
 

            الجمهورية اللبنانية
 وزارة الصناعة

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

 

 خالل اآلالت والمعدات الصناعيةوواردات تقرير مفصل عن الصادرات الصناعية 
  ٢٠١٦من العام  شهر تموز

 

أعــدت مصــلحة المعلومــات الصــناعية فــي وزارة الصــناعة تقريــرًا مفصــًال عــن الصــادرات 
  .٢٠١٦من العام  شهر تموزالصناعية وواردات اآلالت والمعدات الصناعية عن 

االشـــهر الســـبعة مجمـــوع قيمـــة الصـــادرات الصـــناعية اللبنانيـــة خـــالل  مـــع اإلشـــارة الـــى ان
مليـون  ٧٧٤و مليـار مليون دوالر أميركي (د.أ.) مقابـل ٤٨٠ومليار  بلغ ٢٠١٦من العام  االولى

 د.أ. خـالل الفتـرة عينهـا مـن العـاممليـون  ٨٤٣وومليـار  ٢٠١٥ د.أ. خالل الفترة عينهـا مـن العـام
٪ مقارنـًة ١٩.٧انخفاض ونسبته و  ٢٠١٥٪ مقارنًة مع العام ١٦.٦ونسبته  نخفاضأي با، ٢٠١٤

  )١١و ١ . (جدول رقم٢٠١٤مع العام 
االشــهر  خــاللالصــناعية اللبنانيــة كمــا تجــدر االشــارة الــى ان المعــدل الشــهري للصــادرات 

 خــالل العــاممليــون د.أ  ٢٥٣.٤ مقابــلد.أ مليــون  ٢١١.٤ بلــغ ٢٠١٦ العــام مــن الســبعة االولــى
  .٢٠١٤ خالل العاممليون د.أ  ٢٦٣.٣، و٢٠١٥

االشـهر من جهة أخرى، بلغ مجموع قيمة الواردات من اآلالت والمعدات الصناعية خالل 
مليـون د.أ. خـالل الفتـرة  ١٥٤.٢مليـون د.أ. مقابـل  ١٤٧.٨نحو  ٢٠١٦من العام  السبعة االولى

 نخفـاضأي با ٢٠١٤ مليـون د.أ. خـالل الفتـرة عينهـا مـن العـام ١٧٠.٣و ٢٠١٥عينها من العـام 
. ٢٠١٤٪ مقارنــــًة مــــع العــــام ١٣.٢وانخفــــاض ونســــبته  ٢٠١٥٪ مقارنــــًة مــــع العــــام ٤.١ونســــبته 

  )١٨و١٧ (جدول رقم

من العام  شهر تموزخالل  اآلالت والمعدات الصناعيةاردات عن الصادرات الصناعية وو مفصل تقرير 
٢٠١٦  

 ٢٠١٦من العام  شهر تموزالصناعية خالل  صادراتلا .١
 د.أ. مليون ١٧٨.٨ما قيمته  ٢٠١٦من العام  شهر تموزخالل جموع الصادرات الصناعية بلغ م
شهر خالل  د.أ. مليون ٢٦١.٨و ٢٠١٥من العام  شهر تموزخالل د.أ.  مليون ٢٣٣.٥ مقابل
 العام مع مقارنةً  ٪٢٣.٤ همليون د.أ. ونسبت ٥٤.٧ وقيمته بانخفاضأي  ٢٠١٤من العام  تموز

 ١ (جدول رقم .٢٠١٤ العاممع  مقارنةً  ٪٣١.٧ همليون د.أ. ونسبت ٨٣ه وقيمت وانخفاض ٢٠١٥
  )١ورسم بياني رقم 



 

            الجمهورية اللبنانية
 وزارة الصناعة

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

  
  ةر أهم المنتجات الُمصدَّ  ١ -١
، األولىالمرتبة  ٢٠١٦من العام  شهر تموز اللخ منتجات الصناعات الكيماوية حتلت صادراتإ

ستوردة لهذا المنتج إذ المالئحة البلدان  البرازيل توتصدر  مليون د.أ. ٤٢.٢إذ بلغت قيمتها 
 ٣٥.٨بقيمة  اآلالت واالجهزة والمعدات الكهربائيةتليها  مليون د.أ.، ٩.٦ت ما قيمته استورد

 ثم مليون د.أ.، ٨.٧صدارة الدول المستوردة لهذا المنتج بقيمة  العراق واحتل مليون د.أ.،
بلدان المستوردة لهذا الئحة ال سوريا توتصدر  .مليون د.أ ٣٠.٦بقيمة  منتجات صناعة االغذية

مليون  ١٣.٨بقيمة  ومصنوعاتهاة المعادن العادي ثم .مليون د.أ ٦ما قيمته  تالمنتج إذ استورد
  )١٦و ١٥ قمجدول ر ولمزيد من التفاصيل  ١٠، ٨، ٦، ٤ ،٢ (جدول رقم .د.أ
  
  المنتجات التي ارتفعت قيم صادراتها ٢-١

  المنتجات التالية: سجلت اإلحصاءات ارتفاعًا ملحوظًا للصادرات من

من  شهر تموزمليون د.أ. خالل  ١.١ارتفعت قيمتها من  ادوات واجهزة للبصريات ١-٢- ١
ورسم بياني  ٢(جدول رقم  ٢٠١٦من العام  شهر تموزمليون د.أ. خالل  ١.٨الى  ٢٠١٥العام 
 سورياكل من العراق والواليات المتحدة االميركية و  صادرات هذا المنتج الى ارتفعت). ٢رقم 

(جدول  مليون د.أ. ٠.٧االجمالي والبالغ حوالي  االرتفاعمما ادى الى  االمارات العربية المتحدةو 
  ).٤و ٣رقم 

  
مليون د.أ. خالل  ١٠.٦ارتفعت قيمتها من  لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته ٢-٢- ١

(جدول رقم   ٢٠١٦من العام  شهر تموزمليون د.أ. خالل  ١١الى  ٢٠١٥من العام  شهر تموز
العراق فيما ارتفعت هذه الصادرات  صادرات هذا المنتج الى انخفضت). ٢ورسم بياني رقم  ٢
االجمالي  االرتفاعمما ادى الى  سوريا واسبانيا والمملكة العربية السعودية ومصركل من  الى

  ).٦و ٥(جدول رقم  مليون د.أ. ٠.٤والبالغ حوالي 
  
  
  
  



 

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

  
  دراتهاالمنتجات التي انخفضت قيم صا ٣-١

  للصادرات من المنتجات التالية:ملحوظًا  نخفاضاً سجلت اإلحصاءات ا

(دون الماس الخام وسبائك ثمينة المعادن الكريمة، الكريمة وشبه الحجار األلؤلؤ، ال ١-٣-١
من  شهر تموزخالل مليون د.أ.  ١٨.٥قيمتها من  انخفضت الذهب والفضة بشكلها الخامي)

