
  - ٤٢٣٦٥٢/٠١ -٤٢٣٦٤٧/٠١لالستعالم نرجو االتصال على االرقام التالية: بيروت وجبل لبنان:   ١
 ٤٢٧١٤٥/٠١الشمال:  – ٧٦٨١٢٩/٠٧النبطية:  – ٧٥١٠٥٣/٠٧الجنوب:  - ٤٢٣٦٤٣/٠١البقاع: 

 

 

 مـدائـي الـاعـي الصنـام اإلحصائـالنظ
  )٢٠١٩(أرقام و وقائع الصناعة اللبنانية: 

 
 

 |____|____|____|____|____|____|  :االستمارة* مزر    

 |_____|_____|_____|_____|   :*للمصنع اآللي الرقم |____|____|____| - |____|____|____| - |____|____|____| :*0Fرمز المصنع
 

١- 0B عن المصنع عامةمعلومات 
 8B ١-١ بحسب الشهادة الصناعيةإسـم المـصنع-________________________________________________________ 

 9Bخليوي ______________________________________________-٢-١ سم مدير المصنعإ: _______________ 

 10B1البريد االلكتروني للمديرF

٣-١ ١-
11B|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 12Bالقضاء:-٤-١ عنوان المصنع 
13B______________________ :المنطقة 

14B____________________________ 
 

 

٢- 1B الصناعيالنشاط 
 15B25-١-٢ وتيرة عمل المصنعB 26 عمل دائمB 27 عمل موسميB ّد عدد األشهراذا موسمي، حد    |____|____| 
 16B٢-٢ قطاع اإلنتاج الرئيسي-__________________________________________________ *|__|__|__|__|__|__| 

 17B٣-٢ قطاع إنتاج ثانوي-__________________________________________________ *|__|__|__|__|__|__| 
 

٣-2Bأصحاب العمل / الشركاء 
 18B١-٣ في المصنع يعملون فعلياً الشركاء الذين  / عدد أصحاب العمل-|__|__| 

 

٤- 3Bفي المصنع الدائمون لونالعام 
 ٣١/١٢/٢٠١٩في  ٣٠/٦/٢٠١٩في  ١/١/٢٠١٩في  

 |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|-١-٤ ٢٠١٩خالل العام  عدد العاملين الدائمين في المصنع مجموع 
 

 ١/٦/٢٠٢٠في  ١/٣/٢٠٢٠في  ١/٢/٢٠٢٠في  
 |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|-٢-٤ ٢٠٢٠خالل العام  مجموع عدد العاملين الدائمين في المصنع 

 

٥-4B٢٠١٩خالل العام  المصنعفي  غير الدائمين نوالعامل   

 19Bالناثا نسبة %|__|__|__|  الذكـور نسبة-١-٥ في المصنع غير الدائمين العاملون  |__|__|__|% 
 |__|__|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__|-٢-٥ (أجور مقطوعة) بالليرة اللبنانيةغير الدائمين للعاملين المدفوعة  مجموع األجور  

 |__|__|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__|-٣-٥ بالليرة اللبنانيةاألجر اليومي للعامل الواحد  معدل  
 

٦-5B ٢٠١٩خالل العام  بالليرة اللبنانية المصنع مبيعات 
 22B 28-١-٦ تجارة سلع غير تلك المصّنعة لديههل يتعاطى المصنعB 29 منعB كال 

 23B ٢-٦  بالليرة اللبنانية المصّنعةالمبيعات المحّصلة وغير المحّصلة للمنتجات-|__|__|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__| 
 24B بهدف للمصنع للبضائع المشتراة المحّصلة وغير المحّصلة المبيعات ٣-٦-

 بالليرة اللبنانية لم تخضع ألية عملية صناعيةالتجارة و 
|__|__|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__| 

                                                           
 .للصناعةالمديرية العامة يتم ملؤها من قبل  *

 .ليتم عبره ابالغ المصانع بالقرارات التي تصدر عن وزارة الصناعة ١

1 9 



٢   

 

