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 خالل اآلالت والمعدات الصناعيةتقرير مفصل عن الصادرات الصناعية وواردات 

 3102 أيارشير 

 

أعدد ت لصددالة اللااولددات الصددناعاة  ددص وزارة الصددناعة ً راددرًا لاصددً  عدد  الصددا رات 
 .3102 أاارالصناعاة ووار ات اآلالت واللا ات الصناعاة ع  شير 

 
 ال لسددةاالشددير رات الصددناعاة الااناناددة  دد   لددا ااشددارة الددج ا  ليلددوع االددة الصددا 

 342و لاادددار لاادددو   والر ألار)دددص   قأقل ل ااددد  021لاادددار وااغدددت  3102لددد  الادددا   االولدددج
لااو   قأق  د   الاًدرة عانيدا لد   203لااار وو  3103لااو   قأق     الاًرة عانيا ل  الاا  

اددداع ونسددداًو  3100الادددا   6 ل ارندددًة لدددا الادددا  5ق01و 3103لادددا  6 ل ارندددًة لدددا ا1ق02أي ااًر
 ل00و 0 ق  ي و  را 3100

 
االشير ل  يية أ رى، ااغ ليلوع االة الوار ات ل  اآلالت واللا ات الصناعاة     

لااددو   قأق  دد   الاًددرة  3ق002لااددو   قأق ل اادد   000نلددو  3102لدد  الاددا   االولددج ال لسددة
 ل04و03 ق  ي و  را 56ق31أي ااًرااع ونساًو  3103عانيا ل  الاا  

 
 

من العام  أيارخالل شير  اآلالت والمعدات الصناعيةاردات عن الصادرات الصناعية وو مفصل تقرير 
2310 

 
 3102 أيارالصناعية خالل شير  صادراتلا .0

 2ق311 ل اا   قأق لااو  0ق352لا االًو  3102 أاارااغ ليلوع الصا رات الصناعاة  ص 
 4ق01 واالًو ااًرااعأي  3100 أاار ص   قأق لااو  2ق351و 3103 أاار قأق  ص  لااو 

 56ق0 ولااو   قأق ونساً 1ق1واالًو  واًرااع 3103 أاارلا  ل ارنةً  026 ولااو   قأق ونساً
 ل0ورس  ااانص را   0  ي و  را  ق3100 أاارلا  ل ارنةً 
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 ةر الُمصد   أىم المنتجات 0 -0
، إذ ااغت االًيا األولجاللًراة ىذا الشير      عاًياولصنو ة اللاا   الاا ا لًات صا راتإ

ص ر  لااو   قأق 5ق11 لا االًو  تاللسًور ة ليذا اللنًج إذ اسًور الئلة الاا ا   ًر)اا تًو
 توالًا لااو   قأق، 2ق00 ا الة االغذاة ةلنًيات صناع ًاايا صا رات لااو   قأق، 3ق04

اآلالت  ث  لااو   قأق، 0ق2للسًور ة ليذا اللنًج ا الة ص ارة ال و  ا الللا)ة الارااة الساو اة
ص ر  قلااو   قأ 4ق02ا الة  واالييزة واللا ات ال)يراائاة الئلة  الللا)ة الارااة الساو اة تًو

 الة ا اللنًيات اللا ناةو  قلااو   قأ 3ق5لا االًو  تالاا ا  اللسًور ة ليذا اللنًج إذ اسًور 
، 2، 0 ،3  ي و  را  قلااو   قأ 5ق34ا الة  ال)الاواة اتصناعاللنًيات و  لااو   قأق 5ق03

 ل02و 01 ا ي و  ر وللزا  ل  الًااصا   01، 4
 
 المنتجات التي ارتفعت قيم صادراتيا 0-3

 سيات االصاءات اًرااعًا لالوظًا لاصا رات ل  اللنًيات الًالاة:
 

 5ق03الج  3103 أاارقأق     لااو    3ق3اًراات االًيا ل   المعدنيةمنتجات ال 0-3-0
 صا رات ىذا اللنًج اًرااتلق 3ورس  ااانص را   3 ي و  را   3102 أاارلااو   قأق     

لااو   3ق01االيلالص والاالغ لوالص  االًرااعللا ا ى الج راة الااااة اواليلاى سوراا )  ل  الج
صا رات الج سوراا والاالغ لوالص لا االشارة الج ا  اللي  اال)ار لاق ل0و 2را    ي و   قأق

ىو ل  لا ة اللازوت ل)  ىذا ال النا ا  صا رات اللنًيات اللا ناة ا    قأقلااو   4ق21
 ق3103اًراات ل ارنة لا الاا  

 

 أاارلااو   قأق      2ق21 اًراات االًيا ل  المعادن العادية ومصنوعاتيا 0-3-3
 اًرااتلق 3ورس  ااانص را   3 ي و  را   3102 أاارلااو   قأق      5ق11الج  3103

االيلالص  االًرااعللا ا ى الج والين  يليوراة )وراا ًر)اا و  )  ل  الج صا رات ىذا اللنًج
 ل 2و 1را    ي و  لااو   قأق 2ق31والاالغ لوالص 

  
 المنتجات التي انخفضت قيم صادراتيا 0-2

 لنًيات الًالاة:لاصا رات ل  اللالوظًا  ن ااضاً سيات االصاءات ا
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 أاارلااو   قأق      3ق01ان اضت االًيا ل   الكيماوية اتمنتجات الصناع 0-2-0
 اًراات لق3ورس  ااانص را   3 ي و  را   3102 أاارلااو   قأق      5ق34الج  3103

  الا ان اضت ىذه الصا رات الج )  والللا)ة الارااة الساو اة الاراقالج  صا رات ىذا اللنًج
لااو   4ق02للا ا ى الج االن ااض االيلالص والاالغ لوالص  الارازا  وانغ  ش وااطالاال  
 ل4و 3 ي و  را    قأق
 
لااو   قأق      3ق12ان اضت االًيا ل   اآلالت واالجيزة والمعدات الكيربائية 0-2-3

لق 3را  ورس  ااانص  3 ي و  را   3102 أاارلااو   قأق      4ق02الج  3103 أاار
للا ا ى الج االن ااض  الاراق وال)ونغو وانغوال )  ل  الجصا رات ىذا اللنًج ان اضت 

