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I-    المقدمة  
الصــــادرة عــــن ادارة اجلمــــارك اللبنانيــــة ووفقــــاً للمنهجيــــة االحصــــائية املعتمــــدة لــــدى مصــــلحة  بنــــاًء علــــى االحصــــاءات

 الصـادرات عـن مفصـالً  تقريـراً  الصـناعة وزارة يف الصـناعية املعلومات مصلحة أعدتاملعلومات الصناعية يف وزارة الصناعة، 
  .٢٠١٩ العام من آذار شهر عن الصناعية واملعدات اآلالت وواردات الصناعية

 بلـــغ ٢٠١٩ االشـــهر الثالثـــة االوىل مـــن العـــام خـــالل اللبنانيـــة الصـــناعية الصـــادرات قيمـــة جممـــوع ان اىل اإلشـــارة مـــع
 مليـون ٥٩٦.٦ و ٢٠١٨ العـامالفـرتة عينهـا مـن  خـالل. أ.د مليـون ٦٢٨.٨ مقابل.) أ.د( أمريكي دوالر مليون ٦٥٩.٦

٪ ١٠.٦ ونسـبته وبارتفـاع ٢٠١٨ العـام مـع مقارنـةً ٪ ٤.٩ ونسـبته بارتفـاع أي ،٢٠١٧ العـام الفرتة عينها مـن خالل. أ.د
  )١١و ١ رقم جدول. (٢٠١٧ العام مع مقارنةً 

 ٢٠١٩ االشهر الثالثـة االوىل مـن العـام خالل اللبنانية الصناعية للصادرات الشهري املعدل ان اىل االشارة جتدر كما
 خـــالل أ.د مليـــون ١٩٨.٩و ،٢٠١٨ العـــام ة عينهـــا مـــنالفـــرت  خـــالل أ.د مليـــون ٢٠٩.٦ مقابـــل أ.د مليـــون ٢١٩.٩ بلــغ

  .٢٠١٧ العام الفرتة عينها من

 االشـهر الثالثـة االوىل مـن العـامخـالل  الصـناعية واملعـدات اآلالت مـن االسـتريادات قيمة جمموع بلغ أخرى، جهة من
خــالل . أ.د مليــون ٥١.٨و ٢٠١٨ العــام الفــرتة عينهــا مــن خــالل. أ.د مليــون ٧١ مقابــل. أ.د مليــون ٥٤.٨ حنــو ٢٠١٩
. ٢٠١٧ العــام مــع مقارنــةً ٪ ٥.٧ ونســبته وبارتفــاع ٢٠١٨ العــام مــع مقارنــةً ٪ ٢٢.٨ ونســبته باخنفــاض أي ٢٠١٧ العــام

  )١٧ رقم جدول(
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II-  ٩٢٠١ العام من آذار شهر خالل الصناعية الصادرات  
 ٢٣٨.٤ مقابــل. أ.د يــونمل ٢٧٤.٨ قيمتــه مــا ٢٠١٩ العــام مــن آذار شــهر خــالل الصــناعية الصــادرات جممــوع بلــغ
 بارتفـــاع أي ٢٠١٧ العـــام مـــن آذار شـــهر خـــالل. أ.د مليـــون ٢٢٣.٩و ٢٠١٨ العـــام مـــن آذار شـــهر خـــالل. أ.د مليـــون
٪ ٢٢.٨ ونســبته. أ.د مليــون ٥٠.٩ وقيمتــه وارتفــاع ٢٠١٨ العــام مــع مقارنــةً ٪ ١٥.٣ ونســبته. أ.د مليــون ٣٦.٥ وقيمتــه
  )١ رقم بياين ورسم ١ريطة رقم وخ ١ رقم جدول. (٢٠١٧ العام مع مقارنةً 

  دَّرةصَ أهم المنتجات الم .١
ـــة صـــادرات إحتلـــت ـــة ٢٠١٩ العـــام مـــن آذار شـــهر خـــالل اآلالت واألجهـــزة والمعـــدات الكهربائي  إذ األوىل، املرتب

 ١٠.١ قيمتـه مـا تاسـتورد إذ املنـتج هلـذا املسـتوردة البلـدان الئحـة هونـغ كونـغ توتصـدر . أ.د مليـون ٥٨.٦ قيمتها بلغت
 هلـذا املسـتوردة الـدول صـدارة فرنسـا تواحتل ،.أ.د مليون ٥٢.٣ بقيمة منتجات الصناعات الكيماوية تليها ،.أ.د ليونم

اململكـة العربيـة  توتصـدر . أ.د مليـون ٤٠.٤ بقيمـة منتجـات صـناعة االغذيـة والتبـغ مث ،.أ.د مليون ١٧.١ بقيمة املنتج
 المعــادن العاديــة ومصــنوعاتها مث. أ.د مليــون ٥.٩ قيمتــه مــا تاســتورد إذ املنــتج هلــذا املســتوردة البلــدان الئحــة الســعودية

  )٤و ٣و ٢وخريطة رقم  ١٦و ١٥و ١٠و ٨و ٦و ٤و ٢ رقم جدولملزيد من التفاصيل . (أ.د مليون ٣٩.٨ بقيمة

  المنتجات التي ارتفعت قيم صادراتها .٢
  :التالية املنتجات من للصادرات ملحوظاً  ارتفاعاً  اإلحصاءات سجلت

  منتجات الصناعات الكيماوية .١.٢
 مليــون د.أ. خــالل شــهر ٥٢.٣اىل  ٢٠١٨مــن العــام  آذار مليــون د.أ. خــالل شــهر ٣٢.٤ارتفعــت قيمتهــا مــن 

 كـل مـن  اىل بشـكل رئيسـي اخنفضت صـادرات هـذه املنتجـات ).٢ورسم بياين رقم  ٢(جدول رقم  ٢٠١٩من العام  آذار
ممـــا ادى اىل االرتفـــاع واالردن  وتركيـــافرنســـا بشـــكل رئيســـي اىل كـــل مـــن  تفعـــتر ا فيمـــا ايطاليـــا واالمـــارات العربيـــة املتحـــدة

