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 گروه  بازرگانی تجارت طالیی

د هئارا تخصصید صتردا د وارها د ود رتخیصد اتالد د هنده د دهات د اتاا   
حملد ود نقلد اتد رتخیصد د ،ازد آموزشد اتد منبعد یتبید وارها ،بتزاریتبید صتردا   

سالم ارجمند و دوست عزیز  

ه گرو .شیراز تهیه شده است بازرگانی اتاق و برخاًاتاق بازرگانی ایران ، سازمان توسعه تجارتاغلب توسط ه شده فایل های ارائ

حرفه ای و پروانه کارگزاری  و موزش از سازمان فنیآوز مج کادر مجرب و همچنینبازرگانی تجارت طالیی با داشتن 

باشد.  ذیل می ه دهنده خدماتآفریقای جنوبی ارائ چین، ترکیه ودفاتر همکار در کشور های  و با داشتن ایران از گمرک امورگمرکی

       .ه شده برای شما مفید واقع شودفایل ارائ امیدواریم. خوشحال خواهیم شد که بتوانیم در خدمت شما عزیزان باشیم

 ترخیص کاال از گمرکات کشور به ویژه گمرک های اصفهان،  تهران)امام خمینی و شهریار(، بندر عباس،  بندر خرمشهر 

 آموزش های تخصصی صادرات و واردات، ترخیص کاال و ...

 مشاوره در خصوص صادرات و واردات 

 مشاوره و اجرای پروژه های وارداتی)منبع یابی، پرداخت و ترخیص کاال(

 مشاوره و اجرای پروژه های صادراتی)بازاریابی صادرات، حضور در نمایشگاه، تهیه کاتالوگ، ثبت برند و ترخیص کاال(

 مشاوره در خصوص بازاریابی داخلی محصوالت )بخش بندی بازار، سیستم تبلیغات، مدیریت ارتباط با مشتری و ارائه نرم افزار های مرتبط(

 هماهنگی و اجرای پروژه های حمل و نقل، ارسال و دریافت کاال از مبادی مختلف به ویژه چین، کره، اتحادیه اروپا و ترکیه               
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 ایران -- بازرگانى -- لبنان: موضوع

مسعودى، مصطفى،  1364 - : شناسه افزوده
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 382/095692055: رده بندى دیویى

8 6 9 2 2 1 2 : شماره کتابشناسى ملى

شابک: 978-964-468-239-1
راهنماي تجارت با لبنان

شناسنامه پدیدآورندگان:
سازمان توسعه تجارت ایران

معاونت بازاریابی و تنظیم روابط سازمان
مدیر طرح: رضا توفیقی

مجریان طرح: کیومرث شریفى، مصطفى مسعودى
مدیرهنري: فرشته سعیدا

شناسنامه کتاب:
چاپ اول: 1389
تیراژ: 3000 نسخه
قیمت: 40000 ریال

ویرایش، صفحه آرایی، لیتوگرافی، چاپ و صحافی: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگانی

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، محل دائمی نمایشگاه ها، سازمان توسعه تجارت ایران
تلفن: 22664031-2

www.tpo.ir :نسخه الکترونیکی کتاب
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سخن رئیس کل سازمان  
ن َوالَْقلَِم َوَما یَْسُطُروَن. 

طی سال هاي گذشته، شاهد تکوین تدریجی « نظام اقتصادي یکپارچه جهانی» بوده ایم. 
توسعه دانش و فناوري در عرصه هاي مختلف، وضعیت متفاوتی از کسب و کار را در این 
سال ها در پی  داشته است. از یک سو توسعه ارتباطات و دسترسی گسترده مشتریان به 
اطالعات، چهره بازارها را دگرگون نموده و « خواست هاي» آنها را تحت تأثیر قرار داده و از 
سوي دیگر تولید مبتنی بر فناوري پیشرفته و روش هاي اصالح شده، امکان پاسخ گویی به 

تقاضاهاي متنوع و متغیر مشتریان را فراهم نموده است. 
نقش تعیین کننده عوامل تولید در معرفی محصول، به ویژه محصوالت جدید، اکنون جاي 
خود را به عوامل موجد رضایت مشتري و بازار داده است. این وضعیت، پارادایم حاکم بر 
روابط صنعت ـ بازار را به نفع بازار تغییر داده و نقش تعیین کننده بازار و فرصت ها و 
محد ودیت هاي آن را به جاي تولید و فرصت ها و محدودیت هاي آن نشانده است. اگر به 
بازارها،  شناخت  و  مطالعه  ضرور ت  آنگاه  بیافزاییم،  نیز  را  بازارها  شدن  جهانی  مهم،  این 
بخش هاي آن و راهکارهاي بازاریابی براي کسب سهم مناسب از بازارهاي هدف به خوبی 

نمایان می شود.
تعدد و تنوع عوامل محیطی مؤثر بر موفقیت کسب و کارها، به ویژه در بازارهاي جهانی، 
نسبت به گذشته که قلمرو فعالیت ها محلی و ملی بوده، بسیار بیشتر است. امروزه شناخت 
این عوامل نسبت به شناخت عوامل داخلی بنگاه به دلیل تأثیر گذاري آنها در تحلیل هاي 
مربوط به فرصت هاي کسب و کار مقدم است. به همین دلیل مدیران سازمان ها باید عناصر 

غیرقابل کنترل محیطی را شناخته و آنها را تا آنجا که ممکن است، مدیریت نمایند. 
به  کنترل  غیرقابل  عناصر  وسیله  به  نامطمئن  شرایط  کار،  و  کسب  محیط هاي  تمام  در 
وجود می آید و هر بازار جدید، مجموعه عوامل غیر قابل کنترل خاص خود را نیز به آن 
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اضافه می کند. مدیر موفق برنامه  بازاریابی خود را به نحوي طراحی می کند که بهتر بتواند 
با شرایط نامطمئن محیط کسب و کار منطبق شود. 

مهم ترین عوامل غیر قابل کنترل محیط بین المللی عبارت اند از: 
 عوامل سیاسی ـ قانونی 

 عوامل فرهنگی 
 عوامل اقتصادي 

 زیر ساخت ها،  فناوري،  رقبا، نظام توزیع و غیره 
تالش همه بنگاه ها براي دسترسی به اطالعات مربوط به عناصر غیر قابل کنترل محیطی، 
مستلزم صرف هزینه و ایجاد مخاطرات ناشی از عدم صحت و دقت اطالعات جمع آوري 
شده است. به این جهت و در راستاي حمایت از شرکت هاي ایرانی، براي ورود و کسب 
انتشار  و  تهیه  به  اقدام  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  خارجی،  بازارهاي  در  آنها  موفقیت 

مجموعه کتاب هایی با عنوان «راهنماي تجارت با کشورها» نموده است. 
در گردآوري و تدوین اطالعات این کتاب ها تالش شده است تا اطالعات دقیق و به روز، با 
بهره گیري از منابع اطالعاتی موثق در  اختیار خواننده گرامی قرار گیرد. به دلیل تغییرات 
نسبتاً سریع، این اطالعات در فاصله هاي زمانی مناسب به روز شده و در چاپ هاي بعدي 
منتشر خواهد شد. با این حال، این دقت ما را از رهنمودهاي اساتید و صاحب نظران محترم 
بی نیاز نمی کند و از هرگونه راهنمایی و تذکر صاحبان فکر و فعاالن عرصه تجارت خارجی 

ایران استقبال می نماییم.
در پایان الزم می دانم از همکاري همه دست اندرکاران تهیه و تولید مجموعه کتاب هاي 
حاضر به ویژه جناب آقاي رضا توفیقی، «معاونت بازاریابی و تنظیم روابط سازمان» و کلیه 
کارشناسان سازمان که با این مجموعه همکاري نموده اند، کمال تشکر و قدردانی را بنمایم. 
همچنین از سرکار خانم فرشته  سعیدا و همکاران شرکت چاپ و نشر بازرگانی به خاطر 

تالش هاي ایشان در طراحی و تولید این مجموعه سپاسگزارم.
                                             بابک افقهی   

                                           معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران
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در این بخش، اطالعات پایه  اي کشور لبنان شامل موقعیت 
مهم،  شهرهاي  جمعیت،  همسایگان،  مساحت،  جغرافیایی، 

واحد پول و تفاوت زمان با ایران ارایه می  شود.  

 نام رسمی کشور 
جمهوري لبنان1 

واژه  ي  لبنان از واژه  «لبن» گرفته  شده  است که  اشاره  به  قله هاي سفید کوهستان  دارد.  

 موقعیت جغرافیایی
منطقه  ي  در  و  آسیا  قاره  غرب  در  لبنان 
و  شمال  از  کشور  این  دارد.  قرار  خاورمیانه 
شرق با سوریه، از جنوب با رژیم صهیونیستی 

و از غرب با دریاي مدیترانه هم  مرز است. 

 مساحت
10,400کیلومتر  با  برابر  لبنان  خاك  وسعت 
و  شصت  و  صد  لحاظ  این  از  که  است،  مربع 

1. Republic of Lebanon

اطالعات پایه

ت 
م، 
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نهمین کشور جهان به شمار می  رود. از کل مساحت این کشور، 10.230 کیلومتر مربع 
خشکی و 170 کیلومتر مربع وسعت آب  ها است.  

 همسایگان
این کشور از شمال و شرق 375 کیلومتر 
با سوریه و از جنوب 79 کیلومتر با رژیم 
طول  دارد.  مشترك  مرز  صهیونیستی 
مدیترانه  دریاي  با  لبنان  ساحلی  خط 
در شرق این کشور 225 کیلومتر است. 
جزیره  ي قبرس نیز در نزدیکی سواحل 

این کشور قرار دارد.

 جمعیت
بر اساس آمار سال 2009 میالدي، جمعیت این کشور نزدیک به 4/2 میلیون نفر است 

کشور  هفتمین  و  بیست  و  صد  نظر  این  از  که 
پرجمعیت جهان به شمار می رود.   

 شهرهاي مهم
لبنان  شهر  مهم ترین  و  پایتخت  بیروت1  شهر 
ساحل  در  و  کشور  این  شرق   در  که  است 
دریا قرار دارد. دیگر شهرهاي عمده این کشور 
طرابلس (تریپولی)2، صیدا3، صور، جونیه، زحله، 

نبطیه4، بعلبک5 هستند. 

1. Beirut
2. Tripoli
3. Saida
4. Nabita
5. Baalbek
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 واحد پول 
نماد  و  لبنان1  پوند  کشور،  این  پول  واحد 
جهانی آن LBP است. هر پوند لبنان به صد 

پیاستر2 تقسیم می شود. 
در ماه آگوست سال 2010 میالدي، یک دالر 
آمریکا برابر با 1,463/2 پوند لبنان و هر پوند 

لبنان برابر با 6/39 ریال ایران بوده است.

 تفاوت زمان با ایران
ساعت بین  المللی این کشور نسبت به ساعت گرینویچ دو ساعت جلوتر (2GMT+) و از 
ایران یک و نیم ساعت عقب تر (1/5-) است. در نیمه  ي نخست سال که ساعت در ایران 
یک ساعت به جلو برده می  شود، اختالف زمانی شهر بیروت با تهران منفی دو و نیم (2/5-) 

می شود.  

1. Lebanese Pund
2. Piastre
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در  می  شود.  بررسی  جداگانه  صورت  به  قانونی لبنان  و  سیاسی  محیط هاي  این فصل  در 
بخش محیط سیاسی تاریخچه، نوع و ارکان اصلی حکومت، قانون اساسی، قواي سه  گانه  ي 

مجریه، مقننه و قضاییه، میزان ریسک سیاسی و گروه  هاي بانفوذ مطالعه می شود.  
و  ثبت  کنسولی،  گمرکی،  فکري،  مالکیت  مالکیت،  قوانین  قانونی،  محیط  بخش  در 
راه اندازي شرکت ها، قوانین بانکی، ارزي، مالیاتی و سرمایه  گذاري و عضویت در سازمان هاي 

بین المللی، پیمان  هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري بیان می  شود. 

1. محیط سیاسی
در این بخش، تاریخچه  ي کشور، نوع حکومت و نحوه انتخاب رییس و ارکان اصلی کشور، 

میزان ریسک سیاسی و میزان تاثیر افراد و گروه  هاي بانفوذ سیاسی بررسی می  شود. 

1-1. تاریخچه ي حکومت  
نخستین مردمان شناخته شده  ي لبنان، کنعانی ها و از نژاد سامی بوده اند که با یونانیان 
دادوستد داشتند و یونانیان آنها را فینیقی می نامیدند. فینیقی ها قومی دریانورد و بازرگان 
بودند و سرزمین آنها شامل شهرهایی در شرق مدیترانه و مهاجرنشین هایی در کرانه هاي 
مدیترانه بود. بخشی از تاریخ این کشور با تاریخ ایران در دوره ی هخامنشی مشترك است. 
پس از آن که کوروش بزرگ فینیقیه را فتح کرد، به مدت دو سده هخامنشیان فرمانرواي 
این منطقه بوده اند. پس از آن، اسکندر مقدونی، شهر صور (پایتخت فینیقیه) را فتح کرد. 
به طور کلی، امپراتوري هاي گوناگونی از جمله هخامنشیان، ساسانیان، یونانیان، امپراتوران 

روم و بیزانس، خلفاي مسلمان، صلیبیان و خلفاي عثمانی بر لبنان فرمان رانده اند.

فصل اول
محیط سیاسی و قانونی

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


18 / راهنماي تجارت با لبنان

ولی تاریخ معاصر این کشور بیشتر به دویست سال اخیر برمی  گردد. به دنبال فتح سوریه 
توسط نیروهاي انگلیسی و فرانسوي، فرانسه در سال 1920 میالدي قیمومیت لبنان را 
به طور جداگانه تصاحب کرد. در آن هنگام اکثریت سوري  ها مسلمان و اکثریت لبنانی  ها 

مسیحی مارونی بود.  
لبنان در 22 نوامبر 1943 میالدي از سرزمین  هاي عثمانی جدا شد و 
در همان سال از سوي دولت فرانسه به عنوان کشوري داراي استقالل 
اعالم شد. تا پایان سال 1946 میالدي نیروهاي فرانسوي به طور کامل 

از لبنان بیرون رفتند.
بر اساس یک پیمان ملی و شفاهی میان گروه  هاي دینی این کشور، مقرر شد رییس  جمهور 
یک مسیحی مارونی، نخست وزیر یک مسلمان سنی، سخن گوي مجمع ملی یک مسلمان 
شیعه و فرمانده ارتش و نیروي نظامی یک مسلمان دروزي باشد و این روند به مدت دو 
دهه ادامه یابد. فرقه  هاي مسلمان به رهبري کمال جمبالت1 و صائب سالم2 در برابر دولت 
و رییس  جمهور مسیحی مارونی این کشور، کمیل شمعون3، دست به شورش برداشتند. 
جنگ  هاي داخلی میان مسلمانان و مسیحی  هاي این کشور باعث نابودي بخش  هاي زیادي 
از شهر بیروت شد که با دخالت کشور سوریه و نشست رهبران هجده فرقه به جنگ پایان 

داده شد. 
 1990 تا   1975 سال  هاي  در  داخلی  جنگ  از  پیش  تا 
پایتخت  و  منطقه  در  ثروتمند  کشوري  لبنان  میالدي 
بانک داري جهان عرب به شمار می  رفت و هرساله بسیاري 
از گردشگران خارجی را جذب خود می کرد تا جایی که 
بیروت را به عنوان پاریس خاورمیانه می شناختند. به دلیل 
خاورمیانه  سوییس  عنوان  به  لبنان  بسیار،  مالی  قدرت 

شناخته می  شد. 
زد.  لبنان  به  بسیاري  اقتصادي  خسارات  داخلی  جنگ 
این  به  شده  وارد  آسیب  هاي  از  نمادي  به  روبرو  عکس 

1. Kamal Jumblat
2. Saeb Salam
3. Camille Chamoun
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کشور تبدیل شده است. پس از پایان جنگ، تالش  هاي بسیاري شد تا اقتصاد کشور بهبود 
یابد و زیرساخت  ها از نو ساخته شود که نتایج مثبت آن در سال  هاي گذشته آشکار شده 

 است.
رژیم صهیونسیتی سه بار در سال  هاي 1978، 1982 و 2006 میالدي به لبنان یورش برده 
است. حمله  ي اول در مارس 1978 میالدي روي داد و در ماه ژوئن همان سال پایان یافت. 
حمله  ي دوم در ژوئن 1982 میالدي آغاز شد. در چهاردهم سپتامبر 1982 میالدي بشیر 

جمیل1 رییس  جمهور لبنان در قرارگاه حزب فاالنژیست بر اثر انفجار بمب ترور شد. 
در آگوست سال 2004 میالدي یکی از سران لبنانی طرفدار سوریه به نام ایمیل لحود2 
به عنوان رییس  جمهور انتخاب شد. بر اساس قطع نامه  ي شوراي امنیت سازمان ملل در 
مستقر  لبنان  خاك  در  که  را  خود  نیروهاي  شد  ملزوم  سوریه  میالدي،  سپتامبر 2004 
هستند از این کشور خارج کند. در فوریه 2005 میالدي، رفیق حریري3، نخست وزیر سابق 

لبنان در یک بمب  گذاري در بیروت ترور شد. 
جنگ  آغاز  با  رسید.  نسبی  ثبات  به  کشور  و  پایان  به  بازسازي  میالدي   2006 سال  تا 
به  بسیاري  خسارات  میالدي،   2006 ژوئیه  دوازدهم  در  لبنان  علیه  صهیونیستی  رژیم 
زیرساخت هاي کشور وارد شد و جمعیت گسترده اي بی  خانمان شدند. از سپتامبر 2006 
میالدي دولت لبنان برنامه  ي رسیدگی به اموال مخروبه بیروت، طیر و دیگر روستاهاي 
جنوب لبنان را آغاز کرد. در جنگ سی و سه روزه میان رژیم صهیونیستی و لبنان، بیش 

از چهار میلیارد دالر خسارت به اقتصاد لبنان وارد شد. 
امروزه لبنان از شش استان تشکیل شده است، که عبارتند از: 

 بیروت. 
 جبل لبنان. 

 شمالی لبنان.
 بقاع.

 نبطیه. 

1. Bashir Gemayel
2. Emile Lahoud
3. Rafik Hariri
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 جنوب لبنان.
است،  مارونی  مسیحی  که  لحود  امیل  آقاي  می  توان  کشور  این  امروز  سیاسی  سران  از 
آقاي فواد سینیوره که مسلمان اهل تسنن است و آقاي نبیل بري که مسلمان شیعه است، 

را نام برد.  

1-2. نوع و ارکان اصلی حکومت
بر اساس قانون اساسی لبنان، نظام حکومتی این کشور جمهوري است. در این کشور مانند 

بسیاري از کشورهاي جهان، قواي سه  گانه  ي قانون  گذاري، اجرایی و قضایی وجود دارد. 
لبنان  قانون  میالدي،  چهل  دهه   ي  در  فرانسه  توسط  لبنان  استقالل  پذیرش  از  پس 
حقوق سیاسی فراوانی را به مارونی  ها داد، که از آن جمله می  توان به اختصاص جایگاه 
نظام  اساس  بر  کرد.  اشاره  لبنان  مجلس  اکثریت  داشتن  اختیار  در  و  ریاست جمهوري 
اختیار  در  را  مجلس  ریاست  شیعیان  و  نخست  وزیر  سنی  ها  فرانسه،  طایفه  اي  امتیازات 
که  پذیرفتند  عربستان  طایف  نشست  در  مسیحیان  داخلی،  جنگ  هاي  پی  در  گرفتند. 
اختیارات  دامنه   نشست  این  پی  در  کنند.  اعطا  مسلمانان  به  را  خود  امتیازات  از  بخشی 

رییس  جمهور مارونی تا حدودي کاسته شد. 
میثاق ملى سال 1943 میالدي که مى توان آن را قانون اساسى غیر مدون لبنان به شمار 

آورد، داراي سه اصل زیر است:
 اسـتقالل کامل لبنان در برابر غرب و جهان عرب به طور یک سـان (که مسـیحیان 
از قیمومیت فرانسـه و مسلمانان از پیوسـتن به وحدت دوگانه  شان با سوریه دست 

بردارند). 
 وابستگى عربى براى لبنان.

 تقسیم  بندى مذهبى قدرت بر اساس تعداد افراد هر فرقه دینى.
در اصل 49 قانون اساسی لبنان آمده است که: 

رییس  جمهور، رییس حکومت و نماد وحدت کشور است. وي بر احترام به قانون اساسی 
و حفظ استقالل لبنان، وحدت و تمامیت ارضی آن نظارت دارد. وي ریاست شوراي  عالی 
وزیران  شوراي  اداره  تحت  خود  که  دارد  عهده  بر  را  مسلح  قواي  کل  فرماندهی  و  دفاع 
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است.

1-2-1. قانون اساسی
اصلی  ترین  اساسی  قانون  شد.  تصویب  کشور  این  اساسی  قانون  میالدي  سال 1947  در 
 1991 سال  در  می  رود.  شمار  به  کشور  اداره  ي  چگونگی  تعیین  کننده  ي  منبع  و  مرجع 
در  می  توانند  ساله  ها  همه  ي 21  کشور  این  در  شد.  اصالح  لبنان  اساسی  قانون  میالدي 

انتخابات شرکت کنند. 
قانون اساسى کنونى لبنان، آن را کشورى مستقل، متحد، تجزیه  ناپذیر و با حفظ تمامیت 
اساس  بر  دارد.  تاکید  فرقه  ها  مصالح  به  احترام  و  دینى  عقاید  آزادى  بر  مى داند.  ارضى 
ماده 95 قانون اساسى، فرقه  گرایى یک اصل ثابت به شمار می  آید و براي ایجاد عدالت 
گوناگون  فرقه  هاى  میان  منصفانه  و  یکسان  طور  به  عمومى  شغل  هاى  همه  ي  انسجام،  و 

تقسیم مى شود. 

1-2-2. قوه مجریه
از 25 می 2008 میالدي تا کنون (سال 2010 میالدي) 
است.  کشور  این  سلیمان1،  رییس  جمهور  میشل  آقاي 
انتخابات ریاست جمهوري هر شش سال یک  بار برگزار 
می شود. آخرین انتخابات در سال 2008 میالدي بوده و 

انتخابات بعدي در سال 2014 میالدي خواهد بود.
سعد  آقاي  میالدي،   2009 نوامبر  نهم  از  همچنین 
کابینه  ي  اعضاي  است.  لبنان  نخست  وزیر  الحریري2 
و  رییس جمهور  مشورت  با  و  نخست  وزیر  توسط  دولت 

اعضاي مجمع ملی انتخاب می شوند.
بر مبناي قانون اساسى لبنان، رییس جمهور باید توسط 

نمایندگان مجلس و از میان مسیحیان مارونى انتخاب شود. پارلمان لبنان، رییس  جمهور 

1. Michel Sulayman
2. Sa’ad al-Din al-HARIRI

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


22 / راهنماي تجارت با لبنان

را با راي  گیرى پنهان انتخاب مى کند. وي در دور اول باید دو سوم آرا و در دور دوم باید 
اکثریت مطلق مجلس را از آن خود کند.  

تنها قدرت فعال در نظام لبنان در دست رییس  جمهورى 
انتخاب  سنى  مسلمانان  میان  از  را  نخست وزیر  او  است. 
توافق  با  و  نخست وزیر  توسط  وزرا  انتخاب  و  مى کند 

رییس  جمهور خواهد بود. 
مذهبی  و  سیاسی  چهره  هاي  از  یکی  نصراهللا  سیدحسن 
مطرح در کشور لبنان است. وي دبیر کل حزب  اهللا لبنان 
است و در دفاع از سرزمین  هاي جنوب لبنان نقش قابل 

مالحظه  اي داشته است.
تقسیم  بندى زیر براي گزینش وزراي دولت وجود دارد:

 وزیر امور خارجه: مسیحى.
 وزیر آموزش و پرورش: مسیحى.

 وزیر دفاع: مسیحى.
 وزیر اقتصاد: سنى.

 وزیر تجارت: دروزى.
 وزیر کشور: دروزى.

 وزیر آب و برق: شیعه.
 وزیر راه و ترابرى: شیعه.

 وزیر پست و تلگراف: شیعه.
 فرمانده ارتش: مسیحى.

 رییس بانک مرکزى: مارونى. 
مجریه  قوه  مسوول  عنوان  به  رییس  جمهورى  به  لبنان  اساسى  قانون   57 تا   49 مواد 
ناشى  پیامدهاى  «رییس جمهور  است:  آمده  اساسى  قانون   60 ماده  در  دارد.  اختصاص 
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از انجام وظایف محوله را به عهده نمى گیرد، مگر مرتکب خیانت بزرگ یا نادیده گرفتن 
قانون اساسى شود». در لبنان نخست  وزیر نقش چندانی در سیاست و اجرا ندارد. وي از 
یک سو توسط رییس  جمهور مارونى و از سوي دیگر به وسیله وزراى کابینه و نمایندگان 
طایفه  ها محدود شده است و هر تصمیمى که بگیرد، باید موافقت این دو دسته را جلب 
کند. نخست  وزیر مى کوشد به گونه  اى عمل کند که از چارچوب خواسته  هاى رییس  جمهور 
و طبقه  اى که وي نماینده آن است (مسیحیان مارونى) و نیز اعضاى کابینه و نمایندگان 

فرقه  هاي گوناگون بیرون نرود. 
رییس  جمهور مى تواند وزیران را به طور فردى یا جمعى عزل یا نصب کند. وي  صالحیت 
بخشش عمومی را پس از مشورت با شوراى عالى قضایى را دارد. او همچنین سفیران لبنان 
در کشورهاى دیگر را منصوب مى کند و استوارنامه  ي سفیران کشورهاى خارجى را دریافت 

مى کند. استان داران از سوي دولت منصوب 
پاسخ  گو  کشور  وزیر  برابر  در  و  مى شوند 
فرماندار  یک  شهرستان  هر  در  هستند. 
وجود دارد که او نیز از سوي دولت و پس از 

مشورت با استاندار منصوب می  شود. 

