
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الصناعية اللبنانية عن قرارات الترخيصتقرير 
  ٢٠١٤ خالل النصف االول من العام

  
  
  
  
  
  
  
  

  إعداد:
مصلحة المعلومات الصناعية



 

  ٣٠/٦/٢٠١٤لغاية  ١/١/٢٠١٤تقرير عن قرارات الترخيص الصناعية من 

 

٧
١

  
  

 ٢١٠ مقابـل قـراراً  ٢٥٨هـذا العـام  النصـف االول مـن بلغ عـدد القـرارات المتعلقـة بـالتراخيص الصـناعية للمصـانع خـالل

قـرارًا) امـا العـدد  ٥٦صـدور العـدد االكبـر منهـا ( ايـار وقـد ُسـجل خـالل شـهر 2013  العـام  النصـف االول مـن خـالل قـرارات

  )١ رسم بياني رقمو  ١جدول رقم قرارًا). ( ٢٤( نيساناالدنى فقد ُسجل خالل شهر 
  

ًا) قـرار  ٧٨( ثالثـةالفئـة ال ها هو مـنمن كبرالعدد اال ،٪)44.6احتلت القرارات المتعلقة بتراخيص االنشاء النسبة األعلى (

ًا)، قـرار  ٣٨( رابعـة%، العدد االكبر منها هـو مـن الفئـة ال15.5 واإلستثمار بينما بلغت نسبة القرارات المتعلقة بتراخيص االنشاء

  )٢ورسم بياني رقم  ٢%. (جدول رقم ١١.٢فبلغت  إلستثماراباما نسبة القرارات المتعلقة 
  

 تليهــا، ثالثــةال% مــن القــرارات شــملت المصــانع المنتميــة الــى الفئــة ٤٥.٣توزيــع القــرارات بحســب الفئــات، فـــ امــا بالنســبة ل

  ).٣ورسم بياني رقم  ٢. (جدول رقم %٣٢.٦بنسبة  رابعةالالمصانع المنتمية الى الفئة 
  

لنسـبة للفئـة فتصـدرتها ، امـا با % منهـا انشـاء٣٥.٤% من القرارات ُسجلت في محافظـة جبـل لبنـان، ٦٣.٦ويالحظ ان 

% ٧٥.٥ ،مـن القـرارات %١٩بــ  البقـاع، تليهـا محافظـة كانون الثانيالعدد االكبر في شهر وقد صدر ، قراراً  ٦٧بـ  ةالثالثالفئة 

  )٥و ٤و ٣. (جدول %٧بنسبة  لبنان الجنوبي منها انشاء فمحافظة
  

 ٩ ،قـرار ١٢( زحلـة حـوش األمـراء أراضـيبـرزت  ومن المناطق الصناعية التـي سـجلت عـددًا ملحوظـًا مـن القـرارات فقـد

 ٧( البوشـريةف)  منها تنتمي إلى الفئة الثالثـة ٥منها إنشاء و ٤ قرارات، ٨( روميةف) لثةمنها انشاء ومعظم قراراتها من الفئة الثا

  )٧و ٦ (جدول .)لكل منها قرارات ٦( شوعوشويفات األمراء ومتين ومزرعة ي فبعبدات قرارات)
  

%)، ٢٦.٤( اً قـرار  ٦٨هو االكبر بـ  مواد البناءفقد كان نصيب  النشاط الصناعيبة الى توزيع القرارات بحسب اما بالنس

 %٢٤بنســبة المــواد الغذائيــة صــناعة تليهــا مباشــرة  ،اســتثمارقــرار  ١١وانشــاء قــرار  ٣٧ ،ةثالثــل% منهــا هــي مــن الفئــة ا٦٦.٢

  .)١١و ١٠و ٩و ٨(جدول رقم . %٩.٣بنسبة  ةالمنتجات المعدنية والكهربائية الفني ومن ثم صناعة

 

 ٢٠١٤خالل النصف االول من العام ص الترخي قراراتتقرير عن 



 

  ٣٠/٦/٢٠١٤لغاية  ١/١/٢٠١٤تقرير عن قرارات الترخيص الصناعية من 

 

٢

 

  ٢٠١٤خالل النصف االول من العام  الشهرتوزيع قرارات الترخيص بحسب  -١جدول رقم 
 المجموع حزيران ايار نيسان آذار شباط كانون الثاني

55 39 32 24 56 52 258 

  
    ٢٠١٤النصف االول من العام خالل والفئة  القرارتوزيع قرارات الترخيص بحسب نوع  -٢جدول رقم   