  )٤و ٣مليون د.أ. (جدول رقم  ١٩.٩االمجايل والبالغ حوايل 
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  اآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية .٢.٢
 شــهر خــالل. أ.د مليــون ٥٨.٦ اىل ٢٠١٨ العــام مــن آذار شــهر خــالل. أ.د مليــون ٤٠.٥ مــن قيمتهــا ارتفعــت

 كـل مـن  ت هـذه املنتجـات بشـكل رئيسـي اىلصـادرا اخنفضت). ٢ رقم بياين ورسم ٢ رقم جدول( ٢٠١٩ العام من آذار
كـل مـن هونـغ كونـغ وجورجيـا   والكويت واململكة العربية السعودية فيما ارتفعت بشكل رئيسـي اىل االمارات العربية املتحدة

  )٦و ٥ رقم جدول. (أ.د ليونم ١٨ حوايل والبالغ االمجايل االرتفاع اىل ادى مما وسوريا

  المنتجات التي انخفضت قيم صادراتها .٣
  :التالية املنتجات من للصادرات ملحوظاً  اخنفاضاً  اإلحصاءات سجلت

  منتجات صناعة االغذية والتبغ .١.٣
 شــهر خــالل. أ.د مليــون ٤٠.٤ اىل ٢٠١٨ العــام مــن آذار شــهر خــالل. أ.د مليــون ٤٥.٦ مــن قيمتهــا اخنفضــت

اململكـة  بشـكل رئيسـي اىلصـادرات هـذه املنتجـات  ارتفعـت). ٢ رقـم بيـاين ورسـم ٢ رقـم جـدول( ٢٠١٩ العـام من آذار
 االمجـايل االخنفـاض اىل ادى ممـا مصر واليونان والعراق والكويتالعربية السعودية فيما اخنفضت بشكل رئيسي اىل كل من 

  )٨و ٧ رقم جدول. (أ.د مليون ٥.٢ حوايل والبالغ

  ومصنوعاتها المعادن العادية .٢.٣
 شــهر خــالل. أ.د مليــون ٣٩.٨ اىل ٢٠١٨ العــام مــن آذار شــهر خــالل. أ.د مليــون ٤٣.١ مــن قيمتهــا اخنفضــت

 كـل مـن  اىلرات هـذه املنتجـات بشـكل رئيسـي صـاد ارتفعـت  ).٢ رقـم بياين ورسم ٢ رقم جدول( ٢٠١٩ العام من آذار
 االخنفــاض اىل ادى ممــائيســي اىل كــل مــن تركيــا واســبانيا فيمــا اخنفضــت بشــكل ر  ومجهوريــة كوريــا ومصــر وبــنغالدشاليونــان 
  )١٠و ٩ رقم جدول. (أ.د مليون ٣.٣ حوايل والبالغ االمجايل

  السوق الرئيسية للصادرات .٤

  السوق الرئيسية للصادرات بحسب تكتالت الدول .١.٤
 الصـادرات قيمـة بلغت دفق اللبنانية، الصناعية للصادرات الرئيسية السوق الشهر هذا خالل العربية الدول شكلت

 املرتبـــة الـــدول االوروبيـــة احتلـــت بينمـــا الصـــناعية الصـــادرات جممـــوع مـــن٪ ٤٧.٢ نســـبته مـــا أي. أ.د مليـــون ١٢٩.٨ إليهـــا
الـدول  تليهـا٪ ١٢.٨ نسـبته مبـا الثالثـة املرتبـة يف الـدول اآلسـيوية غـري العربيـة مث ومـن٪ ٢٥.٩ نسبته ما استوردت اذ الثانية
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اآلالت واألجهــــزة واملعــــدات : العربيــــة الــــدول اىل املصــــدَّرة املنتجــــات أبــــرز ومــــن٪. ٩.٤ نســــبته مبــــا عربيــــةاالفريقيــــة غــــري ال
منتجــات الصـــناعات و  ،.أ.د مليــون ٢١.٧ بقيمــة منتجــات صــناعة االغذيــة والتبــغ ،.أ.د مليــون ٢٢.١ بقيمــة الكهربائيــة
  )١وخريطة رقم  ١٢ رقم جدول. (أ.د مليون ٢١.٣ بقيمة الكيماوية

  لسوق الرئيسية للصادرات بحسب الدولا .٢.٤
 الــدول هــذه الئحــة االمــارات العربيــة املتحــدة تصــدرت فقــد اللبنانيــة الصــناعية للمنتجــات املســتوردة للــدول بالنســبة

 اإلمجاليـــة القيمـــة مـــن٪ ٨.٧ يـــوازي مـــا أي. أ.د مليـــون ٢٣.٨ الشـــهر هـــذا خـــالل إليهـــا الصـــادرات قيمـــة بلغـــت حيـــث
 يـــوازي مـــا أي. أ.د مليـــون ٢١.٤ إليهـــا الصـــادرات قيمـــة بلغـــت حيـــث الثانيـــة املرتبـــة فرنســـا لـــتواحت الصـــناعية للصـــادرات

٪. ٦.٦ يــــوازي مــــا أي. أ.د مليــــون ١٨.٣ اإليهــــ الصــــادرات قيمــــة بلغــــت حيــــث اململكــــة العربيــــة الســــعودية ليهــــات٪ ٧.٨
  )١وخريطة رقم  ١٣ رقم جدول(

  ،دولة آسيوية غـري عربيـة ٢٤ ،دولة افريقية غري عربية ٣٦ ،ةدولة أوروبي ٣٩ اىل التصدير الشهر هذا خالل مت وقد
 كمــا موزعــة فهــي. أ.د مليــون مــن بــأكثر اســتوردت الــيت الــدول أمــا. دولتــني أوقيــانيتنيو  دولــة عربيــة ١٩ ،دولــة أمريكيــة ٢٠
ودولــة  ني أمريكيتــنيدولتــ ،دول آســيوية غــري عربيــة ٥ ،دول افريقيــة غــري عربيــة ١٠ ،دولــة أوروبيــة ١٢ ،دولــة عربيــة ١٣: يلــي

