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 ٢٠١٢ حزيران شهر خاللتقرير مفصل عن الصادرات الصناعية 

 
أعدت مصلحة المعلومات الصناعية في وزارة الصناعة تقريراً مفصالً عن الصادرات           

  .٢٠١٢ حزيرانالصناعية وواردات اآلالت والمعدات الصناعية عن شهر 
  

 الـستة الشـهر   امع اإلشارة الى ان مجموع قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية خالل           
 ٦٢٠و مليـار    مقابـل .) أ.د(دوالر أميركي    مليون   ٥٣٩و مليار بلغ   ٢٠١٢ من العام    األولى
خالل الفترة عينهـا    . أ.د  مليون ٦١٠و مليارو ٢٠١١خالل الفترة عينها من العام      . أ.دمليون  

٪ ٤.٤انخفاض ونـسبته    و ٢٠١١٪ مقارنةً مع العام     ٥ ونسبته   بانخفاض أي   ٢٠١٠من العام   
  )١١و ١ جدول رقم. (٢٠١٠نةً مع العام ارمق

  
من جهة أخرى، بلغ مجموع قيمة الواردات من اآلالت والمعدات الـصناعية خـالل              

. أ.د مليـون    ١٦٦.٣مقابـل     . أ. مليون د  ١٤٥.١ نحو   ٢٠١٢من العام     األولى الستةاالشهر  
 )١٨ و١٧ جدول رقم(٪ ١٢.٨ ونسبته بانخفاضأي  ٢٠١١خالل الفترة عينها من العام 

  
  

من  حزيرانخالل شهر  اآلالت والمعدات الصناعيةاردات عن الصادرات الصناعية وومفصل تقرير 
  ٢٢٠١العام 

  
 ٢٠١٢ حزيرانالصناعية خالل شهر  صادراتلا .١

 بلامق .أ.د مليون ٢٥٢.٩ ما قيمته ٢٠١٢ حزيرانبلغ مجموع الصادرات الصناعية في 
 أي ٢٠١٠ حزيرانفي  .أ.د ليونم ٢٨٩.٩و ٢٠١١ حزيرانفي . أ.د مليون ٣٠٣.٢

 وانخفاض ٢٠١١ حزيران مع مقارنةً ٪١٦.٦ هونسبت. أ.مليون د ٥٠.٣ وقيمته بانخفاض
ورسم  ١ جدول رقم (.٢٠١٠ حزيران مع مقارنةً ٪١٢.٨ هونسبت. أ.مليون د ٣٧وقيمته 

 )١بياني رقم 
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  ةر المصدأهم المنتجات ١ -١
، إذ األولىالمرتبة خالل هذا الشهر  ات الكهربائيةاآلالت واألجهزة والمعد حتلت صادراتإ

المستوردة  الئحة البلدان المملكة العربية السعودية توتصدر .أ.مليون د ٤٣.٢بلغت قيمتها 
بقيمة  االغذية ةصناعمنتجات   تليها صادرات،.أ.مليون د ٩ ما قيمته تلهذا المنتج إذ استورد

صدارة الدول المستوردة لهذا المنتج ة السعودية المملكة العربي ت واحتل،.أ. مليون د٣٨.٦
 ت وتصدر.أ.مليون د ٣٥بقيمة   الكيماويةاتمنتجات الصناع  ثم،.أ. مليون د5.7بقيمة 

منتجات و .أ. مليون د٧.٤ ما قيمته تالئحة البلدان المستوردة لهذا المنتج إذ استورد بنغالدش
اللؤلؤ واألحجار الكريمة والمعادن و .أ.مليون د ٣١.٩قيمة ب المعادن العادية ومصنوعاتها

، ٨ ،٤ ،٢ جدول رقم( .أ.مليون د ٢٣.٤بقيمة  )دون السبائك الذهبية بشكلها الخامي(الثمينة 
  )١٦و ١٥ قمجدول رولمزيد من التفاصيل  ١٠
  
  المنتجات التي ارتفعت قيم صادراتها ٢-١

  :اليةسجلت اإلحصاءات ارتفاعاً ملحوظاً للصادرات من المنتجات الت
 حزيرانخالل . أ.مليون د ٣١.٧ارتفعت قيمتها من  منتجات صناعة االغذية ١- ٢- ١

). ٢ ورسم بياني رقم ٢جدول رقم ( ٢٠١٢ حزيرانخالل . أ.مليون د ٣٨.٦ الى ٢٠١١
 االرتفاعمما ادى الى  بلغاريا وسوريا واالردن وقطر كل من صادرات هذا المنتج الى ارتفعت

  ) ٤ و٣ رقم جدول( .أ.مليون د ٦.٩ي االجمالي والبالغ حوال
  

 الى ٢٠١١ حزيرانخالل . أ. مليون د٢.٦رتفعت قيمتها من ا المعدنيةمنتجات ال ٢- ٢- ١
 صادرات ارتفعت). ٢ ورسم بياني رقم ٢جدول رقم  (٢٠١٢ حزيرانخالل . أ.مليون د ٧.٤

 جدول( .أ.مليون د ٤.٨ االجمالي والبالغ حوالي االرتفاعمما ادى الى  سوريا هذا المنتج الى
  ) ٦ و٥رقم 
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  المنتجات التي انخفضت قيم صادراتها ٣-١
  :للصادرات من المنتجات التاليةملحوظاً  نخفاضاًسجلت اإلحصاءات ا

 )الخاميدون السبائك الذهبية بشكلها ( اللؤلؤ واألحجار الكريمة والمعادن الثمينة ١-٣-١
خالل . أ.مليون د ٢٣.٤ الى ٢٠١١ نحزيراخالل . أ.مليون د ٥٥.٦انخفضت قيمتها من 

  كل من الى صادرات هذا المنتجارتفعت ).٢ ورسم بياني رقم ٢جدول رقم  (٢٠١٢ حزيران
فيما انخفضت الى كل من افريقيا الجنوبية والمملكة المتحدة االمارات العربية المتحدة 

 ٧جدول رقم . (أ.مليون د ٣٢.٢ ادى الى االنخفاض االجمالي والبالغ حواليمما وسويسرا 
  )٨و
 
 حزيرانخالل . أ. مليون د٥٨.٣انخفضت قيمتها من  المعادن العادية ومصنوعاتها ٢-٣-١

). ٢ ورسم بياني رقم ٢جدول رقم  (٢٠١٢ حزيرانخالل . أ.مليون د ٣١.٩ الى ٢٠١١
مما ادى الى  واليابان والصين وسوريا كل من تركيا  صادرات هذا المنتج الىانخفضت
 )١٠و ٩جدول رقم ( .أ. مليون د٢٦.٤االجمالي والبالغ حوالي  االنخفاض

