات لباس، کش باف يا 43
نامنظم610/0030/0020/008قالب  باف

نامنظم910/00200/006اشياي صنعت ساعت سازي44

افزايشي97000/006اشياي هنري، اشياي کلكسيون يا عتيقه45
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ف
فصل نام محصولردي

روند 200620072008تعرفه
صادرات

باروت و مواد منفجره، اشياي آتش بازي، 46
نامنظم360/0700/005کبريت، آلياژهاي آتش زا

افزايشي7200/0020/004چدن، آهن و فوالد 47

نامنظم630/010/0010/003ساير اشياي نسجي دوخته و مهيا48

کاغذ و مقوا؛ اشياي ساخته شده از خمير 49
افزايشي4800/0010/003کاغذ، از کاغذ يا از مقوا 

بازيچه، اسباب بازي و لوازم ورزش، اجزا 50
نامنظم950/00100/003و قطعات و متفرعات آنها

ابزارها، ابزار آالت، مصنوعات 51
نامنظم820/0030/0040/003چاقوسازي، قاشق و چنگال

افزايشي55000/002 الياف سنتتيك يا مصنوعي غيريك سره52

افزايشي1400/0020/002مواد قابل بافت و ساير محصوالت نباتي53

نامنظم180/0050/010/002کاکائو و فرآورده  هاي آن54

کفش، گتر و اشياي همانند، اجزاي اين 55
افزايشي64000/001اشيا 

افزايشي51000/001پشم، موي نرم )کرک(56

کاهشي760/20/110/001آلومينيوم و مصنوعات از آلومينيوم  57

لكوموتيوهاي راه آهن يا تراموا، نواقل 58
کاهشي860/020/0030روي خط راه آهن و اجزا و قطعات آنها

کاهشي990/0300کاالهاي دسته  بندي نشده )ساير کاالها(59

صابون، فرآورده ها براي شستشو و 60
نامنظم3400/0050فرآورده هاي روان  کننده

پوست خام )غير از پوست  هاي نرم( و 61
کاهشي410/090/030چرم

کاهشي600/0300پارچه هاي کش باف يا قالب باف62
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ف
فصل نام محصولردي

روند 200620072008تعرفه
صادرات

سبزيجات، نباتات، ريشه و غده هاي 63
کاهشي070/0070/0060زيرخاکي خوراکي

کاهشي150/00200چربي ها و روغن هاي حيواني يا نباتي64

نامنظم0500/0030محصوالت تهيه شده از حيوانات65

نامنظم0100/030حيوانات زنده66

نامنظم 380/050/130محصوالت گوناگون شيميايي 67

www.trademap.org

نمودار شماره  ي 3 تركيب اقالم مهم صادراتي ايران به لبنان طي سال هاي 2006-2008 
ميالدي را به صورت مقايسه اي نشان مي دهد. 

نمودار 3: تركيب صادرات ايران به لبنان طي سال هاي 2008-2006 ميالدي 
)ميليون دالر(

4. تحليل صادرات محصوالت ايران به لبنان
در ادامه جايگاه و سهم ايران در صادرات هر يك از گروه هاي كااليي فوق به بازار لبنان 

تجزيه و تحليل، و رقباي بالفعل و سهم آنها در هر يك از اين گروه ها بررسي مي شود. 
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4-1. ميوه  هاي خوراكي، پوست مركبات و همانند

ميوه  هاي خوراکي، پوست مرکبات و همانند، اولين گروه کااليي عمده صادراتي ايران به 
لبنان در سال 2008 ميالدي است. كشورهاي ايران، آمريكا، برزيل، سوريه، تركيه و ويتنام 
بيش ترين ارزش صادرات اين گروه از محصوالت به لبنان را در اختيار دارند. اين شش 
كشور بيش از 64 درصد از بازار اين گروه كااليي در لبنان را به خود اختصاص داده اند. 
ايران با صادرات هجده ميليون دالر ميوه  هاي خوراكي به لبنان در سال 2008 ميالدي، 

جايگاه نخست و سهم بازار 20/9 درصدي را در اين گروه كااليي در اختيار دارد. 

با توجه به جايگاه مناسب كشور ايران در زمينه  ي توليد محصوالت باغي، امكان صادرات 
بيشتر اين گروه كااليي مورد نياز كشور لبنان، به عنوان يك فرصت بالقوه در افق زماني 

كوتاه  مدت و ميان  مدت وجود دارد.

جدول شماره  ي 38 مهم ترين رقباي موجود در تامين ميوه  هاي خوراكي در بازار لبنان در 
سال 2008 ميالدي را نشان مي دهد. 

جدول 38: مهم ترين رقباي موجود در تامين كاالهاي ميوه  هاي خوراكي، پوست 
مركبات و همانند در بازار لبنان  )سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

1820/9ايران1

1315/8آمريكا2

89/6برزيل3

66/6سوريه4

56/4ترکيه5

45/2ويتنام6

جمع کل واردات لبنان: 85 ميليون دالر
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4-2. وسايل نقليه زميني

وسايل نقليه زميني غير از نواقل روي خط راه آهن يا تراموا، دومين گروه کااليي صادراتي 
ايران به لبنان در سال 2008 ميالدي است.

 آلمان، ژاپن، آمريكا، كره جنوبي، انگليس و فرانسه شش كشور عمده  ي صادركننده  ي اين 
گروه كااليي به لبنان هستند. اين كشورها در مجموع نزديك به نود درصد از اين بازار را 

به خود اختصاص داده اند. 

ايران با صادرات 9/6 ميليون دالري به لبنان در سال 2008 ميالدي در اين گروه كااليي، 
جايگاه سيزدهم و سهم بازار 0/6 درصدي را در اختيار دارد.

با توجه به وجود پتانسيل هاي فراوان در زمينه توليد وسايل نقليه زميني و تجربه صادراتي 
شركت  هاي خودروساز ايراني در بازارهاي منطقه، فرصت مناسبي جهت حضور پررنگ تر 

ايران در بازار خودروي لبنان وجود دارد.

جدول شماره  ي 39 مهم ترين رقباي موجود در تامين وسايل نقليه زميني در بازار لبنان، 
در سال 2008 ميالدي را نشان مي دهد. 

جدول 39: مهم ترين رقباي موجود در تامين وسايل نقليه زميني غير از نواقل 
روي خط راه آهن يا تراموا در بازار لبنان )سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

52231آلمان1

48428/7ژاپن2

27916/5آمريكا3

885/2کره جنوبي4

855انگليس5

523/1فرانسه6

جمع کل واردات لبنان: 1,687 ميليون دالر
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4-3. فرش و كفپوش 
فرش و کفپوش، سومين گروه کااليي صادراتي ايران به لبنان است. كشورهاي ايران و 
تركيه بيش از 42 درصد از صادرات فرش و كفپوش به لبنان در سال 2008 ميالدي را به 
خود اختصاص داده اند. چين، هند، بلژيك و پاكستان در رده هاي بعدي صادرات اين گروه 

كااليي به لبنان قرار دارند. 
ايران با صادرات شش ميليون دالر از اين گروه كااليي به لبنان، رتبه ي نخست و سهم بازار 

بيش از 25 درصد را در اختيار دارد. 
جدول شماره  ي 40 مهم ترين رقباي موجود در تامين فرش و كفپوش در بازار لبنان در 

سال 2008 ميالدي را نشان مي دهد. 

جدول 40: مهم ترين رقباي موجود در تامين فرش و ساير كفپوش  ها از مواد 
نسجي در بازار لبنان )سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

625/1ايران1

417/1ترکيه2

29/5چين3

28/1هند4

26/6بلژيك5

15/5پاکستان6

جمع کل واردات لبنان: 24 ميليون دالر

www.trademap.org

4-4. مواد پالستيكي و اشياي ساخته شده از آن

مواد پالستيكي و اشياي ساخته شده از آن، چهارمين گروه کااليي صادراتي ايران به 
و  تايوان  آلمان،  ايتاليا،  چين،  عربستان،  كشورهاي  است.  ميالدي  در سال 2008  لبنان 
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تركيه به ترتيب جايگاه هاي اول تا ششم را در صادرات اين محصوالت به لبنان در اختيار 
دارند. اين شش كشور در مجموع بيش از پنجاه درصد از صادرات اين گروه كااليي به بازار 

لبنان را به خود اختصاص داده اند. 

سهم صادرات ايران به لبنان در اين گروه كااليي، 0/5 درصد و ارزش صادرات آن در حدود 
2/3 ميليون دالر است كه رتبه 27 را در اين گروه كااليي به خود اختصاص داده است. 

