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   :ت أساسيةبيانا : والأ

  
  .ورية اللبنانية الجمه     :دولةالاسم 

  

الشرقى  الساحل تقع الجمهورية اللبنانية فى جنوب غرب آسيا على  :الموقع 

جنوبا فلسطين  وشرقا سوريا  للبحر األبيض المتوسط ، يحدها شماال

  .بيض المتوسط األ البحر المحتلة وغربا

  

  بيروت     :العاصمة 

  

 درجة 24(صيفا   المتوسط حار جافمناخ لبنان حوض البحر األبيض    :المناخ 

  .) مئوية درجة 12(دافئ ممطر شتاء ) يةمئو      

  

  . كم 75 - 40  كم وعرض220، بطول  كيلومتر مربع 10452    :المساحة 

  

  .) المقيمون( ماليين نسمة 4حوالى     :السكان عدد 

  

  . % 2  :معدل النمو السكانى 

  

  .الليرة اللبنانية    :الوحدة النقدية 

  

  . ليرة لبنانية 1500  :متوسط سعر الدوالر 

  

  .ثم الفرنسية واإلنجليزية لغة البالد الرسمية العربية       :اللغة 

  

  .الكيلوجرام هو وحدة الموازين     :األوزان 

  

  .النظام المترى هو النظام المعمول به قانونا     : المقاييس 
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  . 2+ جرينتش     : التوقيت 

  

  .االستقالل عيد ) نوفمبر( تشرين الثانى 22    :اليوم الوطنى 

  

  .بعلبك   حلة ،ز ، طرابلس ، صيدا ، صور ، )العاصمة(بيروت     :المدن الهامة 

  

  .بيروت ، طرابلس ، صيدا ، صور     :أهم الموانئ 

  

  . دقائق عن وسط المدينة 10مطار بيروت الدولى ويبعد :                المطار 

  

  ةعيد رأس السنة الميالدي:  يناير 1  :العطالت الرسمية 

  عيد العمال:  مايو 1      

  عيد الشهداء:  مايو 6      

  عيد االستقالل:  أكتوبر  22      

  

  عيد الفطر   :األعياد الدينية 

   عيد األضحى      

  المولد النبوى الشريف      

  يوم عاشوراء      

  عيد مار مارون:  فبراير 9      

  الجمعة العظيمة  :  ابريل9      

  عيد الفصح  :  ابريل12      

  عيد انتقال السيدة العذراء :  أغسطس15      

  عيد جميع القديسين:  أكتوبر 1      

  عيد الميالد:  ديسمبر 25      

  

  . 14 إلى الساعة 8 الخميس  من الساعة –االثنين    :ساعات العمل 

  . 10.30 إلى الساعة 8الجمعة من الساعة       
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حياة الدولة سياسيا إن التركيبة السكانية فى لبنان لها أثر كبير فى   :التركيب السكانى 

 فسكان لبنان -واجتماعيا وهى األساس الذى بنيت عليه الدولة       

،الموارنة ، الدروز ،  الشيعة،  السنة: منهم   طائفة19 إلىمقسمون       

ائفة طولكل .ت البروتستان،  الكلدانيون ،يان ، السرألرمن ا ، الروم      

   :منطقة نفوذ      

  جبل لبنان :المارونية

 طرابلس مدينة بيروت ومحافظة الشمال وخاصة مدينة : السنة

  .ومحافظة الجنوب وخاصة مدينة صيدا 

  . محافظة الجنوب ومنطقتى بعلبك والهرمل :  الشيعة

  منطقة الشوف وجبل لبنان : الدروز

  

  .جمهورى برلمانى ديمقراطى     :نظام الحكم 

  

  :ث إن الحكم فى لبنان منقسم على رئاسات ثال  : النظام السياسى

مدة،  مارونى ، منتخب - رئاسة الجمهورية  :الرئاسة األولى

  .الرئاسة ست سنوات   

رئاسة مجلس النواب ، شيعى ، منتخب لمدة أربع  : الرئاسة الثانية

  .سنوات   

  .رئاسة مجلس الوزراء ، سنى ، معين   :الرئاسة الثالثة

  

ن الدستور، أما مجلس  م95هذا وتوزع الوزارات على أساس طائفى حددتها المادة   

 نائبا ، وبكل قضاء دائرة انتخابية والنواب موزعون عددا على الطوائف ، 128النواب 

   .وخصصت مقاعد فى كل دائرة بالنسبة لعدد سكانها 
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   :3200 لعام االقتصادية أهم المؤشرات  :ثانيا

  
   % 20 - 18         : معدل البطالة -

   % 2          :  معدل النمو-

   %0.3         :  معدل التضخم-

   مليار دوالر20       : الناتج المحلى اإلجمالى -

   دوالر 3600   : نصيب الفرد فى الناتج المحلى اإلجمالى -

   مليون دوالر 7168     ) :2003عام ( إجمالى الواردات -

   مليون دوالر 1524     ) :2003عام ( إجمالى الصادرات -

   مليون دوالر 5644) - (        :  الميزان التجارى -

  مليار دوالر  33        : حجم الدين العام -

  

   :4200موازنة عام  - 1
  

 هى انخفاض حجم اإلنفاق الملحـوظ       2004إن السمة األساسية فى مشروع موازنة عام        

)  مليـار دوالر   3.3( مليار ليرة    4,950: مجموع اإلنفاق خارج إطار خدمة الدين هو      حيث بلغ   

ن أصلها رواتب وأجـور ومعاشـات        م 2003لعام  )  مليار دوالر  3.06( 4,600بالمقارنة مع   

أي مـا يعـادل     )  مليـار دوالر   2.26( مليار ليرة    3,400:  ت للعاملين في القطاع العام    مكافآو

  . من مجموع اإلنفاق خارج إطار خدمة الدين% 69حوالى 

  

الفـائض  و) ر مليار دوال  4.26 ( مليار ليرة  6,400رادات المتوقعة   حجم االي فى حين بلغ    

 إنفـاق   تـضمن مـشروع الموازنـة     كما أن   ) .  مليون دوالر  966 ( مليار ليرة  1,450االولي  

 مليـون   145( مليار ليرة    218بإضافة  )  مليون دوالر  409( مليار ليرة    614استثماري بواقع   

   .2003عام على موازنة ) دوالر

  

. صة وإصدار سندات الخزينة   الخصخخدمة الدين العام فالمبلغ يتأثر ببرنامج       أما بالنسبة ل  

، تكون خدمة الدين العام حـوالى       فعليا فى الخصخصة وإصدار سندات الخزينة       فإذا تم السير    
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  مليار ليـرة   4,300، وإذا لم يتم ذلك تكون خدمة الدين         )  مليار دوالر  2.6 ( مليار ليرة  3,900

 ذلك فإن العجز في     بناء على ، و %  30,8 و %27,7نسبة العجز   وبلغت  . )  مليار دوالر  2.86(

  مليار ليـرة   2,450و)  مليار دوالر  1.9( مليار ليرة    2,850الموازنة يمكن أن يتراوح ما بين       

   ) .مليار دوالر1.63(

  

   :التصنيف االئتمانى – 2
    

 ، حيث تحول من تصنيف 1998بدأ التصنيف االئتمانى للبنان يتراجع مع بداية عام 

ومن ثم استعاد المرتبة المستقرة فى .  سلبى BB و B مستقر إلى المرتبة BB و Bبمرتبة 

  P & S وذلك بحسب تصنيف شركة 2001 ليعود فيتراجع إلى سلبى فى مايو 2000سبتمبر 

ة ــمتوافقا مع تصنيف شرك B  و-B بمرتبة FITCH IBCA'Sوجاء آخر تصنيف لشركة 

P & S.   

  

نان بالعملة األجنبية من  فلقد عدلت تقويمها لتصنيف ديون لبMOODY'Sأما وكالة   

 ، B2 إلى B1 ، وخفضت تصنيف سندات اليوروبوند بالعملة األجنبية من B2 إلى B1درجة 

 والديون بالعملة اللبنانية B2 إلى B1وخفضت تصنيف سندات اليوروبوند بالعملة األجنبية من 

   .B3 إلى B1بمعدل نقطتين من 

  

تثمارية للتصنيف ، فكانت حينا أعلى بقليل هذه التصنيفات أتت قريبة من المرتبة االس  

  .من حد هذه المرتبة وأحيانا أقل بقليل من هذا الحد 

  

   :الضريبة على القيمة المضافة – 3
    

الضريبة على القيمة المضافة هى ضريبة على االستهالك وتهدف إلى توزيع العبء 

 وتقديم الخدمات ما عدا وتطبق على استهالك السلع . نالضريبى على أكبر عدد من المكلفي

  .بعض اإلعفاءات 

  

على كافة السلع % 10المعدل المطبق للضريبة على القيمة المضافة موحد ومقداره   

، وقياسا لما هو سائد فى دول والخدمات وال تفرض على التصدير واالستثمار أو التوفير 

 تطبق هذه الضريبة وعددها  بلدا من البلدان التى73أخرى يعتبر هذا المعدل متدنى ، إذ يعتمد 
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 بلدا على المعدل الموحد لتجنب التعقيدات اإلدارية فى حين تطبق الدول األخرى معدالت 125

  .عدة مختلفة 

  

 ولحوم  من خبز ودقيقتعفى بعض السلع من هذه الضريبة كالمواد الغذائية األساسية  

  .المنتجات الزراعية وأسماك ، ومنتجات مختلفة كالكتب والمجالت والصحف واألدوية و

  

كذلك تعفى بعض النشاطات من الضريبة ألسباب اقتصادية أو اجتماعية كالتعليم   

  .والخدمات المالية والمصرفية والطب واالستشفاء 

    

   :لالستيراد ومالمح السوق اللبنانىأهم القواعد المنظمة  – 4

  

   :الجمركية ومعدالتهاالرسوم  -أ 
كية المحققة على قيمة الواردات، بلغ متوسط التعرفة ياسا لقيمة الرسوم الجمرق

 1999عام % 22.6 و 2000عام % 20.1فى حين كان % 15.81 نحو 2001الجمركية عام 

.  