 
  السوق الرئيسية للصادرات ٤-١
   بحسب تكتالت الدولالسوق الرئيسية للصادرات ١-٤-١
السوق الرئيسية للصادرات الصناعية اللبنانية، فقد خالل هذا الشهر شكلت الدول العربية  

 الصادرات مجموعمن  ٪٦١  ما نسبته أي.أ.مليون د ١٥٤.٢ الصادرات إليها بلغت قيمة
 ومن ثم ٪١٣.٦استوردت ما نسبته اذ المرتبة الثانية  االوروبية الدول احتلتالصناعية بينما 

 الدول اآلسيوية غير هاتلي ٪١٠.٨المرتبة الثالثة بما نسبته في االفريقية غير العربية الدول 
اآلالت واألجهزة :  الى الدول العربيةةر المنتجات المصدابرزومن . ٪١٠.٧بما نسبته  العربية

، .أ.مليون د ٢٣بقيمة  منتجات صناعة االغذية، .أ.مليون د ٢٨.١بقيمة والمعدات الكهربائية 
اللؤلؤ واألحجار الكريمة والمعادن الثمينة و. أ. مليون د١٩بقيمة  منتجات الصناعة الكيماوية

  .)١٢جدول رقم ( .أ.مليون د ١٨.٩قيمة ب) دون السبائك الذهبية بشكلها الخامي(
  

  الدولبحسب  السوق الرئيسية للصادرات ٢-٤-١

 السعوديةالمملكة العربية قد تصدرت  ف المستوردة للمنتجات الصناعية اللبنانيةلنسبة للدولاب
أي ما . أ.مليون د ٣٤.٣ خالل هذا الشهر قيمة الصادرات إليها الدول حيث بلغت  هذهالئحة



 

            الجمهورية اللبنانية
 وزارة الصناعة

  
 4  مديرية الجمارك اللبنانية: مصدر األرقام    لومات الصناعيةعممصلحة ال -وزارة الصناعة: إعداد التقرير

 المرتبة االمارات العربية المتحدةيمة اإلجمالية للصادرات واحتلت  من الق٪١٣.٥يوازي 
 سورياتليها ٪ ١٢.٨أي ما يوازي . أ.مليون د ٣٢.٣إليها الثانية حيث بلغت قيمة الصادرات 

 .٪١٠.٤أي ما يوازي . أ. مليون د٢٦.٤ قيمة الصادرات إليها خالل هذا الشهرحيث بلغت 
  )١٣جدول رقم (
  

 ٣٠،  دولة افريقية غير عربية٤١ ، دولة أوروبية٤٤ الشهر التصدير الىتم خالل هذا وقد 
 أما الدول التي .ةأوقياني دول ٦و دولة عربية ١٨، آسيوية غير عربية ة دول٢٨، اميركيةدولة 

 ٩ دول اوروبية، ١٠ ، عربيةة دول١٣ :فهي موزعة كما يلي. أ.استوردت بأكثر من مليون د
.  ودولة أوقيانيةتينياميرك تيندول ،آسيوية غير عربيةدول  ٥ ،افريقية غير عربية دول

   )٤ و٣ورسم بياني رقم  ١٤جدول رقم (
  
  

  اآلالت والمعدات الصناعيةواردات . ٢
مليون  ٢٨.٤٨نحو  ٢٠١٢ حزيران اآلالت والمعدات الصناعية في الواردات منغ مجموع بل
. أ.مليون د ٠.٠٦خفاض وقدره بان، أي ٢٠١١ حزيرانفي . أ.مليون د ٢٨.٥٣ بل، مقا.أ.د

 .٪٠.٢٠ هونسبت

 إلى لبنان، حيث بلغت  والمعدات الصناعيةالئحة البلدان المصدرة لآلالت الصينوقد تصدرت 
ومن ثم . أ. مليون د٥.٨ بحوالي ايطاليا تليها .أ. مليون د٦قيمتها خالل هذا الشهر حوالي 

  )١٧جدول رقم . (أ. مليون د٢.٨ بحوالي المانيا
  
 المستوردة بحسب بلد المنشأ والنشاط اآلالت والمعدات الصناعيةتوزيع  ١- ٢

  الصناعي
 .أ. مليون د٢.٥، إذ بلغت قيمتها المرتبة االولى صناعات الغذائيةلل تآالواردات حتلت إ

 مليون ٠.٧ الئحة البلدان المصدرة لهذا المنتج الى لبنان إذ صدرت ما قيمته ايطالياوتصدرت 
 تركيا واحتلت ،.أ. مليون د٢.٤بقيمة  ومعدات للصناعات الطبية تالآواردات تليها  ،.أ.د

 الورق والكرتون ةصناعل تالاآلف ،.أ. مليون د١.٢صدارة الدول المصدرة لهذا المنتج بقيمة 
  )١٨جدول رقم ( .أ.مليون د ٢.٢ بقيمة
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2010
التغی  یر 

 change
2011/2010

2011 2012
التغی  یر 

 change
2012/2011

January 240.1 -3.6% 231.5 238.7 3.1%  كانون الثاني 

February 242.8 0.9% 245.1 288.4 17.7% شباط

March 298.6 -11.4% 264.7 281.0 6.2% آذار

April 254.1 12.1% 284.9 222.7 -21.8% نیسان

May 284.4 2.2% 290.6 255.3 -12.1% ایار

June 289.9 4.6% 303.2 252.9 -16.6% حزیران

July 265.7 15.7% 307.5 تموز

August 255.5 14.1% 291.5 آب

September 244.3 7.7% 263.1 ایل ول

October 301.9 -7.7% 278.5 تش  رین االول

November 243.1 16.5% 283.3 تشرین الثاني

December 287.8 0.9% 290.5 ك  انون االول

Total 3,208 3.9% 3,334 1,539 المجم  وع

N.B:  All above figures are in Millions of US Dollars and exclude exports of Gold Ingots

جدول رق م 1-  تط ور الص ادرات الص ناعیة خ الل األع  وام 2010- 2011- 2012

 جمیع األرقام المبین ة أع اله ھ ي بملی ون دوالر أم یركي
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Section Goods