1-2-3. قوه مقننه
منتخب  نماینده ي  از 64  متشکل  کرسی  از 128  نُواب،  مجلس  نام  به  لبنان  مقننه  قوه 
مسلمانان و 64 نماینده ي منتخب مسیحیان تشکیل شده است. نمایندگان توسط آراي 

مستقیم مردم انتخاب می  شوند.
 2009 ژوئن  هفتم  در  انتخابات  آخرین  می شود.  برگزار  یک بار  سال  چهار  هر  انتخابات 
میالدي برگزار شده و انتخابات آینده در سال 2013 میالدي برگزار خواهد شد. هم  اکنون 

دو حزب هشتم مارس و چهاردهم مارس بیش ترین نماینده را در مجلس لبنان دارند. 
نبیه بري سیاست مدار با تجربه لبنانی،  از سال 1992 میالدي تاکنون به صورت پی در پی 
ریاست پارلمان لبنان را بر عهده داشته است. وي با ایفاي نقش قوي، در برابر فشارهاي 
داخلی و خارجی و بحران هاي سیاسی، کشور لبنان را به ایستادگی فرا خوانده است. نبیه 
بري که شخصیتی مهم در معادالت سیاسی لبنان به شمار می رود، همواره توانسته نقش 

وحدت  آفرین را در این کشور به خوبی ایفا کند.  
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در سیستم قانون گزاري لبنان، دولت یا مجلس پیش  نویس قانون را وضع کرده و تقدیم 
رییس مجلس مى کند، وي نیز آن را به کمیته داخلى مرتبط تقدیم می  کند. این کمیته 
کند.  مجلس  تقدیم  بود،  خواهد  نیز  تجدید  قابل  که  روز  چهل  تا  را  خود  گزارش  باید 

هنگامی که مجلس طرح را تصویب کند، قوه مجریه باید آن را اجرایی کند. 

1-2-4. قوه قضاییه
در کشور لبنان چهار گونه دادگاه اصلی تشکیل می  شود. در این میان، سه نوع داوري یا 
قضاوت ویژه  ي دعاوي مدنی و بازرگانی است. یک مورد نیز براي موارد کیفري در نظر 
گرفته شده است. در لبنان  دادگاه قانون اساسی نیز براي رسیدگی به تخطی از مواد قانون 
اساسی وجود دارد. دادگاه دیگري که در این کشور وجود دارد، دادگاه عالی است که به 

تخلفات احتمالی رییس  جمهور و نخست  وزیر رسیدگی می کند.  
آورده  کشور  این  عالی  دیوان  یا  عالی  دادگاه  درباره  ي  لبنان  اساسی  قانون  هشتادم  اصل 

است: 
هفت  از  دیوان  این  دارد.  را  وزیران  و  جمهور  روساي  محاکمه  ي  وظیفه  ي  عالی  «دیوان 
نماینده  ي منتخب مجلس نمایندگان و هشت صاحب  منصب قضایی عالی  رتبه  ي لبنانی 
برگزیده می شوند. این اعضا به ریاست عالی  رتبه ترین صاحب  منصب قضایی تشکیل جلسه 
می دهند. آراي محکومیت در دیوان عالی با اکثریت ده راي صادر می شود. آیین دادرسی 

در دیوان عالی به موجب قانون ویژه اي در این زمینه تعیین شده است.» 

1-3. وضعیت ریسک سیاسی
بر اساس ارزیابی هاي انجام شده توسط مراجع بین المللی، لبنان در میان کشورهاي آسیایی 
و  خاورمیانه  منطقه  ي  ناآرامی  هاي  به  توجه  با  است.  برخوردار  متوسطی  نسبی  ثبات  از 
داده  رخ  کشور  این  در  گذشته  سال  هاي  در  که  تنش  هایی  نیز  و  اشغالی  سرزمین هاي 
یافته  کاهش  کمی  بازرگانی  و  اقتصادي  فعالیت  هاي  براي  امنیت  و  ثبات  میزان  است، 
است. براساس ارزیابی هایی که صندوق ضمانت صادرات ایران انجام داده، این کشور در 
طبقه بندي ریسک، رتبه ي شش را داراست و سقف اعتبارات کوتاه مدت (زیر دو سال) 
براي این کشور معادل چهل میلیون دالر و براي اعتبارات میان مدت و بلندمدت (باالي 
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دو سال) معادل هشتاد میلیون دالر است.

1-4. افراد و گروه هاي با نفوذ
در لبنان با توجه به وجود گروه  هاي مذهبی و گرایش  هاي گوناگون، 
احزاب سیاسی متنوعی نیز وجود دارد. در این کشور مسلمانان و 
مسیحیان گروه  هاي ویژه  ي خود را دارند و حتی شیعیان و اهل 

سنت نیز براي امور سیاسی، احزاب خاص خود را دارند.
کشور  این  در  باالیی  نفوذ  از  که  لبنان  سیاسی  عمده   گروه  هاي 

برخوردارند، عبارتند از:
 حزب  اهللا (اسالمی).

 حزب فاالنژ ( مارونی).
 حزب امل (طرف دار سوریه).

 حزب سوسیالیست ترقی  خواه (عمدتًا دروزي).
 جنبش ملی لبنان. 

 حزب سوسیالیست ترقی  خواه. 

2. محیط قانونی
ثبت  سرمایه  گذاري،  کنسولی،  گمرکی،  فکري،  مالکیت  مالکیت،  قوانین  بخش،  این  در 
قانونی  مشوق  هاي  و  معافیت  ها  مالیاتی،  و  ارزي  بانکی،  قوانین  شرکت  ها،  راه  اندازي  و 
سرمایه گذاري و عضویت در سازمان هاي بین المللی، پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي 

تجاري بیان می  شود.

2-1. حقوق مالکیت 
حق  مردم  همه  ي  لبنان  در  می  دهد.  تشکیل  را  لبنان  اقتصاد  پایه  هاي  آزاد،  بازار  اقتصاد 
و  تجاري  فعالیت  هرگونه  آزادانه  دولت،  سوي  از  الزامی  یا  تحمیل  هیچ گونه  بدون  دارند 

مالی داشته باشند. 
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در قوانین سرمایه گذاري این کشور، سرمایه گذار خارجى مجوز در اختیار داشتن 49 درصد 
مالکیت شرکت لبنانی را داشته و 51 درصد باقی مانده باید در مالکیت یک شریک لبنانی 

باشد. 
بر اساس قوانین این کشور، حداقل پنجاه درصد از اعضاي هیات مدیره شرکت هاي ثبت 

شده در این کشور باید لبنانی باشند.
در قانون اساسی لبنان برخی از مواد به گونه  اي از مالکیت و نیز سرمایه  گذاري خارجی در 

این کشور حمایت می  کند، از جمله:
اصل پانزدهم: قانون از مالکیت حمایت می کند. هیچ کس را مگر به علت منافع عمومی 
در موارد مشخص در قانون و با جبران خسارت عادالنه و پیشاپیش، نمی توان از مالکیت 

خود محروم کرد. 
اصل چهاردهم: محل اقامت هر فرد در لبنان از تعرض مصون است. هیچ کس جز در 

موارد پیش بینی شده و به روش  هاي مشخص در قانون، حق ورود به آن را ندارد. 

2-2. قانون مالکیت فکري
قانون مالکیت فکري لبنان از بسیاري از آثار معنوي و فکري حمایت می  کند. این کشور به 
سازمان جهانی مالکیت فکري1 پیوسته است. لبنان بسیاري از معاهده ها و پیمان هاي این 

سازمان را پذیرفته است، که در زیر به تاریخ عضویت آنها اشاره می کنیم:
 . موافقت  نامه مادرید2 در یکم سپتامبر 1924 
. کنوانسیون پاریس3 در یکم سپتامبر 1924 

. کنوانسیون برن4 در سی ام سپتامبر 1947 
 . موافقت  نامه نیس5 در هشتم آوریل 1961 

1. WIPO (World Intellectual Property Organization)
2. Madrid Agreement
3. Paris Covnention
4. Berne Convention 
5. Nice Agreement
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 . کنوانسیون بروکسل1 در 21 می 1974 
. کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت فکري در سی ام دسامبر 1986 

. کنوانسیون رم2 در 12 آگوست 1997 
. پیمان همکاري حق اختراع3 در دوم ژوئن 2000 

 . پیمان سنگاپور در پنجم دسامبر 2006 

2-3. قانون سرمایه گذاري 
مقامات این کشور به ویژه سران دولت و مجلس لبنان در سال  هاي گذشته موانع بسیاري را 
از راه ورود سرمایه  هاي خارجی به این کشور برداشته  اند. به طور کلی، در این کشور فعالیت 
افراد و شرکت  هاي خارجی بسیار آسان  تر از دیگر کشورهاي عربی و یا کشورهاي هم  تراز 
به  کامًال  نیز  لبنان  در  جدید  کار  و  کسب  راه  اندازي  مراحل  در  موضوع  این  است.  لبنان 
چشم می  خورد. ولی در عین حال، بیشتر شرکت هاي خارجی از راه نمایندگی  هاي داخلی 
که با مقررات لبنان آشنا هستند، براي عرضه کاال و خدمات خود اقدام می  کنند. این بدان 
معناست که شاید ریسک ناآشنا بودن به قوانین اقتصادي، کار و کارگري و بازرگانی لبنان، 

برخی از شرکت  ها را براي فعالیت مستقیم در این کشور با مشکل روبرو می کند. 
را  کشور  نیاز  مورد  کالن  سرمایه گذاري  هاي  نمی  تواند  تنهایی  به  لبنان  خصوصی  بخش 
این  البته  می  کند،  شرکت  بزرگ  طرح  هاي  در  همواره  دولتی  بخش  بنابراین  دهد،  انجام 
موضوع مانعی براي حضور شرکت  هاي خارجی در پروژه  ها و سرمایه  گذاري ها در لبنان به 

شمار نمی رود. 
به طور کلی در لبنان بخش خصوصی و دولتی در کنار هم قرار دارند و اقتصاد این کشور 
یک «اقتصاد مختلط» است، و کم کم بخش خصوصی سهم بیش تري از اقتصاد را از آن 
در  خصوصی  مالکیت  ترویج  براي  بسیاري  تالش هاي  گذشته  سال هاي  در  می  کند.  خود 

لبنان صورت گرفته و بخش خصوصی نیز با طرح هاي دولت هم سو شده است. 
اصالحات  برنامه هاي  و  گذشته  سال  هاي  در  لبنان  دولت  اقتصادي  آزادسازي  سیاست 

1. Brussels Convention
2. Rome Convention
3. Patent Cooperation Treaty
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اقتصادي به رشد اقتصادي در این کشور منجر شده و از این رو دولت بستر مناسبی را 
از  پشتیبانی  و  خارجی  سرمایه  هاي  جلب  متوسط،  و  کوچک  بنگاه هاي  از  حمایت  براي 

کارآفرینان انجام داده است. 

2-4. مراحل راه اندازي کار تجاري (کسب  وکار) 
مورد  مستندات  ارایه  و  پنج  گانه  مراحل  طی  نیازمند  لبنان  در  شرکت  یک  فعالیت  آغاز 
نیاز به ادارات دولتی از جمله اداره  ي ثبت شرکت ها، اداره ي مالیات و صندوق ملی تامین 
اجتماعی این کشور است. مراحل ثبت شرکت جدید در لبنان در جدول شماره ي 1 ارایه 

شده  است.

جدول 1: مراحل راه اندازي کار تجاري (کسب و کار)

شماره 
مدت عنوان مرحلهمرحله

هزینه هاي الزمزمان الزم 

یک روزتعیین یک وکیل لبنانی.اول
شش میلیون پوند لبنان (ضمانت 
ساالنه) + یکصد هزار پوند لبنان 

(قانونی کردن وکالت  نامه در کانون 
وکالي دادگستري)

سپرده  گذاري سرمایه در بانک و دوم
بدون هزینهدو روزدریافت گواهی سپرده.

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

آگاه کردن وزارت امور مالی از آغاز چهارم
بدون هزینهدو روزبه کار شرکت. 

ثبت کردن در صندوق ملی تامین پنجم
بدون هزینهیک روزاجتماعی. 

 www.doingbusiness.org

2-5. قوانین گمرکی
سیستم گمرکی و قوانین تجارت خارجی لبنان در سال  هاي گذشته بسیار تسهیل شده 
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اعمال  وارداتی  کاالهاي  براي  را  پایین  بسیار  ارزش  با  تعرفه  اي  نرخ  هاي  لبنان  دولت  و 
می  کند. لبنان هیچ گونه سهمیه  اي براي واردات اعمال نمی  کند، ولی یک سیستم پیچیده 
پیچیده،  گمرکی  سامانه  ي  این  واقع  در  می  کند.  اجرا  را  واردات  و  صادرات  مجوزهاي  از 
جایگزینی است براي موانع گمرکی، تعرفه  هاي باال و سهمیه  هایی که این کشور می توانست، 
بیست  به  نفتی  محصوالت  و  نفت  واردات  لبنان  در  کند.  برقرار  خارجی  کاالهاي  براي 
شرکت محلی محدود شده و مجوزهاي واردات یا صادرات قابل واگذاري به اشخاص دیگر 
نیست. بازرگانان در صورت تخلف از مقررات، مجبور به پرداخت مبلغی جریمه به گمرك 
خواهند بود و براي صادرات مقادیر زیاد کاالهاي مصرفی مجوز ویژه  ي آن نیاز است. در 
کل، به دلیل جایگاه ویژه  ي لبنان به عنوان گذرگاه ترانزیت کاال میان برخی از کشورها و 
نیز ترانزیت برخی از کاالها به اروپا، این کشور مقررات و چارچوب هاي ویژه اي در بخش 
گمرکی دارد، تا افزون بر ایجاد یک منبع درآمد پایدار،  دیگر کشورها نیز بتوانند از امکانات 

گمرکات لبنان بهره مند شوند. 
برخی از کاالهایی که ورود آنها به لبنان ممنوع است، شامل موارد زیر هستند: 

 مواد مخدر. 
 خودروها یا وسایط نقلیه با عمر بیش از هشت سال.

 تفنگ، جنگ  افزار و تجهیزات نظامی.
 محصوالتی خالف اخالق و عفت عمومی.

 محصوالت خطرناك براي بهداشت عمومی.
وضعیت  روشنی  به  لبنان  گمرك  که  هستند  کاالهایی  جمله  از  کشاورزي  محصوالت 
زمینه  این  در  است.  کرده  مشخص  کشور  این  به  واردات  براي  را،  آن  اقالم  از  بسیاري 

می توان دسته بندي زیر را ارایه کرد:
 کاالهاي نیازمند مجوز فصلی: صیفی  جات، سبزیجات، گالبی، انگور، زردآلو و گل  هاي 

وحشی.
 کاالهاي نیازمند مجوز در طول سال: انواع زیتون، بذر کاج، بذر پیاز و سیب زمینی 

و پیله ابریشم.
 کاالهاي کشـاورزي ممنوع الورود: انواع لیمو، سیب، به، گیالس، آلبالو، توت فرنگی، 

آلوچه، بادام و سبزیجات برگی.
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 کاالهـاي نیازمند مجـوز از وزارت بازرگانی خارجی: گندم، محصـوالت پایه گندم، 
روغن زیتون، آب پرتقال، آب سیب، تخم خردل و کرم ابریشم.

 کاالهـاي نیازمند مجـوز از وزارت صنایع: سـیمان سـفید، قیر، نفت، سـنگ گچ، 
روغن هاي سوختی، نخ ابریشم، سیم  هاي الکتریکی، چرم فرآوري نشده، ماشین آالت 

و تجهیزات صنعتی.
 کاالهاي نیازمند مجوز از دیگر وزارت خانه  هاي لبنان.

 وزارت بهداري: اقالم دارویی.
وزارت محیط زیست: مواد شیمیایی. 

با توجه به مقررات گمرکی لبنان، اقالم دارویی و غذایی باید برچسب  هاي اطالعات نام 
تولیدکننده، تاریخ تولید، انقضاي مصرف و مبدا حمل کاال را داشته باشند. کاالهایی که 
بدون برچسب اطالعات باشند به دلیل تخطی از قوانین گمرکی مرجوع می شوند. گفتنی 

است که تنباکو در لبنان از حقوق انحصاري واردات و صادرات برخوردار است.

2-6. قوانین بانکی
بانک مرکزي لبنان1، نهاد اصلی نظارت کننده 
بر سیستم پولی این کشور است. لبنان از دید 
استانداردهاي  از  بسیاري  قانونی  و  حقوقی 
و  قوانین  می کند.  رعایت  را  بانک داري  جهانی 
مقررات داخلی این کشور در زمینه هاي مالی 
و بانک  داري نسبت به دیگر کشورهاي منطقه 

پیشرفته  تر است.
تاریخ بانک داري در این کشور به دوره  ي امپراتوري عثمانی برمی گردد، که همه  ي بانک  هاي 
رسمی شاخه اي از بانک هاي خارجی بودند. با پایان یافتن جنگ جهانی اول که لبنان تحت 
از  پس  و  شد  آغاز  کشور  این  در  بانک ها  تاسیس  فرایند  گرفت،  قرار  فرانسه  قیمومیت 
بین  لبنان،  در  بانک  ها  افزایش  اوج  کرد.  رشد  سرعت  به  بانک ها  تاسیس  روند  استقالل، 
سال هاي 1950 تا 1965 میالدي بود که تعداد آنها به حدود 79 بانک رسید. البته هجده 

1. Reserve Bank of India

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


بخش اول: کلیات، فصل اول: محیط سیاسی و قانونی / 31

به  متعلق  بانک  پنج  که  بودند،  خارجی  کشور  یازده  از  و  غیرلبنانی  بانک  ها  این  از  بانک 
کشورهاي عربی بود. 

به  و  افتتاح  تجاري  بانک  یک  عنوان  به  میالدي    1963 سال  در  لبنان  مرکزي  بانک 
 عنوان واحد مستقل از دولت و هدایت کننده  ي همه  ي فعالیت هاي مالی، پولی، بانکی و 
سرمایه گذاري لبنان معرفی شد. مرکز این بانک در بیروت است و در 9 شهر این کشور از 

جمله صور، صیدا، نبطیه، بعلبک و طرابلس شعبه دارد. 
بانک مرکزي لبنان توسط یک رییس کل و چهار معاون اداره می شود و هیات مدیره آن 

شامل رییس کل، معاونین و مدیران کل دو وزارت خانه دارایی و اقتصاد و تجارت است. 
رییس کل بانک مرکزي به پیشنهاد وزیر دارایی و با تصویب کابینه ي دولت انتخاب می شود. 
فعالیت هاي  بر  نظارت  و  مدیریت  لبنان،  پول  ارزش  حفظ  مرکزي،  بانک  اصلی  وظیفه  ي 

بانکی و پولی بانک ها و موسسات اعتباري، مالی و مبارزه با پول شویی است. 
بر اساس قوانین بانک مرکزي، همه  ي بانک هاي تجاري لبنان به جز بانک هاي سرمایه گذاري 
و بانک هاي پرداخت کننده وام هاي میان و بلند مدت، باید درصدي از حجم پس اندازها و 

پول هاي در گردش و نقدینگی خود را نزد بانک مرکزي به صورت نقد بسپارند.
بانک  هاي لبنان به دلیل افزایش سپرده  ها و میزان گردش پول و همچنین کاهش میزان 
چندان  جهان  اخیر  مالی  بحران  در  توانسته  اند  اقتصادي،  ساختار  بازسازي  و  وام  دهی 

دست خوش بحران نشود. 
برخی از بانک 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. قوانین ارزي
بر اساس قانون مدیریت ارزي این کشور، سرمایه گذاران به راحتی می توانند ارزهاي خارجی 
را در این کشور با پوند لبنان مبادله کنند. ارز خارجی را می توان از بانک مرکزي لبنان یا 
سایر بانک هاي مجاز، خریداري کرد. انتقال سرمایه به خارج از لبنان با تایید بانک مرکزي 
لبنان قابل انجام است. سرمایه گذاران خارجی می  توانند اصل سرمایه و سود حاصله را با 

ارز خارجی، از کشور خارج کنند.
در لبنان صرافی ها و بانک ها تبدیل ارز و پول هاي خارجی را انجام می دهند. بسیاري از 
مغازه هاي داراي پروانه ي معتبر و همچنین هتل ها نیز می توانند کار تبدیل ارز را در این 
کشور انجام دهند. بانک مرکزي لبنان بر نرخ هاي تبدیل پول هاي خارجی در این کشور 
نظارت دارد. در کنار پوند لبنان،  پول هاي ملی کشورهاي فرانسه و آمریکا نیز در این کشور 
کاربرد دارند. در برخی از فروشگاه هاي کوچک و مغازه ها نیز با دالر به سادگی می توان 

خرید کرد.  

2-8. قوانین مالیاتی 
مالیات  درصد  پانزده  نرخ  مشمول  لبنان،  کشور  در  فعال  لبنانی  و  خارجی  شرکت هاي 
می شوند. سهام داران شرکت ها نیز مشمول مالیات بر درآمد، پس از کاهش سهم خانواده 

می شوند که نرخ افزایشی آن به صورت زیر است: 
درآمد زیر 9  میلیون پوند لبنان: چهار درصد.

درآمد بین 9 تا 24  میلیون پوند لبنان: هفت درصد.
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درآمد بین 54 تا 104  میلیون پوند لبنان: شانزده درصد.
درآمد باالي 104 میلیون پوند لبنان: 21  درصد.

منظور از سهم خانواده حداکثر شش درصد حقوق ماهیانه ي فرد، تا سقف 1/5 میلیون 
پوند لبنان است. 

مالیات شخصی در لبنان داراي نرخ هایی به صورت زیر است:
درآمد بین 1 تا 6  میلیون پوند لبنان: دو درصد.

درآمد بین 6 تا 15  میلیون پوند لبنان: چهار درصد.
درآمد بین 15 تا 30  میلیون پوند لبنان: هفت درصد.
درآمد بین 30 تا 60  میلیون پوند لبنان: یازده درصد.

درآمد بین 60 تا 120  میلیون پوند لبنان: پانزده درصد.
درآمد باالي 120 میلیون پوند لبنان: بیست درصد. 

دولت لبنان از محل مالیات  هاي دریافتی، در تامین بخشی از کمبودهاي تراز تجاري و 
نیز سرمایه  گذاري در پروژه  هاي کالن و زیرساختی کشور بهره می گیرد. در لبنان قانون 

مالیات  ها داراي ساختار مطلوبی است و میزان و یا نرخ آن در حد عرف و معمول است. 

2-9. قوانین کنسولی 
باید  لبنان  خاك  به  ورود  براي  خارجی  کشورهاي  شهروندان  کنسولی،  قوانین  اساس  بر 

روادید بگیرند. سفارت لبنان در تهران به اتباع ایرانی خدمات کنسولی ارایه می کند. 
براي دریافت روادید لبنان مدارك زیر مورد نیاز است:

 اصل گذرنامه با دست  کم هفت ماه اعتبار از هنگام آغاز مسافرت. 
 دو قطعه عکس. 

کپی بلیط رفت و برگشت و رزرو هتل.  
هزینه  ي صدور روادید نیز به صورت زیر است: 
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 ویزاي لبنان یک ماهه یک بار ورود: پانصد هزار ریال. 
 ویزاي لبنان یک ماهه دو بار ورود: هفتصد هزار ریال.  

ویزاي لبنان چند بار ورود: یک میلیون ریال.  
زمان تحویل روادید، هفت روزکاري پس از تکمیل مدارك است. براي سفر به لبنان نیز 
غیرقابل  روادید،  دریافت  براي  شده  پرداخت  هزینه  ي  کشورها،  دیگر  از  بسیاري  مانند 

برگشت است. 
براي هرگونه مسافرت به این کشور بهتر است، به نکات زیر توجه شود: 

 مراقب اشـیاي ارزش مند و مدارك مسـافرتی خود باشید و اصل گذرنامه خود را در 
صندوق امانات هتل یا محل اقامت نگهداري کنید.

 اگر به هر دلیل توسـط پلیس محلی بازداشت شدید، از مامورین بخواهید به استناد 
ماده ي 36 کنوانسیون وین درباره ي امور کنسولی، سریعًا سفارت ایران را از موضوع 

آگاه سازید. 
 اگـر به زبان عربی یا انگلیسـی آشـنایی نداریـد، از امضاي هرگونه اوراق و اسـناد 
خـودداري کنید. البته افراد در این کشـور تحت حاکمیت قوانین محلی هسـتند و 
وظایـف نمایندگی ایران مبنی بر ارایه ي خدمات کنسـولی، بـه معناي نقض قوانین 

کشور میزبان نیست. 
 پیش از رفتن به لبنان، نسبت به تزریق واکسن هپاتیت بی اقدام کنید.
 در صورت آسیب دیدگی و زخمی شدن، باید واکسن کزاز تزریق کنید. 

 از نوشیدن آب غیرجوشیده و حتی آب لوله  کشی خودداري کنید. تنها آب جوشیده 
یا تصفیه شده بنوشید، هم چنین می  توانید از آب معدنی که در بسته بندي و با بهاي 

مناسب یافت می شود، استفاده کنید.
 در صورت بروز مشکل یا بیماري جدي به یک مرکز درمانی معتبر مراجعه کنید. در 

مجموع سطح دانش پزشکی لبنان و کیفیت داروها در این کشور مطلوب است. 
 پیشـنهاد می  شود هنگام سـفر به این کشور از تسـهیالت مربوط به بیمه  ي مسافر 

استفاده کنید. 
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3. عضویت در سازمان  هاي بین المللی، پیمان هاي اقتصادي 
و موافقت نامه  هاي تجاري 

تجاري  موافقت نامه هاي  و  اقتصادي  پیمان هاي  بین  المللی،  سازمان هاي  در  کشور  این 
بسیاري عضویت دارد.

3-1. عضویت در سازمان هاي مهم بین المللی
این کشور عضو یا ناظر سازمان هاي بین  المللی بسیاري ست. این سازمان ها عبارتند از:  

  سازمان ملل متحد.
. سازمان جهانی تجارت (ناظر)1 

 بانک جهانی.
 صندوق بین  المللی پول.

 اتاق بازرگانی بین المللی.
 سازمان جهانی گمرك.

 آژانس تضمین سرمایه  گذاري چندجانبه.
. سازمان جهانی مالکیت فکري2 

 شوراي امنیت سازمان ملل (موقت). 
 سازمان بین  المللی هواپیمایی کشوري. 

 بانک بین المللی ترمیم و توسعه. 
 کنفرانس تجارت و توسعه ي ملل متحد.

 سازمان بین  المللی استاندارد.
 سازمان جهانی گردشگري.

 بنگاه مالی بین  المللی. 

1. World Trade Organization (WTO )
2. World Intellectual Property Organization (WIPO )
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 سازمان جهانی هواشناسی. 
 سازمان بین  المللی توسعه . 

 صندوق بین المللی توسعه ي کشاورزي.
 سازمان توسعه ي صنعتی ملل متحد (یونیدو).

 سازمان جهانی ماهواره  هاي مخابراتی. 
 اتحادیه ارتباطات راه دور بین  المللی.

 سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو).
 آژانس بین  المللی انرژي اتمی.

 پلیس بین الملل.
 سازمان بین المللی مهاجرت.

 کمیته بین  المللی المپیک. 
 اتحادیه ي جهانی پست.

 سازمان بهداشت جهانی.
 سازمان کنفرانس اسالمی. 

 بانک توسعه اسالمی. 
 سازمان منع جنگ  افزارهاي شیمیایی. 

 هیات عالی سازمان ملل در امور پناهندگان.
 فدراسیون جهانی اتحادیه هاي تجاري.

 سازمان جهانی کار. 
 کنفرانس صلح آفریقا. 