تامين مواد پالستيكي و اشياي ساخته  جدول شماره  ي 41 مهم ترين رقباي موجود در 
شده از اين مواد در بازار لبنان در سال 2008 ميالدي را نشان مي دهد. 

جدول 41: مهم ترين رقباي موجود در تامين مواد پالستيکي و اشياي ساخته 
شده از اين مواد در بازار لبنان )سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

8217/4عربستان1

459/6چين2

357/4ايتاليا3

306/4آلمان4

255/2تايوان5

214/5ترکيه6

جمع کل واردات لبنان:472 ميليون دالر

www.trademap.org

4-5. ساير محصوالت 
با اين حال صادرات ايران به لبنان در ديگر گروه هاي كااليي، به ويژه بيست گروه كااليي 
گروه هاي  اين  بيشتر  در  ايران  ولي  نيست.  برخوردار  توجهي  قابل  و  باال  حجم  از  اول 
كااليي، برتري هاي نسبي و پتانسيل ها و قابليت هاي مناسب براي صادرات در سال هاي 
آتي را داراست. ايران با تدوين برنامه صادراتي مدون و اجرايي مناسب، مي تواند سهم 
صادرات خود در کاالهايي مانند ماهي ها و قشرداران، فرآورده هاي غالت، آرد، نشاسته، 

محصوالت شيميايي آلي و مس و مصنوعات از مس را به لبنان بهبود بخشد. 
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جداول شماره ي 42 تا 57 مهم ترين رقبا در تامين ساير گروه هاي كااليي صادراتي ايران 
به لبنان در سال 2008 ميالدي را نشان مي دهد.

جدول 42: مهم ترين رقباي موجود در تامين ماهي ها و قشرداران، صدف  داران و 
ساير آبزيان بدون ستون فقرات در بازار لبنان )سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

1122/3ترکيه1

1019/7ويتنام2

510/7انگليس3

24/6مصر4

23/7ايران5

23/5نروژ6

جمع کل واردات لبنان: 52 ميليون دالر
www.trademap.org

جدول 43: مهم ترين رقباي موجود در تامين فرآورده هاي غالت، آرد، نشاسته، 
فکول يا شير، نان هاي شيريني در بازار لبنان )سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

1714/3فرانسه1

1311/1ايتاليا2

129/7ترکيه3

97/3عربستان 4

86/7بلژيك5

75/5انگليس6

جمع کل واردات لبنان: 122 ميليون دالر
www.trademap.org
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جدول 44: مهم ترين رقباي موجود در تامين فرآورده هاي خوراكي گوناگون در 
بازار لبنان )سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

109/4آمريكا1

98/3فرانسه2

98/2مصر3

87/7اسپانيا4

87/3ترکيه5

86/9تايلند6

جمع کل واردات لبنان: 109 ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 45: مهم ترين رقباي موجود در تامين محصوالت شيميايي آلي در بازار 
لبنان )سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

1015/5چين1

711/2آلمان2

58/1آمريكا3

57/2اسپانيا4

56/9ژاپن5

45/8بلژيك6

جمع کل واردات لبنان: 66 ميليون دالر

www.trademap.org
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جدول 46: مهم ترين رقباي موجود در تامين سوخت  هاي معدني و نفت خام در 
بازار لبنان )سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

97123/8آمريكا1

72217/7فرانسه2

46011/3کويت3

3789/3ايتاليا4

2696/6روسيه5

2566/3ترکيه6

جمع کل واردات لبنان: 4,077 ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 47: مهم ترين رقباي موجود در تامين مصنوعات از سنگ، گچ، سيمان، 
پنبه نسوز )Asbestos(، ميکا يا از مواد همانند در بازار لبنان )سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

1118/4ايتاليا1

915/4چين2

813/5ترکيه3

610/9عربستان 4

47/5هند5

46/4اسپانيا6

جمع کل واردات لبنان: 58 ميليون دالر

www.trademap.org
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جدول 48: مهم ترين رقباي موجود در تامين ماشين آالت و دستگاه هاي برقي و 
اجزا و قطعات آنها در بازار لبنان )سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

18624/9چين1

9813/2انگليس2

527فرانسه3

516/9آمريكا4

446ايتاليا5

435/7مالزي6

جمع کل واردات لبنان: 746 ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 49: مهم ترين رقباي موجود در تامين مس و مصنوعات از مس در بازار 
لبنان )سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

5050/7مصر1

1616/1فرانسه2

1010يونان3

66/4چين4

44/1ترکيه5

33/2ايتاليا6

جمع کل واردات لبنان: 99 ميليون دالر
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جدول 50: مهم ترين رقباي موجود در تامين نمک، گوگرد، خاک و سنگ، گچ، 
آهک و سيمان در بازار لبنان )سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

8643/1سوريه1

4422روسيه2

168/1عربستان 3

126/2عراق4

94/8ايتاليا5

94/5ترکيه6

جمع کل واردات لبنان: 199 ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 51: مهم ترين رقباي موجود در تامين شيشه و مصنوعات شيشه اي در 
بازار لبنان )سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

3334/6چين1

88فرانسه2

77/7کويت3

66/9ترکيه4

55/8عربستان 5

55/6ايتاليا6

جمع کل واردات لبنان: 95 ميليون دالر
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جدول 52: مهم ترين رقباي موجود در تامين ديگ هاي بخار و آبگرم در بازار 
لبنان )سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

22624چين1

11912/6آلمان2

11211/9ايتاليا3

9910/5آمريكا4

586/2انگلستان5

333/5فرانسه6

جمع کل واردات لبنان: 942 ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 53: مهم ترين رقباي موجود در تامين قند و شکر و شيريني در بازار لبنان 
)سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

2125/4امارات1

1922/2برزيل2

67/6تايلند3

67/2عربستان 4

55/9فرانسه5

44/4ترکيه6

جمع کل واردات لبنان: 85  ميليون دالر
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جدول 54: مهم ترين رقباي موجود در تامين نوشابه ها، آبگون هاي الکلي و سركه 
در بازار لبنان )سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

4939/6مناطق تعيين نشده1

2923/1انگليس2

118/8فرانسه3

75/2عربستان 4

54/2اتريش5

32/7آلمان6

جمع کل واردات لبنان: 125 ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 55: مهم ترين رقباي موجود در تامين محصوالت دارويي در بازار لبنان 
)سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

12117/5فرانسه1

10014/4آلمان2

7611سوييس3

588/3انگليس4

517/3آمريكا5

436/3ايتاليا6

جمع کل واردات لبنان: 692 ميليون دالر
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جدول 56: مهم ترين رقباي موجود در تامين محصوالت حاصل از نشاسته يا 
فکول تغيير يافته، چسب ها، آنزيم  ها در بازار لبنان )سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

315/1ايتاليا1

210/7عربستان 2

29/4آلمان3

17/5چين4

16/3ترکيه5

15/8آمريكا6

جمع کل واردات لبنان : 19 ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 57: مهم ترين رقباي موجود در تامين كتاب، روزنامه و تصوير در بازار 
لبنان )سال 2008(

ارزش صادرات کاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
لبنان )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان )درصد(

1423/3فرانسه1

1119/1آمريكا2

813/6انگليس3

58/8آلمان4

57/9اتريش5

46مناطق نامعين6

جمع کل واردات لبنان : 59  ميليون دالر
www.trademap.org
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5. واردات ايران از لبنان
اين  است.  بوده  دالر  ميليون  با 36  برابر  ميالدي  در سال 2006  لبنان  از  ايران  واردات 
ميزان واردات در سال 2007 ميالدي به 39 ميليون دالر و د  ر سال 2008 ميالدي به 
101 ميليون دالر افزايش يافته است. ارزش واردات ايران از لبنان در سال 2008 ميالدي 

نسبت به سال پيش از آن، با رشدي به ميزان 159 درصد همراه بوده است. 
جدول شماره  ي 58 ارزش واردات ايران از لبنان طي سال هاي 2008-2006 ميالدي را 

نشان مي دهد.  
جدول 58: ارزش واردات ايران از لبنان طي سال هاي 2008-2006 ميالدي 

)ميليون دالر(

نرخ رشد )درصد(ارزش وارداتسال

200636-

200739+8

2008101+159
www.trademap.org

را  لبنان طي سال هاي 2008-2006 ميالدي  از  ايران  ارزش واردات  نمودار شماره  ي 4 
نشان مي دهد.

