
 

            الجمهورية اللبنانية
 وزارة الصناعة

  
1  مصدر األرقام: مديرية الجمارك اللبنانية    علومات الصناعيةممصلحة ال -ناعةوزارة الصإعداد التقرير: 

 
  

 خالل اآلالت والمعدات الصناعيةوواردات تقرير مفصل عن الصادرات الصناعية 
 ٢٠١٥من العام  الفصل الرابع

 

أعـــدت مصـــلحة المعلومـــات الصـــناعية فـــي وزارة الصـــناعة تقريـــرًا مفصـــًال عـــن الصـــادرات 
  .٢٠١٥من العام  الفصل الرابعالصناعية وواردات اآلالت والمعدات الصناعية عن 

  

 ٢بلــغ  ٢٠١٥رة الى ان مجموع قيمــة الصــادرات الصــناعية اللبنانيــة خــالل العــام مع اإلشا
 ٢٠١٤ د.أ. خــالل العــاممليــون  ١٥٠و مليــار ٣ مليــون دوالر أميركــي (د.أ.) مقابــل ٩٥٦ومليــار 

٪ مقارنــًة مــع العــام ٦.٢ونســبته  نخفــاضأي با، ٢٠١٣ د.أ. خــالل العــاممليــون  ٣٨٤ومليــار  ٣و
  )٩و ١ . (جدول رقم٢٠١٣مع العام ٪ مقارنًة ١٢.٧و ٢٠١٤

  

مليــون   ٢٤٦.٣ بلــغ ٢٠١٥خــالل كما تجدر االشــارة الــى ان المعــدل الشــهري للصــادرات 
  .٢٠١٣ خالل العاممليون د.أ  ٢٨٢، و ٢٠١٤ خالل العاممليون د.أ  ٢٦٢.٥  مقابلد.أ 

  

 ٢٠١٥من جهة أخرى، بلغ مجموع قيمــة الــواردات مــن اآلالت والمعــدات الصــناعية العــام 
مليـــون د.أ.  ٣٠٠.٤و ٢٠١٤مليـــون د.أ. خـــالل العـــام  ٢٦٩.١مليـــون د.أ. مقابـــل  ٢٤٣.٤نحـــو 

٪ ١٩وانخفــاض ونســبته  ٢٠١٤٪ مقارنــًة مــع العــام ٩.٥ونسبته  نخفاضأي با ٢٠١٣خالل العام 
  )١٦و ١٥ . (جدول رقم٢٠١٣مقارنًة مع العام 

ــ ٢٠١٥ســنة  مــع اإلشــارة الــى ان ورو والبتــرول بجميــع شــهدت انخفاضــًا بســعر صــرف الي
    .مشتقاته، االمر الذي انعكس نسبيًا على قيم الصادرات والواردات معاً 

  

من  الفصل الرابعخالل  اآلالت والمعدات الصناعيةاردات عن الصادرات الصناعية وو مفصل تقرير 
  ٢٠١٥العام 
  ٢٠١٥من العام  الفصل الرابعالصناعية خالل  صادراتلا .١

 مليون ٧٠٦.٣ما قيمته  ٢٠١٥من العام  الفصل الرابعخالل صناعية بلغ مجموع الصادرات ال
خالل  د.أ. مليون ٧٦٤.٧و ٢٠١٤من العام  الفصل الرابعخالل د.أ.  مليون ٧٦١.٩ مقابل د.أ.

 مقارنةً  ٪٧.٣ همليون د.أ. ونسبت ٥٥.٦ وقيمته بانخفاضأي  ٢٠١٣من العام  الفصل الرابع
(جدول  .٢٠١٣ العاممع  مقارنةً  ٪٧.٦ هليون د.أ. ونسبتم ٥٨.٤وقيمته  وانخفاض ٢٠١٤ العام
 )١ورسم بياني رقم  ١ رقم



 

            الجمهورية اللبنانية
 وزارة الصناعة

  
2  مصدر األرقام: مديرية الجمارك اللبنانية    علومات الصناعيةممصلحة ال -ناعةوزارة الصإعداد التقرير: 

  
  ةر أهم المنتجات الُمصدَّ  ١ -١
 ٢٠١٥من العام  الفصل الرابع اللخ اآلالت واالجهزة والمعدات الكهربائية حتلت صادراتإ

الئحة  سعوديةالمملكة العربية ال توتصدر  مليون د.أ. ١٥٨.٢، إذ بلغت قيمتها األولىالمرتبة 
منتجات  تليها صادرات مليون د.أ.، ٢٣.٧ت ما قيمته المستوردة لهذا المنتج إذ استوردالبلدان 

صدارة الدول المستوردة لهذا المنتج  ت سورياواحتل مليون د.أ.، ١٢٢.٥بقيمة  صناعة االغذية
 توتصدر  ..أمليون د ١٢٠.٢بقيمة  منتجات الصناعات الكيماوية ثم مليون د.أ.، ٢١.٣بقيمة 
المعادن  ثم .مليون د.أ ١٦.٦ما قيمته  تالئحة البلدان المستوردة لهذا المنتج إذ استورد تركيا
ولمزيد من التفاصيل ، ٨، ٦، ٤ ،٢ (جدول رقم .مليون د.أ ٧٦.٧بقيمة  ومصنوعاتهاة العادي

  )١٤و ١٣ قمجدول ر 
  
  
  المنتجات التي ارتفعت قيم صادراتها ٢-١

  تفاعًا ملحوظًا للصادرات من المنتجات التالية:سجلت اإلحصاءات ار 
  

 الفصل الرابعمليون د.أ. خالل  ١٢.٥قيمتها من  ارتفعت النباتيةمنتجات المملكة  ١-٢- ١
ورسم  ٢(جدول رقم   ٢٠١٥من العام  الفصل الرابعمليون د.أ. خالل  ١٥الى  ٢٠١٤من العام 
فيما ارتفعت هذه الصادرات الى كل من  اسوري صادرات هذا المنتج الى انخفضت). ٢بياني رقم 

 مليون د.أ. ٢.٥االجمالي والبالغ حوالي  االرتفاعمما ادى الى  والسويد المملكة العربية السعودية
  ).٤و ٣(جدول رقم 

  
  المنتجات التي انخفضت قيم صادراتها ٣-١

  للصادرات من المنتجات التالية:ملحوظًا  نخفاضاً سجلت اإلحصاءات ا
  

الفصل خالل مليون د.أ.  ٤٨.١انخفضت قيمتها من  والكرتون ومصنوعاتهماالورق  ١-٣-١
(جدول رقم  ٢٠١٥من العام  الفصل الرابعخالل مليون د.أ.  ٣٩.٥الى  ٢٠١٤من العام  الرابع
فيما كل من الجماهيرية الليبية والجزائر  صادرات هذا المنتج الى ارتفعت ).٢ورسم بياني رقم  ٢



 

            الجمهورية اللبنانية
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3  مصدر األرقام: مديرية الجمارك اللبنانية    علومات الصناعيةممصلحة ال -ناعةوزارة الصإعداد التقرير: 

االجمالي  االنخفاضمما ادى الى العراق وسوريا والبحرين الى كل من  انخفضت هذه الصادرات
  )٦و ٥(جدول رقم  مليون د.أ. ٨.٦والبالغ حوالي 