٧-6B ٢٠١٩خالل العام  المستعملة في التصنيع األوليةالمواد عن  التفاصيلأذكر 

 HS8(2F١البند الجمركي ( المادة االولية المستعملة في التصنيع
المستهلكة خالل الكمية 

 ٢٠١٩العام 
وحدة 
3Fالقياس

٢ 
مصدر المادة 
4Fاالولية المشتراة

٣ 
هل تستعمل في 

 التغليف

 |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|     نعم  كال 

 |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|     نعم  كال 

 |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|     نعم  كال 

 |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|     نعم  كال 

 |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|     نعم  كال 

 |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|     نعم  كال 

 |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|     نعم  كال 

 |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|     نعم  كال 

 |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|     نعم  كال 

 |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|     نعم  كال 

 |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|     نعم  كال 

 |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|     نعم  كال 

 |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|     نعم  كال 

 |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|     نعم  كال 

 |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|     نعم  كال 

 |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|     نعم  كال 

 |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|     نعم  كال 

 |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|     نعم  كال 

 |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|     نعم  كال 

 |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|     نعم  كال 

 |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|     نعم  كال 

 |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|     نعم  كال 

 |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|     نعم  كال 

 |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|     نعم  كال 

 |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|     نعم  كال 

 |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|     نعم  كال 

 |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|     نعم  كال 

 |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|     نعم  كال 

 |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|     نعم  كال 

 |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|     نعم  كال 

 |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|     نعم  كال 
 

                                                           
 المذكورة، وفي حال عدم معرفة البند الجمركي الصحيح ترك المكان المخصص له فارغاً. المادة االولية المستعملة في التصنيعنرجو ذكر البند الجمركي الُمستعمل في تصدير واستيراد  ١
 لكل بند جمركي. ٤بوحدة القياس المحددة في ص.  نرجو االلتزام ٢
 .مستوردة مباشرة من الخارج: ٣   –: من داخل لبنان لكن غير مصنعة محليًا (منشأ اجنبي)   ٢   –: من داخل لبنان ومصنعة محليًا (لبنانية المنشأ)   ١يرجى اختيار الرقم المناسب:  ٣



٣   

 

٨-7B ٢٠١٩خالل العام  تصنيعهاتم التي السلع  لجميعأذكر تفاصيل اإلنتاج السنوي 

 المنتجة السلعة
للسلعة  العالمة التجارية

 )brand –(الماركة المنتجة 
 ٢٠١٩خالل العام حجم اإلنتاج  HS8(5F٤البند الجمركي (

وحدة 
6Fالقياس

٥ 

  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__||__|__|__|  

  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__||__|__|__|  

  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__||__|__|__|  

  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__||__|__|__|  

  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__||__|__|__|  

  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__||__|__|__|  

  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__||__|__|__|  

  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__||__|__|__|  

  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__||__|__|__|  

  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__||__|__|__|  

  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__||__|__|__|  

  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__||__|__|__|  

  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__||__|__|__|  

  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__||__|__|__|  

  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__||__|__|__|  

  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__||__|__|__|  

  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__||__|__|__|  

  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__||__|__|__|  

  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__||__|__|__|  

  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__||__|__|__|  

  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__||__|__|__|  

  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__||__|__|__|  

  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__||__|__|__|  

  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__||__|__|__|  

  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__||__|__|__|  
 

 االستمارة بعد تعبئتها في حال المراجعة.ويرجى االحتفاظ بنسخة عن  www.industry.gov.lbاالستمارة متوفرة الكترونيًا على موقع وزارة الصناعة  -١
 ____________________ صفته في المصنع _______________________________ في المصنع االستمارة  ألسـم الشـخص الذي مإ -٢

 _____________________________وختم المصنع: التوقيــع _______________ :٢رقم الهاتف  _______________:١رقم الهاتف  -٣
 

 

 ٢٠__ _/__/_ تـدقيق:تاريخ ال _____________ التوقيـع:__ __________________ سم المدقق:إ يتم ملؤها من قبل المديرية العامة للصناعة:

_____________________________________________________________________________________ مالحظات المـدقق:

                                                           
 .صص له فارغاً ذكر البند الجمركي الُمستعمل في تصدير واستيراد السلعة المنتجة المذكورة، وفي حال عدم معرفة البند الجمركي الصحيح ترك المكان المخ نرجو ٤
 لكل بند جمركي. ٤نرجو االلتزام بوحدة القياس المحددة في ص.  ٥



 أالبند الجمركي الذي يبد
 بـ

وحدة 
 أالبند الجمركي الذي يبد  القياس

 بـ
وحدة 
 أالبند الجمركي الذي يبد  القياس

 بـ
وحدة 
 أالبند الجمركي الذي يبد  القياس

 بـ
وحدة 
 القياس

 أالجمركي الذي يبد البند 
 بـ

وحدة 
 القياس

0205  7003.12  كلغ7005.30 8522.10  كلغ 8440.90  ۲م8522.90 9025.11  كلغ9025.80 قطعة 
0721 7006.00  كلغ7007.11 8441.10  كلغ8441.80 8523.21  قطعة8528.73 كلغ 9025.90  قطعة 
 قطعة 9026.109026.80  كلغ 8529.108529.90  كلغ 8441.90  ۲م 7007.19  ليتر 22
232803 8530.10  قطعة 8442.30  كلغ 7007.21  كلغ8530.80 كلغ 9026.90  قطعة 
2804.102804.40 8442.40  ۲م 7007.29  ۳م8442.50 9027.10  كلغ 8530.90  كلغ9027.80 قطعة 
2804.502853.90 7008.00  كلغ7020.00 8443.11  كلغ8443.39 8531.10  قطعة8531.80 كلغ 9027.90  قطعة 
2936 7101.10  غكل7101.22 8443.91  كلغ8443.99 8531.90  كلغ8538.90 9028.10  كلغ9028.30 قطعة 
 كلغ 9028.90  قطعة 8539.108539.50  قطعة 8444.008447.90  قراط 7102.107102.39  ۲م 3701.10
 قطعة 9029.109029.20  كلغ 8539.90  كلغ 8448.118449.00  كلغ 7103.10  كلغ 3701.20
 كلغ 9029.90  قطعة 8540.118540.89  قطعة 8450.118450.20  قراط 7103.917103.99  ۲م 3701.30
 قطعة 9030.109030.89  كلغ 8540.918540.99  كلغ 8450.90  كلغ 7104.107104.90  كلغ 3701.91
3701.993702.10 8451.10  قراط 7105.10  ۲م8451.80 8541.10  قطعة8541.60 كلغ 9030.90  قطعة 
 قطعة 9031.109031.80  كلغ 8541.90  كلغ 8451.90  كلغ 7105.907118.90  قطعة 3702.31
3702.323702.44 8452.10  كلغ 72  ۲م8452.29 8542.31  قطعة8542.39 كلغ 9031.90  قطعة 
3702.523702.98 7301.10  متر7320.90 8452.30  كلغ8452.90 9032.10  كلغ 8542.90  كلغ9032.89 قطعة 
3703.103705.00 7321.11  كلغ7321.89 8453.10  قطعة8453.80 8543.10  قطعة8543.70 9032.90  قطعة9033.00 كلغ 
3706.103706.90 7321.90  متر7326.90 8543.90  كلغ 8453.90  كلغ8548.90 9101.11  كلغ9110.11 قطعة 
3707.103707.90 8454.10  كلغ 81--74  كلغ8454.30 8601.10  قطعة8606.99 9110.12  قطعة9110.90 كلغ 
3839 8201.10  غكل8210.00 8607.11  كلغ 8454.90  كلغ8608.00 9111.10  كلغ9111.80 قطعة 
4001.104010.39 8211.10  كلغ8211.93 8455.10  قطعة8455.30 كلغ 9111.90  قطعة 8609.00  قطعة 
4011.104012.20 8211.94  قطعة8211.95 8701.10  كلغ 8455.90  كلغ8707.90 قطعة 9112.20  قطعة 