نمودار 4 : ارزش واردات ايران از لبنان طي سال هاي 2008-2006 ميالدي 
)ميليون دالر(
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اقالم وارداتي ايران از لبنان در سال 2008 ميالدي شامل 29 گروه كااليي و در مجموع 
سه سال گذشته شامل 47 گروه كااليي مي شود. جدول شماره  ي 59 تركيب اقالم وارداتي 

ايران از لبنان طي سال هاي 2008-2006 ميالدي را نشان مي دهد. 
   جدول 59: تركيب اقالم وارداتي ايران از لبنان طي دوره 2006-2008 

ميالدي )ميليون دالر(

ف
فصل نام محصولردي

روند 200620072008تعرفه
واردات

افزايشي3639101-کل محصوالت

افزايشي31333692کودهاي شيميايي1

ماشين آالت و دستگاه هاي برقي و اجزا 2
نامنظم850/330/294و قطعات آنها

افزايشي490/460/472کتاب، روزنامه و تصوير 3

نامنظم840/420/170/5ديگ هاي بخار و آبگرم 4

کاغذ و مقوا؛ اشياي ساخته شده از 5
نامنظم480/160/0080/49خمير کاغذ، از کاغذ يا از مقوا 

نامنظم780/590/960/39سرب و مصنوعات از سرب6

مواد پالستيكي و اشياي ساخته شده 7
افزايشي390/130/130/38از اين مواد

محصوالت صنعت آردسازي، مالت و 8
افزايشي11000/31نشاسته 

افزايشي400/020/10/11کائوچو و اشياي ساخته شده از کائوچو9

نامنظم570/120/020/11فرش و ديگر کفپوش  ها از مواد نسجي10

نامنظم550/020/010/09 الياف سنتتيك يا مصنوعي غيريكسره11

نامنظم730/0200/09مصنوعات از چدن، آهن يا فوالد12

روغن  هاي اسانسي و شبه رزين ها 13
افزايشي330/030/030/08)رزينوييدها(

ابزارها، ابزارآالت، مصنوعات 14
افزايشي820/010/020/07چاقوسازي، قاشق و چنگال

WWW.TEDSA.COM

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


120 / راهنماي تجارت با لبنان

ف
فصل نام محصولردي

روند 200620072008تعرفه
واردات

فرآورده هاي غالت، آرد، نشاسته، فكول 15
نامنظم190/0200/07يا شير، نان هاي شيريني

ـ  جراحي؛ اسباب 16 مبل؛ مبل  هاي طبي 
افزايشي940/040/040/05تخت خواب و همانند

عصاره هاي دباغي يا رنگرزي، تانن  ها و 17
نامنظم3200/070/04مشتقات آنها

افزايشي6000/030/03پارچه هاي کش باف يا قالب باف18

محصوالت حاصل از نشاسته يا فكول 19
نامنظم350/0010/0030/02تغيير يافته، چسب ها و آنزيم  ها

آالت و دستگاه  هاي اپتيك، عكاسي و 20
نامنظم900/00700/02سينماتوگرافي

وسايل نقليه زميني غير از نواقل روي 21
نامنظم870/020/0040/02خط راه آهن يا تراموا 

پوست خام )غير از پوست  هاي نرم( و 22
افزايشي4100/0050/02چرم

پارچه  هاي تار و پودباف مخصوص و 23
نامنظم580/0010/010/006پارچه  هاي نسجي منگوله بافت

افزايشي37000/005محصوالت عكاسي و سينماتوگرافي24

نامنظم630/0800/004ساير اشياي نسجي دوخته و مهيا25

محصوالت شيميايي غيرآلي، ترکيبات 26
افزايشي28000/004آلي يا غيرآلي فلزات گرانبها

صابون، فرآورده ها براي شستشو و 27
نامنظم340/0010/060/001فرآورده هاي روان کننده

اشياي ساخته شده از چرم؛ مصنوعات 28
نامنظم4200/020/001زين و برگ سازي؛ لوازم سفر

نامنظم700/00500/001شيشه و مصنوعات شيشه اي 29

مرواريد طبيعي يا پرورده، سنگ  هاي 30
نامنظم7100/020گرانبها يا نيمه گرانبها
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ف
فصل نام محصولردي

روند 200620072008تعرفه
واردات

کاهشي720/00300چدن، آهن و فوالد 31

کاهشي830/00700مصنوعات گوناگون از فلزات معمولي32

کاهشي910/00200اشياي صنعت ساعت سازي33

اشياي هنري، اشياي کلكسيون يا 34
کاهشي970/00100عتيقه

نامنظم990/0010/030کاالهاي بسته  بندي نشده )ساير کاالها(35

کاهشي440/0200چوب و اشياي چوبي و زغال چوب36

نامنظم380/0010/0020محصوالت گوناگون شيميايي 37

نامنظم5200/030پنبه38

کفش، گتر و اشياي همانند، اجزاي اين 39
نامنظم6400/020اشيا 

پر و پر نرم آماده و اشياي ساخته شده 40
نامنظم6700/0010از پر يا از پر نرم

41
مصنوعات از سنگ، گچ، سيمان، 

پنبه نسوز )Asbestos(، ميكا يا از مواد 
همانند

کاهشي680/00200

 لباس و متفرعات لباس، کش باف يا 42
نامنظم6100/040قالب  باف

لباس و متفرعات لباس، غيرکشباف يا 43
نامنظم6200/060غيرقالب باف

نامنظم760/0020/040آلومينيوم و مصنوعات از آلومينيوم  44

نامنظم2100/070فرآورده هاي خوراکي گوناگون45

نامنظم0200/040گوشت و احشاي خوراکي46

کاهشي090/0900قهوه، چاي ماته و ادويه47

www.trademap.org

نمودار شماره  ي 5 تركيب اقالم مهم وارداتي ايران از لبنان طي سال هاي 2006-2008 
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ميالدي را نشان مي دهد.

نمودار 5: تركيب اقالم وارداتي ايران از لبنان طي سال هاي 2006-2008 
ميالدي )ميليون دالر(

6. اجالس هاي اقتصادي و تجاري مشترک
نشست  باالترين  لبنان،  و  ايران  بين  اقتصادي  همكاري  هاي  مشترک  كميسيون  اجالس 
گسترش  روند  ترسيم  و  مشكالت  و  موانع  بررسي  است.  كشور  دو  اقتصادي  مشترک 

مناسبات، از مهم ترين وظايف اين نشست است. 

اجالس كميسيون مشترک همكاري  هاي اقتصادي و بازرگاني ايران و لبنان با مسووليت 
وزارت مسكن ايران، به صورت مرتب از سال 1376 تا 1379 شمسي در پايتخت  هاي دو 
از  بوده است. پس  براي هشت سال متوقف  اين اجالس،  برگزاري  اما  برگزار شد.  كشور 

هشت سال، پنجمين اجالس در سال 1387 در بيروت برگزار شد. 

نشان  را  كشور  دو  مشترک  اجالس  هاي  برگزاري  محل  و  تاريخ   60 شماره  ي  جدول 
مي دهد.
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جدول 60: تاريخ و محل برگزاري اجالس  هاي كميسيون مشترک اقتصادي و 
بازرگاني ايران و لبنان

محل برگزاريتاريخنام اجالسرديف

تهرانآبان 1376اولين اجالس کميسيون  مشترک1

بيروتمهر 1377دومين اجالس کميسيون  مشترک2

تهرانبهمن 1378سومين اجالس کميسيون  مشترک3

بيروتاسفند 1379چهارمين اجالس کميسيون  مشترک4

بيروتاسفند 1387پنجمين اجالس کميسيون  مشترک5

www.tpo.ir

7. موافقت نامه هاي تجاري و يادداشت  تفاهم هاي همكاري 
مهم  ترين موافقت  نامه  ها و يادداشت تفاهم  هاي همكارى امضا شده ميان دو كشور ايران و 

لبنان عبارتند از:
موافقت  نامه بازرگاني.  � 

موافقت  نامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه  گذاري خارجي. � 
موافقت  نامه پرهيز از دريافت ماليات مضاعف. � 

يادداشت تفاهم در مورد همكاري دوجانبه در مسايل گمرکي. � 
يادداشت تفاهم همكاري نمايشگاهي.  � 

موافقت  نامه اعتبار مالي پنجاه ميليون دالري بانك توسـعه صادرات ايران به دولت  � 
لبنان.

موافقت  نامه تاسـيس شـوراي مشـترک تجاري ميان اتاق بازرگاني ايران و اتحاديه  � 
اتاق بازرگاني لبنان.