 بانک توسعه اقتصادي عرب. 
 G-77 این کشور هم چنین یکی از اعضاي جنبش غیرمتعهدها1 است. این کشور به گروه

و G-24 نیز پیوسته است.

1. Non Aligned Movement
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3-2. عضویت در پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري
امروزه عضویت در پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري، از اهمیت بسیار باالیی 
در تجارت بین الملل برخوردار است. یکی از اهداف موافقت نامه هاي تجاري بین کشورها، 

رساندن تعرفه هاي گمرکی به حد صفر است. 
منافع  از  شدن  محروم  معناي  به  موافقت نامه ها،  و  پیمان ها  این  در  عضویت  عدم 

موافقت نامه هاي مذکور به ویژه در زمینه ي صادرات است. 
لبنان عضو برخی از پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري منطقه  اي و بین  المللی 

بسیاري است. این پیمان ها و موافقت نامه هاي تجاري عبارتند از:
. صندوق توسعه ي اقتصادي و اجتماعی عرب1 

. صندوق پول عرب2 
. منطقه ي تجارت آزاد پان - عرب3 

 پیمان تجارت آزاد لبنان با جامعه  ي اروپا.
 پیمان تجارت آزاد لبنان با منطقه تجارت آزاد اروپا.

امضاي موافقت  نامه  ي منطقه تجارت آزاد پان- عرب موجب شده تا تعرفه گمرکی کاالهاي 
کشورهاي عربی که به لبنان وارد می  شوند کاهش یابد. بر این اساس، تعرفه گمرکی کاالها 

از سال 2002 میالدي به پنجاه درصد کاهش یافته است. 
کمیته اقتصادي و اجتماعی اتحادیه عرب، زمان اجراي کامل موافقت نامه تسهیل و گسترش 
تبادل تجاري کشورهاي عربی را از سال 2007 میالدي به 2005 میالدي تغییر داد. افزون 
بر لغو تعرفه گمرکی براي کاالها تا سال 2005 میالدي، همه  ي موانع غیرتعرفه اي نیز لغو 
می  شود. هم چنین محدودیت زمانی براي صادرات کاالهاي ترجیحی از 35 ماه به 45 ماه 

افزایش می  یابد که این محدودیت در اول سال 2005 میالدي کامًال از بین رفته است. 
اتحادیه  موافقت  نامه،  این  اساس  بر  دارد.  آزاد  تجارت  موافقت نامه  اروپا  اتحادیه  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 گمرکی محصوالت کشاورزي صادراتی لبنان به جز شیر، ماست، 
ذرت، برخی محصوالت کاکائو، بستنی و برخی از مشروبات الکلی را حذف کرده است. در 
مقابل لبنان نیز متعهد شده تا تعرفه  ي گمرکی 120 قلم از محصوالت صادراتی اروپا مانند 
مانند  محصوالت  از  برخی  و  ذرت  بیسکویت،  شکالت،  کاکائو،  شیرینی،  آدامس،  ماست، 
سیب زمینی، بستنی، آب معدنی و آبجو را سی درصد کاهش دهد. تعهدات لبنان بین 

شش تا دوازده سال پس از آغاز اجرایی شدن این پیمان، انجام خواهد شد.
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در این فصل به مطالبی هم چون دین، زبان، عالیق و الگوي زندگی و مصرف، نهادهاي 
اجتماعی و دینی، رسانه ها، عادات خرید و مصرف، تعطیالت، اعیاد و جشن ها، دیدگاه کلی 
نسبت به ایران، فرهنگ مذاکره، نقش هدایا و سوغات، ارزش هاي غالب و آداب و رسوم 

خاص مردم لبنان پرداخته می  شود.

1. ارکان فرهنگی و اجتماعی
در این قسمت، نخست با ارکان اصلی تشکیل دهنده ي فرهنگ کشور لبنان، هم چون دین 

و زبان و سپس با آداب و رسوم کلی مردم این کشور آشنا می شویم. 

1-1. دین
اسالم و مسیحیت دین  هاي رایج در این کشور 
هستند. در لبنان 59/7 درصد مردم مسلمان، 
جمعیت  از  درصد   1/3 و  مسیحی  درصد   39

نیز پیرو دیگر ادیان هستند. 

2-1. زبان
زبان رسمی کشور لبنان، عربی است. ولی زبان  هاي دیگر مانند ارمنی، انگلیسی و  فرانسوي 
نیز در آن کاربرد دارد. اصل یازدهم قانون اساسی لبنان می  گوید، زبان عربی زبان رسمی 

و ملی کشور است. قانون موارد استفاده از زبان فرانسه را تعیین خواهد کرد.

فصل دوم
محیط فرهنگی
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لهجه  ي لبنانی شاخه  ي عربی شامی به شمار می  رود و در   کاربرد و تلفظ واژگان با دیگر 
نزدیک  تر  مصري  و  فلسطینی  عربی   سوري،  به  گویش  این  دارد.  تفاوت  شاخه  هاي  عربی 

است. 
در این زبان، حرف «ج»، «ژ» خوانده می  شود و به جاي «ق»  ، حرف «ع» و به جاي «ث» 
نیز حرف «ت» تلفظ می  شود. براي نمونه، واژه  ي «کثیر»،کتیر خوانده می  شود و واژه   ي 
«قلب»، علب خوانده می  شود. هم چنین واژه  ي «جدید»، ژدید ادا می  شود. این مورد آخر 
جالب است، چرا که معموالً گفته می  شود در زبان عربی چهار حرف «پ»، «ژ»، «گ» و 
«چ» وجود ندارد، ولی می  بینیم که این موضوع در برخی از گویش  هاي عربی تعدیل شده 

است. 
بیشتر لبنانی ها دو زبانه هستند و به زبان  هاي عربی و فرانسه سخن می  گویند. به همین 
دلیل لبنان عضو سازمان کشورهاي فرانسوي زبان است. زبان انگلیسی نیز میان دانشجویان 

لبنانی رایج شده  است. 

1-3. الگوي زندگی
مردم لبنان مانند بسیاري دیگر کشورها، افرادي میهن  دوست 
هستند و این موضوع در مناسبت  هاي گوناگون و نیز در جریان 

زندگی عادي آنها به روشنی دیده می  شود.
لبنان به عنوان کشوري عربی و اسالمی که بخش بزرگی از جمعیت آن مسیحی است، 
داراي فرهنگی چندگانه است که موجب پیوند خوردن روش زندگی مسلمانان و مسیحیان 
آموزه  هاي  از  مهمی  بخش  دینی  ارزش  هاي  و  آیین  ها  باورها،  کشور  این  در  است.  شده 
بدان  کشور  این  مردم  که  ویژگی  هایی  از  یکی  است.  مردم  زندگی  کل  در  و  مدرسه  ها 
مشهورند، پایداري و مقاومت است که شاید جنگ  هاي داخلی این کشور و تهاجم به این 

کشور در دهه  ي گذشته موجب آن شده است.
امروزه روش زیستن در لبنان اندکی دچار دگرگونی شده است. باز شدن اقتصاد این کشور، 
شیوه  ي  روي  بر  اینترنت،  و  ماهواره  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوري  هاي  جهانی،  تحوالت 
زندگی لبنانی  ها اثر گذاشته و به تبع آن سطح رفاه و توان مالی مردم افزایش یافته است.  
از جاذبه هاي لبنان می توان به جنگل هاي انبوه درخت سدر اشاره کرد. درخت سدر همواره 
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به عنوان درختی مقدس مطرح بوده و در آموزه  هاي بیشتر پیامبران جایگاه ویژه  اي داشته 
و از چوب آن براي ساختن کاخ هاي فرمانروایان استفاده می شده است.

در تاریخ آمده که حضرت سلیمان به دستور خداوند تخت خویش 
را از این درخت که در ارتفاعات لبنان رشد می کند ساخت. با توجه 
به شکوه درخت سدر، از آن به عنوان نماد ملی لبنان و نشانه اي در 

پرچم این کشور استفاده شده است.
لبنان از نظر مذهبی کشوري آزاد است. توجه به بافت اجتماعی 
از همزیستی  کشور نمونه خوبی  این  در  نشان می دهد که  لبنان 
و مذهبی و دینی وجود دارد، به طوري که در لبنان هجده طایفه ي  آداب  با  گوناگون 

رسوم مختلف زندگی می کنند. در لبنان براي زندگی گروه هاي مختلف محدودیتی وجود 
ندارد و هر کدام آزاد هستند تا بر اساس آداب و رسوم خود زندگی کنند. این کشور از 

دیرباز جایگاهی براي محک زدن فرهنگ ها و تبادل نظر درباره  ي ادیان بوده است. 
لبنان شاید از نخستین کشورهاي خاورمیانه باشد که مراکز علمی آموزش طراحی لباس، 
پیرایش و انستیتوهاي زیبایی را داراست و هرساله طراحان در آن به نمایش آخرین آثار 

خویش می پردازند.
هر ساله در تابستان یک جشنواره تابستانی که داراي تخفیف هاي ویژه  ي هتل ها، رستوران ها، 
مناطق گردشگري، بلیط هواپیما و ... است، برگزار می شود. همچنین جشنواره هاي مهم 
هنري و فرهنگی در این کشور برگزار می شود، مانند جشنواره موسیقی بعلبک که در آن 
بزرگ ترین ارکسترهاي جهان برنامه دارند و یا جشنواره هاي هنري که در شهر بیت الدین 
هنرمندان  از  بسیاري  و  می شود  برگزار  تابستان  فصل  در  لبنان)  باستانی  شهرهاي  (از 
برجسته در آن شرکت می کنند. بیشتر مردم لبنان می  توانند خودشان را با فرهنگ  هاي 

گوناگون هماهنگ کنند. 
بیروت شهري زیبا و بندري است. این شهر داراي دو بخش است. شمال شرق آن بیشتر 

مسیحی  نشین و جنوب غربی آن مسلمان نشین است. 
در میان کشورهاي عربی تنها کشوري که عمًال در مقابل رژیم اشغال گر قدس ایستادگی 
می  کند، لبنان است. نیروهاي حزب  اهللا که شیعیانی استوار و مقاومند، از سال  هاي دور در 
برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی ایستاده  اند. توانمندي نیروهاي حزب اهللا به گونه  اي است 
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که حتی سوریه که مدعی مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی است، می  کوشد تا خود 
را حامی حزب  اهللا معرفی کند، تا به این وسیله بخش  هایی از سوریه را که در اشغال رژیم 

صهیونیستی است، آزاد کند.

1-4. نهادهاي اجتماعی و دینی
تاثیر  لبنان،  جامعه  ساختار  در  دینی  و  اجتماعی  نهادهاي 
قابل مالحظه اي دارند. در این کشور ادیان اسالم و مسیحیت 
در بسیاري از نهادها و سازمان  ها نمود دارند. در این کشور، 
توجه  درخور  مسیحیان  و  مسلمانان  سازش  و  همزیستی 

است.
بوده   گوناگون  تمدن هاي  گذرگاه  سال  هزاران  براي  لبنان 
است. پس جاي شگفتی نیست که این کشور کوچک داراي 

موسیقی،  پربار  رسوم  به  بسیار  مذهبی  و  قومی  گونه هاي  وجود  باشد.  زنده  اي  فرهنگ 
آشپزي و جشن  هاي لبنان کمک کرده  است. 

در بیروت نمایش ها و کنسرت  هاي موسیقی فراوانی برگزار می  شود. در نگارخانه ها، موزه ها، 
تئاترها و اماکن عمومی جشن  ها و جشنواره  هاي بسیاري برگزار می شود. جامعه  ي امروز 

لبنان تحصیل  کرده و شاید با کشورهاي اروپایی حاشیه مدیترانه  قابل مقایسه باشد. 
این کشور نه تنها محل تالقی مسیحیت با اسالم، بلکه دروازه اي است که جهان عرب را 

به اروپا متصل می کند.
در لبنان دانشگاه  هاي بسیاري فعال هستند 
و از مهم  ترین آنها می  توان به دانشگاه لبنان 
اشاره کرد. این دانشگاه تنها دانشگاه دولتی 
با  و  دارد  باالیی  علمی  سطح  است.  لبنان 
دانشگاه  هاي فرانسه و سایر کشورهاي اروپایی 
هزینه  ي  خوابگاه،  وجود  است.  ارتباط  در 
این  شاخصه هاي  از  باال  علمی  سطح  کم و 

دانشگاه است.
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زبان تدریس در دانشگاه به انتخاب دانشجو، انگلیسی یا فرانسه است. دانشگاه لبنان در 
رشته  هاي مهندسی شهرت دارد. به قول خود لبنانی  ها درس  هاي رشته هاي مهندسی آن 
آمریکا است. دانشگاه بین  المللی لبنان از  کشورهاي دیگر حتی  سخت  تر از دانشگاه  هاي 
دانشگاه  هاي آینده  دار لبنان است. مسوول این دانشگاه، عبدالرحیم مراد، از سرمایه  دارهاي 
لبنان است که در دوره  هاي پیشین نماینده مجلس و وزیر دفاع بوده است. این دانشگاه 
کار خود را با یک دانشکده از استان بقاع شروع کرد. امروزه این دانشگاه در شهرهاي بزرگ 
آینده  در  که  شده  گفته  دارد.  شعبه  نیز  عربی  کشورهاي  در  و  است  شعبه  داراي  لبنان 
نزدیک نیز شعبه  اي در جزیره  ي کیش ایجاد می  کند. لبنان همچنین میزبان دانشگاه هایی 

مانند دانشگاه آمریکایی بیروت، دانشگاه سنت  جوزف و دانشگاه آمریکایی لبنان است.
در کشور لبنان زوج هاي با دین ناهم سان نمی  توانند با هم ازدواج کنند. افراد بدون دین 
و غیرمتعهد به ادیان شناخته شده  ي بودایی، هندو و یا مذهب پروتستان نیز نمی توانند 
در این کشور با هم ازدواج کنند. البته کسانی که خوش شانس هستند و دین و مذهبی 
یکسان دارند هم براي ثبت پیوند زناشویی در مراجع مذهبی با مشکالتی روبرو هستند. 
براي نمونه، کلیساي مارونی که مذهب بیشتر مسیحیان لبنانی است طالق را منع کرده 
است. در شرایطی که زوج هاي متعهد به ادیان و مذاهب گوناگون نمی توانند در لبنان با هم 
ازدواج کنند، دولت ازدواج هایی که در بیرون از لبنان انجام شود را، به رسمیت می شناسد. 
همین مساله موجب شده شرکت هاي مسافرتی براي پاسخ  گویی به درخواست  هاي مردم 
مراسم  برگزاري  براي  دهند.  ارایه  کشور  از  بیرون  در  ازدواج  ویژه  ي  مسافرتی  بسته هاي 
فاصله دارد 1,900 دالر پرداخت  عقد در قبرس که با هواپیما تنها نیم ساعت با لبنان 

می  شود. 
در لبنان نزدیک به یک سوم مدارس توسط دولت و بقیه زیر نظر کلیسا اداره می  شود. 
برخی از شیعیان، مدیریت تعدادي از مدارس دولتی را به عهده گرفته  اند. حزب  اهللا از ده 
سال پیش به فکر برپایی مدارسی براي شیعیان بوده است و تاکنون 9 مدرسه در لبنان و 
یک مدرسه در شهر قم ایران با کمک مقام معظم رهبري و دولت ایران تاسیس کرده است 

که به نام مدارس المهدي شناخته می  شود.
دولت لبنان براي مدارس خود کتاب  هایی تدوین کرده است و مدارس دیگر در انتخاب 
کتب درسی آزاد هستند. بیشتر مدارس لبنان از دانش  آموزان هزینه  ي آموزشی دریافت 
لبنان  در  می  شود.  استفاده  نیز  نیکوکار  افراد  هاي  کمک   از  موارد  برخی  در  و  می  کنند 
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کسانی که مدرك دیپلم دریافت کنند، می  توانند بدون کنکور وارد دانشگاه شوند. 
در لبنان اگر میان دو طایفه درگیري رخ دهد، یک قانون عام وجود دارد که بر اساس 
آن همه  ي مردم، به علما حتی از گروه مخالف باشد، احترام می  گذارند. در واقع روحانیون 

همه  ي طوایف، محترم هستند. 

1-5. رسانه ها
لبنان به چهارراه فرهنگی جهان معروف است. آیین  ها، مکاتب و اندیشه  هاي گوناگون به 
سادگی در این کشور ترویج می  شود. می  توان گفت که لبنان منطقه  ي آزاد فرهنگی به 
شمار می  رود. فرهنگ غرب از سویی و فرهنگ آسیا از سوي دیگر و گاهی فرهنگ آفریقا 
در آن راه دارد و به سهولت با ابزارهاي ارتباطی و با شیوه  هاي جذاب ترویج می  شود. در 
القائات و شبهات فراوان قرار  فضاي شبهه پراکنی باز است و مردم تحت تاثیر  این کشور 

می گیرند.
تعداد  لبنان  در  دارند.  گوناگون  حوزه  هاي  در  مجله  چهل  از  بیش  لبنان  در  مسیحیان 
شبکه هاي تلویزیونی به حدي است که خود مردم از آمار دقیق آن اطالعی ندارند. آنها 
با  افراد  است.  دسترسی  قابل  تلویزیونی  کانال  پانصد  تا  دویست  به  نزدیک  که  می  گویند 
کانال   9 لبنان  در  ببینند.  را  کشور  این  تلویزیونی  شبکه  هاي  می  توانند  مبالغی  پرداخت 

تلویزیونی بدون پرداخت هزینه، براي همگان قابل استفاده است.
شبکه ال. بی. سی مربوط به مسیحیان این کشور است. یک کانال تلویزیونی در بیروت 
وجود دارد که به صورت شبانه  روزي مرثیه پخش می  کند. شبکه ي المنار مربوط به حزب  اهللا 

است که به اخبار ایران نیز می  پردازد.

1-6. عادات خرید و مصرف
برخی از کاالهاي گران  قیمت که در گذشته  اي نه چندان دور در این کشور فروش کمی 
داشتند، امروزه در بازار خریدار دارند. می  توان گفت که بازار محصوالت لوکس و قیمتی 
در لبنان جاي خود را باز کرده است. البته محل  هاي فروش سنتی و بازارچه  هاي قدیمی 
نیز هنوز در این کشور پابرجاست و بسیاري از مردم نیازهاي زندگی روزانه  ي خود را از 

آنها تامین می  کنند. 
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دست  به  خود  خرید  از  که  ارزشی  و  قیمت  کیفیت-  رابطه ی  به  لبنانی  ها  کل،  طور  به 
می آورند، اهمیت باالیی می  دهند. محصوالت باید معموالً از دوره کاربرد باالتري برخوردار 
فروش  شاخص  هاي  مهم  ترین  از  کاال  عمر  و  قیمت  چه  اگر  شوند.  خراب  کمتر  و  باشند 
در لبنان هستند، ولی در گرایش  هاي مصرفی طبقه ثروتمند و بخشی از طبقه متوسط 
مشاهده می  شود که آنها بیش تر به مارك کاال، تنوع کاال و کیفیت خدمات توجه می  کنند. 
توسعه  از  ناشی  موضوع  این  که  است  یافته  تر  تکامل  مصرفی  عالیق  و  عادات  شهرها  در 

روش  هاي جدید توزیع کاال، مانند فروشگاه  هاي بزرگ زنجیره  اي تخصصی است.    

1-7.تعطیالت رسمی
در لبنان چهارده روز تعطیلی رسمی به طور سراسري وجود دارد. تعطیالت رسمی این 

کشور عبارتند از:
 سال نوي میالدي: یکم ژانویه.

 سال نوي ارمنی  هاي ارتدوکس: ششم ژانویه.
 جشن مارونی  ها: نهم فوریه.

زادروز پیامبر گرامی اسالم: 26  فوریه. 
 جمعه خوب: دوم آوریل.

 یکشنبه پاك: چهارم آوریل.
 یکشنبه پاك ارتدوکس ها: پنجم آوریل.

 روز کارگر: یکم می.
 روز شهدا: ششم می.

روز مقاومت و آزادي: 25  می.
 عید فطر: یازدهم سپتامبر.

 روز مقدسین مسیحی: یکم نوامبر.
 عید قربان: هفدهم نوامبر.

روز استقالل: 22  نوامبر.
 سال نوي اسالمی: هفتم دسامبر.
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روز کریسمس: 25  دسامبر.
هم چنین روزهاي جمعه  ي پیش از عید پاك و روز سوگواري عاشورا نیز از تعطیالت لبنان 

است. 
آغاز سال نوي عرب ها، ماه محرم نخستین ماه هجري قمري است که بر این اساس، تعداد 
روزهاي سال بین 345 و 355 روز متغیر است و ده روز با تقویم میالدي و هجري شمسی 
تفاوت دارد. از آنجا که تصمیم گیري در این رابطه وابسته به رویت ماه  در آسمان بوده، 
گاهی برخی از تعطیالت یک یا دو روز جابجا می  شوند. لذا تاریخ دقیق برخی از تعطیالت 

این کشور بر اساس تاریخ میالدي متغیر است.

1-8. اعیاد و جشن  ها
مراسم  با  مردم  سنتی  مراسم  کشور  این  در 
مذهبی آنان آمیخته شده است و به سادگی 
نمی  توان تفکیکی بین آنها قایل شد. برخی 
از جشن  ها و آیین  هاي مهم مذهبی در لبنان 

عبارتند از:  

 مراسم مذهبی مسلمانان
مراسم مذهبی مسلمانان لبنان، مشابه مراسم مسلمانان دیگر کشورهاي جهان است. این 

مراسم عبارتند از:
 محرم.

 عید قربان.
 عید فطر.

 حج.

 مراسم مذهبی مسیحیان
مراسم و جشن  هاي مسیحیان لبنان عبارتند از:
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 کریسمس.
 یک شنبه نخل.

 عید میالد مسیح.

2. فرهنگ مذاکره
و  سوغات  و  هدایا  مذاکره،  آداب  ایران،  به  نسبت  لبنانی  ها  کلی  دیدگاه  بخش  این  در 

ارزش هاي غالب و رسوم خاص در لبنان بیان می شود.

2-1. دیدگاه کلی نسبت به ایران 
مردم ایران و لبنان از گذشته  هاي بسیار دور داراي تاریخ و تمدن بوده و روابط مشترکی با 
هم داشته  اند. امروزه نیز میان ایرانی  ها و لبنانی  ها فضاي مثبت و دوستی وجود دارد و این 

خود زمینه  اي براي گسترده شدن پیوندهاي دو ملت در دیگر زمینه  ها است. 
روابط دو جانبه ایران و لبنان در طی سال  هاي گذشته روند مثبت، تفاهم و همکاري را طی 
کرده است. از دیدگاه لبنان، ایران یکی از منابع مهم انرژي در منطقه و یکی از مهم ترین 
راه  هاي ترانزیت کاال جهت ورود به بازارهاي کشورهاي آسیاي میانه و شرق آسیا است. 
ایران نیز لبنان را کشوري داراي فرهنگ و مذهب نزدیک به خود می  داند که می تواند از 

بازار آن نیز براي حضور بیشتر در منطقه استفاده کند. 

2-2. آداب مذاکره
مذاکره در کشور لبنان با آرامش و بدون شتاب در رسیدن به نتیجه انجام می  شود. برخی 
از آداب و رسوم مردم این کشور در نشست  هاي تجاري و مالقات  هاي رسمی نیز به چشم 

می  خورد. برخی از دانستنی ها درباره ي فرهنگ مذاکره در این کشور عبارتند از: 
 روش سـالم کردن و دسـت دادن لبنانی  ها تفاوت چندانی با روش مرسوم در ایران 

ندارد. 
 مالقات و جلسـات تجاري ابتدایی، بیشـتر به منظور ایجاد شناخت و آشنایی اولیه 

بازرگانان است.
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 بازرگانان قدیمی و شـرکت  هاي معتبر لبنانی در رایزنی  ها و نشسـت  ها، هم  زمان به 
دنبال سوددهی معامله و برقراري روابط بلندمدت و دایمی هستند.  

 بهتر اسـت براي مذاکره برنامه اي از پیش تهیه شود و هنگام برگزاري نشست ابتدا 
درباره ي موضوعاتی که از اهمیت بیشتري برخوردارند صحبت شود.  

 استفاده از یک مترجم یا فرد آشنا به زبان عربی و انگلیسی به همراه تیم در هنگام 
مذاکرات تجاري ضروري است.

 لبنانی  ها بیش تر مایلند که از طرف مقابل بیش تر بدانند. ارایه  ي تصویري از شـرکت 
و نشـان داد ن چکیده اي از فعالیت هـا، پروانه  هاي کار و موفقیت  ها می  تواند در این 

زمینه سودمند باشد. 
 در زمان گفتگو صبر و حوصله داشـته باشـید و از بی حوصلگـی و عجله خودداري 

کنید. بحث با بازرگانان این کشور نیازمند زمان است.  

2-2-1. هدایا و سوغات 
مردم لبنان بر اساس سنت  هاي عربی، دادن وگرفتن هدیه را رسمی 
زیبا و کهن می  پندارند و این سنت دیرینه در لبنان تا حدودي شبیه 
صنایع  و  زیورآالت  از  بیش تر  آنها  راستا  همین  در  است.  ایران  به 
دستی استفاده می  کنند. صنایع دستی این کشور جایگاه ویژه اي در 
جهان دارد و سهم مهمی از درآمد ملی لبنان را به خود اختصاص 

داده است.
زیورآالت، آثار حجاري و چوب تراشی و آثاري که در واقع آمیزه اي از سنگ و چوب است یا 
دیگر ترکیبات با چوب، از جمله مهم ترین صنایع دستی این کشور هستند. شهر بیلوس که 
قدمت زیادي دارد از دیرباز محلی براي عرضه هنر سنگ تراشان ماهر بوده است. به طوري 
که در تاریخ آمده، همه  ي فرمان  هاي تورات توسط هنرمندان این شهر بر سنگ حک شده 

و تورات نام خویش را از این شهر گرفته است.

2-2-2. ارزش هاي غالب و رسوم خاص
لبنان یکی از سرزمین  هاي داراي آیین  هاي کهن است که مردم آن داراي آداب و رسوم 

بسیاري هستند که برخی از آنها از گذشته  هاي دور تاکنون پابرجا مانده است. 
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غذاي سنتی مردم لبنان کیبه نام دارد که از گندم خشک شده با گوشت بره به همراه 
ادویه  ي فراوان تهیه می  شود. 