  
 الفصل الرابعخالل  مليون د.أ. ١٣٠.٨انخفضت قيمتها من  منتجات صناعة االغذية ٢-٣-١

 ٢(جدول رقم  ٢٠١٥من العام  الفصل الرابعخالل مليون د.أ.  ١٢٢.٥الى  ٢٠١٤من العام 
فيما انخفضت هذه الصادرات الى  سورياارتفعت صادرات هذا المنتج الى  ).٢ورسم بياني رقم 
مما ادى الى االنخفاض واالمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كل من العراق 

  )٨و ٧(جدول رقم  مليون د.أ.  ٨.٣االجمالي والبالغ حوالي 
  

  دراتالسوق الرئيسية للصا ٤-١
  بحسب تكتالت الدول السوق الرئيسية للصادرات ١-٤-١
السوق الرئيسية للصادرات الصناعية اللبنانية، فقد بلغت  الفصلخالل هذا شكلت الدول العربية  

الصادرات الصناعية  مجموعمن  ٪٥٥.٩ أي ما نسبته .مليون د.أ ٣٩٤.٩ الصادرات إليها قيمة
الدول االفريقية  ومن ثم ٪١٥.٣استوردت ما نسبته اذ الثانية بة المرتالدول االوروبية  احتلتبينما 

. ومن ٪٩.١بما نسبته  اآلسيوية الغير عربية هاتلي ٪١٣.٧المرتبة الثالثة بما نسبته الغير عربية 
 ٨٨.٥بقيمة  اآلالت واالجهزة والمعدات الكهربائيةالى الدول العربية:  ةر المنتجات المصدَّ  أبرز

 الصناعات الكيماويةمنتجات و  ،.مليون د.أ ٧٦بقيمة  جات صناعة االغذيةمنتمليون د.أ.، 
  .)١٠(جدول رقم  مليون د.أ. ٦١.٨قيمة ب
  
 
 

  الدولبحسب السوق الرئيسية للصادرات  ٢-٤-١

المملكة العربية السعودية قد تصدرت ف المستوردة للمنتجات الصناعية اللبنانية لنسبة للدولاب
مليون د.أ. أي ما  ٨٧.٤ الفصلخالل هذا  قيمة الصادرات إليهاغت الدول حيث بل هذه الئحة

االمارات العربية المتحدة  تواحتل الصناعية القيمة اإلجمالية للصادراتمن  ٪١٢.٤يوازي 
 اليهي٪ ١١.٥أي ما يوازي مليون د.أ.  ٨١ اإليهالمرتبة الثانية حيث بلغت قيمة الصادرات 

  )١١(جدول رقم  ٪.٧.٦ مليون د.أ. أي ما يوازي ٥٣.٤ ليهقيمة الصادرات إحيث بلغت  العراق
  

 دولة ٣٠، افريقية غير عربية دولة ٤٢ ،أوروبيةدولة  ٤٤ التصدير الى الفصلتم خالل هذا وقد 
أما الدول التي  .ةأوقياني دول ٧و عربيةدولة  ١٩ ،عربية آسيوية غيردولة  ٢٩، اميركية
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4  مصدر األرقام: مديرية الجمارك اللبنانية    علومات الصناعيةممصلحة ال -ناعةوزارة الصإعداد التقرير: 

 ةدول ١٧، افريقية غير عربية ةدول ٢١ ة كما يلي:استوردت بأكثر من مليون د.أ. فهي موزع
. (جدول رقم ودولة اوقيانية ةياميرك دول ٣ ،آسيوية غير عربيةدول  ٩ ،اوروبية دول ١٦، عربية
   )٤و ٣ورسم بياني رقم  ١٢
  
  اآلالت والمعدات الصناعية. واردات ٢

 ٢٠١٥مــن العــام  الفصــل الرابــعاآلالت والمعــدات الصــناعية فــي  الواردات منبلغ مجموع 
أي  ٢٠١٤ مليــــــون د.أ. خــــــالل الفتــــــرة عينهــــــا مــــــن العــــــام ٥٧مقابــــــل  مليــــــون د.أ.،  ٥٤.١نحــــــو 

  )١٨و١٧ . (جدول رقم٢٠١٤٪ مقارنًة مع العام ٤.٤ونسبته  نخفاضبا
 

إلى لبنان، حيث بلغت  والمعدات الصناعية الئحة البلدان الُمَصِدرة لآلالت الصينوقد تصدرت 
مليون د.أ. ومن  ١٠.٨بحوالي  ايطالياتليها  مليون د.أ. ١٢.٣حوالي  لفصلاقيمتها خالل هذا 

  )١٧مليون د.أ. (جدول رقم  ١٠.١بحوالي  المانياثم 
   
  المستوردة بحسب بلد المنشأ والنشاط الصناعي اآلالت والمعدات الصناعيةتوزيع  ١- ٢
 مليون د.أ. ٧.٣قيمتها  ، إذ بلغتالمرتبة االولى للصناعات الغذائية تاآلال وارداتحتلت إ

مليون  ١.٦ لبنان إذ صدَّرت ما قيمتهى البلدان الُمصدِّرة لهذا المنتج ال الئحة ايطالياوتصدرت 
 الصينواحتلت  د.أ.،مليون  ٤.٢بقيمة  المنتجات المعدنية الت لصناعةاآلواردات تليها  د.أ.،

 واللدائنت لصناعة المطاط الفاآل د.أ.، مليون ١.١ ول الُمصدِّرة لهذا المنتج بقيمةصدارة الد
  )١٨(جدول رقم  د.أ. ٣.٣ قيمةب
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5  مصدر األرقام: مديرية الجمارك اللبنانية    علومات الصناعيةممصلحة ال -ناعةوزارة الصإعداد التقرير: 

  
  

2013
التغيير 

  change
2014/2013

2014 2015
التغيير 

  change
2015/2014

January 275.8 -13.9% 237.5 243.2 2.4%  كانون الثاني 

February 274.2 -11.5% 242.6 237.5 -2.1% شباط

March 340.5 -24.0% 258.7 246.5 -4.7% آذار

April 297.3 -6.8% 277.1 240.2 -13.3% نيسان

May 307.3 -6.7% 286.9 280.6 -2.2% ايار

June 312.2 -10.8% 278.3 292.1 4.9% حزيران

July 265.9 -1.6% 261.8 233.5 -10.8% تموز

August 260.2 6.0% 275.9 233.4 -15.4% آب

September 286.1 -6.0% 269.0 242.5 -9.9% ايلول

October 252.2 6.7% 269.1 255.3 -5.1% تشرين االول

November 270.4 -14.0% 232.7 219.9 -5.5% تشرين الثاني

December 242.1 7.4% 260.1 231.1 -11.1% كانون االول

Total 3,384.3 -6.9% 3,149.8 2,955.8 -6.2% المجموع

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

جدول رقم 1- تطور الصادرات الصناعية خالل األعـوام 2015-2014-2013

 جميع األرقام المبينة أعاله ھي بمليون دوالر أميركي
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6  مصدر األرقام: مديرية الجمارك اللبنانية    علومات الصناعيةممصلحة ال -ناعةوزارة الصإعداد التقرير: 