ورسم بياني  ٢(جدول رقم  ٢٠١٦من العام  شهر تموزخالل د.أ. مليون  ٦.٧الى  ٢٠١٥العام 
والهند وسويسرا  االمارات العربية المتحدةمن  كل صادرات هذا المنتج الى انخفضت ).٢رقم 

 مليون د.أ. ١١.٨االجمالي والبالغ حوالي  االنخفاضمما ادى الى  والمملكة العربية السعودية
  )٨و ٧(جدول رقم 

  
خالل  مليون د.أ.  ٤٧.٢انخفضت قيمتها من  األجهزة والمعدات الكهربائيةاآلالت و  ٢-٣-١

(جدول  ٢٠١٦من العام  شهر تموزخالل مليون د.أ.  ٣٥.٨الى  ٢٠١٥من العام  شهر تموز
 المملكة العربية السعوديةكل من  صادرات هذا المنتج الى انخفضت ).٢ورسم بياني رقم  ٢رقم 

مما ادى الى االنخفاض ليبيريا واالمارات العربية المتحدة والعراق وقطر واالردن ومصر و 
  )١٠و ٩(جدول رقم  مليون د.أ. ١١.٤االجمالي والبالغ حوالي 

  
  السوق الرئيسية للصادرات ٤-١
  السوق الرئيسية للصادرات بحسب تكتالت الدول ١-٤-١
نانية، فقد بلغت السوق الرئيسية للصادرات الصناعية اللب الشهرخالل هذا شكلت الدول العربية  

الصادرات الصناعية  مجموعمن  ٪٥٤.٤ أي ما نسبته .مليون د.أ ٩٧.٣ الصادرات إليها قيمة
االفريقية  الدول ومن ثم ٪١٧.١استوردت ما نسبته اذ الثانية المرتبة االوروبية الدول  احتلتبينما 
. ومن ٪٩.٢بما نسبته  يةاالميرك الدول هاتلي ٪١٢.١المرتبة الثالثة بما نسبته في  عربيةالغير 
 ٢٢.٩بقيمة  اآلالت واالجهزة والمعدات الكهربائيةالى الدول العربية:  ةر المنتجات المصدَّ  أبرز

 الصناعات الكيماويةمنتجات  ،.مليون د.أ ١٨.١بقيمة  منتجات صناعة االغذيةمليون د.أ.، 
  .)١٢(جدول رقم  مليون د.أ. ١٦.٩قيمة ب
  
  



 

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

  الدولبحسب لصادرات السوق الرئيسية ل ٢-٤-١

المملكة العربية السعودية قد تصدرت ف المستوردة للمنتجات الصناعية اللبنانية لنسبة للدولاب
مليون د.أ. أي ما يوازي  ٢١ لشهراخالل هذا  قيمة الصادرات إليهاالدول حيث بلغت  هذه الئحة
الثانية حيث بلغت قيمة  المرتبةالعراق  واحتل الصناعية القيمة اإلجمالية للصادراتمن  ٪١١.٧

حيث بلغت  االمارات العربية المتحدة ليهت٪ ٩.٣أي ما يوازي مليون د.أ.  ١٦.٦إليه الصادرات 
  )١٣(جدول رقم  ٪.٨.٨ مليون د.أ. أي ما يوازي ١٥.٨ اقيمة الصادرات إليه

 

دولة  ٢٧، افريقية غير عربية دولة ٤٣ ،أوروبيةدولة  ٤٤ التصدير الى لشهراتم خالل هذا وقد 
أما الدول التي  .ةأوقياني دول ٤و عربيةدولة  ١٩ ،اميركية دولة ٢٣، عربية آسيوية غير

 دول ٧، عربيةدول  ٩، اوروبية  ةدول ١٢ استوردت بأكثر من مليون د.أ. فهي موزعة كما يلي:
ورسم بياني  ١٤. (جدول رقم ةياميرك دول ٣و ،آسيوية غير عربيةدول  ٣ ،افريقية غير عربية

   )٤و ٣رقم 

  اآلالت والمعدات الصناعية. واردات ٢
 ٢٠١٦مــن العــام  شــهر تمــوزاآلالت والمعــدات الصــناعية فــي  الــواردات مــنبلــغ مجمــوع 

 ٣٠.٣و ٢٠١٥ مليــون د.أ. خــالل الفتــرة عينهــا مــن العــام ٢٠.١مقابــل مليــون د.أ.،  ١٦.٨نحــو 
٪ مقارنــًة مــع العــام ١٦.٥ســبته ون بانخفــاضأي  ٢٠١٤مليــون د.أ. خــالل الفتــرة عينهــا مــن العــام 

 )١٨و١٧ . (جدول رقم٢٠١٤% مقارنة مع العام ٤٤.٥وانخفاض ونسبته  ٢٠١٥

إلى لبنان، حيث بلغت  والمعدات الصناعية الئحة البلدان الُمَصِدرة لآلالت الصينوقد تصدرت 
ومن ثم مليون د.أ.  ٢.٨بحوالي  ايطالياتليها  مليون د.أ. ٤حوالي  الشهرقيمتها خالل هذا 

  )١٧مليون د.أ. (جدول رقم  ٢.٢بحوالي  المانيا

  المستوردة بحسب بلد المنشأ والنشاط الصناعي اآلالت والمعدات الصناعيةتوزيع  ١- ٢
 مليون د.أ. ٣.٤، إذ بلغت قيمتها المرتبة االولى للصناعات الغذائية تاآلال وارداتحتلت إ

 مليون ٠.٧ ى لبنان إذ صدَّرت ما قيمتهالمنتج ال الئحة البلدان الُمصدِّرة لهذا ايطالياوتصدرت 
 الصينواحتلت  مليون د.أ.، ١.١بقيمة  الت لصناعة المنتجات المعدنيةاآلواردات تليها  د.أ.،

 واللدائنالمطاط  الت لصناعةفاآل د.أ.، مليون ٠.٣ ول الُمصدِّرة لهذا المنتج بقيمةصدارة الد
  )١٨(جدول رقم  د.أ.مليون  ٠.٨ قيمةب



 

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

  
  
  
  

2014
التغيير 

  change
2015/2014

2015 2016
التغيير 

  change
2016/2015

January 237.5 2.4% 243.2 199.5 -18.0%  كانون الثاني 

February 242.6 -2.1% 237.5 222.8 -6.2% شباط

March 258.7 -4.7% 246.5 211.6 -14.1% آذار

April 277.1 -13.3% 240.2 231.1 -3.8% نيسان

May 286.9 -2.2% 280.6 210.6 -24.9% ايار

June 278.3 4.9% 292.1 225.3 -22.8% حزيران

July 261.8 -10.8% 233.5 178.8 -23.4% تموز

August 275.9 -15.4% 233.4 آب

September 269.0 -9.9% 242.5 ايلول

October 269.1 -5.1% 255.3 تشرين االول

November 232.7 -5.5% 219.9 تشرين الثاني

December 260.1 -11.1% 231.1 كانون االول

Total 3,149.8 -6.2% 2,955.8 1,479.7 المجموع

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

جدول رقم 1-  تطور الصادرات الصناعية خالل األعــوام 2016-2015-2014

 جميع األرقام المبينة أعاله ھي بمليون دوالر أميركي

  
  