  
انشاء 
 واستثمار

 انشاء
تعديل ترخيص / 
 نقل حق ترخيص

تنبيه / طلب استثمار
 تسوية

تجديد رخصة 
  إستثمار  /انشاء

عدم الموافقة على 
 ترخيص/ الغاء ترخيص

اقفال 
 مصنع

  
منشأ   المجموع

  سابقا
منشأ 
 جديد

 ٠           ١الفئة 
 ٤٩ ١  ٣ ١٤ ١٠ ٥ 7 9   ٢الفئة 
 ١١٧ ١ ٤ ٤ ٤ ١٤ ١١ 32 46 ١  ٣الفئة 
 ٨٤  ٢ ٢ ٩ ٤ ٨ 10 11 ٣٨  ٤الفئة 
 ٨ ١ ١ ١ ١ ١  ٢   ١  ٥الفئة 

 ٢٥٨ ٣ ٧ ١٠ ٢٨ ٢٩ ٢٦ 49 66 ٤٠  المجموع

  
  ٢٠١٤خالل النصف االول من العام والمحافظة  القرارتوزيع قرارات الترخيص بحسب نوع  -٣جدول رقم   

 
انشاء 
واستثمار

تعديل ترخيص  اءانش
/ نقل حق 
 ترخيص

تنبيه / طلب استثمار
 تسوية

تجديد رخصة 
  إستثمار /انشاء

عدم الموافقة على 
  ترخيص/ الغاء ترخيص

اقفال 
 مصنع

منشأ  المجموع
  سابقاً 

منشأ 
  جديد

 164  ٢ ٦ 5 23 20 19 22 36 31 جبل لبنان

 1 ١ 2 1 3 1 19 18 3 البقاع
49 

لبنان 
   1 2 2 1 3 4 5 الجنوبي

18 

 14   73121  النبطية

لبنان 
   2 1 2 3 2 1 1 الشمالي

12 

     1    بيروت
1 

 ٣ ٧ ١٠ ٢٨ ٢٩ ٢٦ ٤٩  ٦٦ ٤٠المجموع
258 

  
  ٢٠١٤خالل النصف االول من العام توزيع قرارات الترخيص بحسب الفئة والمحافظة  -٤جدول رقم 

  المجموع  ٥لفئة ا  ٤الفئة   ٣الفئة   ٢الفئة   ١الفئة   
 ١٦٤ 6 60 67 31  جبل لبنان

 ٤٩  17 25 7  البقاع

 ١٨ 2 5 8 3  لبنان الجنوبي

 ١٤   9 5  النبطية

 ١٢  1 8 3  لبنان الشمالي

 ١  1    بيروت

  ٢٥٨ ٨  ٨٤ ١١٧ ٤٩ ٠ المجموع



 

  ٣٠/٦/٢٠١٤لغاية  ١/١/٢٠١٤تقرير عن قرارات الترخيص الصناعية من 

 

٣

  
  ٢٠١٤ام خالل النصف االول من العالشهر و توزيع قرارات الترخيص بحسب المحافظة  -٥جدول رقم 
 المجموع بيروت لبنان الجنوبي النبطية لبنان الشمالي البقاع جبل لبنان  

 55 1 2 1 1 10 40 كانون الثاني
 39  1 2 6 6 24 شباط
 32  3 1 2 13 13 آذار

 24  3  2  19 نيسان
 56  3 4 1 10 38 ايار

 52  6 6  10 30 حزيران
 ٢٥٨ ١ ١٨ ١٤ ١٢ ٤٩ ١٦٤ المجموع

  

  ٢٠١٤خالل النصف االول من العام توزيع قرارات الترخيص في ابرز المناطق الصناعية بحسب نوع القرار  -٦قم جدول ر 

 