Section Goods
الفصل الرابع 

2014
الفصل الرابع 

2015
السلع

1 Animal products 1.9 1.4 منتجات المملكة الحيوانية

2 Vegetable products 12.5 15.0 منتجات المملكة النباتية

3 Fats and Edible Fats and oils 8.5 8.9 شحوم ودهون وزيوت

4 Prepared foodstuffs 130.8 122.5 منتجات صناعة االغذية

5 Mineral Products 6.2 3.3 منتجات معدنية

6 Products of the chemical 128.1 120.2 منتجات الصناعات الكيماوية

7 Plastics and articles thereof 35.1 35.1 لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته

8
Raw hides and skins, leather, 
furskins

4.8 4.2 جلود، جلود بفراء ومصنوعاتها

9 Wood and articles of wood 2.8 3.0 خشب ومصنوعاته

10
Paper and paperboard and 
articles thereof

48.1 39.5 ورق وكرتون ومصنوعاتهما

11 Textiles and textile articles 33.0 27.6 مواد نسيجية ومصنوعاتها

12
Footwear, headgear, prepared 
feather

4.5 3.3 احذية ، اغطية رأس ، ريش

13 Articles of stone, plaster, cement 7.3 5.8 مصنوعات من حجر جبس اسمنت

14
Pearls, precious or semi-precious 
stones  (excluding unworked 
Diamonds, Silver and Gold Ingots)

47.6 46.5

لؤلؤ، احجار كريمة وشبه كريمة، معادن ثمينة
(دون الماس الخام وسبائك الذهب والفضة 

بشكلها الخامي)

15
Base metals and articles of base 
metal

83.2 76.7 معادن عادية ومصنوعاتها

16
Machinery and mechanical 
appliances

158.7 158.2 آالت وأجهزة ومعدات كهربائية

17 Transport equipment 9.6 5.3 معدات نقل

18
Optical instruments and 
apparatus

5.1 5.1 ادوات واجهزة للبصريات

19 Arms and ammunition 0.1 0.1 اسلحة وذخائر

20
Miscellaneous manufactured 
articles

33.9 24.5 سلع ومنتجات مختلفة

Total 761.9 706.3 المجموع

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

جدول رقم 2- مقارنة بين الصادرات الصناعية خالل الفصل الرابع من العام 2015 والفصل الرابع من العام 2014
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7  مصدر األرقام: مديرية الجمارك اللبنانية    علومات الصناعيةممصلحة ال -ناعةوزارة الصإعداد التقرير: 

 
  ١ رسم بياني رقم

 
  ٢ رسم بياني رقم  
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8  مصدر األرقام: مديرية الجمارك اللبنانية    علومات الصناعيةممصلحة ال -ناعةوزارة الصإعداد التقرير: 

  
  
  
  
  

                       ٢٠١٤من العام  الفصل الرابعل ر إليها خال البلدان المصدَّ  أبرزحسب  منتجات المملكة النباتيةصادرات  -٣جدول رقم 
 االردن سوريا ر إليهالبلد المصدَّ 

االمارات
المتحدةالعربية

العربيةالمملكة
السعودية

 السويد
 المتحدة الواليات

 االميركية
 قطر العراق

 444 469 601 686 941 1,005 1,101 2,153  القيمة بآالف الدوالرات

  
  
  

                       ٢٠١٥من العام  الفصل الرابعر إليها خالل البلدان المصدَّ  أبرزحسب منتجات المملكة النباتية صادرات  -٤جدول رقم 
 ر إليهالبلد المصدَّ 

العربية المملكة
السعودية

 سوريا
االمارات

المتحدةالعربية
 المانيا االردن السويد

 المتحدة الواليات
 االميركية

 تركيا

 895 910 985 1,081 1,083 1,094 1,119 1,863  بآالف الدوالرات القيمة

  
  
  
  

                        ٢٠١٤من العام  الفصل الرابعر إليها خالل البلدان المصدَّ  أبرزحسب  ورق وكرتون ومصنوعاتهما من صادرات -٥جدول رقم 
 العراق ر إليهالبلد المصدَّ 

العربيةالمملكة
السعودية

 مصر االردن بحرينال سوريا
 االمارات

 المتحدة العربية
 نيجيريا

 1,362 2,554 2,563 3,173 3,483 4,750 5,871 7,104  القيمة بآالف الدوالرات

  
  
  

                        ٢٠١٥من العام  الفصل الرابعر إليها خالل البلدان المصدَّ  أبرزحسب من ورق وكرتون ومصنوعاتهما صادرات  -٦جدول رقم 
 ر إليهالبلد المصدَّ 

العربيةالمملكة
السعودية

الجماھيرية
الليبية

 العراق سوريا الجزائر
 االمارات

 المتحدة العربية
 االردن مصر

 1,815 2,033 2,727 2,871 2,908 3,119 3,670 4,526  القيمة بآالف الدوالرات

  
  
  
  
  
  
  
  



 

            الجمهورية اللبنانية
 وزارة الصناعة

  
9  مصدر األرقام: مديرية الجمارك اللبنانية    علومات الصناعيةممصلحة ال -ناعةوزارة الصإعداد التقرير: 

  
                        ٢٠١٤من العام  الفصل الرابعر إليها خالل لبلدان المصدَّ ا أبرزحسب  منتجات صناعة االغذية صادرات - ٧جدول رقم 

 ر إليهالبلد المصدَّ 
 العربية المملكة

 السعودية
 سوريا العراق

االمارات
 العربية
المتحدة

 المتحدة الواليات
 االميركية

 كندا فرنسا قطر

 4,250 4,336 5,330 6,912 8,824 16,966 17,233 18,031  القيمة بآالف الدوالرات

  
  
  

                        ٢٠١٥من العام  الفصل الرابعر إليها خالل البلدان المصدَّ  أبرزحسب منتجات صناعة االغذية  صادرات - ٨جدول رقم 

 سوريا ر إليهالبلد المصدَّ 
 العربية المملكة

 السعودية
 العراق

 االمارات
 المتحدة العربية

 المتحدة الواليات
 ميركيةاال

 االردن المانيا قطر

 3,740 3,910 5,184 6,729 12,7836,927 16,582 21,271  القيمة بآالف الدوالرات

  
  

  
  

  

  
  
  
  
  



 

            الجمهورية اللبنانية
 وزارة الصناعة

  
10  مصدر األرقام: مديرية الجمارك اللبنانية    علومات الصناعيةممصلحة ال -ناعةوزارة الصإعداد التقرير: 

Section Goods
كانون الثاني
January

شباط
February

آذار
March

نيسان
April

أيار
May

حزيران
June

تموز
July

آب
August

أيلول
September

تشرين األول
October

تشرين الثاني
November

كانون األول
December

مجموع 
 Total

النسبة من
 المجموع % 

السلع

1
Animal products

0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 1.0 0.7 0.8 1.0 0.5 0.4 0.5 7.4 0.25%
منتجات المملكة الحيوانية

2
Vegetable products

4.1 3.4 4.4 4.5 4.9 2.9 3.6 3.6 2.7 5.3 4.7 5.0 49.3 1.67%
منتجات المملكة النباتية

3
Fats and Edible Fats and oils

2.4 2.8 2.1 3.0 2.6 3.1 2.7 3.2 2.8 3.0 3.3 2.6 33.7 1.14%
شحوم ودھون وزيوت

4
Prepared foodstuffs

35.7 40.4 45.7 44.3 45.4 48.9 37.6 37.9 38.8 40.8 42.7 39.0 497.2 16.82%
منتجات صناعة االغذية

5
Mineral Products

1.2 0.4 1.0 0.7 0.9 1.4 0.8 1.2 0.8 1.5 0.8 0.9 11.8 0.40%
منتجات معدنية

6
Products of the chemical

46.7 49.6 29.2 34.8 50.1 59.3 52.0 54.6 48.0 44.0 30.9 45.3 544.5 18.42%
منتجات الصناعات الكيماوية

7
Plastics and articles thereof

8.7 9.1 11.7 10.0 13.1 14.4 10.6 13.0 11.0 14.6 10.6 9.9 136.8 4.63%
لدائن ومصنوعاتھا، مطاط ومصنوعاته