  

 إلى االنخفاض فى معدل الرسم 2001ويعود انخفاض متوسط التعرفة الجمركية عام   

 ، قابله 2000بعام مقارنة %) 15.81إلى % 20.1من % (21.39 بنسبة 2001الجمركى عام 

فى إشارة إلى العالقة العكسية التى تربط الرسم % 17.08ارتفاع فى قيمة الواردات بنسبة 

  .الجمركى باالستيراد 

  

   : ةمطبقالقرارات الجمركية ال –ب 
 بهدف تحريك األداء - قرارات جمركية – 30/11/2000أصدرت الحكومة اللبنانية في 

   :وقد هدفت الحكومة إلى ما يلى خالل العامين الماضيين االقتصادى الذى اتسم بالركود

  0 إعفاء كافة المواد األولية والوسيطة التى ليس لها مثيل محليا من الرسوم الجمركية -أ 

فقط فيما عدا  % 5 تخفيض الرسوم الجمركية على السلع التى ال ينتج منها محليا إلى -ب 

  0 الكحول - اإلسمنت -  التبغ -السيارات 

  ليا وذلك حماية للصناعة الوطنية  اإلبقاء على الرسوم الجمركية للسلع التى ينتج منها مح-ج 

 إبقاء الرسوم الجمركية على كافة السلع الزراعية فيما عدا األزهار التى تم تخفيضها من -د 

  0 % 30إلى  % 105
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   :ةطبقالم الجمركيةم التعريفة انظ -ج 
  

يم يتقأحيانا تلجأ الجمارك إلى . فى التعريفة الجمركية سق إن لبنان يتبع النظام المن  

  0) سيف(المنتجات عند وصولها للموانئ أو المطارات 

  

  :  الجمركية في إطار منظمة التجارة العالميةتفاقاتاال - د
  

عضوا فيها وقد شكل    لبنان   المتوسطية وأصبح    –كة األوروبية   المشارتم توقيع اتفاق      

ة التجارية واالقتصادية بين لبنان     المشارك خطوة أساسية نحو تطوير وتفعيل       توقيع هذا االتفاق  

ريادى فى المنطقة   ا  دورالعمل على ان يحتل     والمجموعة األوروبية ، ال سيما وأن لبنان بصدد       

حيث أن توقيـع    . كمركز أساسى لألعمال ، وكون اقتصاده يخضع إلصالحات أساسية وجذرية           

د األوروبي يمثل نواة حيوية الستراتيجية لبنان الهادفة إلى تحريـر            مع االتحا  المشاركةاتفاق  

التجارة خصوصا مع استعداداته لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتطبيق أحكام منطقـة             

وبالتالى ، فإن   . التجارة الحرة العربية الكبرى والمتمثلة باإللغاء التدريجى للتعريفات الجمركية          

مة على تحرير التجارة ستجعل منه مركزا تجاريا رائدا فى المنطقـة يـصل              سياسة لبنان القائ  

  .  متوسطية الحرة –منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بمنطقة التجارة االورو 

  

   :إجراءات الحجر الصحى التى تطبق على الواردات -ه 

  

ردات ويتطلب جميع الوالبنان في سبيل تطوير العمل بهذا النظام ليكون شامال على   

  .إرسال شهادة تفيد خلو المنتجات الزراعية والغذائية من اآلفات واألمراض 

  

   :المعامالت الجمركية التفضيلية - و
  

توجد بعض المعامالت التفضيلية مع الدول التى لها اتفاقات تجارة حرة مثل سوريا   

  0لحرة العربية  كما أن لبنان عضو في منطقة التجارة ا والعراق واألردنواإلمارات
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    :السياسات المالية والحدود والقيود الخاصة بالتعامالت المالية  -ز 

  

لبنان يعتمد النظام االقتصادى الحر لذا ال قيود على التعامالت المالية وخروج األموال   

  0والتحويالت بالنسبة للعملة األجنبية 

  

   :و بحري أو جويسواء كان الشحن بري أ: مستندات الشحن المطلوبة  -ح 
  

  . شهادة المنشأ – الشهادة الصحية - فاتورة الشراء -فاتورة الشحن   

  

   :ىمالمح السوق اللبنان -ط 
  

  0إن السوق اللبناني هو مزيج من الجودة والسعر   

  

   :ميول وتفضيالت المستهلك والتعامل مع المستورد -ي 
  

تركيزه على دفع أقل سعر والكثير اللبنانى دائما المنتج األجبنى مع المستهلك يفضل   

من المستهلكين اللبنانيين يهتم كثيرا للماركات العالمية دون االهتمام بالسعر ، لكن مع تردى 

االهتمام إلى األوضاع االقتصادية اضطر الكثير منهم وخاصة الطبقة المتوسطة والفقيرة 

  0حتى لو كان المنتج محليا بالسعر أوال 

  

   :لة عند المستهلكينالمنتجات المفض -ك 
  

  . األجهزة اإللكترونية – األجهزة الكهربائية -المالبس   

  

   :قنوات االستيراد والتوزيع داخل السوق -ل 
  

وتعتمد الشركات األجنبية فى  0يتم االستيراد والتوزيع عبر الوكالء وتجار الجملة   

رة التجزئة وعن طريق إرسال لبنان على الشركات المحلية فى تمثيلها فى تجارة الجملة أو تجا
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مندوب لفترة قصيرة ويمكن للشركات المصرية الدخول فى المفاوضات مباشرة أو عن طريق 

وكيل ويجب التحرى مقدما عنهم قبل الدخول فى شركة أو إليجاد شريك عن طريق الغرف 

  .التجارية وجمعيات رجال االعمال 

  

   :ى لبنانفأهم المتاجر عموما وخاصة متاجر السلسلة  -م 
  

  Monoprix  - Goodies - Spinney’s - ABC  - تعاونيات – شوبرز - بوخليل 

  ) .المخازن الكبرى(لبنان 

  

   :لبنانهامش األرباح داخل قنوات التوزيع في  -ن 
  

ال توجد ضوابط لتحديد هامش األرباح وتختلف النسبة من تاجر إلى آخر والمعظم   

  0يميل إلى المغاالة في نسبة الربح 

  

   :Franchisingالفرانشيز  -س 
  

  :أصبح الفرانشيز من أسرع القطاعات نموا فى لبنان فى قطاعات مختلفة   

  

  : مثل Fast Foodقطاع الوجبات السريعة  – 1

 - باسكن روبنز - كنتاكى فرايد تشيكن - بيتزا هت - ستاربوكس -ماكدونالد    

  .ر كينج  بيرج-  دانكن دونتس - هارد روك كافيه -هارديز   

  

  : مثل قطاع المالبس الجاهزة – 2
  Mother Care – Next – Zara – Mango – Guess – U2 .  
  

  : مثل قطاع الخدمات – 3
  Puttputt – Hertz – Budget .  

 
  :  مثل قطاع الفنادق -4

  . انتركونتيننتال – ماريوت – البريستول –شيراتون   
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   :إنشاء مكتب محلى -ع 

ت األجنبية فتح فرع أو مكتب تمثيل فى لبنان ، حيث يـسمح القـانون               تستطيع الشركا   

  .اللبنانى بإنشاء كيانات قانونية لكل من الشركات الدولية والمحلية 

  

فهناك المشاركة أو الشريك الوحيد ، شركات المساهمة ، شركات المسئولية المحدودة،              

  .الشركات القابضة وشركات عبر البحار 

  

 الشركات أى نشاط يسمح به القانون اللبنانى بغير حد أدنـى لـرأس              قد تتولى فروع    

فاألجنبى الذى يرغب فى إنشاء فرع لشركته فى لبنان ال بد له مـن الحـصول علـى                  . المال  

  .تصريح إقامة ، وتصريح عمل 

  

وتستطيع الشركات المصرية إدارة أعمالها من خالل فرع محلى بشرط الحصول علـى               

قتصاد والتجارة وتسجيله فى المحكمة التجارية ، كمـا يجـب تـسجيل             تصريح من وزارة اال   

  .الشركة فى أى غرفة من غرف التجارة والصناعة األربع فى لبنان 

  

أما مكاتب التمثيل والتى تعمل فقط للترويج لمنتجات شركاتها فنفس اإلجراءات مطلوبة             •

 .دون التسجيل فى المحكمة التجارية 

تقوم بجميع إجـراءات تـسجيل      ) ايدال(االستثمار فى لبنان    المؤسسة العامة لتشجيع     •

 .بالنيابة عن جميع الوزارات ) One Stop Shop(الشركات الراغبة فى االستثمار 
 

   :إنشاء شركة مشتركة -ف 

  

  .تنشأ الشركات المشتركة من خالل عقد بين الشركتين وبدون كيان قانونى منفصل   

  

   :استخدام الوكيل أو الموزع -ص 

  

ننصح الشركات المصرية بإقامة فرع أو االعتماد على وكيل لبنانى لتجارة الجملـة أو                

ويسجل العقد فى السجل التجارى ويمكن النص فيه على أى شكل من أشكال المشاركة            . موزع  
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ويجب أن يكون لدى الشخص . أو ذات مسئولية محدودة مع أغلبية أسهم        / أو الملكية الفردية    

  .ى وزارة االقتصاد والتجارة الممثل سجل لد

  

  3200التجارة الخارجية اللبنانية فى عام  – 5
  

 مليون دوالر وقيمة الصادرات     7168 حوالى   2003بلغت قيمة الواردات اللبنانية عام        

 مليون دوالر ، بتراجـع      5644 مليون دوالر ، فيكون بذلك العجز فى الميزان التجارى           1524

وبلغت قيمة التراجع فـى     .  مليون دوالر    5399.3 بلغ العجز     حين 2002مقارنة بعام   % 4.5

 مليون دوالر نتيجة    244.7العجز التجارى أو باألحرى قيمة التحسن فى الميزان التجارى نحو           

 مليون  723.3 قيمة الواردات بنحو     زيادة مليون دوالر و   478.6الرتفاع قيمة الصادرات بنحو     

  .دوالر 
  )بالمليون دوالر (

  %التغير   عجز الميزان التجارى  %التغير   الواردات  %التغير   ادراتالص  السنة
1998  716  -  7060  -  - 6344  -  
1999  676.8  - 5.48  6206.5  - 12.09  - 5529.7  - 12.84  
2000  714.3  5.54  6227.9  0.34  - 5513.6  - 0.29  
2001  889.3  24.49  7291.1  17.07  - 6401.8  16.10  

2002  1045.4  17.55  6444.7  - 11.61  - 5399.3  - 15.66  
2003  1524  46  7168  11  -5644  4.5  

  
  

، وارتفعت قيمـة الـصادرات      % 11 قيمة الواردات بنسبة     زادت ،   2002مقارنة بعام   

من إجمالى الصادرات اللبنانية بعد أن      % 96شكلت الصادرات الصناعية نسبة       % .46بنسبة  

% 4 وعليه فإن الصادرات الزراعية بلغـت         ، 2002فى عام   % 95كانت هذه النسبة قد بلغت      

   .2002عام % 5 مقابل 2003فى عام 

  

 بعد أن كانت هذه النسبة% 21.26 نحو 3200بلغت نسبة الصادرات للواردات فى عام      

عـام   % 10.90 و   2000عام   % 11.46 و   2001عام   % 12.19  و 2002عام  % 16.21

1999.   
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   :ت اللبنانية الصادرات والواردااسواقأهم  – 1
  

   :3200 الواردات اللبنانية فى عام اسواق أهم  -أ 

  

  من إجمالى الواردات  % 9     بنسبة       إيطاليا -

  من إجمالى الواردات  % 8    بنسبة       ألمانيا-

  من إجمالى الواردات  % 8    بنسبة       فرنسا-

  من إجمالى الواردات% 7    بنسبة       الصين-

  من إجمالى الواردات % 6    ةبنسب     الواليات المتحدة-

  

حافظت هذه البلدان على مراكزها فى الطليعة وبذات الترتيب كما كانت عليه فى عـام                 

 إلى المرتبة الخامسة حيث احتلت الصين المرتبـة         تراجعت  إال الواليات المتحدة التى    ،   2002

   .2002الرابعة بعد أن كانت فى المرتبة الخامسة عام 

  