يادداشت تفاهم ايجاد کميته مشترک به منظور آزادسازي تجاري.  � 
موافقت  نامه کشتيراني تجاري ـ دريايي. � 

موافقت  نامه حمل  ونقل هوايي. � 
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موافقت  نامه حمل  ونقل زميني. � 
يادداشت تفاهم همكاري ميان موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي دو کشور.  � 

يادداشت تفاهم همكاري وزارت کار دو کشور.  � 
يادداشت تفاهم ميان وزارت جهاد کشاورزي ايران و وزارت کشاورزي لبنان.  � 

يادداشت تفاهم همكاري وزارت صنايع ايران و لبنان.  � 
يادداشت تفاهم همكاري جهانگردي. � 

يادداشت تفاهم مالي و اعتباري.  � 
يادداشت تفاهم بين جمعيت هالل احمر ايران و وزارت بهداشت لبنان.  � 

يادداشت تفاهم همكاري در زمينه  ي جوانان.  � 
يادداشت تفاهم همكاري زيست محيطي ميان وزارت محيط زيست لبنان و سازمان  � 

حفاظت محيط زيست ايران. 
يادداشت تفاهم همكاري  هاي تبليغاتي رسانه  اي.  � 

يادداشت تفاهم همكاري  هاي علمي، پژوهشي و فناوري. � 

8. ديدارهاي متقابل مقامات بلندپايه
زير  موارد  شامل  لبنان  و  ايران  كشور  دو  بلندپايه  مقامات  متقابل  ديدارهاي  مهم  ترين 

مي شود:
اعزام و پذيرش هيات  هاي اقتصادي و بازرگاني در چارچوب اجالس  هاي کميسـيون  � 

مشترک.
سفر نخست وزير لبنان و هيات همراه به ايران.   � 

سفر وزير مسكن و شهرسازي و هيات همراه به لبنان. � 
سفر وزير بازرگاني ايران به لبنان. � 

سفر رييس  جمهور لبنان و چند تن از وزراي اقتصادي به ايران.  � 
مهم ترين برنامه  هاي اجرايي شده در چارچوب روابط دوجانبه عبارتند از:  � 

همـكاري در پروژه هـاي عمرانـي از جمله در زمينه نيـروگاه، کشـتارگاه صنعتي،  � 
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راه سازي و فاضالب.
برپايي هجده نمايشگاه اختصاصي ايران در لبنان. � 

برخي از برنامه  هاي پيش روي روابط ايران و لبنان نيز عبارتند از:
پيگيري و نهايي نمودن موافقت  نامه تجارت ترجيحي ميان دو کشور. � 

فعال نمودن شوراي مشترک بازرگاني ايران و لبنان. � 
اجراي پروژه هاي زيربنايـي در لبنان با توجه به اعطاي اعتبار پنجاه ميليون دالري  � 

به اين کشور.
اسـتفاده از شـبكه بازرگانان و شرکت  هاي تجاري لبنان براي صدور کاال به آفريقا و  � 

آمريكاي جنوبي.
تاسيس مرکز تجاري در لبنان. � 

9. فعاليت هاي نمايشگاهي و هيات هاي تجاري 
حضور در نمايشگاه  هاي بين المللي، ابزار موثري براي معرفي و بازاريابي محصوالت ايراني 
در بازارهاي جهاني است. اين اقدام مي  تواند راهكار مطلوبي براي بازاريابي كاالهاي ايراني 
در بازار لبنان باشد. با توجه به اهميت آگاهي  رساني و تبليغات درباره ي كاالها، توانمندي ها 

و پتانسيل هاي ايران، هيات هاي تجاري مختلفي بين دو كشور مبادله شده است. 

بر اساس برنامه ريزي هايي كه سازمان توسعه  تجارت و سازمان هاي بازرگاني استان ها انجام 
داده اند، شركت  ها و تجار ايراني تنها در يك نمايشگاه  بين  المللي در سال  1388 شمسي 

شركت كرده  اند. جدول شماره ي 61، جزييات اين نمايشگاه  را نشان مي دهد.

جدول 61: نمايشگاه  كشور لبنان كه شركت ها و تجار ايراني در آن حضور 
داشته اند )1388 شمسي(

مجريتاريخ برگزاريمحل برگزاريعنوان نمايشگاهرديف

شرکت نوژن رادخردادماه 1388بيروتنمايشگاه بين  المللي پروژه1

WWW.TEDSA.COM

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


126 / راهنماي تجارت با لبنان

بر اساس اطالعات سازمان توسعه  تجارت و شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي ايران و 
بر اساس برنامه ريزي هايي كه اين مجموعه  ها و سازمان هاي بازرگاني استان ها كرده اند، تنها 
يك هيات  تجاري ايران در سال  1388 از كشور لبنان بازديد كرده  است. جدول شماره ي 

62 مشخصات و تاريخ اعزام اين هيات  تجاري را نشان مي دهد.

جدول 62: هيات هاي تجاري اعزام شده به لبنان طي سال  1388

مجريتاريخ اعزاممحل اعزامرديف

اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايرانمرداد 1388لبنان1

www.tpo.ir

8-1. پيشنهاد مشاركت شركت هاي ايراني در نمايشگاه هاي لبنان 

بر اساس تجارب حضور ايران در نمايشگاه  هاي تخصصي و بين  المللي، كاالهاي صادراتي 
ايران به لبنان و توانمندي هاي موجود در كشورمان، پيشنهاد مي شود كه در سال هاي آينده، 
افزون بر برگزاري همايش  ها و سمينارهاي مشترک اقتصادي و بازرگاني ميان دو كشور، 
نمايشگاه هاي  برگزاري  و  بين المللي  نمايشگاه هاي  در  حضور  براي  مناسبي  برنامه ريزي 

اختصاصي زير در كشور لبنان فراهم شود.
نمايشگاه بين المللي تكنولوژي و مصالح ساختماني بيروت.  � 

نمايشگاه کاالهاي لوکس خاورميانه در بيروت.  � 
نمايشگاه انرژي هاي نو در بيروت.   � 

نمايشگاه هنرهاي DECO � در بيروت. 
نمايشگاه اختصاصي کاالهاي ايراني. � 

8-2. زمان هاي مناسب براي اعزام هيات تجاري به لبنان 

به دليل آب و هواي مديترانه اي لبنان، اين كشور تابستان نه چندان گرم و زمستان نه 
چندان سردي دارد و به راحتي مي توان حتي در مردادماه در ارتفاعات اطراف بيروت اسكي 
كرد. بنابراين در همه  ي فصول مي توان از اين كشور بازديد كرد. يكي از محورهاي جذب 
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گردشگر اين كشور در فصل زمستان، پيست هاي اسكي و دهكده هاي ورزشي است و در 
اين راه امكانات بسياري نيز فراهم شده است.

بنابراين بهترين زمان براي اعزام هيات  هاي تجاري و بازاريابي به لبنان، از ديدگاه آب و 
هوايي وجود ندارد. با اين حال، مي  توان برخي از ماه  هاي سال مانند شهريور، مهر، آبان و 

آذر را، زمان  هاي مناسب  تري براي اعزام هيات تجاري به لبنان دانست. 
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فصل هفتم
زيرساخت ها ي صادراتي و راهكارهاي بازاريابي

به  محصوالت  صادرات  براي  كشور  در  موجود  ظرفيت هاي  و  زيرساخت ها  فصل  اين  در 
بررسي  مي شود.  بررسي  كشور  اين  در  حضور  براي  ايران  بازاريابي  راهكارهاي  و  لبنان 
قوت،  نقاط  بانكي،  مبادالت  و  روابط  هوايي،  و  دريايي  ريلي،  جاده اي،  خطوط  وضعيت 
ضعف، فرصت ها و تهديدهاي پيش رو در بازار لبنان و پيشنهادها و راهكارهاي اجرايي 

براي بازاريابي در اين كشور، مهم ترين موضوعات مورد بررسي هستند.

1. زيرساخت هاي حمل و نقل 
در اين بخش وضعيت خطوط جاده اي، ريلي، دريايي و هوايي موجود ميان دو كشور، به 
عنوان زيرساخت هاي كليدي جهت ارسال كاال و محموله هاي تجاري مورد بررسي قرار 

مي گيرد. 

1-1.جاده اي

مسافت،  دوري  دليل  به  ولي  نيست،  بسته  دو كشور  ميان  راه جاده اي  كه  اين  وجود  با 
هم اكنون كاالهاي دادوستد شده ميان ايران و لبنان، كمتر از راه زميني حمل مي  شود. در 
واقع راه اصلي ميان ايران و لبنان از عراق و اردن مي  گذرد كه به جهت شرايط نامناسب 
كشور عراق، اين مسير قابل اتكا نيست. راه ديگر مسير كشورهاي تركيه و سوريه است كه 
ايران و لبنان را به هم متصل مي  كند و مسير دور و درازي است. به همين جهت، بيشتر 

ترانزيت كااليي ميان دو كشور از راه دريايي انجام مي  شود. 