انشاء 
 واستثمار

 انشاء
تعديل ترخيص / 

نقل حق 
 ترخيص

 استثمار

تنبيه / 
طلب 
 تسوية

تجديد رخصة 
/إستثمارانشاء

عدم الموافقة 
على ترخيص/ 
  الغاء ترخيص

اقفال 
  مصنع

 المجموع
 منشأ

  سابقاً 
منشأ 
 جديد

  
زحلة حوش 
 12    1 1   ١٧ ٢ االمراء اراضي

 8   ١٣ ١1 ١ 1 روميه

 7     3 ١  ١٢ بوشرية

 6    ٣ ١1 ١  بعبدات

 6    ١٢ ١ ١1 شويفات االمراء

 6   ٣ ١ ١ 1  متين

 6    ٢1 ١  ٢ مزرعة يشوع

 5  1      ٢٢ برج البراجنة

 5  1    ٣ ١   نايلتع

 5  1 1 1  1  ١   جديدة المتن

 1 5   1    ٢١ دكوانة

 5       ٢ ٣  رعيت

 5    3    ١١ شويفات

 5    2 ١   ٢ شياح

 5    5       كيفون

شويفات 
 4    ١ ١ ٢  العمروسية

 4      ١ ٢1  عين سعادة

 4        ٢٢ غازية

 4    ١   ٣   كفر شيما

  
  
  
  
  



 

  ٣٠/٦/٢٠١٤لغاية  ١/١/٢٠١٤تقرير عن قرارات الترخيص الصناعية من 

 

٤

  ٢٠١٤خالل النصف االول من العام  الفئة ص في ابرز المناطق الصناعية بحسبتوزيع قرارات الترخي -7جدول رقم 
  المجموع  ٥الفئة   ٤الفئة   ٣الفئة   ٢الفئة  

زحلة حوش االمراء 
 84 12   اراضي

 53 8  روميه

 2 3 1 1 7 بوشرية

 5 16  بعبدات

 6  2 3 1 شويفات االمراء

 6  6  متين

 6  2 2 2 مزرعة يشوع

 5  1 1 3 برج البراجنة

 32 5  تعنايل

 23 5  جديدة المتن

 2215  دكوانة

 5    1 4 رعيت

 5  1   4 شويفات

 5 5    شياح

 5    3 2 كيفون

 4    3 1 شويفات العمروسية

 4  1 2 1 عين سعادة

 31 4  غازية

 4   4  كفر شيما

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  



 

  ٣٠/٦/٢٠١٤لغاية  ١/١/٢٠١٤تقرير عن قرارات الترخيص الصناعية من 

 

٥

  ٢٠١٤خالل النصف االول من العام توزيع قرارات الترخيص بحسب الفئة والصنف  -٨جدول رقم 
  المجموع  ٥الفئة   ٤الفئة   ٣الفئة   ٢الفئة   ١الفئة   

 68  21452 مواد بناء

 21643 1 62 صناعة المواد الغذائية

 24  31110 المنجات المعدنية والكهربائية الفنية

 17  107   صناعة المفروشات والخشب

 17   611  الصناعات الكيماوية

 14   113 المطاط والبالستيك

 13    13 منتجات المناجم والمقالع

 11  218 صناعة المعادن األولية

 22 6 10   النشر والطباعة ووسائل اإلعالن

 8  8   صناعة اآلالت (الميكانيك)

 5   5     صناعة أدوات وتجهيزات مختلفة

 2  2    صناعة المالبس والمواد وصبغ الفرو

 2  2    صناعة الورق

 1 1 2    جات النسيجيةتالمن

 1     1  اعادة تصنيع

 1  1    انتاج آالت ومعدات كهربائية مختلفة 

 1  1    صناعات عائدة للمواصالت

 04911784 8 258 المجموع

  
  ٢٠١٤خالل النصف االول من العام توزيع قرارات الترخيص بحسب المحافظة والصنف  -٩جدول رقم 

  
 المجموع بيروت لبنان الجنوبي النبطية لبنان الشمالي البقاع جبل لبنان

 68 381763 4 مواد بناء

 381423 41 62 صناعة المواد الغذائية

 24 1 4  172 الفنية المنجات المعدنية والكهربائية

 17 1     16 صناعة المفروشات والخشب

 17    11123 الصناعات الكيماوية

 14 1   103 المطاط والبالستيك

 13 7212 1 منتجات المناجم والمقالع

 11 1 541 صناعة المعادن األولية

 10 1      9 النشر والطباعة ووسائل اإلعالن

 8   2 42 اآلالت (الميكانيك)صناعة 

 5      5 صناعة أدوات وتجهيزات مختلفة

 2    11 صناعة المالبس والمواد وصبغ الفرو

 2    11 صناعة الورق

 2 1    1 جات النسيجيةتالمن

 1      1 اعادة تصنيع

 1    1   انتاج آالت ومعدات كهربائية مختلفة 

 1    1  تصناعات عائدة للمواصال

 164491214 181 258 المجموع



 

  ٣٠/٦/٢٠١٤لغاية   ١/٦/٢٠١٤ن قرارات الترخيص الصناعية من تقرير ع

 