 ل01و 5 ي و  را   لااو   قأق 0ق5االيلالص والاالغ لوالص 
 
 
 

 السوق الرئيسية لمصادرات 0-4
 بحسب تكتالت الدول السوق الرئيسية لمصادرات 0-4-0
وق الرئاساة لاصا رات الصناعاة الااناناة،     ااغت الس    ىذا الشير ش)ات ال و  الارااة  

الصا رات الصناعاة  ليلوعل   46ق13 أي لا نساًو قلااو   قأ 3ق030 الصا رات إلايا االة
 ول  ث  046اسًور ت لا نساًو اذ الثاناة اللًراة  اآلساواة الغار عرااةال و   الًاتاانلا 
الا نساًو  االوروااة ال و  ياًاا 26ق01الثالثة الا نساًو  اللًراة ص  اال را اة الغار عرااةال و  

لااو   2ق01ا الة  اللنًيات اللا ناةالج ال و  الارااة:  ةر اللنًيات اللص    أارزق ول  56
اآلالت واالييزة واللا ات ال)يراائاة ، قلااو   قأ 1ق33ا الة لنًيات صناعة االغذاة  قأق، 
 ي و  را   لااو   قأق 2ق03 الة ا الصناعات ال)الاواةات ولنًيلااو   قأق  0ق32ا الة 
 قل03

 
 
 

 الدولبحسب السوق الرئيسية لمصادرات  0-4-3
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ال و  لاث  ىذه الئلة سوراا   ًص رت   اللسًور ة لالنًيات الصناعاة الااناناة لنساة لا و اا
ال الة ل   046زي لااو   قأق أي لا اوا 0ق12    ىذا الشير  االة الصا رات إلاياااغت 

اة الثاناة لاث ااغت االة  الارااة الساو اةالللا)ة  توالًا الصناعاة اايلالاة لاصا رات اللًر
االة لاث ااغت  الاراق ااايا٪ 2ق01أي لا اوازي لااو   قأق  1ق20 اإلايالصا رات 

 ل02 ي و  را   ٪.2ق3لااو   قأق أي لا اوازي  1ق33     ىذا الشير الصا رات إلاو
 

 ولة  32 ،ا را اة غار عرااة ولة  23 ، ولة أوروااة 25 ً      ىذا الشير الًص ار الجوا  
ألا ال و  الًص  قةأوااانا  و  0و عرااة ولة  04، الار)اة ولة  32، عرااة آساواة غار

  و  4، أوروااة  و  01 ،عرااة ة ول 01 اسًور ت اأ)ثر ل  لااو   قأق  يص لوزعة )لا ااص:
 00ق  ي و  را  و ولة أواااناة ًا االار) ًا آساواة غار عرااة،  ول و   2 ،ا را اة غار عرااة
  ل0و 2ورس  ااانص را  

 
 اآلالت والمعدات الصناعية. واردات 3

لااو   قأق،  5ق20نلو  3102 أااراآلالت واللا ات الصناعاة  ص  الوار ات ل ااغ ليلوع 
 6ق4ق02 ولااو   قأق ونساً 2ق0وا ره  ااًرااع، أي 3103 رأاالااو   قأق  ص  3312 ل اا 

إلج لانا ، لاث ااغت  واللا ات الصناعاة الئلة الاا ا  الُلَصِ رة لآلالت اللانااوا  ًص رت 
لااو   قأق ول  ث   2ق2الوالص  ااطالااًاايا  لااو   قأق 3ق3االًيا     ىذا الشير لوالص 

 ل03 ي و  را  لااو   قأق  5ق0الوالص  الصا 
  

 المستوردة بحسب بمد المنشأ والنشاط الصناعي اآلالت والمعدات الصناعيةتوزيع  3-0
 لااو   قأق 3ق0، إذ ااغت االًيا اللًراة االولج لمصناعات الغذائية تالاآلوار ات لًات إ

ص رت  لااو   2ق0 وج لانا  إذ ص  رت لا االًالئلة الاا ا  الُلص ِّرة ليذا اللنًج ال ااطالااًو
 ااطالااوالًات  لااو   قأق، 4ق2ا الة  الورق والكرتونالت لصناعة اآلوار ات ًاايا   قأق،

 3ق2  الةا لمطباعة والتجميد تاآلالف  قأق، لااو  0ق3 و  الُلص ِّرة ليذا اللنًج ا الةص ارة ال 
 ل04 ي و  را    قأق لااو 
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2011  change التغيير

2012/2011
2012 2013

التغيير 

 change

2013/2012

January 231.5 3.1% 238.7 249.6 4.6%  كانون الثاني 

February 245.1 17.7% 288.4 290.8 0.8% شباط

March 264.7 6.2% 281.0 318.9 13.5% آذار

April 284.9 -21.8% 222.7 304.3 36.6% نيسان

May 290.6 -12.1% 255.3 296.1 16.0% ايار

June 303.2 -16.6% 252.9 حزيران

July 307.5 -33.2% 205.3 تموز

August 291.5 -29.8% 204.7 آب

September 263.1 -3.8% 253.1 ايلول

October 278.5 -13.1% 241.9 تشرين االول

November 283.3 -13.9% 244.0 تشرين الثاني

December 290.5 -9.1% 264.0 كانون االول

Total 3,334.3 -11.5% 2,952.0 1,459.7 َىع اىَد

N.B:  All above figures are in Millions of US Dollars

جدول رقم 1- تطور الصادرات الصناعية خالل األعوام 2013-2012-2011

 جميع األرقام المبينة أعاله هي بمليون دوالر أميركي
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Section Goods
أيار