1-2. ريلي
با كشورهاي همسايه استفاده  از ترانزيت ريلي درون خاک خود و  لبنان هر دو  ايران و 
مي  كنند. ولي هم  اكنون خطوط ريلي دو كشور به هم متصل نشده  است و امكان ترانزيت 
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وجود  قطار  از  استفاده  با  لبنان  و  ايران  ميان  كااليي 
ندارد. 

شكل روبرو نقشه  ي خطوط ريلي لبنان را نشان مي  دهد

1-3. دريايي 

ايران  ميان  ارتباط  مهم  كانال  هاي  از  يكي  دريايي  راه 
شبكه ي  است.  بازرگاني  زمينه ي  در  ويژه  به  لبنان  و 
مقصد  به  كانتينري  كاالهاي  ايران،  كشتي راني  جهاني 
منطقه ي  بنادر  و  دريايي  راه خطوط  از  را  لبنان  خليج فارس و درياي سرخ جابجا كشور 

مي كند. بيروت و طرابلس مهم ترين بنادر لبنان در زمينه صادرات، واردات و ترانزيت كاال 
هستند.

 هم اكنون بنادر جنوبي ايران كه در ترانزيت بين المللي كاال به كشورهاي مختلف جهان از 
جمله لبنان فعاليت دارند، شامل موارد زير مي شوند: 

بندر ماهشهر )بندر امام خميني(.  � 
بندر بوشهر.  � 

بندر خرمشهر.  � 
بندر شهيد باهنر. � 

بندر آبادان.  � 
بندر عسلويه.  � 

بندر شهيد رجايي.  � 
بندر چابهار. �

1-4. هوايي
ميان فرودگاه هاي ايران و لبنان پرواز مستقيم وجود دارد. در حال حاضر شركت هواپيمايي 
ايران اير دو پرواز در روزهاي دوشنبه و چهارشنبه ي هر هفته به صورت مستقيم در مسير 

تهران- بيروت دارد.
پروازهاي برگشت نيز در همان روزها انجام مي شود.
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2. روابط بانكي 
لبنان وجود داشته  و  ايران  بانك هاي  بانكي مستقيمي ميان  روابط  در سال هاي گذشته 
است. بر اساس اطالعاتي كه صندوق ضمانت صادرات ايران ارايه  كرده، چهار بانك موجود 
در جدول شماره ي 63، بانك هاي مورد پذيرش ايران براي فعاليت هاي اقتصادي و مبادالت 
مالي در لبنان هستند. بديهي است كه بانك  هاي نام برده شده در اين جدول، بانك  هايي  
هستند كه براي پوشش ريسك معامالت تا سقف معين، مورد پذيرش صندوق هستند. 
لبناني را  بانك  هاي  با ديگر  ايراني  بانك  هاي  بانكي  ارتباط كارگزاري و بين  امر  اين  ولي 

محدود نخواهد كرد.  

جدول 63 : بانک هاي لبناني مورد قبول صندوق ضمانت صادرات ايران 

رتبهنام بانكرديف

1Bank Audi SAL - Audi Saradar GroupD

2Bankmed, SALD

3Byblos Bank S.A.LD

4Fransabank salD
www.egfi.org                                                                                    

3. تحليل راهبردي 
تحليل  و  تجزيه  مدل  راهبرد،  انتخاب  و  ارزيابي  تحليل،  براي  اصلي  مدل هاي  از  يكي   
SWOT است. در اين مدل بر اساس يك الگوي منطقي، ابتدا نقاط قوت، ضعف، فرصت ها 
و تهديدهاي فراروي توسعه روابط تجاري ايران و لبنان شناسايي شده و سپس متناسب با 
موقعيت كنوني راهبرد هايي براي تعامل با وضعيت موجود با هدف رشد مبادالت تجاري، 

به ويژه صادرات ايران به لبنان پيشنهاد مي شود.

3-1. زمينه ها و داليل انتخاب راهبردها
راهبردهاي پيشنهادي براي توسعه  ي صادرات محصوالت ايران به لبنان بر اساس زمينه ها 

و داليل زير انتخاب و معرفي شده اند:
سند چشم  انداز بيست  ساله و برنامه ي پنج  ساله چهارم توسعه کشور. � 

WWW.TEDSA.COM

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


132 / راهنماي تجارت با لبنان

رسالت يا ماموريت هاي سازمان توسعه تجارت. � 
چشم انداز توسعه صادرات غيرنفتي کشور. � 

اهداف راهبردي توسعه صادرات ايران به کشورهاي منطقه. � 
پيشينه ي روابط اقتصادي و بازرگاني ايران و لبنان در سال هاي گذشته. � 

نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدهاي فراروي توسعه ي صادرات ايران به لبنان. � 

جدول شماره ي 64، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، تهديدها و راهبردهاي پيشنهادي براي 
توسعه  ي صادرات ايران به لبنان را با استفاده از مدل تحليل SWOT نشان مي دهد.

جدول 64: نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، تهديدها و راهبردهاي پيشنهادي براي 
توسعه ي صادرات ايران به لبنان

)O( فرصت ها

O1: وجود روابط بلندمدت تجاري و اقتصادي دوستانه بين دو کشور.

O2: امكان بهره  گيري از لبنان به عنوان دروازه ورود به بازار کشورهاي اروپايي.

O3: تقويت و ارتقاي روابط سياسي و اقتصادي ايران با لبنان.

O4: دسترسي ايران و لبنان به آب  هاي آزاد و مزيت  هاي ترانزيتي.

O5: امضاي موافقت نامه بازرگاني ميان دو کشور.

)T( تهديدها

T1: عدم وجود ظرفيت کافي براي تخليه و بارگيري در برخي از بنادر لبنان براي 

محصوالت پتروشيمي وارداتي از ايران.

T2: عدم وجود موافقت نامه تجارت آزاد ميان دو کشور.

T3: عدم وجود موافقت نامه تجارت ترجيحي ميان دو کشور.

T4: شناخت ناکافي نسبت به امكانات و ظرفيت  هاي همكاري مشترک.

T5: اندازه  ي کوچك بازار لبنان.

T6: مشكل حمل و نقل کاال تا بنادر لبنان و بعد مسافت.

T7: بروز بحران سياسي در لبنان و معوق ماندن برنامه هاي همكاري دو کشور.

T8: وجود ترجيحات تجاري ميان لبنان و کشورهاي عربي و اروپايي. 
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)S(  نقاط قوت

S1: توجه ويژه ي دولت به گسترش صادرات غيرنفتي در تدوين چشم انداز 
بيست ساله و برنامه ي پنجم توسعه کشور.

S2: وجود پتانسيل ها و ظرفيت هاي مناسب در توليد نفت خام، فرآورده   هاي 
پتروشيمي، ميوه، مواد پالستيكي، محصوالت شيميايي آلي و خودروي مورد نياز 

بازار لبنان.
S3: حضور رايزن بازرگاني ايران در آفريقاي جنوبي.

S4: ارايه سياست  هاي حمايتي از صادرکنندگان از طريق پرداخت يارانه و جوايز 
صادراتي.

S5: اعطاي اعتبار پنجاه ميليون دالري بانك توسعه صادرات ايران به لبنان.
S6: امضاي موافقت نامه پرهيز از دريافت ماليات مضاعف ميان دو کشور.

  نقاط ضعف 
)W(

W1: عدم تنوع در مبادالت تجاري دو کشور.
W2: عدم وجود مرکز تجاري ايران در لبنان جهت راهنمايي و ارايه  ي خدمات 

اطالعاتي و بازرگاني به تجار و سرمايه گذاران ايراني.
W3: عدم آگاهي و شناخت کامل به کليه نيازها و ساليق بازار لبنان.

W4: عدم برگزاري نمايشگاه هاي اختصاصي براي بسياري از کاالهاي ايراني در 
لبنان.

W5: فعال نبودن اتاق مشترک بازرگاني ميان دو کشور. 
W6: عدم حضور فعال بخش خصوصي ايران در فعاليت هاي اقتصادي کشور 

لبنان علي  رغم حاکميت اقتصاد آزاد در اين کشور.