   :3200 فى عام ادرات اللبنانيةأهم أسواق الص -ب 

  من إجمالى الصادرات% 25    بنسبة       سويسرا-

  من إجمالى الصادرات % 7    بنسبة   المملكة العربية السعودية-

  من إجمالى الصادرات % 7    بنسبة   اإلمارات العربية المتحدة -

  من إجمالى الصادرات % 7    بنسبة       سوريا-

   من إجمالى الصادرات %4    بنسبة    واليات المتحدة ال-

  

، وارتقـاء الواليـات      2003أسواق الصادرات عام    ب المرتبة األولى    احتلت سويسرا     

السبب فى تقدم سويسرا إلى المرتبة األولى يعود إلى ارتفـاع             .المتحدة إلى المرتبة الخامسة 

 هـى   قيمة صادرات المجوهرات اللبنانية بصورة عامة ، فى عملية إعادة تصدير أكثـر ممـا              

  .عملية تصدير فعلية لسلع ذات منشأ لبنانى 
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نـة بعـام    والمالحظ فى أسواق الصادرات هذه ، ارتفاع قيمة الـصادرات إليهـا مقار              

% 10إلى سوريا ، و      % 32إلى سويسرا ، و      % 187، حيث بلغت هذه الزيادة نسبة       2002

  .واليات المتحدةى الإل % 24إلى السعودية ، و  % 9إلى اإلمارات العربية المتحدة ، و 

  

   :أهم المنتجات المستوردة –ج 
   %14.37        الوقود والزيوت المعدنية    27 الفصل -

   %8.66            السيارات والجرارات والدراجات والمركبات    87 الفصل -

   %7.60      المراجل واآلالت واألجهزة اآللية    84 الفصل -

   %5.78               اآلالت واألجهزة الكهربائية    85 الفصل -

   %5.17          محضرات الصيدلة    29 الفصل -

  

 ، 2001حافظت الفصول األربعة األولى على صادراتها كما كانت عليه الحال فى عـام     

  .غير أن قيمتها ونسبتها من إجمالى الواردات تراجعت 

  

   :أهم المنتجات المصدرة –د 
   %20.52          المجوهرات    71 الفصل -

   %6.15        آالت وأجهزة كهربائية    85 الفصل -

   %5.27      مراجل ، أدوات وأجهزة آلية    84 الفصل -

   %4.83         منتجات الطباعة    49 الفصل -

   %4.47          ورق وكرتون    48 الفصل -

  

  :الصناعة  – 6
إن القطاع الصناعى فى لبنان ليس شديد التنوع ، فمعظم المؤسسات الصناعية   

  :مانية فروع رئيسية هى التالية تنتمى إلى ث%) 88.6(

 %20.3بنسبة         المأكوالت والمشروبات .1

 %16.1بنسبة           المنتجات المعدنية .2

 %11.5بنسبة         المنتجات غير المعدنية .3

 %10.7بنسبة         األثاث والمنتجات المماثلة .4

 %10.3بنسبة           األلبسة والفرو .5

 %10.2بنسبة       المنتجات الخشبية باستثناء األثاث .6
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 %5.9بنسبة       الصناعات الجلدية ودبغ الجلود .7

 %3.7بنسبة           صناعة النسيج .8

  

الكيماوية ومعدات  لمنتجاتاو الورقية هى المنتجات الصناعية الصادراتأهم و

وأهم أسواق الصادرات الصناعية العراق والمملكة  .وتجهيزات كهربائية ومنتجات بالستيكية 

  . ومصر  وفرنساواألردن العربية السعودية وسوريا

  

   :ةالسياح - 7

  

 نقطة تحـول فـى      2002عام  ن بالقطاع السياحى فى لبنان أن       يرى الكثير من المعنيي     

مسيرة تطور السياحة فى لبنان ، إذ أن شوارع العاصـمة ومقـاهى وسـطها والمنتجعـات                 

ـ                   ن السياحية فى المناطق غصت بأعداد كبيرة من السياح ال سيما العرب منهم ، فـى أكثـر م

  .مناسبة وأكثر من موسم خالل العام 

  

% 18فى مجمل السياح ونحو     % 14.2وإن كانت األرقام قد دلت على زيادة بلغت نحو            

للسياح العرب وحدهم ، يرى المعنيون أن الزيادة توزعت على مختلف أيام الـسنة ، ولـوحظ               

لخاصـة ، ممـا عكـس       تمديد السياح مدة إقامتهم ال سيما بعد أن امتلك العديد منهم شققهم ا            

  .إحساسا بتضاعف العدد 

  

 سبتمبر بأنها عامل حاسـم لتحـول الـسياح          11وإذا كان البعض قد قرأ أبعاد أحداث          

العرب نحو الدول العربية ومنها لبنان ، وهذا ما حصل ، إال أنهم توقعوا تراجعـا فـى عـدد                    

 لم يتم ألن عـدد الـسياح        السياح األمريكيين خاصة واألوروبيين وإن بنسبة أقل ، األمر الذى         

 ،  2002 سائحا فـى عـام       329 آالف و  108 آالف سائح وبلغ عددهم      7األمريكيين زاد بنحو    

  % .5.2 سائحا أى بزيادة نسبتها نحو 277 ألفا و13وعدد السياح األوروبيين زاد نحو 

  

وقد احتل السياح العرب المرتبة األولى بين إجمالى عدد السياح الذين يزورون لبنان ،                

% 43 سائحا أى ما نسبته نحـو        695 ألفا و  420 نحو   2002بلغ عدد السياح العرب فى عام       

 سائحا زاروا لبنان    464 ألفا و  956وأظهرت إحصاءات وزارة السياحة أن       .من مجمل السياح    

  . سائحا 72 ألفا و837 ، إذ بلغ عدد السياح 2001عن عام % 14.2 بزيادة 2002فى عام 
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   :الزراعة - 8
  

يرتبط  لبنان بعدد من االتفاقيات مع عدد من الدول وتقـوم الـوزارة بدراسـة هـذه                    

حوار مع الطرف اآلخـر، لمـصلحة القطـاع         من خالل ال   وتعديلها   هاتطويراالتفاقات من أجل    

  . نوالمزارعالتى أبداها جدية ال اتمالحظال معالزراعي، 

  

   :2002تطورات القطاع الزراعى عام  -

  

ءات التبادل التجارى للمنتجات الزراعية ومنتجات صناعة األغذية لعـام          أظهرت إحصا   

، % 6.15 مليون دوالر وبنسبة     175 ، ارتفاع قيمة هذه الصادرات إلى أكثر من          2002

فـى  % 16.74إلى نحـو    % 18.55وتراجع حصتها من إجمالى الصادرات اللبنانية من        

 مقارنة بعام   2002فى عام   % 17.56حين أن إجمالى الصادرات اللبنانية ارتفعت بنسبة        

2001.   

  

 1237أما واردات المنتجات الزراعية ومنتجات صناعة األغذية ، فقد تراجعت إلـى            

مع أن نستبها من إجمـالى الـواردات اللبنانيـة          % 2.46مليون دوالر بنسبة تراجع بلغت      

ت تراجعا  ، علما بأن قيمة الواردات اإلجمالية سجل      % 19.19إلى  % 17.40ارتفعت من   

   .2001 مقارنة بعام 2002فى عام % 11.61نسبته 

  

    :أما أبرز المنتجات الزراعية المصدرة ضمن هذا البرنامج فهى  
 

  ألف طن121.45        الموالح -

  ألف طن92.86        البطاطس -

  ألف طن26.5        التفاح -

  ألف طن17.81        العنب -

  ألف طن13.15    الملفوف والكرنب والفليفلة -

  ألف طن13        الموز -

  ألف طن8.14        الطماطم -
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  ألف طن25    فواكه وخضر مختلفة -

  % .90وشكلت الدول العربية السوق الرئيسى لهذه المنتجات بنسبة فاقت 

  

   :العالقات التجارية واالقتصادية بين مصر ولبنان : الثاث

  

   :التبادل التجارى بين مصر ولبنان - 1
  من عامتجارى بين مصر ولبنان خالل الفترةالجدول التالى يوضح حجم التبادل ال  

   :اللبنانيةإلحصاءات طبقا ل 2003حتى عام  1996
  "مليون دوالر"

  السنة  الصادرات  الواردات  حجم التجارة  الميزان التجارى

 +39  73  17  56  1996  

 +41.5  74.5  16.5  58  1997  

 +31  65  17  48  1998  

 +35.5  66.5  15.5  51  1999  

 +62  110  24  86  2000  

 +83  131  24  107  2001  

 +107.3  162.7  27.7  135  2002  

+147.3  203.5  28.1  175.4  2003  

  

   :ويتضح من ذلك ما يلى

  

بنسبة  مليون دوالر محققا زيادة 203.5نحو   2003خالل عام  حجم التبادل التجارى بلغ - أ

   .2002عن عام  % 25

  

 مليون 147.3حيث بلغ لصالح مصر ائض  ف2003خالل عام حقق الميزان التجارى  -ب 

  . 2002عن عام  % 37.3بنسبة دوالر محققا زيادة 

  

  مليون دوالر محققة زيادة175.4 نحو 2003 خالل عام  الصادرات المصرية بلغت قيمة-ج 

    .2002عن عام  % 30بنسبة 
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فى حين بلغت  مليون دوالر تقريبا 155.7 بلغت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية –د 

  . مليون دوالر تقريبا 19.7قيمة الصادرات المصرية البترولية 

  

مليون دوالر محققة زيادة 28.1 نحو 2003 بلغت قيمة الواردات اللبنانية خالل عام –ه 

   .2002عن عام % 1.5بنسبة 

  

   : المصرية إلى لبنانالصادراتأهم  - 2

  
  . بقوليات -ز  أر- ثوم - بصل -بطاطس     : وتشمل سلع زراعية

 –ألبان  -أسماك  - بسكويت وشيكوالتة -خضروات مجمدة      : وتشمل سلع غذائية

  .ومربات  عصائر        

 ورق–سجاد  - غزول ومنسوجات - أدوية -حديد تسليح     : وتشمل سلع صناعية

  -نجف و أثاث -لدائن   منتجات ألومنيوم-مطبوعات و        

  .منتجات زجاجية         

  

   :ردات اللبنانية إلى مصرأهم الوا – 3

  
الخشب  – كتب ومطبوعات - لدائن ومصنوعاتها ال–التفاح   : اللبنانية إلى مصرأهم الواردات

  . الثالجات –ومصنوعاته 

  

   : بين البلديناالتفاقات التى تنظم العالقات - 4

  

   :االتفاق التجارى - أ

  
 التبادل التجارى فى إطار  باتفاق يسمى البرنامج التنفيذى لدعممصر ولبنانترتبط 

 ، 10/9/1998اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية ، تم التوقيع عليه فى 

  . 15/3/1999ولكن بدأ سريانه فى 
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بإعفاء السلع ذات المنشأ اللبنانى أو المصرى  ينظم االتفاق شكل المبادالت التجارية  - 1

يع الرسوم الجمركية والضرائب األخرى ذات األثر المماثل اعتبارا المتبادلة بين البلدين من جم

   .1/1/1999من 

 قوائم سلعية على النحو 7 تستثنى من أحكام الفقرة أعاله السلع والمنتجات المدرجة فى – 2

  :التالى 

  