8 Raw hides and skins, leather, 
furskins

1.1 1.3 1.5 1.2 1.2 1.2 1.4 1.5 1.2 1.3 1.2 1.7 15.9 0.54%
جلود، جلود بفراء ومصنوعاتھا

9
Wood and articles of wood

1.2 0.8 0.9 1.3 1.5 1.3 1.3 0.5 0.7 1.2 1.0 0.8 12.5 0.42%
خشب ومصنوعاته

10 Paper and paperboard and articles 
thereof

13.8 13.6 13.9 11.1 13.0 13.3 14.0 11.8 15.5 16.5 11.6 11.4 159.6 5.40%
ورق وكرتون ومصنوعاتھما

11
Textiles and textile articles

8.5 9.2 10.8 11.0 9.1 7.8 8.9 8.5 8.3 9.9 9.1 8.6 109.7 3.71%
مواد نسيجية ومصنوعاتھا

12 Footwear, headgear, prepared 
feather

1.4 1.9 2.2 1.4 1.7 1.5 0.8 1.5 0.9 1.1 0.9 1.3 16.6 0.56%
احذية ، اغطية رأس ، ريش

13
Articles of stone, plaster, cement

1.9 2.4 3.1 3.5 2.6 2.0 1.8 1.9 1.7 1.8 2.4 1.6 26.5 0.90%
مصنوعات من حجر جبس اسمنت

14

Pearls, precious or semi-precious 
stones
 (excluding unworked Diamonds, 
Silver and Gold Ingots)

17.2 13.4 12.9 11.1 21.5 11.6 18.5 9.9 19.4 20.0 10.9 15.6 182.0 6.16%
لؤلؤ، احجار كريمة وشبه كريمة، معادن ثمينة

(دون الماس الخام وسبائك الذھب والفضة بشكلھا الخامي)

15 Base metals and articles of base 
metal

27.7 20.6 27.3 26.4 36.8 31.1 19.4 23.7 28.6 28.3 26.1 22.2 318.4 10.77%
معادن عادية ومصنوعاتھا

16 Machinery and mechanical 
appliances

58.1 54.1 64.8 62.4 62.9 79.1 47.2 48.5 50.3 53.3 51.4 53.6 685.7 23.20%
آالت واجھزة ومعدات كھربائية

17
Transport equipment

3.0 2.2 3.3 2.3 1.8 2.2 2.1 1.4 2.2 1.8 1.9 1.7 25.8 0.87%
معدات نقل

18
Optical instruments and apparatus

1.2 1.4 1.8 1.4 1.4 1.7 1.1 1.6 1.0 1.1 2.0 2.1 17.6 0.60%
ادوات واجھزة للبصريات

19
Arms and ammunition

0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.01%
اسلحة وذخائر

20 Miscellaneous manufactured 
articles

8.6 10.3 9.4 9.3 9.5 8.2 9.1 8.2 7.3 9.2 8.0 7.3 104.4 3.53%
سلع ومنتجات مختلفة

Total 243.2 237.5 246.5 240.2 280.6 292.1 233.5 233.4 242.5 255.3 219.9 231.1 2955.8 100.00% المجموع

ام 2015 جدول رقم 9- توزيع الصادرات الصناعية حسب السلع المصدرة خالل الع

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



 
            الجمهورية اللبنانية
  وزارة الصناعة

 

11  مصدر األرقام: مديرية الجمارك اللبنانية    علومات الصناعيةممصلحة ال-وزارة الصناعةإعداد التقرير: 

  
  
  

    ٢٠١٥من العام  الفصل الرابعر وتكتالت الدول خالل توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج المصدَّ  -١٠جدول رقم 

 

  الدول العربية
الدول 

  ألوروبيةا

 الدول
  االوقيانية

الدول 
  اآلسيوية

  عربيةالغير 

الدول 
  ةاألميركي

الدول 
  األفريقية

  عربيةالغير 

  المجموع  مختلف*

 1,380   357 37   2 49 935 منتجات المملكة الحيوانية

 15,024 3 1,389 1,655 1,070 183 3,431 7,293 منتجات المملكة النباتية

 8,930   427 2,326 258 344 1,046 4,528  شحوم ودهون وزيوت

 122,523 1,323 11,0068,175 4,003 1,996 20,038 75,982   األغذيةمنتجات صناعة 

 3,270 437 252 6 158   754 1,662  منتجات معدنية

 120,224 486 4,205 5,202 18,707 221 29,555 61,847 منتجات الصناعة الكيماوية 

 35,107 602 6,862 527 1,327 155 3,597 22,036 وعاتهلدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصن

 4,183   468 28 1,056 1 866 1,763 جلود، جلود بفراء ومصنوعاتها

 3,007   605 45 109  125 2,123 خشب ومصنوعاته

 39,481 67 4,617 72 1,051 9 3,201 30,466  ماومصنوعاته وكرتون ورق

 27,599 509 1,627 1,607 1,014 112 6,483 16,246 مواد نسيجية ومصنوعاتها 

 3,314 68 382 18 40 5  439 2,361 رأس، ريش  أغطية، أحذية

 5,798 4 1,965 340 24 36 363 3,066 مصنوعات من حجر جبس اسمنت

  كريمة وشبه كريمة، معادن  أحجارلؤلؤ، 
سبائك الذهب الماس الخام و (دون ثمينة  

 بشكلها الخامي)والفضة 

34,685 2,977 7 1,040 7,344 303 173 46,529 

 76,677 52 12,346 95 28,717 153 14,334 20,981 معادن عادية ومصنوعاتها

 158,244 1,403 44,771 2,668 3,374 290 17,277 88,461  ةكهر بائيمعدات و  وأجهزةآالت 

 5,299 220 1,872 63 355  897 1,890 معدات نقل 

 5,141 31 354 264 1,662  1,351 1,479  للبصريات وأجهزة أدوات

 103       46     57 وذخائر أسلحة

 24,465 33 5,814 371 163 26 1,062 16,996 سلع ومنتجات مختلفة

 706,299 5,412 33,67696,791 64,175 3,540 107,846 394,858 المجموع

  األرقام المبينة أعاله هي بآالف الدوالرات    
  اعة المصدرة إلى السوق الحرة، التي دخلت بشكل مؤقت إلى المستودعات وتلك التي تزود بها السفن والطائرات.*يشمل "مختلف" البض

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  



 
            الجمهورية اللبنانية
  وزارة الصناعة

 

12  مصدر األرقام: مديرية الجمارك اللبنانية    علومات الصناعيةممصلحة ال-وزارة الصناعةإعداد التقرير: 

  ٢٠١٥من العام  الفصل الرابعر إليها خالل البلدان المصدَّ  أبرزتوزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب  -١١جدول رقم 

  ر إليهالبلد المصدَّ 
 المملكة
 بيةالعر

السعودية

 العربية االمارات
 المتحدة

 االردن تركيا سوريا العراق
 الواليات
 المتحدة
 االميركية

 قطر

 18,654 28,82124,80421,194 51,348 53,398 81,067 87,406  القيمة بآالف الدوالرات

          

 نيجيريا الجزائر ايطاليا مصر  ر إليهالبلد المصدَّ 
 المملكة
 المتحدة

 ةجمھوري
 كوريا

 فرنسا الكويت

 12,813 13,674 14,050 15,245 15,667 15,970 16,954 17,834  القيمة بآالف الدوالرات

          

 انغوال المانيا العاج ساحل غانا الكونغو اسبانيا  ر إليهالبلد المصدَّ 
 الجماھيرية
 الليبية