SO راهبردهاي 

بهره  گيري از توانمندي  هاي صادراتي کشور براي صادرات محصوالت مورد نياز 
کشور لبنان مانند نفت خام، ميوه، مواد پالستيكي، محصوالت شيميايي آلي و 

خودرو.
امضاي موافقت  نامه  ي تجارت آزاد دوجانبه بين ايران و لبنان. 
حمايت از تشكل هاي صادراتي براي دسترسي به بازار لبنان.

امضاي موافقت نامه ترجيحات تجاري جهت ايجاد شرايط مطلوب  تر براي فعاالن 
اقتصادي دو کشور.

فعال کردن اعتبار خريدار و اعتبار صادراتي براي تجار دو کشور.
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  راهبردهاي 
ST

تالش براي بهره  گيري و گسترش موافقت نامه  هاي تجاري ميان دو کشور. � 

تقويت جايگاه کاالهاي ايراني در ذهن مشتريان لبناني از راه تبليغات. � 

برگزاري بيشتر نمايشگاه  هاي تخصصي کاالهاي ايراني در لبنان براي  � 
افزايش نگاه مثبت به محصوالت ايراني.

شناسايي کاالهاي مزيت دار داخلي مورد نياز بازار لبنان براي گسترش بازار  � 
و تنوع بخشيدن به محصوالت صادراتي ايران.

اجراي پروژه هاي زيربنايي در لبنان با توجه به اعطاي اعتبار پنجاه ميليون  � 
دالري به اين کشور.

 راهبردهاي 
WO

تدوين برنامه ي فراگير بازاريابي و تبليغات در رسانه  هاي جمعي لبنان براي  � 
افزايش شناخت کاالهاي ايراني در بين مصرف  کنندگان لبناني.

ايجاد مرکز تجاري ايران در شهر بيروت. � 

راهبردهاي 
WT

تالش براي تقويت روابط بانكي و بيمه اي موجود ميان دو کشور. � 

ارايه ي تسهيالت به بازرگانان لبناني براي حضور در بازار و نمايشگاه  هاي  � 
ايران.

تقويت خطوط دريايي و هوايي بين دو کشور براي افزايش مبادالت تجاري  � 
دوجانبه.

راهبردهاي 
ترکيبي 
SWOT

راه  اندازي مرکز تجاري ايران در لبنان. � 

انعقاد موافقت  نامه  ي تجارت آزاد و تجارت ترجيحي ميان ايران و لبنان. � 

تقويت خطوط دريايي و هوايي ميان دو کشور. � 

تقويت روابط بانكي و تاسيس بانك مشترک براي تامين مالي صادرات و  � 
سرمايه  گذاري ميان دو کشور.

افزايش تبليغات کاالهاي ايراني در رسانه  هاي جمعي به ويژه تلويزيون و  � 
مطبوعات لبنان.
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3-2. راهبردهاي پيشنهادي جهت توسعه صادرات 

با بررسي جدول شماره ي 67 راهبردها به طور خالصه، در دو بخش راهبردهاي تركيبي و 
راهبردهاي مرتبط با هر موقعيت، به شرح زير پيشنهاد مي شود:

3-2-1. راهبردهاي ترکيبي
راهبردهاي تركيبي توسعه ي صادرات ايران به لبنان عبارتند از:

راه  اندازي مرکز تجاري ايران در لبنان. � 
انعقاد موافقت  نامه  ي تجارت آزاد و تجارت ترجيحي ميان ايران و لبنان. � 

تقويت خطوط دريايي و هوايي ميان دو کشور. � 
تقويت روابط بانكي و تاسيس بانك مشترک براي تامين مالي صادرات و سرمايه گذاري  � 

ميان دو کشور.
افزايش تبليغات کاالهاي ايراني در رسـانه  هاي جمعي به ويژه تلويزيون و مطبوعات  � 

لبنان.

3-2-2. راهبردهاي مرتبط با هر موقعيت
راهبردهاي موقعيتي توسعه ي صادرات ايران به لبنان عبارتند از:

� SO راهبردهاي
بهره  گيري از توانمندي  هاي صادراتي کشور براي صادرات محصوالت مورد نياز کشور  � 

لبنان مانند نفت خام، ميوه، مواد پالستيكي، محصوالت شيميايي آلي و خودرو.
امضاي موافقت  نامه  ي تجارت آزاد دوجانبه بين ايران و لبنان.  � 
حمايت از تشكل هاي صادراتي براي دسترسي به بازار لبنان. � 

امضـاي موافقت  نامه ترجيحـات تجاري جهت ايجاد شـرايط مطلوب  تر براي فعاالن  � 
اقتصادي دو کشور.

فعال کردن اعتبار خريدار و اعتبار صادراتي براي تجار دو کشور. � 
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� ST  راهبردهاي 
تالش براي بهره گيري و گسترش موافقت نامه  هاي تجاري ميان دو کشور. � 

تقويت جايگاه کاالهاي ايراني در ذهن مشتريان لبناني از راه تبليغات. � 
برگزاري بيشـتر نمايشگاه  هاي تخصصي کاالهاي ايراني در لبنان براي افزايش نگاه  � 

مثبت به محصوالت ايراني.
شناسايي کاالهاي مزيت دار داخلي مورد نياز بازار لبنان براي گسترش بازار و تنوع  � 

بخشيدن به محصوالت صادراتي ايران.
اجراي پروژه هاي زيربنايـي در لبنان با توجه به اعطاي اعتبار پنجاه ميليون دالري  � 

به اين کشور.

� WO راهبردهاي
تدوين برنامه ي فراگير بازاريابي و تبليغات در رسانه  هاي جمعي لبنان براي افزايش  � 

شناخت کاالهاي ايراني در بين مصرف  کنندگان لبناني.
ايجاد مرکز تجاري ايران در شهر بيروت. �

� WT راهبردهاي 
تالش براي تقويت روابط بانكي و بيمه اي موجود ميان دو کشور. � 

ارايه  ي تسهيالت به بازرگانان لبناني براي حضور در بازار و نمايشگاه  هاي ايران. � 
تقويـت خطـوط دريايي و هوايـي بين دو کشـور بـراي افزايش مبـادالت تجاري  � 

دوجانبه.

4. راهكارهاي پيشنهادي براي بازاريابي و توسعه ي بازار
ايران و لبنان دو كشور با پيشينه  و داراي روابط بازرگاني، سياسي، فرهنگي و مزيت هاي 
جغرافيايي، زمينه ي گسترش هرچه بيش تر روابط بازرگاني را دارند. روابط تجاري ايران و 
لبنان در سال هاي گذشته همواره تحت تاثير تراز منفي تجاري ايران با لبنان بوده است. 
گفتني است كه نزديك به 42 درصد صادرات ايران به لبنان را ميوه  هاي خوراكي تشكيل 
مي دهد. ميزان صادرات اين كشور به ايران در سال 2008 ميالدي، برابر با 101 ميليون 
ميليون  لبنان در سال 2008 ميالدي، در حدود 43  به  ايران  است. صادرات  بوده  دالر 
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دالر بوده است. اين وضعيت مبادالت تجاري بين دو كشور، تراز تجاري منفي 58 ميليون 
دالري را براي ايران به ارمغان آورده است.

معرفي  ايراني،  تجار  به  لبنان  بازار كشور  مختلف  بخش  هاي  از  مناسب  اطالعات  ارايه  ي 
كاالهاي جديد و مزيت  دار داخلي و تنوع مبادالت تجاري، زمينه توسعه مناسبات اقتصادي و 
تجاري دو طرف و افزايش صادرات محصوالت غيرنفتي ايران به لبنان را فراهم مي سازد. 

به طور کلي از ميان گروه هاي کااليي صادراتي ايران به لبنان، پنج گروه کااليي ميوه  هاي 
خوراکي، وسايل نقليه زميني، فرش و کفپوش، مواد پالستيكي و ماهي  ها و قشرداران 
بيش از 88 درصد صادرات را تشكيل مي دهند. در واقع اين پنج گروه کااليي، مزيت هاي 
صادراتي ايران به لبنان هستند. بنابراين لزوم توجه و برنامه ريزي جهت افزايش کمي و 

کيفي صادرات اين گروه هاي کااليي بيش از پيش نمايان مي شود. 

داراي  و  مستعد  محصوالت  صادرات  تقويت  و  تنوع گرايي  سياست  ديگر  سوي  از 
مزيت هاي رقابتي، از جمله محصوالت شيميايي آلي، مواد پالستيكي، مس و مصنوعات 

از مس، فرآورده  هاي غالت و محصوالت دارويي به اين کشور نيز، بايد پيگيري شود.

