
 
 

 

 

  

    
  

  الدائم النظام اإلحصائي الصناعي 
  )٢٠١٨(أرقام و وقائع الصناعة اللبنانية:  

  
  أهداف الدراسة

 يؤمنه من فرص عمل للبنانيين وما في لبنان وما يوفره من مساهمة في الناتج المحلي الصناعي عن الواقع  توفير معطيات كمية
لمؤسسات  االقتصاديفي توضيح الواقع  ةساهموالمالتي يعاني منها القطاع الصناعي حول الصعوبات والمشاكل جمع المعلومات و 

رشاد المستوردين من لبنان إلى عناوين المصانع وتسهيل ت عن المصانع العاملة في لبنان إل تأمين المعلوماو  اإلنتاج الصناعية
 .ةدير المنتجات الصناعية اللبنانيتص

 
ة . أما المعـلومـات الفـردية فسـتبقـى سـريّ غير فرديةجـداول إحصـائيـة ان المعـلومـات المجمـوعـة في هـذه الدراسة هـي ألجــل إصـدار 

تعتبر "ثة على أن هذه المعلومات والذي ينـص في مـادته الثال ٢٤/٣/١٩٤٢تـاريـخ  ١٥٥عـي رقـم وذلك عمًال بأحكام المرســوم االشـترا
، "ة فال تستعمل إال لتحضير جداول اإلحصاء وال يمكن ألي شخص أو ألية دائرة من دوائر الحكومة أو غيرها االطالع عليهاسـريّ 

 ا.وص عليها في األنظمة المعمول بهكما نص في مادته الرابعة على معاقبة المخالفين بموجب السرية بالعقوبات المنص

 
  www.industry.gov.lbاالستمارة متوفرة الكترونيًا (ويمكن تعبئتها الكترونيًا) على موقع وزارة الصناعة  -
  يرجى االحتفاظ بنسخة عن االستمارة بعد تعبئتها في حال المراجعة. -

  
 :رسوم الحصول على شهادة صناعية  

  ليرة لبنانية فقط ال غير (على شكل طوابع) ٢٩,٠٠٠تبلغ كلفة الشهادة الصناعية ألول مرة  -
  ليرة لبنانية) ١,٠٠٠طابع  ٢ليرة لبنانية فقط ال غير (على شكل  ٢,٠٠٠تبلغ كلفة تجديد الشهادة الصناعية  -
  ليرة لبنانية) ١,٠٠٠طابع  ال غير (على شكليرة لبنانية فقط ل ١,٠٠٠شهادة الصناعية التبلغ كلفة صورة طبق االصل عن  -
 :رسوم الحصول على ترخيص صناعي  

  :رسم تحقق بحسب الجدول ادناهالمصرف تسجيل طلب الترخيص في قلم وزارة الصناعة ُيدفع في عند  -
   خامسةفئة  رابعةفئة  ثالثةفئة  ثانيةفئة  ولىأفئة   / فئة الصناعة نوع الترخيص  
    ل.ل ١٠٠,٠٠٠  ل.ل ٢٠٠,٠٠٠  ل.ل ٤٠٠,٠٠٠  ل.ل ٦٠٠,٠٠٠  ل.ل ٨٠٠,٠٠٠ ستثماراو نشاء إ / نشاءإ  
    ل.ل ٥٠,٠٠٠  ل.ل ١٠٠,٠٠٠  ل.ل ٢٠٠,٠٠٠  ل.ل ٣٠٠,٠٠٠  ل.ل ٤٠٠,٠٠٠ ترخيص تعديل / ستثمارإ  
  ليرة لبنانية فقط ال غير. ٧٥٠,٠٠٠بقيمة  وزارة المالية فيكما ُيدفع الستالم قرار ترخيص "باالستثمار" او "االنشاء واالستثمار" رسم طابع مالي  -

  
  نرجو االطالع على الصفحة األخيرة من االستمارة وااللتزام بالتعليمات المذكورة فيها حول كيفية ملئها. -



  -  ٤٢٣٦٥٢/٠١ -٤٢٣٦٤٧/٠١لالستعالم نرجو االتصال على االرقام التالية: بيروت وجبل لبنان:     ١
 ٤٢٧١٤٥/٠١الشمال:  – ٧٦٨١٢٩/٠٧النبطية:  – ٧٥١٠٥٣/٠٧الجنوب:  - ٤٢٣٦٤٣/٠١البقاع: 

  

  |____|____|____|____|____|____|  :االستمارة* مزر   
  |_____|_____|_____|_____|   :*للمصنع اآللي الرقم  |____|____|____| - |____|____|____| - |____|____|____| :*رمز المصنع

