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 التبادل التجاري بين ايطاليا و لبنان:

 
 

ي لبنان راسخ و يغطي جميع القطاعات من السلع االستثمارية ال االستهالك و السلع 
ان الوجود التجاري االيطالي ف 

الوسيطة,و من المؤكد ان السوق المحلية اللبنانية  ليست ذات صلة بالحجم ولكن لديها درجة عالية من االنفتاح عىل 
ي و التبادالت وايضا تعتتر نقطة انطالق لمنطقة الش   ة مع العالم الغربر

ي الخدمة صالتها الممت  
ق االوسط ,مما يضع ف 

ي كردستان العراق و تعمل بشكل رئيسي 
ي دول الخليج و ف 

كات اللبنانية اثبتت نجاحها بالفعل ف  انظمته الصناعية. ان الش 
ي قطاع الخدمات. 

ي قطاعات البناء و الهندسة و كذلك ف 
شبكة كثيفة من الوكالء  يتم تحقيق الوجود االيطالي من خالل ف 

يك تجاري بسبب جودة المنتجات االيطالية المباعة ال  و عالقات االمتياز و عموما تتمتع ايطاليا بصورة ممتازة كش 
ي اعىل مستويات التعاطف و االفضلية ,هذا باالضافة ال 

ي يضع ايطاليا ف 
جانب الكفاءة المهنية. ان المستهلك اللبناب 

ي دعم لبنان من وجود العديد من االن
شطة و الوعي الواسع االنتشار عىل جميع المستويات للدور الذي تلعبه ايطاليا ف 

ي ينظمها 
ويجية التر ي جميع انحاء البالد فضال عن العديد من االنشطة التر

خالل تمويل العديد من مشاري    ع التنمية ف 
ي السفارة و مكتب 

ي االمر الذي ساهم و يساهم ب  ITAالمكتب التجاري ف  طريقة حاسمة لتعزيز االدراك االيجابر
ي لبنان. 

 بالدورالذي تلعبه ايطاليا ف 

 
 

 التصدير االيطالي الى لبنان:
 
 

 2017 2016 2015 العام

 مليون يورو 1.516.66 مليون يورو 1.171.08 مليون يورو 1.189.06 المجموع

 

 2017 2016 2015 البضائع
 7.79 10.26 10.5 االسماك و الغابات منتجات الزراعة و مصايد

 6.49 7.85 7.33 منتجات المناجم و المحاجر 

 67.24 62.8 69.62 المنتجات الغذائية

 3.57 3.01 3.07 المشروبات

 15.12 15.37 17.49 منتجات المنسوجات

 75.51 77.88 73.67 اصناف االلبسة )بما فيها الجلود و الفراء(

 38.96 37.59 38.7 بإستثناء المالبس (و ما شابهالسلع الجلدية)

 12.95 11.67 14.18 الخشب و المنتجات الخشبية 

 18.1 18.17 16.44 الورق و المنتجات الورقية 

 618.17 341.8 363.59 منتجات تكرير فحم الكوك و النفط 

 60.11 56.82 65 المنتجات الكيميائية 

 20.92 23.94 21.61 المستحضرات الصيدالنية المنتجات الصيدالنية االساسية و 

 28.08 25.89 23.65 مطاط و مواد بالستيكية 

 48.78 50.46 48.37 المنتجات المعدنية غير الفلزية االخرى

 31.07 15.48 22.97 منتجات المعادن 

 50.23 43.62 43.06 المنتجات المعدنية بإستثناء اآلالت و المعدات 

 16.72 16.62 14.21 المنتجات االلكترونية و البصرية  اجهزة الكمبيوتر و

 67.04 69.3 65.86 المعدات و المعدات الكهربائية لإلستخدام المنزلي 

 124.85 125.97 121.85 اآلالت و المعدات

 26.4 33.06 32.83 السيارات و المقطورات و شبه المقطورات 

 17.92 4.19 9.39 وسائل النقل االخرى
 50.75 43.49 42.38 اآلثاث

 107.87 70.81 85.26 منتجات الصناعات التحويلية االخرى

 3.07 1.79 4.25 منتجات و انشطة اخرى
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 االستيراد االيطالي من لبنان:
 

 

 2017 2016 2015 العام

 مليون يورو 41.22 مليون يورو 34.67 مليون يورو 37.14 المجموع

 

 2017 2016 2015 البضائع

 2.79 0,82 0,7 المنتجات الغذائية 

 1.73 1.38 1.18 اصناف االلبسة )بما فيها الجلود و الفراء(

 9.41 8.33 4.45 المنتجات الكيماوية 

 1.05 1.2 0.89 مطاط و مواد بالستيكية 

 5.89 5.66 7.85 منتجات المعادن 

لي غت  الكهربائية المعدات و المعدات الكهربائية لإلستخدام
 0.47 2.19 0,62 المت  

 0,34 2.19 0.64 اآلالت و المعدات 

 0.34 3.09 5.04 منتجات الصناعات التحويلية االخرى 

 16.24 5.81 11.58 منتجات و انشطة اخرى

 
 

 الشركات االيطالية في لبنان:
 
 

كة  القطاع التواصل الش 

ANSALDO ENERGIA 
Mr. Hassan Abdulhamid Lebanon Branch 
Sito Web 

الكهرباء و الغاز و البخار  تكييف 
 الهواء 

BANCA INTESA 
SANPAOLO 

Ufficio di Rappresentanza 
Nejme Square, Assicurazioni Generali Bldg,  
Tel. 01980550/1 Fax 01980509 
beirut.rapoffice@intesasanpaolo.com 
berta.araman@intesasanpaolo.com 

 االنشطة المالية و التأمي   

COMAS Spa comas@comastm.it التبغ 

Cooperativa Edile 
Appennino di Bologna 

info@cea-coop.it 
Sito Web 

امدادات المياه و الرصف الصحي و 
معالجة النفايات و انشطة اعادة 

 التأهيل. 

DEGREMONT 
Dr. Gaetano Tortella 
Sito Web: 

امدادات المياه و الرصف الصحي و 
معالجة النفايات و انشطة اعادة 

 التاهيل. 

Gruppo Maltauro 
csinfrastrutture@maltauro.com 
maltauro.maltauro.com 
Sito Web 

امدادات المياه و الرصف الصحي و 
معالجة النفايات و انشطة اعادة 

   التاهيل. 

OPERE PUBBLICHE 
Dr. Marco Corrao 
Sito Web 

 البناء

RIZZANI DE ECCHER 
Mr. Massimo Andreoni Project Manager 
Sito Web 

 البناء

 

http://ansaldoenergia.it/
http://www.cea-coop.it/
http://www.degremont.com/
http://gruppomaltauro.it/
http://operepubbliche.it/
http://www.rizzanideeccher.com/