  )٤و ٣ رقم بياين ورسم ١وخريطة رقم  ١٤ رقم جدول(. أوقيانية

III-  اآلالت والمعدات الصناعية استيرادات  
 ،.أ.د مليــون ١٢.٥ حنــو ٢٠١٩ العــام مــن آذار شــهر يف الصــناعية واملعــدات اآلالت مــن ســترياداتاال جممــوع بلــغ

 ٢٠١٧ العـام مـن عينهـا الفـرتة خـالل. أ.د مليـون ٢٠.٢و ٢٠١٨ العـام من عينها الفرتة خالل. أ.د مليون ٢٨.٢ مقابل
 رقـم جـدول. (٢٠١٧ العـام مـع مقارنـة٪ ٣٧.٩ ونسـبته واخنفـاض ٢٠١٨ العـام مع مقارنةً ٪ ٥٥.٥ ونسبته باخنفاض أي
  )٥ورسم بياين رقم  ١٨و١٧

  البلد المستوَرد منه بحسب المستوَردة الصناعية والمعدات اآلالت توزيع .١
 قيمـة اسـتريادات اآلالت بلغـت حيث لبنان، إىل الصناعية واملعدات لآلالت رةَصدِّ امل البلدان الئحة الصني تصدرت

 حبـوايل ملانيـاا مث ومـن. أ.د مليـون ٢ حبوايل يطالياا تليها. أ.د مليون ٢.٦ حوايل الشهر هذا خالل الصناعية منها واملعدات
  )١٨ رقم جدول. (أ.د مليون ١.٣



  
 

 ٦ اجلمارك اللبنانية ادارةمصدر األرقام:   مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة
 

  الصناعي والنشاط د منهالمستورَ  بلدال بحسب دةالمستورَ  الصناعية اتوالمعد اآلالت توزيع .٢
اململكـة  وتصـدرت. أ.د مليـون ٢.٨ قيمتهـا بلغـت إذ االوىل، املرتبة اآلالت للصناعات الغذائيةاستريادات  إحتلت

اآلالت لصـناعة  اسـتريادات يهـاتل ،.أ.د مليـون ١ قيمتـه مـا صدَّرت إذ لبنان اىل املنتج هلذا دِّرةصَ امل البلدان الئحة املتحدة
 بقيمــة املنــتج هلــذا دِّرةَصــامل الــدول صــدارة األمريكيــةالواليــات املتحــدة  واحتلــت ،.أ.د مليــون ١.٣ بقيمــة المطــاط واللــدائن

ورسـم بيـاين رقـم  ١٩ رقـم جـدول. (أ.د ألـف ٦٥٢.٦ بقيمـة اآلالت لصناعة المنتجات المعدنيةف ،.أ.د ألـف ٦٣٦.٥
٦.(



  
 

 ٧ اجلمارك اللبنانية ادارةمصدر األرقام:   مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة
 

IV-  ملحق الجداول  
  

  ٩٢٠١-٨٢٠١-٧٢٠١ األعوام خالل الصناعية الصادرات تطور :١جدول رقم 

  الشهر
  العام

2017 
  العام

2018 
  العام

2019 
  التغييرنسبة 

2017/2019  
  التغييرنسبة 

2018/2019 
 %3.8- %2.3 179.9  187.0 175.9 كانون الثاني   

 %0.7 %4.1  204.9  203.4  196.8 شباط
 %15.3 %22.8 274.8 238.4  223.9 آذار
    227.8  210.4  نيسان
      222.8 205.9 ايار

    186.3 199.0 حزيران
     198.5 215.7 تموز
    212.4  227.0 آب
    206.2  167.6 ايلول

    240.0 226.7 تشرين االول
    211.4 205.1 تشرين الثاني
     213.8 219.6 كانون االول
   659.6 2,548.0 2,473.5 المجموع

  الدوالرات بماليين هي أعاله المبينة ألرقاما

  

  



  
 

 ٨ اجلمارك اللبنانية ادارةمصدر األرقام:   مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة
 

  ٨٢٠١ العام من آذارو  ٩٢٠١ العام من آذار خالل الصناعية الصادرات بين مقارنة :٢جدول رقم 

 2019 آذار2018 آذار  السلع القسم
  التغيير

2018/2019 
  نسبة التغيير

2018/2019 
 %18.6 0.11 0.70 0.59 منتجات المملكة الحيوانية 1
 %28.5- 1.65- 4.14 5.80 نتجات المملكة النباتيةم 2
 %111.6 4.68 8.87 4.19  شحوم ودهون وزيوت 3
 %11.5- 5.25- 40.35 45.60  منتجات صناعة االغذية والتبغ 4
 %330.6 2.92 3.81 0.88  منتجات معدنية 5
 %61.4 19.89 52.27 32.38 منتجات الصناعات الكيماوية  6
 %7.9- 1.24- 14.50 15.74 ، مطاط ومصنوعاتهلدائن ومصنوعاتها 7
 %88.8 0.65 1.39 0.74 جلود، جلود بفراء ومصنوعاتها 8
 %4.7- 0.06- 1.12 1.18 خشب ومصنوعاته 9

 %5.5 0.69 13.34 12.64 ورق وكرتون ومصنوعاتهما  10
 %10.5- 0.65- 5.54 6.19 مواد نسيجية ومصنوعاتها  11
 %61.7- 0.86- 0.53 1.39 يش أحذية، أغطية رأس، ر  12
 %36.9- 0.96- 1.64 2.60 مصنوعات من حجر، جبس، اسمنت وزجاج ومصنوعاته 13

14 
لؤلؤ، احجار كريمة او شبه كريمة، معادن ثمينة 

(دون املاس اخلام وسبائك الذهب والفضة  ومصنوعاتها
  ١بشكلها اخلامي)

12.26 16.87 4.61 37.6% 

 %7.7- 3.34- 39.78 43.12 هامعادن عادية ومصنوعات 15
 %44.4 18.01 58.56 40.55 آالت وأجهزة ومعدات كهربائية  16
 %51.8 0.88 2.57 1.69 معدات نقل  17