  ٣١/١٢/٢٠١٨ – ١/١/٢٠١٨ :دراسةشملها التمدة الزمنية التي ال

  عن المصنع عامةمعلومات 

  عن المصنع عامةمعلومات  -١
  ________________________________________________________-١-١  بحسب الشهادة الصناعيةإسـم المـصنع  
  _____________________________________________________________-٢-١  بالعربية لمـصنعل التجاري سـماإل 
  _____________________________________________________________-٣-١  باألجنبية لمـصنعل التجاري سـماإل 
  _______________  :خليوي  ______________________________________________-٤-١  المصنعسم مدير إ 
  __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|-٥-١  ١البريد االلكتروني للمدير 
 ____________________________ المنطقة: ______________________ القضاء:-٦-١  عنوان المصنع 

 
 

-٧-١ المصنع:  
   منشأة صناعية واحدة وذمصنع  
 صناعيةال آتمنشمركز رئيسي لمصنع متعدد ال  
  متعدد المنشآت الصناعيةلمصنع تابعة  منشأة  

  

  

  
  

  ___________________________ القضاء: :عنوان المركز الرئيسي
  ___________________________ المنطقة:                        

 

-١-٧-١  |___|___| ةالرئيسي منشأةالمن ضمنها  آتمنشالعدد  
  د، حدّ كال   نعم  ؟آتمنشالجميع  تشملهل االرقام المذكورة في هذه االستمارة -٢-٧-١  
  |___|___|  ؟االرقام المذكورة في هذه االستمارةالتي تشملها  آتمنشعدد ال-٣-٧-١  

 

  لمصنعل الشكل القانوني -٢
 مؤسسة فردية   شركة تضامن   شركة توصية بسيطة  
 سهمشركة توصية باأل   (ش.م.م) شركة محدودة المسؤولية    لبنانية (ش.م.ل) مساهمةشركة  
 تعاونية   مؤسسة حكومية   د ، حدّ غيره__________________  

 

 الصناعيالنشاط  -٣
  _|__|____|___|__|-١-٣  سنة بدء االنتاج 
  |_____|_____|    األشهر ددعد حدّ  ،اذا موسمي  عمل موسمي   عمل دائم -٢-٣  وتيرة عمل المصنع 
-٣-٣  قطاع اإلنتاج الرئيسي 

_____________________________________________  *|___|___|___|___|___|___|  

  _|__|___|___|___|___|__|_*  _____________________________________________-٤-٣  ١ ثانويقطاع إنتاج  

  _|__|___|___|___|___|__|_*  _____________________________________________-٥-٣  ٢ قطاع إنتاج ثانوي 
                                                           

  المديرية العامة للصناعةيتم ملؤها من قبل  *
  ليتم عبره ابالغ المصانع بالقرارات التي تصدر عن وزارة الصناعة ١
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  -  ٤٢٣٦٥٢/٠١ -٤٢٣٦٤٧/٠١لالستعالم نرجو االتصال على االرقام التالية: بيروت وجبل لبنان:     ٢
 ٤٢٧١٤٥/٠١الشمال:  – ٧٦٨١٢٩/٠٧النبطية:  – ٧٥١٠٥٣/٠٧الجنوب:  - ٤٢٣٦٤٣/٠١البقاع: 

  

  ٢٠١٨نفقات وتكاليف المصنع خالل العام 

  ٢٠١٨نفقات وتكاليف المصنع على الطاقة الكهربائية خالل العام  -٤
-١-٤ ٢٠١٨خالل العام  مصدر الطاقة الكهربائية  

١-١-٤- مؤسسة كهرباء لبنان   مؤسسة كهرباء زحلة   مؤسسة كهرباء جبيل   مؤسسة كهرباء قاديشا   غير مشترك  
 

  كال   نعم -٢-١-٤  شتراك مولد كهرباءإ
 

  كال -١-٣-١-٤  |___|___|___|عدد المولدات    ، حّددنعم -٣-١-٤  مولد كهرباء خاص

-٢-٣-١-٤  )KVAقوة المولد ( 
  |___|___|___|___| ٣مولد  |___|___|___|___| ٢مولد   |___|___|___|___| ١مولد 
  |___|___|___|___| ٦مولد  |___|___|___|___| ٥مولد   |___|___|___|___| ٤مولد 

 

  كال   %|___|___|___| النسبة المقدرة من مصروف الطاقة  دحدّ  ،نعم -٤-١-٤  هل تستعمل الطاقة المتجددة في المصنع؟

١-٤-١-٤-
  _________ |___|___|___|___| القدرة _________________________ نوع الطاقة المتجددة المستعملة
 _________ |___|___|___|___| القدرة _________________________ نوع الطاقة المتجددة المستعملة

 

  كال   ، حّدد عددهانعم -٥-١-٤  هل يتم استخدام المراجل او االفران في المصنع؟ 
عدد االفران   |___|___|___|-١-٥-١-٤  عدد المراجل  ٢-٥-١-٤-|___|___|___|  

 
-٢-٤  ٢٠١٨خالل العام  على الطاقة الكهربائية المصنعنفقات وتكاليف   

  القيمة (بالليرة اللبنانية)  
/ زحلة /  مؤسسة كهرباء لبنان ١-٢-٤-

  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  جبيل / قاديشا

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|-٢-٢-٤  مولد كهرباءإشتراك 

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  (بالليرة اللبنانية)المجموع 

