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   ٢٠١٢ كانون الثاني شهر خاللتقرير مفصل عن الصادرات الصناعية 

 
 مفصالً عن الصادرات اًوزارة الصناعة تقريرمصلحة المعلومات الصناعية في أعدت 

بعد صدور التعريفة الجمركية نلفت النظر هنا انه  .٢٠١٢ كانون الثاني شهر خاللالصناعية 
 اللبنانية المديرية العامة للجماركم بدء العمل بها من قبل  التي توفقًا للنظام المنسقالجديدة 

، وبعد مراجعة وزارة الصناعة لطرق احتساب قيم الصادرات ١/١/٢٠١٢اعتبارا من تاريخ 
الصناعية التي تستند على ارقام مديرية الجمارك على اساس التعريفة الجمركية، ومن اجل 

سابقة يهم وزارة الصناعة ان تعلن انه تم اعادة صحة مقارنة ارقام الصادرات مع السنوات ال
آخذةً ) ٢٠١١ – ٢٠١٠ – ٢٠٠٩(احتساب ارقام الصادرات الصناعية للسنين السابقة 

الت والمعدات الصناعية آلاكما سنعلن الحقاً ارقام الواردات من . االعتبار ما ذكر اعالهب
لنظر باحتسابها وفقاً للتعرفة الجمركية دة اابانتظار ان يتم االنتهاء من عمل اللجنة المكلفة اع

 .الجديدة

  
 ٢٠١٢ كانون الثانيالصناعية خالل شهر  الصادرات

 بلامق .أ.د مليون ٢٣٨.٧ ما قيمته ٢٠١٢ كانون الثانيبلغ مجموع الصادرات الصناعية في 
 أي ٢٠١٠ كانون الثانيفي  .أ.د مليون ٢٤٠.١و ٢٠١١ كانون الثانيفي . أ.د  مليون٢٣١.٥

 وانخفاض ٢٠١١ كانون الثاني مع مقارنةً ٪٣.١ هونسبت. أ.مليون د ٧.٢ وقيمته رتفاعبا
  )١ جدول رقم (.٢٠١٠ كانون الثاني مع مقارنةً ٪٠.٦ هونسبت. أ.مليون د ١.٤وقيمته 

  
  ةر المصدأهم المنتجات -١
 بشكلها من دون السبائك الذهبية(اللؤلؤ واألحجار الكريمة والمعادن الثمينة  حتلت صادراتإ

افريقيا وتصدرت  .أ.مليون د ٧٠.٨، إذ بلغت قيمتها األولىالمرتبة خالل هذا الشهر  )الخامي
 تليها ،.أ.مليون د ٣٦.٦ الئحة البلدان المستوردة لهذا المنتج إذ استوردت ما قيمته الجنوبية
 صدارة اتركي ت واحتل،.أ. مليون د٤٣.٦بقيمة  منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها صادرات

اآلالت واألجهزة والمعدات   ثم،.أ. مليون د١٧.٨الدول المستوردة لهذا المنتج بقيمة 
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الئحة البلدان  االمارات العربية المتحدة ت وتصدر.أ. مليون د٣٣.٩بقيمة  الكهربائية
قيمة ب منتجات صناعة االغذيةو .أ. مليون د٧.١ ما قيمته تالمستوردة لهذا المنتج إذ استورد

 ،٤ ،٢ جدول رقم( .أ.مليون د ١٤.١بقيمة   الكيماويةاتمنتجات الصناعو .أ.مليون د ٢٨.٤
  )١٨ و١٧  ولمزيد من التفاصيل جدول رقم١٢ ،١٠ ،٨ ،٦
  
  
  
  
  المنتجات التي ارتفعت قيم صادراتها -٢

  :سجلت اإلحصاءات ارتفاعاً ملحوظاً للصادرات من المنتجات التالية
ارتفعت  )الخاميدون السبائك الذهبية بشكلها ( معادن الثمينةاللؤلؤ واألحجار الكريمة وال ١- ٢

كانون خالل . أ.مليون د ٧٠.٨ الى ٢٠١١ كانون الثانيخالل . أ. مليون د٣٢.٧قيمتها من 
الى  صادرات هذا المنتج انخفضت). ١ ورسم بياني رقم ٢جدول رقم  (٢٠١٢ الثاني

أدى مما  وبلجيكا سويسراافريقيا الجنوبية وكل من   الىارتفعت فيما االمارات العربية المتحدة
  ) ٤ و٣جدول رقم . (أ.مليون د ٣٨.١ بحوالي  االجماليةالى ارتفاع قيمة صادراته

  

 كانون الثانيخالل . أ. مليون د١٠.٧ارتفعت قيمتها من  منتجات الصناعات الكيماوية ٢- ٢
). ١ ورسم بياني رقم ٢جدول رقم  (٢٠١٢ كانون الثانيخالل . أ.مليون د ١٤.١ الى ٢٠١١