18 
ادوات واجهزة للبصريات، للقياس، للطب؛ اصناف 

  صناعة الساعات وادوات موسيقية
1.99 1.19 -0.79 -40.0% 

 0 0 0 0 أسلحة وذخائر 19
 %13.3- 1.18- 7.66 8.84  جات مختلفةسلع ومنت 20

 %15.3 36.48 274.85 238.36 المجموع                   
  الدوالرات بماليين هي أعاله المبينة األرقام

                                                            

  مليون د.أ ٦٠ حوالي سبائك الذهب والفضة بشكلها الخاميالماس الخام و  قيمة الصادرات منهذا الشهر بلغت  ١



  
 

 ٩ اجلمارك اللبنانية ادارةمصدر األرقام:   مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة
 

  ٨٢٠١ العام من آذار شهر خالل إليها المصدَّر البلدان أبرز حسب منتجات الصناعات الكيماوية صادرات :٣جدول رقم 

 العراق البلد المصدَّر إليه
االمارات العربية 

 تركيا ايطاليا املتحدة
اململكة العربية 
 قطر سوريا االردن السعودية

 1,225 1,690 2,092 2,337 2,520 3,998 4,490 4,832  القيمة بآالف الدوالرات
  

  ٩٢٠١ العام من آذار شهر خالل إليها المصدَّر البلدان أبرز حسب منتجات الصناعات الكيماوية صادرات :٤جدول رقم 

 االردن العراق تركيا فرنسا البلد المصدَّر إليه
االمارات العربية 

 املتحدة
اململكة العربية 
 السعودية

الواليات املتحدة 
 قطر االمريكية

القيمة بآالف 
  الدوالرات

17,075 9,502 5,493 3,574 3,495 2,572 1,285 1,245 

  

  

  ٨٢٠١ العام من آذار شهر خالل إليها المصدَّر البلدان أبرز حسب ات الكهربائيةاآلالت واألجهزة والمعد صادرات :٥جدول رقم 

 العراق البلد المصدَّر إليه
االمارات العربية 

 الكويت سوريا املتحدة
اململكة العربية 
 قطر فرنسا االردن السعودية

القيمة بآالف 
  الدوالرات

7,598 3,626 2,704 2,643 2,616 1,586 1,498 1,340 

  

  ٩٢٠١ العام من آذار شهر خالل إليها المصدَّر البلدان أبرز حسب اآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية صادرات :٦دول رقم ج

 اململكة العربية السعودية فرنسا مصر نيجرييا سوريا العراق جورجيا هونغ كونغ البلد المصدَّر إليه
القيمة بآالف 
  الدوالرات

10,055 9,203 7,182 4,938 2,060 1,848 1,782 1,444 

 

 

 



  
 

 ١٠ اجلمارك اللبنانية ادارةمصدر األرقام:   مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة
 

  ٨٢٠١ العام من آذار شهر خالل إليها المصدَّر البلدان أبرز حسب منتجات صناعة االغذية والتبغ صادرات :٧جدول رقم 

اململكة العربية  البلد المصدَّر إليه
 مصر قطر السعودية

االمارات العربية 
 املتحدة

الواليات املتحدة 
 لكويتا العراق اليونان االمريكية

القيمة بآالف 
  الدوالرات

5,211 4,040 3,749 2,821 2,700 2,634 2,587 2,393 

  

  ٩٢٠١ العام من آذار شهر خالل إليها المصدَّر البلدان أبرز حسب منتجات صناعة االغذية والتبغ صادرات :٨جدول رقم 

اململكة العربية  البلد المصدَّر إليه
 السعودية

تحدة الواليات امل بلغاريا قطر
 االمريكية

االمارات العربية 
 املتحدة

 الكويت العراق االردن

القيمة بآالف 
  الدوالرات

5,889 3,611 3,237 2,761 2,716 1,863 1,842 1,666 

  

  

  ٨٢٠١ العام من آذار شهر خالل إليها المصدَّر البلدان أبرز حسب المعادن العادية ومصنوعاتها صادرات :٩جدول رقم 

االمارات العربية  الصني اليونان مجهورية كوريا اسبانيا تركيا إليه البلد المصدَّر
 املتحدة

 بلغاريا قطر

القيمة بآالف 
  الدوالرات

12,859 5,807 4,719 3,722 1,710 1,401 1,229 1,028 

  

  ٩٢٠١ العام من آذار شهر خالل إليها المصدَّر البلدان أبرز حسب المعادن العادية ومصنوعاتها صادرات :١٠جدول رقم 

االمارات العربية  نيجرييا الربتغالبنغالدش مصر اسبانيا مجهورية كوريا اليونان البلد المصدَّر إليه
 املتحدة

القيمة بآالف 
  الدوالرات

10,456 6,295 4,105 2,445 2,328 1,454 1,286 1,154 

  



  
 

 ١١ اجلمارك اللبنانية ادارةمصدر األرقام:   ناعيةمصلحة املعلومات الص - وزارة الصناعة
 

  ٩٢٠١ العام خالل المصدرة السلع حسب الصناعية الصادرات توزيع :١١جدول رقم 

المجموعكـانون األولتشرين الثانيتشـرين األولأيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطكانون الثانيالسلع
النسبة من

 المجموع % 
%0.40.40.71.50.23منتجات المملكة الحيوانية
%4.44.34.112.81.94منتجات المملكة النباتية
%4.44.38.917.62.67شحوم ودهون وزيوت

%28.238.740.4107.316.27منتجات صناعة االغذية والتبغ
%1.68.73.814.12.14منتجات معدنية

%31.521.152.3104.815.89منتجات الصناعات الكيماوية
%13.514.114.542.16.38لدائن ومصنوعاتها؛ مطاط ومصنوعاته

%0.81.41.43.60.55جلود، جلود بفراء ومصـنوعاتها

%0.70.71.12.60.39خشب ومصنوعاته
%10.111.113.334.55.23ورق وكرتون ومصنوعاتهما
%3.03.15.511.61.77مواد نسيجية ومصنوعاتها
%0.60.50.51.70.25احذية؛ اغطية رأس؛ ريش