 

  ٢٠١٨خالل العام  على المحروقات المصنعنفقات وتكاليف -٥
  القيمة (بالليرة اللبنانية)  

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|-١-٥  البنزينالنفقات المدفوعة على  

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|-٢-٥  الغازالنفقات المدفوعة على  

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|-٣-٥  الفيول اويلالنفقات المدفوعة على  

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  المجموع (بالليرة اللبنانية)



  -  ٤٢٣٦٥٢/٠١ -٤٢٣٦٤٧/٠١لالستعالم نرجو االتصال على االرقام التالية: بيروت وجبل لبنان:     ٣
 ٤٢٧١٤٥/٠١الشمال:  – ٧٦٨١٢٩/٠٧النبطية:  – ٧٥١٠٥٣/٠٧الجنوب:  - ٤٢٣٦٤٣/٠١البقاع: 

  

  

-٤-٥ المازوتالنفقات المدفوعة على  
  بالليرة اللبنانية

|___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  

-١-٤-٥  المستعملة لـ:نسبة المازوت  
  % |___|___|___|  مولدات الكهرباء  % |___|___|___|  آالت االنتاج

  % |___|___|___|  التدفئة  % |___|___|___|  النقل

 

 القيمة (بالليرة اللبنانية)  

النفقات المدفوعة على الفحم   ٥-٥-
 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  الحجري وما شابه

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|-٦-٥  النفقات المدفوعة على األوكسجين 

 

 ٢٠١٨خالل العام  رجو النفقات المدفوعة على األ -٦
-١-٦  صحاب العمل / الشركاءأ 

  |___|___|عـدد اإلنـاث   |___|___|  عـدد الذكـور-١-١-٦  صحاب العمل / الشركاءعدد أ

  |___|___|عـدد اإلنـاث   |___|___|  عـدد الذكـور-٢-١-٦  صحاب العمل/الشركاء الذين يعملون فعليًا في المصنعأعدد 

  |___|___|عـدد اإلنـاث   |___|___|  عـدد الذكـور-٣-١-٦  عدد أصحاب العمل/الشركاء الذين يتقاضون أجورًا ثابتة

  |___|___|عـدد اإلنـاث   |___|___|  عـدد الذكـور-٤-١-٦  عدد افراد العائلة الذين يعملون من دون اجر

 

المدفوعة خالل  جورمجموع األ  ٥-١-٦-

(في بالليرة اللبنانية  ٢٠١٨العام 
اصحاب العمل / الشركاء  تقاضيحال 
دل حضور جلسات او/و ب ثابتة اً اجور 

  )مجلس ادارة

|___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  

 

  -٢-٦  المصنعفي  نالدائمو نوالعامل 

  
  ٢٠١٨العاملون الدائمون نهاية العام  عـدد

  خرىجنسيات أ  سوري  لبناني
 |___|___|___|___|  |___|___|___|___|  |___|___|___|___|-١-٢-٦  عـدد الذكـور 

 |___|___|___|___|  |___|___|___|___|  |___|___|___|___|-٢-٢-٦  عــدد اإلنـاث 

 المصنعفي الدائمين عدد العاملين  مجموع
 |___|___|___|___|  |___|___|___|___|  |___|___|___|___|  ٣١/١٢/٢٠١٨في 



  -  ٤٢٣٦٥٢/٠١ -٤٢٣٦٤٧/٠١لالستعالم نرجو االتصال على االرقام التالية: بيروت وجبل لبنان:     ٤
 ٤٢٧١٤٥/٠١الشمال:  – ٧٦٨١٢٩/٠٧النبطية:  – ٧٥١٠٥٣/٠٧الجنوب:  - ٤٢٣٦٤٣/٠١البقاع: 

  

  
المدفوعة  مجموع األجور  ٣-٢-٦-
 بالليرة اللبنانية الدائمين لعاملينل
والتعويض عن  جور النقلأبما فيها (

 ضافية والمكافآتاإل العمل ساعات
كات الضمان اواشتر  والعطاءات
  ٢)االجتماعي

|___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  

 

 |___|___|___|___|-٤-٢-٦  ١/١/٢٠١٨في  مجموع عدد العاملين الدائمين في المصنع 

 |___|___|___|___|-٥-٢-٦  ٣٠/٦/٢٠١٨في  مجموع عدد العاملين الدائمين في المصنع 

 

    -٣-٦  المصنعفي  نيدائمالغير  نوالعامل 
% |___|___|___|  الناثا نسبة  % |___|___|___|  الذكـور نسبة-١-٣-٦  المصنعفي  نيغير الدائم نوالعامل

غير  لعاملينلالمدفوعة  مجموع األجور  ٢-٣-٦-
  (أجور مقطوعة) بالليرة اللبنانيةالدائمين 

|___|___|___||___|___|___||___|___|___||___|___|___||___|___|___|  

بالليرة األجر اليومي للعامل الواحد  معدل  ٣-٣-٦-
  اللبنانية

|___|___|___||___|___|___||___|___|___||___|___|___||___|___|___|  

 