سلع مصرية مستثناة من اإلعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب قائمة  •

 ىتدريجلتخفيض ال المماثل عند تصديرها إلى لبنان وتبقى خاضعة لاألخرى ذات األثر

  .اتفاقية تيسير التبادل التجارى بين الدول العربية فى النسبى المنصوص عليه 

  .مستثناة من اإلعفاء ة سلع لبنانية قائم •

 مسموح إدخالها إلى لبنان معفاة من الرسوم الجمركية خالل فترات زراعيةة سلع قائم •

  .كل صنف منها ويمنع إدخالها خارج هذه الفترات محددة ل

سلع زراعية لبنانية مسموح إدخالها إلى مصر معفاة من الرسوم الجمركية خالل قائمة  •

  .الفترات المحددة فقط لكل صنف منها ، ويمنع إدخالها خارج هذه الفترات 

  .غير مسموح بتصديرها إلى لبنان لسلع مصرية قائمة  •

سنويا اعتبارا من % 25بنانية تخضع لتخفيض تدريجى بمعدل قائمة سلع مصرية ول •

   .2003  وقد أصبحت معفاة مع بداية عام1/1/1999

 .استيراد مسبقة " اإلجازة"تخضع إلذن قائمة سلع مصرية معفاة لكنها  •

  

  .وفيما عدا هذه القوائم فإن السلع الغير مدرجة يتم تبادلها بدون رسوم جمركية 

  

  :  اتفاقات أخرى-ب 

  
 خالل 1996 اتفاقية منع االزدواج الضريبى بين مصر ولبنان فى مارس تم توقيع .1

  .زيارة السيد رئيس الوزراء اللبنانى للقاهرة 

اتفاق تعاون بين االتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرفة التجارة  .2

  . ، وهو اتفاق عام نوالصناعة والزراعة بلبنا

الفنى فى مجاالت المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح اتفاق التعاون العلمى و .3

شهادات المطابقة بين الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة اإلنتاج ومؤسسة 

  .المقاييس والمواصفات اللبنانية 
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   :لجان متابعة العالقات بين البلدين - 5

  

   :تركةاللجنة العليا المصرية اللبنانية المش - أ      
  

   1996 مارس 18 - 16انعقدت الدورة األولى للجنة العليا المشتركة بالقاهرة   

  :برئاسة رئيسى وزراء البلدين ، تم خاللها التوقيع على 

  .اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين * 

  .اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين * 

  .وحماية االستثمارات اتفاقية تشجيع * 

  .اتفاقية لمنع االزدواج الضريبى * 

  

 برئاسة رئيسى 1997 أغسطس 8 - 4انعقدت الدورة الثانية ببيروت خالل الفترة   

   :كان من أهم نتائجها التوقيع علىوزراء البلدين ، 

  

  .مذكرة تفاهم بشأن إقامة منطقة تبادل تجارى حر بين البلدين * 

  . تبادل التسهيالت إلقامة المعارض فى كال البلدين مذكرة تفاهم بشأن* 

اتفاق تعاون بين االتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف التجارة * 

  .والصناعة والزراعة بلبنان 

  .اتفاقية تعاون وتآخى بين الغرفة التجارية ببور سعيد والغرفة التجارية بطرابلس * 

  

 حيث تم فيها 1998 سبتمبر 10 - 8قاهرة خالل الفترة من انعقدت الدورة الثالثة بال  

التوقيع على البرنامج التنفيذى لدعم التبادل التجارى بين جمهورية مصر العربية والجمهورية 

اللبنانية فى إطار تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية وقد تم التصديق على 

   .15/3/1999نها فى االتفاقية فى كال البلدين وبدأ سريا

  

 2000انعقدت الدورة الرابعة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة خالل شهر مايو   

   :وأهم ما أسفرت عنه من نتائجببيروت 
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  . االتفاق على إنشاء لجنة تجارية مشتركة - 1

ها  التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين نقطة التجارة الدولية المصرية ونظيرت- 2

  .اللبنانية

 تنفيذ كافة القوائم وبما يتفق مع اتفاقية التيسير وكذلك االستثناءات التى حصلت - 3

   .16/9/1999 فى 1381عليها كل دولة بمقتضى القرار 

  

   :مجالس األعمال المشتركة بين لبنان ومصر -ب 

  

نى وهو   التوقيع على بروتوكول مجلس األعمال المصرى اللبنا       27/1/1995تم بتاريخ     

يضم كال من جمعية رجال األعمال المصريين وجمعية رجال األعمال اللبنانية المـصرية وقـد               

من أجل الحفـاظ علـى      " مجلس األعمال المصرى اللبنانى   "اتفقتا على تأسيس وتشكيل وتنفيذ      

استمرارية الحوار الثنائى االقتصادى الفعال ، والى تـوفير سـبل تنـشيط وتـدفق التجـارة                 

  .ر بين البلدين واالستثما

  

   :تحليل لهيكل الصادرات المصرية إلى لبنان - 6
بلغـت   2003تعتبر مصر واحد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبنان ، ففى عـام             

مـن إجمـالى    % 2وتمثل نحو    مليون دوالر    175.4 نحوقيمة الصادرات المصرية إلى لبنان      

  . 2002 عن عام  %30 ةنسببزيادة  محققةالواردات اللبنانية  ، 

  

   : ونستعرض فيما يلى اهم القطاعات الرئيسية للصادرات المصرية 

  

المرتبة األولى حيث بلغت قيمة صادرات مـصر إلـى          احتل   قطاع المعادن ومصنوعاتها   : أوال

عـن عـام    % 91.8 مليون وبزيادة بلغت نـسبتها       55.43لبنان خالل الفترة المذكورة نحو      

ى هذا القطاع فى قضبان من حديد حيث بلغت صادرات مصر إلـى             وتمثلت الزيادة ف   . 2002

 مليـون دوالر ،     16.304 مليون دوالر ، وأسالك من نحاس بقيمة         28.165لبنان منها نحو    

  . مليون دوالر 7.578ومنتجات مجلخة من حديد بقيمة 

  

إجمالى واردات لبنان من   

  قطاع المعادن

إجمالى واردات لبنان من 

  ةالصادرات المصري

نسبة المساهمة المصرية 

  فى الواردات

  %20.72  28.16  135.86  قضبان من حديد
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   %72.02  16.3  22.63  أسالك من نحاس
   %13.18  7.58  57.5  منتجات مجلخة من حديد
   %11.77  55.43  470.6  إجمالى واردات القطاع

  

مة صادرات مصر إلـى      حيث بلغت قي   ثانيةالمرتبة ال فى  يأتى    المنتجات الزراعية قطاع   : ثانيا

عن عـام   %  10.7  مليون دوالر وبزيادة نسبتها    23.138 مقدار   الفترة المذكورة لبنان خالل   

2002.   

  

البطاطس حيث بلغت صادرات مصر إلى لبنان منها        وتمثلت الزيادة فى هذا القطاع فى         

  إال أن  2002عـن عـام     % 6.1 مليون دوالر ، وبالرغم من انخفاض قيمتها بنـسبة           7.16

 ألف طن   20 ألف طن ، أى بزيادة بلغت        60إجمالى الكميات الواردة من مصر إلى لبنان كانت         

كما تمثلت الزيادة فى األرز      % .36.36 بلغت   2002 وبنسبة زيادة عن عام      2002عن عام   

عـن   % 39.5 مليون دوالر بزيادة نسبتها      5.719حيث بلغت قيمة األرز المصدر إلى لبنان        

، والشاى حيث بلغت    % 38 مليون دوالر بزيادة نسبتها      2.568ل بقيمة    ، والبص  2002عام  

  . مليون دوالر 2.356

إجمالى واردات لبنان من   

  نتجات الزراعيةقطاع الم

إجمالى واردات لبنان من 

  الصادرات المصرية

نسبة المساهمة المصرية 

  فى الواردات

   %93.42  7.1  7.6  بطاطس
   %28.21  5.7  20.2  األرز
   %96.29  2.6  2.7  بصل
   %29.15  2.35  8.06  شاى

   %97.99  0.537  0.548  خرشوف
   %49.66  0.224  0.451  فراولة طازجة ومجمدة
   %6.02  23.1  383.5  إجمالى واردات القطاع

  

فى المرتبة الثالثـة بزيـادة بلغـت        ) مليون دوالر  22.609 (المنتجات الكيماوية قطاع   : ثالثا

 المنظفـات الـصناعية     وتمثلت منتجات هذا القطـاع فـى      .  2002عن عام   % 2.8نسبتها  

 مليون دوالر  بزيادة نـسبتها       1.302، والصابون   %9 مليون دوالر بزيادة نسبتها      14.276

 ألف  352، محضرات استحمام     % 35.7 مليون دوالر بزيادة نسبتها      1.144، أدوية   % 81
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 ألـف  688لف دوالر ، كلـور   أ966 مليون دوالر ، معجون أسنان 1.090دوالر ، الشامبو   

  . ألف دوالر 703دوالر ،  مساحيق جلى 

  

  

إجمالى واردات لبنان من   

  ةالكيماوينتجات قطاع الم

إجمالى واردات لبنان من 

  الصادرات المصرية

المساهمة نسبة 

  الوارداتالمصرية فى 

   %54.71  14.27  26.08  منظفات صناعية
   %18.84  1.3  6.9  صابون
   %0.30  1.1  363.8  أدوية

   %25  0.4  1.6  محضرات استحمام
   %10.42  1.07  10.26  محضرات العناية بالشعروشامبو 

   %15.16  0.966  6.37  معجون أسنان
   %3.15  22.6  715.5  إجمالى واردات القطاع

  

وتمثلـت  .  مليون دوالر  21.716 فسجل   لرابعةالمرتبة ا فى   المعدنيةمنتجات  القطاع   : رابعا

 مليون دوالر بزيادة نسبتها 8.036فحم كوك غير مكلس    صادراتنا من منتجات هذا القطاع فى       

 1.232، زيـوت تـشحيم      % 11 مليون دوالر بزيادة نسبتها      4.994، كيروسين   % 67.4

 مليون دوالر بزيادة نـسبتها      4.439، مخاليط مواد قارية     % 12مليون دوالر بزيادة نسبتها     

 ألف دوالر بزيـادة     833، الرخام   % 13.3 ألف دوالر بزيادة نسبتها      817لح  ،  الم  % 23.3

 ألـف   162، مازوت   % 580 ألف دوالر بزيادة نسبتها      442، غاز بروبان    % 86.4نسبتها  

  .دوالر

  

إجمالى واردات لبنان من   

  نتجات المعدنيةقطاع الم

إجمالى واردات لبنان من 

  الصادرات المصرية

ية نسبة المساهمة المصر

  فى الواردات

   %37.85  8.03  21.21  فحم كوك غير مكلس
   %65.65  4.99  7.6  كيروسين

   %45.55  1.23  2.7  زيوت تشحيم
   %65.48  4.44  7.86  مخاليط مواد قارية

   %33.98  4.2  12.36  شمع بارافين
   %1.82  21.7  1190.4  إجمالى واردات القطاع
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وبنـسبة  فى المرتبة الخامـسة     )  مليون دوالر  17.146 (قطاع  الصناعات الغذائية    : خامسا