%1.21.31.64.20.63مصنوعات من حجر، جبس، اسمنت وزجـاج ومصـنوعاته

لؤلؤ، احجار كريمة او شبه كريمة، معادن ثمينـة 
ومصنوعاتها (دون الماس الخام وسبائك الذهب والفضة 

بشكلها الخـامي)
10.518.916.946.37.02%

%22.422.639.884.712.85معادن عادية ومصنوعاتها
%35.943.758.6138.120.94آالت وأجهزة ومعدات كهربائيـة

%2.42.32.67.31.11معدات نقل
ادوات واجهزة للبصريات، للقياس، للطب؛ اصناف 

صناعة الساعات وادوات موسيقية
1.51.11.23.80.58%

%0.00.00.00.00.00اسلحة وذخـائر
%6.66.67.720.83.15سلع ومنتجات مختلفة

%179.9204.9274.8659.6100.00المجموع



  
 

 ١٢ اجلمارك اللبنانية ادارةمصدر األرقام:   مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة
 

  ٩٢٠١ العام من آذار شهر خالل الدول وتكتالت المصدَّر المنتج حسب اللبنانية الصناعية الصادرات توزيع :١٢جدول رقم 

الدول   الدول العربية السلع
  األوروبية

الدول 
  االوقيانية

  الدول اآلسيوية
  عربيةالغير 

الدول 
  األميركية

  الدول األفريقية
  المجموع  مختلف*  عربيةالغير 

 701 3 92 48 0 8 18 533 منتجات المملكة الحيوانية
 4,144 0 580 558 120 90 1,207 1,589 منتجات المملكة النباتية
 8,866 0 196 1,365 32 126 765 6,381  شحوم ودهون وزيوت

 40,353 109 3,169 3,832 496 1,161 9,850 21,736  والتبغ االغذية صناعة منتجات
 3,808 77 35 39 112 0 448 3,097  منتجات معدنية

 52,272 161 1,015 1,535 10,083 92 18,069 21,317 منتجات الصناعات الكيماوية 
 14,501 15 1,737 195 626 15 1,324 10,589 لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته

 1,392 0 72 14 86 0 427 792 جلود، جلود بفراء ومصنوعاتها
 1,122 0 170 0 40 0 8 903 خشب ومصنوعاته

 13,337 9 1,607 95 651 12 868 10,095 ورق وكرتون ومصنوعاتهما 
 5,536 50 613 134 377 11 1,461 2,891 مواد نسيجية ومصنوعاتها 
 532 0 54 0 7  22 449 أحذية، أغطية رأس، ريش 

 اسمنت جبس، حجر، من مصنوعات
 1,643 0 350 116 0 1 145 1,031 ومصنوعاته وزجاج
 كريمة، شبه او كريمة احجار لؤلؤ،
 الماس دون( ومصنوعاتها ثمينة معادن
 بشكلها والفضة الذهب وسبائك الخام
  )الخامي

12,833 3,095 0 252 583 110 0 16,873 

 39,780 138 3,208 109 11,149 11 19,426 5,738 معادن عادية ومصنوعاتها
 58,559 884 10,645 493 11,096 278 13,108 22,053 آالت وأجهزة ومعدات كهربائية 

 2,572 12 260 40 17 15 304 1,924 معدات نقل 
 للقياس، للبصريات، واجهزة ادوات
 الساعات صناعة اصناف للطب؛
  موسيقية وادوات

647 319 0 37 122 69 0 1,193 

 1 0 0 0 0 0 0 1 أسلحة وذخائر
 7,661 24 1,875 200 13 2 380 5,168 سلع ومنتجات مختلفة

 274,846 1,482 25,858 9,480 35,193 1,823 71,243 129,767 المجموع
  الدوالرات بآالف هي أعاله المبينة األرقام

  .والطائرات السفن بها تزود التي وتلك الحرة السوق إلى المصدرة البضاعة" مختلف" يشمل*



  
 

 ١٣ اجلمارك اللبنانية ادارةمصدر األرقام:   مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة
 

  

  ٩٢٠١ العام من آذار شهر خالل إليها المصدَّر دانالبل أبرز حسب اللبنانية الصناعية الصادرات توزيع :١٣جدول رقم 

االمارات العربية  البلد المصدَّر إليه
 املتحدة

اململكة العربية  فرنسا
 السعودية

 اليونان تركيا قطر العراق سوريا

القيمة بآالف 
  الدوالرات

23,803 21,402 18,256 17,677 17,199 11,691 10,936 10,742 

  

 مصر اجلزائر جورجيا هونغ كونغ االردن  البلد المصدَّر إليه
الواليات املتحدة 

 املانيا مجهورية كوريا االمريكية

القيمة بآالف 
  الدوالرات

10,483 10,180 9,203 7,636 7,045 6,671 6,311 6,059 

  

 غانا بنغالدش بلغاريا عماناململكة املتحدة نيجرييا الكويت اسبانيا البلد المصدَّر إليه
 2,551 2,795 3,258 3,338 3,707 4,173 4,364 4,705  الف الدوالراتالقيمة بآ

  

  

  ٩٢٠١ العام من آذار شهر خالل الصادرات وقيمة الدول تكتالت حسب إليها المصدَّر البلدان توزيع :١٤جدول رقم 

  قيمة الصادرات
  (مليون د.أ.)