May
2012

أيار
May
2013

السمع

3 Fats and Edible Fats and oils 2.0 3.8 شحوم ودىون وزيوت

4 Prepared foodstuffs 35.5 44.6 منتجات صناعة االغذية

5 Mineral Products 2.7 42.9 منتجات معدنية

6 Products of the chemical 45.7 28.9 منتجات الصناعات الكيماوية

7 Plastics and articles thereof 14.3 14.0 لدائن ومصنوعاتيا، مطاط ومصنوعاتو

8
Raw hides and skins, leather, 

furskins
1.3 1.1 جمود، جمود بفراء ومصنوعاتيا

9 Wood and articles of wood 2.1 1.8 خشب ومصنوعاتو

10
Paper and paperboard and 

articles thereof
14.4 13.8 ورق وكرتون ومصنوعاتيما

11 Textiles and textile articles 10.0 11.3 مواد نسيجية ومصنوعاتيا

12
Footwear, headgear, prepared 

feather
1.8 1.8 احذية ، اغطية رأس ، ريش

13 Articles of stone, plaster, cement 3.1 4.0 مصنوعات من حجر جبس اسمنت

14

Pearls, precious or semi-precious 

stones  (excluding unworked 

Diamonds, Silver and Gold Ingots)

21.9 14.5

لؤلؤ، احجار كريمة وشبو كريمة، معادن ثمينة
)دون الماس الخام وسبائك الذىب والفضة 

بشكميا الخامي(

15
Base metals and articles of base 

metal
30.6 55.9 معادن عادية ومصنوعاتيا

16
Machinery and mechanical 

appliances
53.2 43.8 آالت وأجيزة ومعدات كيربائية

17 Transport equipment 4.6 3.2 معدات نقل

18
Optical instruments and 

apparatus
1.8 1.0 ادوات واجيزة لمبصريات

19 Arms and ammunition 0.0 0.0 اسمحة وذخائر

20
Miscellaneous manufactured 

articles
10.2 9.8 سمع ومنتجات مختمفة

Total 255.3 296.1 َىع اىَد

All above figures are in Millions of US Dollars  جميع األرقام المبينة أعاله ىي بمميون دوالر أميركي

جدول رقم 2- مقارنة بين الصادرات الصناعية خالل شير أيار 2012 وشير أيار 2013
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 1 رسم بياني رقم

 
 2 رسم بياني رقم
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                      3103من العام  أيارر إلييا خالل شير البمدان المصد   أبرزحسب المنتجات المعدنية صادرات  -2جدول رقم 
 العراق مخخلف فروسا الصيه ايطاليا قطر قبرص سىريا ر إليوالبمد المصد  

 38 55 56 56 63 92 225 1,980 لقيمة بآالف الدوالراتا

 
                      3102من العام  أيارر إلييا خالل شير البمدان المصد   أبرزحسب المنتجات المعدنية صادرات  -4جدول رقم 

 سىريا ر إليوالبمد المصد  
الجماهيريت 

 الليبيت
 العراق ايطاليا االردن قبرص جىرجيا مخخلف

 55 85 95 214 526 1,225 2,216 38,200 القيمة بآالف الدوالرات

 

 

 

                       3103من العام  أيارر إلييا خالل شير البمدان المصد   أبرزحسب المعادن العادية ومصنوعاتيا صادرات  -5جدول رقم 

 اليىوان سىريا الصيه بلجيكا الهىذ حركيا ر إليوالبمد المصد  
لكت العربيت المم

 السعىديت
 اليابان

 1,175 1,210 1,262 1,314 1,442 1,560 2,686 7,800 القيمة بآالف الدوالرات

 
                       3102من العام  أيارر إلييا خالل شير البمدان المصد   أبرزحسب المعادن العادية ومصنوعاتيا صادرات  - 6جدول رقم 

 ياحرك ر إليوالبمد المصد  
جمهىريت 

 كىريا
 الصيه اليابان الهىذ

المملكت العربيت 

 السعىديت
 اليىوان

االماراث 

 العربيت المخحذة

 1,282 1,299 1,603 1,811 1,930 4,143 13,154 18,665 القيمة بآالف الدوالرات

 

 

 

                       3103من العام  أيارشير ر إلييا خالل البمدان المصد   أبرزحسب الكيماوية  اتمنتجات الصناعصادرات  - 7جدول رقم 
 ايطاليا البرازيل بىغالدش ر إليوالبمد المصد  

االماراث 

 العربيت المخحذة
 االردن العراق

المملكت العربيت 

 السعىديت
 اسباويا

 1,914 1,982 2,011 2,229 2,737 3,735 9,025 14,490 القيمة بآالف الدوالرات

 
                       3102من العام  أيارر إلييا خالل شير البمدان المصد   أبرزحسب الكيماوية  اتمنتجات الصناعصادرات  - 8جدول رقم 

 العراق بىغالدش ر إليوالبمد المصد  
المملكت العربيت 

 السعىديت
االماراث 

 العربيت المخحذة
 الجماهيريت الليبيت الكىيج االردن سىريا

 429 516 2,200 2,314 2,650 3,521 4,597 8,394 دوالراتالقيمة بآالف ال
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                       3103من العام  أيارر إلييا خالل شير البمدان المصد   أبرزحسب  كيربائيةالمعدات الجيزة و األالت و اآلصادرات  -9جدول رقم 
 العراق ر إليوالبمد المصد  

المملكت العربيت 

 السعىديت
 اوغىال الكىوغى

االماراث 

 العربيت المخحذة
 االردن مصر سىريا

 1,451 1,853 2,617 2,626 3,242 3,537 10,345 11,299 القيمة بآالف الدوالرات

 
                       3102من العام  أيارر إلييا خالل شير البمدان المصد   أبرزحسب اآلالت واألجيزة والمعدات الكيربائية صادرات  -01جدول رقم 

 البمد المصد ر إليو
المملكت العربيت 

 السعىديت
 العراق

االماراث 

 العربيت المخحذة
 سىريا اوغىال الكىوغى غاوا ويجيريا

 1,476 1,596 1,813 1,918 2,370 3,022 6,249 9,717 القيمة بآالف الدوالرات
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Section Goods