 كلغ 9112.909114.90  كلغ 8708.108708.99  قطعة 8456.118465.99  قطعة 8212.108212.20  كلغ 4012.90
4013.104013.90 8212.90  قطعة8215.99 8466.10  كلغ8466.94 8709.11  كلغ8709.19 9201.10  قطعة9208.90 قطعة 
4014.104017.00 8467.11  كلغ 83  كلغ8467.89 9209.30  كلغ 8709.90  قطعة9209.99 كلغ 
 قطعة 9301.109304.00  قطعة 8710.008713.90  كلغ 8467.918467.99  كلغ 8401.108402.90  كلغ 41
 كلغ 9305.109307.00  كلغ 8714.108714.94  قطعة 8468.108468.80  قطعة 8403.10  كلغ 4201.00
4202.114202.29 8403.90  قطعة8405.90 9401.10  قطعة 8714.95  كلغ 8468.90  كلغ9401.80 قطعة 
4202.314206.00 8406.10  كلغ8406.82 8470.10  قطعة8472.90 8714.96  قطعة8715.00 9401.90  كلغ9403.20 كلغ 
 قطعة 9403.309403.60  قطعة 8716.108716.80  كلغ 8473.218473.50  كلغ 8406.90  كلغ 43
4401.104402.90 8407.10  كلغ8408.90 8474.10  قطعة8474.80 9403.70  كلغ 8716.90  قطعة9404.10 كلغ 
4403.104403.99 8409.10  ۳م8409.99 8801.00  كلغ 8474.90  كلغ8802.60 9404.21  قطعة9404.30 قطعة 
4404.104405.00 8410.11  كلغ8410.13 8475.10  قطعة8475.29 8803.10  قطعة8805.29 9404.90  كلغ9406.90 كلغ 
4406.104407.99 8901.10  كلغ 8475.90  كلغ 8410.90  ۳م8908.00 9503.00  قطعة9504.20 كلغ 
4408.104411.94 8411.11  كلغ8411.82 8476.21  قطعة8476.89 9001.10  قطعة9001.20 9504.30  كلغ9504.40 قطعة 
4412.104412.39 8411.91  ۳م8411.99 9001.30  كلغ 8476.90  كلغ9001.50 كلغ 9504.50  قطعة 
4412.944412.39 8412.10  كلغ8412.80 8477.10  قطعة8477.80 9001.90  قطعة9002.90 قطعة 9504.90  كلغ 
4415.104415.20 9003.11  كلغ 8477.90  كلغ 8412.90  قطعة9003.19 9505.10  قطعة9505.90 كلغ 
4416.004421.99 8413.11  كلغ8413.82 زوج 9506.11  كلغ 9003.90  قطعة 8478.10  قطعة 
4556 8413.91  غكل8413.92 9004.10  كلغ 8478.90  كلغ9005.80 9506.12  قطعة9506.19 كلغ 
 قطعة 9506.219506.32  كلغ 9005.90  قطعة 8479.108479.89  قطعة 8414.108414.80  ۲م 57
 كلغ 9506.399506.40  قطعة 9006.309006.69  كلغ 8479.908481.90  كلغ 8414.90  كلغ 58
5901.105903.90 8415.10  كلغ8415.83 8482.10  قطعة8482.80 9006.91  قطعة9006.99 9506.51  كلغ9506.69 قطعة 
5904.105905.00 8415.90  ۲م8416.90 8482.91  كلغ8482.99 9007.10  كلغ9007.20 زوج 9506.70  قطعة 
5906.105911.90 8417.10  كلغ8417.80 8483.10  قطعة8483.60 9007.91  قطعة9007.92 كلغ 9506.91  كلغ 
 قطعة 9506.999507.10  قطعة 9008.50  كلغ 8483.908484.90  كلغ 8417.90  كلغ 60
6101.206110.90 8418.10  قطعة8418.61 8486.10  قطعة8486.40 كلغ 9507.20  كلغ 9008.90  قطعة 
6111.206111.90 8418.69  كلغ8418.99 8486.90  كلغ8487.90 9010.10  كلغ9010.60 9507.30  قطعة9507.90 قطعة 
6112.116112.49 8419.11  قطعة8419.89 8501.10  قطعة8502.40 9508.10  كلغ 9010.90  قطعة9508.90 كلغ 