والمملكة العربية ايطاليا كل من   فيما ارتفعت الىالعراقالى  صادرات هذا المنتج انخفضت
 ٣.٤ بحوالي  االجماليةأدى الى ارتفاع قيمة صادراته مما السعودية واالمارات العربية المتحدة

  ) ٦ و٥جدول رقم . (أ.مليون د
  

 كانون الثانيخالل . أ.مليون د ٢٥.٣  منتها قيمارتفعت ةاالغذيعات صنامنتجات  ٣-٢
 ).١ ورسم بياني رقم ٢جدول رقم  (٢٠١٢ كانون الثانيخالل . أ. مليون د٢٨.٤ الى ٢٠١١

كل من سوريا  الى كل من العراق وبلجيكا فيما ارتفعت الى صادرات هذا المنتج انخفضت
  االجماليةفاع قيمة صادراتهأدى الى ارتوفرنسا والواليات المتحدة األميركية وانغوال مما 

  )٨ و٧جدول رقم ( .أ.مليون د ٣.١بحوالي 
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  المنتجات التي انخفضت قيم صادراتها -٣
  :للصادرات من المنتجات التاليةملحوظاً  نخفاضاًسجلت اإلحصاءات ا

خالل . أ.مليون د ٤٦.٢انخفضت قيمتها من  اآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية ١-٣
 ورسم ٢جدول رقم  (٢٠١٢ كانون الثانيخالل . أ.مليون د ٣٣.٩ الى ٢٠١١ كانون الثاني
 مصر يما انخفضت الى كل منف انغوالالى هذا المنتج  صادرات  ارتفعت).١بياني رقم 

 ادى الى االنخفاض االجمالي والبالغ حواليمما والعراق ونيجيريا والكويت وغانا والمانيا 
  )١٠ و٩جدول رقم . (أ.مليون د ١٢.٣

 
 كانون الثانيخالل . أ. مليون د٥٠.٨انخفضت قيمتها من  ومصنوعاتهاالمعادن العادية  ٢-٣

). ١ ورسم بياني رقم ٢جدول رقم  (٢٠١٢ كانون الثانيخالل . أ.مليون د ٤٣.٦ الى ٢٠١١
 مما ادى الى االنخفاض تركيا واليابان وبلجيكاكل من الى صادرات هذا المنتج انخفضت 

 )١٢و ١١جدول رقم (. أ. مليون د٧.٢ حوالي االجمالي والبالغ
 
  السوق الرئيسية للصادرات -٤
   بحسب تكتالت الدولالسوق الرئيسية للصادرات  ١-٤
السوق الرئيسية للصادرات الصناعية اللبنانية، فقد خالل هذا الشهر شكلت الدول العربية  

 الصادرات مجموع من ٪٣٤.٥  أي ما نسبته.أ.مليون د ٨٢.٣ الصادرات إليها بلغت قيمة
استوردت ما نسبته اذ المرتبة الثانية  االفريقية غير العربيةالدول احتلت الصناعية بينما 

اآلسيوية غير  الدولها تلي ٪٢٢المرتبة الثالثة بما نسبته  في الدول االوروبية ومن ثم ٪٢٤.٧
اآلالت واألجهزة : ية الى الدول العربةر المنتجات المصدابرزومن . ٪١٤.٧بما نسبته  العربية

مليون  ١٦.٢بقيمة  منتجات صناعة االغذية، .أ.مليون د ١٩.٦بقيمة والمعدات الكهربائية 
منتجات الورق والكرتون و. أ. مليون د٨.١بقيمة منتجات الصناعة الكيماوية ، .أ.د

  .)١٤جدول رقم ( .أ.مليون د ٧.٦قيمة ب ومصنوعاتهما
  

  الدولب بحس السوق الرئيسية للصادرات ٢-٤

  هذهالئحة افريقيا الجنوبيةقد تصدرت  ف المستوردة للمنتجات الصناعية اللبنانيةلنسبة للدولاب
أي ما يوازي . أ.مليون د ٣٧.١ خالل هذا الشهر قيمة الصادرات إليهاالدول حيث بلغت 

 المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة سويسرا من القيمة اإلجمالية للصادرات واحتلت ٪١٥.٥



 

            الجمهورية اللبنانية
 وزارة الصناعة

  
 ٤  مديرية الجمارك اللبنانية: مصدر األرقام    علومات الصناعيةممصلحة ال -وزارة الصناعة: إعداد التقرير

حيث  المملكة العربية السعوديةتليها ٪ ١٠.٦أي ما يوازي . أ. مليون د٢٥.٣إليها صادرات ال
جدول  (.٪٨.٣أي ما يوازي . أ. مليون د١٩.٧ قيمة الصادرات إليها خالل هذا الشهربلغت 
  )١٥رقم 