  ٢٠١٨خالل العام  جمالية للمشترياتاإلقيمــة ال - ٧
  -١-٧  لوازمالو ولية األ مواد مشتريات ال 

  

  بالليرة اللبنانية)( القيمـــة
-١-١-٧ األولّيةلمواد جمالية لاإل قيمــةال

خالل العــام  التصنيعبهدف المشتراة واللوازم 
  لتفصيل هذا البند) ١١(نرجو مراجعة ص.  ٢٠١٨

|___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  

 

-٢-٧ )عملية صناعيةلم تخضع ألية (بهدف التجارة  البضائع تايمشتر  
  ، حّددنعم   كال -١-٢-٧  لديه عةالمصنّ  المنتجاتغير  بضائعطى المصنع تجارة اهل يتع

تخضع  لم التي البضائع هذه نوع ٢-٢-٧-
  ألية عملية صناعية

 %|___|___|___|  مواد أولية
جاهزة  بضاعة

 لالستهالك
|___|___|___| %  

-٣-٢-٧ مشترياتلاإلجمالية  قيمــةال
 التي لم تخضع لعملية صناعية البضائع

  اللبنانيةبالليرة  ٢٠١٨خالل العــام 
|___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  

                                                           
  باستثناء تلك المدفوعة ألصحاب العمل / الشركاء في حال تقاضيهم اجور ثابتة. ٢



  -  ٤٢٣٦٥٢/٠١ -٤٢٣٦٤٧/٠١لالستعالم نرجو االتصال على االرقام التالية: بيروت وجبل لبنان:     ٥
 ٤٢٧١٤٥/٠١الشمال:  – ٧٦٨١٢٩/٠٧النبطية:  – ٧٥١٠٥٣/٠٧الجنوب:  - ٤٢٣٦٤٣/٠١البقاع: 

  

 ٢٠١٨المدفوعة على الخدمات خالل العام  التشغيلية النفقات-٨
  (بالليرة اللبنانية) القيمـــة  
 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|-١-٨  مياه 

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|-٢-٨  وانترنت هاتفية وبريد اتصاالت 

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|-٣-٨  (سلع،...)من قبل الغير  منفذنقل بري  

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|-٤-٨  وجوي نقل بحري  

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|-٥-٨  أبنية وآالت استئجار 

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|-٦-٨  تصليحات وصيانة منفذة من قبل الغير 

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|-٧-٨  أعباء استهالك 

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|-٨-٨  نفايات الصناعيةإزالة ال 

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|-٩-٨ المعارض) (بما فيها تكاليفإعـالنات وحمالت تسويق  

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|-١٠-٨ يةمصـرففوائد  

تأمين على موجودات المصنع ضد الحريق واالضرار...   ١١-٨-
 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  ( البناء، اآلالت، البضائع، المواد االولية، المخزون...)

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|-١٢-٨  )...العمل طوارئانواع اخرى من التأمين (ضد الغير،  

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|-١٣-٨ واستشاريةأعمال قانونية  

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|-١٤-٨ ميكانيك ورسوم بلدية 

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|-١٥-٨  ٣)نفقات غير مذكورة في البنود السابقة( غــيره 

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  المجموع (بالليرة اللبنانية)

  

 ٢٠١٨خالل العام  المدفوعة الرأسمالية الثابتة االصول-٩
  (بالليرة اللبنانية) القيمـــة  
 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|-١-٩  شراء أبنية واراضي 

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|-٢-٩  تشييد أبنية خاصة بالمصنع 

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|-٣-٩  شراء معدات وآالت 

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|-٤-٩  شراء براءات اختراع 

من قبل موظفي   المصنع معلوماتية منفذة فيبرامج   ٥-٩-
 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___| المصنع

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|-٦-٩  معلوماتية منفذة من قبل الغيربرامج  

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|-٧-٩ نعمنفذة من قبل المص(R&D) ابحاث وتطوير 

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|-٨-٩ منفذة من قبل الغير(R&D) ابحاث وتطوير 

-٩-٩  ____________________________ غيره، حّدد 
________________________________________  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___| 

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  المجموع (بالليرة اللبنانية)

                                                           
  ،...لوازم مكتبيةائب ورسوم، االعداد والتدريب، النفقات المدفوعة على: رسوم جمركية، الشحن، العموالت الثابتة، اجازات العمل، ضر  ٣



  -  ٤٢٣٦٥٢/٠١ -٤٢٣٦٤٧/٠١لالستعالم نرجو االتصال على االرقام التالية: بيروت وجبل لبنان:     ٦
 ٤٢٧١٤٥/٠١الشمال:  – ٧٦٨١٢٩/٠٧النبطية:  – ٧٥١٠٥٣/٠٧الجنوب:  - ٤٢٣٦٤٣/٠١البقاع: 

  