 اليونان

 7,195 7,362 8,389 9,164 9,707 9,776 10,175 11,215  القيمة بآالف الدوالرات

  
  

   ٢٠١٥من العام  الفصل الرابعر إليها حسب تكتالت الدول وقيمة الصادرات خالل توزيع البلدان المصدَّ  -١٢جدول رقم 
  
  )مليون د.أ.قيمة الصادرات (

الدول   الدول العربية
  األوروبية

 الدول
  االوقيانية

  الدول اآلسيوية
  غير العربية 

الدول 
   ةاألميركي

 لدول اإلفريقية ا
  غير العربية

  المجموع

[١-٠]  2 2862027 21 104 

]٥- ١ ]  5 9 1 7 1 15 38 

]١٠- ٥]  3 3   1 4 11 

]١٥-١٠ ]  1 2  1  1 5 

 13 1 1 1  2 8  مليون د.أ. ١٥أكثر من 

 171 42 30 29 7 44 19  المجموع
     
  
  
 
 

 
 
 



 
            الجمهورية اللبنانية
  وزارة الصناعة

 

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

  
  

  ٣رسم بياني رقم 
  

  
    

  ٤ رسم بياني رقم



 
            الجمهورية اللبنانية
  وزارة الصناعة

 

14  مصدر األرقام: مديرية الجمارك اللبنانية    علومات الصناعيةممصلحة ال-وزارة الصناعةإعداد التقرير: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٠١٥من العام  الفصل الرابعخالل ر إليها البلدان المصدَّ  أبرزو  ت الصناعية اللبنانية حسب المنتجتوزيع الصادرا -١٣جدول رقم 

 ساحل العاج قطر العراق  منتجات المملكة الحيوانية
االمارات 
العربية 
 المتحدة

 تالكوي
المملكة 
العربية 
 السعودية

 الكونغو
المملكة 
 المتحدة

 34 44 51 100 147 168 191  416  القيمة بآالف الدوالرات
          

  شحوم ودهون وزيوت
الواليات 
المتحدة 
 االميركية

المملكة 
العربية 
 السعودية

االمارات 
العربية 
 المتحدة

 العراق ھولندا اسبانيا الكويت كندا

 420 428 437 564 568 827 1,249 1,680  الدوالرات القيمة بآالف
          

 العراق ايطاليا قبرص مختلف سوريا  منتجات معدنية
االمارات 
العربية 
 المتحدة

 ھولندا تركيا

 75 84 103 154 243 270 437 1,329  القيمة بآالف الدوالرات
          

 تركيا  كيماويةالصناعات المنتجات 
المملكة 
 العربية
 السعودية

 العراق
االمارات 
العربية 
 المتحدة

 سوريا االردن اسبانيا ايطاليا

 4,579 7,113 7,253 9,657 12,221 12,640 14,169 16,615  القيمة بآالف الدوالرات
          

لدائن ومصنوعاتها، مطاط 
 سوريا  ومصنوعاته

المملكة 
العربية 
 السعودية

 االردن العراق مصر
االمارات 
 العربية
 المتحدة

 نيجيريا ساحل العاج

 994 1,004 1,224 1,345 1,953 2,645 3,541 8,143  القيمة بآالف الدوالرات
                  

 جلود، جلود بفراء ومصنوعاتها
االمارات 
العربية 
 المتحدة

 فرنسا تركيا اسبانيا المانيا غينيا مصر الھند

 131 150 210 262 270 338 674 1,012  القيمة بآالف الدوالرات
                  

 خشب ومصنوعاته
المملكة 
العربية 
 السعودية

االمارات 
العربية 
 المتحدة

 قطر سوريا العراق
غينيا 
 االستوائية

 الكونغو الكويت

 79 96 99 115 174 176 295 1,119  القيمة بآالف الدوالرات
          

  المواد النسيجية ومصنوعاتها
االمارات 
العربية 
 المتحدة

ة المملك
العربية 
 السعودية

 الكويت قطر فرنسا سوريا  مصر الجزائر

 1,034 1,291 1,305 1,391 1,586 1,798 3,229 3,903  القيمة بآالف الدوالرات

  
 



 
            الجمهورية اللبنانية
  وزارة الصناعة

 

15  مصدر األرقام: مديرية الجمارك اللبنانية    علومات الصناعيةممصلحة ال-وزارة الصناعةإعداد التقرير: 

  ٢٠١٥من العام  الفصل الرابعخالل ر إليها البلدان المصدَّ  أبرز) توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج و ابع(ت- ١٣جدول رقم 

 رأس، ريش أغطية، أحذية
المملكة 
العربية 
 السعودية

 االردن
االمارات 
العربية 
 المتحدة

 الكويت اسبانيا ليبيريا قبرص فرنسا

 92 101 113 128 137 292 307 1,546  القيمة بآالف الدوالرات
                  

مصنوعات من حجر جبس 
  اسمنت

المملكة 
العربية 
 السعودية

 قطر
االمارات 
العربية 

 حدةالمت

ساحل 
 العاج

 الكونغو
الواليات 
المتحدة 
 االميركية

 العراق الكويت

 217 238 289 340 409 595 671 901  القيمة بآالف الدوالرات
          

لؤلؤ، أحجار كريمة وشبه 
  *كريمة، معادن ثمينة

االمارات 
العربية 
 المتحدة

الواليات 
المتحدة 
 االميركية

المملكة 
العربية 
 السعودية

 البحرين فرنسا بلجيكا ايطاليا ناالرد

 637 688 713 735 1,263 5,469 7,344 26,965  القيمة بآالف الدوالرات
          

جمھورية   معادن عادية ومصنوعاتها
 كوريا

االمارات 
 العربية المتحدة

 اليونان نيجيريا ايطاليا الھند تركيا
المملكة 
العربية 
 السعودية

 2,342 2,746 2,808 4,067 4,092 8,242 11,254 14,011  القيمة بآالف الدوالرات
          

  كهربائية ومعدات آالت واجهزة
المملكة 
العربية 
 السعودية

 الجزائر العراق
االمارات 
العربية 
 المتحدة

المملكة 
 المتحدة

 مصر سوريا نيجيريا

 6,243 7,256 7,528 8,736 8,750 8,768 17,263 23,688  القيمة بآالف الدوالرات
          

 العراق سوريا ساحل العاج  معدات نقل
الجماھيرية 
 الليبية

 ايران
االمارات 
العربية 
 المتحدة

 فرنسا المانيا

 267 285 295 331 350 400 433 612  القيمة بآالف الدوالرات
          

  للبصريات وأجهزة أدوات
 

 االردن سويسرا ھونغ كونغ
االمارات 
العربية 
 المتحدة

 المانيا افرنس
الواليات 
المتحدة 
 االميركية

 فولتا العليا

 192 258 303 393 459 492 588 1,565  القيمة بآالف الدوالرات
             

      البحرين العراق تركيا  اسلحة وذخائر

      20 37 46  القيمة بآالف الدوالرات
          

 سلع ومنتجات مختلفة
المملكة 
العربية 
 السعودية

رات االما
 العربية المتحدة

 قطر مصر العراق نيجيريا االردن سوريا

 983 1,053 1,317 1,392 1,414 1,735 1,977 6,871 القيمة بآالف الدوالرات

  
  )مليون د.أ ٥٥.١ الفصلوالتي بلغت قيمتها هذا  بشكلها الخاميوالفضة سبائك الذهب الماس الخام و (دون *



 
            الجمهورية اللبنانية
  وزارة الصناعة

 