از جاهاي دیدنی و گردشگري که هم لبنانی  ها و هم خارجی  ها عالقه  ي بسیاري به دیدن 
آن دارند، می  توان معماري سنتی شهر بعلبک، دژ یا قلعه  ي یونانی ها و کازینوهاي شبانه  ي 

بیروت را نام برد. 
امروزه فرهنگ و هنر لبنان در آثار موسیقی آن نمایان است و بر دیگر ملل عرب نیز تاثیر 

چشم گیري گذاشته  است. بیشتر خوانندگان مطرح جهان عرب از لبنان هستند. 
در ماه رمضان دوستانی که هم دیگر را می  بینند از جمله  هاي تعارف مانند تقبل  اهللا اعمالکم 
یا دعی  لنا (التماس دعا) استفاده می  کنند. کوي و برزن  هاي مسلمانان با چراغ  ها و هالل  هاي 
درخشان زرد رنگ آذین  بندي می  شود. در بیشتر کوچه  ها و بازارها آیه  هاي قرآن و عباراتی 

درباره  ي این ماه نوشته می  شود. 
در این ماه برخی خوردنی  ها از جمله موارد زیر بیش تر مصرف می  شوند. 

 جالب
گوارایی  و  شیرین  بسیار  نوشیدنی  جالب   
عصاره  ي  از  و  بوده  رنگ  سرخ  است که 
تمرهندي، گل رز و شیره به دست می آید. 
افطار  از  پس  را  نوشیدنی  این  لبنانی  ها 
ماه  جز  به  سال  طول  در  جالب  می نوشند. 

رمضان به سختی در بازار پیدا می  شود. 

 فتوش
فتوش نام ساالدي محلی است. فتوش در برنامه  ي غذایی کشورهاي منطقه  ي شام (سوریه، 
لبنان، اردن و فلسطین) مشترك است. مواد تشکیل  دهنده  ي آن خیار، گوجه، کاهو، بقله 
(نوعی سبزي)، تربچه، مرزه، پیازچه، فلفل، نمک، سماق، روغن زیتون، آبلیمو، و نان سرخ 

کرده تکه شده است.
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 شیرینی  هاي ماه رمضان
بیشتر شیرینی  هاي ماه مبارك رمضان که تنوع بسیاري هم دارند از سرشیر، شیره و خمیر 
تشکیل شده  اند. مشهور ترین این شیرینی  ها َقطایف، َمدلوَقه، شعیریه، َحالوة بِالَقشَطه، َکالژ 

و ِزنوِد الِست هستند. 
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در این فصل سیستم اقتصادي، شاخص  هاي مهم اقتصادي، جمعیت، تولید ناخالص داخلی، 
دستمزد  جاري،  حساب  تراز  ارزي،  ذخایر  میزان  اقتصادي،  مختلف  بخش  هاي  وضعیت 
نیروي کار، نرخ بیکاري، نرخ تورم، شبکه هاي توزیع، بازاریابی و تبلیغات و منابع طبیعی 

کشور لبنان بررسی می  شود. 

1. سیستم اقتصادي و نقش دولت 
کشور لبنان با جمعیتی نزدیک به 4/2 میلیون نفر، از لحاظ اقتصادي در رده هشتاد و 

نهمین اقتصاد بزرگ جهان بر اساس GDP 1 قرار دارد. 
خرید  قدرت  برابري  اساس  بر  کشور  این  داخلی  ناخالص  تولید  میالدي  سال 2009  در 

33/04 میلیارد دالر بوده است. 
درآمد سرانه  لبنان بر اساس  برابري  قدرت  
 2007 سال   در  دالر   11,900 از  خرید، 
سال  2009  در  دالر  به  13,100  میالدي 
میالدي افزایش یافته  است . در سال  2009 
لبنان  خارجی   بدهی هاي   میزان  میالدي، 

در حدود 21/1 میلیارد دالر بوده است . 
معدن،  و  صنعت  بخش  هاي  وضعیت 
بیان  ادامه  در  لبنان  خدمات  و  کشاورزي 

GDP .1  بر اساس برابري قدرت خرید (PPP) مبناي مقایسه قرار گرفته است.

فصل سوم
محیط اقتصادي
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شده است.

1-1. بخش صنعت و معدن
بخش صنعت و معدن لبنان، 16/7 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل 

داده و دومین بخش اقتصادي این کشور در سال 2009 میالدي است. 
محصوالت عمده صنعتی کشور لبنان شامل موارد زیر است:

 فرآوري غذا و مواد خوراکی.
 آب و نوشیدنی  ها.

 جواهرات و فلزات گرانبها.
 سیمان.

 پارچه  بافی و نساجی.
 فرآورده  هاي معدنی

 محصوالت شیمیایی.
 مبلمان و اثاثیه خانه.

 پاالیش نفت.
 ساخت مصنوعات فلزي.

معادن عمده لبنان شامل موارد زیر است:
 سنگ آهک. 

 سنگ آهن.
 سنگ نمک.
 سنگ مرمر. 

در عین حال صنایع معدنی این کشور چندان پیشرفته نیست. 
میلیارد  تولید 9/2  ظرفیت  کشور  این  برقی  نیروگاه  هاي  ولی  ندارد،  اتمی  نیروگاه  لبنان 
کیلووات ساعت انرژي برق دارند که اندکی کمتر از نیاز داخلی این کشور به برق است. 
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کمبود انرژي برق لبنان از سوریه تامین می شود.

1-2. بخش کشاورزي
در  کمی  سهم  لبنان  کشاورزي  بخش 
 2009 سال  در  دارد.  کشور  این  اقتصاد 
لبنان  کشاورزي  بخش  سهم  میالدي، 
بوده  درصد   5/4 داخلی  خالص  تولید  از 

است. 
لبنان  زمین هاي  درصد  هفده  به  سبزیجات نزدیک  و  میوه  کشت  و  کشاورزي  براي 

مناسب است و چهارده درصد زمین  ها را کشت زارهاي دایمی و باغ  ها تشکیل می  دهند. 
عمده ترین محصوالت کشاورزي لبنان عبارتند از:

 مرکبات (پرتقال، نارنج و نارنگی). 
 انگور. 
 گوجه.

 سبزي.
 صیفی  جات.

 سیب.
 سیب زمینی.

 فندق.
 زیتون.
 تنباکو.

 دام (گوسفند و بز) و فرآورده  هاي آن مانند پوست و چرم. 
بخش دامپروري و شیالت لبنان اگر چه هنوز پیشرفت چندانی نکرده است، ولی تقریباً 

نیاز این کشور را تامین می  کند. 
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1-3. بخش خدمات
بخش خدمات با 77/9 درصد، بزرگ  ترین بخش اقتصاد لبنان را تشکیل می دهد. 

مهم  ترین دلیل پیشرفت اقتصاد لبنان، رونق بخش خدمات است که طبیعتاً افزایش درآمد 
یا  و  همسایه  عربی  کشورهاي  با  را  لبنان  اگر  دارد.  پی  در  را  زندگی  سطح  رفتن  باال  و 
کشورهاي جهان سوم مقایسه کنیم خواهیم دید که با وجود رخ دادن پانزده سال جنگ 

داخلی، از پیشرفت و امکانات بیشتري برخوردار است. 
به دلیل خصوصی بودن سیستم بهداشت و درمان در لبنان، هزینه  ي درمان حتی درمان هاي 
اولیه براي مردم بسیار گران است. براي نمونه، هزینه سرانه بهداشت براي هر لبنانی تقریباً 
دو برابر هزینه اي است که مردم سریالنکا پرداخت می کنند. گفتنی است که سریالنکا از 
کشورهایی است که هزینه  ي خدمات پزشکی آن چندین برابر میانگین جهانی است. میزان 
مرگ و میر مادران و نوزادان در لبنان بسیار باالست. دیابت، فشار خون و سرطان، هنوز 

به گونه عجیبی در این کشور کنترل نشده است.
صنعت گردشگري ساالنه درآمد بسیاري را نصیب این کشور می  کند. ساالنه گردشگران 
و جهانگردان بسیاري از کشورهاي مختلف جهان، به  لبنان سفر می  کنند. در سال 1999 
میالدي، عزمی ملی در چارچوب پروژه  ي بازسازي صنعت گردشگري و دست یافتن به 
جایگاه گذشته این کشور در منطقه آغاز شد. این پروژه شامل بازسازي سریع تاسیسات 
خدماتی، هتل ها و مراکز فرهنگی لبنان بود. با تالش فراوان افرادي مانند نخست وزیر فقید 
لبنان، رفیق حریري، در طول سه سال بیشتر آثار جنگ داخلی از چهره  ي شهرها و به  ویژه 

بیروت که مدت دوازده سال درگیر جنگ داخلی بود زدوده شد.
تالش شد تا چهره اي هرچه زیباتر و شکوفاتر از شهرها نمایان شود. در این راستا لبنان در 
سال 2003 میالدي، براي بازسازي شهر بیروت جایزه  ي ویژه سازمان ملل را از آن خود 
کرد. دولت در پروژه ملی خویش تمام شهر را با حفظ معماري و سنت گذشته بازسازي 

کرد و در این راه از وام هاي بلندمدت کشورهاي عربی و اتحادیه اروپا استفاده کرد. 
صنعت بانک داري و گردشگري لبنان مهم  ترین بخش  هاي اقتصادي لبنان به شمار می روند 
لبنان  به  گردشگر  میلیون  ساالنه 1/7  ورود  فعالند.  زمینه  این  در  فراوانی  شرکت هاي  و 
صنعت گردشگري را به یکی از منابع درآمدي این کشور تبدیل کرده است. این صنعت 
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از  بیش  که  می دهد  نشان  آمار  دارد.  درآمد  لبنان  براي  دالر  میلیارد   2/5 حدود  ساالنه 
هشتصد هزار نفر در این صنعت شاغل هستند.

2. جمعیت 
لبنان داراي گروه  هاي قومی نسبتاً 
برآورد  اساس  بر  است.  هم گونی 
سال 2010 میالدي، جمعیت این 
است  نفر  میلیون   4/125 کشور  
دارد.  جهان  در  را   127 رتبه  که 
میانگین سنی در این کشور برابر 

با 29/4 سال است.
مردم  که  می  دهد  نشان  بررسی  ها 

لبنان از دو تیره  ي عمده  ي جمعیتی شامل عرب و ارمنی تشکیل شده است.
در جدول شماره  ي 2 به سهم تیره هاي جمعیتی مردم این کشور اشاره شده است. 

جدول2: تیره هاي جمعیتی مردم لبنان

درصدنام تیره   ردیف

95عرب1

4ارمنی2

1دیگر تیره  ها3

www.cia.gov

شده  بیان   3 شماره  ي  جدول  در  نیز  کشور  این  مردم  جمعیتی  نسبت هاي  و  ویژگی ها 
است.
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جدول 3: ویژگی ها و نسبت هاي جمعیتی لبنان 

میزاننسبت یا ویژگیردیف
23/5 درصدنسبت جمعیت زیر 14 سال1
67/7 درصدنسبت جمعیت 15 تا 64 سال2
8/8 درصدنسبت جمعیت 65 سال و باالتر3
0/621 درصدنرخ رشد جمعیت4
15/1نرخ زاد و ولد در هر هزار نفر 5
6/46نرخ مرگ و میر در هر هزار نفر 6
87 درصدنرخ شهرنشینی (نسبت به جمعیت)7
16/4نرخ مرگ و میر نوزادها (تا یک  ساله) در هر هزار نفر8
0/96نسبت جمعیت مردان به زنان9
1/78نرخ باروري زنان (تعداد موالید به ازاي هر زن) 10
73/28 سالامید به زندگی در آغاز تولد (مردان)12
76/36 سالامید به زندگی در آغاز تولد (زنان)13
87/4 درصدنرخ باسوادي در کل جمعیت 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. تولید ناخالص داخلی
مبادله  رسمی  نرخ  اساس  بر  لبنان  داخلی  ناخالص  تولید  میزان  میالدي  سال 2009  در 

33/04 میلیارد دالر و رشد تولید ناخالص داخلی برابر با هفت درصد بوده است. 
درآمد  و  اقتصادي  عمده ي  بخش هاي  سهم  تفکیک  به   (GDP) داخلی  ناخالص  تولید 

سرانه، در جدول شماره ي 4 آمده است.
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جدول 4: تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور لبنان به تفکیک سهم بخش هاي 
عمده اقتصادي در سال 2009 میالدي

میزانشاخص

(GDP) 53/68 میلیارد دالر (بر اساس برابري قدرت خرید تولید ناخالص داخلی
(ppp

(GDP) 33/04 میلیارد دالر (بر اساس نرخ رسمی مبادله)تولید ناخالص داخلی
13,100 دالر (بر اساس ppp)درآمد سرانه

7 درصد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
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 
سیستم اقتصادي لبنان تابع بازار آزاد است. در سال 2009 میالدي میزان درآمدهاي این 

کشور برابر با 8/427 میلیارد دالر و هزینه  ها نیز برابر با 11/39 میلیارد دالر بوده است. 
در ادامه به مهم ترین شاخص هاي اقتصادي لبنان بر اساس آخرین آمار و اطالعات اشاره 

شده است.

4-1. نرخ تورم 
نرخ تورم این کشور در سال  هاي گذشته با نوسانات نسبتاً متعادلی همراه بوده است. با این 
حال، نرخ تورم این کشور از سال 2005 میالدي تا کنون روند افزایشی داشته است. در 
سال 2009 میالدي، که بیشتر کشورهاي جهان دچار بحران مالی بودند، لبنان نرخ تورم 
ده درصد را تجربه کرده است. در جدول شماره ي 5 نرخ تورم کشور لبنان در سال هاي 

2009-2003 میالدي آمده است.
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جدول 5 : نرخ تورم لبنان طی دوره زمانی 2009-2003 میالدي

2003200420052006200720082009سال
3/52/522/44/84/210نرخ تورم (درصد)

www.indexmundi.com

4-2. نرخ بیکاري 
بر اساس آمار رسمی، نرخ بیکاري لبنان در سال 2009 میالدي 9/2 درصد بوده است، که 
در رده ی 101 جهان قرار می  گیرد. نرخ بیکاري در این کشور، در سال 2009 میالدي برابر 
با بیست درصد بوده است. به طور کلی، این ارقام نشان می  دهند که نرخ بیکاري در لبنان 
طی سال  هاي گذشته کاهش یافته است. در جدول شماره ي 6، نرخ بیکاري طی سال هاي 

2009-2003 میالدي آمده است.  

جدول 6: نرخ بیکاري لبنان طی دوره زمانی 2009-2003 میالدي

2003200420052006200720082009سال

1818181820209/2نرخ بیکاري (درصد)
www.indexmundi.com

4-3. دستمزد نیروي کار
در سال 2009 میالدي تعداد نیروي کار لبنان برابر با 1/481 میلیون نفر بوده است. بر 
اساس برخی از آمارهاي محلی و برآوردهاي غیررسمی، نزدیک به یک میلیون نفر از این 

تعداد را کارگران خارجی و کارکنان شرکت  هاي خارجی تشکیل می  دهند. 
سال  در  لبنان  در  متخصص  افراد  ساعتی  درآمد  میانگین  بین المللی،  آمارهاي  اساس  بر 
اداري  معاون  دالر،    25/99 شده  ثبت  کار  پروانه  داراي  پرستاران  براي  میالدي،   2009
13/53 دالر، پرستار داراي لیسانس 18 دالر، مدیر اداره 15/93 دالر، حسابدار 14/25 
دالر، نمایندگی خدمات مشتري 12 دالر و براي تکنسین خدمات مکانیک دستگاه هاي 
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خودکار 14/74 دالر است.  
گزارش برنامه  ي عمران ملل متحد نشان می  دهد که بیش از سی درصد مردم لبنان زیر 
خط فقر زندگی می کنند و بی ثباتی هاي سیاسی در این کشور بر شدت فقر و تنگدستی 

مردم افزوده است. 

4-4. تراز حساب جاري
بر اساس اطالعات ارایه  شده در سال 2009 میالدي، میزان تراز حساب جاري لبنان برابر 

با 682/-3 میلیارد دالر بوده است.

4-5. میزان ذخایر ارزي و طال
میزان ذخایر ارزي و طالي لبنان، در پایان سال 2009 میالدي، برابر با 39/16 میلیارد 

دالر بوده است. 

5. شبکه هاي توزیع
هفت  وجود  میالدي،   2009 سال  آمار  اساس  بر 
فرودگاه، برخورداري از حدود 6.970 کیلومتر جاده ، 
دو  تجاري،  کشتی  ریلی، 33  خطوط  کیلومتر   401
پایانه بندري و 225 کیلومتر خط ساحلی باعث شده 
که سیستم حمل و نقل کاال در این کشور از وضعیت 

مناسبی برخوردار باشد.
بنابراین می  توان از سرعت و مدت زمان حمل کاال در تجارت با کشورهاي دیگر و هم چنین 

از بنادر و شهرهاي لبنان به شهرهاي دیگر آن، اطمینان نسبی حاصل کرد. 
در این کشور شهرهاي بیروت و طرابلس1 به عنوان پایانه  ها و گمرك  هاي بازرگانی شناخته 

می شوند.

1. Tripoli
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موقعیت جغرافیایی و همسایگی لبنان با دریاي مدیترانه، این کشور را از جایگاه ویژه اي در 
سیستم حمل و نقل و ترانزیت دریایی بین آسیا و اروپا برخوردار ساخته است.

5-1. بازاریابی و تبلیغات
لبنان به عنوان یک بازار تجاري رو به رشد، از بازاریابی و تبلیغات به عنوان یکی از ابزارهاي 
توسعه اقتصادي بهره می برد. برخی روش هاي تبلیغاتی مناسب در این کشور عبارتند از:  

 حضور در نمایشگاه ها و بازارهاي تجاري این کشور.
 تهیه  ي آگهی  هاي بازرگانی براي پخش در شبکه  هاي تلویزیونی و ماهواره  اي لبنان. 

 ایجاد ارتباط با توزیع  کنندگان کلیدي کاال در لبنان.
 طراحی و ارایه ي کارت ویزیت به زبان هاي عربی، فرانسوي و انگلیسی. 

 تدویـن مکاتبـات، کاتالوگ  هـا و در کل تبلیغـات بـه زبان  هاي عربی، انگلیسـی و 
فرانسوي. 

 دادن هدیه  هاي تجاري، تخفیف  ها و شرکت دادن خریداران در جشن  ها، مراسم و یا 
قرعه   کشی  هاي برگزار شده از سوي شرکت. 

 چاپ آگهی کاال و خدمات در مجالت بازرگانی لبنان.
موجود  نیازهاي  از  بسیاري  از  ایرانی  خدمات  و  کاالها  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 
وجود  با  ایران  تا  شده  موجب  امر  همین  و  ندارند  کامل  آگاهی  لبنان،  کشور  بازار  در 
توانمندي هاي  فراوان در زمینه  هاي گوناگون، نتواند حجم و تنوع صادرات غیرنفتی خود را 

به این کشور افزایش دهد. 

5-2. راهکارهاي بازاریابی و 
فروش

جهان  کشورهاي  دیگر  همانند  لبنان  در 
راهکار هاي ویژه اي براي بازاریابی و فروش 
محصوالت وجود دارد. از نظر جغرافیایی 
است  کوچک  بازار  یک  لبنان  اقتصادي، 
و از تنوع مصرفی اندکی برخوردار است. 
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بنابراین عرضه  کنندگان کاال و خدمات به این کشور می  توانند با تمرکز دقیق بر نیازهاي 
خریداران، سهم باالیی از این بازار را از آن خود کنند. براي بازاریابی و فروش محصوالت 

در این کشور توجه به نکات زیر، بسیار سودمند خواهد بود:   
 ایجـاد ارتباط با رایزن بازرگانی ایران در لبنان جهت دریافت اطالعات بازار بسـیار 

سودمند است.
 داشـتن دید بلندمدت و برقراري روابط مستحکم با طرف  هاي لبنانی در زمینه  هاي 

فروش، توزیع، پخش، بازاریابی و تبلیغات بسیار سودمند خواهد بود. 
 پیشنهاد می شود با توجه به دقت خریداران در زمینه ي کیفیت و استاندارد کاالها، 
براي دریافت گواهی هاي جهانی مرتبط با اسـتاندارد محصول، اقدام شـود. این کار 
می  تواند به افزایش قدرت نام تجاري کمک کند. مشـخصات استاندارد یادشده باید 

در کاتالوگ ها، بروشورها و ابزارهاي تبلیغاتی درج شوند. 
 معرفـی محصوالت و خدمات در نمایشـگاه هاي تخصصی و عمومی، یکی از بهترین 

راهکارهاي جذب مشتریان بالقوه در لبنان است. 
 بهره برداري از دانش و تجربه ي تجار محلی در شهرهاي لبنان بسیار مفید است. 

 مطالعـه ي گزارش هاي بازارشناسـی و بازاریابـی، پیش از ورود به بازار این کشـور 
راه گشاست.  

6. منابع طبیعی
لبنان از دید ذخایر طبیعی و معادن چندان غنی به شمار نمی  رود. تنها معادن مهم این 
کشور سنگ آهن، سنگ نمک و سنگ آهک است. لبنان از نفت و گاز که دو منبع مهم 
و  است  محروم  تقریباً  می  روند،  شمار  به  خاورمیانه  کشورهاي  از  بسیاري  در  اقتصادي 

تاکنون ذخایر مهم نفت و گاز در آن 
کشف نشده است. 

لبنان سرزمینی بلند و کوهستانی است 
که کرانه  ي خاوري دریاي مدیترانه را 
مهم  رودخانه هاي  است.  دربرگرفته 
لبنان عاصی، لیطانی و کلب هستند.

شامل  لبنان  کوه هاي  رشته  
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دره  ي  دو،  آن  میان  که  است  غربی  لبنان  رشته کوه هاي  و  شرقی  لبنان  رشته کوه هاي 
سهل البقاع قرار گرفته  است. آب و هواي کلی لبنان مدیترانه  اي و متعادل تا کمی خنک 
است. در این کشور بیشتر باران  ها در زمستان  می  بارد و تابستان  ها نیز گرم و خشک است. 
کوه  ها در فصل زمستان پوشیده از برف هستند. بلندترین نقطه در لبنان کوه قرنه السودا 

است با 3,088 متر بلندي و پست  ترین نقطه  ي آن در ساحل دریا با بلندي صفر است. 
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این فصل از گزارش به بررسی سیستم حمل  ونقل، بنادر و راه ها، نظام بانکی، نظام بیمه اي 
و زیرساخت هاي ارتباطاتی لبنان می  پردازد.

حمل  ونقل
این کشور از لحاظ زیرساخت  هاي حمل  ونقل جاده  اي، ریلی، دریایی و هوایی از امکانات 

مناسبی برخوردار است. مشخصات سیستم حمل  ونقل لبنان، در ادامه گفته شده است.

1-1. جاده  اي 
است،  جاده  کیلومتر   6,970 داراي  لبنان 
تشکیل  آزادراه   ها  را  آن  کیلومتر   170 که 

می دهند.

1-2. ریلی
 419 از  بیش  لبنان،  کشور  راه  آهن  شبکه   ي 
کیلومتر است که نزدیک به 320 کیلومتر آن 
عرض  با  آن  بقیه  ي  و  استاندارد  ریل  داراي 

محدود است.

فصل چهارم
زیرساخت ها
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1-3. دریایی
همه ي  دارد.  ساحلی  خط  کیلومتر   225 لبنان 
دریاي  با  مجاورت  در  کشور  این  آبی  مرزهاي 

مدیترانه است.
خط  این  در  موجود  مهم  بنادر  طریق  از  لبنان 
آب هاي  دریا،  این  ساحلی  کشورهاي  با  ساحلی، 
برقرار  ارتباط  اروپایی  کشورهاي  دیگر  و  آزاد 

می کند.

1-3-1. بنادر 
لبنان داراي دو بندر مهم است که بیروت، پایتخت 
بندر  دیگر  طرابلس  آنهاست.  از  یکی  کشور  این 

مهم این کشور است.

1-4. هوایی
پنج  تعداد،  این  از  که  دارد  فرودگاه  هفت  لبنان 
فرودگاه آسفالته و دو فرودگاه خاکی است. در این 
میان، فرودگاه بین المللی بیروت داراي بیش ترین 
امکانات است و در آن هواپیماهاي بزرگ پروازهاي 

خارجی نیز امکان فرود دارند.

2. نظام بانکی 
تنظیم کننده ي  اصلی  نهاد  لبنان1،  مرکزي  بانک 
روابط و مقررات بانکی در این کشور است. نکته  ي 
جالب براي افرادي که در خیابان  هاي بیروت قدم 

1. Central Bank of Lebanon
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می  زنند، تعداد بسیار فراوان بانک هاي این شهر است که برخی آنها نیز هویتی ترکیبی 
لبنانی- خارجی دارند.

این پرسش بسیاري از گردشگران خارجی در لبنان است که کشوري با جمعیت کمتر از 
پنج میلیون نفر، چگونه این همه بانک را در دل خود جاي داده است و آیا نیازي به این 

تعداد بانک هست.
هشت بانک از بانک  هاي لبنان در لیست هزار بانک برتر 

جهان قرار دارند.
که  گذشته،  سال  هاي  در  لبنان  نامناسب  سیاسی  اوضاع 
بر بیشتر بخش  هاي اقتصادي این کشور اثر گذاشته بود، 
صنعت بانک داري را نیز بی نصیب نگذاشت و آن را کمی 

کشور پس  این  حمایت برخی دولت  هاي عربی نبود،  که اگر  کرد، به گونه اي  دچار رکود 
از ترور رفیق حریري، نخست وزیر سابق، در بهمن ماه سال 1385 شمسی دچار فاجعه 

اقتصادي می شد. 
سرمایه  هاي  است  توانسته  خود»  مشتریان  بانکی  اسرار  قانون «حفظ  بودن  دارا  با  لبنان 
لبنانی  هاي مقیم خارج را به خود جذب کند. این بستر به عنوان مکانی امن براي سپرده هاي 

عربی و کشورهاي حاشیه خلیج فارس تبدیل شده است. 
بانک  هاي لبنان توانسته  اند، سپرده  هاي لبنانی  هاي بیرون از کشور را نیز جذب کنند که 
این مبلغ در سال 2008 میالدي به حدود شش میلیارد دالر و سال 2009 میالدي به 

حدود دوازده میلیارد دالر رسید. 
یک صد  آنها  نزد  سپرده  میزان  که  می رسد  بانک   67 به  لبنان  در  عامل  بانک  هاي  تعداد 

میلیارد دالر است. 
سرمایه گذاري  با  بانک   31 که  می رسد  بانک   54 به  لبنان  در  تجاري  بانک هاي  تعداد 
مشترك لبنان و کشورهاي دیگر تشکیل شده  اند. بانک  هاي تجاري لبنان نیز که هویتی 

کامًال  لبنانی دارند، دوازده بانک هستند. 
دارند.  مالی  و  اقتصادي  فعالیت  شعبه   97 با  کشور  پانزده  در  امروزه  لبنانی  بانک  هاي 
امارات،  یونان،  سودان،  الجزایر،  رومانی،  قبرس،  ترکیه،  سوریه،  کشورهاي  در  هم  اکنون 
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انگلیس و شهر نیویورك آمریکا، بانک  هاي لبنانی از اعتبار خوبی برخوردارند. 
از  یکی  رشد  رصد  شانزده  با  لبنان  بانک  داري  بخش  میالدي،   2006 تا   1999 سال  از 
عوامل کلیدي شاخص هاي مثبت اقتصادي این کشور بوده است. در همین مدت، سرمایه 
کل بانک هاي تجاري لبنان از یازده به 72  میلیارد دالر رسید و حجم وام هاي اعطایی به 
بخش هاي مختلف از شش به 37 میلیارد دالر رسید. گفتنی است که پس اندازها نیز جهش 

خوبی داشتند و از 9/3 به 58/4 میلیارد دالر افزایش یافت. 
در همین مدت حقوق صاحبان سهام بانک ها از 260 میلیون دالر  به 6/5 میلیارد دالر 
رسید. سرمایه ي بانک ها در سال 2006 میالدي بیش از سه برابر درآمد ملی شد و مجموع 
پس اندازها بیش از 2/5 برابر درآمد ملی شد. در همین مدت تعداد شعب بانک ها در لبنان 

از 93 به 813 شعبه رسید. 