حزیران

June

2011

حزیران

June

2012

السلع

3 Fats and Edible Fats and oils 1.6 2.5 شحوم ودھون وزیوت

4 Prepared foodstuffs 31.7 38.6 منتجات صناعة االغذیة

5 Mineral Products 2.6 7.4 منتجات معدنیة

6 Products of the chemical 40.2 35.0 منتجات الصناعات الكیماویة

7 Plastics and articles thereof 12.4 14.0
لدائن ومصنوعاتھا، مطاط 

ومصنوعاتھ

8 Raw hides and skins, leather, 
furskins

1.0 1.1 جلود، جلود بفراء ومصنوعاتھا

9 Wood and articles of wood 0.8 1.7 خشب ومصنوعاتھ

10 Paper and paperboard and articles 
thereof 16.7 18.9 ورق وكرتون ومصنوعاتھما

11 Textiles and textile articles 12.2 9.8 مواد نسیجیة ومصنوعاتھا

12 Footwear, headgear, prepared 
feather 2.0 5.9 احذیة ، اغطیة رأس ، ریش

13 Articles of stone, plaster, cement 2.5 4.4 مصنوعات من حجر جبس اسمنت

14 Pearls, precious or semi-precious 
stones (excluding Gold Ingots) 55.6 23.4

لؤلؤ، احجار كریمة وشبھ كریمة، 

معادن ثمین ة (دون السبائك 

الذھبیة بشكلھا الخامي)

15 Base metals and articles of base 
metal 58.3 31.9 معادن عادیة ومصنوعاتھا

16 Machinery and mechanical 
appliances

53.8 43.2 آالت وأجھزة ومعدات كھربائیة

17 Transport equipment 2.8 3.8 معدات نق ل

18 Optical instruments and apparatus 2.5 1.1 ادوات واجھزة للبصریات

19 Arms and ammunition 0.2 0.0 اسلحة وذخائر

20 Miscellaneous manufactured articles 6.1 10.0 سلع ومنتجات مختلفة

Total 303.2 252.9 المجموع
ألرقام جميع  ة ا مبين أميركي دوالر بمليون ھي أعاله ال

جدول رقم 2-  مقارنة بین الصادرات الصناعیة خالل شھر حزیران 2011 وشھر حزیران 2012

All above figures are in Millions of US Dollars  
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مقارنة قیمة الصادرات الصناعیة خالل  االعوام 2012-2011-2010
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  ١ رسم بياني رقم

  

مقارنة قیمة الصادرات الصناعیة بین حزیران 2011 حزیران 2012

1,6

3 1,7
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4 0 ,2

12 ,4

1,0

0 ,8

16 ,7
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2 ,0
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7 ,4
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14 ,0

1,1

1,7

18 ,9

9 ,8
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4 ,4

2 3 ,4

3 1,9

43 ,2

3 ,8

1,1

0 ,0

10 ,0
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ن وزیوت شحوم ودھو

غذیة  منتجات صناعة اال

منتجات معدنیة

منتجات الصناعة الكیماویة 

راتنجات ولدائن اصطناعیة 

جلود جلود فراء ومصنوعاتھا

خشب ومصنوعاتھ

ورق ومصنوعاتھ 

مواد نسیجیة ومصنوعاتھا 

احذیة ، اغطیة رأس ، ریش 

عات من حجر جبس اسمنت مصنو
لؤلؤ، احجار كریمة وشبھ كریمة، معادن ثمینة

(دون السبائك الذھبیة بشكلھا الخامي)
عاتھا معادن عادیة ومصنو

آالت واجھزة معدات كھربائیة 

معدات نقل 

ادوات واجھزة للبصریات

اسلحة وذخائر

فلتخم 

القیمة بملی ون دوالر أم یركي

2011 2012

  
  

 ٢ اني رقمرسم بی
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                       ٢٠١١ من العام حزيرانر إليها خالل شهر رز البلدان المصدباحسب  منتجات صناعة االغذية صادرات -٣جدول رقم 

ر إليهالبلد المصد 
المملكة 
العربیة 
  السعودیة

الوالیات المتحدة   سوریا
  االمیركیة

االمارات 
العربیة 
  المتحدة

  انغوال راقعال  االردن  لكویتا

 1,032 1,385 1,419 1,532 1,904 1,930 3,808 5,698  القيمة بآالف الدوالرات

  
                       ٢٠١٢ من العام حزيرانر إليها خالل شهر رز البلدان المصدباحسب  منتجات صناعة االغذية صادرات -٤جدول رقم 

ر إليهالبلد المصد 
المملكة 
العربیة 
 السعودیة

االمارات  االردن بلغاریا ریاوس
 العربیة المتحدة

الوالیات 
المتحدة 
 االمیركیة

 الكویت رطق

 1,397 1,650 1,893 2,436 2,712 4,202 5,443 5,551  القيمة بآالف الدوالرات

  
  

                        ٢٠١١ من العام حزيرانر إليها خالل شهر رز البلدان المصدابحسب  معدنيةالمنتجات ال  صادرات-٥جدول رقم 

لعراقا  لصینا  قبرص سوریا ر إليهالبلد المصد  
االمارات 
العربیة 
  المتحدة

لحاس   ایطالیا
  رطق  العاج

 11 15 43 67 78 206 372 1,451  القيمة بآالف الدوالرات

  
                        ٢٠١٢من العام  حزيرانر إليها خالل شهر رز البلدان المصدابحسب المنتجات المعدنية صادرات  - ٦جدول رقم 
سوریا ر إليهالبلد المصد 

تموین 
 رطق ایطالیا العراق رصم قبرص الیونان بواخر

  5,570           القيمة بآالف الدوالرات
            

966  
            

249  
            

225              201  
              

78  
              

22  
              

20  

  
 

                      ٢٠١١ من العام حزيرانر إليها خالل شهر رز البلدان المصدباحسب  *اللؤلؤ واألحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات - ٧جدول رقم 

بلجیكا  سویسرا  جنوبیةالافریقیا  ر إليهالبلد المصد  
االمارات 
العربیة 
  المتحدة

المملكة 
یة العرب

  السعودیة
  ھونغ كونغ  اسنرف ردناال

 195 435 491 2,184 ١٦١٣ ١٨٩٣ 16,468 31,520  القيمة بآالف الدوالرات

 
                      ٢٠١٢ من العام حزيرانر إليها خالل شهر رز البلدان المصدباحسب * اللؤلؤ واألحجار الكريمة والمعادن الثمينةصادرات  - ٨جدول رقم 