16  مصدر األرقام: مديرية الجمارك اللبنانية    علومات الصناعيةممصلحة ال-وزارة الصناعةإعداد التقرير: 

ر  اليه   البلد  المصدَّ
المملكة  
العربية  
السعودية

االمارات  العربية  
المتحدة

االردنتركياسورياالعراق
الواليات  
المتحدة  
االميركية

المجموعايطاليامصرقطر
القيمة  االجمالية  
للسلعة  المصدرة

النسبة  من  القيمة  
االجمالية  للسلعة  

المصدرة

%14,16912,22112,6404,57916,6157,1135831,4261,6439,65780,647120,22467.1منتجات  الصناعات  الكيماوية

%16,5826,92712,78321,2711,4323,7406,7295,1841,10316175,912122,52362.0منتجات  صناعة  االغذية

%23,6888,75017,2637,2564733,5801,7485,2186,24345974,678158,24447.2آالت  واجھزة  ومعدات  كھربائية

لؤلؤ،  احجار  كريمة  وشبه  كريمة،  معادن  ثمينة
%5,46926,96521,2637,3446273541,84046,52989.9(دون  الماس  الخام  وسبائك  الذھب  والفضة  بشكلھا  الخامي)

%2,34211,2542,1096168,2421,209451,0984364,06731,41976,67741.0معادن  عادية  ومصنوعاتھا

%3,5411,2241,9538,1431901,3454033982,64535620,19935,10757.5لدائن  ومصنوعاتھا،  مطاط  ومصنوعاته

%4,5262,7272,8712,9081271,815408612,03316618,07539,48145.8ورق  وكرتون  ومصنوعاتھما

%6,8711,9771,3171,735241,4141879831,05310715,66924,46564.0سلع  ومنتجات  مختلفة

%3,2293,9033021,3913839928471,2911,58689314,81627,59953.7مواد  نسجية  ومصنوعاتھا

%1,8631,0942431,1198951,0819106771998,08215,02453.8منتجات  المملكة  النباتية

%82,28177,04251,48349,01828,38323,55218,83617,13617,00316,603381,337665,87357.3المجموع

%94.3%54.0%2.4%2.4%2.4%2.7%3.3%4.0%6.9%7.3%10.9%11.6النسبة  من  المجموع  العام  للصادرات

ر اليھا خالل الفصل الرابع من العام 2015 جدول رقم 14- توزيع الصادرات الصناعية بحسب ابرز السلع المصدرة وابرز البلدان المصدَّ

   جميع األرقام المبينة أعاله ھي بآالف الدوالرات
 
  



 
            الجمهورية اللبنانية
  وزارة الصناعة

 

17  مصدر األرقام: مديرية الجمارك اللبنانية    علومات الصناعيةممصلحة ال-وزارة الصناعةإعداد التقرير: 

اني البلد %المجموع بالليرة اللبنانيةكانون االولتشرين الثانيتشرين االولايلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباط كانون الث
%9,300,151,83310,739,529,6238,227,462,9276,876,138,9386,441,854,0115,948,318,9444,126,231,4147,800,107,8242,860,532,6115,255,944,2834,785,117,3596,239,379,62378,600,769,39021.42ايطاليا
%7,114,713,7405,257,229,6968,089,728,4783,246,890,5416,408,968,1336,988,464,0968,622,518,5517,039,050,8565,054,512,2834,371,150,5196,867,281,3517,326,657,58776,387,165,83120.81الصين
%3,387,876,7601,474,032,9232,637,465,2884,884,954,80017,218,255,94710,471,961,5333,714,072,0194,509,844,0834,166,688,3445,065,952,9615,924,963,3424,177,290,58767,633,358,58718.43المانيا
%1,752,304,5106,312,503,4731,578,561,9832,038,835,334804,266,3141,193,658,075729,731,4941,339,832,294814,278,0671,083,322,768707,678,9711,052,774,37019,407,747,6535.29فرنسا

%719,025,5141,394,630,5271,613,640,6071,230,149,7521,560,277,2122,324,546,1952,035,268,2611,449,555,5161,007,832,6981,603,971,6231,554,879,467999,057,81217,492,835,1844.77الواليات المتحدة االميركية
%916,616,5201,167,090,6131,596,130,6662,135,928,6671,055,779,8111,421,702,1762,178,581,5361,060,085,919897,040,4771,136,610,9781,706,592,1371,172,744,69816,444,904,1984.48تركيا
%1,139,725,7681,327,088,4351,790,236,0321,059,261,0131,309,667,552603,178,217782,807,693597,027,955865,190,969308,007,431530,137,9291,266,019,67911,578,348,6733.15تايوان

%864,234,738530,374,644727,354,381470,777,910538,341,547371,175,394941,172,043676,777,718643,877,876974,065,743535,857,282732,971,7958,006,981,0712.18المملكة المتحدة
%415,600,574319,262,0581,322,935,2881,150,434,6391,069,149,992222,263,995198,371,534676,586,808195,352,238321,263,0911,396,344,535205,338,0957,492,902,8472.04سويسرا
%419,559,7821,431,187,430118,208,907924,220,693765,288,070710,221,966550,194,296112,616,709169,951,512136,886,723176,828,048282,370,9025,797,535,0381.58ماليزيا
%660,591,498417,441,00882,436,976750,127,55935,446,8051,229,427,653217,633,348815,339,41384,544,290860,157,074115,863,96418,332,7725,287,342,3601.44الھند
%276,416,58257,513,899282,925,884434,317,100396,296,553244,025,825832,170,117227,656,843195,662,32135,448,692869,458,314221,793,7204,073,685,8501.11اسبانيا
%619,732,03991,798,50956,405,77981,942,809619,223,22082,235,393245,555,811807,622,878964,367,642130,512,072182,034,884113,677,8093,995,108,8451.09ھولندا
%58,268,96242,349,07424,289,7791,122,163,87586,054,27713,548,529111,443,855187,009,6481,264,011,41129,725,97025,000,001565,091,5343,528,956,9150.96الدانمارك
%126,277,5811,419,232,85976,897,421195,457,912227,020,884180,760,849260,641,476172,193,834155,444,164106,616,192292,356,76587,405,4943,300,305,4310.90اليابان
%361,061,31062,131,181146,486,530101,668,918912,014,847174,946,956187,989,219158,120,045110,135,606298,589,87791,411,607231,848,1522,836,404,2480.77السويد
%126,775,526121,828,522122,402,93282,929,404548,858,37780,893,82253,495,322194,297,04654,556,140108,390,869689,672,143372,145,6912,556,245,7940.70النمسا
%5,463,63230,524,0423,026,92211,852,51030,666,6321,925,400,000223,020,17413,286,1992,550,000205,213,4662,451,003,5770.67فنلندا
%178,385,30433,168,251261,152,31635,604,111281,424,318440,088,281104,868,374188,362,146192,659,995438,562,73816,735,740267,496,7102,438,508,2840.66تشيكيا
%139,816,22262,386,03987,088,62388,296,56160,206,973849,939,767337,091,20335,971,34272,043,211263,463,197103,450,463209,405,2552,309,158,8560.63بلجيكا
%4,130,454312,909,105289,165,041784,506387,573,00629,065,081222,938,336464,849,172431,994124,149,398131,391,795179,713,4742,147,101,3620.59فيتنام
%430,524,8034,553,861103,194,26050,889,81232,888,929296,136,44113,355,1701,031,036,4999,753,43747,980,34212,798,30490,847,2502,123,959,1080.58ھنغاريا