ّىُ اىثاّي ما

January

ؽثاط

February

آراس

March

ّيغاُ

April

أياس

May

حضيشاُ

June

َىص ذ

July

آب

August

أييىه

September

األوه ذؾشِي

October

اىثاّي ذؾشِي

November

ّىُ األوه ما

December

َىع  ٍد

 Total

ٍِ اىْغثح

َىع   اىَد

%

اىغيع

3 Fats and Edible Fats and oils 2.3 2.6 3.5 2.6 3.8 14.8 1.02% وصيىخ ودهىُ ؽحىً

4
Prepared foodstuffs

28.8 34.9 36.1 37.2 44.6 181.6 12.44%
ْرداخ االغزيح صْاعحٍ 

5
Mineral Products

40.3 74.7 68.6 55.3 42.9 281.7 19.30%
ْرداخ ّيحٍ  ٍعذ

6
Products of the chemical

24.5 24.4 46.2 21.7 28.9 145.7 9.98%
ْرداخ َاويح اىصْاعاخٍ  اىني

7
Plastics and articles thereof

10.0 10.2 11.4 13.0 14.0 58.6 4.02%
ْىعاذها، ىذاِئ ْىعاذه ٍطاط وٍص وٍص

8
Raw hides and skins, leather, 

furskins
1.5 2.0 1.7 1.7 1.1 7.9 0.54%

ْىعاذها تفشاء خيىد خيىد، وٍص

9
Wood and articles of wood

1.3 1.3 1.7 2.3 1.8 8.3 0.57%
ْىعاذه خؾة وٍص

10
Paper and paperboard and articles 

thereof
10.4 11.6 13.1 14.3 13.8 63.2 4.33%

َا ومشذىُ وسق ْىعاذه وٍص

11
Textiles and textile articles

9.7 7.7 10.0 12.3 11.3 50.9 3.48%
ْىعاذها ّغيديح ٍىاد وٍص

12
Footwear, headgear, prepared 

feather
1.5 1.4 1.4 2.2 1.8 8.3 0.57%

سيؼ ، سأط اغطيح ، احزيح

13
Articles of stone, plaster, cement

3.4 3.2 3.3 3.4 4.0 17.2 1.18%
ْىعاخ ٍِ ٍص ْد خثظ حدش  اَع

14

Pearls, precious or semi-precious 

stones

 (excluding unworked Diamonds, 

Silver and Gold Ingots)

10.4 12.5 10.9 13.0 14.5 61.3 4.20%
َيْح ٍعادُ مشيَح، وؽثه مشيَح احداس ىؤىؤ، ث

)اىخاٍي تؾنيها واىفضح اىزهة وعثائل اىخاً اىَاط دوُ(

15
Base metals and articles of base 

metal
50.8 44.4 52.8 60.1 55.9 264.0 18.08%

ْىعاذها عاديح ٍعادُ وٍص

16
Machinery and mechanical 

appliances
39.5 43.0 42.3 51.8 43.8 220.4 15.10%

مهشتائيح وٍعذاخ واخهضج آالخ

17
Transport equipment

4.2 4.0 3.2 2.5 3.2 17.0 1.16%
ّقو ٍعذاخ

18
Optical instruments and apparatus

1.4 1.4 1.5 1.4 1.0 6.8 0.47%
ىيثصشياخ واخهضج ادواخ

19
Arms and ammunition

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.00%
ورخائش اعيحح

20
Miscellaneous manufactured 

articles
9.7 11.4 11.3 9.6 9.8 51.8 3.55%

ٍْرداخ عيع ٍخريفح و

Total 249.6 290.8 318.9 304.3 296.1 1,459.7 100.00% َىع اىَد

 سٌق خذوه11-  اىعاً خاله اىَصذسج اىغيع حغة اىصْاعيح اىصادساخ ذىصيع2013

All above figures are in Millions of US Dollars   جميع األرقام المبينة أعاله هي بمليون دوالر أميركي



 

      الجميورية المبنانية
 وزارة الصناعة

 

 11 مصدر األرقام: مديرية الجمارك المبنانية  عمومات الصناعيةممصمحة ال-وزارة الصناعةإعداد التقرير: 

 
 
 

   3102من العام  أيارر وتكتالت الدول خالل شير نتج المصد  توزيع الصادرات الصناعية المبنانية حسب الم -03جدول رقم 

 

 الدول العربية
الدول 

 األوروبية

 الدول
 االوقيانية

الدول 
 اآلسيوية

 عربيةالغير 

الدول 
 ةاألميركي

الدول 
 األفريقية

 عربيةالغير 

 المجموع مختمف*

 3,826  120 798 9 19 726 2,154 شحوم ودىون وزيوت

 44,569 243 3,436 4,789 389 1,096 7,071 27,544  ذغذيةاألمنتجات صناعة 

 42,857 1,225 87 20 28  900 40,596 منتجات معدنية

 28,946 61 1,737 285 8,473 79 740 17,572 الكيماوية ات منتجات الصناع

 13,998 82 2,691 1,497 334 9 1,659 7,724 لدائن ومصنوعاتيا، مطاط ومصنوعاتو

 1,068  8 27 533  243 257 بفراء ومصنوعاتياجمود، جمود 

 1,751  229 12 12 2 56 1,439 خشب ومصنوعاتو

 13,799 45 1,156 56 258 9 1,270 11,006  ماومصنوعاتي وكرتون ورق

 11,260 52 963 258 654 51 2,445 6,837 مواد نسيجية ومصنوعاتيا 

 1,837 49 30 17 1  56 1,683 رأس، ريش  أذغطية، أحذية

 3,963 1 689 66 34 19 417 2,738 مصنوعات من حجر جبس اسمنت

 كريمة وشبو كريمة، معادن  أحجارلؤلؤ، 
سبائك الذىب الماس الخام و )دون ثمينة  

 بشكميا الخامي(والفضة 

8,972 2,191  821 2,407 82 10 14,483 

 55,866 5 4,321 69 40,808 5 4,251 6,406 معادن عادية ومصنوعاتيا

 43,822 128 12,572 581 576 77 3,492 26,395  ةكيربائيمعدات و  وأجيزةآالت 

 3,194  187 2 256  580 2,170 معدات نقل 

 1,045 47 155 27 121  215 481 لمبصريات وأجيزة أدوات

 11       11 وذخائر أسمحة

 9,821  1,970 160 59 185 230 7,218 سمع ومنتجات مختمفة

 296,118 1,951 30,432 11,072 53,366 1,550 26,543 171,203 المجموع

 األرقام المبينة أعاله ىي بآالف الدوالرات    
 *يشمل "مختمف" البضاعة المصدرة إلى السوق الحرة، التي دخمت بشكل مؤقت إلى المستودعات وتمك التي تزود بيا السفن والطائرات.
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 12 مصدر األرقام: مديرية الجمارك المبنانية  عمومات الصناعيةممصمحة ال-وزارة الصناعةإعداد التقرير: 