االمارات العربیة  ر إليهالمصدالبلد 
 بلجیكا المتحدة

المملكة 
العربیة 
 سویسرا المملكة المتحدة اسنرف السعودیة

الوالیات 
المتحدة 
 ایطالیا االمیركیة

  القيمة بآالف الدوالرات
       18,118  

         
2,880  

            
697  

            
520              316  

            
193  

            
193              174  

  دون السبائك الذهبية بشكلها الخامي*
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 9  مديرية الجمارك اللبنانية: مصدر األرقام    لومات الصناعيةعممصلحة ال -وزارة الصناعة: إعداد التقرير

  
  
  

                        ٢٠١١ من العام حزيرانر إليها خالل شهر رز البلدان المصدباحسب  عادية ومصنوعاتهاالمعادن ال صادرات -٩جدول رقم 

جمھوریة   یابانال  سوریا لصینا تركیا ر إليهالبلد المصد
  ھولندا  لیونانا  كوریا

المملكة 
العربیة 
 السعودیة

 1,367 1,593 1,911 1,968 2,906 3,957 5,119 25,903  القيمة بآالف الدوالرات

  
                        ٢٠١٢ من العام حزيرانر إليها خالل شهر رز البلدان المصدباحسب  عادية ومصنوعاتهاالمعادن الصادرات  -١٠جدول رقم 

 الصین بلجیكا تركیا البلد المصدر إليه
المملكة العربیة 

 سوریا ایطالیا االردن الكونغو السعودیة

           القيمة بآالف الدوالرات
7,484  

         
2,633           2,008           1,730  

         
1,579           1,551  

         
1,306  

         
1,167  
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 10  مديرية الجمارك اللبنانية: مصدر األرقام    لومات الصناعيةعممصلحة ال - وزارة الصناعة: إعداد التقرير

Section Goods ك انون الث اني
January

ش  باط
February

آذار
March

نیس  ان
April

أیار
May

حزیران
June

تموز
July

آب
August

أیلول
September

تش رین األول
October

تش رین الث اني
November

ك انون األول
December

مجموع 
 Total

النسبة م  ن
الس لع المجموع % 

3 Fats and Edible Fats and oils 2.1 1.9 2.5 2.1 2.0 2.5 13.1 0.85% شحوم ودھون وزیوت

4
Prepared foodstuffs 28.4 32.7 36.1 31.2 35.5 38.6 202.5 13.16% منتج ات ص ناعة االغذی ة

5
Mineral Products 1.9 2.3 3.0 4.7 2.7 7.4 22.0 1.43% منتج ات معدنی ة

6
Products of the chemical 14.1 21.7 28.1 32.4 45.7 35.0 177.1 11.51% منتج  ات الص  ناعة الكیماوی  ة

7
Plastics and articles thereof 8.7 12.6 13.7 12.9 14.3 14.0 76.3 4.96% ل دائن ومص نوعاتھا، مط  اط ومص  نوعاتھ

8 Raw hides and skins, leather, 
furskins 1.4 0.8 1.5 1.1 1.3 1.1 7.2 0.47% جلود، جل ود بف راء ومص نوعاتھا

9
Wood and articles of wood 0.9 1.5 1.9 1.3 2.1 1.7 9.4 0.61% خش ب ومص نوعاتھ

10 Paper and paperboard and 
articles thereof 11.9 11.6 12.9 11.6 14.4 18.9 81.3 5.28% ورق وكرتون ومص  نوعاتھما

11
Textiles and textile articles 8.0 8.9 10.6 10.7 10.0 9.8 58.0 3.77% م واد نس یجیة ومص  نوعاتھا

12 Footwear, headgear, prepared 
feather 1.0 1.4 2.5 2.4 1.8 5.9 15.0 0.97% احذیة ، اغطیة رأس ، ری  ش

13
Articles of stone, plaster, cement 2.6 3.7 3.7 3.8 3.1 4.4 21.3 1.38% مصنوعات من حج ر جب س اس منت

14
Pearls, precious or semi-
precious stones
 (excluding Gold Ingots)

70.8 105.1 58.9 23.0 21.9 23.4 303.2 19.70% لؤلؤ، احجار كریمة وشبھ كریم ة، مع ادن ثمین  ة
(دون الس بائك الذھبی  ة بش  كلھا الخ  امي)

15 Base metals and articles of base 
metal 43.6 36.5 45.0 27.9 30.6 31.9 215.5 14.00% معادن عادی  ة ومص  نوعاتھا

16 Machinery and mechanical 
appliances 33.9 36.0 46.4 44.6 53.2 43.2 257.3 16.72% آالت واجھزة ومعدات كھربائی  ة

17
Transport equipment 2.4 3.4 3.7 3.8 4.6 3.8 21.7 1.41% معدات نقل

18 Optical instruments and 
apparatus 1.1 1.7 1.8 1.0 1.8 1.1 8.6 0.56% ادوات واجھزة للبص  ریات

19
Arms and ammunition 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.01% اسلحة وذخ  ائر

20 Miscellaneous manufactured 
articles 5.9 6.5 8.6 8.2 10.2 10.0 49.4 3.21% س لع ومنتج ات مختلف ة

Total 238.7 288.4 281.0 222.7 255.3 252.9 1539.0 100.00% المجموع

جدول رقم 11- توزیع الصادرات الصناعیة حسب السلع المصدرة خالل الع  ام 2012

All above figures are in Millions of US Dollars  جمیع األرقام المبینة أعاله ھ ي بملی ون دوالر أم  یركي
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 11  مديرية الجمارك اللبنانية: مصدر األرقام    علومات الصناعيةممصلحة ال- وزارة الصناعة: إعداد التقرير

  
  
  

    ٢٠١٢ من العام حزيرانر وتكتالت الدول خالل شهر  توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج المصد-١٢جدول رقم 

 
  الدول العربية

الدول 
  األوروبية

 الدول
  االوقيانية

الدول 
  اآلسيوية

  غير العربية

الدول 
  ةاألميركي

الدول 
  األفريقية

  غير العربية
  المجموع  *مختلف

 2,545   275 403 13 70 333 1,451  ودهون وزيوتشحوم 

 38,622 210 2,888 3,365 417 835 7,938 22,969   األغذيةمنتجات صناعة 

 7,419 969 20 14 8 1 517 5,891  منتجات معدنية

 35,019 161 1,915 153 10,321 51 3,373 19,045 منتجات الصناعة الكيماوية 

 14,030 266 2,497 693 391 27 2,060 8,096 اتهلدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوع

 1,140   11 37 237  263 592 جلود، جلود بفراء ومصنوعاتها

 1,733   236 1 2  20 1,474 خشب ومصنوعاته

 18,879 8 1,675 61 382 32 1,098 15,622  ما ومصنوعاته وكرتونورق

 9,841 35 552 623 297 40 2,872 5,421 مواد نسيجية ومصنوعاتها 

 5,872   61 2 5 5 49 5,750  رأس، ريش أغطية، أحذية

 4,371   640 204 72 2 413 3,040 مصنوعات من حجر جبس اسمنت

   كريمة وشبه كريمة، معادن أحجارلؤلؤ، 
 )دون السبائك الذهبية بشكلها الخامي( ثمينة 

18,918 4,189   114 200 1   23,421 

 31,902 40 4,061 55 13,271 38 7,473 6,964 معادن عادية ومصنوعاتها

 43,198 498 10,065 304 1,320 19 2,922 28,070  ةكهر بائيمعدات و وأجهزةآالت 

 3,775 67 274  16 5 138 3,276 معدات نقل 

 1,115   204 65 161   383 301   للبصرياتوأجهزة أدوات

 6   1         6  وذخائرأسلحة

 9,998   2,028 251 26 10 378 7,304 سلع ومنتجات مختلفة

 252,885 2,253 27,405 6,432 27,050 1,135 34,421 154,190 المجموع

    األرقام المبينة أعاله هي بآالف الدوالرات  
  .البضاعة المصدرة إلى السوق الحرة، التي دخلت بشكل مؤقت إلى المستودعات وتلك التي تزود بها السفن والطائرات" مختلف"يشمل *
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 12  مديرية الجمارك اللبنانية: مصدر األرقام    علومات الصناعيةممصلحة ال- وزارة الصناعة: إعداد التقرير

  ٢٠١٢ من العام حزيرانر إليها خالل شهر  البلدان المصدابرز توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب -١٣جدول رقم 

المملكة العربیة   ر إليهالبلد المصد
 السعودیة

االمارات 
العربیة 
 بنغالدش الجزائر تركیا االردن العراق سوریا المتحدة

  الراتالقيمة بآالف الدو
       34,253  

       
32,270  

       
26,366  

       
14,415  

       
13,725  

       
10,744  

         
7,510  

         
7,442  

  

رطق الكویت رصم بلجیكا  ر إليهالبلد المصد 
المملكة 
 انغوال بلغاریا اسنرف المتحدة

           القيمة بآالف الدوالرات
6,011  

         
5,313  

         
5,062  

         
5,062  

         
4,875  

         
4,495  

         
4,379  

         
4,111  

  

ر إليهالبلد المصد  
 الكونغو

الوالیات 
المتحدة 
 المانیا ساحل العاج اناغ اسبانیا نیجیریا االمیركیة

الجماھیریة 
 اللیبیة

 2,484 2,540 2,577 2,611 3,321 3,526 3,824 4,027  القيمة بآالف الدوالرات

  
  

   ٢٠١٢ من العام حزيرانر إليها حسب تكتالت الدول وقيمة الصادرات خالل شهر  توزيع البلدان المصد-١٤جدول رقم 
  
  ).أ.مليون د(قيمة الصادرات 

الدول   الدول العربية
  األوروبية

 الدول
  االوقيانية

  الدول اآلسيوية
   غير العربية

الدول 
   ةألميركيا

  الدول اإلفريقية 
  غير العربية

  المجموع

[١-٠]  5 34 5 23 28 32 127 
]٥-١ ]  3      3 
]١٠-٥]  2   1   3 
]١٥-١٠ ]  4 9 1 3 2 9 28 

 6   1  1 4  .أ. مليون د١٥أكثر من 
 167 41 30 28 6 44 18  المجموع

     
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
            الجمهورية اللبنانية
  وزارة الصناعة

 

 13  مديرية الجمارك اللبنانية: مصدر األرقام    علومات الصناعيةممصلحة ال- وزارة الصناعة: إعداد التقرير

 
 

توزیع الصادرات الصناعیة الى الدول االوروبیة خالل شھر حزیران من العام 2012

17,5%

14,2%

13,1%12,7%

9,6%

7,4%

5,7%
3,5%

3,4%
3,1% 2,2% 2,2% 2,1%

بلجیكا المملكة المتحدة فرنسا بلغاریا اسبانیا المانیا ایطالیا الیون ان قبرص ا ھولند النمسا سویسرا السوید

 
 ٣رسم بیاني رقم              

 

توزیع الصادرات الصناعیة الى الدول العربیة خالل شھر حزیران من العام 2012

22,2%

20,9%

17,1%

9,3%

8,9%

4,9%
3,4%

3,3% 3,3% 1,6%
1,4% 3,6%

المملكة العربیة السعودیة االمارات العربیة المتحدة سوریا العراق

االردن جزائر مصر كویت

قطر جماھیریة لیبیة س ودان دول عربیة اخ رى

 
 ٤ رسم بیاني رقم            
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 14  مديرية الجمارك اللبنانية: مصدر األرقام    علومات الصناعيةممصلحة ال- وزارة الصناعة: إعداد التقرير

 
  ٢٠١٢ من العام حزيرانخالل شهر ر إليها  البلدان المصدابرزو  توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج -١٥جدول رقم 

  شحوم ودهون وزيوت
 سوریا

المملكة 
العربیة 
 السعودیة

الوالیات 
المتحدة 
 االمیركیة

االمارات 
العربیة 
 ھولندا االردن ایرلندا ساحل العاج المتحدة

              القيمة بآالف الدوالرات
541  

            
400  

            
289  

            
207  

            
161  

            
148  

            
147                94  

 

 المنتجات الكيماوية
 الجزائر بنغالدش

االمارات 
العربیة 
 سوریا تركیا انیااسب االردن المتحدة

المملكة 
العربیة 
 السعودیة

           القيمة بآالف الدوالرات
7,442  

         
3,832  

         
3,259  

         
2,671  

         
2,584  

         
2,563  

         
1,861  

         
1,798  

          

لدائن ومصنوعاتها، مطاط 
  ومصنوعاته

المملكة 
العربیة 

 االردن رصم سوریا سعودیةال
المملكة 
 المتحدة

الوالیات 
المتحدة 
 االمیركیة

االمارات 
العربیة 
 الكونغو المتحدة

           القيمة بآالف الدوالرات
2,725  

         
1,478  

         
1,104  

         
1,008  

            
913  

            
642  

            
462  

            
403  

                  
جلود، جلود بفراء 

 الھند سوریا ومصنوعاتها

االمارات 
العربیة 
 تركیا اسبانیا رصم سویسرا المتحدة

المملكة 
العربیة 
 السعودیة

              القيمة بآالف الدوالرات
247  

            
161  

            
158  

            
132  

              
49  

              
43  

              
41  

              
33  

 
                  