  
  
  
  
  
  



 

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

  
  

Section Goods تموز 2015 تموز 2016 السلع

1 Animal products 0.7 0.2 منتجات المملكة الحيوانية

2 Vegetable products 3.6 3.4 منتجات المملكة النباتية

3 Fats and Edible Fats and oils 2.7 2.7 شحوم ودهون وزيوت

4 Prepared foodstuffs 37.6 30.6 منتجات صناعة االغذية

5 Mineral Products 0.8 0.7 منتجات معدنية

6 Products of the chemical 52.0 42.2 منتجات الصناعات الكيماوية

7 Plastics and articles thereof 10.6 11.0 لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته

8
Raw hides and skins, leather, 
furskins

1.4 1.2 جلود، جلود بفراء ومصنوعاتها

9 Wood and articles of wood 1.3 1.3 خشب ومصنوعاته

10
Paper and paperboard and 
articles thereof

14.0 10.8 ورق وكرتون ومصنوعاتهما

11 Textiles and textile articles 8.9 6.7 مواد نسيجية ومصنوعاتها

12
Footwear, headgear, prepared 
feather

0.8 0.5 احذية ، اغطية رأس ، ريش

13 Articles of stone, plaster, cement 1.8 1.3 مصنوعات من حجر جبس اسمنت

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

18.5 6.7

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

بشكلها الخامي)

15
Base metals and articles of base 
metal

19.4 13.8 معادن عادية ومصنوعاتها

16
Machinery and mechanical 
appliances

47.2 35.8 آالت وأجهزة ومعدات كهربائية

17 Transport equipment 2.1 1.6 معدات نقل

18
Optical instruments and 
apparatus

1.1 1.8 ادوات واجهزة للبصريات

19 Arms and ammunition 0.0 0.0 اسلحة وذخائر

20
Miscellaneous manufactured 
articles

9.1 6.5 سلع ومنتجات مختلفة

Total 233.5 178.8 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 تموز من العام 2016 وتموز من العام 2015
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 ٧  مصدر األرقام: مديرية الجمارك اللبنانية    علومات الصناعيةممصلحة ال -وزارة الصناعةإعداد التقرير: 

 
  ١ رسم بياني رقم

 
  ٢ رسم بياني رقم  
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 ٨  مصدر األرقام: مديرية الجمارك اللبنانية    علومات الصناعيةممصلحة ال -وزارة الصناعةإعداد التقرير: 

  
  
  
  

                       ٢٠١٥من العام  شهر تموزر إليها خالل البلدان المصدَّ  أبرزحسب  ادوات واجهزة للبصريات من صادرات -٣جدول رقم 
 نيجيريا ونغھونغ ك المانيا االردن ر إليهالبلد المصدَّ 

االمارات 
العربية المتحدة

 كندا ايطاليا فرنسا

 ٣٩ ٤٩ ٦٥ ٧٧ ١٠٢ ١٢١ ١٦٦ ٢٩٤  القيمة بآالف الدوالرات
  
  

                       ٢٠١٦من العام  شهر تموزر إليها خالل البلدان المصدَّ  أبرزحسب  ادوات واجهزة للبصريات من صادرات -٤جدول رقم 
 العراق ر إليهالبلد المصدَّ 

الواليات المتحدة 
االميركية

 سوريا
االمارات العربية 

 المتحدة
 انغوال ايطاليا سويسرا المانيا

 ٣٦ ٥٩ ١١٨ ١٣٣ ٢٩٣ ٣٠٨ ٣٢٠ ٣٧٩  القيمة بآالف الدوالرات
  
  
  
  

                      ٢٠١٥من العام  شهر تموزر إليها خالل البلدان المصدَّ  أبرزحسب  مطاط ومصنوعاتهاللدائن ومصنوعاتها، الصادرات  -٥جدول رقم 
 العراق سوريا ر إليهالبلد المصدَّ 

المملكة العربية 
السعودية

 مصر
االمارات 

العربية المتحدة
 الكويت السودان

المملكة 
 المتحدة

 ٢٨٢ ٢٩١ ٣٠٩ ٥٠٠ ٦٥٨ ٦٧٦ ١,٠٢٨ ٢,٦٥٨  القيمة بآالف الدوالرات
  
  

                      ٢٠١٦من العام  شهر تموزر إليها خالل البلدان المصدَّ  أبرزحسب  مطاط ومصنوعاتهال، لدائن ومصنوعاتهاالصادرات  -٦جدول رقم 

 سوريا ر إليهالبلد المصدَّ 
المملكة العربية 

 السعودية
 العراق اسبانيا مصر

االمارات 
العربية 
 المتحدة

المملكة 
 المتحدة

 السودان

 ٢٨٤ ٢٩١ ٥٥٠ ٥٦٤ ٨٦٩ ٨٧٦ ٩٣٨ ٣,٢٥٦  القيمة بآالف الدوالرات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

            الجمهورية اللبنانية
 وزارة الصناعة

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

  
  

        ٢٠١٥من العام  شهر تموزر إليها خالل البلدان المصدَّ  أبرزحسب  معادن ثمينة*الكريمة، الكريمة وشبه الحجار االلؤلؤ، ال صادرات - ٧جدول رقم 

 ر إليهالبلد المصدَّ 
االمارات العربية 

 المتحدة
 الھند

المملكة العربية 
 السعودية

 االردن ھونغ كونغ تايالند بلجيكا سويسرا

 ٢٥٩ ٢٦٨ ٢٧٩ ٢٨٥ ١,٦٤٥ ١,٦٥٨ ٤,٤٦٠ ٩,٠٠٩  القيمة بآالف الدوالرات

  
  

       ٢٠١٦ام من الع شهر تموزر إليها خالل البلدان المصدَّ  أبرزحسب اللؤلؤ، االحجار الكريمة وشبه الكريمة، المعادن ثمينة*  صادرات - ٨جدول رقم 

 ر إليهالبلد المصدَّ 
االمارات العربية 

 المتحدة

المملكة 
العربية 
السعودية

 فرنسا االردن
الواليات 
المتحدة 
 االميركية

 تايالند سويسرا ھونغ كونغ

 ٨٨ ١٠٥ ١٥٠ ٣٤٨ ٣٦٥ ٦٣٥ ٨٦٣ ٣,٩٣٩  القيمة بآالف الدوالرات
  

  
  
  

  

  
  

                         ٢٠١٦من العام  شهر تموزر إليها خالل البلدان المصدَّ  أبرزحسب اآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية صادرات  -١٠جدول رقم 