3. نظام بیمه اي 
سیستم تامین اجتماعی لبنان از سال 1943 میالدي برقرار شده است. مزایایی که در این 

چارچوب به بیمه شدگان ارایه می شود، عبارتند از:
 بیمه بازنشستگی.

 بیمه ازکارافتادگی و بازماندگان.
 بیمه بیماري و بارداري. 

 بیمه حوادث ناشی از کار.
 بیمه کمک هزینه عائله مندي.

صندوق ملی تامین اجتماعی، نظارت بر این بیمه ها را در کشور لبنان بر عهده دارد. 
بازار بیمه در لبنان بسیار آزاد است، به گونه اي که شرکت هاي داخلی و خارجی فراوانی در 
آن فعالیت می کنند. رقابت میان شرکت هاي بیمه ي دولتی و خصوصی در این کشور منجر 
به بهبود کیفیت خدمات بیمه اي و کاهش نرخ ها شده است. تنوع پوشش هاي بیمه اي به 
موازات افزایش شمار شرکت ها بیشتر شده است. امروزه بسیاري انواع بیمه هاي خاص و 
جدید توسط شرکت هاي بیمه  در این کشور ارایه می شود. بیمه هاي درمان و زندگی دو 

شاخه ي اصلی و پرفروش بیمه در لبنان هستند. 
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4. زیرساخت هاي ارتباطاتی 
بخش ارتباطات و فناوري اطالعات لبنان به سرعت در حال گسترش است. در سال 2009 
میالدي بیش از 714 هزار خط تلفن ثابت در این کشور وجود داشته است. میزان نفوذ 
تلفن همراه با 1/43 میلیون خط در سال 2010 میالدي به بیش از 34 درصد رسیده 
نفر  هزار  از 45  بیش  به  میالدي  سال 2010  در  لبنان  در  کاربران اینترنت  تعداد  است. 

رسیده است.
اقدامات  کشور  این  نیز،  ماهواره  اي  شبکه  هاي  و  تلویزیونی  زیرساخت  هاي  بخش  در 
گسترده اي را انجام داده و داراي برنامه  هاي زنده ي متنوعی است. کد اینترنتی مربوط به 

آدرس  هاي الکترونیک و یا وب سایت  ها lb. است، همان گونه که در ایران ir. است.
 2010 سال  در  لبنان  کشور  ارتباطاتی  شاخص  هاي  و  زیرساخت  ها   ،7 شماره ي  جدول 

میالدي را نشان می  دهد.

جدول 7: زیرساخت  ها و شاخص  هاي ارتباطاتی لبنان در سال 2010 میالدي

میزانشاخص
714,000 خطتعداد خطوط تلفن ثابت
1/43 میلیون خطتعداد خطوط تلفن همراه

2/19 میلیون کاربرکاربران اینترنتی
45,352 میزبانتعداد میزبان  هاي اینترنتی
12 ایستگاهتعداد ایستگاه هاي تلویزیونی
54 ایستگاهتعداد ایستگاه هاي رادیویی

www.cia.gov
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در این فصل، وضعیت تجارت خارجی مشتمل بر وضعیت صادرات و واردات، انواع و میزان 
گروه هاي کاالیی وارد و صادر شده به/ از لبنان وکشورهاي عمده واردکننده و صادرکننده 
کاال از/ به لبنان بررسی می  شود. در پایان، سرمایه گذاري هاي خارجی انجام شده در این 

کشور تشریح می شود.  

1.تراز تجاري 
دالر  میلیارد   16/136 و  صادرات  دالر  میلیارد   3/478 میالدي،   2008 سال  در  لبنان 
واردات داشته است. این ارقام نشان می دهد که تراز تجاري این کشور در سال 2008 

میالدي، به میزان 12/658 میلیارد دالر منفی بوده است. 
جدول شماره  ي 8 ارزش صادرات، واردات و تراز تجاري لبنان طی سال هاي 2004-2008 

میالدي را نشان می دهد. 
 جدول 8: ارزش صادرات، واردات و تراز تجاري لبنان طی

سال هاي 2008-2004 میالدي (میلیارد دالر)
20042005200620072008شرحردیف

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  طی  لبنان  تجاري  تراز  می شود،  مشاهده  که  همان گونه 
میالدي همواره منفی بوده است. 

2. صادرات 
عمده  اقالم  است.  داشته  صادرات  دالر  میلیارد  میالدي 3/478   2008 سال  در  لبنان 
صادراتی این کشور شامل مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ هاي گرانبها یا نیمه  گرانبها، 
ماشین آالت و دستگاه هاي برقی و اجزا و قطعات آنها، دیگ هاي بخار و آبگرم، چدن، 
آهن و فوالد، کودهاي شیمیایی و  مواد پالستیکی و اشیاي ساخته شده از آن می شود. 
صادرات این کشور در سال 2008 میالدي با 23 درصد رشد نسبت به سال پیش از آن، 

همراه بوده است.
فهرست اقالم مهم صادراتی این کشور به جهان و روند رشد آن، طی دوره 2004-2008 

میالدي در جدول شماره  ي 9 آمده است.

 جدول 9: اقالم مهم صادراتی و ارزش صادراتی هر یک طی دوره زمانی
2008-2004 میالدي (میلیون دالر)

یف
فصل نام محصولرد
روند 20042005200620072008تعرفه

صادرات

افزایشی1,7451,8792,2832,8163,478-کل محصوالت

1
مروارید طبیعی یا 
پرورده، سنگ  هاي 
گرانبها یا نیمه گرانبها

نامنظم71286223555488574

2
ماشین آالت و 

دستگاه هاي برقی و 
اجزا و قطعات آنها

افزایشی85177194204235289

دیگ هاي بخار و 3
افزایشی8497120130224247آبگرم 

نامنظم72103109108183215چدن، آهن و فوالد 4
افزایشی3151464983215کودهاي شیمیایی5
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یف
فصل نام محصولرد

روند 20042005200620072008تعرفه
صادرات

6
مواد پالستیکی و 

اشیاي ساخته شده 
از آن

افزایشی39557376108139

7
کاغذ و مقوا؛ اشیاي 
ساخته شده از خمیر 
کاغذ، از کاغذ یا از 

مقوا 
افزایشی48708092116136

8
نمک، گوگرد، خاك 

و سنگ، گچ، آهک و 
سیمان

نامنظم251031197883123

9
مبل؛ مبل  هاي طبی 
ـ  جراحی؛ اسباب 
تخت خواب و همانند

افزایشی9452536686110

10
محصوالت شیمیایی 
غیرآلی، ترکیبات 

آلی یا غیرآلی فلزات 
گرانبها

نامنظم2839503843102

مصنوعات از چدن، 11
افزایشی7336435376102آهن یا فوالد

مس و مصنوعات از 12
نامنظم7428446210388مس 

13
فرآورده ها از 

سبزیجات، میوه ها یا 
از سایر اجزاي نباتات

افزایشی203845556887

14
آلومینیوم و 
مصنوعات از 
آلومینیوم  

افزایشی764658708383

کتاب، روزنامه و 15
افزایشی493036425868تصویر 
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یف
فصل نام محصولرد

روند 20042005200620072008تعرفه
صادرات

16
لباس و متفرعات 

لباس، غیرکشباف یا 
غیرقالب باف

افزایشی623539435053

17
میوه هاي خوراکی، 
پوست مرکبات یا 
پوست خربزه و 

همانند
نامنظم084139455353

18
روغن  هاي اسانسی 

و شبه رزین ها 
(رزینوییدها)

افزایشی332223284852

19
وسایل نقلیه زمینی 

غیر از نواقل روي خط 
راه آهن یا تراموا 

افزایشی872021252949

نوشابه ها، آبگون هاي 20
نامنظم223038374449الکلی و سرکه

www.trademap.org

گروه  ده  در  به ویژه  لبنان  صادرات  میزان  که  درمی  یابیم  باال  جدول  ارقام  به  نگاهی  با 
کاالیی عمده صادراتی، در سال هاي گذشته روند افزایشی داشته است. به گونه اي که میزان 
صادرات این کشور در سال 2008 نسبت به سال 2004 میالدي، نزدیک به صد درصد 

رشد داشته است.
امارات،  هستند.  لبنان  از  کاال  واردکننده  هاي  عمده ترین  خاورمیانه،  منطقه  کشورهاي 
سوییس، عراق، سوریه، عربستان، ترکیه و مصر هفت کشور عمده ي واردکننده ي کاال 
از لبنان هستند که در مجموع 49/2 درصد از کاالهاي صادراتی لبنان را وارد می کنند. 
ایران با واردات 101 میلیون دالر کاال از لبنان در سال 2008 میالدي، در رتبه  ي نهم 

قرار دارد. 
جدول شماره ي 10 مهم ترین کشورهاي واردکننده کاال از لبنان و سهم آنها از صادرات 

این کشور در سال 2008 میالدي را نشان می دهد.
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جدول 10: مهم ترین کشورهاي واردکننده کاال از لبنان در سال 2008 میالدي 
(میلیون دالر)

سهم از کل صادرات (درصد)ارزش وارداتنام کشوررتبه

34610امارات1
3299/5سوییس2
2697/7عراق3
2246/4سوریه4
2096عربستان5
2075/9ترکیه6
1273/7مصر7
1193/4اردن8
1012/9ایران9
962/8کویت10
852/4فرانسه11
852/4قطر12
822/4بلژیک13
621/8برزیل14
591/7انگلیس15
561/6چین16
541/6نیجریه17
531/5ایتالیا18
491/4آمریکا19
481/4یونان20

www.trademap.org 
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3. واردات 
عمده  اقالم  است.  داشته  واردات  دالر  میلیارد   16/136 میالدي   2008 سال  در  لبنان 
دیگ هاي  زمینی،  نقایه  وسایل  خام،   نفت  و  معدنی  سوخت  هاي  شامل  لبنان  وارداتی 
بخار و آبگرم، مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ  هاي گرانبها یا نیمه  گرانبها، چدن، آهن 
و فوالد، ماشین آالت و دستگاه هاي برقی و اجزا و قطعات آنها، محصوالت دارویی، مواد 

پالستیکی و اشیاي ساخته شده از آن، غالت و کاغذ و مقوا می شود. 
جدول شماره  ي 11 اقالم مهم وارداتی لبنان از جهان و ارزش وارداتی هر یک طی دوره 

زمانی 2008-2004 میالدي را نشان می دهد. 

جدول 11: اقالم مهم وارداتی و ارزش هر یک طی دوره زمانی 2004-2008 
میالدي (میلیون دالر)

یف
فصل نام محصولرد

روند 20042005200620072008تعرفه
واردات

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

سوخت  هاي معدنی و 1
افزایشی271,9812,1512,3482,6154,077نفت خام

2
وسایل نقلیه زمینی 

غیر از نواقل روي خط 
راه آهن یا تراموا 

نامنظم878297797349581.687

 دیگ هاي بخار و 3
نامنظم84622595684845942آبگرم 

4
مروارید طبیعی یا 
پرورده، سنگ  هاي 
گرانبها یا نیمه  گرانبها

نامنظم71526491290482851

افزایشی72297328330526793چدن، آهن و فوالد 5

6
ماشین آالت و 

دستگاه هاي برقی و 
اجزا و قطعات آنها

نامنظم85487466440580746
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یف
فصل نام محصولرد

روند 20042005200620072008تعرفه
واردات

نامنظم30434429511608692محصوالت دارویی7

8
مواد پالستیکی و 

اشیاي ساخته شده از 
این مواد

افزایشی39288297297391472

نامنظم10166133127223315غالت9

10
کاغذ و مقوا؛ اشیاي 
ساخته شده از خمیر 
کاغذ، از کاغذ یا از 

مقوا 
نامنظم48211198182254277

11
لباس و متفرعات 

لباس، غیرکشباف یا 
غیرقالب باف

نامنظم62169168171174227

12
شیر و محصوالت لبنی؛ 

تخم پرندگان؛ عسل 
طبیعی

نامنظم04180179175213226

چوب و اشیاي چوبی؛ 13
نامنظم44136133124174219زغال چوب

14
نمک، گوگرد، خاك 

و سنگ، گچ، آهک و 
سیمان

نامنظم2582725977199

15
آالت و دستگاه هاي 

اپتیک، عکاسی، 
سینماتوگرافی

نامنظم90141131157159175

نامنظم01187148156154169حیوانات زنده16

مصنوعات از چدن، 17
نامنظم73104108106130165آهن یا فوالد

18
توتون و تنباکو و بدل 

توتون و تنباکوي 
ساخته شده

نامنظم24130123106132164
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یف
فصل نام محصولرد

روند 20042005200620072008تعرفه
واردات

چربی ها و روغن هاي 19
افزایشی15748394120151حیوانی یا نباتی

20
مبل؛ مبل  هاي طبی 
ـ  جراحی؛ اسباب 
تخت خواب و همانند

نامنظم9410310092103139

گوشت و احشاي 21
افزایشی0248607384135خوراکی

آلومینیوم و مصنوعات 22
افزایشی768195102119133از آلومینیوم  

23
سبزیجات، نباتات، 
ریشه و غده هاي 
زیرخاکی خوراکی

افزایشی07717685120132

24
 لباس و متفرعات 
لباس، کشباف یا 

قالب باف
نامنظم6110898101111132

25
روغن هاي اسانسی 

و شبه رزین ها 
(رزینوییدها)

نامنظم33949389116131

نوشابه ها، آبگون هاي 26
نامنظم22464345136125الکلی و سرکه

نامنظم6976726581124محصوالت سرامیکی 27

28
فرآورده هاي غالت، 

آرد، نشاسته، فکول یا 
شیر، نان هاي شیرینی

افزایشی1967717991122

محصوالت گوناگون 29
افزایشی3867706494118شیمیایی 

فرآورده هاي خوراکی 30
نامنظم2181788094109گوناگون
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یف
فصل نام محصولرد

روند 20042005200620072008تعرفه
واردات

31
صابون، فرآورده ها 

براي شستشو، 
فرآورده هاي 
روان  کننده

افزایشی3466686981103

مس و مصنوعات از 32
افزایشی743948739299مس 

کائوچو و اشیاي 33
افزایشی406159648795ساخته شده از کائوچو

شیشه و مصنوعات 34
نامنظم705958508295شیشه اي 

35
کفش، گتر و اشیاي 
همانند، اجزاي این 

اشیا 
نامنظم647358637391

36
میوه  هاي خوراکی، 
پوست مرکبات یا 

پوست خربزه و همانند
نامنظم087359576985

افزایشی175458608585قند و شکر و شیرینی37

38

فرآورده  هاي گوشت، 
ماهی یا قشرداران، 
صدف داران یا دیگر 
آبزیان بدون ستون 

فقرات

نامنظم163936576776

قهوه، چاي ماته و 39
افزایشی093640416572ادویه

 الیاف سنتتیک یا 40
نامنظم555849445269مصنوعی غیر یکسره

41
دانه و میوه هاي 

روغن دار، دانه و بذر و 
میو ه هاي گوناگون

نامنظم127053365366
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یف
فصل نام محصولرد

روند 20042005200620072008تعرفه
واردات

محصوالت شیمیایی 42
نامنظم294140415266آلی

43
عصاره هاي دباغی 

یا رنگرزي، تانن  ها و 
مشتقات آنها

نامنظم324944425465

مصنوعات گوناگون از 44
نامنظم834344415165فلزات معمولی

45
آخال و تفاله صنایع 

خوراك سازي، 
خوراکی  هاي آماده 

براي حیوانات 
افزایشی232831314859

نامنظم494449404559کتاب، روزنامه و تصویر 46

47
مصنوعات از سنگ، 

گچ، سیمان، پنبه نسوز 
(Asbestos)، میکا یا 

از مواد همانند
افزایشی683233334658

48
فرآورده ها از 

سبزیجات، میوه ها یا از 
سایر اجزاي نباتات

نامنظم203740355157

49
بازیچه، اسباب بازي 
و لوازم ورزش، اجزا، 
قطعات و متفرعات آنها

نامنظم955341344656

کاکائو و فرآورده  هاي 50
افزایشی183640425155آن

اشیاي صنعت 51
نامنظم913227253052ساعت سازي

52
ماهی ها و قشرداران، 
صدف داران و سایر 
آبزیان بدون ستون 

فقرات
افزایشی033638384652
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یف
فصل نام محصولرد

روند 20042005200620072008تعرفه
واردات

53
اشیاي ساخته شده از 
چرم؛ مصنوعات زین و 
برگ سازي؛ لوازم سفر

نامنظم423334333849

54
ابزارها، ابزار آالت، 

مصنوعات چاقوسازي، 
قاشق و چنگال

نامنظم822826253138

نامنظم962930283436مصنوعات گوناگون55

نامنظم312621182935کودهاي شیمیایی56

رشته  هاي سنتتیک یا 57
نامنظم543229222833مصنوعی 

58
خمیر چوب یا سایر 
مواد الیافی سلولزي؛ 

کاغذ یا مقوا براي 
بازیافت

افزایشی471617203032

59
محصوالت شیمیایی 
غیرآلی، ترکیبات 

آلی یا غیرآلی فلزات 
گرانبها

افزایشی281620202431

سایر اشیاي نسجی 60
نامنظم632421192331دوخته و مهیا

www.trademap.org

همان  گونه که جدول باال نشان می دهد، میزان واردات کاال در بیشتر گروه هاي کاالیی، 
به ویژه در ده گروه کاالیی عمده وارداتی، افزایشی و نامنظم بوده است. میزان واردات این 
سال 2004 میالدي، نزدیک به 72 درصد رشد داشته  سال 2008 نسبت به  کشور در 

است.
کشورهاي آمریکا، چین، فرانسه، ایتالیا، آلمان، ترکیه، ژاپن و سوییس هشت شریک 
عمده ي وارداتی لبنان (صادرکنندگان به لبنان) هستند. این کشورها نزدیک 54 درصد 

از ارزش صادرات کاال به لبنان در سال 2008 میالدي را در اختیار داشته اند. 
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عمده ي  کشورهاي  میان  در  سوییس  و  آلمان  ایتالیا،  فرانسه،  مانند  کشورهایی  حضور 
است.  لبنان  با  اروپا  آزاد  تجارت  پیمان  در  آنها  عضویت  دلیل  به  لبنان،  به  صادرکننده 
بنابراین اهمیت عضویت در پیمان  هاي تجاري با دیگر کشورها، در زمینه  ي صادرات این 

کشورها به لبنان کامًال مشهود است.  
مهم ترین صادرکنندگان کاال به لبنان و ارزش صادرات آن ها در سال 2008 میالدي در 

جدول شماره  ي 12 آمده است. 

جدول 12: مهم ترین کشورهاي صادرکننده کاال به لبنان در سال 2008 میالدي 
(میلیون دالر)

سهم از کل واردات (درصد)ارزش صادراتنام کشوررتبه
1,84911/5آمریکا1
1,3918/6چین2
1,3378/3فرانسه3
1,1116/9ایتالیا4
1,0276/4آلمان5
6984/3ترکیه6
6203/8ژاپن7
6163/8سوییس8
5033/1روسیه9
4883کویت10
4582/8مصر11
4572/8انگلیس12
3262امارات13
3192برزیل14
2901/8عربستان 15
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سهم از کل واردات (درصد)ارزش صادراتنام کشوررتبه
2771/7اسپانیا16
2711/7سوریه17
2681/7رومانی18
2641/6بلژیک19
2581/6اوکراین20
2461/5مالت21
2391/5کره جنوبی22
2211/4هند23
1681هلند24
1631مناطق نامعین25
1621تایلند26
1260/8مالزي27
1210/8بلغارستان28
1070/7یونان29
1070/7اردن30

www.trademap.org

4. کشورهاي عمده صادرکننده
اطالعات  این  می شوند.  معرفی  لبنان  به  صادرکننده  عمده  ي  کشورهاي  بخش،  این  در 
می تواند تصویر روشنی از رقباي بالقوه و رقباي کنونی در گروه هاي کاالیی اصلی صادراتی 
به لبنان براي بازرگانان ایرانی فراهم کند. برابر آمار، شش کشور نخست در بیشتر گروه هاي 
کاالیی به طور میانگین بیش از شصت درصد کاالها را وارد کرده اند. در جداول 13 تا 32، 
شش کشور نخست صادرکننده و سهم هر کدام در بیست گروه کاالیی اول ارایه  شده در 

جدول شماره 11 آمده است.
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جدول 13: مهم ترین رقباي موجود در تامین سوخت  هاي معدنی و نفت خام در 
بازار لبنان (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

97123/8آمریکا1
72217/7فرانسه2
46011/3کویت3
3789/3ایتالیا4
2696/6روسیه5
2566/3ترکیه6

جمع کل واردات لبنان: 4,077 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 14: مهم ترین رقباي موجود در تامین وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل 
روي خط راه آهن یا تراموا در بازار لبنان (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

52231آلمان1
48428/7ژاپن2
27916/5آمریکا3
885/2کره جنوبی4
855انگلیس5
523/1فرانسه6

جمع کل واردات لبنان: 1,687 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 15: مهم ترین رقباي موجود در تامین دیگ هاي بخار و آبگرم در بازار 
لبنان (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

22624چین1
11912/6آلمان2
11211/9ایتالیا3
9910/5آمریکا4
586/2انگلیس5
333/5فرانسه6

جمع کل واردات لبنان: 942 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 16: مهم ترین رقباي موجود در تامین مروارید طبیعی یا پرورده، 
سنگ  هاي گرانبها یا نیمه  گرانبها در بازار لبنان (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

40447/5سوییس1
12414/6بلژیک2
10312/1امارات3
677/9هند4
273/2تایلند5
263آفریقاي جنوبی6

جمع کل واردات لبنان:851  میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 17: مهم ترین رقباي موجود در تامین چدن، آهن و فوالد در بازار لبنان 
(سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

16420/7اوکراین1
14718/5ترکیه2
11614/7چین3
658/2مصر4
394/9روسیه5
374/7بلغارستان6

جمع کل واردات لبنان: 793 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 18: مهم ترین رقباي موجود در تامین ماشین آالت و دستگاه هاي برقی و 
اجزا و قطعات آنها در بازار لبنان (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

18624/9چین1
9813/2انگلیس2
527فرانسه3
516/9آمریکا4
446ایتالیا5
435/7مالزي6

جمع کل واردات لبنان: 746 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 19: مهم ترین رقباي موجود در تامین محصوالت دارویی در بازار لبنان 
(سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

12117/5فرانسه1
10014/4آلمان2
7611سوییس3
588/3انگلیس4
517/3آمریکا5
436/3ایتالیا6

جمع کل واردات لبنان: 692 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 20: مهم ترین رقباي موجود در تامین مواد پالستیکی و اشیاي ساخته 
شده از این مواد در بازار لبنان (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

8217/4عربستان 1
459/6چین2
357/4ایتالیا3
306/4آلمان4
255/2تایوان5
214/5ترکیه6

جمع کل واردات لبنان : 472 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 21: مهم ترین رقباي موجود در تامین غالت در بازار لبنان (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

8125/8روسیه1
7523/8آمریکا2
6821/6قزاقستان3
216/6اوکراین4
134آرژانتین5
92/7مصر6

جمع کل واردات لبنان: 315 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 22: مهم ترین رقباي موجود در تامین کاغذ و مقوا؛ اشیاي ساخته شده از 
خمیر کاغذ، از کاغذ یا از مقوا در بازار لبنان (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

3512/7فنالند1
2810/3چین2
248/6عربستان 3
217/6آلمان4
186/7فرانسه5
145/2ایتالیا6

جمع کل واردات لبنان: 277 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 23: مهم ترین رقباي موجود در تامین  لباس و متفرعات لباس، 
غیرکش باف یا غیرقالب باف در بازار لبنان  (سال 2008) 

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجود ردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

6327/8چین1
4620/1ایتالیا2
219/2ترکیه3
188/1فرانسه4
94/1هند5
83/4مراکش6

جمع کل واردات لبنان: 227 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 24: مهم ترین رقباي موجود در تامین شیر و محصوالت لبنی؛ تخم 
پرندگان؛ عسل طبیعی در بازار لبنان (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

2410/5دانمارك1
229/7مراکش2
229/6فرانسه3
229/6هلند4
219/3مصر5
198/4جمهوري چک6

جمع کل واردات لبنان: 226 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 25: مهم ترین رقباي موجود در تامین چوب و اشیاي چوبی؛ زغال چوب 
در بازار لبنان (سال 2008 )

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

4319/8رومانی1
4319/5روسیه2
209/4چین3
188/3ایتالیا4
104/8مالزي5
94/1آمریکا6

جمع کل واردات لبنان: 219 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 26 : مهم ترین رقباي موجود در تامین نمک، گوگرد، خاك و سنگ، گچ، 
آهک و سیمان در بازار لبنان (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

8643/1سوریه1
4422روسیه2
168/1عربستان 3
126/2عراق4
94/8ایتالیا5
94/5ترکیه6

جمع کل واردات لبنان: 199 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 27: مهم ترین رقباي موجود در تامین آالت و دستگاه  هاي اپتیک، 
عکاسی، سینماتوگرافی در بازار لبنان (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

4626/5آمریکا1
2212/5آلمان2
1810/2چین3
148/2ایتالیا4
126/8فرانسه5
105/6ژاپن6

جمع کل واردات لبنان: 175 میلیون دالر
www.trademap.org

 جدول 28: مهم ترین رقباي موجود در تامین حیوانات زنده در بازار لبنان
(سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

11265/9برزیل1
148/5اوروگوئه2
85مجارستان3
84/6استرالیا4
74/4آلمان5
74/2ترکیه6

جمع کل واردات لبنان: 169 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 29: مهم ترین رقباي موجود در تامین مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد در 
بازار لبنان (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

5231/5چین1
3319/8ایتالیا2
127/4ترکیه3
95/8سوریه4
63/5فرانسه5
53/3دانمارك6

جمع کل واردات لبنان: 165 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 30: مهم ترین رقباي موجود در تامین توتون و تنباکو و بدل توتون و 
تنباکوي ساخته شده در بازار لبنان  (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

5936/3سوییس1
4826/6آمریکا2
127/6فرانسه3
84/9ترکیه4
84/7آلمان5
74/5لهستان6

جمع کل واردات لبنان: 164 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 31: مهم ترین رقباي موجود در تامین چربی ها و روغن هاي حیوانی یا 
نباتی در بازار لبنان  (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

4831/8مناطق نامعین1
2717/7مصر2
1610/6عربستان 3
138/8مالزي4
117/3امارات5
85/4سوریه6

جمع کل واردات لبنان : 151 میلیون دالر
www.trademap.org

ـ  جراحی؛  جدول 32: مهم ترین رقباي موجود در تامین مبل؛ مبل  هاي طبی 
اسباب تخت خواب و همانند در بازار لبنان (سال 2008) 

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

5842چین1
1913/8ایتالیا2
75/3آلمان3
64/7فرانسه4
64/6ترکیه5
64/4مصر6

جمع کل واردات لبنان : 139 میلیون دالر
www.trademap.org
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4-1. تحلیل مزیت هاي ایران در تامین کاالهاي عمده وارداتی لبنان
بررسی کشورهاي اصلی تامین  کننده کاالهاي مهم وارداتی لبنان (بیست فصل اول) نشان 
می  دهد که ایران با وجود توانمندي صادرات کاالهاي مورد بررسی، جزو تامین کنندگان 
ایران  توانمندي هاي  بررسی  نیست.  لبنان  وارداتی  اصلی  کاالیی  گروه  هاي  از  یک  هیچ 
ظرفیت  از  ایرانی  شرکت  هاي  که  می  دهد  نشان  لبنان،  وارداتی  مهم  کاالهاي  تامین  در 

گسترده اي در تامین نیازهاي بازار این کشور برخوردار هستند. 
ایران به دلیل در اختیار داشتن منابع عظیم نفت و گاز، از پتانسیل باالیی در زمینه تامین 

کاالهاي ذیل فصل 27 کتاب تعرفه (سوخت  هاي معدنی و نفت خام) برخوردار است.
شرکت  هاي ایرانی تولیدکننده ي کاالهاي ذیل فصل 39 کتاب تعرفه (مواد پالستیکی) و 
فصل 87 کتاب تعرفه (وسایل نقلیه زمینی)، از توانمندي صادراتی گسترده  اي براي حضور 
جدی تر در بازار لبنان برخوردارند. ایران در سال 2008 میالدي، ده میلیون دالر وسایل 
نقلیه زمینی به این کشور صادر کرده است. از این رو با برنامه  ریزي براي حضور بلندمدت 
در بازار لبنان، سهم صادرات ایران به لبنان در این گروه  هاي کاالیی، تا اندازه ي زیادي 

می تواند افزایش یابد. 
بررسی مزیت هاي ایران در صادرات کاالهاي ذیل فصول 84 (دیگ   هاي بخار و آبگرم)، 72 
(چدن، آهن و فوالد) و 30 (محصوالت دارویی)، نشان از ظرفیت هاي گسترده ي ایران، 

براي توسعه ي صادرات به بازار این کشور است. 
که  می  دهد  نشان  لبنان  وارداتی  اول  فصل  بیست  در  ایران  صادراتی  برتر ي  هاي  بررسی 
شرکت  هاي ایرانی، توانایی تامین بخش بزرگی از کاالهاي ذیل شش فصل شامل فصول 

27، 30، 39، 72، 84 و 87 را دارند. 