%116,029,561176,384,853103,807,892291,178,860356,498,286212,311,710140,942,653119,831,663103,315,17599,975,467157,621,630125,365,7042,003,263,4540.55جمھورية كوريا
%103,010,789110,202,45269,772,79434,783,259182,997,92149,381,999182,607,80233,081,104198,435,5542,180,392719,999,8011,686,453,8670.46تايالند
%100,353,52064,558,492371,738141,922,734188,299,94722,375,309115,482,870483,311,63722,499,28487,498,673191,363,4761,883,4661,419,921,1460.39اليونان
%96,235,2748,737,03599,238,307147,643,61623,466,894192,403,983119,000,630314,996,0374,587,091104,789,95197,712,184205,530,1531,414,341,1550.39كندا

%2,183,7278,500,00046,231,488163,265,108136,007,69834,812,9028,431,697290,658,38624,013,029282,827,49095,416,292187,978,5191,280,326,3360.35سنغافورة
%212,930,6156,381,873167,462,38849,603,77345,134,21320,636,935117,911,20173,028,826181,457,05628,763,976150,399,86055,802,2601,109,512,9760.30المكسيك
%234,200,00090,245,609233,050,64961,041,9651,458,347341,550139,500,0005,663,629146,035,154108,240,1388,228,4077,914,1471,035,919,5950.28اندونيسيا
%56,827,428131,231,89615,649,255115,768,1819,554,209146,774,33010,856,255125,599,867128,375,03393,755,25541,874,371876,266,0800.24بلغاريا
%398,530,0004,344,67334,037,0842,994,7324,697,00049,851,45749,346,813236,564186,396,411111,095,00021,451,037862,980,7710.24مصر
%39,680,72636,181,94828,849,16436,402,47526,681,01333,889,95641,614,90914,243,99531,987,55744,526,993281,799,577215,683,738831,542,0510.23سوريا

%13,680,11214,273,673204,298,464299,13813,412,531156,896,7022,714,645272,098,86515,200,00050,797,23713,911,01928,125,802785,708,1880.21االمارات العربية المتحدة
%60,030,07623,325,477179,893,589108,703,3986,328,911119,489,12975,368,59614,360,19625,335,09430,356,98463,132,11054,945,173761,268,7330.21بولونيا
%845,6742,634,047115,555,6889,389,736112,735,400119,503,122122,681,32418,902,69123,800,000120,196,2333,734,98121,182,511671,161,4070.18البرازيل
%213,691,63188,354,02850,114,49618,254,34963,512,11744,035,3556,440,8302,678,83466,260,2056,543,70670,316,1205,109,428635,311,0990.17رومانيا
%87,200,000161,942,86281,875,663636,41550,732,64392,804,731137,702,647612,894,9610.17اوكرانيا
%41,579,972531,50186,187,52974,938,0999,363,52884,329,725112,375,3182,407,88856,700,000919,1241,740,747471,073,4310.13استراليا
%468,482,000468,482,0000.13مختلف
%2,370,00060,087,2654,321,940312,799,0954,383,53217,500,0001,630,96926,015,40018,100,000447,208,2010.12قبرص
%865,589435,550,0007,396,150443,811,7390.12صربيا
%6,663,02637,268,6796,317,00170,099,5234,183,16195,263,8879,896,55226,908,460125,072,46415,556,04324,675,821421,904,6170.11البرتغال
%11,893,653920,34217,852,83098,318,050165,591875,46049,382,1415,262,568407,9669,730,40437,347,72397,714,032329,870,7600.09سلوفاكيا
%34,400,00025,877,66730,543,58162,203,71937,020,00079,992,67328,580,149298,617,7890.08ايران
%10,350,00017,990,905131,711,304107,300,00029,854,639297,206,8480.08االردن
%6,204,39968,379,71511,663,8978,071,284122,162,94412,020,96248,750,294277,253,4950.08كرواتيا
%6,760,248252,989364,45017,495,04415,890,2419,148,24552,972,3572,038,49297,105,30634,192,02035,728,362271,947,7540.07كوستاريكا
%547,12336,546,4083,679,34922,274,3008,672,88848,450,63622,203,8926,754,77311,618,129275,18216,518,999177,541,6790.05ايرلندا
%3,781,04814,007,058115,97328,307,8899,466,02518,353,9367,631,8811,184,8183,457,40411,198,11617,634,51017,686,301132,824,9590.04الفيليبين

%4,764,428222,72457,633,23311,000,50721,592,42625,814,120613,589121,641,0270.03المملكة العربية السعودية
%6,341,85896,499,998102,841,8560.03التيفيا

%1,261,9614,098,29597,9757,942,62980,658,766622,873640,39995,322,8980.03ھونغ كونغ
%78,200,000738,67478,938,6740.02مالطا

%37,400,00039,000,00076,400,0000.02سان ماران
%74,000,00074,000,0000.02نيجيريا

%1,097,9975,137,1923,791,6833,107,09817,326,91214,411,98118,000,0009,900,959489,07473,262,8960.02افريقيا الجنوبية
%8,036,04041,476,8772,936,76610,039,5177,516,1811,913,89571,919,2760.02نيوزيلندا
%7,105,0219,000,00017,915,00020,428,2309,680,7206,900,00071,028,9710.02النروج
%7,180,336894,9642,513,4711,253,5331,426,5712,131,61212,790,23294,50818,78637,994,08766,298,1000.02سلوفينيا
%32,520,00032,520,0000.01عمان
%30,700,00030,700,0000.01باكستان
%28,522,83828,522,8380.01مقدونيا
%71,914254,653242,90020,987,085225,4128,24421,790,2080.01تونس

%20,804,35120,804,3510.01ترينيتي توباغو
%168,22915,966,60816,134,8370.00سوازيلند
%7,614,9731,268,5812,941,6413,251,13115,076,3260.00روسيا

%2,702,49635,8874,369,000372,6396,100,000181,16413,761,1860.00اللوكسمبورغ
%1,502,2379,950,00011,452,2370.00ليتوانيا
%2,850,0008,301,34411,151,3440.00المغرب

%26,952903,3244,905,7002,564,44726,898154,0561,769,78610,351,1630.00البوسنة والھرسك
%1,822,8041,815,1642,563,591927,0262,787,6179,916,2020.00جورجيا
%5,491,0821,018,1526,509,2340.00االرجنتين

%1,471,8112,666,090684,7904,822,6910.00ج. دومينيكان
%4,400,0004,400,0000.00ارمينيا
%4,157,8194,157,8190.00كاميرون
%154,023729,59672,4761,634,3292,590,4240.00استونيا
%2,037,849239,4062,277,2550.00ايسلندا

%326,67494,734294,793128,802845,0030.00روسيا البيضاء
%431,552431,5520.00غينيا بيساو
%312,603312,6030.00الكويت
%221,806221,8060.00كينيا

%108,960108,9600.00كولومبيا
%56,62856,6280.00موناكو
%11,98911,9890.00فنزويال
%9,5149,5140.00ماكاو

%30,857,849,91533,628,925,70830,839,724,88128,863,667,23242,179,939,84235,717,806,84730,322,922,31632,117,093,52420,874,901,37824,948,235,42828,440,268,42928,204,198,561366,995,534,061100.00المجموع بالليرة اللبنانية

2015 ر خالل العام جدول رقم 15- الواردات من اآلالت والمعدات الصناعية بحسب البلد الُمصدِّ
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18  مصدر األرقام: مديرية الجمارك اللبنانية    علومات الصناعيةممصلحة ال-وزارة الصناعةإعداد التقرير: 