  ٢٠١٨إيرادات المصنع خالل العام 
 

  ٢٠١٨خالل العام  المصنع مبيعات -١٠
  (بالليرة اللبنانية) القيمـــة  
المبيعات المحّصلة وغير المحّصلة   ١-١٠-

 (بما فيها المصّنعة للمنتجات
  )رة الى الخارجصدّ الم

|___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___| 

المحّصلة وغير  جماليةاإلالمبيعات   ٢-١٠-
 المنتجاتتشمل ( للمصنعالمحّصلة 

 والبضائعالمصّنعة في المصنع 
لم تخضع و  بهدف التجارة المشتراة

  ).ألية عملية صناعية

|___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___| 

 

اذا المشتراة بهدف التجارة ( البضائع مبيعات نسبة  ٣-١٠-
   جمالية للمصنعالمبيعات اإلمن  وجدت)

|___|___|___| % 

 

المبيعات غير المحّصلة خالل العام   ٤-١٠-
  بالليرة اللبنانية ٢٠١٨

|___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___| 

 

-٥-١٠  ٢٠١٨خالل العام  رةالمصدّ  المنتجاتقيمة  

  عبر وسيط   بشكل مباشر   نعم     كال -١-٥-١٠  الى الخارج؟ المصنعر هل يصدّ  
-٢-٥-١٠  اليها: رد البلدان المصدَّ حدّ  ،نعمإذا  

  

________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________  

 

المحّصلة وغير  مبيعاتال  ٣-٥-١٠-
عة المصنّ  لمنتجاتلالمحّصلة 

بالليرة الى الخارج  المصدَّرةو 
  اللبنانية

|___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  



  -  ٤٢٣٦٥٢/٠١ -٤٢٣٦٤٧/٠١لالستعالم نرجو االتصال على االرقام التالية: بيروت وجبل لبنان:     ٧
 ٤٢٧١٤٥/٠١الشمال:  – ٧٦٨١٢٩/٠٧النبطية:  – ٧٥١٠٥٣/٠٧الجنوب:  - ٤٢٣٦٤٣/٠١البقاع: 

  

  ٢٠١٨خالل العام  يرادات اخرىإ -١١
  بالليرة اللبنانية)( القيمـــة  

لحساب  المصنعقام بها وصيانة تصليحات وتركيب   ١-١١-
 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  الغير

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|-٢-١١  لحساب الغير مبانيتأجير  

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|-٣-١١  لحساب الغيرتأجير آالت  

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|-٤-١١  لحساب الغيريات نقل 

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|-٥-١١  لحساب الغير تخزين مواد 

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|-٦-١١  لحساب الغيردراسات واستشارات وابحاث وتطوير  

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|-٧-١١  فوائد مصرفية 

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|-٨-١١  مساعدات ومنح ودعم 

تأمين على موجودات المصنع ضد الحريق واالضرار...   ٩-١١-
 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  ( البناء، اآلالت، البضائع، المواد االولية، المخزون...)

انواع اخرى من التأمين (ضد الغير، طوارىء   ١٠-١١-
 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  العمل...)

  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|-١١-١١  فروقات صرف ايجابية 

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|-١٢-١١  مبيع أصول ثابتة 

  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|-١٣-١١  استرداد مؤونات 

 ____________________، حّدد: مداخيل اخرى -١٤- ١١
________________________________________  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___| 

١٥- ١١- _________________________________  
________________________________________  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___| 

١٦- ١١- _________________________________  
________________________________________  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___| 

١٧- ١١- _________________________________  
________________________________________  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___| 

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  (بالليرة اللبنانية) مجموعال



  -  ٤٢٣٦٥٢/٠١ -٤٢٣٦٤٧/٠١لالستعالم نرجو االتصال على االرقام التالية: بيروت وجبل لبنان:     ٨
 ٤٢٧١٤٥/٠١الشمال:  – ٧٦٨١٢٩/٠٧النبطية:  – ٧٥١٠٥٣/٠٧الجنوب:  - ٤٢٣٦٤٣/٠١البقاع: 

  

  نتاجواإل مخزون ال
  

  ٢٠١٨في أوائل وأواخر العام  المصنعمخزون  قيمة -١٢
 ٢٠١٨كانون األّول  ٣١في  قيمة المخزون ٢٠١٨ الثانيكانون  ١قيمة المخزون في  نــوع المخزون

  |__|__|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__|  |__|__|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__|-١-١٢  مواد أولية 

  |__|__|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__|  |__|__|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__|-٢-١٢ صنعمنتجات قيد ال 

  |__|__|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__|  |__|__|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__|-٣-١٢ الصنع تامةمنتجات  

-٤-١٢ –(محروقات  مواد استهالكية 
  |__|__|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__|  |__|__|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__|  مواد تغليف ...)

  |__|__|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__|  |__|__|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__|-٥-١٢  )تم شرائها بهدف التجارة( بضائع 

  |__|__|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__|  |__|__|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__|  (بالليرة اللبنانية) مجموعال

 