 3102من العام  أيارر إلييا خالل شير البمدان المصد   أبرزصادرات الصناعية المبنانية حسب توزيع ال -02جدول رقم 

 سىريا ر إليوالبمد المصد  
المملكت العربيت 

 السعىديت
 حركيا العراق

االماراث 

 العربيت المخحذة
جمهىريت 

 كىريا
 بىغالدش االردن

 8,394 10,713 13,154 19,880 20,248 22,495 31,501 53,390 القيمة بآالف الدوالرات

         

الىالياث المخحذة  ر إليوالبمد المصد  

 االميركيت
 الكىيج قطر

الجماهيريت 

 الليبيت
 اوغىال الهىذ ويجيريا مصر

 3,886 4,206 4,333 4,541 4,858 5,828 7,077 8,075 القيمة بآالف الدوالرات

         

 بلغاريا الكىوغى فروسا الماويا غاوا ر إليوالبمد المصد  
المملكت 

 المخحذة
 بلجيكا السىدان

 2,288 2,351 2,361 3,209 3,517 3,561 3,591 3,660 القيمة بآالف الدوالرات

 
 

  3102من العام  أيارر إلييا حسب تكتالت الدول وقيمة الصادرات خالل شير توزيع البمدان المصد   -04جدول رقم 
 
 (.أ.مميون دقيمة الصادرات )

الدول  الدول العربية
 األوروبية

 الدول
 االوقيانية

 الدول اآلسيوية
 غير عربيةال 

الدول 
  ةاألميركي

 الدول اإلفريقية 
 عربيةالغير 

 المجموع

[1-0[ 3 29 3 20 24 29 108 

[0-5 [ 8 10 1 3 1 8 31 

[5-01[ 2     1 1   4 

[01-05 [ 1     1     2 

 5     1     4 مميون د.أ. 05أكثر من 

 150 37 26 26 4 39 18 المجموع
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 13 مصدر األرقام: مديرية الجمارك المبنانية  عمومات الصناعيةممصمحة ال-وزارة الصناعةإعداد التقرير: 

 
 3رسم بياني رقم  

 

 
 4 رسم بياني رقم  
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 14 مصدر األرقام: مديرية الجمارك المبنانية  عمومات الصناعيةممصمحة ال-وزارة الصناعةإعداد التقرير: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3102من العام  يارأخالل شير ر إلييا البمدان المصد   أبرزو  ت الصناعية المبنانية حسب المنتجتوزيع الصادرا -05جدول رقم 

 شحوم ودىون وزيوت
الىالياث 

المخحذة 

 االميركيت
 اسباويا

المملكت 

العربيت 

 السعىديت
 سىريا

االماراث 

العربيت 

 المخحذة
 مصر االردن الكىيج

 195 297 326 351 353 406 518 650 القيمة بآالف الدوالرات

         

 منتجات صناعة االذغذية

المملكت 

العربيت 

 تالسعىدي
 الكىيج بلغاريا االردن العراق سىريا

الىالياث 

المخحذة 

 االميركيت

االماراث 

العربيت 

 المخحذة

 1,993 2,618 2,621 2,888 2,968 4,289 5,035 6,088 القيمة بآالف الدوالرات

         

لدائن ومصنوعاتيا، مطاط 
 ومصنوعاتو

 سىريا
الىالياث 

المخحذة 

 االميركيت
 مصر

المملكت 

ت العربي

 السعىديت
 الكىوغى االردن العراق

المملكت 

 المخحذة

 457 489 495 799 866 1,001 1,453 2,317 القيمة بآالف الدوالرات

         

جمود، جمود بفراء 
 ومصنوعاتيا

 هىوغ كىوغ
االماراث 

 العربيت المخحذة
 الهىذ ايطاليا اسباويا كرواحيا حركيا

المملكت 

العربيت 

 السعىديت

 30 36 44 50 73 134 140 337 الف الدوالراتالقيمة بآ
 

         

 االردن العراق خشب ومصنوعاتو
المملكت 

العربيت 

 السعىديت

االماراث 

العربيت 

 المخحذة
 سىريا

غيىيا 

 االسخىائيت
 الماويا ويجيريا

 33 71 77 98 173 177 318 617 القيمة بآالف الدوالرات

         

 العراق ورق وكرتون ومصنوعاتيما
المملكت العربيت 

 السعىديت

االماراث 

العربيت 

 المخحذة
 سىريا مصر الجسائر االردن المغرب

 527 646 719 850 903 969 1,725 3,050 القيمة بآالف الدوالرات

         

 المواد النسيجية ومصنوعاتيا
 المملكت

 العربيت

 السعىديت

 االماراث

 المخحذة العربيت
 اسباويا فروسا االردن قطر الكىيج الماويا

 294 356 400 408 625 752 1,843 2,294 القيمة بآالف الدوالرات



 

      الجميورية المبنانية
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 15 مصدر األرقام: مديرية الجمارك المبنانية  عمومات الصناعيةممصمحة ال-وزارة الصناعةإعداد التقرير: 

 
 

 3102من العام  أيارخالل شير ر إلييا البمدان المصد   أبرز( توزيع الصادرات الصناعية المبنانية حسب المنتج و ابع)ت- 05جدول رقم 

 رأس، ريش أذغطية، أحذية

المملكت 

العربيت 

 السعىديت

الماراث ا

 العربيت المخحذة
 قطر الجسائر الكىيج االردن العراق مخخلف

 17 18 34 36 38 49 215 1,296 القيمة بآالف الدوالرات

         

مصنوعات من حجر جبس 
 اسمنت

 قطر
االماراث 

 العربيت المخحذة

المملكت 

العربيت 

 السعىديت
 الكىيج االردن حشيكيا العراق الغابىن

 118 168 170 173 243 495 581 1,017 لدوالراتالقيمة بآالف ا

         