با توجه به اهميت عضويت در پيمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري در تسهيل 
صادرات و كاهش تعرفه هاي ورود به بازارهاي هدف صادراتي، پيشنهاد مي شود ايران با 
لبنان موافقت نامه تجارت آزاد و تجارت ترجيحي امضا كند. اين امر مي تواند باعث افزايش 
انعقاد  با  جهان،  كشورهاي  شود.  كشور  صادراتي  توان  افزايش  و  داخلي  بازار  در  رقابت 
موافقت نامه هاي تجاري با ساير كشورها، كاالهاي صادراتي را با تعرفه گمركي نزديك به 
صفر به بازار هدف صادر مي كنند. عدم عضويت در پيمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي 
تجاري موثر،  موجب شده تا امكان ورود آسان تر به بازارهاي هدف صادراتي و استفاده از 

تعرفه هاي ترجيحي براي صادركنندگان ايراني فراهم نباشد. 

در ادامه به برخي از پيشنهادها و راهكارهاي اجرايي براي افزايش ميزان مبادالت تجاري 
و اقتصادي دو كشور ايران و لبنان اشاره مي  شود:

برنامه  ريـزي براي بازديد بازرگانان و فعاالن اقتصادي کشـور لبنـان از کارخانه  ها و  � 
امكانات صنعتي کشـور ايران و حمايـت از آنها براي ايجاد دفتـر نمايندگي محلي 

شرکت  هاي ايراني در لبنان. 
ارايه تسهيالت حمل  ونقل و بررسي ايجاد خط حمل و نقل زميني کاال از مسير عراق  � 
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- سوريه - لبنان طي يك برنامه  ي ميان  مدت به منظور کاهش هزينه ها و دسترسي 
به درياي مديترانه و کاهش وابستگي به مسيرهاي ترانزيت به اروپا از خاک ترکيه.  
تقويـت و گسـترش خطـوط اعتبـاري و بيمـه  اي به منظور تسـهيل صـدور کاال و  � 
کاهش نرخ  هاي پوشـش بيمـه اعتبارات صندوق ضمانت صـادرات ايران به ويژه به 
صادرکنندگان خدمات فني و مهندسـي )با توجه به اين که در حال حاضر ريسـك 

کشور لبنان بسيار باالست(.
دادن تسـهيالت يارانه  اي بـه صادرکنندگان کاال و خدمات در اسـتفاده از خدمات  � 

شرکت هاي کشتي  راني بين  المللي. 
هدف منـد نمودن برپايي نمايشـگاه  ها به منظور تقويت صـادرات کاالهاي صنعتي با  � 

ارزش افزده باالي ايران به لبنان و جلوگيري از برپايي بازارهاي مكاره. 
تمرکـز کمك  هـاي بالعـوض و اعتبـارات اعطايـي به کشـور لبنـان در پروژه  هاي  � 

تقويت کننده حضور اقتصادي ايران در آن کشور.  
مبادله  ي هيات  هاي تجاري و برگزاري همايش  ها و سمينارها در زمينه  ي فرصت  هاي  � 

همكاري تجاري- اقتصادي. 
ايجـاد ارتباط نزديـك ميان نقاط تجاري دو کشـور براي تسـهيل مبادله اطالعات  � 

اقتصادي و بازرگاني از راه فناوري اطالعات. 
 � شناسـايي فعاالن اقتصادي لبنان در آفريقا و آمريكاي جنوبي و ايجاد شرکت هاي 
مشـترک بازرگاني و صنعتي با اين فعاالن براي تقويت حضور ايران در بازار مناطق 

ياد شده. 
انجام تحقيقات بازاريابي و دسـت يابي به شـناخت کافي نسـبت به شرايط سياسي  � 
و اجتماعـي، وضعيت بـازار، رقباي داخلي و خارجي، قيمـت و ويژگي  هاي کاالهاي 

مشابه، مقررات صادرات و واردات و هزينه  هاي گمرکي و مالياتي.
بررسي دقيق و کسب شناخت کافي از شرکا و طرف  هاي تجاري لبناني. � 

تقويت روابط ميان بانك  ها و نهادهاي مالي دو کشور. � 
گسـترش زيرسـاخت  هاي حمل  ونقل دريايـي و هوايي به منظـور افزايش تبادالت  � 

تجاري و اقتصادي.
کمك به بخش خصوصي براي ايجاد يك مرکز تجاري در کشور لبنان. � 

گسترش همكاري  هاي ميان دو کشور در بخش سرمايه  گذاري. � 
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تاسيس بانك مشترک براي تامين مالي صادرات و گسترش سرمايه  گذاري ميان دو  � 
کشور.

آشـنا نمـودن بازرگانان لبناني با توليـدات صنعتي و پتانسـيل  هاي خدمات فني و  � 
مهندسـي ايران از راه مشارکت مستمر و فعال در نمايشگاه  هاي بين  المللي لبنان و 

برگزاري نمايشگاه هاي اختصاصي ايران در لبنان.
برگزاري نمايشگاه اختصاصي کاالهاي مختلف ايراني در کشور لبنان. � 

آسان سازي صدور رواديد براي تاجران و فعاالن اقتصادي دو کشور. � 

با توجه به بروز جنگ در برخي از مناطق لبنان به ويژه در جنوب اين كشور، پيشنهاد 
مي  شود شركت  هاي فعال ايراني در زمينه  هاي زير، برنامه  ريزي مناسبي براي صادرات كاال 

و خدمات به اين كشور داشته باشند: 
راه  سازي. � 
پل  سازي. � 

سازه  ها و بناهاي سنگين بتني و فلزي. � 
انبوه  سازي خانه و آپارتمان.  � 

 � شبكه  هاي آب  رساني.
 � نيروگاه، شبكه  هاي توليد و توزيع برق.

 � نفت، گاز و پتروشيمي.
 � تاسيسات دريايي و واگذاري لوله در دريا و خشكي.
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بخش سوم
پيوست ها
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جدول 65:  سايت هاي اينترنتي وزارت خانه ها و سازمان هاي مهم لبنان

سايت اينترنتي نام وزارت يا سازمان

www.lebanongovernment.orgدولت لبنان

www.lp.gov.lbمجلس نواب لبنان

www.lebweb.comاطالعات سازمان  ها و نهادهاي دولتي لبنان

www.agriculture.gov.lbوزارت کشاورزي

www.industry.gov.lbوزارت صنعت

www.economy.gov.lbوزارت اقتصاد و بازرگاني

www.finance.gov.lbوزارت امور مالي و دارايي

www.isf.gov.lbوزارت امنيت داخلي

www.higher-edu.gov.lbوزارت آموزش عالي 

www.lebanon-tourism.gov.lbوزارت گردشگري

www.moim.gov.lbوزارت امور شهري و شهرداري

www.justice.gov.lbوزارت دادگستري

www.public-health.gov.lbوزارت بهداشت عمومي و درمان

www.socialaffairs.gov.lbوزارت امور اجتماعي

www.mpt.gov.lbوزارت پست و ارتباطات

www.emigrants.gov.lbوزارت خارجه و امور مهاجرت
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www.moe.gov.lbوزارت محيط زيست

www.ministryinfo.gov.lbوزارت اطالعات

www.culture.gov.lbوزارت فرهنگ

www.lebanon.comدرباره  ي لبنان

www.the-lebanon.comدرباره  ي لبنان

www.cnrs.edu.lbانجمن ملي پژوهش  هاي علمي

www.omsar.gov.lbپايگاه دولتي اصالحات اداري

www.lebweb.com 

جدول 66: بانک ها ي مهم لبنان

سايت اينترنتينام بانكرديف

1The Central Bank of Lebanonwww.bdl.gov.lb

2Byblos Bankwww.byblosbank.com

3Bank of Beirutwww.bankofbeirut.com

4Al Mawarid Bankwww.almawarid.com.lb

5Al Baraka Bank Lebanonwww.al-baraka.com

6FFA Private Bank Lebanonwww.ffaprivatebank.com

7HSBC Lebanonwww.hsbc.com.lb

8Fransa bankwww.fransabank.com

9Audi Saradar Bankwww.banqueaudi.com

10Byblos Bank salwww.byblosbank.com

11Societe Generale de Banque au Libanwww.sgbl.com.lb

12Banque Misr Libanwww.bml.com.lb

13Banque Libano-Francaisewww.eblf.com

14BankMed Lebanonwww.bankmed.com.lb
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15Credit Libanaiswww.creditlibanais.com.lb