الدول 
  العربية

الدول 
  األوروبية

الدول 
  االوقيانية

  الدول اآلسيوية
  غير العربية 

الدول 
 األميركية 

 الدول اإلفريقية 
  المجموع  غير العربية

]1-0[  6 27 1 19 18 26 97 
]5-1]  5 8 1 2 1 10 27 

]10-5]  2 2 0 1 1 0 6 
]15-10]  2 1 0 2 0 0 5 

 5 0 0 0 0 1 4  مليون د.أ. 15أكثر من 
 140 36 20 24 2 39 19  المجموع

  

  



  
 

 ١٤ اجلمارك اللبنانية ادارةمصدر األرقام:   مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة
 

  ٩٢٠١ العام من آذار شهر خالل إليها المصدَّر البلدان وأبرز المنتج حسب اللبنانية الصناعية اتالصادر  توزيع :١٥جدول رقم 
منتجات المملكة 

 االردن العراق قطر  الحيوانية
اململكة العربية 
 السعودية

الواليات املتحدة 
 االمريكية

االمارات العربية 
السينيغالالكويت املتحدة

 18 30 38 47 60 114 132 157  القيمة بآالف الدوالرات
      

 كندا االردنالسويد الواليات املتحدة االمريكية املانيا هولندا اململكة العربية السعودية قطر  منتجات المملكة النباتية
 206 226 246 304 328 351 377 401  القيمة بآالف الدوالرات

      

 اجلزائر  شحوم ودهون وزيوت
الواليات املتحدة 

 ةاالمريكي
اململكة العربية 
 السعودية

االمارات العربية 
اململكة املتحدة هولندا قطر كندا املتحدة

القيمة بآالف 
 239 243 275 412 520 547 894 4,615  الدوالرات

      

 العراق انغويال الكويت اململكة العربية السعودية خمتلف الصني قربص سوريا  منتجات معدنية
 13 39 42 77 77 112 435 2,957  القيمة بآالف الدوالرات

      

لدائن ومصنوعاتها، مطاط 
اململكة املتحدةساحل العاجاالردن مصر العراق قطر اململكة العربية السعودية سوريا  ومصنوعاته

 386 566 572 623 707 938 1,550 5,140  القيمة بآالف الدوالرات
      

جلود، جلود بفراء 
 اململكة املتحدة فنلندا فرنسا املانيامصر قطر االردنعربية املتحدةاالمارات ال  ومصنوعاتها

 65 74 80 87 92 113 147 384  القيمة بآالف الدوالرات
      

 سيشيلساحل العاج تركيا نيجرييا قطر سوريا عمان اململكة العربية السعودية  خشب ومصنوعاته
القيمة بآالف 
 24 37 39 50 60 64 358 365 الدوالرات

      

ورق وكرتون 
 ليبيا اجلزائر مصر املغرب االمارات العربية املتحدة سوريا االردن اململكة العربية السعودية  ومصنوعاتهما

القيمة بآالف 
 565 744 791 927 974 1,313 1,578 1,850  الدوالرات

 

  



  
 

 ١٥ اجلمارك اللبنانية ادارةمصدر األرقام:   مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة
 

  ٩٢٠١ العام من آذار شهر خالل إليها المصدَّر البلدان وأبرز المنتج حسب اللبنانية الصناعية الصادرات توزيع، تابع :١٥جدول رقم 
 مصراململكة املتحدة فرنسا الكويت ايطاليا سوريا قطر االمارات العربية املتحدة  مواد النسيجية ومصنوعاتها
 261 312 322 447 516 533 602 684  القيمة بآالف الدوالرات

      

  أحذية، أغطية رأس، الريش
اململكة العربية 

 لسعوديةا
االمارات العربية 

 العراق االردن قطر مصر فرنسا بوركينا فاسو املتحدة

 12 14 20 21 22 38 60 297  القيمة بآالف الدوالرات
      

مصنوعات من حجر، 
جبس، اسمنت وزجاج 

  ومصنوعاته
 اجلزائر قطر

اململكة العربية 
 السعودية

الواليات املتحدة 
 سيشيلناالردبلجيكاالعراق االمريكية

 68 86 89 95 115 202 242 290  القيمة بآالف الدوالرات
      

لؤلؤ، احجار الكريمة او شبه 
الكريمة، المعادن الثمينة ومصنوعاتها 
(دون الماس الخام وسبائك الذهب 

  والفضة بشكلها الخامي)

االمارات العربية 
 املانيا املتحدة

اململكة 
العربية 
 السعودية

 االردن
الواليات 
املتحدة 
 االمريكية

 سويسرا تركيا قطر

 109 213 531 583 638 880 2,823 10,743  القيمة بآالف الدوالرات
      

اململكة املتحدة سوريافرنسا ساحل العاج املانيا ليبياالعراق االمارات العربية املتحدة  معدات نقل
 63 74 104 108 111 147 299 1,332  القيمة بآالف الدوالرات

      

ادوات واجهزة للبصريات، 
للقياس، للطب؛ اصناف 

صناعة الساعات وادوات 
  موسيقية

االمارات  البحرين فرنسا سوريا
العربية املتحدة

الواليات املتحدة 
 اليابان كندا العراق االمريكية

 30 31 34 91 99 130 272 348  القيمة بآالف الدوالرات
      

        قطر  أسلحة وذخائر

        1 مة بآالف الدوالراتالقي

      

 قطر  سلع ومنتجات مختلفة
اململكة العربية 
 العراق اجلزائر كامريون السعودية

االمارات العربية 
 فرنسا موريتانيا املتحدة

 238 351 373 407 461 705 1,380 1,425  القيمة بآالف الدوالرات
 



  
 

 ١٦ اللبنانيةاجلمارك  ادارةمصدر األرقام:   مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة
 

  ٩٢٠١ العام من آذار شهر خالل اليها المصدَّر البلدان وابرز المصدرة السلع ابرز بحسب الصناعية الصادرات توزيع :١٦جدول رقم 

 البلد المصدَّر اليه
االمارات العربية 

المتحدة
فرنسا

المملكة العربية 
السعودية

المجموعاالردنهونغ كونغقطراليونانتركياسورياالعراق
القيمة االجمالية 
للسلعة المصدرة

النسبة من القيمة االجمالية 
للسلعة المصدرة

%3,49517,0752,5725,4937189,50211,245113,57443,68752,27283.6منتجات الصناعات الكيماوية

%8801,7821,4447,1824,9382102882910,0551,17028,52058,55948.7آالت وأجهزة ومعدات كهربائية

%2,7161,2025,8891,8421,259180503,61131,86318,61540,35346.1منتجات صناعة االغذية والتبغ

%1,1547859717514830510,456623020313,73939,78034.5معادن عادية ومصنوعاتها

لؤلؤ، احجار كريمة او شبه كريمة، معادن ثمينة ومصنوعاتها (دون 
الماس الخام وسبائك الذهب والفضة بشكلها الخامي)