المؤلؤ واألحجار الكريمة 
 والمعادن الثمينة*

االماراث 

العربيت 

 المخحذة

الىالياث 

المخحذة 

 االميركيت

المملكت 

العربيت 

 السعىديت
 فروسا حركيا قطر االردن بلجيكا

 449 531 573 807 1,506 1,571 2,407 5,690 القيمة بآالف الدوالرات

         

 االردن مصر حركيا الماويا العراق سىريا الجماهيريت الليبيت معدات نقل
االماراث 

العربيت 

 المخحذة

 112 121 158 256 353 357 392 855 القيمة بآالف الدوالرات

         

 هىوغ كىوغ فروسا العراق لمبصريات وأجيزة أدوات
االماراث 

العربيت 

 المخحذة
 مخخلف الماويا يجيرياو قطر

 47 53 85 87 111 116 130 166 القيمة بآالف الدوالرات

         

        مصر اسمحة وذخائر

        11 القيمة بآالف الدوالرات

         

 سمع ومنتجات مختمفة
المملكت العربيت 

 السعىديت
 اوغىال العراق االردن قطر سىريا

االماراث 

 العربيت المخحذة
 خا العليافىل

 379 410 435 817 917 1,020 1,616 1,623 القيمة بآالف الدوالرات

 
 

 

 

 

مميون د.أ.( 48.5قيمتيا ىذا الشير  توالتي بمغ بشكميا الخاميوالفضة سبائك الذىب الماس الخام و )دون *
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 16 مصدر األرقام: مديرية الجمارك المبنانية  عمومات الصناعيةممصمحة ال-وزارة الصناعةإعداد التقرير: 

 

عىسيا اىثيذ اىَصذَّس اىيه
َينح اىعشتيح  اَى

اىغعىديح
ذشميااىعشاق

االٍاساخ 

اىعشتيح 

اىَرحذج

تْغالدػاالسدُخَهىسيح مىسيا

اىىالياخ 

اىَرحذج 

االٍيشميح

َىعقطش اىَد
َح االخَاىيح  اىقي

ىيغيعح اىَصذسج

َح  ٍِ اىقي اىْغثح 

االخَاىيح ىيغيعح 

اىَصذسج

ٍعذّيح %38,2005589592238,38942,85789.6ٍْرداخ 

%7951,60384218,6651,28213,154118631,08237,60355,86667.3ٍعادُ عاديح وٍصْىعاذها

%5,0356,0884,2891031,9932,9682,6181,22924,32344,56954.6ٍْرداخ صْاعح االغزيح

َاويح %2,3143,5214,597112,6502,2008,39416441424,26528,94683.8ٍْرداخ اىصْاعاخ اىني

%1,4769,7176,2492523,02290732472222,66843,82251.7آالخ واخهضج وٍعذاخ مهشتائيح

َيْح َح، ٍعادُ ث َح وؽثه مشي ىؤىؤ، احداس مشي

)دوُ اىَاط اىخاً وعثائل اىزهة واىفضح تؾنيها 

%1,5711525315,6908072,40757311,73114,48381.0اىخاٍي(

َا %5271,7253,05047969850201397,32713,79953.1وسق ومشذىُ وٍصْىعاذه

ٍخريفح ٍْرداخ  %1,6161,623817554109171211,0206,5799,82167.0عيع و

%2,31786679913314951,4531936,45613,99846.1ىذاِئ وٍصْىعاذها، ٍطاط وٍصْىعاذه

%1512,2942671641,8434001134085,64011,26050.1ٍىاد ّغيديح وٍصْىعاذها

َىع %52,43029,00821,11819,82818,19713,1549,7578,3947,2925,801184,980279,42266.2اىَد

َىع اىعاً ىيصادساخ ٍِ اىَد %62.5%2.0%2.5%2.8%3.3%4.4%6.1%6.7%7.1%9.8%17.7اىْغثح 

ٍِ أياس ؽهش خاله اىيها اىَصذَّس اىثيذاُ واتشص اىَصذسج اىغيع اتشص تحغة اىصْاعيح اىصادساخ ذىصيع2013  سٌق خذوه16-  اىعاً 

  جميع األرقام المبينة أعاله هي بآالف الدوالرات
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 17 مصدر األرقام: مديرية الجمارك المبنانية  عمومات الصناعيةممصمحة ال-وزارة الصناعةإعداد التقرير: 

ّىُ اىثيذ َىصحضيشاُأياسّيغاُآراسؽثاط اىثاّي ما ّىُاىثاّي ذؾشِياالوه ذؾشِياييىهآبذ َىعاالوه ما ّيح تاىييشج اىَد ْا %اىيث
%5,157,788,4403,245,104,6225,104,675,47413,082,565,07910,916,120,48737,506,254,10217.65اىماويا

%11,491,467,9684,268,058,8146,861,373,50810,226,872,5749,929,080,79742,776,853,66120.13ايطاىيا

%6,441,494,4867,439,222,9684,538,070,6425,000,721,1287,345,789,04130,765,298,26514.48اىصيه

%1,752,289,0881,945,265,8332,379,732,6472,267,910,9733,455,828,45111,801,026,9925.55حرميا

%1,407,449,4061,696,795,2522,200,104,0981,798,373,2642,379,772,0749,482,494,0944.46االميرميت اىمخحذة اىىالياث

%2,075,657,5081,359,642,4981,705,468,6271,785,907,8791,778,424,1388,705,100,6504.10ماىيسيا

%2,018,410,7881,667,940,1651,657,274,7941,543,146,2371,652,809,5808,539,581,5644.02فروسا

%34,590,702417,755,972210,908,750992,819,1821,376,147,5493,032,222,1551.43اىهىذ

%273,319,2311,665,826,194119,662,8664,237,684,9801,155,590,2207,452,083,4913.51سىيسرا

%104,363,62554,178,310953,042,767304,572,4371,074,473,4162,490,630,5551.17اىيابان

%157,514,291185,101,856172,857,989197,254,297793,512,7361,506,241,1690.71مىريا جمهىريت

%367,267,686352,167,097561,486,190712,551,542714,781,9612,708,254,4761.27اىمخحذة اىممينت