5. سرمایه گذاري خارجی
براي  مناسب  کشورهاي  از  یکی  لبنان 
سرمایه  گذاران خارجی در میان کشورهاي 
مقامات  است.  خاورمیانه  منطقه  و  عربی 
بسیار  گذشته  سال  هاي  در  لبنانی 
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کوشیده  اند تا موانع ورود سرمایه هاي خارجی به این کشور را از سر راه بردارند و مشوق ها 
و تسهیالتی را براي سرمایه گذاران فراهم کنند.

امروزه برخی از شرکت  ها از کشورهاي آسیایی، اروپایی و آمریکایی در لبنان در پروژه هایی 
مانند گردشگري و جهانگردي سرمایه  گذاري کرده  اند. در پی ناآرامی  هاي داخلی لبنان در 
چند سال گذشته، بسیاري از سرمایه  گذاران لبنانی، در دیگر کشورها اقدام به سرمایه  گذاري 
کرده  اند. مصر، قبرس، اسپانیا، برزیل، امارات، جمهوري چک، مراکش، آرژانتین، ترکیه، 
یونان و برخی جمهوري هاي مشترك المنافع آسیاي میانه، کانون جذب سرمایه داران لبنانی 
در سال  هاي گذشته بوده اند. این مساله موجب کاهش سرعت رشد اقتصاد لبنان و بروز 

تحوالت منفی در اقتصاد این کشور شد. 
امروزه با حاکم شدن آرامش سیاسی و انجام اصالحات اقتصادي، روند خروج سرمایه  ها 
در  را  خود  سرمایه  هاي  لبنانی،  و  خارجی  سرمایه گذاران  و  شده  معکوس  کشور  این  از 

بخش  هاي مختلف اقتصادي لبنان سرمایه  گذاري می  کنند.
با  برابر  میالدي،   2008 سال  پایان  تا  لبنان  در  شده  انجام  خارجی  سرمایه گذاري  کل 

24/170 میلیارد دالر بوده است. 
جدول شماره  ي 33 میزان سرمایه گذاري خارجی انجام شده در لبنان در سال هاي 2006 

تا 2008 میالدي را نشان می دهد. 

جدول 33: میزان سرمایه گذاري مستقیم خارجی انجام شده در لبنان طی 
سال هاي 2006 تا 2008 میالدي

200620072008سال

2/6752/7313/606میزان سرمایه گذاري خارجی (میلیارد دالر)

World Investment Report 2009

میزان سرمایه گذاري مستقیم خارجی انجام شده توسط لبنان در دیگر کشورها، از سال 
2006 تا 2008 میالدي در جدول شماره ي 34 آمده است.
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جدول 34: میزان سرمایه  گذاري مستقیم خارجی انجام شده توسط لبنان طی 
سال  هاي 2006 تا 2008 میالدي

200620072008سال

0/8750/8480/987میزان سرمایه گذاري خارجی (میلیارد دالر)

World Investment Report 2009

همان  گونه که دیده می  شود، میزان سرمایه  گذاري خارجی در لبنان در سال  هاي گذشته 
همواره روند افزایشی داشته است. 
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مناسبات اقتصادي و بازرگانی ایران با لبنان سابقه دیرینه دارد. در این فصل پیشینه روابط 
بازرگانی، آخرین وضعیت مبادالت بازرگانی و تراز تجاري دو کشور در سال  هاي 2006 تا 

2008 میالدي بررسی می شود. 

1. پیشینه  ي روابط بازرگانی ایران و لبنان
از نظر ایران، کشور لبنان همواره یکی از مهم  ترین کشورهاي خاورمیانه بوده است. دولت 
ایران از هنگام دستیابی لبنان به استقالل، تمایل خود را در مورد برقراري روابط دوستانه ي 
آن  در  شیعیان  پرشمار  حضور  و  خاورمیانه  در  حساس لبنان  موقعیت  دالیل  به  سیاسی 
دو  فرهنگی،  و  سیاسی  بازرگانی،  اقتصادي،  اهداف  به  دستیابی  براي  کرد.  اعالم  کشور 
کشور در سال 1953 میالدي قرارداد دوستی را در تهران به امضا رساندند. ولی مبادله 
اسناد تا سال 1967 به تاخیر افتاد. روابط ایران و لبنان پس از انقالب اسالمی به ویژه در 
زمینه هاي فرهنگی گسترش یافت. طی دهه هشتاد میالدي که لبنان گرفتار جنگ  هاي 
داخلی و تجاوزات خارجی به ویژه از سوي رژیم صیهونیسیتی بود، ایران همواره تجاوزات 
را  کشور  این  خاك  در  خارجی  قدرت  هاي  مداخله  گرانه  ي  حضور  و  قدس  اشغال گر  رژیم 
محکوم کرد و خواستار ایجاد نظامی در لبنان بود که تامین  کننده  ي حقوق مسلم اکثریت 

مردم این کشور باشد. 
به طور کلی جمعیت مسلمان و به ویژه شیعه  ي دو کشور ایران و لبنان یکی از زمینه هاي 
مسلمان  کشورهاي  اندك  از  لبنان  و  ایران  که  چرا  است،  ملت  دو  بودن  نزدیک  اصلی 
هستند که در آنها شیعیان وجود دارند و درصد باالیی از جمعیت را نیز به خود اختصاص 

داده  اند.  
لبنان و ایران به دالیل دیپلماتیک، اقتصادي و راهبردي به دنبال توسعه روابط با یکدیگر 

فصل ششم
وضعیت مبادالت بازرگانی با ایران
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بوده اند و این موضوع در روابط دو کشور در سال هاي 
به  توجه  با  بنابراین  پیداست.  روشنی  به  گذشته 
حال  در  جانبه،  دو  همکاري  جهت  موجود  زمینه هاي 
حاضر امکان گسترش و تعمیق روابط میان دو کشور 

فراهم است.

2.آخرین وضعیت مبادالت بازرگانی و تراز تجاري
تراز تجاري ایران با لبنان در سال  هاي گذشته با روند منفی همراه بوده که این امر ناشی 

از حجم و ارزش باالي اقالم وارداتی ایران از لبنان بوده است. 
در سال 2006 میالدي تراز تجاري ایران با لبنان برابر با دوازده میلیون دالر منفی بوده 
است. با افزایش صادرات ایران در سال 2007 میالدي، میزان تراز تجاري به منفی شش 
میلیون دالر بهبود یافته است. در سال 2008 میالدي با جهش ناگهانی واردات ایران از 
لبنان، تراز تجاري به رقم منفی 58 میلیون دالر رسیده است. جدول شماره 35 روند تراز 

تجاري ایران با لبنان طی سال هاي  2008-2006 میالدي را نشان می دهد.

جدول 35: روند تراز تجاري ایران با لبنان طی سال هاي 2008-2006 میالدي 
(میلیون دالر)

روند تغییر تراز تجاريتراز تجاريمیزان وارداتمیزان صادراتسال

به زیان ایران20062436-12

به زیان ایران20073339-6

به زیان ایران200843101-58
www.trademap.org

نمودار شماره 1 روند تراز تجاري ایران با لبنان طی سال هاي 2008-2006 میالدي را 
نشان می دهد.
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نمودار 1: روند تراز تجاري ایران با لبنان طی سال هاي 2008-2006 میالدي 
(میلیون دالر)

3. صادرات ایران به لبنان
در سال 2006 میالدي ارزش صادرات ایران به لبنان برابر با 24 میلیون دالر بوده که در 
سال 2007 میالدي با رشدي در حدود 38 درصد به 33 میلیون دالر افزایش یافته است. 
میزان صادرات در سال 2008 میالدي نیز با رشد سی درصدي به 43 میلیون دالر رسیده 
 2006-2008 سه  ساله  ي  دوره  طول  در  لبنان  به  ایران  صادرات  ارزش  بنابراین،  است. 

میالدي در حدود 79 درصد رشد داشته است. 

جدول شماره  ي 36 ارزش صادرات ایران به لبنان طی سال هاي 2008-2006 میالدي را 
نشان می دهد.
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جدول 36: ارزش صادرات ایران به لبنان طی سال هاي 2008-2006 میالدي 
(میلیون دالر)

نرخ رشد (درصد)ارزش صادراتسال
200624-
200733+55
200843+50

www.trademap.org                                              

را  میالدي  سال هاي 2006-2008  در  لبنان  به  ایران  صادرات  ارزش  شماره  ي 2  نمودار 
نشان می دهد.

نمودار 2: ارزش صادرات ایران به لبنان طی سال هاي 2008-2006 میالدي 
(میلیون دالر)

کل صادرات ایران به لبنان در سال 2008 میالدي، شامل 57 گروه کاالیی و در سه سال 
گذشته دربرگیرنده ي 67 گروه کاالیی مندرج در جدول شماره ي 37 می شود. اقالم عمده 
نقلیه  وسایل  خوراکی،  میوه  هاي  شامل  گذشته  سال  سه  در  لبنان  به  ایران  صادراتی 
زمینی، فرش و دیگر کفپوش  ها از مواد نسجی، مواد پالستیکی و اشیاي ساخته شده 
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خوراکی  فرآورده هاي  نشاسته،  آرد،  غالت،  فرآورده هاي  قشرداران،  و  ماهی ها  آن،  از 
گوناگون، محصوالت شیمیایی آلی و سوخت  هاي معدنی و نفت خام می شود.

 جدول 37 : ترکیب صادرات ایران به لبنان طی دوره 2008-2006 میالدي 
(میلیون دالر)

یف
فصل نام محصولرد

روند 200620072008تعرفه
صادرات

افزایشی243343-کل محصوالت

میوه  هاي خوراکی، پوست مرکبات یا 1
افزایشی08141718پوست خربزه و همانند

وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روي 2
افزایشی872610خط راه آهن یا تراموا 

افزایشی57346فرش و سایر کفپوش  ها از مواد نسجی3

مواد پالستیکی و اشیاي ساخته شده 4
نامنظم390/20/082از آن

ماهی ها و قشرداران، صدف  داران و سایر 5
افزایشی03112آبزیان بدون ستون فقرات

فرآورده هاي غالت، آرد، نشاسته، فکول 6
افزایشی190/2112یا شیر، نان هاي شیرینی

افزایشی210/670/70/9فرآورده هاي خوراکی گوناگون7
کاهشی290/640/580/54محصوالت شیمیایی آلی8
افزایشی270/220/260/42سوخت  هاي معدنی و نفت خام9

10
مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، 

پنبه نسوز (Asbestos)، میکا یا از مواد 
همانند

افزایشی680/050/170/29

ماشین آالت و دستگاه هاي برقی و اجزا و 11
افزایشی850/020/160/23قطعات آنها

افزایشی74000/21مس و مصنوعات از مس 12

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


102 / راهنماي تجارت با لبنان

یف
فصل نام محصولرد

روند 200620072008تعرفه
صادرات

نمک، گوگرد، خاك و سنگ، گچ، آهک 13
نامنظم250/070/230/18و سیمان

افزایشی700/040/070/11شیشه و مصنوعات شیشه اي 14
نامنظم840/160/250/11دیگ هاي بخار و آبگرم 15
افزایشی170/050/070/10قند و شکر و شیرینی16
افزایشی220/050/050/1نوشابه ها، آبگون هاي الکلی و سرکه17
نامنظم300/0600/1محصوالت دارویی18

19
محصوالت حاصل از نشاسته یا فکول 

 تغییر یافته، 
چسب ها و آنزیم  ها

نامنظم350/070/090/1

کاهشی490/20/180/08کتاب، روزنامه و تصویر 20

آخال و تفاله صنایع خوراك  سازي، 21
افزایشی2300/020/07خوراکی  هاي آماده براي حیوانات 

عصاره هاي دباغی یا رنگرزي، تانن ها و 22
افزایشی320/020/030/05مشتقات آنها

نامنظم690/070/140/05محصوالت سرامیکی 23
نامنظم960/2100/05مصنوعات گوناگون24

دانه و میوه هاي روغن دار، دانه و بذر و 25
نامنظم120/070/230/04میو ه هاي گوناگون

فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها یا از 26
نامنظم200/020/0060/04سایر اجزاي نباتات

ـ  جراحی؛ اسباب 27 مبل؛ مبل  هاي طبی 
نامنظم940/0030/080/04تخت خواب و همانند

افزایشی440/020/030/03چوب و اشیاي چوبی؛ زغال چوب28
افزایشی83000/02مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی29
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یف
فصل نام محصولرد

روند 200620072008تعرفه
صادرات

آالت و دستگاه  هاي اپتیک، عکاسی، 30
کاهشی900/080/050/02سینماتوگرافی

لباس و متفرعات لباس، غیرکش باف یا 31
افزایشی620/0040/020/02غیرقالب باف

32
فرآورده  هاي گوشت، ماهی یا قشرداران، 
صدف  داران یا سایر آبزیان بدون ستون 

فقرات
نامنظم160/0100/02

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

شیر و محصوالت لبنی؛ تخم پرندگان؛ 34
کاهشی040/060/050/02عسل طبیعی

محصوالت شیمیایی غیرآلی، ترکیبات 35
نامنظم280/040/160/02آلی یا غیرآلی فلزات گرانبها

روغن  هاي اسانسی و شبه رزین ها 36
نامنظم330/0010/050/02(رزینوییدها)

خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزي؛ 37
افزایشی4700/020/02کاغذ یا مقوا براي بازیافت

کاهشی730/140/090/01مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد38

مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ هاي 39
افزایشی7100/0060/01گرانبها یا نیمه گرانبها

نامنظم090/0080/0060/01قهوه، چاي ماته و ادویه40

انگم ها، صمغ  ها، رزین  ها و سایر شیره  ها 41
نامنظم130/0100/009و عصاره نباتی

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

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

نامنظم910/00200/006اشیاي صنعت ساعت سازي44
افزایشی97000/006اشیاي هنري، اشیاي کلکسیون یا عتیقه45
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یف
فصل نام محصولرد

روند 200620072008تعرفه
صادرات

باروت و مواد منفجره، اشیاي آتش بازي، 46
نامنظم360/0700/005کبریت، آلیاژهاي آتش زا

افزایشی7200/0020/004چدن، آهن و فوالد 47
نامنظم630/010/0010/003سایر اشیاي نسجی دوخته و مهیا48

کاغذ و مقوا؛ اشیاي ساخته شده از خمیر 49
افزایشی4800/0010/003کاغذ، از کاغذ یا از مقوا 

بازیچه، 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

افزایشی55000/002 الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیریک سره52
افزایشی1400/0020/002مواد قابل بافت و سایر محصوالت نباتی53
نامنظم180/0050/010/002کاکائو و فرآورده  هاي آن54

کفش، گتر و اشیاي همانند، اجزاي این 55
افزایشی64000/001اشیا 

افزایشی51000/001پشم، موي نرم (کرك)56
کاهشی760/20/110/001آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم  57

لکوموتیوهاي راه آهن یا تراموا، نواقل 58
کاهشی860/020/0030روي خط راه آهن و اجزا و قطعات آنها

کاهشی990/0300کاالهاي دسته  بندي نشده (سایر کاالها)59

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

پوست خام (غیر از پوست  هاي نرم) و 61
کاهشی410/090/030چرم

کاهشی600/0300پارچه هاي کش باف یا قالب باف62
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یف
فصل نام محصولرد

روند 200620072008تعرفه
صادرات

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده هاي 63
کاهشی070/0070/0060زیرخاکی خوراکی

کاهشی150/00200چربی ها و روغن هاي حیوانی یا نباتی64
نامنظم0500/0030محصوالت تهیه شده از حیوانات65
نامنظم0100/030حیوانات زنده66
نامنظم 380/050/130محصوالت گوناگون شیمیایی 67

www.trademap.org

نمودار شماره  ي 3 ترکیب اقالم مهم صادراتی ایران به لبنان طی سال هاي 2006-2008 
میالدي را به صورت مقایسه اي نشان می دهد. 

نمودار 3: ترکیب صادرات ایران به لبنان طی سال هاي 2008-2006 میالدي 
(میلیون دالر)

4. تحلیل صادرات محصوالت ایران به لبنان
در ادامه جایگاه و سهم ایران در صادرات هر یک از گروه هاي کاالیی فوق به بازار لبنان 

تجزیه و تحلیل، و رقباي بالفعل و سهم آنها در هر یک از این گروه ها بررسی می شود. 
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4-1. میوه  هاي خوراکی، پوست مرکبات و همانند
میوه  هاي خوراکی، پوست مرکبات و همانند، اولین گروه کاالیی عمده صادراتی ایران به 
لبنان در سال 2008 میالدي است. کشورهاي ایران، آمریکا، برزیل، سوریه، ترکیه و ویتنام 
بیش ترین ارزش صادرات این گروه از محصوالت به لبنان را در اختیار دارند. این شش 
کشور بیش از 64 درصد از بازار این گروه کاالیی در لبنان را به خود اختصاص داده اند. 
ایران با صادرات هجده میلیون دالر میوه  هاي خوراکی به لبنان در سال 2008 میالدي، 

جایگاه نخست و سهم بازار 20/9 درصدي را در این گروه کاالیی در اختیار دارد. 
با توجه به جایگاه مناسب کشور ایران در زمینه  ي تولید محصوالت باغی، امکان صادرات 
بیشتر این گروه کاالیی مورد نیاز کشور لبنان، به عنوان یک فرصت بالقوه در افق زمانی 

کوتاه  مدت و میان  مدت وجود دارد.
جدول شماره  ي 38 مهم ترین رقباي موجود در تامین میوه  هاي خوراکی در بازار لبنان در 

سال 2008 میالدي را نشان می دهد. 

جدول 38: مهم ترین رقباي موجود در تامین کاالهاي میوه  هاي خوراکی، پوست 
مرکبات و همانند در بازار لبنان  (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

1820/9ایران1
1315/8آمریکا2
89/6برزیل3
66/6سوریه4
56/4ترکیه5
45/2ویتنام6

جمع کل واردات لبنان: 85 میلیون دالر
www.trademap.org
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4-2. وسایل نقلیه زمینی
وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روي خط راه آهن یا تراموا، دومین گروه کاالیی صادراتی 

ایران به لبنان در سال 2008 میالدي است.
 آلمان، ژاپن، آمریکا، کره جنوبی، انگلیس و فرانسه شش کشور عمده  ي صادرکننده  ي این 
گروه کاالیی به لبنان هستند. این کشورها در مجموع نزدیک به نود درصد از این بازار را 

به خود اختصاص داده اند. 
ایران با صادرات 9/6 میلیون دالري به لبنان در سال 2008 میالدي در این گروه کاالیی، 

جایگاه سیزدهم و سهم بازار 0/6 درصدي را در اختیار دارد.
با توجه به وجود پتانسیل هاي فراوان در زمینه تولید وسایل نقلیه زمینی و تجربه صادراتی 
شرکت  هاي خودروساز ایرانی در بازارهاي منطقه، فرصت مناسبی جهت حضور پررنگ تر 

ایران در بازار خودروي لبنان وجود دارد.
جدول شماره  ي 39 مهم ترین رقباي موجود در تامین وسایل نقلیه زمینی در بازار لبنان، 

در سال 2008 میالدي را نشان می دهد. 
جدول 39: مهم ترین رقباي موجود در تامین وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل 

روي خط راه آهن یا تراموا در بازار لبنان (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

52231آلمان1
48428/7ژاپن2
27916/5آمریکا3
885/2کره جنوبی4
855انگلیس5
523/1فرانسه6

جمع کل واردات لبنان: 1,687 میلیون دالر
www.trademap.org
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4-3. فرش و کفپوش 
فرش و کفپوش، سومین گروه کاالیی صادراتی ایران به لبنان است. کشورهاي ایران و 
ترکیه بیش از 42 درصد از صادرات فرش و کفپوش به لبنان در سال 2008 میالدي را به 
خود اختصاص داده اند. چین، هند، بلژیک و پاکستان در رده هاي بعدي صادرات این گروه 

کاالیی به لبنان قرار دارند. 
ایران با صادرات شش میلیون دالر از این گروه کاالیی به لبنان، رتبه ي نخست و سهم بازار 

بیش از 25 درصد را در اختیار دارد. 
جدول شماره  ي 40 مهم ترین رقباي موجود در تامین فرش و کفپوش در بازار لبنان در 

سال 2008 میالدي را نشان می دهد. 

جدول 40: مهم ترین رقباي موجود در تامین فرش و سایر کفپوش  ها از مواد 
نسجی در بازار لبنان (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

625/1ایران1
417/1ترکیه2
29/5چین3
28/1هند4
26/6بلژیک5
15/5پاکستان6

جمع کل واردات لبنان: 24 میلیون دالر
www.trademap.org

4-4. مواد پالستیکی و اشیاي ساخته شده از آن
مواد پالستیکی و اشیاي ساخته شده از آن، چهارمین گروه کاالیی صادراتی ایران به 
و  تایوان  آلمان،  ایتالیا،  چین،  عربستان،  کشورهاي  است.  میالدي  سال 2008  در  لبنان 
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ترکیه به ترتیب جایگاه هاي اول تا ششم را در صادرات این محصوالت به لبنان در اختیار 
دارند. این شش کشور در مجموع بیش از پنجاه درصد از صادرات این گروه کاالیی به بازار 

لبنان را به خود اختصاص داده اند. 
سهم صادرات ایران به لبنان در این گروه کاالیی، 0/5 درصد و ارزش صادرات آن در حدود 

2/3 میلیون دالر است که رتبه 27 را در این گروه کاالیی به خود اختصاص داده است. 
ساخته  اشیاي  و  مواد پالستیکی  تامین  در  موجود  رقباي  مهم ترین  شماره  ي 41  جدول 

شده از این مواد در بازار لبنان در سال 2008 میالدي را نشان می دهد. 
جدول 41: مهم ترین رقباي موجود در تامین مواد پالستیکی و اشیاي ساخته 

شده از این مواد در بازار لبنان (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

8217/4عربستان1
459/6چین2
357/4ایتالیا3
306/4آلمان4
255/2تایوان5
214/5ترکیه6

جمع کل واردات لبنان:472 میلیون دالر
www.trademap.org

4-5. سایر محصوالت 
با این حال صادرات ایران به لبنان در دیگر گروه هاي کاالیی، به ویژه بیست گروه کاالیی 
گروه هاي  این  بیشتر  در  ایران  ولی  نیست.  برخوردار  توجهی  قابل  و  باال  حجم  از  اول 
کاالیی، برتري هاي نسبی و پتانسیل ها و قابلیت هاي مناسب براي صادرات در سال هاي 
آتی را داراست. ایران با تدوین برنامه صادراتی مدون و اجرایی مناسب، می تواند سهم 
صادرات خود در کاالهایی مانند ماهی ها و قشرداران، فرآورده هاي غالت، آرد، نشاسته، 

محصوالت شیمیایی آلی و مس و مصنوعات از مس را به لبنان بهبود بخشد. 
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جداول شماره ي 42 تا 57 مهم ترین رقبا در تامین سایر گروه هاي کاالیی صادراتی ایران 
به لبنان در سال 2008 میالدي را نشان می دهد.