ر البلد الُمصدِّ
آالت للصناعات 

الغذائية
آالت لصناعة 

المنتجات المعدنية
آالت لصناعة 
المطاط  واللدائن

آالت تستعمل في 
التغليف

معدات لصناعة 
اآلالت االوتوماتيكية

آالت لصناعة 
الورق والكرتون

آالت للطباعة 
والتجليد

معدات للصناعات 
الطبية

آالت لتسجيل ونسخ 
اشرطة الفيديو وال 

سي دي

آالت لصناعة 
االلبسة والنسيج

آالت التجھيزات 
الكھربائية

آالت الصناعات 
الكيميائية

االت لصناعة 
العلف للحيوانات

معدات لصناعة 
االالت

آالت لخلط مواد 
البناء

آالت لصناعة 
حجارة البناء

آالت لصناعة 
الجلود واالحذية

آالت لصناعة 
الخشب

مختلف
المجموع بالليرة 

اللبنانية

2,169,607,8261,611,087,7681,217,750,868739,138,4991,323,260,3711,948,411,704330,120,115268,763,7101,318,607,402146,787,5251,103,352,000130,533,06258,615,13044,395,7856,154,657,69218,565,089,457الصين

2,432,118,9161,515,532,2142,039,080,6422,454,026,90824,658,364573,852,954270,343,207125,856,68620,384,201441,924,72948,477,73137,155,92022,083,28667,000,00011,257,5466,196,687,96116,280,441,265ايطاليا

1,302,132,5841,155,809,663532,649,09770,569,99767,641,361225,737,6932,736,788,3121,014,728,7623,470,073572,872,477291,301123,550,000118,736,2207,243,229,35015,168,206,890المانيا

1,402,169,223117,081,25028,456,90031,686,89452,408,319303,510,78123,399,147264,247,835127,255,80714,404,526170,5951,793,117,6254,157,908,902الواليات المتحدة االميركية

139,052,0371,491,331,164452,793,509348,626,3992,700,00077,800,0003,608,43061,411,02238,190,8863,609,8251,396,824,5414,015,947,813تركيا

380,325,599106,430,00012,300,000165,551,993160,964,078152,04775,553,54745,815,0001,896,683,8452,843,776,109فرنسا

878,409,6476,904,200918,3985,692,50411,263,29911,647,90028,800,000256,148,9519,026,55763,565,02135,500,000935,018,3432,242,894,820المملكة المتحدة

91,415,35539,359,056423,510,00012,503,772833,325,552310,549,8254,390,2857,817,00041,303,92316,975,611323,014,6602,104,165,039تايوان

95,043,68816,263,87735,700,00025,874,8321,129,1793,686,938714,8254,600,00014,750,0001,725,182,3821,922,945,721سويسرا

194,423,4901,354,7321,510,0002,900,488685,786969,334,2071,170,208,703النمسا

92,123,09423,686,277445,567,78519,786,9408,750,00010,371,35724,074,174502,341,0991,126,700,726اسبانيا

390,162,88264,500,0006,900,0002,550,0007,209,335523,031,593994,353,810الھند

274,9237,298,0067,055,72524,700,000881,287,093920,615,747تايالند

7,870,710206,384,83587,300,0002,206,33913,007,695406,025,609722,795,188تشيكيا

98,430,96283,758,79762,106,12631,390,14612,21565,12259,150,000286,936,268621,849,636السويد

121,092,02310,300,000414,500,0007,200,03766,725,445619,817,505الدانمارك

86,5251,700,000532,097,52718,732,666584,41542,884,540596,085,673ماليزيا

52,367,71262,713,457157,550,00025,409,749292,628277,985,369576,318,915بلجيكا

1,120,00686,223,912176,550,000302,328,383566,222,301سنغافورة

218,656,0518,542,3412,862,500470,042301,605163,456,576147,721,193542,010,308سوريا

11,220,9074,696,80422,581,10338,969,92416,200,00024,144,5113,883,122202,810,01513,800,000148,072,065486,378,451اليابان

435,550,0007,396,150442,946,150صربيا

781,219433,413,2831,060,165435,254,667فيتنام

135,705,58593,151,46234,508,94758,537,4907,117,8533,259,21793,944,211426,224,765ھولندا

72,399,67442,634,832736,69438,966,26023,000,000230,294,828408,032,288كندا

9,045,2685,050,00094,351,8949,701,667162,141,472144,9557,071,34195,456,204382,962,801جمھورية كوريا

281,240,021281,240,021اوكرانيا

28,777,244251,968,371280,745,615اليونان

8,123,75340,850,00016,930,12916,641,9701,958,576150,461,668234,966,096المكسيك

63,187,0252,550,0003,900,000151,412,640221,049,665فنلندا

167,025,688167,025,688كوستاريكا

21,700,000149,469117,400,0003,835,7863,500,00018,719,073165,304,328البرتغال

499,35622,694,92932,372,95596,058,656151,625,896ھنغاريا

25,799,63510,100,000157,1689,666,814102,710,650148,434,267بولونيا

21,426,125123,687,600145,113,725البرازيل

31,510,671113,281,488144,792,159سلوفاكيا

15,774,432121,380,207137,154,639االردن

41,6575,900,00010,741,762118,946,207135,629,626بلغاريا

13,032,037119,514,000132,546,037مصر

1,478,899214,779108,240,13814,448,876124,382,692اندونيسيا

11,800,0005,520,23091,252,592108,572,822ايران

7,000,000305,62885,528,43092,834,058االمارات العربية المتحدة

81,969,25481,969,254رومانيا

81,922,03881,922,038ھونغ كونغ

18,020,96242,750,29460,771,256كرواتيا

59,359,87159,359,871استراليا

21,521,95323,840,9511,156,02346,518,927الفيليبين

39,000,00039,000,000سان ماران

38,012,87338,012,873سلوفينيا

32,520,00032,520,000عمان

12,222,9314,847,2354,881,4796,460,66528,412,310ايرلندا

21,220,74121,220,741تونس

20,804,35120,804,351ترينيتي توباغو

1,837,49112,862,5093,400,00018,100,000قبرص

6,941,5971,461,378122,268366,8061,497,98410,390,033افريقيا الجنوبية

9,950,0009,950,000ليتوانيا

9,430,0769,430,076نيوزيلندا

6,472,639181,1646,653,803اللوكسمبورغ

684,7902,666,0903,350,880ج. دومينيكان

3,251,1313,251,131روسيا

2,787,6172,787,617جورجيا

729,5961,706,8052,436,401استونيا

1,923,8421,923,842البوسنة والھرسك

738,674738,674مالطا

613,589613,589المملكة العربية السعودية

423,595423,595روسيا البيضاء

239,406239,406ايسلندا

221,806221,806كينيا

108,960108,960كولومبيا

10,974,371,6506,392,886,5474,921,978,1634,624,004,0704,203,271,3603,931,515,0803,883,544,1992,118,817,9512,007,723,0191,623,145,2031,155,729,731244,187,998244,154,992182,700,000163,998,44767,000,00055,653,3313,609,82534,794,410,85281,592,702,418المجموع بالليرة اللبنانية

ر خالل الفصل الرابع من العام 2015 جدول رقم 16- الواردات من اآلالت والمعدات الصناعية بحسب نوع النشاط الصناعي* والبلد الُمصدِّ

  
  تي من الممكن استعمالها في عدة قطاعات.ال والمعداتاآلالت  "مختلف"في هذا الجدول بحسب القطاعات الصناعية العائدة لها في حين تضمن البند والمعدات اآلالت  صنفت*