  ٢٠١٨التي تم تصنيعها خالل العام  ساسيةأبرز السلع األتفاصيل  -١٣
-١-١٣  ٢٠١٨خالل العام  تم تصنيعهاالتي ساسية االسلع الألبرز  السنوينتاج اإل تفاصيل ذكر أ 

القدرة % من   نتاج الحالياإل حجم   البند الجمركي  سم السلعةإ
  القصوى لالنتاج

وحدة 
  هل يتم التصدير  القياس

  |__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__||__|__|__| |__|__|__|      نعم  كال  

  |__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__||__|__|__| |__|__|__|      نعم  كال  

  |__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__||__|__|__| |__|__|__|      نعم  كال  
  |__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__||__|__|__| |__|__|__|      نعم  كال  
  |__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__||__|__|__| |__|__|__|      نعم  كال  
  |__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__||__|__|__| |__|__|__|      نعم  كال  
  |__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__||__|__|__| |__|__|__|      نعم  كال  
  |__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__||__|__|__| |__|__|__|      نعم  كال  
  |__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__||__|__|__| |__|__|__|      نعم  كال  
  |__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__||__|__|__| |__|__|__|      نعم  كال  
  |__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__||__|__|__| |__|__|__|      نعم  كال  
  |__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__||__|__|__| |__|__|__|      نعم  كال  
  |__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__||__|__|__| |__|__|__|      نعم  كال  
  |__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__||__|__|__| |__|__|__|      نعم  كال  
  |__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__||__|__|__| |__|__|__|      نعم  كال  
  |__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__||__|__|__| |__|__|__|      نعم  كال  
  |__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__||__|__|__| |__|__|__|      نعم  كال  



  -  ٤٢٣٦٥٢/٠١ -٤٢٣٦٤٧/٠١لالستعالم نرجو االتصال على االرقام التالية: بيروت وجبل لبنان:     ٩
 ٤٢٧١٤٥/٠١الشمال:  – ٧٦٨١٢٩/٠٧النبطية:  – ٧٥١٠٥٣/٠٧الجنوب:  - ٤٢٣٦٤٣/٠١البقاع: 

  

  مختلف

  كال   نعم   :أبرز هذه المشاكل دحدّ  ي مشاكل في التصدير، اذا نعمأ هل تواجه -١٤
    -١-١٤  وروبيتحاد األ اإل  دولمع  

________________________________________________________________________  ١-١-١٤-*|__|__|  
________________________________________________________________________  ٢-١-١٤-|__|__|*  
________________________________________________________________________  ٣-١-١٤-*|__|__|  

    -٢-١٤  الدول العربيةمع  
________________________________________________________________________  ١-٢-١٤-*|__|__|  
________________________________________________________________________  ٢-٢-١٤-*|__|__|  
________________________________________________________________________  ٣-٢-١٤-*|__|__|  

  -٣-١٤  دارات الرسمية اللبنانيةاإلمع  
________________________________________________________________________  ١-٣-١٤-*|__|__|  
________________________________________________________________________  ٢-٣-١٤-*|__|__|  
________________________________________________________________________  ٣-٣-١٤-*|__|__|  

 

  كال   نعم   اذا نعم حدّدها: ISO، PCCHA ،GMPعلى شهادة  هل استحصل المصنع -١٥
  _____________ اسم الشركة المانحة  |__|__|  االصدار سنة  |__|__|__|__|__|__|  الرمز  ______________  اسم الشهادة
  _____________ اسم الشركة المانحة  |__|__|  سنة االصدار  |__|__|__|__|__|__|  الرمز  ______________  اسم الشهادة
  _____________ اسم الشركة المانحة  |__|__|  سنة االصدار  |__|__|__|__|__|__|  الرمز  ______________  اسم الشهادة

 

    :حالياً  المصنععاني منها ي مشاكل أبرز ثالثما هي  -١٦
  ١-١٦-_________________________________________________________________________  *|__|__|  
  ٢-١٦-_________________________________________________________________________  *|__|__|  
  ٣-١٦-_________________________________________________________________________  *|__|__|  

 

  كال   نعم   ها:ختصاصات معينة، اذا نعم حددّ إعمال من  لتوظيفهل المصنع بحاجة  -١٧
  _____العدد:  __________________________الشهادة المطلوبة:  _________________________ختصاص: نوع اإل
  _____العدد:  __________________________الشهادة المطلوبة:  _________________________ختصاص: نوع اإل
  _____العدد:  __________________________الشهادة المطلوبة:  _________________________ختصاص: نوع اإل

  كال   نعم   :بهذه الوظائف المطلوبة ٤ستخدام"الوطنية لإل المؤسسةفي تزويد " ترغبونهل 
 

  كال   نعم   ، اذا نعم حّدد:المصنعجامعات للتدريب في  / نتم على استعداد الستقبال طالب معاهدأهل -١٨
  |__|__|*  ___________________________________________________________-١-١٨  المدة الزمنية للتدريب 
  |__|__|*  _____________________________________________________-٢-١٨  االختصاصات الممكنة للتدريب 
  __________________ خليوي  __________________________-٣-١٨  لتواصل معه لفي المصنع  المعنيالشخص اسم  