 مليون  4.524، وتمثلت الزيادة فى محضرات األشربة       % 40.5زيادة عن العام الماضى تبلغ      

، حـساء   % 26 مليون دوالر بزيادة نسبتها      2.772، التبغ   % 118.6دوالر بزيادة نسبتها    

، %15.4ر بنسبة زيادة     مليون دوال  1.119 مليون دوالر ، شيكوالتة وسكاكر       1.247ومرق  

 ألف دوالر بزيادة نسبتها 184 دوالر ،طماطم محفوظة بقيمة 1.105منتجات المخابز الفاخرة 

 173 ألف دوالر ، قهوة محـضرة        870 ألف دوالر ، هريس فواكه       506،  كتشاب    % 328

  .ألف دوالر 

  

إجمالى واردات لبنان من   

  الصناعات الغذائيةقطاع 

 من إجمالى واردات لبنان

  الصادرات المصرية

نسبة المساهمة المصرية 

  فى الواردات

   %26.9  4.52  16.8  محضرات األشربة
   %91.87  2.77  3.015  المعسل

   %38.58  1.25  3.24  حساء ومرق
   %3.10  0.8  25.77  شيكوالتة

منتجات المخابز الفاخرة   

  )بسكويت وجوفريت(

28.7  1.1  3.83%   

   %3.58  17.1  476.7  إجمالى واردات القطاع

  

 ،  فـى المرتبـة الـسادسة    ) مليون دوالر  7.4 (طاع الورق والكرتون ومصنوعاتها   ق : سادسا

 مليون دوالر بزيـادة     6.027، وتمثلت الزيادة فى فوط صحية        % 21.3وبنسبة زيادة بلغت    

  . ألف دوالر بزيادة 926، الكتب والمطبوعات % 43.5بلغت نسبتها 

  

إجمالى واردات لبنان من   

  الورق والكرتونقطاع 

إجمالى واردات لبنان من 

  الصادرات المصرية

نسبة المساهمة المصرية 

  فى الواردات

   %11.79  6.02  51.06  فوط صحية وحفاضات
   %2.51  1.0  39.7  كتب ومطبوعات

   %3.35  7.4  220.6  إجمالى واردات القطاع

  

حيث بلـغ إجمـالى الـصادرات       ابعة  فى المرتبة الس   قطاع الزيوت النباتية والحيوانية    : سابعا

  . مليون دوالر 6.548المصرية منها 
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إجمالى واردات لبنان من   

  الزيوت والشحومقطاع 

إجمالى واردات لبنان من 

  الصادرات المصرية

نسبة المساهمة المصرية 

  فى الواردات

   %12.37  6.5  52.53  إجمالى واردات القطاع

  

بزيادة بلغت نسبتها   فى المرتبة الثامنة      مليون دوالر  6.344قطاع المنتجات الحيوانية     : ثامنا

زيادة بنسبة  ( مليون دوالر    2.625عن العام الماضى ، وتمثلت الزيادة فى األسماك          % 56.6

  %) .56.3زيادة بنسبة ( مليون دوالر 3.438واألجبان %) 64

  

إجمالى واردات لبنان من   

  نتجات الحيوانيةقطاع الم

نان من إجمالى واردات لب

  الصادرات المصرية

نسبة المساهمة المصرية 

  فى الواردات

   %8.49  2.6  30.6  األسماك
   %4.18  3.4  91.19  األلبان واألجبان

   %1.5  6.3  418.89  إجمالى واردات القطاع

  

 مليـون دوالر    4.17بقيمـة   فى المرتبة التاسعة     قطاع اللدائن والمطاط ومصنوعاتها    : تاسعا

 مليـون   3.308، وتمثلت الزيادة فى اللدائن ومـصنوعاتها         % 60.4بتها  وبزيادة بلغت نس  

  %  . 2.2 ألف دوالر بزيادة نسبتها 806، اإلطارات % 83.7دوالر بزيادة نسبتها 

  

إجمالى واردات لبنان من   

  اللدائن والمطاطقطاع 

إجمالى واردات لبنان من 

  الصادرات المصرية

نسبة المساهمة المصرية 

  فى الواردات

   %1.59  3.3  207.4  لدائن ومصنوعاتها
   %1.74  0.9  51.67  مطاط ومصنوعاته

   %1.58  4.1  259.09  إجمالى واردات القطاع
 
 مليون دوالر بزيـادة     3.161بقيمة   فى المرتبة العاشرة   قطاع األثاث وأجهزة اإلنارة    : عاشرا

   .2002عن عام % 43.7نسبتها 

  

إجمالى واردات لبنان من   

  ثاث وأجهزة اإلنارةاألقطاع 

إجمالى واردات لبنان من 

  الصادرات المصرية

نسبة المساهمة المصرية 

  فى الواردات

  4.18  2.36  56.38  أثاث
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   %2.71  0.8  29.5 نجف وأجهزة إنارة
   %3.72  3.2  85.9  واردات الإجمالى 

  

اته  مليون دوالر ، ثم قطاع الخزف ومصنوع       2.387يليها قطاع الغزل والنسيج بقيمة      

، ثـم قطـاع اآلالت واألجهـزة         % 60.5 مليون دوالر وبزيادة بلغت نسبتها       1.926بقيمة  

بقيمة ) قطع غيار للسيارات  ( مليون دوالر ، وقطاع العربات السيارة        1.636الكهربائية بقيمة   

 ألـف دوالر ، وأدوات  154 ألف دوالر ، ثم قطاع الخشب والفلين ومصنوعاتها بقيمـة     176

 ألف دوالر والجلـود ومـصنوعاتها       118يات أو التصوير الفوتوجرافى بقيمة      وأجهزة للبصر 

  . ألف دوالر76بقيمة 

  

   :قطاع الغزل والنسيج

  

إجمالى واردات لبنان من   

  الغزل والنسيجقطاع 

إجمالى واردات لبنان من 

  الصادرات المصرية

نسبة المساهمة المصرية 

  فى الواردات

   %0.98  2.4  426.26  إجمالى واردات القطاع

  

   :، خزف ومصنوعاته ، زجاج ومصنوعاته...قطاع مصنوعات من حجر ، جبس 

  

إجمالى واردات لبنان من   

  ..الخزف ، الحجر قطاع 

إجمالى واردات لبنان من 

  الصادرات المصرية

نسبة المساهمة المصرية 

  فى الواردات
مصنوعات من حجر ، جبس،     

اسمنت، حرير صخرى او من     

  مواد مماثلة

27.03  0.394  1.45%   

   %1.62  1  61.5  منتجات من خزف
   %1.04  0.488  46.67  زجاج ومصنوعاته

   %1.75  1.9  108.2  إجمالى واردات القطاع

  

   :قطاع اآلالت واألجهزة الكهربائية

  

إجمالى واردات لبنان من قطاع   

  اآلالت واألجهزة الكهربائية
إجمالى واردات لبنان 

  من الصادرات المصرية

بة المساهمة المصرية نس

  فى الواردات

   %0.49  1.6  364.58  إجمالى واردات القطاع
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سلعية تشكل بنودا دائمة للصادرات المصرية للسوق البنود ال  منوجود عددويالحظ 

   :وهذه البنود هىاللبنانى وبقيم كبيرة تتعدى المليون دوالر 

  

   األرز المبيض -         البطاطس-

   األسماك-    لمبرد البصل الطازج أو ا-

   األرز-         الشاى-

   الحساء والمرق-         البسكويت-

   التبغ-     محضرات تحضير األشربة-

   المنظفات الصناعية-         الشامبو-

     الفوط الصحية-       اللدائن ومصنوعاتها-

   قضبان من حديد-

  

   :لواردات المصرية من السوق اللبنانىا تحليل  – 7
  

هذا ،  واضح فى قيمة الواردات المصرية من السوق اللبنانى نالحظ أن هناك تذبذب  

بمراجعة الهيكل السلعى ، ومن السوق اللبنانى ) 1(ويعتبر التفاح السلعة المستوردة رقم 

  :للواردات المصرية من السوق اللبنانى فنجد أنه ال يخرج عن المجموعات السلعية التالية 

  .التفاح الطازج *   

  .ات الكتب والمطبوع*   

  .اللدائن ومصنوعاتها *   

  .وهى مجموعات سلعية تعدت قيمتها المليون دوالر 

  

   :النشاط الخدمى - 8
 مليون 170تشير البيانات إلى حصول شركات المقاوالت المصرية على عقود بقيمة 

  :دوالر من خالل شركة ماجيكو وأيوبكو والمقاولون العرب وذلك إلنشاء المشروعات التالية 

  .نشآت الجامعة اللبنانية  م- 1

  " . زغرتا-طرابلس " كم 40 رصف طريق الشمال بطول - 2

  . إقامة محطة للصرف الصحى فى صيدا - 3
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   :االستثمارات اللبنانية فى مصر  - 9
  

بلغت رؤوس أموال المشروعات االستثمارية التى يشارك فيها الجانب اللبناني حتى   

 مليار جنيه استثمار داخلى 2.2403منها ار جنيه  ملي5.463 حوالى 2003نهاية عام 

  . مليار جنيه استثمار فى المناطق الحرة 3.223و

  

 مشروع 12 مشروع استثمار داخلى و182منها  مشروعا 194بلغ عدد المشروعات 

 مليون جنيه بنسبة 534.8وتبلغ قيمة المساهمات الجانب اللبناني نحو  .استثمار مناطق حرة 

 مليون جنيه استثمار مناطق 166 مليون جنيه استثمار داخلى و368.8 ، منها 9.78%

   .حرة

  

   :المعارض واألسواق الدولية المقامة فى لبنان  - 10
معرض المنتجات المصرية فى بيروت بتنظيم شركة مصر للمعارض الدولية قامت   

لفترة من  ا عقد الدورة الثانية للمعرض خالل، وتم 8/9/2002 - 28/8من خالل الفترة 

15/8 – 31/8/2003.   

  

   : أهم مميزات  الدورة األولى لمعرض المنتجات المصرية - أ

 متر مربع من مساحة المعرض إذ 650 شركة مصرية بالمعرض شغلت مساحة 26اشتراك * 

  . 2 م4000أن مساحته اإلجمالية تبلغ 

شركات ببيع أكثر من إقبال الجمهور كان كبير على المنتجات المصرية حيث قامت معظم ال* 

  .من معروضاتها  % 80

  . حصلت شركة قطونيل للمالبس الداخلية القطنية على عقد وكالة بلبنان * 

  

   : أهم مميزات الدورة الثانية لمعرض المنتجات المصرية– ب
بتنظيم الدورة الثانية لمعرض المنتجات المصرية " يةلمصر للمعارض الدو"شركة قامت * 

  .31/8/2003 إلى 15 خالل الفترة من

  . شركة25، وبلغ عدد الشركات المشاركة 2 م750أقيم المعرض على مساحة * 
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شركة فريش لألجهزة المنزلية وشركة : وقعت شركات األجهزة الكهربائية المشاركة * 

  .الكتروستار على عقود توزيع بالسوق اللبنانى 

  

   : الدورة الثالثة لمعرض المنتجات المصرية –ج 

 – 26/8 المتوقع أن يتم عقد الدورة الثالثة لمعرض المنتجات المصرية خالل الفترة من من* 

5/9/2004.   