جدول 42: مهم ترین رقباي موجود در تامین ماهی ها و قشرداران، صدف  داران و 
سایر آبزیان بدون ستون فقرات در بازار لبنان (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

1122/3ترکیه1
1019/7ویتنام2
510/7انگلیس3
24/6مصر4
23/7ایران5
23/5نروژ6

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

جدول 43: مهم ترین رقباي موجود در تامین فرآورده هاي غالت، آرد، نشاسته، 
فکول یا شیر، نان هاي شیرینی در بازار لبنان (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

1714/3فرانسه1
1311/1ایتالیا2
129/7ترکیه3
97/3عربستان 4
86/7بلژیک5
75/5انگلیس6

جمع کل واردات لبنان: 122 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 44: مهم ترین رقباي موجود در تامین فرآورده هاي خوراکی گوناگون در 
بازار لبنان (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

109/4آمریکا1
98/3فرانسه2
98/2مصر3
87/7اسپانیا4
87/3ترکیه5
86/9تایلند6

جمع کل واردات لبنان: 109 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 45: مهم ترین رقباي موجود در تامین محصوالت شیمیایی آلی در بازار 
لبنان (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

1015/5چین1
711/2آلمان2
58/1آمریکا3
57/2اسپانیا4
56/9ژاپن5
45/8بلژیک6

جمع کل واردات لبنان: 66 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 46: مهم ترین رقباي موجود در تامین سوخت  هاي معدنی و نفت خام در 
بازار لبنان (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

97123/8آمریکا1
72217/7فرانسه2
46011/3کویت3
3789/3ایتالیا4
2696/6روسیه5
2566/3ترکیه6

جمع کل واردات لبنان: 4,077 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 47: مهم ترین رقباي موجود در تامین مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، 
پنبه نسوز (Asbestos)، میکا یا از مواد همانند در بازار لبنان (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

1118/4ایتالیا1
915/4چین2
813/5ترکیه3
610/9عربستان 4
47/5هند5
46/4اسپانیا6

جمع کل واردات لبنان: 58 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 48: مهم ترین رقباي موجود در تامین ماشین آالت و دستگاه هاي برقی و 
اجزا و قطعات آنها در بازار لبنان (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

18624/9چین1
9813/2انگلیس2
527فرانسه3
516/9آمریکا4
446ایتالیا5
435/7مالزي6

جمع کل واردات لبنان: 746 میلیون دالر
www.trademap.org

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

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

5050/7مصر1
1616/1فرانسه2
1010یونان3
66/4چین4
44/1ترکیه5
33/2ایتالیا6

جمع کل واردات لبنان: 99 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 50: مهم ترین رقباي موجود در تامین نمک، گوگرد، خاك و سنگ، گچ، 
آهک و سیمان در بازار لبنان (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

8643/1سوریه1
4422روسیه2
168/1عربستان 3
126/2عراق4
94/8ایتالیا5
94/5ترکیه6

جمع کل واردات لبنان: 199 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 51: مهم ترین رقباي موجود در تامین شیشه و مصنوعات شیشه اي در 
بازار لبنان (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

3334/6چین1
88فرانسه2
77/7کویت3
66/9ترکیه4
55/8عربستان 5
55/6ایتالیا6

جمع کل واردات لبنان: 95 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 52: مهم ترین رقباي موجود در تامین دیگ هاي بخار و آبگرم در بازار 
لبنان (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

22624چین1
11912/6آلمان2
11211/9ایتالیا3
9910/5آمریکا4
586/2انگلستان5
333/5فرانسه6

جمع کل واردات لبنان: 942 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 53: مهم ترین رقباي موجود در تامین قند و شکر و شیرینی در بازار لبنان 
(سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

2125/4امارات1
1922/2برزیل2
67/6تایلند3
67/2عربستان 4
55/9فرانسه5
44/4ترکیه6

جمع کل واردات لبنان: 85  میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 54: مهم ترین رقباي موجود در تامین نوشابه ها، آبگون هاي الکلی و سرکه 
در بازار لبنان (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

4939/6مناطق تعیین نشده1
2923/1انگلیس2
118/8فرانسه3
75/2عربستان 4
54/2اتریش5
32/7آلمان6

جمع کل واردات لبنان: 125 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 55: مهم ترین رقباي موجود در تامین محصوالت دارویی در بازار لبنان 
(سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

12117/5فرانسه1
10014/4آلمان2
7611سوییس3
588/3انگلیس4
517/3آمریکا5
436/3ایتالیا6

جمع کل واردات لبنان: 692 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 56: مهم ترین رقباي موجود در تامین محصوالت حاصل از نشاسته یا 
فکول تغییر یافته، چسب ها، آنزیم  ها در بازار لبنان (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

315/1ایتالیا1
210/7عربستان 2
29/4آلمان3
17/5چین4
16/3ترکیه5
15/8آمریکا6

جمع کل واردات لبنان : 19 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 57: مهم ترین رقباي موجود در تامین کتاب، روزنامه و تصویر در بازار 
لبنان (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
لبنان (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در لبنان (درصد)

1423/3فرانسه1
1119/1آمریکا2
813/6انگلیس3
58/8آلمان4
57/9اتریش5
46مناطق نامعین6

جمع کل واردات لبنان : 59  میلیون دالر
www.trademap.org
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5. واردات ایران از لبنان
این  است.  بوده  دالر  میلیون  با 36  برابر  میالدي  سال 2006  در  لبنان  از  ایران  واردات 
میزان واردات در سال 2007 میالدي به 39 میلیون دالر و د  ر سال 2008 میالدي به 
101 میلیون دالر افزایش یافته است. ارزش واردات ایران از لبنان در سال 2008 میالدي 

نسبت به سال پیش از آن، با رشدي به میزان 159 درصد همراه بوده است. 
جدول شماره  ي 58 ارزش واردات ایران از لبنان طی سال هاي 2008-2006 میالدي را 

نشان می دهد.  
جدول 58: ارزش واردات ایران از لبنان طی سال هاي 2008-2006 میالدي 

(میلیون دالر)
نرخ رشد (درصد)ارزش وارداتسال
200636-
200739+8
2008101+159

www.trademap.org
را  میالدي  سال هاي 2006-2008  طی  لبنان  از  ایران  واردات  ارزش  شماره  ي 4  نمودار 

نشان می دهد.

نمودار 4 : ارزش واردات ایران از لبنان طی سال هاي 2008-2006 میالدي 
(میلیون دالر)
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اقالم وارداتی ایران از لبنان در سال 2008 میالدي شامل 29 گروه کاالیی و در مجموع 
سه سال گذشته شامل 47 گروه کاالیی می شود. جدول شماره  ي 59 ترکیب اقالم وارداتی 

ایران از لبنان طی سال هاي 2008-2006 میالدي را نشان می دهد. 
   جدول 59: ترکیب اقالم وارداتی ایران از لبنان طی دوره 2006-2008 

میالدي (میلیون دالر)

یف
فصل نام محصولرد

روند 200620072008تعرفه
واردات

افزایشی3639101-کل محصوالت
افزایشی31333692کودهاي شیمیایی1

ماشین آالت و دستگاه هاي برقی و اجزا 2
نامنظم850/330/294و قطعات آنها

افزایشی490/460/472کتاب، روزنامه و تصویر 3
نامنظم840/420/170/5دیگ هاي بخار و آبگرم 4

کاغذ و مقوا؛ اشیاي ساخته شده از 5
نامنظم480/160/0080/49خمیر کاغذ، از کاغذ یا از مقوا 

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

مواد پالستیکی و اشیاي ساخته شده 7
افزایشی390/130/130/38از این مواد

محصوالت صنعت آردسازي، مالت و 8
افزایشی11000/31نشاسته 

افزایشی400/020/10/11کائوچو و اشیاي ساخته شده از کائوچو9
نامنظم570/120/020/11فرش و دیگر کفپوش  ها از مواد نسجی10
نامنظم550/020/010/09 الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیریکسره11
نامنظم730/0200/09مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد12

روغن  هاي اسانسی و شبه رزین ها 13
افزایشی330/030/030/08(رزینوییدها)

ابزارها، ابزارآالت، مصنوعات 14
افزایشی820/010/020/07چاقوسازي، قاشق و چنگال
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یف
فصل نام محصولرد

روند 200620072008تعرفه
واردات

فرآورده هاي غالت، آرد، نشاسته، فکول 15
نامنظم190/0200/07یا شیر، نان هاي شیرینی

ـ  جراحی؛ اسباب 16 مبل؛ مبل  هاي طبی 
افزایشی940/040/040/05تخت خواب و همانند

عصاره هاي دباغی یا رنگرزي، تانن  ها و 17
نامنظم3200/070/04مشتقات آنها

افزایشی6000/030/03پارچه هاي کش باف یا قالب باف18

محصوالت حاصل از نشاسته یا فکول 19
نامنظم350/0010/0030/02تغییر یافته، چسب ها و آنزیم  ها

آالت و دستگاه  هاي اپتیک، عکاسی و 20
نامنظم900/00700/02سینماتوگرافی

وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روي 21
نامنظم870/020/0040/02خط راه آهن یا تراموا 

پوست خام (غیر از پوست  هاي نرم) و 22
افزایشی4100/0050/02چرم

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

افزایشی37000/005محصوالت عکاسی و سینماتوگرافی24
نامنظم630/0800/004سایر اشیاي نسجی دوخته و مهیا25

محصوالت شیمیایی غیرآلی، ترکیبات 26
افزایشی28000/004آلی یا غیرآلی فلزات گرانبها

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

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

نامنظم700/00500/001شیشه و مصنوعات شیشه اي 29

مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ  هاي 30
نامنظم7100/020گرانبها یا نیمه گرانبها
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یف
فصل نام محصولرد

روند 200620072008تعرفه
واردات

کاهشی720/00300چدن، آهن و فوالد 31
کاهشی830/00700مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی32
کاهشی910/00200اشیاي صنعت ساعت سازي33

اشیاي هنري، اشیاي کلکسیون یا 34
کاهشی970/00100عتیقه

نامنظم990/0010/030کاالهاي بسته  بندي نشده (سایر کاالها)35
کاهشی440/0200چوب و اشیاي چوبی و زغال چوب36
نامنظم380/0010/0020محصوالت گوناگون شیمیایی 37
نامنظم5200/030پنبه38

کفش، گتر و اشیاي همانند، اجزاي این 39
نامنظم6400/020اشیا 

پر و پر نرم آماده و اشیاي ساخته شده 40
نامنظم6700/0010از پر یا از پر نرم

41
مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، 

پنبه نسوز (Asbestos)، میکا یا از مواد 
همانند

کاهشی680/00200

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

لباس و متفرعات لباس، غیرکشباف یا 43
نامنظم6200/060غیرقالب باف

نامنظم760/0020/040آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم  44
نامنظم2100/070فرآورده هاي خوراکی گوناگون45
نامنظم0200/040گوشت و احشاي خوراکی46
کاهشی090/0900قهوه، چاي ماته و ادویه47

www.trademap.org

نمودار شماره  ي 5 ترکیب اقالم مهم وارداتی ایران از لبنان طی سال هاي 2006-2008 
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میالدي را نشان می دهد.

نمودار 5: ترکیب اقالم وارداتی ایران از لبنان طی سال هاي 2006-2008 
میالدي (میلیون دالر)

6. اجالس هاي اقتصادي و تجاري مشترك
نشست  باالترین  لبنان،  و  ایران  بین  اقتصادي  همکاري  هاي  مشترك  کمیسیون  اجالس 
گسترش  روند  ترسیم  و  مشکالت  و  موانع  بررسی  است.  کشور  دو  اقتصادي  مشترك 

مناسبات، از مهم ترین وظایف این نشست است. 
اجالس کمیسیون مشترك همکاري  هاي اقتصادي و بازرگانی ایران و لبنان با مسوولیت 
وزارت مسکن ایران، به صورت مرتب از سال 1376 تا 1379 شمسی در پایتخت  هاي دو 
از  پس  است.  بوده  متوقف  سال  هشت  براي  اجالس،  این  برگزاري  اما  شد.  برگزار  کشور 

هشت سال، پنجمین اجالس در سال 1387 در بیروت برگزار شد. 
نشان  را  کشور  دو  مشترك  اجالس  هاي  برگزاري  محل  و  تاریخ   60 شماره  ي  جدول 

می دهد.
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جدول 60: تاریخ و محل برگزاري اجالس  هاي کمیسیون مشترك اقتصادي و 
بازرگانی ایران و لبنان

محل برگزاريتاریخنام اجالسردیف
تهرانآبان 1376اولین اجالس کمیسیون  مشترك1
بیروتمهر 1377دومین اجالس کمیسیون  مشترك2
تهرانبهمن 1378سومین اجالس کمیسیون  مشترك3
بیروتاسفند 1379چهارمین اجالس کمیسیون  مشترك4
بیروتاسفند 1387پنجمین اجالس کمیسیون  مشترك5

www.tpo.ir

7. موافقت نامه هاي تجاري و یادداشت  تفاهم هاي همکاري 
مهم  ترین موافقت  نامه  ها و یادداشت تفاهم  هاي همکارى امضا شده میان دو کشور ایران و 

لبنان عبارتند از:
 موافقت  نامه بازرگانی. 

 موافقت  نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه  گذاري خارجی.
 موافقت  نامه پرهیز از دریافت مالیات مضاعف.

 یادداشت تفاهم در مورد همکاري دوجانبه در مسایل گمرکی.
 یادداشت تفاهم همکاري نمایشگاهی. 

 موافقت  نامه اعتبار مالی پنجاه میلیون دالري بانک توسـعه صادرات ایران به دولت 
لبنان.

 موافقت  نامه تاسـیس شـوراي مشـترك تجاري میان اتاق بازرگانی ایران و اتحادیه 
اتاق بازرگانی لبنان.

 یادداشت تفاهم ایجاد کمیته مشترك به منظور آزادسازي تجاري. 
 موافقت  نامه کشتیرانی تجاري ـ دریایی.

 موافقت  نامه حمل  ونقل هوایی.
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 موافقت  نامه حمل  ونقل زمینی.
 یادداشت تفاهم همکاري میان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی دو کشور. 

 یادداشت تفاهم همکاري وزارت کار دو کشور. 
 یادداشت تفاهم میان وزارت جهاد کشاورزي ایران و وزارت کشاورزي لبنان. 

 یادداشت تفاهم همکاري وزارت صنایع ایران و لبنان. 
 یادداشت تفاهم همکاري جهانگردي.

 یادداشت تفاهم مالی و اعتباري. 
 یادداشت تفاهم بین جمعیت هالل احمر ایران و وزارت بهداشت لبنان. 

 یادداشت تفاهم همکاري در زمینه  ي جوانان. 
 یادداشت تفاهم همکاري زیست محیطی میان وزارت محیط زیست لبنان و سازمان 

حفاظت محیط زیست ایران. 
 یادداشت تفاهم همکاري  هاي تبلیغاتی رسانه  اي. 

 یادداشت تفاهم همکاري  هاي علمی، پژوهشی و فناوري.

8. دیدارهاي متقابل مقامات بلندپایه
زیر  موارد  شامل  لبنان  و  ایران  کشور  دو  بلندپایه  مقامات  متقابل  دیدارهاي  مهم  ترین 

می شود:
 اعزام و پذیرش هیات  هاي اقتصادي و بازرگانی در چارچوب اجالس  هاي کمیسـیون 

مشترك.
 سفر نخست وزیر لبنان و هیات همراه به ایران.  

 سفر وزیر مسکن و شهرسازي و هیات همراه به لبنان.
 سفر وزیر بازرگانی ایران به لبنان.

 سفر رییس  جمهور لبنان و چند تن از وزراي اقتصادي به ایران. 
 مهم ترین برنامه  هاي اجرایی شده در چارچوب روابط دوجانبه عبارتند از: 

 همـکاري در پروژه هـاي عمرانـی از جمله در زمینه نیـروگاه، کشـتارگاه صنعتی، 
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راه سازي و فاضالب.
 برپایی هجده نمایشگاه اختصاصی ایران در لبنان.

برخی از برنامه  هاي پیش روي روابط ایران و لبنان نیز عبارتند از:
 پیگیري و نهایی نمودن موافقت  نامه تجارت ترجیحی میان دو کشور.

 فعال نمودن شوراي مشترك بازرگانی ایران و لبنان.
 اجراي پروژه هاي زیربنایـی در لبنان با توجه به اعطاي اعتبار پنجاه میلیون دالري 

به این کشور.
 اسـتفاده از شـبکه بازرگانان و شرکت  هاي تجاري لبنان براي صدور کاال به آفریقا و 

آمریکاي جنوبی.
 تاسیس مرکز تجاري در لبنان.

9. فعالیت هاي نمایشگاهی و هیات هاي تجاري 
حضور در نمایشگاه  هاي بین المللی، ابزار موثري براي معرفی و بازاریابی محصوالت ایرانی 
در بازارهاي جهانی است. این اقدام می  تواند راهکار مطلوبی براي بازاریابی کاالهاي ایرانی 
در بازار لبنان باشد. با توجه به اهمیت آگاهی  رسانی و تبلیغات درباره ي کاالها، توانمندي ها 

و پتانسیل هاي ایران، هیات هاي تجاري مختلفی بین دو کشور مبادله شده است. 
بر اساس برنامه ریزي هایی که سازمان توسعه  تجارت و سازمان هاي بازرگانی استان ها انجام 
داده اند، شرکت  ها و تجار ایرانی تنها در یک نمایشگاه  بین  المللی در سال  1388 شمسی 

شرکت کرده  اند. جدول شماره ي 61، جزییات این نمایشگاه  را نشان می دهد.

جدول 61: نمایشگاه  کشور لبنان که شرکت ها و تجار ایرانی در آن حضور 
داشته اند (1388 شمسی)

مجريتاریخ برگزاريمحل برگزاريعنوان نمایشگاهردیف
شرکت نوژن رادخردادماه 1388بیروتنمایشگاه بین  المللی پروژه1

www.tpo.ir
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بر اساس اطالعات سازمان توسعه  تجارت و شرکت سهامی نمایشگاه هاي بین المللی ایران و 
بر اساس برنامه ریزي هایی که این مجموعه  ها و سازمان هاي بازرگانی استان ها کرده اند، تنها 
یک هیات  تجاري ایران در سال  1388 از کشور لبنان بازدید کرده  است. جدول شماره ي 

62 مشخصات و تاریخ اعزام این هیات  تجاري را نشان می دهد.

جدول 62: هیات هاي تجاري اعزام شده به لبنان طی سال  1388

مجريتاریخ اعزاممحل اعزامردیف
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایرانمرداد 1388لبنان1

www.tpo.ir

8-1. پیشنهاد مشارکت شرکت هاي ایرانی در نمایشگاه هاي لبنان 
بر اساس تجارب حضور ایران در نمایشگاه  هاي تخصصی و بین  المللی، کاالهاي صادراتی 
ایران به لبنان و توانمندي هاي موجود در کشورمان، پیشنهاد می شود که در سال هاي آینده، 
افزون بر برگزاري همایش  ها و سمینارهاي مشترك اقتصادي و بازرگانی میان دو کشور، 
نمایشگاه هاي  برگزاري  و  بین المللی  نمایشگاه هاي  در  حضور  براي  مناسبی  برنامه ریزي 

اختصاصی زیر در کشور لبنان فراهم شود.
 نمایشگاه بین المللی تکنولوژي و مصالح ساختمانی بیروت. 

 نمایشگاه کاالهاي لوکس خاورمیانه در بیروت. 
 نمایشگاه انرژي هاي نو در بیروت.  

نمایشگاه هنرهاي DECO  در بیروت. 
 نمایشگاه اختصاصی کاالهاي ایرانی.

8-2. زمان هاي مناسب براي اعزام هیات تجاري به لبنان 
به دلیل آب و هواي مدیترانه اي لبنان، این کشور تابستان نه چندان گرم و زمستان نه 
چندان سردي دارد و به راحتی می توان حتی در مردادماه در ارتفاعات اطراف بیروت اسکی 
کرد. بنابراین در همه  ي فصول می توان از این کشور بازدید کرد. یکی از محورهاي جذب 
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گردشگر این کشور در فصل زمستان، پیست هاي اسکی و دهکده هاي ورزشی است و در 
این راه امکانات بسیاري نیز فراهم شده است.

بنابراین بهترین زمان براي اعزام هیات  هاي تجاري و بازاریابی به لبنان، از دیدگاه آب و 
هوایی وجود ندارد. با این حال، می  توان برخی از ماه  هاي سال مانند شهریور، مهر، آبان و 

آذر را، زمان  هاي مناسب  تري براي اعزام هیات تجاري به لبنان دانست. 

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


بخش دوم: تجارت خارجی، فصل هفتم: شناسایی زیرساخت ها و ... / 129

فصل هفتم
زیرساخت ها ي صادراتی و راهکارهاي بازاریابی

به  محصوالت  صادرات  براي  کشور  در  موجود  ظرفیت هاي  و  زیرساخت ها  فصل  این  در 
بررسی  می شود.  بررسی  کشور  این  در  حضور  براي  ایران  بازاریابی  راهکارهاي  و  لبنان 
قوت،  نقاط  بانکی،  مبادالت  و  روابط  هوایی،  و  دریایی  ریلی،  جاده اي،  خطوط  وضعیت 
ضعف، فرصت ها و تهدیدهاي پیش رو در بازار لبنان و پیشنهادها و راهکارهاي اجرایی 

براي بازاریابی در این کشور، مهم ترین موضوعات مورد بررسی هستند.

1. زیرساخت هاي حمل و نقل 
در این بخش وضعیت خطوط جاده اي، ریلی، دریایی و هوایی موجود میان دو کشور، به 
تجاري مورد بررسی قرار  عنوان زیرساخت هاي کلیدي جهت ارسال کاال و محموله هاي 

می گیرد. 

1-1.جاده اي
مسافت،  دوري  دلیل  به  ولی  نیست،  بسته  کشور  دو  میان  جاده اي  راه  که  این  وجود  با 
هم اکنون کاالهاي دادوستد شده میان ایران و لبنان، کمتر از راه زمینی حمل می  شود. در 
واقع راه اصلی میان ایران و لبنان از عراق و اردن می  گذرد که به جهت شرایط نامناسب 
کشور عراق، این مسیر قابل اتکا نیست. راه دیگر مسیر کشورهاي ترکیه و سوریه است که 
ایران و لبنان را به هم متصل می  کند و مسیر دور و درازي است. به همین جهت، بیشتر 

ترانزیت کاالیی میان دو کشور از راه دریایی انجام می  شود. 

1-2. ریلی
استفاده  همسایه  کشورهاي  با  و  خود  خاك  ریلی درون  ترانزیت  از  دو  هر  لبنان  و  ایران 
می  کنند. ولی هم  اکنون خطوط ریلی دو کشور به هم متصل نشده  است و امکان ترانزیت 
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وجود  قطار  از  استفاده  با  لبنان  و  ایران  میان  کاالیی 
ندارد. 

شکل روبرو نقشه  ي خطوط ریلی لبنان را نشان می  دهد

1-3. دریایی 
ایران  میان  ارتباط  مهم  کانال  هاي  از  یکی  دریایی  راه 
شبکه ي  است.  بازرگانی  زمینه ي  در  ویژه  به  لبنان  و 
مقصد  به  کانتینري  کاالهاي  ایران،  کشتی رانی  جهانی 
منطقه ي  بنادر  و  دریایی  خطوط  راه  از  را  لبنان  خلیج فارس و دریاي سرخ جابجا کشور 

می کند. بیروت و طرابلس مهم ترین بنادر لبنان در زمینه صادرات، واردات و ترانزیت کاال 
هستند.

 هم اکنون بنادر جنوبی ایران که در ترانزیت بین المللی کاال به کشورهاي مختلف جهان از 
جمله لبنان فعالیت دارند، شامل موارد زیر می شوند: 

 بندر ماهشهر (بندر امام خمینی). 
 بندر بوشهر. 

 بندر خرمشهر. 
 بندر شهید باهنر.

 بندر آبادان. 
 بندر عسلویه. 

 بندر شهید رجایی. 
بندر چابهار. 

1-4. هوایی
میان فرودگاه هاي ایران و لبنان پرواز مستقیم وجود دارد. در حال حاضر شرکت هواپیمایی 
ایران ایر دو پرواز در روزهاي دوشنبه و چهارشنبه ي هر هفته به صورت مستقیم در مسیر 

تهران- بیروت دارد.
پروازهاي برگشت نیز در همان روزها انجام می شود.
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2. روابط بانکی 
داشته  وجود  لبنان  و  ایران  بانک هاي  میان  مستقیمی  بانکی  روابط  گذشته  سال هاي  در 
است. بر اساس اطالعاتی که صندوق ضمانت صادرات ایران ارایه  کرده، چهار بانک موجود 
در جدول شماره ي 63، بانک هاي مورد پذیرش ایران براي فعالیت هاي اقتصادي و مبادالت 
مالی در لبنان هستند. بدیهی است که بانک  هاي نام برده شده در این جدول، بانک  هایی  
هستند که براي پوشش ریسک معامالت تا سقف معین، مورد پذیرش صندوق هستند. 
را  لبنانی  بانک  هاي  دیگر  با  ایرانی  بانک  هاي  و بین بانکی  کارگزاري  ارتباط  امر  این  ولی 

محدود نخواهد کرد.  
جدول 63 : بانک هاي لبنانی مورد قبول صندوق ضمانت صادرات ایران 

رتبهنام بانکردیف
1Bank Audi SAL - Audi Saradar GroupD

2Bankmed, SALD

3Byblos Bank S.A.LD

4Fransabank salD
www.egfi.org                                                                                    

3. تحلیل راهبردي 
تحلیل  و  تجزیه  مدل  راهبرد،  انتخاب  و  ارزیابی  تحلیل،  براي  اصلی  مدل هاي  از  یکی   
SWOT است. در این مدل بر اساس یک الگوي منطقی، ابتدا نقاط قوت، ضعف، فرصت ها 
و تهدیدهاي فراروي توسعه روابط تجاري ایران و لبنان شناسایی شده و سپس متناسب با 
موقعیت کنونی راهبرد هایی براي تعامل با وضعیت موجود با هدف رشد مبادالت تجاري، 

به ویژه صادرات ایران به لبنان پیشنهاد می شود.
3-1. زمینه ها و دالیل انتخاب راهبردها

راهبردهاي پیشنهادي براي توسعه  ي صادرات محصوالت ایران به لبنان بر اساس زمینه ها 
و دالیل زیر انتخاب و معرفی شده اند:

 سند چشم  انداز بیست  ساله و برنامه ي پنج  ساله چهارم توسعه کشور.
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 رسالت یا ماموریت هاي سازمان توسعه تجارت.
 چشم انداز توسعه صادرات غیرنفتی کشور.

 اهداف راهبردي توسعه صادرات ایران به کشورهاي منطقه.
 پیشینه ي روابط اقتصادي و بازرگانی ایران و لبنان در سال هاي گذشته.

 نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهاي فراروي توسعه ي صادرات ایران به لبنان.
جدول شماره ي 64، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، تهدیدها و راهبردهاي پیشنهادي براي 

توسعه  ي صادرات ایران به لبنان را با استفاده از مدل تحلیل SWOT نشان می دهد.

جدول 64: نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، تهدیدها و راهبردهاي پیشنهادي براي 
توسعه ي صادرات ایران به لبنان

(O) فرصت ها

O1: وجود روابط بلندمدت تجاري و اقتصادي دوستانه بین دو کشور.
O2: امکان بهره  گیري از لبنان به عنوان دروازه ورود به بازار کشورهاي اروپایی.