                                                           
 المديرية العامة للصناعةيتم ملؤها من قبل * 

 .مجاناً  االستخدام مكتبإيجاد فرص عمل لطالبي العمل عبر  مهامهــاهي مؤسسة عامة من  "المؤسسة الوطنية لالستخدام" ٤



  -  ٤٢٣٦٥٢/٠١ -٤٢٣٦٤٧/٠١لالستعالم نرجو االتصال على االرقام التالية: بيروت وجبل لبنان:     ١٠
 ٤٢٧١٤٥/٠١الشمال:  – ٧٦٨١٢٩/٠٧النبطية:  – ٧٥١٠٥٣/٠٧الجنوب:  - ٤٢٣٦٤٣/٠١البقاع: 

  

  كال   نعم   تدريب العاملين في مؤسستكم؟ تميهل -١٩
 

  كال   نعم   د موضوع التدريب:حدّ ، اذا نعم هل المصنع بحاجة لمساعدة في تدريب العاملين-٢٠
  ١-٢٠-_________________________________________________________________________ *|__|__|  
  ٢-٢٠-_________________________________________________________________________ *|__|__|  

 

  كال   نعم   موضوع البحث: بحاث علمية، اذا نعم حّددأ عدادإ هل المصنع بحاجة الى -٢١
  ١-٢١-_________________________________________________________________________  *|__|__|  
  ٢-٢١-_________________________________________________________________________  *|__|__|  
-٣-٢١  __________________خليوي   ___________________________ اسم الشخص المعني في المصنع للتواصل معه   

 

  كال   نعم   دراسة جدوى، اذا نعم حّدد موضوع الدراسة: عدادإ هل المصنع بحاجة الى -٢٢
  ١-٢٢-_________________________________________________________________________  *|__|__|  
  ٢-٢٢-_________________________________________________________________________  *|__|__|  
  __________________ خليوي  _________________________-٣-٢٢  اسم الشخص المعني في المصنع للتواصل معه 

 

  كال   نعم   ، اذا نعم حّدد:المشاركة في معارض خارج لبنان ترغبون فيهل  -٢٣
  ____________البلد المضيف للمعرض   __________________________________________المعرض  سمإ

*|__|__|  
  ______________ قامة المعرضإتاريخ   _______________________________________ختصاص مجال اإل

  ____________المضيف للمعرض  البلد  __________________________________________إسم المعرض 
  ______________ تاريخ إقامة المعرض  _______________________________________مجال اإلختصاص   |__|__|*
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  ):٢٠١٨الدائم وقائع وارقام (تعليمات حول كيفية ملء استمارة النظام االحصائي الصناعي 
  ) في المربع المناسب في األسئلة التي تكون اإلجابة عليها نعم او كال، كما ويعتبر عدم وضع عالمة صح عدم اجابة على السؤال.وضع عالمة صح ( -
ين فـي الخانـات المخصصـة وعـدم أخـذ القـروش الـى اليمـ اليسـاروضع األرقام في الخانات المخصصة لإلجابة بجانب السؤال، كما ويجـب وضـع األرقـام مـن  -

  في الرقم بعين االعتبار.
  )، كما يعتبر عدم وضع اي رقم عدم اجابة على السؤال.٠صفر فيجب وضع الرقم (اذا كانت االجابة على أي سؤال  -

  

 ):٢٠١٨تعريف بعض المصطلحات الواردة في استمارة النظام االحصائي الصناعي الدائم وقائع وارقام (
 :معينة وتعتمد محاسبة مستقلة تصنيع منتجاتالمنشأة الصناعية في ھذا اإلحصاء ھي وحدة إقتصادية يجري فيھا  تعريف المنشأة الصناعية.  
 :تقلة عن كل الصناعية متعددة المنشآتاي شركة في حال وجود شركة تملك عدة مصانع ( مصنع متعدد المشآت الصناعية تمارة مس تم ملء اس ) ي

ة  دة مع وضع عالم تمارة واح صح منشأة في حال وجود محاسبة مستقلة لھذه المشآت. في حال وجود محاسبة جامعة لجميع المنشآت يتم ملء اس

) (.في خانة مركز رئيسي لمصنع متعدد المنشآت الصناعية  

 ل الذين يعملون في المصنع بشكل دائم والذين استخدموا من قبل المصـنع بهـدف العمـل الـدائم : جميع الموظفين والعماّ العاملون الدائمون في المصنع
 (بما فيهم موظفو صاالت العرض التابعة للمصنع).