 العراق ر إليهالبلد المصدَّ 
المملكة 
العربية 
السعودية

االمارات 
العربية 
المتحدة

 ليبيريا الكويت انغوال سوريا طرق

 ٩٧٥ ١,٤٣٢ ٢,٠٩٢ ٢,٢٤٥ ٢,٦٥٦ ٢,٨٨٥ ٢,٩٠٤ ٨,٧٣٦  القيمة بآالف الدوالرات
  
  
  
  
  
  
  
  
)مليون د.أ ١٠٠والتي بلغت قيمتها هذا الفصل  بشكلها الخاميوالفضة سبائك الذهب الماس الخام و (دون *

                        ٢٠١٥من العام  شهر تموزر إليها خالل البلدان المصدَّ  أبرزحسب واألجهزة والمعدات الكهربائية اآلالت  صادرات - ٩جدول رقم 
 العراق ر إليهالبلد المصدَّ 

المملكة العربية 
السعودية

 قطر
االمارات العربية 

المتحدة
 ليبيريا مصر االردن انغوال

 ١,٦١٣ ١,٦٣٨ ١,٧٣١ ٢,٥٤٤ ٣,٣٩٢ ٣,٤٦٣ ٥,٥٧٥ ١٠,١٨٤  القيمة بآالف الدوالرات



 

            الجمهورية اللبنانية
 وزارة الصناعة

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

0.4 0.9 0.8 0.7 0.8 0.4 0.2 4.3 0.29%
منتجات المملكة الحيوانية

2
Vegetable products

3.0 5.5 3.6 5.3 4.5 4.3 3.4 29.6 2.00%
منتجات المملكة النباتية

3
Fats and Edible Fats and oils

3.4 3.1 3.7 4.1 3.6 2.4 2.7 22.9 1.54%
شحوم ودھون وزيوت

4
Prepared foodstuffs

34.5 35.0 42.3 47.2 40.8 39.7 30.6 270.1 18.25%
منتجات صناعة االغذية

5
Mineral Products

0.6 0.5 0.8 0.9 1.1 1.3 0.7 5.9 0.40%
منتجات معدنية

6
Products of the chemical

30.0 35.5 27.6 36.2 23.9 46.9 42.2 242.4 16.38%
منتجات الصناعات الكيماوية

7
Plastics and articles thereof

9.6 11.4 12.3 12.1 11.4 11.0 11.0 78.8 5.33%
لدائن ومصنوعاتھا، مطاط ومصنوعاته

8 Raw hides and skins, leather, 
furskins

0.9 1.0 1.3 1.4 1.1 1.0 1.2 7.9 0.54%
جلود، جلود بفراء ومصنوعاتھا

9
Wood and articles of wood

0.6 0.9 0.9 1.3 1.6 1.4 1.3 8.0 0.54%
خشب ومصنوعاته

10 Paper and paperboard and articles 
thereof

11.0 12.9 9.2 9.6 9.8 9.1 10.8 72.5 4.90%
ورق وكرتون ومصنوعاتھما

11
Textiles and textile articles

8.0 6.4 5.9 9.9 6.3 7.3 6.7 50.5 3.41%
مواد نسيجية ومصنوعاتھا

12 Footwear, headgear, prepared 
feather

1.0 1.2 1.6 1.0 0.8 1.2 0.5 7.2 0.49%
احذية ، اغطية رأس ، ريش

13
Articles of stone, plaster, cement

1.6 2.3 2.3 2.2 1.6 2.1 1.3 13.4 0.90%
مصنوعات من حجر جبس اسمنت

14

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

9.9 14.0 9.2 8.8 14.4 9.6 6.7 72.5 4.90%
لؤلؤ، احجار كريمة وشبه كريمة، معادن ثمينة

(دون الماس الخام وسبائك الذھب والفضة بشكلھا الخامي)

15 Base metals and articles of base 
metal

20.2 20.3 24.0 24.3 23.8 17.3 13.8 143.8 9.71%
معادن عادية ومصنوعاتھا

16 Machinery and mechanical 
appliances

53.7 59.9 54.3 54.2 54.0 57.9 35.8 369.9 25.00%
آالت واجھزة ومعدات كھربائية

17
Transport equipment

1.5 2.2 1.6 1.9 0.8 1.2 1.6 10.8 0.73%
معدات نقل

18
Optical instruments and apparatus

0.8 1.6 1.7 1.1 1.7 3.7 1.8 12.3 0.83%
ادوات واجھزة للبصريات

19
Arms and ammunition

0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.4 0.03%
اسلحة وذخائر

20 Miscellaneous manufactured 
articles

8.6 8.2 8.4 9.0 8.3 7.5 6.5 56.6 3.83%
سلع ومنتجات مختلفة

Total 199.5 222.8 211.6 231.1 210.6 225.3 178.8 1479.7 100.00% المجموع

عام 2016 جدول رقم 11- توزيع الصادرات الصناعية حسب السلع المصدرة خالل ال

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



 
            الجمهورية اللبنانية
  وزارة الصناعة

 

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

  
  
  

    ٢٠١٦من العام  شهر تموزر وتكتالت الدول خالل حسب المنتج المصدَّ  توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية -١٢جدول رقم 

 

  الدول العربية
الدول 
  األوروبية

 الدول
  االوقيانية

الدول 
  اآلسيوية

  عربيةالغير 

الدول 
  ةاألميركي

الدول 
  األفريقية

  عربيةالغير 

  المجموع  مختلف*

 ٢٢١  ٢٨ ٢٣ ١   ١٦٩ منتجات المملكة الحيوانية

 ٣,٤١٥  ١٨٦ ٤٠٥ ٩٤ ١٠٣ ٧٤٢ ١,٨٨٣ ملكة النباتيةمنتجات الم

 ٢,٦٩٣ ٧٩ ٩٠ ٥٣٢ ٥ ٦٤ ٤٩٢ ١,٤٣٠  شحوم ودهون وزيوت

 ٣٠,٦١٩ ٤٤٨ ١,٦٩٩ ٣,٠٤٣ ٣٠٧ ٦٦٥ ٦,٣٧٩ ١٨,٠٧٩   األغذيةمنتجات صناعة 

 ٧١٧ ٥١ ١٤ ٧ ٢٠  ١١٧ ٥٠٩  منتجات معدنية

 ٤٢,٢٢٤ ١٧ ٢,٧٩٠ ٩,٧٩٢ ٢,٨٢٩ ٩١ ٩,٨٤٩ ١٦,٨٥٦ منتجات الصناعة الكيماوية 

 ١١,٠١٨ ١٢٢ ١,١١٠ ٢٤٤ ٣٢٤ ٨ ١,٧٤٢ ٧,٤٦٧ لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته

 ١,١٨٢  ٤٥ ١ ١٤٤  ٣٨٧ ٦٠٤ جلود، جلود بفراء ومصنوعاتها

 ١,٢٥٧ ١ ٨٧  ٥  ٢٥ ١,١٣٩ خشب ومصنوعاته

 ١٠,٧٧١ ٨٥ ١,٥٣٦ ١٥ ٢٨٥ ١١ ٧٨١ ٨,٠٥٧  ماومصنوعاته وكرتون ورق

 ٦,٦٥٩ ٧٧ ٣٣٨ ٥٦٧ ١٤٣ ٤ ٢,٣٧٨ ٣,١٥١ ومصنوعاتها مواد نسيجية 

 ٥٤٠ ١ ٤٩  ٢  ٦ ٤٨١ رأس، ريش  أغطية، أحذية

 ١,٢٩٠  ١٩٧ ٤٨ ٢٦ ١٢ ٥١٧ ٤٨٩ مصنوعات من حجر جبس اسمنت

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

 بشكلها الخامي)والفضة الذهب 

٦,٦٨٢ ١١ ١٨ ٣٤٨ ٢٩٢  ٥٧١ ٥,٤٤٢ 

 ١٣,٨٣٩ ٣٩ ٢,٤٤٧ ١ ٤,٩٠٩ ٤ ٣,٥٩١ ٢,٨٤٨ معادن عادية ومصنوعاتها

 ٣٥,٨٢٣ ١٦٩ ٩,٠٤٨ ٩٨٩ ٩٩٦ ٣١ ١,٦٨٣ ٢٢,٩٠٦  ةكهر بائيمعدات و  وأجهزةآالت 

 ١,٥٨٣  ٢٧٨ ٤ ٢٨٦  ٢٩٨ ٧١٧ معدات نقل 

 ١,٧٩٤  ٨٧ ٣٢٠ ٤٧  ٣١٣ ١,٠٢٧  للبصريات وأجهزة أدوات

 -        وذخائر أسلحة

 ٦,٤٥٠ ٢ ١,٥٧١ ٧٧ ٣٤ ١ ٧٠٨ ٤,٠٥٧ سلع ومنتجات مختلفة

 ١٧٨,٧٧٤ ٢١,٦٢٠١,١٠٢ ٣٠,٥٧٩٩٩٤١٠,٧٥٢١٦,٤١٦ ٩٧,٣١١ المجموع
  األرقام المبينة أعاله هي بآالف الدوالرات    

  ي تزود بها السفن والطائرات.*يشمل "مختلف" البضاعة المصدرة إلى السوق الحرة، التي دخلت بشكل مؤقت إلى المستودعات وتلك الت
  

  
  
  
  
  



 
            الجمهورية اللبنانية
  وزارة الصناعة

 

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

  
  
  

 
  
  

  ٢٠١٦من العام  شهر تموزر إليها خالل البلدان المصدَّ  أبرزتوزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب  -١٣جدول رقم 

  ر إليهالبلد المصدَّ 
المملكة 
العربية 
السعودية

 العراق
االمارات 

 العربية المتحدة
 ياايطال االردن قطر البرازيل سوريا

 ٥,٧٨١ ٦,١٨٨ ٧,٠٦٦ ٩,٧٣٧ ١٤,٣٥٣ ١٥,٧٨٠ ١٦,٥٨٩ ٢٠,٩٩٣  القيمة بآالف الدوالرات
          

 تركيا فرنسا اسبانيا مصر الكويت ساحل العاج  ر إليهالبلد المصدَّ 
الواليات 
المتحدة 
 االميركية

جمھورية 
 كوريا

 ٢,٤٨٣ ٣,٢٥٧ ٣,٣٠٤ ٣,٣٦٩ ٣,٧١٧ ٣,٩٠٢ ٥,٢٧٦ ٥,٤٢٢  القيمة بآالف الدوالرات
          

 مقدونيا انغوال  ر إليهالبلد المصدَّ 
المملكة 
المتحدة

 كندا نيجيريا الجزائر المانيا ليبيريا

 ١,٧٣٧ ١,٧٤٩ ١,٧٧٧ ١,٩٦٨ ٢,٠٥٥ ٢,٢٤١ ٢,٣٥١ ٢,٣٧٠  القيمة بآالف الدوالرات
  
  

   ٢٠١٦من العام  شهر تموزخالل  ر إليها حسب تكتالت الدول وقيمة الصادراتتوزيع البلدان المصدَّ  -١٤جدول رقم 
  
  )مليون د.أ.قيمة الصادرات (

الدول   الدول العربية
  األوروبية

 الدول
  االوقيانية

  الدول اآلسيوية
  غير العربية 

الدول 
   ةاألميركي

 الدول اإلفريقية 
  غير العربية

  المجموع

[١-٠]  ١٢٦ ٣٦ ٢٠ ٢٤ ٤ ٣٢ ١٠ 
]٢٤ ٦ ٢ ٣   ١١ ٢  [ ٥- ١ 
]٦ ١ ١     ١ ٣  [١٠- ٥ 
]١           ١  [ ١٥-١٠ 

 ٣           ٣  مليون د.أ. ١٥أكثر من 
 ١٦٠ ٤٣ ٢٣ ٢٧ ٤ ٤٤ ١٩  المجموع

     
  
  
 
 

 
 
 



 
            الجمهورية اللبنانية
  وزارة الصناعة

 

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

  
  ٣رسم بياني رقم 

  

  
  ٤ رسم بياني رقم



 
            الجمهورية اللبنانية
  وزارة الصناعة

 

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

  

  ٢٠١٦من العام  شهر تموزخالل ر إليها البلدان المصدَّ  أبرزو  لمنتجت الصناعية اللبنانية حسب اتوزيع الصادرا -١٥جدول رقم 