  

 ٢١،  ، دولة أوروبية٣٣،  دولة افريقية غير عربية٣٥ تم خالل هذا الشهر التصدير الىوقد 
أما الدول . تيناوقياني تيندولو اميركية ة دول١٥لة عربية، دو ١٨لة آسيوية غير عربية، دو

 دول ١٠ ، دول عربية١٠ :فهي موزعة كما يلي. أ.التي استوردت بأكثر من مليون د
 ودولة ةي اميركةدول ،آسيوية غير عربية دول ٧ ،افريقية غير عربية  دول٩اوروبية، 

   )٤ و٣رسم بياني رقم و ١٦جدول رقم ( .اوقيانية
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2010
التغی  یر 

 change
2011/2010

2011 2012
التغی  یر 

 change
2012/2011

January 240.1 -3.6% 231.5 238.7 3.1%  كانون الثاني 

February 242.8 0.9% 245.1 شباط

March 298.6 -11.4% 264.7 آذار

April 254.1 12.1% 284.9 نیسان

May 284.4 2.2% 290.6 ایار

June 289.9 4.6% 303.2 حزیران

July 265.7 15.7% 307.5 تموز

August 255.5 14.1% 291.5 آب

September 244.3 7.7% 263.1 ایل ول

October 301.9 -7.7% 278.5 تش  رین االول

November 243.1 16.5% 283.3 تشرین الثاني

December 287.8 0.9% 290.5 ك  انون االول

Total 3,208 3.9% 3,334 المجموع

N.B:  All above figures are in Millions of US Dollars and exclude exports of Gold Ingots

جدول رق م 1-  تط ور الص ادرات الص ناعیة خ الل األع  وام 2010- 2011- 2012

 جمیع األرقام المبین ة أع اله ھ ي بملی ون دوالر أم یركي
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Section Goods
كانون الثاني
January

2011

كانون الثاني
January

2012
السلع

3 Fats and Edible Fats and oils 1.8 2.1 شحوم ودھون وزیوت

4 Prepared foodstuffs 25.3 28.4 منتجات صناعة االغذیة

5 Mineral Products 5.5 1.9 منتجات معدنیة

6 Products of the chemical 10.7 14.1 منتجات الصناعات الكیماویة

7 Plastics and articles thereof 9.0 8.7 لدائن ومصنوعاتھا، مطاط 
ومصنوعاتھ

8 Raw hides and skins, leather, furskins 0.7 1.4 جلود، جلود بفراء ومصنوعاتھا

9 Wood and articles of wood 0.9 0.9 خشب ومصنوعاتھ

10 Paper and paperboard and articles 
thereof 16.2 11.9 ورق وكرتون ومصنوعاتھما

11 Textiles and textile articles 9.5 8.0 مواد نسیجیة ومصنوعاتھا

12 Footwear, headgear, prepared feather 1.7 1.0 احذیة ، اغطیة رأس ، ریش

13 Articles of stone, plaster, cement 2.9 2.6 مصنوعات من حجر جبس اسمنت

14 Pearls, precious or semi-precious 
stones (excluding Gold Ingots) 32.7 70.8 لؤلؤ، احجار كریمة وشبھ كریمة، 

معادن ثمینة ( دون السبائك الذھبیة 

15 Base metals and articles of base metal 50.8 43.6 معادن عادیة ومصنوعاتھا

16 Machinery and mechanical appliances 46.2 33.9 آالت وأجھزة ومعدات كھربائیة

17 Transport equipment 5.2 2.4 معدات نقل

18 Optical instruments and apparatus 2.6 1.1 ادوات واجھزة للبصریات

19 Arms and ammunition 0.0 0.0 اسلحة وذخائر

20 Miscellaneous manufactured articles 9.8 5.9 سلع ومنتجات مختلفة

Total 231.5 238.7 المجموع

 جميع األرقام المبينة أعاله هي بمليون دوالر أميركي

جدول رقم 2- مقارنة بین الصادرات الصناعیة خالل شھر كانون الثاني 2011 وشھر كانون الثاني 2012

All above figures are in Millions of US Dollars  
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مقارنة قیمة الصادرات الصناعیة بین ك انون الث اني 2011 وكانون الث اني 2012
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شحوم ودھون وزیوت