 العاملون الذين عملوا لفترة مؤقتة، اي تم استخدامهم من قبل المصنع لعمل مؤقت.العاملون غير الدائمين في المصنع :  
 عملة إلتمام انتاج المنتجات المصنعة، في قطاع انتاج األجبان واأللبان تعتبر علـب البالسـتيك واألكيـاس المسـتعملة فـي توضـيب : القطع المستاللوازم

 وتغليف األجبان واأللبان هي من اللوازم. وفي قطاع صناعة المفروشات تعتبر مسكات الخزائن واألبواب هي من اللوازم.
 ع ألية عملية صناعية وتم شرائها وبيعها دون اي تعديل.: أي تجارة السلع التي لم تخضتجارة 
  ٢٠١٨التي قام ببيعها وتقاضى ثمنها خالل العام  المنتجات: مبيعات المصنع من ٢٠١٨مبيعات محّصلة خالل العام. 
  ولم يتقاضى ثمنها خالل هذا العام. ٢٠١٨التي قام ببيعها خالل العام  المنتجات: مبيعات المصنع من ٢٠١٨مبيعات غير محّصلة خالل العام 
 

  ):٢٠١٨شرح مفصل عن بعض األسئلة الواردة في النظام االحصائي الصناعي الدائم وقائع وارقام (
 )Boilers: نســبة اســتهالك المــازوت لــآلالت التــي تعمــل علــى المــازوت مثــل األفــران والمراجــل (نســبة المــازوت المســتعملة آلالت االنتــاج: ١-٤-٥الســؤال  -

  ، اما في حال كانت جميع اآلالت تعمل على الكهرباء فهذه النسبة تكون صفر.والحراقات
: تشـــمل اصـــحاب العمـــل والشـــركاء الـــذين يعملـــون فعليـــا فـــي المصـــنع عـــدد اصـــحاب العمـــل أو الشـــركاء الـــذين يعملـــون فعليـــا فـــي المصـــنع: ٢-١-٦الســـؤال  -

  باإلضافة الى الشركاء من اعضاء مجلس االدارة.
: االجـور المدفوعـة للـذين عملـوا بصـورة مؤقتـة خـالل العـام مجموع األجور المدفوعة للعاملين غير الدائمين بالليرة اللبنانيـة (أجـور مقطوعـة): ٢-٣-٦سؤال ال -

٢٠١٨.  
: هـي المـواد التــي دخلـت فـي انتــاج أوليــةمـواد  :٢٠١٨القيمـــة اإلجماليــة للمـواد األولّيـة واللــوازم المشـتراة بهــدف التصـنيع خــالل العـــام  :١-١-٧ السـؤال -

ة فـي انتـاج األجبـان واأللبـان المنتج (مع االشارة الى أن المحروقات والكهرباء ال تعتبر من المواد األولية التي دخلت في انتاج المنتج)، فالمواد األولية المستعمل
  .اد األولية الخشب والدهان وغيرهاهي الحليب والزبدة والملح وغيرها، وفي قطاع صناعة المفروشات تشمل المو 

التــي قــام المصــنع بشــرائها وبيعهــا ولــم يقــم بــأي عمليــة  البضــائع: تشــمل ولــم تخضــع أليــة عمليــة صــناعية التجــارةبهــدف  البضــائعمشــتريات : ٢-٧الســؤال  -
جاهزة، مثال فرن يقوم بإنتـاج الخبـز والمعجنـات والحلويـات قـام ببيـع الطحـين (مـواد  بضائعاو ما مواد أولية إ البضائعصناعية عليها ومن الممكن أن تكون هذه 

  .البضائعجاهزة) وفي هذه الحالة تعتبر تجارة ألن المصنع لم يجري أي عملية صناعية على هذه  بضائعأولية) أو قام بتجارة العصائر (
: تشــمل جميــع مبيعــات المصــنع مــن المنتجــات لمصــنعة (بمــا فيهــا المصــدرة الــى الخــارج)ا للمنتجــاتالمبيعــات المحّصــلة وغيــر المحّصــلة : ١-١٠الســؤال  -

  .٢٠١٨المصنعة لديه والتي تقاضى او لم يتقاضى ثمن بيعها خالل العام 
هـدف التجـارة ولـم تخضـع المبيعات اإلجمالية المحّصلة وغير المحّصلة للمصنع (تشمل المنتجات المصّنعة في المصـنع والبضـائع المشـتراة ب :٢-١٠السؤال  -

  .٢٠١٨المصنعة وغير المصنعة لديه التي تقاضى او لم يتقاضى ثمن بيعها خالل العام  المنتجات: تشمل مبيعات المصنع من ألية عملية صناعية)
التجـــارة مـــن  مبيعـــات: النســـبة التـــي تشـــكلها نســـبة مبيعـــات البضـــائع المشـــتراة بهـــدف التجـــارة (اذا وجـــدت) مـــن المبيعـــات اإلجماليـــة للمصـــنع: ٣-١٠ ؤالالســـ -

  االجمالية للمصنع. المبيعات
التـي  المشـتراة بهـدف التجـارة والبضـائعالمصنعة  المنتجاتمن  : مجموع المبيعاتبالليرة اللبنانية ٢٠١٨المبيعات غير المحّصلة خالل العام : ٤-١٠السؤال  -

  .٢٠١٨لم يتقاضى ثمنها خالل العام 
١١  
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