6113.006116.99 9011.10  كلغ 8503.00  كلغ 8419.90  كلغ9011.80 9601.10  قطعة9602.00 كلغ 
 قطعة 9603.109605.00  كلغ 9011.90  قطعة 8504.108504.50  قطعة 8420.10  قطعة 6117.10
6117.806117.90 8420.91  كلغ8420.99 8504.90  كلغ8505.90 9606.10  قطعة 9012.10  كلغ9607.20 كلغ 
6201.116207.29 8421.11  قطعة8421.39 8506.10  قطعة8506.80 9608.10  كلغ 9012.90  قطعة9608.91 قطعة 
6207.906207.99 8421.91  كلغ8421.99 9013.10  كلغ 8506.90  كلغ9013.80 9608.99  قطعة9611.00 كلغ 
6208.116208.29 8422.11  قطعة8422.40 8507.10  قطعة8507.80 9612.10  كلغ 9013.90  قطعة9613.80 قطعة 
6208.916210.10 9014.10  كلغ 8507.90  كلغ 8422.90  كلغ9014.80 9613.90  قطعة9620.00 كلغ 
6210.206210.30 8423.10  قطعة8423.89 8508.11  قطعة8508.60 قطعة 9701.10  كلغ 9014.90  قطعة 
6210.406210.50 9015.10  كلغ 8508.70  كلغ 8423.90  كلغ9015.30 كلغ 9701.90  قطعة 
6211.116211.20 8424.10  قطعة8424.89 8509.40  قطعة8509.80 9702.00  كلغ 9015.40  قطعة9703.00 قطعة 
6211.326213.90 9704.00  قطعة 9015.80  كلغ 8509.90  كلغ 8424.90  كلغ9706.00 كلغ 
6214.106214.90 8425.11  قطعة8430.69 8510.10  قطعة8510.30 9015.90  قطعة9016.00 كلغ    
6215.106217.90 8431.10  كلغ8431.49 9017.10  كلغ 8510.90  كلغ9017.80 قطعة    
    كلغ 9017.90  قطعة 8511.108511.80  قطعة 8432.108432.80  كلغ 63
6401.106405.90 9018.11  كلغ 8511.90  كلغ 8432.90  زوج9018.19 قطعة    
6406.106406.90 8433.11  كلغ8433.60 8512.10  قطعة8512.40 كلغ 9018.20  قطعة    
6501.006505.00 قطعة 9018.31  كلغ 8512.90  كلغ 8433.90  كلغ    
    كلغ 9018.32  قطعة 8513.10  قطعة 8434.108434.20  قطعة 6506.10
6506.916507.00 قطعة 9018.39  كلغ 8513.90  كلغ 8434.90  كلغ    
6601.106602.00 8514.10  قطعة 8435.10  قطعة8514.40 كلغ 9018.41  قطعة    
6603.206603.90 قطعة 9018.49  كلغ 8514.90  كلغ 8435.90  كلغ    
6768 8436.10  كلغ8436.80 8515.11  قطعة8515.80 كلغ 9018.50  قطعة    
6901.006903.90 8436.91  كلغ8436.99 قطعة 9018.90  كلغ 8515.90  كلغ    

الف  6904.10
  كلغ 9019.109021.39  قطعة 8516.108516.80  قطعة 8437.108437.80  قطعة

  
6904.906906.00 9021.40  كلغ 8516.90  كلغ 8437.90  كلغ9021.50 قطعة    
6907.216907.40 8438.10  ۲م8438.80 8517.11  قطعة8517.69 كلغ 9021.90  قطعة    
6909.116909.90 9022.12  كلغ 8517.70  كلغ 8438.90  كلغ9022.30 قطعة    
6910.106910.90 8439.10  قطعة8439.30 8518.10  قطعة8518.50 9022.90  قطعة9023.00 كلغ    
6911.106914.90 8439.91  كلغ8439.99 9024.10  كلغ 8518.90  كلغ9024.80 قطعة    
7001.007002.39 8519.20  قطعة 8440.10  كلغ8521.90 كلغ 9024.90  قطعة    

٤              
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