  

   :هيكل السلع التى يقترح المكتب المشاركة بها في المعارض القادمة فى السوق اللبنانى -ج 

  

 رخـام  ،   مـواد البنـاء    ،   أجهـزة إضـاءة    ،    أدوات مائدة   ،    أجهزة مراقبة   ، األثاث الخشبى 

مـستلزمات الفنـادق     ،   الصناعات الغذائية  ،   منتجات خان الخليلى   ،   أجهزة تكييف ،  وجرانيت

منتجـات مـن     ،   "موكيت"سجاد وأغطية أرضيات     ،   السيراميك واألدوات الصحية   ،   والمطاعم

أدوات  ،  " الكوفرتات - الفوط   -الماليات  "مفروشات منزلية    ،   "خزف وصينى "زجاج وبورسلين   

 -وتاجـازات    ب -ثالجات  : "أجهزة كهربائية منزلية     ،   يوم وتيفال واستانلستيل  منزلية من ألمن  

   ."  مراوح- دفايات -  تليفزيون–ديب فريزر 

  

   :يقهالها وتسوالمنتجات والسلع المصرية التى يمكن الترويج هيكل  - 11
  

جلدية  المنتجات ال- األجهزة الكهربائية - المالبس والمنسوجات -المنتجات الزراعية   

 المنتجات - المواد الغذائية - المنتجات الورقية - مواد البناء - منتجات الحديد والصلب -

  0 المنتجات الزجاجية -  منتجات األلمنيوم -الكيماوية 

  

   :تسويق المنتجات والخدمات المصرية - 12

  

فـسة  تتوجه لبنان إلى السوق الحر الكالسيكى ، وتواجه السلع المصرية فى لبنان منا              

  .قوية من السلع األوروبية التى لها تمثيل قوى وتكاليف الشحن الرخيصة نسبيا من أوروبا 

  

ويوجد العديد من الشركات المصرية العاملة فى لبنان ، إضافة إلى عـدد كبيـر مـن                   

  .التوكيالت المصرية العاملة فى لبنان 
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  مرفقات

   

   :التجارى بين مصر ولبنان اتفاق البرنامج التنفيذى لدعم التبادل - 1
  

 فى ى اتفاق البرنامج التنفيذى لدعم التبادل التجارى بين مصر ولبنانتم التوقيع عل

  :، وهو ينص على ما يلى  15/3/1999 ، ولكن بدأ سريانه فى 10/9/1998

  

  إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية ،  

  

عربية التى تجمع بين شعبيهما ، والعالقات التاريخية إنطالقا من روابط االخوة ال  

  العريقة بين بلديهما ،

  

ورغبة منهما فى تطوير ودعم عالقاتهما االقتصادية والتجارية على أساس المنفعة   

  المتبادلة والتنمية المشتركة بما يوطد التضامن ويعزز التكامل االقتصادى بينهما ،

  

جمة عن عضويتهما فى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل وانطالقا من التزاماتهما النا  

التجارى بين الدول العربية وفى برنامجها التنفيذى الذى أقره المجلس االقتصادى واالجتماعى 

 إلقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 19/2/1997 بتاريخ 59/ع. د1317بقراره رقم 

   ،1/1/1998ابتداء من 

  

  لدين فى تبادل اإلعفاء بما يسبق الجدول الزمنى للبرنامج التنفيذى ،وتحقيقا لرغبة الب  

  

   :اتفق الطرفان على ما يلى  

  المادة األولى
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وافق الطرفان على اإلسراع بتطبيق البرنامج التنفيذى إلقامة منطقة تجارة حرة 

 بين الدول  ، وذلك وفقا ألحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى1/1/1999اعتبارا من 

العربية وبرنامجها التنفيذى الذى أقره المجلس االقتصادى واالجتماعى بقراره رقم 

   .19/2/1997 بتاريخ 59/ع.د/1317

  

  المادة الثانية

 تعفى السلع ذات المنشأ اللبنانى أو المصرى المتبادلة بين البلدين من جميع الرسوم –أ 

   .1/1/1999ثر المماثل اعتبارا من الجمركية والرسوم  والضرائب األخرى ذات األ

  

) 2(و ) 1(أعاله السلع والمنتجات المدرجة فى القوائم أرقام ) ا( تستثنى من أحكام الفقرة –ب 

  .والتى تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذا االتفاق ) 7(و ) 6(و ) 5(و ) 4(و ) 3(و 

  

  المادة الثالثة

 المتبادلة بين البلدين معاملة السلع الوطنيـة         تعفى السلع ذات المنشأ اللبنانى أو المصرى       –أ  

بما يخص الضرائب والرسوم الداخلية المفروضة فى البلد المستورد على المنتجـات المحليـة      

  .المماثلة لها 

  

 يتم احتساب ضريبة المبيعات فى الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية بالنسبة –ب 

تفاقية عند استيرادها وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها للسلع التى تستفيد من أحكام هذه اال

  .فى كال البلدين 

  

  المادة الرابعة

 يدخل هذا البرنامج التنفيذى حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ تبادل آخر إخطار بإتمام –أ 

  .اإلجراءات القانونية الالزمة للتصديق عليه وفقا للتشريعات المعمول بها فى البلدين 

  

  .على أية تعديالت لهذا البرنامج التنفيذى يتفق عليها الطرفان ) أ( تسرى أحكام الفقرة – ب

  

 من 1998) أيلول( سبتمبر 10حرر هذا البرنامج التنفيذى بمدينة القاهرة بتاريخ   

  .نسختين أصليتين 

       عن حكومة               عن حكومة
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  جمهورية مصر العربية          الجمهورية اللبنانية

  

  الدكتور كمال الجنزورى            رفيق الحريري 

  رئيـس مجلس الوزراء          رئيس مجلس الوزراء

  

  )1(القائمة 

  

السلع المصرية المستثناة من اإلعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب   

قى خاضعة للتخفيض باألخرى ذات األثر المماثل عند تصديرها إلى الجمهورية اللبناني والتى ت

  0دريجى النسبى المنصوص عليه في اتفاقية تيسير التبادل التجارى بين الدول العربية الت

  
  البند الجمركى  السلعة  مسلسل

 10 08 69 - 90 07 69 - 10 07 69  بالط وترابيع خزفية  1
- 6908 90 

 90 10 69 - 10 10 69  أصناف صحية ثابتة من خزف   2

 03 94 - 01 94  بندينالتابعة لكامل ال) األثاث(المفروشات   3

  حوامل فرش وفرش وسائر أصناف البند  4
 94 04 

94 04 

  63 إلى 50من اصل الفصول   المنسوجات والمالبس  5
  81 84كامل البند   أصناف صناعة الحنفيات  6
  24كامل الفصل   التبغ وأبداله  7
  كامل البنود  البصيالت والزهور على أنواعها  8

 06 01 - 06 02 - 06 03 - 06 04 - 
  32 02 16كامل البند   محضرات من ديوك ودجاجات  9
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  )2(القائمة 

  

السلع اللبنانية المستثناة من اإلعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات   

  0األثر المماثل عند تصديرها إلى جمهورية مصر العربية 

  
  البند الجمركى  السلعة  مسلسل

  *63 إلى الفصل 50من الفصل   بس والمنتجات النسيجيةالمنسوجات والمال  1
  04 87 - 03 87 - 02 87  السيارات  2

   كامال24الفصل   التبغ وأبدال التبغ ومنتجاتها  3
  كامال عدا البنود 22الفصل   المشروبات والسوائل الكحولية  4

22 01 - 22 02 - 22 09  
  07 02  لحوم طيور الدواجن وأجزاؤها وأحشاؤها  5

 23 25  األسمنت بكافة أنواعه  6

  44 85 - 14 76 - 13 74 - 08 74  األسالك والكابالت  7

  0 2002يحظر استيراد هذه األصناف لغاية أول يناير * 

  

  

  )3(القائمة 

  

السلع الزراعية المصرية المسموح إدخالها إلى لبنان معفاة من الرسوم الجمركية   

لمماثل خالل الفترات المحددة فقط تجاه كل منها ، والرسوم والضرائب األخرى ذات األثر ا

  0ويمنع إدخالها خارج هذه الفترات 

  فترات اإلعفاء  البند الجمركى  السلعة  مسلسل
   آخر مارس-أول فبراير   90 10 07  )بطاطس(بطاطا   1
   آخر إبريل-أول ديسمبر   90 10 03 07  بصل  2
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   آخر إبريل- ديسمبر أول  20 03 07  الثوم  3
   أول مايو-أول يناير   19 07 08 - 11 07 08  لبطيخ على أنواعها  4
  طوال العام  50 04 08  جوافة ومانجو  5
  طوال العام  10 04 08  البلح والتمر على أنواعهما  6

  

  )4(القائمة 

  

السلع الزراعية اللبنانية المسموح إدخالها إلى جمهورية مصر العربية معفاة من   

 والضرائب األخرى ذات األثر المماثل خالل الفترات المحددة فقط الرسوم الجمركية والرسوم

  0تجاه كل منها ، ويمنع إدخالها خارج هذه الفترات 

  

  فترات اإلعفاء  البند الجمركى  السلعة  مسلسل
   آخر أبريل-أول أغسطس   10 08 08  التفاح  1
   آخر يونيو-أول سبتمبر   10 06 08  العنب  2
   آخر يونيو-أول أغسطس   20 08 08 من البند  )كمثرى(اجاص   3
  طوال العام  20 09 08  الكرز  4
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  )5(القائمة 

  

  0السلع المصرية غير المسموح بتصديرها إلى الجمهورية اللبنانية   

  
  البند الجمركى  السلعة  مسلسل

  10 08 08  التفاح  1

  20 08 08  أجاص وسفرجل  2

 - 30 05 08 - 20 05 08 - 10 05 08  الحمضيات  3
08 05 40 - 08 05 90  

  10 06 08  العنب  4

  70 05 20 - 10 090 09 07  الزيتون  5

  90 09 15 - 10 09 15  زيت الزيتون  6

  20 05 20 - 20 05 11 - 10 05 11  البطاطا المحضرة والمحفوظة  7

  10 10 07 - 10 04 20  بطاطا محضرة أو محفوظة أو مجمدة  8

حليب السائل على أنواعه ومشتقاته من ال  9

  اللبن واللبنة والجبن البلدى 

04 01 10 - 04 01 20 - 04 01 30 - 
04 03 10 - 04 06 10 -
 04 02 99 10 

الفروج الحي والمذبوح والمبرد والمجمد   10

وقطعه وأحشائه بما فيها قطع وأحشاء 

  الحبش

01 05 11 - 02 07 11 - 02 07 12 - 
02 07 13 - 02 07 14 - 02 07 26 - 
02 07 27 - 01 05 92 - 01 05 93 

  00 07 04  بيض الدجاج  11

  03 08من البند   الموز الطازج  12
  20 90 09 07من البند   الكوسة  13
  02 07  )الطماطم(البندورة   14

  00 07 07 من البند   الخيار والخيار المحبب  15
  30 09 07  الباذنجان  16
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  * )6(القائمة 

  