%35,962,64061,136,119218,783,582275,099,732705,211,1461,296,193,2190.61مىذا

%1,759,395,679144,016,0871,418,250,577343,845,018671,075,6934,336,583,0542.04اىىمسا

%1,208,874,9601,512,430,9001,201,961,6731,804,215,487642,901,4906,370,384,5103.00حايىان

%340,513,429183,069,512347,238,166260,307,342413,266,0791,544,394,5280.73مىسخارينا

%559,759,790169,509,928801,053,287243,346,334401,656,2612,175,325,6001.02حشينيا

%142,892,3051,070,408,318566,765,72070,600,000370,643,0852,221,309,4281.05سىريا

%67,767,832814,452,846249,060,98593,711,149334,238,9231,559,231,7350.73اىذاومارك

%238,744,460197,671,907324,191,707153,940,968293,674,3141,208,223,3560.57اىسىيذ

%239,645,714105,480,566113,037,761108,213,224271,969,721838,346,9860.39هىىىذا

%1,594,620,047313,959,123681,271,282966,745,376185,690,3533,742,286,1811.76اسباويا

%59,769,510427,222,80786,050,000154,603,202178,517,290906,162,8090.43اوذوويسيا

%142,818,687355,723,751627,006,661141,600,718173,758,5761,440,908,3930.68بيجينا

%67,619,915141,736,370209,356,2850.10ماران سان

%84,387,03420,207,934129,256,319233,851,2870.11سيىفاميا

%249,951,83444,745,450552,955,404384,125,892105,786,2201,337,564,8000.63حايالوذ

%13,779,083167,400,000167,835,06222,800,00065,715,423437,529,5680.21ايران

%134,464,784269,998,50082,225,73181,300,00053,700,000621,689,0150.29اىسعىديت اىعربيت اىممينت

%75,931,08038,027,128243,305,9326,173,36448,035,209411,472,7130.19بيغاريا

%797,893,562993,565,124142,413,4562,200,194,27243,821,7934,177,888,2071.97سىغافىرة

%331,15734,159,3036,402,30442,390,71383,283,4770.04روماويا

%45,800,30584,417,43860,576,88676,160,96941,874,284308,829,8820.15اىيىوان

%35,230,14710,578,99127,755,8177,562,55940,376,132121,503,6460.06اىبرحغاه

%1,529,86910,045,52017,077,929106,008,43018,469,741153,131,4890.07اسخراىيا

%230,278,103151,007,600845,000393,753,62018,046,307793,930,6300.37مصر

%8,327,97657,809,92772,502,86814,657,58516,928,909170,227,2650.08هىغاريا

%17,556,6916,174,000,10125,950,000130,94713,649,5626,231,287,3012.93فىيىذا

%196,104,31411,175,895142,536,219117,167,06212,855,992479,839,4820.23اىبرازيو

%189,978,61339,893,192221,702,86056,708,45411,946,109520,229,2280.24اىمنسيل

%51,600,00010,300,00061,900,0000.03اىعاج ساحو

%271,436994,79810,068,11511,334,3490.01بامسخان

%23,147,32838,661,850103,044,27213,351,3917,801,841186,006,6820.09بىىىويا

%42,714,45217,500,98240,423,6077,125,903107,764,9440.05اىجىىبيت افريقيا

%1,907,8775,328,8377,236,7140.00االرجىخيه

%6,550,000370,106,98633,061,5842,509,577412,228,1470.19اىمخحذة اىعربيت االماراث

%4,278,2644,444,753785,35813,911,5062,302,83925,722,7200.01ايرىىذا

%104,423,7869,364,94810,413,53985,2651,187,846125,475,3840.06اىفيييبيه

%1,744,9871,058,4572,803,4440.00جىرجيا

%2,225,647319,196323,5522,868,3950.00اىنىيج

%1,347,6367,301,264316,5178,965,4170.00فيخىاً

%20,83620,8360.00ماىطا

%252,730331,900,000332,152,7300.16مرواحيا

%234,591104,100,000187,642,893291,977,4840.14اومراويا

%53,034,47218,575,0002,600,00074,209,4720.03حىوس

%32,900,00012,606,0005,900,00051,406,0000.02االردن

%35,920,51835,920,5180.02مخخيف

%7,704,72214,637,663177,2072,710,96325,230,5550.01ج. دوميىينان

%12,837,80021,3383,589,658444,83016,893,6260.01واىهرسل اىبىسىت

%12,223,04912,223,0490.01حاوساويا

%10,550,00010,550,0000.00الحيفيا

%8,563,154226,418115,2348,904,8060.00قبرص

%4,309,9384,309,9380.00ويىزييىذا

%2,567,821999,415506,8074,074,0430.00مىوغ هىوغ

%2,200,0008,7411,775,4493,984,1900.00ىيخىاويا

%2,211,979381,9771,205,2023,799,1580.00سيىفيىيا

%73,0983,400,0003,473,0980.00اسخىويا

%2,628,0002,628,0000.00اوذور

%450,224450,2240.00سىازييىذ

%109,943109,9430.00سيراىيىن

%96,54696,5460.00اىبيضاء روسيا

%38,81238,8120.00صربيا

39,942,819,14638,479,127,75035,101,837,45950,940,113,33348,067,866,784212,531,764,472100.00%

ٍِ اىىاسداخ2013  سٌق خذوه17-  اىعاً خاله اىَُصذ ِّس اىثيذ تحغة اىصْاعيح واىَعذاخ اآلالخ 

 



 

      الجميورية المبنانية
 وزارة الصناعة

 

 18 مصدر األرقام: مديرية الجمارك المبنانية  عمومات الصناعيةممصمحة ال-وزارة الصناعةإعداد التقرير: 