٦

 

     ٢٠١٤خالل النصف االول من العام والصنف  نوع القرارتوزيع قرارات الترخيص بحسب  - ١٠جدول رقم   

 انشاء واستثمار 
تعديل ترخيص /  انشاء

 نقل حق ترخيص
 استثمار

تنبيه / طلب 
 تسوية

  تجديد رخصة
 /إستثمارنشاءإ

عدم الموافقة على 
 ترخيص/ الغاء ترخيص

  
  المجموع  اقفال مصنع

  منشأ جديد  منشأ سابقاً 
 14234 11942 1 68  مواد بناء

 62  201157 7633 صناعة المواد الغذائية

 24  41231 22 المنجات المعدنية والكهربائية الفنية

 17  634 4   صناعة المفروشات والخشب

 17  4  2632 الكيماوية الصناعات

 14  732 11   المطاط والبالستيك

 211 242 1 13  منتجات المناجم والمقالع

 11  4231 1 صناعة المعادن األولية

 2 1211 1 10 11 النشر والطباعة ووسائل اإلعالن

 8  1  331  صناعة اآلالت (الميكانيك)

 5     1    4 جهيزات مختلفةصناعة أدوات وت

صناعة المالبس والمواد وصبغ 
 2     11 الفرو

 2       11 صناعة الورق

 2        2 المنجات النسيجية

 1    1     اعادة تصنيع

 1     1   انتاج آالت ومعدات كهربائية مختلفة 

 1         1 صناعات عائدة للمواصالت

 40664926 2928107 3 258 مجموعال

 
 
 



 

  ٣٠/٦/2014لغاية  ١/١/2014ية من ارات الترخيص الصناعتقرير عن قر 

 

٧

  ٢٠١٤خالل النصف االول من العام الصنف توزيع قرارات الترخيص في ابرز المناطق الصناعية بحسب  - ١١جدول رقم 

 

زحلة حوش 
 بعبدات بوشرية روميه االمراء اراضي

شويفات 
 متين االمراء

مزرعة 
 يشوع

برج 
 تعنايل البراجنة

جديدة 
 كيفون شياح شويفات عيتر  دكوانة المتن

شويفات 
 العمروسية

عين 
 كفرشيما غازية سعادة

 1   1 21  11153   211242 مواد بناء

   2    15 1  2 22   1 51 صناعة المواد الغذائية

 1 11 2 1  1 1 11      12 المنتجات المعدنية والكهربائية الفنية

 1            1 1  1 21   ات الكيماويةالصناع

     1           1   2 3  صناعة المفروشات والخشب

 1   1  1          12 212 المطاط  والبالستيك

        1        2        منتجات  المناجم  والمقالع

             1 1   1      يةصناعة المعادن االول

             2        1   النشر والطباعة ووسائل االعالن

      1        111      1 صناعة اآلالت (الماكينات)

              1       1   صناعة ادوات وتجهيزات مختلفة

                          جيةالمنتجات النسي

                           صناعة المالبس والمواد وصبغ الفرو

               1    1     صناعة الورق

                          اعادة تصنيع

                          انتاج آالت ومعدات كهربائية مختلفة

                        1 صناعات عائدة للمواصالت

 4 4 44 5 65555555 1287666  المجموع 
 



 

  ٣٠/٦/2014لغاية  ١/١/2014صناعية من تقرير عن قرارات الترخيص ال

 

٨

  
  ١رسم بياني رقم 

  
  

3.9%
3.9%

10.1%

10.9%

11.2%

15.5%

44.6%

2014العام النصف االول من توزيع قرارات الترخيص الصناعية بحسب نوع القرار خالل 

اقفال مصنع إستثمار/تجديد رخصة انشاء نقل حق ترخيص/ تعديل ترخيص  طلب تسوية/ تنبيه  استثمار انشاء واستثمار ) إنشأء جديد+منشا سابقاً (انشاء

  
  ٢ رسم بياني رقم

  
 
 
 
 



 

  ٣٠/٦/2014لغاية  ١/١/2014تقرير عن قرارات الترخيص الصناعية من 

 

٩

 
 

3.1%

32.6%

45.3%

19.0%

0.0%

توزيع قرارات الترخيص الصناعية بحسب الفئة خالل النصف االول من العام 
2014

الفئة الخامسة الفئة الرابعة الفئة الثالثة الفئة الثانية الفئة األولى

 
  ٣ رسم بياني رقم

  