سنويا اعتبارا  % 25السلع المتبادلة بين البلدين التي تخضع لتخفيض تدريجي بمعدل   

  0 1/1/1999من 

  
  البند الجمركى  السلعة  مسلسل

باستثناء الجبن (ألبان وقشدة واألجبان   1

  )10 06 04البلدى التابع للبند التعريفى 

04 01 - 04 02 - 04 06  

   عسل طبيعى-  2

وإن كان )  اصطناعىعسل( أبدال عسل -

  ممزوجا بعسل طبيعى

04 09 
 

17 02 90 10 
  

  األناناس   3

  )كمثرى أمريكى(أفوكادو 

  كيوى

  كاكى وقشطة وباشين فروت وليتشى

  البابايا

08 04 30 
 

08 04 40 
08 10 50 

08 10 90 10 
  

08 07 20  
  02 22 - 01 22كامل البندين   المياه المعدنية والمياه الغازية  4
 - 10 32 - 09 32 - 08 32كامل البنود   يش والدهاناتالورن  5

32 11 - 32 11 -  
  10 12 32باستثناء البند 

  05 21  الجاهز) البوظة(المثلجات   6

الخضر المحضرة والمكبوسة بحامض   7

  الخل أو بحامض الخليك بغيرها

  05 20 وكامل البند 01 20كامل البند 

  04 20 - 10 07التابعة للبندين   الخضر المجمدة  8
  07 20  المربات على أنواعها  9
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  09 20  عصير الفواكه على أنواعه  10
  

  0 22/3/2002أصبحت هذه القائمة معفاة نهائيا اعتبارا من * 

  

  

  )7(القائمة 

  

السلع المصرية الخاضع استيرادها إلجازة استيراد مسبقة ولكنها تبقى معفاة من   

  0خرى ذات األثر المماثل عند االستيراد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب األ

  

  البند الجمركى  السلعة  مسلسل
- 29 23 25 - 10 23 25  األسمنت الطبيعى واالصطناعى  1

25 23 30 - 25 23 90 
 21 23 25  األسمنت األبيض  2

 20 20 25  الجفصين  3

 30 22 25 - 20 22 25 - 10 22 25  الكلس  4

 - 90 22 08 74 - 90 21 08 74 - 19 08 74  ةاألسالك الكهربائية والهاتفي  5
74 08 29 90 - 74 13 - 76 14 19 - 
85 44 11 10 - 85 44 11 90 - 
85 44 19 10 - 85 44 19 90 - 
85 44 20 90 - 85 44 30 90 - 
85 44 41 90 - 85 44 49 90 - 
85 44 51 90 - 85 44 59 90 - 
85 44 60 10 - 85 44 60 20 - 
85 44 60 30 - 85 44 60 90 
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  : اللبنانيةأهم الجهات والهيئات الحكومية  - 2
   وزارة االقتصاد والتجارة -

   بناية عساف- شارع ارتوا -الحمراء        العنوان

   01 - 743729 - 5/4/340503        تليفون

  01 - 354640        فاكس

  

  اتحاد الغرف التجارية ومؤسسات األعمال

  اتحاد الغرف التجارية في لبنان:     سة اسم المؤس-

   بيروت- الصنائع 2100 - بيروت 11801:      صندوق البريد-

   شارع جوستينيان- الصنائع - بيروت :        العنوان-

  9611 - 347904:      أرقام التليفون-

  9611 - 347904:       أرقام الفاكس-

   E-mail : fccial@minero.net:     البريد اإللكتروني-

  

  غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان:     اسم المؤسسة -

   بيروت- الصنائع 2100 - بيروت 11801:      صندوق البريد-

   شارع جوستينيان- الصنائع - بيروت :        العنوان-

  9611 - 744161 - 744160:      أرقام التليفون-

  9611 - 745688:       أرقام الفاكس-

  http//www.ccib.org.lb:   بكة االنترنت الموقع على ش-

   E-mail : info@ccib.org.lb:     البريد اإللكتروني-

  

  غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب:      اسم المؤسسة-

   صيدا41:      صندوق البريد-

   بولفار معروف سعد -صيدا :        العنوان-
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  9617 - 6/728534 - 722986 - 720123:      أرقام التليفون-

  9617  - 6/728534- 722986 - 720123:       أرقام الفاكس-

   E-mail : chamber@cciaf.org.lb:     البريد اإللكتروني-

  

  

  غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع:      اسم المؤسسة-

   زحلة100:      صندوق البريد-

   حي مار مخايل-زحلة :        العنوان-

  9618 - 807376 - 802602 - 802077:     لتليفون أرقام ا-

  9618 - 800050:       أرقام الفاكس-

   E-mail : cciaz@sodetel.net.lb:     البريد اإللكتروني-

  

  غرفة التجارة والصناعة في طرابلس والشمال:      اسم المؤسسة-

   طرابلس47:      صندوق البريد-

  بولفار طرابلس:        العنوان-

  9616 - 602400 - 627162 - 432790:     فون أرقام التلي-

  9616 - 442042:       أرقام الفاكس-

   E-mail : comindag@dm.net.lb :     البريد اإللكتروني-

  

  جمعية رجال األعمال اللبنانية المصرية:      اسم المؤسسة-

  - بناية بنك بيبلوس - شارع رشيد كرامي - فردان :        العنوان-

   بيروت-  الطابق العاشر        

  9611 - 868489 - 868488:      أرقام التليفون-

  9611 - 868489 - 868488:       أرقام الفاكس-

  

  جمعية تجار بيروت:      اسم المؤسسة-

   سنتر جوستينيان- الصنائع - بيروت :        العنوان-

  9611 - 345735:      أرقام التليفون-

  9611 - 347997:       أرقام الفاكس-

   E-mail : commerca@inco.com.lb:    كتروني البريد اإلل-
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  جمعية الصناعيين اللبنانيين:      اسم المؤسسة-

   بيروت11 - 1520:      صندوق البريد-

   سنتر جوستينيان- الصنائع - بيروت :        العنوان-

  9611 - 351167 - 2/1/350280:      أرقام التليفون-

  9611 - 351167:       أرقام الفاكس-

   .WWW.ALI.ORG.LB:   على شبكة االنترنت الموقع -

   .E-mail : ali@ali.org.lb:      البريد اإللكتروني-

  

   :أهم مؤسسات تنمية الصادرات – 3
  

  )ايدال(المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات فى لبنان :      اسم المؤسسة-

   بيروت1103-2170 – الحمرا 113-7251:      صندوق البريد-

  9611 – 9/8/7/983306:      أرقام التليفون-

  9611 - 3/983302:      أرقام الفاكس -

 www.idal.com.lb:    الموقع على شبكة االنترنت -

  E-mail : invest@idal.com.lb:     البريد اإللكترونى-
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   :4200مواعيد أهم المعارض التى ستقام في لبنان خالل عام  - 4

  
  اسم المعرض  التاريخ

   المعرض الدولى التجارى الثانى لألحذية– LebShoes 2معرض   1/2004 /18 – 15

28/1 – 2/2/2004  Luxury Exhibition –المعرض الرابع للمجوهرات واالنتيكات   

29/1-2/2/2003  Beirut Haute Joaillerie 2004 –المعرض الرابع للمجوهرات   

30/1-4/2/2004  Wedding Folies 2004 –مات األفراح  معرض مستلز  

30/1-29/2/2004  Beirut International Trade Fair 6 - سادسالمعرض الدولى التجارى ال.   

6-10/2/2004  Beirut Wedding Fair 2004 –معرض بيروت لألفراح   

7-16/2/2004  Shopping Folies –معرض جنون التسوق   

26-28/2/2004  Academia Lebanon 2004 –شرق األوسط سوف التعليم بال  

17-21/3/2004  Forward 2004 –معرض التوجيه العلمى والتوظيف   

24/3-4/4/2004  Spring Festival : مهرجان الربيع  

عشر للفنادق والمطاعم وصناعة ثانى  المعرض ال– Horeca 2004معرض   24-30/4/20014

 .المأكوالت 

30/4-23/5/2004  Beirut Leisure –يه والسياحة  معرض التسلية والترف.  

   لألحجار وتكنولوجيا األحجار  الرابعالمعرض الدولى : Stone 2004معرض   11-15/5/2004

 لتكنولوجيا البناء ، عاشرالمعرض الدولى ال : Project Lebanon 2004معرض   11-15/5/2004

  .مواد البناء والتجهيزات للشرق األوسط 

للكهرباء ، لتاسع المعرض الدولى ا : Elecon Middle East 2004معرض   11-15/5/2004

  .المراقبة ، اإلنارة والتكييف للشرق األوسط 

 أثاث ، ديكور ، –للفنون والهندسة التاسع المعرض الدولى  :Art Decoمعرض  25-30/5/2004

  .فنون 

19-22/5/2004  Garden Show –معرض الحدائق   

  .لدولى الرابع للمراكب واليخوت الفخمة المعرض ا : Beirut Boat 2004معرض   26-30/5/2004

  معرض االتصاالت  9-10/6/2004

  2004معرض الصيف واألطفال   26/6-4/7/2004

28/6-11/7/2004  Summer Sensation –معرض الصيف   
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الساعات ،  ،  للمجوهراتثامنالمعرض الدولى ال : Joaillerie 2004معرض   3-8/8/2004

  .وسط والكماليات الفخمة للشرق األ

1-12/9/2004  Back to School –معرض العودة للمدارس   

معرض أحدث وسائل االنترنت ، التجارة  : Termium Gitex 2004معرض   21-26/9/2004

  .اإللكترونية ، األعمال ، التليفونات الخليوية ، النشر واإلعالم 

 لتاسعلتجارى االمعرض الدولى ا : Beirut Fashion Week 2004معرض   27-30/9/2004

طفال ، األحذية ألقمشة المالبس ، المالبس الجاهزة ، االكسسوارات ومالبس األ

  .والمنتجات الجلدية 

المعرض الدولى التجارى  : Beirut 2004 – World Trade Fairمعرض   27/9-1/10/2004

ل الرابع للسلع االستهالكية ، للسلع الصناعية ، خدمات التسلية والترفيه واألعما

  .للشرق األوسط 

8-17/10/2004  Carpets & Antiques Fair : معرض السجاد والتحف  

  معرض المصارف والتأمين والمقاوالت  20-24/10/2004

  المعرض العربى الثامن واألربعين للكتاب  1-21/11/2004

12-22/11/2004  Motor Show 2004 –معرض السيارات   

21/11-

21/12/2004  

Christmas Expo 2004 - 2004 معرض الميالد  

11-22/12/2004  Christmas Exhibition 2004  - 2004 معرض الميالد  
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   :عناوين أهم شركات الشحن المتاحة في لبنان - 5