 خشب ومصنوعاته
المملكة 
العربیة 
 السودان زامبیا غینیا سوریا رطق االردن العراق السعودیة

              القيمة بآالف الدوالرات
407  

            
319  

            
293  

            
219  

              
95  

              
67  

              
46  

              
43  

          

  ورق وكرتون ومصنوعاتها
 الجزائر سوریا

المملكة 
العربیة 
 االردن السعودیة

االمارات 
العربیة 
 العراق المتحدة

الجماھیریة 
 رصم اللیبیة

           القيمة بآالف الدوالرات
4,557  

         
2,327  

         
1,858  

         
1,323  

         
1,038  

            
934  

            
927  

            
898  

          

  مواد النسيجية ومصنوعاتهاال
االمارات 
العربیة 
 المتحدة

المملكة 
العربیة 
 بلجیكا االردن اسنرف الكویت سوریا المانیا السعودیة

           القيمة بآالف الدوالرات
1,418  

         
1,296  

         
1,044  

            
690  

            
621  

            
572  

            
354  

            
306  
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 15  مديرية الجمارك اللبنانية: مصدر األرقام    علومات الصناعيةممصلحة ال- وزارة الصناعة: إعداد التقرير

 
  

  ٢٠١٢ من العام حزيرانخالل شهر ر إليها  البلدان المصدابرزتوزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج و) بعات(- ١٥جدول رقم 
 رأس، أغطية، أحذية

 ريش

ةكل المم
العربیة 
 السعودیة

االمارات 
العربیة 
 بلجیكا االردن العراق رصم سوریا الكویت المتحدة

           القيمة بآالف الدوالرات
5,018  

            
354              142                60  

             
 48                42  

              
40  

              
30  

                  
مصنوعات من حجر 

  جبس اسمنت
المملكة 
العربیة 
 االردن رطق السعودیة

االمارات 
 كندا الكویت المانیا سوریا العربیة المتحدة

           القيمة بآالف الدوالرات
1,162  

            
603              526              338  

            
154              137  

            
127  

            
111  

          

  ومعداتآالت واجهزة
  كهربائية

المملكة 
العربیة 
 العراق السعودیة

االمارات 
 االردن اناغ نیجیریا سوریا انغوال العربیة المتحدة

           القيمة بآالف الدوالرات
8,967  

         
8,862           3,412           2,383  

         
1,740           1,735  

         
1,667  

         
1,231  

          

 االردن سوریا  معدات نقل
الجماھیریة 

 انغوال المغرب رصم العراق اللیبیة
المنطقة 
 الحرة

           القيمة بآالف الدوالرات
1,304  

            
593              469              371  

            
224                83  

              
71  

              
67  

  
   للبصرياتوأجهزة أدوات

 نیجیریا سویسرا المانیا اسنرف االردن ھونغ كونغ 
الوالیات المتحدة 

 االمیركیة
المملكة 
 المتحدة

              القيمة بآالف الدوالرات
147  

            
124  

            
123  

              
94  

              
90  

              
74                65  

              
61  

 
            غینیا الكویت  أسلحة وذخائر

                   القيمة بآالف الدوالرات
6  

                 
1  

      

          

 سلع ومنتجات مختلفة
المملكة 
العربیة 
 االردن سوریا السعودیة

االمارات 
 نیجیریا تحدةالعربیة الم

 - السوق الحرة 
 سنوت رطق المطار

          القيمة بآالف الدوالرات
2,519  

         
1,436           1,086              608  

            
586              552  

            
544  

            
355  
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المملكة 
العربیة 

السعودیة

االم ارات 
العربیة 
المتحدة

القیمة االجمالیة المجم وعمصربلجیكابنغالدشجزائرتركیااردنالع راقسوریا
ةعلسلل المصدرة

من  النسبة 
القیمة االجمالیة 
ةعلسلل المصدرة

%3,411,5078,967,2911,740,4308,861,5881,231,28655,755716,98228,808584,20425,597,85243,197,53259.3آالت واجھزة ومعدات كھربائیة

ةفلتخم %608,2172,518,8681,436,114104,5331,085,73118,004300,73157,5276,129,7249,998,09361.3علس ومنتجات 

%1,038,0131,858,3474,557,238934,3691,323,336101,8112,326,8581,281898,04313,039,29618,879,02769.1ورق وكرتون ومصنوعاتھما

%18,117,548697,16135143,10061,0512,880,3621,18821,800,76123,420,72193.1لؤلؤ,معادن ثمینة ومصوغات

%462,4682,724,8211,477,658109,6501,007,953155,77890,2044,4381,103,9497,136,91814,029,73450.9لدائن ومطاط ومصنوعاتھا

%361,6521,729,5441,167,413214,4381,550,6927,484,22748,6032,632,796165,20315,354,57031,901,52848.1معادن عادیة ومصنوعاتھا

%3,259,4771,797,8871,861,1741,706,3152,670,9352,563,3423,832,3627,441,7771,218917,30926,051,79435,018,67774.4منتجات صناعات كیماویة

ةعانص االغذیة %2,435,7715,551,3735,443,3091,370,0032,712,17487,693194,66850,467853,74418,699,20038,621,72648.4منتجات 

%3,2515,570,14078,43915,150200,5975,867,5777,419,14579.1منتجات معدنیة

%1,418,4451,295,848690,475228,072353,92594,239305,543138,7034,525,2509,841,00146.0مواد نسجیة ومصنوعاتھا

%31,116,34927,141,14123,943,95113,607,75711,994,28010,621,9007,510,4097,441,7775,904,9114,920,467144,202,942232,327,18662.1المجموع

252,885,270%57.0%1.9%2.3%2.9%3.0%4.2%4.7%5.4%9.5%10.7%12.3النسبة من المجموع العام للصادرات

جدول رقم 16- توزیع الص ادرات الص ناعیة بحس ب اب رز الس لع المص درة واب رز البل دان المصَّ در الیھ ا خ الل ش ھر ح زیران م ن الع  ام 2012
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ط كانون الثاني البلد %المجموع باللیرة اللبنانیةكانون االولتشرین الثانيتشرین االولایلولآبتموزحزیرانأیارنیسانآذارشبا
%5,999,730,3096,134,256,62611,229,494,6599,131,461,0577,124,957,8068,710,580,09148,330,480,54822.09ایطالیــا
%5,435,153,2316,578,468,8054,435,835,9206,577,201,3977,709,948,0829,104,965,49139,841,572,92618.21الصـین
ا %4,161,496,3573,191,450,7853,651,308,4735,737,560,5124,243,087,0464,251,561,22825,236,464,40111.54المانـی
%1,969,455,6701,446,973,9192,117,257,6201,037,617,5412,790,244,0004,014,595,44813,376,144,1986.11تركیا