10,743558800021315313563813,09716,87377.6%

%139171,5507075,14021814293805729,42214,50165.0لدائن ومصنوعاتها؛ مطاط ومصنوعاته

%9741261,8505201,313622254001,5786,98413,33752.4ورق وكرتون ومصنوعاتهما

%3732381,380407167031,42501754,1677,66154.4سلع ومنتجات مختلفة

%6843221569853324560242232,4885,53644.9مواد نسيجية ومصنوعاتها

%52065471376002750911,5828,86617.8شحوم ودهون وزيوت

%21,67720,90116,86516,56214,22110,71410,70810,61910,1469,887142,300257,73855.2المجموع

%93.8%51.8%3.6%3.7%3.9%3.9%3.9%5.2%6.0%6.1%7.6%7.9النسبة من المجموع العام للصادرات
    جميع األرقام المبينة أعاله هي بآالف الدوالرات

 



  
 

 ١٧ اجلمارك اللبنانية ادارةمصدر األرقام:   مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة
 

  ٩٢٠١ – ٨٢٠١ – ٧٢٠١ األعوام خالل الصناعية والمعدات اآلالت من ستيراداتاال تطور :١٧جدول رقم 

  الشهر
  العام

2017 
  العام

2018 
  العام

2019 
  التغييرنسبة 

2017/2019  
  التغييرنسبة 

2018/2019 
 ون الثاني كان  

21.0 24.0 28.5 36.0% 18.6% 
 شباط

10.7 18.8 13.8 28.9% -26.6% 
 آذار

20.2 28.2 12.5   -37.9% -55.5% 
  نيسان

18.0 31.1       
 ايار

23.1 25.2       
 حزيران

22.2 23.7       
 تموز

21.8 18.3       
 آب

27.0 27.6       
 ايلول

30.1 13.5       
 تشرين االول

22.4 24.5       
 تشرين الثاني

17.6 15.3       
 كانون االول

23.2 16.3       
 المجموع

257.4 266.4 54.8     
  الدوالرات بماليين هي أعاله المبينة األرقام

  

  

  



  
 

 ١٨ اجلمارك اللبنانية ادارةمصدر األرقام:   مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة
 

  ٩٢٠١ العام خالل المَصدِّر البلد بحسب الصناعية والمعدات اآلالت من ستيراداتاال :١٨جدول رقم 
اني البلد %المجموع بآالف الدوالراتكانون االولتشرين الثانيتشرين االولايلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباط كانون الث

%3,331.83,901.32,574.59,807.517.89الصين
%7,413.63,055.52,046.912,516.022.83ايطاليا
%2,243.01,945.81,337.15,525.910.08المانيا

%594.4625.71,155.02,375.14.33الواليات المتحدة االميركية
%173.4135.21,127.31,436.02.62المملكة المتحدة

%560.7995.31,043.32,599.34.74فرنسا
%1,147.9488.6579.22,215.74.04تركيا
%22.893.3442.5558.61.02الھند
%147.290.7360.5598.41.09بلجيكا

%233.1151.0319.0703.11.28جمھورية كوريا
%185.6101.2314.8601.61.10سويسرا
%530.7306.1298.41,135.22.07ماليزيا
%199.9156.0172.5528.30.96اسبانيا
%77.7111.883.1272.60.50السويد
%138.648.770.2257.50.47اليونان
%787.614.959.6862.01.57ھنغاريا

%43.956.455.0155.30.28الدانمارك
%1,756.6528.653.12,338.44.27النمسا
%146.0157.946.6350.50.64اليابان

%44.6126.837.1208.50.38االمارات العربية المتحدة
%337.253.936.4427.40.78كندا

%169.712.829.3211.80.39المكسيك
%25.840.428.694.70.17سوريا
%22.57.128.558.10.11مصر
%374.817.228.5420.50.77تايوان
%262.687.228.2378.10.69بولونيا
%6,460.24.326.76,491.111.84رومانيا
%2.17.121.630.80.06ايرلندا
%13.327.721.562.40.11ايران

%46.610.757.20.10البرازيل
%80.990.810.6182.40.33تشيكيا
%2.85.110.418.30.03فنلندا
%183.436.710.1230.20.42ھولندا
%10.010.020.00.04فيتنام

%21.72.29.533.40.06استراليا
%9.78.518.20.03النروج
%32.314.97.554.60.10سلوفاكيا
%39.45.044.40.08البرتغال
%0.216.54.921.70.04سنغافورة
%1.70.54.06.20.01سلوفينيا
%34.297.53.8135.50.25بلغاريا
%587.32.53.5593.21.08تايالند
%20.72.823.40.04استونيا

%2.82.80.01موزامبيق
%2.62.60.00االرجنتين
%21.31.61.924.80.05المغرب
%2.63.31.97.90.01الفيليبين
%1.51.50.00صربيا

%0.01.41.50.00اللوكسمبورغ
%1.60.72.20.00ھونغ كونغ
%0.023.90.524.40.04اندونيسيا
%0.30.30.00فنزويال

%0.30.30.00افريقيا الجنوبية
%2.60.22.80.01الو الديمقراطية

%0.40.20.50.00ليتوانيا
%0.20.20.30.00المملكة العربية السعودية

%0.10.10.00النيبال
%1.544.445.90.08نيوزيلندا
%2.99.011.90.02التيفيا

%10.110.10.02اوكرانيا
%5.15.10.01االردن

%4.04.00.01كوستاريكا
%2.82.80.01ارمينيا
%2.52.50.00قبرص
%1.61.60.00الكويت
%0.10.10.00كرواتيا

%0.00.10.10.00البوسنة والھرسك
%0.10.10.00روسيا

%0.00.00.00سلفادور
اروبا
انغوال

  %28,495.313,779.712,540.754,815.7100.00المجموع بآالف الدوالرات



  
 

 ١٩ اجلمارك اللبنانية ادارةمصدر األرقام:   مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة
 

 ٩٢٠١ العام من آذار شهر خالل دِّرصَ الم والبلد ٢الصناعي النشاط نوع بحسب الصناعية والمعدات اآلالت من ستيراداتاال :١٩جدول رقم 
ر البلد الُمصدِّ