 العراق قطر  منتجات المملكة الحيوانية
االمارات 
العربية 
 المتحدة

الواليات 
المتحدة 
 االميركية

المملكة العربية 
 السعودية

 الكويت غانا ليبيريا

 ٥ ٦ ١٥ ٢٠ ٢٣ ٢٨ ٣٢ ٨٢  القيمة بآالف الدوالرات
  

  النباتيةتجات المملكة من
االمارات 
العربية 
 المتحدة

المملكة 
العربية 
 السعودية

 قطر السويد
الواليات 
المتحدة 
 االميركية

 كندا المانيا االردن

 ١٧٢ ١٧٦ ٢٠١ ٢٢٨ ٢٧٠ ٣١٠ ٤٧٤ ٦٣٩  القيمة بآالف الدوالرات
                  

  شحوم ودهون وزيوت
المملكة 
العربية 
 السعودية

 فنزويال ھولندا
مارات اال

العربية 
 المتحدة

 العراق كندا الكويت السودان

 ١٢٠ ١٨٢ ٢٠٧ ٢٢٨ ٢٦٨ ٢٧٧ ٣٨٥ ٤٠٨  القيمة بآالف الدوالرات
          

 سوريا منتجات صناعة االغذية
المملكة 
العربية 
 السعودية

 مقدونيا
الواليات 
المتحدة 
 االميركية

االمارات 
 العربية المتحدة

 كندا قطر العراق

 ١,٠٦٥ ١,٣٥٢ ١,٣٧١ ١,٤٥٩ ١,٨٤٢ ٢,٣٥١ ٤,٢٦١ ٥,٩٨٥  ف الدوالراتالقيمة بآال
          

 بلجيكا سوريا  منتجات معدنية
المملكة 
العربية 
السعودية

 الكويت ايران ايطاليا السويد مختلف

 ١٩ ٢٠ ٢٤ ٣٣ ٤٦ ٤٦ ٤٩ ٤١٥  القيمة بآالف الدوالرات
                  

 البرازيل  منتجات الصناعات الكيماوية
ملكة الم

العربية 
السعودية

 ايطاليا
االمارات 

 العربية المتحدة
 العراق

ساحل 
 العاج

 االردن تركيا

 ٢,٠٥٧ ٢,٢٢٨ ٢,٤٤٠ ٢,٧٧٦ ٢,٩٢١ ٤,٤٦٧ ٥,٤٩٩ ٩,٦٤٢  القيمة بآالف الدوالرات

          

جلود، جلود بفراء ومصنوعاتها
المملكة 
العربية 
السعودية

 الھند المانيا
االمارات 
 تحدةالعربية الم

 نيجيريا قطر سويسرا مصر

 ٣٩ ١٢٣ ١٢٦ ١٢٩ ١٣٣ ١٤٤ ١٧٨ ٢١٣  القيمة بآالف الدوالرات
  
  
  
  
  
  
 



 
            الجمهورية اللبنانية
  وزارة الصناعة

 

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

  ٢٠١٦من العام  شهر تموزخالل ر إليها البلدان المصدَّ  أبرز) توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج و ابع(ت- ١٥جدول رقم 

 قطر خشب ومصنوعاته
المملكة العربية 

 السعودية
 الكونغو االردن العراق

االمارات 
العربية 
 المتحدة

 اسبانيا غانا

 ٢٠ ٢٧ ٣٦ ٣٨ ١١٩ ١٢٠ ١٦٨ ٦٦٣  القيمة بآالف الدوالرات

                  

 العراق  ورق وكرتون ومصنوعاتهما
المملكة العربية 

 السعودية
 مصر سوريا الجزائر

االمارات 
العربية 
 المتحدة

 ساحل العاج المغرب

 ٥٠٥ ٥٢١ ٥٤٩ ٦٢٩ ٦٣٨ ٧٤٩ ١,٨٠٦ ١,٩٤٤  دوالراتالقيمة بآالف ال

          

 سويسرا  المواد النسيجية ومصنوعاتها
االمارات 

 العربية المتحدة

المملكة 
العربية 
السعودية

 سوريا الكويت مصر الجزائر فرنسا

 ٢٨٩ ٣٠٧ ٣٥٨ ٣٨٩ ٣٩٠ ٤٢٧ ٧٩٧ ٩٨٦  القيمة بآالف الدوالرات

                  

 يشرأس، ر  أغطية، أحذية
المملكة 
العربية 
السعودية

االمارات 
 العربية المتحدة

 االردن الكويت
افريقيا 
 الجنوبية

 غانا قطر السينيغال

 ٨ ٩ ١٥ ١٨ ٢٧ ٧٣ ١٠٠ ٢٦٠  القيمة بآالف الدوالرات
                  

مصنوعات من حجر جبس 
 زامبيا الجزائر الكويت قطر فرنسا  اسمنت

الواليات 
المتحدة 
 االميركية

 يريانيج االردن

 ٤٢ ٤٤ ٤٧ ٥٨ ٦٦ ٨٦ ١٦٢ ٤٥١  القيمة بآالف الدوالرات
          

جمھورية   معادن عادية ومصنوعاتها
 كوريا

 اسبانيا
المملكة 
العربية 
السعودية

 ھولندا ساحل العاج الھند نيجيريا اليابان

 ٤٨٠ ٥٢٦ ٦٤٠ ٦٤٢ ٨١٥ ٩٦٤ ١,٠٧٠ ٢,٤٨٣  القيمة بآالف الدوالرات
          

 غينيا سوريا ايران  معدات نقل
الجماھيرية 
 الليبية

االمارات 
العربية 
 المتحدة

 فرنسا مصر المانيا

 ٦٣ ٩٠ ١٠٩ ١٢٧ ١٤٧ ١٧٦ ١٩٧ ٢٧٤  القيمة بآالف الدوالرات
          

 سلع ومنتجات مختلفة
المملكة 
العربية 
السعودية

االمارات 
 العربية المتحدة

 الكويت
ساحل 
 العاج

 قطر االردن
المملكة 

 حدةالمت
 العراق

 ٣١٨ ٣٢٨ ٣٥٦ ٣٧٢ ٤٦٧ ٥٠٤ ٦٠٢ ١,٧٠٨ القيمة بآالف الدوالرات

  



 
            الجمهورية اللبنانية
  وزارة الصناعة

 

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

  

ر اليه  البلد المصدَّ
المملكة 
العربية 
السعودية

العراق
االمارات 

العربية المتحدة
ايطالياقطراالردنالبرازيلسوريا

ساحل 
العاج

المجموعالكويت
القيمة االجمالية 
للسلعة المصدرة

النسبة من القيمة 
االجمالية للسلعة 

المصدرة

%5,4992,7762,9217489,6422,0574834,4672,44096531,99842,22475.8منتجات الصناعات الكيماوية

%2,9048,7362,8852,245247502,6564628521,43222,94735,82364.1آالت واجھزة ومعدات كھربائية

%4,2611,3711,4595,985508121,3522136895816,63830,61954.3منتجات صناعة االغذية

%1,8061,944549638499156955052696,46110,77160.0ورق وكرتون ومصنوعاتھما

%9385645503,25621410262901545,93011,01853.8لدائن ومصنوعاتھا، مطاط ومصنوعاته

لؤلؤ، احجار كريمة وشبه كريمة، معادن ثمينة
%86313,9396351835,4596,68281.7(دون الماس الخام وسبائك الذھب والفضة بشكلھا الخامي)

%1,70831860231372356344675044,3926,45068.1سلع ومنتجات مختلفة

%9641124037211993472625262033,08913,83922.3معادن عادية ومصنوعاتھا

%4274479728911208209264243072,5806,65938.8مواد نسجية ومصنوعاتھا

%4742563978201270150181,7573,41551.5منتجات المملكة النباتية

%19,84415,89114,74313,3429,7285,9485,9325,6685,3414,814101,250167,49960.4المجموع

%93.7%56.6%2.7%3.0%3.2%3.3%3.3%5.4%7.5%8.2%8.9%11.1النسبة من المجموع العام للصادرات