16
Banque Europeenne pour le Moyen-

Orient (BEMO) Lebanonwww.bemobank.com

17Jammal Trust Bank sal Lebanonwww.jtbbank.com

18Association of Banks in Lebanonwww.abl.org.lb

19Lebanese Canadian Bankwww.lebcanbank.com

www.lebweb.com

جدول67: برخي از دانشگاه  هاي لبنان

سايت اينترنتينام بانكرديف

www.ul.edu.lbدانشگاه لبنان1

www.lau.edu.lbدانشگاه آمريكايي لبنان2

www.bau.edu.lbدانشگاه بيروت عربي3

www.aub.edu.lbدانشگاه آمريكايي بيروت4

www.usj.edu.lbدانشگاه يوسف قديس5

http://liu.edu.lbدانشگاه بين  المللي لبنان6

www.iul.edu.lbدانشگاه اسالمي لبنان7

www.university-directory.eu

جدول 68: چند شركت مهم صنعتي، تجاري و بازرگاني لبنان

Ali El Said Trading Company

بازرگاني و خريد و فروش بين المللي کاالزمينه فعاليت

-سايت اينترنتی
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Unimar Corporation

بهداشت و درمانزمينه فعاليت

www.unimarcorp.comسايت اينترنتی

Khalil Fattal and Sons Group, Lebanon

پخش کاالهاي کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در لبنانزمينه فعاليت

www.fattal.com.lbسايت اينترنتی

Assouad Group

رستوران و کافي شاپزمينه فعاليت

www.assouadgroup.comسايت اينترنتی

Pharaon Holding Group of Companies

هولدينگ مجموعه شرکت  هاي فعال در کشاورزي، مالي، بيمه، بانك داري، زمينه فعاليت
فناوري  هاي اطالعات و ارتباطات، بازرگاني، ساخت خانه، توليد صنعتي و ...

www.pharaon.com.lbسايت اينترنتی

Malia Holding

ساخت  وساز خانه و آپارتمانزمينه فعاليت

www.maliagroup.comسايت اينترنتی

Coromo Group

صنايع و مصالح ساختمانيزمينه فعاليت

www.coromogroup.comسايت اينترنتی
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Nour Trading Group

تجارت داخلي و بازرگاني بين  الملليزمينه فعاليت

-سايت اينترنتی

Nacouzy Group

امالک و مستغالتزمينه فعاليت

www.nacouzygroup.comسايت اينترنتی

Omnimu International Group

مالي، بيمه، مديريت ريسك و سرمايه  گذاريزمينه فعاليت

www.omnimu.comسايت اينترنتی

Litat Group

صنايع استيل، آهن و فوالدزمينه فعاليت

www.litat.comسايت اينترنتی

CCM Group

چاپ، تبليغات، مشاوره و پخش آگهيزمينه فعاليت

www.groupccm.comسايت اينترنتی

Al-Bonian Holding

وسايل و تجهيزات الكتريكي و مكانيكيزمينه فعاليت

www. al-boniangroup.comسايت اينترنتی
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Benta Group

ساخت قرص و داروزمينه فعاليت

www. bpi.com.lbسايت اينترنتی

Lawyer Fadi Jawlakh

وکالت و دعاوي حقوقيزمينه فعاليت

www. fadijawlakh.comسايت اينترنتی

Integral Group

فناوري اطالعات و ارتباطاتزمينه فعاليت

www. integral.com.lbسايت اينترنتی

www.lebanon.company-world.co.uk

جدول 69: هتل هاي مهم 

سايت اينترنتيدرجهنام  هتلرديف

1Arjaan Rotana Hotel5 ستارهwww.rotana.com

2Hotel Al Bustan5 ستارهwww.albustanhotel.com

3Chtaura Park Hotel5 ستارهhttp://ChtauraPark.

4Grand Hills Hotel and Spa5 ستارهwww.grandhillsvillage.com

5Acropolis hotel Lebanon4 ستارهwww.acropolishotel.com

6Monte Bello4 ستاره-
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7Batroun Village Club4 ستاره-

8Albergo Hotel4 ستارهwww.albergobeirut.com

9Four Points Sheraton Bhamdoun4 ستاره-

10Quality Inn Hotel4 ستارهwww.qualityinn.com

11Rest House Hotel & Resort4 ستارهwww.resthouse-tyr.com.lb

12Monroe Hotel4 ستارهwww.monroebeirut.com

13Bzommar Palace Hotel4 ستارهwww.bzommar.com

14Embassy Hotel3 ستاره
www.embassyhotellebanon.
com

15Byblos Comfort Hotel3 ستاره
www.bybloscomforthotel.
com

                              www.lebanon-hotels.com

جدول 70: اطالعات رايزن بازرگاني ايران در لبنان

رايزني بازرگاني ايران در لبنان 

نشاني: 
Beirut, Verdun, Rashid Karami st., Saab Bldg . 4th floor

تلفن: 
 )00961( - 01 – 344028

دورنگار : 
 )00961( - 01 – 344035

شماره همراه:
 )00961( - 71273336

آقاي عباس عبدالخاني، رايزن بازرگاني کنوني ايران در لبنان است. 
پست الكترونيك:

a_abdolkhani@tpo.ir
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جدول 71: اطالعات سفارت خانه لبنان در ايران

سفارت لبنان در ايران

نشاني: تهران ، خيابان سپهبد قرني ـ خيابان شهيد کالنتري ـ پالک 31.
تلفن: 88908451 – 21 – )0098(

دورنگار : 88907345 – 21 -  )0098(
 آقاي زين الموسوي1 سفير کنوني لبنان در ايران است.

روزهاي کاري يكشنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 تا 17 است.

www.mfa.gov.ir                                                                                                                      

جدول 72: اطالعات سفارت خانه ايران در لبنان 

سفارت ايران در لبنان

آدرس: 
BEAR HASAN, BEIRUT LEBANON, P.O.BOX :5030

تلفن: 821224-30 – 01 - )00961(
 )00961( - 01 – 4782089

دورنگار: 821224 – 01 - )00961( 
 )00961( - 01 – 821229

آقاي غضنفر اصل رکن آبادي، سفير کنوني ايران در لبنان است.

 www.mfa.gov.ir                                                                                                      

1. H.E. Mr. Zein Moussavi
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منابع و ماخذ

1www.iccim.org. سايت اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران

2www.indexmundi.com. سايت اطالعات جامع کشورها 

3www.worldatlas.com. سايت اطالعات جغرافيائي کشورها

4www.trademap.org. سايت اطالع رساني در زمينه ی مبادالت جهاني

اقتصادي  وضعيت  خصوص  در  اطالع رساني  سايت   .5
کشورهاي جهان

www.traveldocumentsystems.com

6. سايت اطالع رساني در زمينه بهره برداري از اينترنت 
در جهان

www.internetworldstats.com 

7www.payscale.com. سايت اطالع رساني در زمينه دستمزدها

خارجي  شرکت هاي  زمينه  در  اطالع رساني  سايت   .8
فعال در جهان

www.businessmonitor.com

www.usig.org         9. سايت اطالع رساني در زمينه ارايه کمك  هاي مالي آمريكا به ساير کشورها

10www.internationaltaxreview.com. سايت اطالع رساني در زمينه ماليات و تبديل ارزها

www.wto.org 11. سايت اطالع رساني سازمان تجارت جهاني

12www.lebweb.com. سايت اطالع رساني کشور لبنان

 www.citypopulation.de                 13. سايت اطالع رساني نحوه پراکندگي جمعيت در کشورها

www.doingbusiness.org                   14. سايت اطالع رساني نحوه راه اندازي کسب و کار جديد

15www.bdl.gov.lb. سايت بانك مرکزي لبنان

16www.lebanongovernment.org. سايت دولت لبنان

17www.tpo.ir. سايت سازمان توسعه تجارت ايران

18www.egfi.org. سايت صندوق ضمانت صادرات وزارت بازرگاني

19www.yellowpagesworld.com. سايت کتاب زرد کشورهاي جهان

20www.irica.gov.ir. سايت گمرک جمهوري اسالمي ايران
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21www.intracen.org. سايت مرکز تجارت بين  المللي

www.iflr.co                                             22. سايت موسسه  ي بررسي کننده قوانين مالي بين الملل

www.forbes.com 23. سايت موسسه  ي فوربس 

24www.kishtpc.com. سايت نقطه ي تجاري کيش  

25www.state.gov. سايت وزارت خارجه آمريكا 

26www.mfa.gov.ir. سايت وزارت خارجه جمهوري اسالمي ايران 

www.imf.org                 2009 27. مجموعه گزارش  هاي صندوق بين المللي پول، دولت لبنان، سال
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