  أرقام الفاكس  أرقام التليفون  العنوان  اسم الشركة

شركة طيران الشرق 

  )MEA(األوسط 

لمطار  بولفار ا-بناية الميدل ايست 

  206 ص ب - خلدة -

629125 - 629250 – 

852144 - 9611  

629260 - 9611  

شركة طيران عبر 

  )TMA(المتوسط 

 3018 ص ب -مطار بيروت الدولى 

– 11  

629210 - 820540 - 
9611  

629219 - 629374 - 
9611  

 ش باستور 386-بناية كنزابيديان   كوستا بيطار

  17-5324ص ب  - الجميزة-

445620 -3/447162 - 

580811 - 9611  

444115 - 9611  

FASLINE - JOHN 
KHAYAT  

 ش األرز - بناية مودرن - 9الطابق

  11-8724ص ب -الصيفي -

449712 - 449303 – 

449233 - 9611  

602844 - 9611  

المرفأ   ش– بناية ربيز - 2الطابق   عبد الحميد الفيل

  11-2132ص ب  - بيروت -

446882 - 446892 - 
9611  

446852 - 9611  

 - ميدان الجزائري -بناية الجزائري   نقليات الجزائري

  11- 1402 -رأس بيروت 

6/5/803814 – 

7/867175 - 9611  

867136 -867565 - 
9611  

 - بناية طانيوس سابا - 2الطابق  وأوالدهعثمان مكاوي 

 ص - المدور - باشا إبراهيمشارع 

  11-1472ب 

5/580181 - 9611  580957 - 580910 - 

602804 - 9611  

METZ SHIPPING 
AGENCY  

 شارع - بناية كنفاني - 5الطابق

  8958 ص ب - الصيفي - األرز

5/581341 - 9611  449341 - 9611  

NATIONAL 
SHIPPING 
COMPANY  

 - بناية طانيوس سابا - 3الطابق 

 بيروت - المدور - باشا إبراهيمش 

  11- 847 ص ب -

580202 - 9611  602812 - 581880 - 
9611  

 شارع - بناية بوروتك - 8الطابق   رودولف سعادة وشركاه

   بيروت–باستور 

583274 - 583282 - 
9611  

583420 - 9611  

SEALINE  جادة - بناية صحناوي - 3الطابق 

 ص ب - المدور -شارل حلو 
175079  

 -)  خطوط6 (565000

 -)  خطوط6 (445123
9611  

447317 - 560476 - 
9611  

UNION SHIPPING 
& CHARTERING 
AGENCY 

 - شارع الشل -بناية اليونيغاز 

 ص ب - برج حمود -الدورة 

2272 – 11  

3/2/241209 - 9611  602841 - 240773 - 
9611  

GHORAYEB 
CLEARING & 
FORWARDING 
CO. 

 – كورنيش المزرعة –بناية الجزيرة 

  7728/11 ص ب –بيروت 

317073 – 818726 – 

816399 - 9611  

315377 - 9611  
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   :عناوين أهم البنوك العاملة في لبنان - 6
  أرقام الفاكس  أرقام التليفون  العنوان  سم البنك

 11-5544 ص ب -ش مصرف لبنان   مصرف لبنان

  بيروت 

750000) 01(  747600) 01(  

جمعية مصارف لبنان 

   األمانة العامة-

 ص -  بيروت - الدورة - مركز مقّري 

  80536ب  

6/240601) 01(  6/240601) 01(  

  )01 (819380  )01 (-  986666بيروت -  ساحة النجمة -رياض الصلح   بنك مصر لبنان

 مار - جادة شارل مالك -بناية عودة   بنك عودة

  2560/11 ص ب -  بيروت -نقوال 

200250  - 31600  - 

200251) 01(  

339220) 01(  

 ص -  بيروت - الحمرا - ش المقدسي   بنك بيروت للتجارة

  216/110ب 

867459  -347981 

-745677) 01(  

865073) 01(  

 ص ب - بيروت - ش الحمرا   بنك البحر المتوسط

348/11  

353135  - 862686 

)01(  

  

 - بيروت -  الظريف -ش الكونكورد   بنك لبنان والمهجر

  1912/11ص ب 

738938  - 743300 

)01(  

738946) 01(  

 -  ساحة النجمة - اض الصلح ش ري  البنك اللبناني للتجارة

  1126/11 ص ب - بيروت 

981000- 981200 

- 565700  -01  

581927) 01(  

البنك اللبناني 

  الفرنسي

 الحمرا - ش روما -بناية ليبرتي تاور 

  808/11 ص ب -  بيروت -

340350- 340354 

)01(  

340355) 01(  

 -  جادة فؤاد شهاب - حديفة بناية   بنك سرادار

  1121/11 ص ب-ة  األشرفي- الرميل

410048  - 

414472)01(  

404490) 01(  

بنك بيروت والبالد 

  العربية

 بيروت - محطة جنبالط - ش كليمنصو 

  1536/11 ص ب -

372890  - 372883 

)01(  

366939) 01(  

 رياض الصلح -بناية الشركة التجارية   البنك العربي

  1015/11 ص ب -  ساحة النجمة -

980246  - 980153 

)01(  

980803  - 

980299) 01(  
Credit 
Lyonnais Liban

 بيروت - مار نقوال -جادة شارل مالك 

  5444/16 ص ب -

4/201051  - 

338545) 01(  

602657) 01(  

  ص ب - الحمرا -بناية صباغ   فرنسابنك

0393/11  

340180  - 745761 

)01(  

354572) 01(  
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HSBC Bank 
Middle East

 - الصيفي - ش التباريس -بناية سنا 

  1380/11 ص ب - بيروت 

203156) 01(  203155) 01(  

الشركة العامة 

اللبنانية األوروبية 

 المصرفية

براهيم باشا  ش إ-بناية طانيوس سابا 

  5015/16 ص ب- بيروت-الكرنتينا 

580030  - 580031 

)1(  

580010) 01(  

    : أسماء بعض الفنادق فى لبنان– 7

  
 E-mail  رقم التليفون  العنوان  اسم الفندق

Acropolis  9619-639739   جونيه-الكسليك  acro@acropolis.com.lb 

 albustan@inco.com.lb  9614 - 972980  برمانا  البستان

Albergo  9611 - 339797   بيروت-االشرفية  albergo@relaischateaux.fr 

Alexandre  9611 - 325736   بيروت-االشرفية  com.hotelalexandre@alexandre 

Bayview  9611 - 373090   بيروت-عين المريسة  lb.net.dm@bayview 

Beaurivage  رملة –قرب االونيسكو 

  البيضا

785741 - 9611  lb.net.dm@Sharmouch 

Belle Vue  9614 - 865000   المتن-برمانا  lb.com.inco@bellevuepalace

 الصنوبرة –ش مدام كوري   البريستول

   بيروت-

651400 - 9611  lb.net.dm@Bristol 

 lb.com.inco@cadmos  9611 - 374892   بيروت-عين المريسة   قدموس

 lb.com.inco@carlton  9611 - 800240   بيروت-الروشة   الكارلتون

Century Park  9619 - 921000   جونية-الكسليك  lb.com.inco@hotel.park.Century 

Duroy  9611 - 798800   بيروت-الروشة  lb.com.hotel@duroy@duroy

Hildon  9611 - 864124   بيروت-الروشة  lb.com.inco@hildon 

Holiday Inn Dunes  9611 - 792111   بيروت–فردان  info@holidayinn-dunes.com

Holiday Inn Martinez  9611 - 368111   بيروت-عين المريسة  com.martinez-holidayinn@Info 

Imperial Suites 9611 - 862781   بيروت- الروشة  imperial@cyberia.net.lb 

Lancaster  9611 - 790810   بيروت-الروشة  lb.com.lancaster@hotel 

Le Cavalier  9611 - 353001   بيروت-الحمرا  cavatel@dm.net.lb 

Legend  9611 - 860660   بيروت-عين التينة  legendhotel@globesat.com 

 marriott@marriott.coml.b  9611-840540  وت بير-الجناح   ماريوت

Mayflower  9611 - 340680   بيروت-الحمرا  lb.net.dm@mayflo 

Méditerranée  9611 - 741824   بيروت-الروشة  htlmed@cyberia.net.lb 

Meridien/Commodore  9611 - 350400   بيروت-الحمرا  lb.com.commodore@info 

lb.com.napoleon@napoleon  9611 - 340013  ت بيرو-الحمرا   نابوليون

Park Residence  9611 - 808249   بيروت-الروشة  lb.net.cyberia@parkresi 

 com.interconti@Phoenicia  9611 - 369100   بيروت-مينا الحصن   فينيسيا

  9611 - 755777   بيروت-الحمرا   اوتيل بالزا

 com.lebanon@portemilio  9619 - 933300   جونيه-الكسليك   البورتيميليو

Regency Palace  9619 - 854854   كسروان-ادما  info@regency.com.lb 
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 lb.com.rivierahotel@info  9611 - 373210   بيروت-المنارة   ريفييرا

Savoy Suites  9611 - 791434   بيروت-الروشة  Savoy.comfort@inco.com.lb

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   :ض المواقع اللبنانية على شبكة االنترنتعناوين بع – 8

  
 الموقع على شبكة االنترنت  الجهة اللبنانية

com.lebanonatlas.www   دليل عام عن لبنان-
com.lebanononline.www

    وزارة المالية-

lb.gov.customs.www   الجمارك اللبنانية-

 lb.gov.port-beirut.www   مرفأ بيروت-

lb.com.idal.www  انية لتشجيع االستثمارات الهيئة اللبن-

lb.com.bse.www   بورصة بيروت-

 lb.gov.bdl.www   مصرف لبنان-

lb.gov.economy.www   وزارة االقتصاد-

lb.gov.omsar.www   وزارة الدولة لشئون اإلصالح اإلدارى-

lb.gov.cdr.www   مجلس اإلنماء واإلعمار-

lb.gov.lp.www   مجلس النواب اللبنانى-
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lb.gov.cib.www   التفتيش المركزى-

lb.gov.csb.www   مجلس الخدمة المدنية-

lb.gov.coa.www   ديوان المحاسبة-

 lb.gov.can.www   المحفوظات الوطنية-

lb.gov.cas.www   إدارة اإلحصاء المركزى-

lb.org.ali.www   جمعية الصناعيين اللبنانيين-

lb.gov.abl.www  اللبنانية جمعية المصارف -

lb.org.acal.www   جمعية شركات التأمين فى لبنان-

 
  

  

  

  

  

  

يسعد مكتب التمثيل التجارى فى لبنان توفير المعلومات والبيانات الالزمة للسادة رجال   

  .األعمال والمصدرين المصريين عن السوق اللبنانى 

  

  :ى على العنوان التاليرجى االتصال لالستفسار و  

  

  مكتب التمثيل التجارى -

   بيروت–الرملة البيضاء  –السفارة المصرية        العنوان

  009611 - 809125        تليفون

  009611 – 866057        فاكس

 E-mail : beirut@tamseel-ecs.gov.eg    البريد اإللكتروني

  

  

  :أو االتصال بجهاز التمثيل التجارى على العنوان التالى 

  

   القاهرة- المهندسين –  شارع احمد عرابى96
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  00202 - 3471890تليفون 

  00202 - 3451840فاكس 

  

    E-mail: arab@tamseel-ecs.gov.eg:  إدارة الدول العربية والمنظمات العربية واالسالمية -

    E-mail: info@tamseel-ecs.gov.eg:  إدارة المعلومات والحاسب اآللى وخدمات التصدير -

   E-mail: techoff@tamseel-ecs.gov.eg: يس التمثيل التجارى  المكتب الفنى لرئ-

  

          

  

                  
  
 

 52