ر اليھا خالل شھر تموز من العام 2016 جدول رقم 16- توزيع الصادرات الصناعية بحسب ابرز السلع المصدرة وابرز البلدان المصدَّ

لدوالرات   جميع األرقام المبينة أعاله ھي بآالف ا
  



 
            الجمهورية اللبنانية
  وزارة الصناعة

 

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

%المجموع بالليرة اللبنانيةكانون االولتشرين الثانيتشرين االولايلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباط كانون الثاني البلد
%7,358,916,0365,118,060,15910,636,357,3378,805,128,7936,238,422,9676,961,938,1494,230,708,19949,349,531,64022.14ايطاليا
%9,195,408,4906,517,143,5266,525,127,5114,174,477,2015,237,005,0726,865,536,6876,025,770,10944,540,468,59619.98الصين
%8,812,618,4373,849,448,1093,318,861,6136,107,167,5162,353,826,6862,885,483,3893,279,013,87030,606,419,61913.73المانيا
%1,888,443,2943,210,026,8772,393,371,3322,774,455,9763,727,678,9471,109,469,315789,105,21615,892,550,9577.13تركيا

%1,322,236,8221,681,572,5781,409,991,2461,860,788,5023,021,133,1801,413,430,9331,523,565,37012,232,718,6315.49الواليات المتحدة االميركية
%1,669,756,85673,168,3855,122,103,516165,901,122124,335,46790,634,2267,846,0747,253,745,6463.25كندا
%1,067,088,571685,859,8941,258,385,836615,688,3011,274,438,580713,154,637807,843,1266,422,458,9452.88فرنسا
%114,224,967328,610,425165,348,8912,010,027,4071,032,362,4041,289,599,985267,856,2155,208,030,2942.34سويسرا
%753,975,903294,709,435502,719,721837,801,274498,799,232587,364,9871,355,672,7404,831,043,2922.17تايوان
%223,820,170386,448,511846,974,323394,606,2931,822,354,75188,442,894766,433,3054,529,080,2472.03الھند
%338,908,393236,215,870382,964,762902,322,549846,895,319668,615,743799,892,0644,175,814,7001.87ماليزيا
%162,085,67689,148,906496,830,3212,020,894,430340,376,569635,271,577234,554,8493,979,162,3281.79اسبانيا
%896,835,305163,279,205652,058,08556,671,814302,965,230193,389,2851,259,600,0403,524,798,9641.58ھولندا

%208,712,118390,612,557350,161,319735,364,998662,711,511471,865,551543,320,2813,362,748,3351.51المملكة المتحدة
%2,850,00077,366,73416,243,15554,807,8682,947,327,980144,408,5673,243,004,3041.46استراليا
%462,644,895250,012,393487,177,807216,184,926373,657,772775,242,261590,913,4023,155,833,4561.42السويد
%805,893,50169,086,705411,375,569124,422,34860,505,43161,285,991103,177,6711,635,747,2160.73الدانمارك
%60,705,312569,686,698179,027,606226,229,276260,227,945133,078,151191,649,2381,620,604,2260.73النمسا
%366,157,72798,876,132275,170,47824,878,369199,742,175377,393,593270,978,0991,613,196,5730.72تايالند
%89,753,56344,844,096237,778,784316,583,459567,060,163190,495,795100,253,6481,546,769,5080.69اليابان
%684,392,988111,859,04674,155,56211,515,34625,025,492329,792,67326,664,6651,263,405,7720.57ھنغاريا
%468,693,44485,128,362120,893,20060,253,307227,353,11787,305,761180,872,7981,230,499,9890.55بلجيكا
%17,986,106200,774,355363,605,17167,914,893102,712,77874,101,970281,679,5361,108,774,8090.50اليونان

%155,200,583105,481,312226,076,807230,546,175153,624,56383,302,488134,912,9301,089,144,8580.49جمھورية كوريا
%114,671,029222,751,93145,286,799104,198,988364,408,73671,505,448151,835,6821,074,658,6130.48تشيكيا
%20,983,51760,576,353249,507,32914,694,989140,778,270100,865,672426,024,7891,013,430,9190.45بولونيا
%39,758,892401,616,439147,241118,857,777104,159,76699,456,8794,834,764768,831,7580.34فيتنام
%107,418,00998,963,21629,990,38765,567,90995,574,231273,881,34849,445,466720,840,5660.32المكسيك
%121,294,196109,794,89276,271,19761,140,85952,522,582110,463,35160,227,156591,714,2330.27سوريا
%8,046,255117,600,000130,204,798172,533,16935,493,52038,361,4281,889,453504,128,6230.23البرازيل
%125,001,97663,515,8554,842,77193,424,40492,145,48222,850,00070,277,776472,058,2640.21بلغاريا
%29,375,22495,537,73412,143,934148,635,106146,155,212431,847,2100.19كرواتيا
%418,180,9355,362,805954,008424,497,7480.19صربيا
%228,950,6254,657110,080,7961,514,808196,274698,508341,445,6680.15اندونيسيا

%2,900,0009,308,313128,605,30838,454,16965,628,0348,083,51488,139,984341,119,3220.15االمارات العربية المتحدة
%697,37171,063,58135,094,0331,697,309194,333,2762,616,25522,301,242327,803,0670.15البرتغال
%7,530,4421,204,3931,502,989252,478,9102,278,10452,596,4874,932,160322,523,4850.14سلوفاكيا
%49,983,12046,188,63925,462,37911,242,53710,619,549175,338,752318,834,9760.14رومانيا
%1,700,00044,926,58911,798,0001,987,000199,973,1918,380,000268,764,7800.12قبرص
%70,461,339142,275,989833,10218,298,92114,000,000245,869,3510.11فنلندا
%43,55739,921,93157,732,05366,455,788164,153,3290.07اوكرانيا
%43,285,89816,969,6976,100,00047,300,000113,655,5950.05ايران
%16,837,934451,11984,871,7392,305,8683,609,1534,545,513112,621,3260.05سلوفينيا
%20,378,79580,99329,809,5076,220,34137,627,13210,953,531105,070,2990.05مصر

%51,500,00016,155,0961,208,790149,9863,599,790323,20072,936,8620.03المملكة العربية السعودية
%65,770,50965,770,5090.03مقدونيا

%50,897,86275,08840,2741,075,6979,296,49261,385,4130.03اللوكسمبورغ
%59,447,00659,447,0060.03سان ماران
%57,000,00057,000,0000.03مختلف
%3,902,9155,592,9726,805,38018,693,33316,677,502284,7444,664,23456,621,0800.03الفيليبين
%2,055,93910,058,87114,991,7961,088,0695,468,91119,776,58353,440,1690.02سنغافورة
%18,180,0003,600,00029,600,00051,380,0000.02االردن
%4,645,4473,387,22627,131,95010,551,2953,851,510593,78250,161,2100.02ايرلندا