آالت للصناعات 
الغذائية

آالت لصناعة 
المطاط  واللدائن

آالت لصناعة 
المنتجات المعدنية

آالت تستعمل في 
التغليف

معدات للصناعات 
الطبية

معدات لصناعة 
اآلالت االوتوماتيكية

آالت للطباعة 
والتجليد

آالت لصناعة 
الورق والكرتون

آالت التجھيزات 
الكھربائية

آالت لصناعة 
االلبسة والنسيج

آالت لتسجيل 
ونسخ اشرطة 

الفيديو وال سي 
دي

آالت الصناعات 
الكيميائية

مختلف
المجموع بآالف 
الدوالرات

334.0270.5172.5101.767.6151.220.157.5201.754.370.036.21,037.22,574.5الصين

448.9171.4141.0209.749.030.712.4983.82,046.9ايطاليا

176.38.9175.0250.6128.713.842.50.224.11.50.0515.61,337.1المانيا

149.0636.511.18.514.02.20.10.015.021.3297.31,155.0الواليات المتحدة االميركية

1,033.115.73.622.83.948.11,127.3المملكة المتحدة

54.333.633.250.1872.01,043.3فرنسا

99.723.198.34.614.043.69.0286.8579.2تركيا

18.04.9419.6442.5الھند

1.2114.41.80.6242.5360.5بلجيكا

27.836.91.412.0122.843.022.24.648.2319.0جمھورية كوريا

215.50.54.765.56.50.221.7314.8سويسرا

19.198.59.0171.7298.4ماليزيا

35.85.60.8130.4172.5اسبانيا

12.938.10.132.183.1السويد

0.669.670.2اليونان

5.38.50.90.444.659.6ھنغاريا

38.25.61.010.255.0الدانمارك

2.00.90.749.553.1النمسا

9.43.31.50.61.83.626.546.6اليابان

0.41.934.737.1االمارات العربية المتحدة

11.80.224.336.4كندا

5.80.10.023.429.3المكسيك

6.54.92.20.414.628.6سوريا

11.91.23.511.928.5مصر

2.411.91.22.63.27.228.5تايوان

20.87.428.2بولونيا

0.520.26.026.7رومانيا

20.30.60.721.6ايرلندا

12.78.821.5ايران

10.50.110.7البرازيل

0.10.20.010.310.6تشيكيا

8.61.810.4فنلندا

1.01.87.310.1ھولندا

10.00.010.0فيتنام

5.20.63.79.5استراليا

8.58.5النروج

1.20.55.77.5سلوفاكيا

5.05.0البرتغال

4.94.9سنغافورة

4.04.0سلوفينيا

3.83.8بلغاريا

0.03.43.5تايالند

2.82.8استونيا

2.82.8موزامبيق

2.62.6االرجنتين

1.91.9المغرب

1.50.00.31.9الفيليبين

1.51.5صربيا

1.20.21.4اللوكسمبورغ

0.60.00.7ھونغ كونغ

0.40.10.5اندونيسيا

0.30.3فنزويال

0.30.3افريقيا الجنوبية

0.20.2الو الديمقراطية

0.20.2ليتوانيا

0.20.2المملكة العربية السعودية
0.10.1النيبال

  2,761.01,300.2652.6588.3344.5336.6268.1231.7203.3190.1119.445.25,499.512,540.7المجموع
                                                            

  ا في عدة قطاعات.ن استعمالهصنفت اآلالت والمعدات في هذا الجدول بحسب القطاعات الصناعية العائدة لها في حين تضمن البند "مختلف" اآلالت والمعدات التي من الممك ٢



  
 

 ٢٠ اجلمارك اللبنانية ادارةمصدر األرقام:   مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة
 

V-  ملحق الخرائط  

  
  ٩٢٠١ العام من آذار شهر خالل الصادرات الصناعية اللبنانية توزيع :١خريطة رقم 



  
 

 ٢١ اجلمارك اللبنانية ادارةمصدر األرقام:   مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة
 

  
  ٩٢٠١ العام من آذار شهر خالل الكهربائية اآلالت واألجهزة والمعداتصادرات  توزيع :٢خريطة رقم 



  
 

 ٢٢ اجلمارك اللبنانية ادارةمصدر األرقام:   مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة
 

 

 
 ٩٢٠١ العام من آذار شهرخالل  منتجات الصناعات الكيماويةصادرات  توزيع :٣خريطة رقم 



  
 

 ٢٣ اجلمارك اللبنانية ادارةمصدر األرقام:   مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة
 

  
  ٩٢٠١ العام من آذار شهر خالل منتجات صناعة االغذية والتبغصادرات  توزيع :٤خريطة رقم 



  
 

 ٢٤ اجلمارك اللبنانية ادارةمصدر األرقام:   مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة
  

VI-  ملحق الرسوم البيانية  

  
  ٩٢٠١-٨٢٠١-٧٢٠١ االعوام خالل الصناعية الصادرات يمةق مقارنة :١رقم  رسم بياني

  
  ٨٢٠١ العام من آذارو  ٩٢٠١ العام من آذار بين الصناعية الصادرات قيمة مقارنة :٢رقم  رسم بياني



  
 

 ٢٥ اجلمارك اللبنانية ادارةمصدر األرقام:   مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة
  

  
  ٩٢٠١ العام من آذار شهر خالل العربية الدول الى الصناعية الصادرات توزيع :٣رقم  رسم بياني

  

  
  ٩٢٠١ العام من آذار شهر خالل االوروبية الدول الى الصناعية الصادرات توزيع :٤رقم  رسم بياني

  



  
 

 ٢٦ اجلمارك اللبنانية ادارةمصدر األرقام:   مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة
  

  
  ٩٢٠١-٨٢٠١-٧٢٠١ االعوام خالل الصناعية والمعدات اآلالت من االستيرادات قيمة مقارنة :٥رقم  رسم بياني

  
  ٩٢٠١ العام من آذار شهر خالل الصناعي النشاط بحسب المستوَردة الصناعية والمعدات اآلالت توزيع :٦رقم  رسم بياني