%2,431,945,3241,679,331,2782,012,563,3122,063,169,7313,315,997,3871,840,127,72113,343,134,7536.10الوالیـات المتحـدة االمیركیـة
%2,860,654,589177,053,582161,001,537176,047,0644,703,400,1571,698,295,0319,776,451,9614.47ھولنــدا
%1,496,644,5971,780,930,8321,837,985,7921,501,430,990863,651,8201,851,310,4149,331,954,4464.27فرنسا
%1,293,071,460272,551,616942,871,9161,541,135,1571,346,063,2152,678,250,4188,073,943,7823.69مالیزیا
ایوان %1,034,162,4351,222,371,5951,011,929,360614,658,9691,311,013,4981,780,575,6396,974,711,4963.19ـت

%364,728,495360,789,774719,371,530766,283,4331,184,542,612535,635,5803,931,351,4251.80المملكـة المتحــدة
%994,640,897220,036,498985,012,5481,090,414,397139,004,208391,343,0303,820,451,5771.75الســوید
%582,416,35432,124,4361,451,630,94067,661,4991,332,118,616163,057,4123,629,009,2571.66سویسـرا
%1,853,206,335732,133,54348,966,074346,667,421136,683,826126,531,5553,244,188,7541.48بلجیكا
%237,916,093546,026,749908,401,193200,871,474773,162,991425,072,7063,091,451,2051.41النمسـا

%692,971,040686,680,6074,153,49919,428,6403,923,9561,146,069,5182,553,227,2601.17البرازیــل
%113,173,02083,783,06392,018,2121,814,616,05732,126,377239,636,6742,375,353,4031.09تشیكیا
ان %260053403.3142959012.34778871963395932702383529862680891921,726,935,0600.79الیاـب

ا %283,168,94873,915,674319,308,540280,761,670492,771,125248,336,5801,698,262,5370.78جمھوریة كورـی
%54,292,078260,372,690170,731,546330,312,053791,228,91936,142,3521,643,079,6370.75الــدانمارك
%708,865,199127,487,27080,378,967151,400,000406,900,000116,039,0611,591,070,4970.73سنغافورة

ـد %421,221,383268,717,849200,503,83162,867,811168,253,974292,651,7251,414,216,5720.65الھن
%2,585,781122,141,4101,228,093,8144,442,8779,347,7932,664,3961,369,276,0700.63ایرلنــدا
%196,401,896127,595,98419,260,299188,585,337147,673,647667,909,4161,347,426,5780.62كندا

%157,814,294172,434,505265,574,203195,715,620259,449,337263,664,1181,314,652,0770.60سوریا
%161,788,314289,721,153132,137,073188,098,205145,063,248257,722,0441,174,530,0370.54تایالند
%196,930,60178,400,134177,905,607251,306,051236,588,10899,396,6581,040,527,1600.48اسبانیا

%534,111,01319,964,50721,412,84689,306,889189,529,385129,877,183984,201,8230.45كوستاریكا
%20,273,353294,477,455216,127,09091,540,748127,666,8830750,085,5280.34مصر

%180,409,84439,568,884228,691,29228,915,397144,031,30074,239,277695,855,9940.32المكسـیك
%3,776,964315,500,0000238,9260361,500,000681,015,8900.31قبرص
%42,645,000100,959,14011,587,25554,678,11296,073,733258,413,514564,356,7540.26بلغاریا

%83,136,068191,196,0004,391,51447,783,602166,443,800346,867493,297,8500.23اندونیسـیا
%13,411,87014,748,40813,185,61374,666,239198,431,696138,505,929452,949,7540.21ھنغاریا
%106458359.570709364.1833422311.17779532279787421151245260449,418,0380.21الیونــان
%28,350,00082,201,640917,11500142,700,000254,168,7550.12ایـران

%087,200,0000059,735,15482,300,000229,235,1540.10اوكرانیــا
ال %26,554,52987,147,38369,131,26601,257,19616,963,734201,054,1090.09البرتـغ
%4,102,8616,355,31419,456,89531,306,13041,573,89287,484,142190,279,2340.09بولونیــا
%179,368,714665,01900141,3182,362,072182,537,1230.08سلوفینیا
%29,600,00012,190,318107,131,5523,515,9556,891,84922,628,018181,957,6920.08اســترالیا

ة المتحـدة ارات العربـی %37,010,0822,852,29924,505,6467,714,66741,515,86437,000,000150,598,5570.07االـم
ن %43,586,8844,492,16418,151,25182,679,18749,570520,521149,479,5770.07الفیلیبـی
%596,7950120,249,02815,655,0005,620,1257,200,000149,320,9480.07االردن

%28,627,86264,252,787202,47010,606,3211,678,37138,474,140143,841,9500.07افریقیا جنوبیة
%18,058,68026,403,3125,502,09122,000,00043,249,22123,664,008138,877,3120.06رومانیا
%11,08110,515,04384,117,4205,621,9878,303,1650108,568,6970.05فنلندا

%0000074,650,00074,650,0000.03سان ماران
%1,352,3031,149,43811,187,1352,228,066041,931,51357,848,4560.03ھونغ كونـغ
%3,490,96016,182,70812,519,9433,961,9818,042,8324,497,96748,696,3910.02سلوفاكیا

%33,559,220313,533006,636,740472,17740,981,6700.02البوســنة والھرســك
ة العربیــة الســعودیة %0111,508031,431,19650,2547,286,79638,879,7540.02المملـك

%0029,455,14819,2242,601,200032,075,5720.01المـغرب
%346,382014,744,69100015,091,0730.01االرجنتین

%275,111515,755075,936014,100,00014,966,8020.01تونس
ـدا %10,276,981000498,375010,775,3560.00نیوزیلـن
%3,147,428705,4450374,1692,217,78706,444,8290.00نروج

ا %000537,7753,832,498915,3175,285,5900.00كرواتـی
%4,324,29838,400615,5260004,978,2250.00كوریا شـمالیة

%03,306,6001,373,0380004,679,6380.00التیفیا
%004,218,5110004,218,5110.00مقدونیا

ـوك %4,000,858000004,000,8580.00جزر الـك
%0316,000003,663,49403,979,4940.00باكستان
%3,800,000000003,800,0000.00دومنیك