%1,313,906527,2581,724,3761,452,30440,725,12545,742,9690.02كوستاريكا
%41,550,00041,550,0000.02عمان
%34,000,00034,000,0000.02باكستان
%16,000,00012,509,00028,509,0000.01نيجيريا

%15,740,6391,587,452191,9951,476,827942,359925,274886,44121,750,9870.01ھونغ كونغ
%7,100,0007,700,0005,350,00020,150,0000.01ليتوانيا
%16,461,84116,461,8410.01نيوزيلندا
%6,724,9651,460,1363,167,0001,468,74212,820,8430.01التيفيا
%10,425,83510,425,8350.00النروج

%3,349,2602,665,4292,023,7178,038,4060.00افريقيا الجنوبية
%6,900,0006,900,0000.00موناكو

%3,513,10753,1283,566,2350.00كوريا الشمالية
%1,827,219155,250775,370284,212499,9933,542,0440.00الكويت
%2,125,4902,125,4900.00االرجنتين

%1,950,8431,950,8430.00ج. دومينيكان
%127,06512,50998,8631,352,77569,7701,660,9820.00روسيا البيضاء

%1,055,564183,2261,238,7900.00تونس
%950,704950,7040.00اليمن
%106,304837,808944,1120.00المغرب
%131,687787,753919,4400.00مالطا
%892,495892,4950.00فنزويال
%772,686772,6860.00ماكاو

%69,287128,47226,04225,817249,6180.00البوسنة والھرسك
%38,096,546,13926,137,218,14237,788,027,95834,362,150,38930,967,796,24730,192,189,21325,328,799,520222,872,727,608100.00المجموع بالليرة اللبنانية

2016 ر خالل العام جدول رقم 17- الواردات من اآلالت والمعدات الصناعية بحسب البلد الُمصدِّ

  



 
            الجمهورية اللبنانية
  وزارة الصناعة

 

١٨  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

معدات للصناعات 
الطبية

آالت تستعمل في 
التغليف

معدات لصناعة 
اآلالت االوتوماتيكية

آالت للطباعة 
والتجليد

آالت لصناعة 
االلبسة والنسيج

آالت لصناعة 
الورق والكرتون

آالت لتسجيل ونسخ 
اشرطة الفيديو
وال سي دي

آالت الصناعات 
الكيميائية

آالت التجھيزات 
الكھربائية

االت لصناعة 
العلف للحيوانات

آالت لخلط مواد 
البناء

آالت لصناعة 
الجلود واالحذية

مختلف
المجموع بالليرة 

اللبنانية

620,994,981481,040,500344,810,09178,487,103109,977,074331,154,564304,130,409367,332,901202,079,557297,538,66864,587,478234,59417,901,913476,5492,805,023,7276,025,770,109الصين

1,013,334,118146,720,10312,200,00096,117,719512,521,0082,736,7721,822,32712,431,917253,043,2574,384,34422,190,42930,000,0001,677,3142,121,528,8914,230,708,199ايطاليا

372,059,26937,028,62835,813,315544,671,16912,840,0002,312,935173,227,113142,075,16918,150,59729,513,1783,277,7851,908,044,7123,279,013,870المانيا

556,064,99868,741,0743,676,50834,157,576187,327101,000,00021,293,0487,793,32924,448374,123730,252,9391,523,565,370الواليات المتحدة االميركية

55,220,516242,440,000667,400,7947,724,665187,566,19325,139,264170,181,3081,355,672,740تايوان

1,004,747,771216,590,51438,261,7551,259,600,040ھولندا

412,823,7502,900,00021,800,00092,250,5106,025,39960,732,429611,0925,954,1961,111,950203,633,800807,843,126فرنسا

86,896,1885,512,6561,762,710705,720,510799,892,064ماليزيا

138,466,68088,612,39920,183,3056,337,0472,900,0004,665,61610,525,840517,414,329789,105,216تركيا

2,010,25974,7351,950,000762,398,311766,433,305الھند

459,463,44524,315,0439,588,38897,546,526590,913,402السويد

21,850,592132,366,66122,313,88910,815,1317,668,2992,096,986346,208,723543,320,281المملكة المتحدة

38,615,420351,896,10235,513,267426,024,789بولونيا

3,133,723278,545,813281,679,536اليونان

3,800,000267,178,099270,978,099تايالند

83,840,62746,256,85221,1341,155,0221,217,800135,364,780267,856,215سويسرا

43,288,7578,209,607183,056,485234,554,849اسبانيا

21,762,21110,388,8042,592,9449,500,000476,889146,928,390191,649,238النمسا

5,355,44019,200,0001,313,178155,004,180180,872,798بلجيكا

170,950,0004,388,752175,338,752رومانيا

480,846151,354,836151,835,682تشيكيا

146,155,212146,155,212كرواتيا

144,408,567144,408,567استراليا

7,157,10120,920,00010,839,17156,487,910832,690131,44838,544,610134,912,930جمھورية كوريا

60,112,03818,668,6602,708,42421,688,549103,177,671الدانمارك

2,720,7397,350,0006,104,2731,030,10227,141,83255,906,702100,253,648اليابان

76,100,000498,58111,541,40388,139,984االمارات العربية المتحدة

19,61120,778,49249,479,67370,277,776بلغاريا

66,455,78866,455,788اوكرانيا

22,931,7901,051,132469,42235,774,81260,227,156سوريا

9,654,89421,407,757109,06818,273,74749,445,466المكسيك

47,300,00047,300,000ايران

29,600,00029,600,000االردن

42,28026,622,38526,664,665ھنغاريا

476,88921,824,35322,301,242البرتغال

1,027,63618,748,94719,776,583سنغافورة

12,509,00012,509,000نيجيريا

9,296,4929,296,492اللوكسمبورغ

7,846,0747,846,074كندا

5,350,0005,350,000ليتوانيا

4,932,1604,932,160سلوفاكيا

4,429,415405,3494,834,764فيتنام

1,794,2272,322,332115,807431,8684,664,234الفيليبين

4,545,5134,545,513سلوفينيا

2,023,7172,023,717افريقيا الجنوبية

1,950,8431,950,843ج_  دومينيكان

1,889,4531,889,453البرازيل

1,468,7421,468,742التيفيا

954,008954,008صربيا

950,704950,704اليمن

886,441886,441ھونغ كونغ

31,680756,073787,753مالطا

698,508698,508اندونيسيا

593,782593,782ايرلندا

499,993499,993الكويت

323,200323,200المملكة العربية السعودية

69,77069,770روسيا البيضاء

5,129,929,9811,671,662,5241,134,858,2861,036,489,076883,637,306757,160,940591,534,351578,312,363515,663,572403,342,94789,155,25630,234,59417,901,9133,277,7852,153,86312,483,484,76225,328,799,520المجموع بالليرة اللبنانية

ر خالل شھر تموز من العام 2016 جدول رقم 18- الواردات من اآلالت والمعدات الصناعية بحسب نوع النشاط الصناعي* والبلد الُمصدِّ

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