اىَُصذ ِّس اىثيذ
 ىيصْاعاخ آالخ

اىغزائيح

 ىصْاعح آالخ

واىنشذىُ اىىسق

 ىيطثاعح آالخ

واىردييذ

 في ذغرعَو آالخ

اىرغييف

 ىصْاعح آالخ

ْرداخ ّيح اَى اىَعذ

 ىصْاعح آالخ

واىيذاِئ  اىَطاط

 ىصْاعح ٍعذاخ

ٍاذينيح اآلالخ االوذى

 وّغخ ىرغديو آالخ

اىفيذيى اؽشطح

دي عي واه

 ىصْاعح آالخ

واىْغيح االىثغح

 ٍعذاخ

اىطثيح ىيصْاعاخ

 اىصْاعاخ آالخ

َيائيح اىني

 ىصْاعح آالخ

ْاء حداسج اىث

 ىصْاعح ٍعذاخ

االالخ

 ٍىاد ىخيظ آالخ

ْاء اىث

 ىصْاعح آالخ

اىخؾة

 آالخ

 اىردهيضاخ

اىنهشتائيح

 ىصْاعح االخ

ىيحيىاّاخ اىعيف

 ىصْاعح آالخ

 اىديىد

واالحزيح

ٍخريف
َىع  تاىييشج اىَد

ّيح ْا اىيث

ّيا َا 293,546,7571,105,034,6404,373,776,7781,939,699,038114,745,423245,831,39712,305,6227,972,16277,068,941474,512,47935,493,8912,236,133,35910,916,120,487اى

2,476,205,0303,144,320,5719,440,724155,341,409410,568,658564,399,0461,677,000608,854123,887,18453,613,2358,809,922154,000,00037,732,00011,123,5684,902,5972,772,450,9999,929,080,797ايطاىيا

701,009,800455,533,659430,016,715169,630,413408,843,489595,555,24536,166,075383,207,877326,881,43221,251,663137,665,65716,489,15923,107,000143,6113,640,287,2467,345,789,041اىصِي

99,502,437401,273,9155,881,000324,885,3701,674,842,11026,443,00055,523,85116,590,4293,348,2851,973,812845,564,2423,455,828,451ذشميا

755,514,577105,726,52567,387,70415,012,693170,506,802173,798,4244,705,35647,231,767199,889,03748,670,53338,453,000752,875,6562,379,772,074االٍيشميح اىَرحذج اىىالياخ

121,472,334110,109,5371,546,842,2671,778,424,138ٍاىيضيا

254,970,60523,249,155287,900,000244,200,00017,947,2737,358,1221,891,59511,800,00071,325,34011,874,393720,293,0971,652,809,580فشّغا

148,727,9481,783,2953,350,000157,430,0001,761,0002,621,3941,060,473,9121,376,147,549اىهْذ

5,336,587431,500,00028,485,83710,220,00032,877,9564,650,0001,536,680640,983,1601,155,590,220عىيغشا

449,852541,333198,291,338454,547,7407,702,911402,792108,295,4472,642,935301,599,0681,074,473,416اىياتاُ

52,405,4892,800,00022,444,0207,300,000261,304,192135,254,209202,992,00021,966,7768,505,00078,541,050793,512,736مىسيا خَهىسيح

َينح 112,846,87335,5539,509,38216,984,7496,793,243707,66921,785,1838,000,000538,119,309714,781,961اىَرحذج اَى

279,653,362672,175424,885,609705,211,146مْذا

543,443,9313,428,804907,53055,613,51167,681,917671,075,693اْىَغا

30,388,4098,707,08412,400,0007,298,732146,263,92893,356,20115,988,374328,498,762642,901,490ذايىاُ

413,266,079413,266,079مىعراسينا

118,461,88338,734,0194,066,02313,290,593227,103,743401,656,261ذؾينيا

15,186,79510,585,5638,638,12126,148,38147,190,39944,287,720226,205218,379,901370,643,085عىسيا

َاسك 89,698,7583,288,189241,251,976334,238,923اىذاّ

1,813,2433,651,8752,400,0004,120,00012,843,99019,060,244101,630,000148,154,962293,674,314اىغىيذ

176,100,00010,961,93744,945,85225,776,559919,87613,265,497271,969,721هىىْذا

ّيا 50,625,00042,597,92968,435,67824,031,746185,690,353اعثا

20,836178,496,454178,517,290اّذوّيغيا

23,116,251933,33833,250,000116,458,987173,758,576تيدينا

141,736,370141,736,370ٍاساُ عاُ

37,804,14891,452,171129,256,319عيىفاميا

284,51147,410,86536,350,00021,740,844105,786,220ذايالّذ

51,227,15010,100,0003,330,1341,058,13965,715,423ايشاُ

َينح 53,700,00053,700,000اىغعىديح اىعشتيح اَى

48,035,20948,035,209تيغاسيا

10,550,00021,842,04111,429,75243,821,793عْغافىسج

ّيا ٍا 6,244,452379,6732,300,00033,466,58842,390,713سو

ّاُ 41,874,28441,874,284اىيى

29,900,000295,5032,142,5868,038,04340,376,132اىثشذغاه

18,469,74118,469,741اعرشاىيا

18,046,30718,046,307ٍصش

16,928,90916,928,909هْغاسيا

11,900,0001,422,443327,11913,649,562فْيْذا

5,819,2621,623,7315,412,99912,855,992اىثشاصيو

1,964,1265,219,1004,762,88311,946,109اىَنغيل

10,300,00010,300,000اىعاج عاحو

10,068,11510,068,115تامغراُ

ّيا 158,5737,643,2687,801,841تىىى

239,5646,886,3397,125,903اىدْىتيح افشيقيا

5,328,8375,328,837االسخْرِي

1,600,000909,5772,509,577اىَرحذج اىعشتيح االٍاساخ

2,302,8392,302,839ايشىْذا

695,921345,475146,4501,187,846اىفيييثِي

1,058,4571,058,457خىسخيا

323,552323,552اىنىيد

ْاً 316,517316,517فير

20,83620,836ٍاىطا

َىع ّيح تاىييشج اىَد ْا 6,258,519,5765,708,862,4685,517,535,1613,390,085,6232,932,773,2421,849,522,7881,220,115,7201,174,630,6291,058,640,624937,466,340186,173,864154,000,000101,630,00084,751,89137,732,00036,363,55234,230,5687,246,22517,377,586,51348,067,866,784اىيث

ٍِ اىىاسداخ*  أياس ؽهش خاله اىَُصذ ِّس واىثيذ2013  سٌق خذوه18- اىصْاعي اىْؾاط ّىع تحغة اىصْاعيح واىَعذاخ اآلالخ 
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