%1,816,789000001,816,7890.00لوكســمبورغ
%516,6970609,17800163,6131,289,4880.00اسـتونیا
%929,576929,5760.00جورجیا
%00853,418000853,4180.00البحـرین
%00008000000800,0000.00مختلف

%702,84800000702,8480.00ج. دومینیكان
%00439,4100249,1380688,5480.00فیتنام

%0676,2290000676,2290.00كولومبیــا
%141,607237,3870000378,9940.00الكویــت
%30,278000166,5480196,8260.00لیتوانیــا
اكو %0120,5120000120,5120.00موـن

%35,412,359,82728,263,781,93835,735,782,31235,291,961,06241,146,293,54342,930,595,122218,780,773,805100.00المجموع باللیرة اللبنانیة

ر خالل العام 2012 جدول رقم 17- الواردات من اآلالت والمعدات الصناعیة بحسب البلد الُمصدِّ
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ر ُمصدِّ البلد ال
ت  ت للصناعا آال

الغذائیة
ت  ت للصناعا معدا

ة الطبی
آالت لصناعة 

ق والكرتون الور
مل في  ت تستع آال

التغلیف
آالت لصناعة 

المطاط  واللدائن
آالت للطباعة 

والتجلید
لف  ة الع ت لصناع آال

ت للحیوانا
ت لصناعة  آال

ت المعدنیة المنتجا
ة  معدات لصناع

وماتیكیة ت االوت اآلال
ة  شرط ونسخ ا آالت لتسجیل 

الفیدیو وال سي دي

ة  ت لصناع آال
سة    االلب

سیج والن

آالت لخلط مواد 
البناء

آالت لصناعة 
صنع الخشب الم

ت  ت الصناعا آال
ة الكیمیائی

آالت لصناعة 
مختلفالجلود و االحذیة

للیرة  المجموع با
اللبنانیة

3,350,00003,850,0007,200,000االردن

29,822,65318,169,636203,65612,898,0011,640,94936,661,76399,396,658اسبانیا

1,335,228021,292,79022,628,018استرالیا

163,61300163,613استونیا

ة 811,737037,662,40338,474,140افریقیا جنوبی

ا 333,636,366806,076,42145,992,976145,716,54725,587,3711,200,226,22798,202,15810,305,6966,697,03927,437,134164,750,0001,386,933,2934,251,561,228المانی

ت العربیة المتحدة 037,000,00037,000,000االمارا

سیا 0346,867346,867اندونی

082,300,00082,300,000اوكرانیا

8,500,0000134,200,000142,700,000ایران

1,427,6251,236,771002,664,396ایرلندا

994,840,54068,886,0122,245,896,7171,050,625,158261,774,318301,8134,150,358318,052,32464,903,27352,713,7865,836,7063,642,599,0868,710,580,091ایطالیا

زیل 908,1911,741,8261,143,419,5011,146,069,518البرا

458,2851,448,7933,200,000011,856,65616,963,734البرتغال

1,803,4626,886,0885,400,0007,800,000104,642,005126,531,555بلجیكا

ریا 107,760,046138,939,796011,713,672258,413,514بلغا

رسك 472,17700472,177البوسنة والھ

38,03482,401,67005,044,43887,484,142بولونیا

ایالند 228,273,97513,256,5755,499,9153,400,0007,291,579257,722,044ت

25,830,778287,600,0001,008,950,000139,297,190116,953,171245,776201,698,7241,780,575,639تایوان

ا ركی 67,874,7261,847,758,97620,608,000775,081,65247,000,00019,100,0008,683,22037,202,031107,593430,48116,588,1941,174,160,5754,014,595,448ت

7,205,8684,100,88336,785,5140191,544,409239,636,674تشیكیا

ونس 14,100,0000014,100,000ت

ریا ة كو 2,702,00038,000,0003,134,06650,315,04245,247,06620,440,00088,498,406248,336,580جمھوری

0929,576929,576جورجیا

رك 27,536,1463,275,57905,330,62736,142,352الدانما

023,664,00823,664,008رومانیا

ماران 074,650,00074,650,000سان 

سعودیة ربیة ال 50,25107,236,5457,286,796المملكة الع

ا 04,497,9674,497,967سلوفاكی

02,362,0722,362,072سلوفینیا

رة 16,820,91713,400,00085,049,936768,20800116,039,061سنغافو

65,062,389377,0102,609,3913,317,9497,280,1950185,017,184263,664,118سوریا

8,689,923256,550,00041,597,8351,300,000083,205,272391,343,030السوید

را ویس 24,561,755382,74326,660,3095,939,68571,148,5231,311,135033,053,262163,057,412س

578,462,65050,623,224636,662,66474,549,822691,944,652178,496,2091,767,300,000469,269,321265,499,038270,286,433141,484,94468,969,86253,765,59239,028,2513,818,622,8299,104,965,491الصین

ا 661,662,187115,589,2622,800,64827,675,36884,959,7106,635,952018,350,000933,637,2871,851,310,414فرنس

399,909120,61200520,521الفیلیبین

ص ر 355,900,00005,600,000361,500,000قب

915,3170915,317كرواتیا

1,519,19238,185,00026,037,313208,443,4567,936,78618,202,288367,585,381667,909,416كندا

ریكا 129,877,18300129,877,183كوستا

زیا 679,223261,729,91224,995,62902,390,845,6542,678,250,418مالی

سیك 2,549,07753,077,22783,785018,529,18874,239,277المك

متحدة مملكة ال 81,484,33210,988,94193,240,171113,387,363040,400,000196,134,773535,635,580ال

سا 2,850,00054,686,450264,380,00027,300,000075,856,256425,072,706النم

77,270,000371,7092,155,020212,854,996292,651,725الھند

ریا 259,3221,827,1100136,419,497138,505,929ھنغا

68,525,0003,782,3582,031,19301,623,956,4801,698,295,031ھولندا

15,625,000026,306,51341,931,513ھونغ كونغ

ة ركب 256,229,35139,578,1115,100,000129,655,88739,800,000146,492,45723,030,0009,083,777150,052,09618,563,3741,022,542,6681,840,127,721الوالیات المتحدة االمی

16,362,826164,209,32224,793,2772,350,00012,190,02930,100,0003,400,0002,919,703011,764,035268,089,192الیابان
25,518,6178,200,0000117,526,643151,245,260الیونان

نانیة 3,834,450,8103,656,204,6083,362,832,3142,505,784,4142,372,779,6581,840,802,8171,780,133,5781,456,654,250999,253,894638,193,125320,617,434250,308,056106,479,37899,419,2005,836,70619,700,844,88042,930,595,122المجموع باللیرة اللب
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