O3: تقویت و ارتقاي روابط سیاسی و اقتصادي ایران با لبنان.
O4: دسترسی ایران و لبنان به آب  هاي آزاد و مزیت  هاي ترانزیتی.

O5: امضاي موافقت نامه بازرگانی میان دو کشور.

(T) تهدیدها

T1: عدم وجود ظرفیت کافی براي تخلیه و بارگیري در برخی از بنادر لبنان براي 
محصوالت پتروشیمی وارداتی از ایران.

T2: عدم وجود موافقت نامه تجارت آزاد میان دو کشور.
T3: عدم وجود موافقت نامه تجارت ترجیحی میان دو کشور.

T4: شناخت ناکافی نسبت به امکانات و ظرفیت  هاي همکاري مشترك.
T5: اندازه  ي کوچک بازار لبنان.

T6: مشکل حمل و نقل کاال تا بنادر لبنان و بعد مسافت.
T7: بروز بحران سیاسی در لبنان و معوق ماندن برنامه هاي همکاري دو کشور.

T8: وجود ترجیحات تجاري میان لبنان و کشورهاي عربی و اروپایی. 
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(S)  نقاط قوت

S1: توجه ویژه ي دولت به گسترش صادرات غیرنفتی در تدوین چشم انداز 
بیست ساله و برنامه ي پنجم توسعه کشور.

S2: وجود پتانسیل ها و ظرفیت هاي مناسب در تولید نفت خام، فرآورده   هاي 
پتروشیمی، میوه، مواد پالستیکی، محصوالت شیمیایی آلی و خودروي مورد نیاز 

بازار لبنان.
S3: حضور رایزن بازرگانی ایران در آفریقاي جنوبی.

S4: ارایه سیاست  هاي حمایتی از صادرکنندگان از طریق پرداخت یارانه و جوایز 
صادراتی.

S5: اعطاي اعتبار پنجاه میلیون دالري بانک توسعه صادرات ایران به لبنان.
S6: امضاي موافقت نامه پرهیز از دریافت مالیات مضاعف میان دو کشور.

  نقاط ضعف 
(W)

W1: عدم تنوع در مبادالت تجاري دو کشور.
W2: عدم وجود مرکز تجاري ایران در لبنان جهت راهنمایی و ارایه  ي خدمات 

اطالعاتی و بازرگانی به تجار و سرمایه گذاران ایرانی.
W3: عدم آگاهی و شناخت کامل به کلیه نیازها و سالیق بازار لبنان.

W4: عدم برگزاري نمایشگاه هاي اختصاصی براي بسیاري از کاالهاي ایرانی در 
لبنان.

W5: فعال نبودن اتاق مشترك بازرگانی میان دو کشور. 
W6: عدم حضور فعال بخش خصوصی ایران در فعالیت هاي اقتصادي کشور 

لبنان علی  رغم حاکمیت اقتصاد آزاد در این کشور.

SO راهبردهاي 

بهره  گیري از توانمندي  هاي صادراتی کشور براي صادرات محصوالت مورد نیاز 
کشور لبنان مانند نفت خام، میوه، مواد پالستیکی، محصوالت شیمیایی آلی و 

خودرو.
امضاي موافقت  نامه  ي تجارت آزاد دوجانبه بین ایران و لبنان. 
حمایت از تشکل هاي صادراتی براي دسترسی به بازار لبنان.

امضاي موافقت نامه ترجیحات تجاري جهت ایجاد شرایط مطلوب  تر براي فعاالن 
اقتصادي دو کشور.

فعال کردن اعتبار خریدار و اعتبار صادراتی براي تجار دو کشور.

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


134 / راهنماي تجارت با لبنان

  راهبردهاي 
ST

 تالش براي بهره  گیري و گسترش موافقت نامه  هاي تجاري میان دو کشور.

 تقویت جایگاه کاالهاي ایرانی در ذهن مشتریان لبنانی از راه تبلیغات.

 برگزاري بیشتر نمایشگاه  هاي تخصصی کاالهاي ایرانی در لبنان براي 
افزایش نگاه مثبت به محصوالت ایرانی.

 شناسایی کاالهاي مزیت دار داخلی مورد نیاز بازار لبنان براي گسترش بازار 
و تنوع بخشیدن به محصوالت صادراتی ایران.

 اجراي پروژه هاي زیربنایی در لبنان با توجه به اعطاي اعتبار پنجاه میلیون 
دالري به این کشور.

 راهبردهاي 
WO

 تدوین برنامه ي فراگیر بازاریابی و تبلیغات در رسانه  هاي جمعی لبنان براي 
افزایش شناخت کاالهاي ایرانی در بین مصرف  کنندگان لبنانی.

 ایجاد مرکز تجاري ایران در شهر بیروت.

راهبردهاي 
WT

 تالش براي تقویت روابط بانکی و بیمه اي موجود میان دو کشور.

 ارایه ی تسهیالت به بازرگانان لبنانی براي حضور در بازار و نمایشگاه  هاي 
ایران.

 تقویت خطوط دریایی و هوایی بین دو کشور براي افزایش مبادالت تجاري 
دوجانبه.

راهبردهاي 
ترکیبی 
SWOT

 راه  اندازي مرکز تجاري ایران در لبنان.

 انعقاد موافقت  نامه  ي تجارت آزاد و تجارت ترجیحی میان ایران و لبنان.

 تقویت خطوط دریایی و هوایی میان دو کشور.

 تقویت روابط بانکی و تاسیس بانک مشترك براي تامین مالی صادرات و 
سرمایه  گذاري میان دو کشور.

 افزایش تبلیغات کاالهاي ایرانی در رسانه  هاي جمعی به ویژه تلویزیون و 
مطبوعات لبنان.

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


بخش دوم: تجارت خارجی، فصل هفتم: شناسایی زیرساخت ها و ... / 135

3-2. راهبردهاي پیشنهادي جهت توسعه صادرات 
با بررسی جدول شماره ي 67 راهبردها به طور خالصه، در دو بخش راهبردهاي ترکیبی و 

راهبردهاي مرتبط با هر موقعیت، به شرح زیر پیشنهاد می شود:

3-2-1. راهبردهاي ترکیبی
راهبردهاي ترکیبی توسعه ي صادرات ایران به لبنان عبارتند از:

 راه  اندازي مرکز تجاري ایران در لبنان.
 انعقاد موافقت  نامه  ي تجارت آزاد و تجارت ترجیحی میان ایران و لبنان.

 تقویت خطوط دریایی و هوایی میان دو کشور.
 تقویت روابط بانکی و تاسیس بانک مشترك براي تامین مالی صادرات و سرمایه گذاري 

میان دو کشور.
 افزایش تبلیغات کاالهاي ایرانی در رسـانه  هاي جمعی به ویژه تلویزیون و مطبوعات 

لبنان.

3-2-2. راهبردهاي مرتبط با هر موقعیت
راهبردهاي موقعیتی توسعه ي صادرات ایران به لبنان عبارتند از:

 SO راهبردهاي
 بهره  گیري از توانمندي  هاي صادراتی کشور براي صادرات محصوالت مورد نیاز کشور 

لبنان مانند نفت خام، میوه، مواد پالستیکی، محصوالت شیمیایی آلی و خودرو.
 امضاي موافقت  نامه  ي تجارت آزاد دوجانبه بین ایران و لبنان. 
 حمایت از تشکل هاي صادراتی براي دسترسی به بازار لبنان.

 امضـاي موافقت  نامه ترجیحـات تجاري جهت ایجاد شـرایط مطلوب  تر براي فعاالن 
اقتصادي دو کشور.

 فعال کردن اعتبار خریدار و اعتبار صادراتی براي تجار دو کشور.
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 ST  راهبردهاي 
 تالش براي بهره گیري و گسترش موافقت نامه  هاي تجاري میان دو کشور.

 تقویت جایگاه کاالهاي ایرانی در ذهن مشتریان لبنانی از راه تبلیغات.
 برگزاري بیشـتر نمایشگاه  هاي تخصصی کاالهاي ایرانی در لبنان براي افزایش نگاه 

مثبت به محصوالت ایرانی.
 شناسایی کاالهاي مزیت دار داخلی مورد نیاز بازار لبنان براي گسترش بازار و تنوع 

بخشیدن به محصوالت صادراتی ایران.
 اجراي پروژه هاي زیربنایـی در لبنان با توجه به اعطاي اعتبار پنجاه میلیون دالري 

به این کشور.

 WO راهبردهاي
 تدوین برنامه ي فراگیر بازاریابی و تبلیغات در رسانه  هاي جمعی لبنان براي افزایش 

شناخت کاالهاي ایرانی در بین مصرف  کنندگان لبنانی.
ایجاد مرکز تجاري ایران در شهر بیروت. 

 WT راهبردهاي 
 تالش براي تقویت روابط بانکی و بیمه اي موجود میان دو کشور.

 ارایه  ي تسهیالت به بازرگانان لبنانی براي حضور در بازار و نمایشگاه  هاي ایران.
 تقویـت خطـوط دریایی و هوایـی بین دو کشـور بـراي افزایش مبـادالت تجاري 

دوجانبه.

4. راهکارهاي پیشنهادي براي بازاریابی و توسعه ي بازار
ایران و لبنان دو کشور با پیشینه  و داراي روابط بازرگانی، سیاسی، فرهنگی و مزیت هاي 
جغرافیایی، زمینه ي گسترش هرچه بیش تر روابط بازرگانی را دارند. روابط تجاري ایران و 
لبنان در سال هاي گذشته همواره تحت تاثیر تراز منفی تجاري ایران با لبنان بوده است. 
گفتنی است که نزدیک به 42 درصد صادرات ایران به لبنان را میوه  هاي خوراکی تشکیل 
می دهد. میزان صادرات این کشور به ایران در سال 2008 میالدي، برابر با 101 میلیون 
میلیون  حدود 43  در  میالدي،  سال 2008  در  لبنان  به  ایران  صادرات  است.  بوده  دالر 
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دالر بوده است. این وضعیت مبادالت تجاري بین دو کشور، تراز تجاري منفی 58 میلیون 
دالري را براي ایران به ارمغان آورده است.

معرفی  ایرانی،  تجار  به  لبنان  کشور  بازار  مختلف  بخش  هاي  از  مناسب  اطالعات  ارایه  ي 
کاالهاي جدید و مزیت  دار داخلی و تنوع مبادالت تجاري، زمینه توسعه مناسبات اقتصادي و 
تجاري دو طرف و افزایش صادرات محصوالت غیرنفتی ایران به لبنان را فراهم می سازد. 

به طور کلی از میان گروه هاي کاالیی صادراتی ایران به لبنان، پنج گروه کاالیی میوه  هاي 
خوراکی، وسایل نقلیه زمینی، فرش و کفپوش، مواد پالستیکی و ماهی  ها و قشرداران 
بیش از 88 درصد صادرات را تشکیل می دهند. در واقع این پنج گروه کاالیی، مزیت هاي 
صادراتی ایران به لبنان هستند. بنابراین لزوم توجه و برنامه ریزي جهت افزایش کمی و 

کیفی صادرات این گروه هاي کاالیی بیش از پیش نمایان می شود. 
داراي  و  مستعد  محصوالت  صادرات  تقویت  و  تنوع گرایی  سیاست  دیگر  سوي  از 
مزیت هاي رقابتی، از جمله محصوالت شیمیایی آلی، مواد پالستیکی، مس و مصنوعات 

از مس، فرآورده  هاي غالت و محصوالت دارویی به این کشور نیز، باید پیگیري شود.
با توجه به اهمیت عضویت در پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري در تسهیل 
صادرات و کاهش تعرفه هاي ورود به بازارهاي هدف صادراتی، پیشنهاد می شود ایران با 
لبنان موافقت نامه تجارت آزاد و تجارت ترجیحی امضا کند. این امر می تواند باعث افزایش 
انعقاد  با  جهان،  کشورهاي  شود.  کشور  صادراتی  توان  افزایش  و  داخلی  بازار  در  رقابت 
موافقت نامه هاي تجاري با سایر کشورها، کاالهاي صادراتی را با تعرفه گمرکی نزدیک به 
صفر به بازار هدف صادر می کنند. عدم عضویت در پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي 
تجاري موثر،  موجب شده تا امکان ورود آسان تر به بازارهاي هدف صادراتی و استفاده از 

تعرفه هاي ترجیحی براي صادرکنندگان ایرانی فراهم نباشد. 
در ادامه به برخی از پیشنهادها و راهکارهاي اجرایی براي افزایش میزان مبادالت تجاري 

و اقتصادي دو کشور ایران و لبنان اشاره می  شود:
 برنامه  ریـزي براي بازدید بازرگانان و فعاالن اقتصادي کشـور لبنـان از کارخانه  ها و 
امکانات صنعتی کشـور ایران و حمایـت از آنها براي ایجاد دفتـر نمایندگی محلی 

شرکت  هاي ایرانی در لبنان. 
 ارایه تسهیالت حمل  ونقل و بررسی ایجاد خط حمل و نقل زمینی کاال از مسیر عراق 
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- سوریه - لبنان طی یک برنامه  ي میان  مدت به منظور کاهش هزینه ها و دسترسی 
به دریاي مدیترانه و کاهش وابستگی به مسیرهاي ترانزیت به اروپا از خاك ترکیه.  
 تقویـت و گسـترش خطـوط اعتبـاري و بیمـه  اي به منظور تسـهیل صـدور کاال و 
کاهش نرخ  هاي پوشـش بیمـه اعتبارات صندوق ضمانت صـادرات ایران به ویژه به 
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسـی (با توجه به این که در حال حاضر ریسـک 

کشور لبنان بسیار باالست).
 دادن تسـهیالت یارانه  اي بـه صادرکنندگان کاال و خدمات در اسـتفاده از خدمات 

شرکت هاي کشتی  رانی بین  المللی. 
 هدف منـد نمودن برپایی نمایشـگاه  ها به منظور تقویت صـادرات کاالهاي صنعتی با 

ارزش افزده باالي ایران به لبنان و جلوگیري از برپایی بازارهاي مکاره. 
 تمرکـز کمک  هـاي بالعـوض و اعتبـارات اعطایـی به کشـور لبنـان در پروژه  هاي 

تقویت کننده حضور اقتصادي ایران در آن کشور.  
 مبادله  ي هیات  هاي تجاري و برگزاري همایش  ها و سمینارها در زمینه  ي فرصت  هاي 

همکاري تجاري- اقتصادي. 
 ایجـاد ارتباط نزدیـک میان نقاط تجاري دو کشـور براي تسـهیل مبادله اطالعات 

اقتصادي و بازرگانی از راه فناوري اطالعات. 
  شناسـایی فعاالن اقتصادي لبنان در آفریقا و آمریکاي جنوبی و ایجاد شرکت هاي 
مشـترك بازرگانی و صنعتی با این فعاالن براي تقویت حضور ایران در بازار مناطق 

یاد شده. 
 انجام تحقیقات بازاریابی و دسـت یابی به شـناخت کافی نسـبت به شرایط سیاسی 
و اجتماعـی، وضعیت بـازار، رقباي داخلی و خارجی، قیمـت و ویژگی  هاي کاالهاي 

مشابه، مقررات صادرات و واردات و هزینه  هاي گمرکی و مالیاتی.
 بررسی دقیق و کسب شناخت کافی از شرکا و طرف  هاي تجاري لبنانی.

 تقویت روابط میان بانک  ها و نهادهاي مالی دو کشور.
 گسـترش زیرسـاخت  هاي حمل  ونقل دریایـی و هوایی به منظـور افزایش تبادالت 

تجاري و اقتصادي.
 کمک به بخش خصوصی براي ایجاد یک مرکز تجاري در کشور لبنان.

 گسترش همکاري  هاي میان دو کشور در بخش سرمایه  گذاري.
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 تاسیس بانک مشترك براي تامین مالی صادرات و گسترش سرمایه  گذاري میان دو 
کشور.

 آشـنا نمـودن بازرگانان لبنانی با تولیـدات صنعتی و پتانسـیل  هاي خدمات فنی و 
مهندسـی ایران از راه مشارکت مستمر و فعال در نمایشگاه  هاي بین  المللی لبنان و 

برگزاري نمایشگاه هاي اختصاصی ایران در لبنان.
 برگزاري نمایشگاه اختصاصی کاالهاي مختلف ایرانی در کشور لبنان.

 آسان سازي صدور روادید براي تاجران و فعاالن اقتصادي دو کشور.
با توجه به بروز جنگ در برخی از مناطق لبنان به ویژه در جنوب این کشور، پیشنهاد 
می  شود شرکت  هاي فعال ایرانی در زمینه  هاي زیر، برنامه  ریزي مناسبی براي صادرات کاال 

و خدمات به این کشور داشته باشند: 
 راه  سازي.
 پل  سازي.

 سازه  ها و بناهاي سنگین بتنی و فلزي.
 انبوه  سازي خانه و آپارتمان. 

  شبکه  هاي آب  رسانی.
  نیروگاه، شبکه  هاي تولید و توزیع برق.

  نفت، گاز و پتروشیمی.
  تاسیسات دریایی و واگذاري لوله در دریا و خشکی.
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جدول 65:  سایت هاي اینترنتی وزارت خانه ها و سازمان هاي مهم لبنان

سایت اینترنتی نام وزارت یا سازمان

www.lebanongovernment.orgدولت لبنان

www.lp.gov.lbمجلس نواب لبنان

www.lebweb.comاطالعات سازمان  ها و نهادهاي دولتی لبنان

www.agriculture.gov.lbوزارت کشاورزي

www.industry.gov.lbوزارت صنعت

www.economy.gov.lbوزارت اقتصاد و بازرگانی

www.finance.gov.lbوزارت امور مالی و دارایی

www.isf.gov.lbوزارت امنیت داخلی

www.higher-edu.gov.lbوزارت آموزش عالی 

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 عمومی و درمان

www.socialaffairs.gov.lbوزارت امور اجتماعی

www.mpt.gov.lbوزارت پست و ارتباطات

www.emigrants.gov.lbوزارت خارجه و امور مهاجرت
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www.moe.gov.lbوزارت محیط زیست

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 ملی پژوهش  هاي علمی

www.omsar.gov.lbپایگاه دولتی اصالحات اداري

www.lebweb.com 

جدول 66: بانک ها ي مهم لبنان

سایت اینترنتینام بانکردیف
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

16Banque 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: برخی از دانشگاه  هاي لبنان

سایت اینترنتینام بانکردیف
www.ul.edu.lbدانشگاه لبنان1
www.lau.edu.lbدانشگاه آمریکایی لبنان2
www.bau.edu.lbدانشگاه بیروت عربی3
www.aub.edu.lbدانشگاه آمریکایی بیروت4
www.usj.edu.lbدانشگاه یوسف قدیس5
http://liu.edu.lbدانشگاه بین  المللی لبنان6
www.iul.edu.lbدانشگاه اسالمی لبنان7

www.university-directory.eu

جدول 68: چند شرکت مهم صنعتی، تجاري و بازرگانی لبنان

Ali El Said Trading Company

بازرگانی و خرید و فروش بین المللی کاالزمینه فعالیت
-سایت اینترنتى
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Unimar Corporation

بهداشت و درمانزمینه فعالیت
www.unimarcorp.comسایت اینترنتى

Khalil Fattal and Sons Group, Lebanon

پخش کاالهاي کشورهاي منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در لبنانزمینه فعالیت
www.fattal.com.lbسایت اینترنتى

Assouad Group

رستوران و کافی شاپزمینه فعالیت
www.assouadgroup.comسایت اینترنتى

Pharaon Holding Group of Companies

هولدینگ مجموعه شرکت  هاي فعال در کشاورزي، مالی، بیمه، بانک داري، زمینه فعالیت
فناوري  هاي اطالعات و ارتباطات، بازرگانی، ساخت خانه، تولید صنعتی و ...

www.pharaon.com.lbسایت اینترنتى

Malia Holding

ساخت  وساز خانه و آپارتمانزمینه فعالیت
www.maliagroup.comسایت اینترنتى

Coromo Group

صنایع و مصالح ساختمانیزمینه فعالیت
www.coromogroup.comسایت اینترنتى
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Nour Trading Group

تجارت داخلی و بازرگانی بین  المللیزمینه فعالیت
-سایت اینترنتى

Nacouzy Group

امالك و مستغالتزمینه فعالیت
www.nacouzygroup.comسایت اینترنتى

Omnimu International Group

مالی، بیمه، مدیریت ریسک و سرمایه  گذاريزمینه فعالیت
www.omnimu.comسایت اینترنتى

Litat Group

صنایع استیل، آهن و فوالدزمینه فعالیت
www.litat.comسایت اینترنتى

CCM Group

چاپ، تبلیغات، مشاوره و پخش آگهیزمینه فعالیت
www.groupccm.comسایت اینترنتى

Al-Bonian Holding

وسایل و تجهیزات الکتریکی و مکانیکیزمینه فعالیت
www. al-boniangroup.comسایت اینترنتى
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Benta Group

ساخت قرص و داروزمینه فعالیت
www. bpi.com.lbسایت اینترنتى

Lawyer Fadi Jawlakh

وکالت و دعاوي حقوقیزمینه فعالیت
www. fadijawlakh.comسایت اینترنتى

Integral Group

فناوري اطالعات و ارتباطاتزمینه فعالیت
www. integral.com.lbسایت اینترنتى

www.lebanon.company-world.co.uk

جدول 69: هتل هاي مهم 

سایت اینترنتیدرجهنام  هتلردیف

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 ستارهwww.embassyhotellebanon.
com

15Byblos Comfort Hotel3 ستارهwww.bybloscomforthotel.
com

                              www.lebanon-hotels.com

جدول 70: اطالعات رایزن بازرگانی ایران در لبنان

رایزنی بازرگانی ایران در لبنان 
نشانی: 

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

 (00961) - 01 – 344028
دورنگار : 

 (00961) - 01 – 344035
شماره همراه:

 (00961) - 71273336
آقاي عباس عبدالخانی، رایزن بازرگانی کنونی ایران در لبنان است. 

پست الکترونیک:
a_abdolkhani@tpo.ir

www.tpo.ir
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جدول 71: اطالعات سفارت خانه لبنان در ایران

سفارت لبنان در ایران
نشانی: تهران ، خیابان سپهبد قرنی ـ خیابان شهید کالنتري ـ پالك 31.

تلفن: 88908451 – 21 – (0098)
دورنگار : 88907345 – 21 -  (0098)

 آقاي زین الموسوي1 سفیر کنونی لبنان در ایران است.
روزهاي کاري یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 تا 17 است.

www.mfa.gov.ir                                                                                                                      

جدول 72: اطالعات سفارت خانه ایران در لبنان 

سفارت ایران 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، سفیر کنونی ایران در لبنان است.

 www.mfa.gov.ir                                                                                                      

1. H.E. Mr. Zein Moussavi
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منابع و ماخذ
1www.iccim.org. سایت اتاق بازرگانى و صنایع و معادن ایران

2www.indexmundi.com. سایت اطالعات جامع کشورها 

3www.worldatlas.com. سایت اطالعات جغرافیائی کشورها

4www.trademap.org. سایت اطالع رسانی در زمینه ى مبادالت جهانی

اقتصادي  وضعیت  خصوص  در  اطالع رسانی  سایت   .5
کشورهاي جهان

www.traveldocumentsystems.com

6. سایت اطالع رسانی در زمینه بهره برداري از اینترنت 
در جهان

www.internetworldstats.com 

7www.payscale.com. سایت اطالع رسانی در زمینه دستمزدها

خارجی  شرکت هاي  زمینه  در  اطالع رسانی  سایت   .8
فعال در جهان

www.businessmonitor.com

www.usig.org         9. سایت اطالع رسانی در زمینه ارایه کمک  هاي مالی آمریکا به سایر کشورها
10www.internationaltaxreview.com. سایت اطالع رسانی در زمینه مالیات و تبدیل ارزها

www.wto.org 11. سایت اطالع رسانی سازمان تجارت جهانی

12www.lebweb.com. سایت اطالع رسانی کشور لبنان

 www.citypopulation.de                 13. سایت اطالع رسانی نحوه پراکندگی جمعیت در کشورها
www.doingbusiness.org                   14. سایت اطالع رسانی نحوه راه اندازي کسب و کار جدید

15www.bdl.gov.lb. سایت بانک مرکزي لبنان
16www.lebanongovernment.org. سایت دولت لبنان

17www.tpo.ir. سایت سازمان توسعه تجارت ایران
18www.egfi.org. سایت صندوق ضمانت صادرات وزارت بازرگانی

19www.yellowpagesworld.com. سایت کتاب زرد کشورهاي جهان

20www.irica.gov.ir. سایت گمرك جمهوري اسالمی ایران
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21www.intracen.org. سایت مرکز تجارت بین  المللی

www.iflr.co                                             22. سایت موسسه  ي بررسی کننده قوانین مالی بین الملل
www.forbes.com 23. سایت موسسه  ي فوربس 

24www.kishtpc.com. سایت نقطه ي تجاري کیش  

25www.state.gov. سایت وزارت خارجه آمریکا 

26www.mfa.gov.ir. سایت وزارت خارجه جمهوري اسالمی ایران 
www.imf.org                 2009 27. مجموعه گزارش  هاي صندوق بین المللی پول، دولت لبنان، سال
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فهرست کتب منتشره از سري کتاب هاي راهنماي تجارت با کشورها
1. راهنماي تجارت با ترکیه

2. راهنماي تجارت با هنگ کنگ
3. راهنماي تجارت با اندونزي

4. راهنماي تجارت با قرقیزستان
5. راهنماي تجارت با غنا

6. راهنماي تجارت با برزیل
7. راهنماي تجارت با اوکراین

8. راهنماي تجارت با قزاقستان
9. راهنماي تجارت با پاکستان

10. راهنماي تجارت با چین 
11. راهنماي تجارت با کنیا

12. راهنماي تجارت با کره جنوبی
13. راهنماي تجارت با مکزیک
14. راهنماي تجارت با عراق

15. راهنماي تجارت با گرجستان
16. راهنماي تجارت با سوریه

17. راهنماي تجارت با عربستان سعودي
18. راهنماي تجارت با ارمنستان

19. راهنماي تجارت با ترکمنستان
20. راهنماي تجارت با ازبکستان

21. راهنماي تجارت با روسیه
22. راهنماي تجارت با امارات متحده عربی

23. راهنماي تجارت با ژاپن
24. راهنماي تجارت با ونزوئال
25. راهنماي تجارت با تونس
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26. راهنماي تجارت با تاجیکستان
27. راهنماي تجارت با مالزي

28. راهنماي تجارت با آذربایجان
29. راهنماي تجارت با هند
30. راهنماي تجارت با عمان
31. راهنماي تجارت با قطر

32. راهنماي تجارت با آفریقاي جنوبی
33. راهنماي تجارت با سنگال
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