منتجات صناعة االغذیـة 

منتجات معدنیة

منتجات الصناعة الكیماویة 

راتنجات ولدائن اصطناعیة 

جلود جلود فراء ومصنوعاتھا

خشب ومصنوعاتھ

ورق ومصنوعاتھ 

مواد نسیجیة ومصنوعاتھا 

احذیة ، اغطیة رأس ، ریش 

مصنوعات من حجر جبس اسمنت
لؤلؤ، احجار كریمة وشبھ كریمة، معادن ثمینة

(دون السبائك الذھبیة بشكلھا الخامي)
معادن عادیة ومصنوعاتھا

آالت واجھزة معدات كھربائیة 

معدات نقل 

ادوات واجھزة للبصریات

اسلحة وذخائر

مختلف 

القیمة بملیون دوالر أمیركي

2011 2012

 
 ١ رسم بیاني رقم

 
 

                     ٢٠١١ من العام كانون الثانير إليها خالل شهر رز البلدان المصدبا حسب *اللؤلؤ واألحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات -٣جدول رقم 

االمارات  ر إليهالبلد المصد
حدةالعربیة المت  افریقیا الجنوبیة سویسرا 

الوالیات 
المتحدة 
 االمیركیة

المملكة العربیة 
 ھونغ كونغ المانیا تایالند السعودیة

 ١٨٣ ٢٠٠ ٢١٢ ٨٤٩ ١٣١٢ ١٦٨٥ ٩٣٠٠ ١٨٩٧٠  القيمة بآالف الدوالرات
  

                     ٢٠١٢ من العام كانون الثانيإليها خالل شهر ر رز البلدان المصدبا حسب *اللؤلؤ واألحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات -٤جدول رقم 

افریقیا  ر إليهالبلد المصد
 سویسرا الجنوبیة

االمارات 
العربیة 
 المتحدة

الوالیات المتحدة 
 بلجیكا االمیركیة

المملكة 
العربیة 
 السعودیة

 ایطالیا فرنسا

 ٦٦ ١٢٣ ٨١١ ٨٤٩ ١٥٣٢ ٥٦٤٥ ٢٥٠٧٧ ٣٦٥٥٥  القيمة بآالف الدوالرات
  دون السبائك الذهبية بشكلها الخامي*
  

                      ٢٠١١ من العام كانون الثانير إليها خالل شهر رز البلدان المصدابحسب  الصناعات الكيماويةمنتجات  صادرات - ٥جدول رقم 

سوریا العراق ر إليهالبلد المصد 
المملكة 
العربیة 
 السعودیة

االمارات 
بیة العر

 المتحدة
 قطر فرنسا الكویت االردن

 ١٨٧ ٤٢٦ ٥٥٩ ٦٩٤ ٨٣٤ ١١٨٠ ١٣٩٩ ٢٤٨٥  القيمة بآالف الدوالرات
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                      ٢٠١٢ من العام كانون الثانير إليها خالل شهر رز البلدان المصدابحسب  الصناعات الكيماويةمنتجات  صادرات - ٦جدول رقم 

طالیاای ر إليهالبلد المصد  
المملكة 
العربیة 
 السعودیة

االمارات 
العربیة 
 المتحدة

 الكونغو الكویت االردن سوریا العراق

 ٣٥٦ ٣٩١ ٦٩٨ ١١٢٢ ١٣٠٣ ١٣٥٣ ١٩٥٢ ٣٥٣٠  القيمة بآالف الدوالرات
 

                        ٢٠١١م  من العاكانون الثانير إليها خالل شهر رز البلدان المصدباحسب  صناعة االغذيةمنتجات  صادرات - ٧جدول رقم 

المملكة العربیة  ر إليهالبلد المصد
 قطر بلجیكا العراق االردن سوریا السعودیة

االمارات 
العربیة 
 المتحدة

 الكویت

 ٨٦٠ ١١٢٨ ١١٨١ ١٣١٣ ١٩٤٧ ٢١٠٨ ٢٥٤٦ ٤٣٩٩  القيمة بآالف الدوالرات
 

                        ٢٠١٢ من العام كانون الثانير إليها خالل شهر رز البلدان المصدباحسب  صناعة االغذيةمنتجات  صادرات - ٨جدول رقم 

سوریا ر إليهالبلد المصد 
المملكة 
العربیة 
 السعودیة

الوالیات المتحدة  فرنسا االردن
 قطر الكویت انغوال االمیركیة

 ١٠٣٧ ١١٤٥ ١٧٢١ ١٩٦٢ ١٩٧٥ ١٩٧٩ ٤٠٠٠ ٥٠٠٢  القيمة بآالف الدوالرات

  
                      ٢٠١١ من العام كانون الثانير إليها خالل شهر رز البلدان المصدباحسب  اآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية صادرات -٩جدول رقم  

االمارات  مصر ر إليهالبلد المصد
المملكة العربیة  العراق العربیة المتحدة

اناغ المانیا الكویت نیجیریا السعودیة  

 ١٣٤٣ ١٤٤٥ ١٥٢٦ ١٨٦٨ ٤٤٠٤ ٤٩٦٠ ٦٢٥٤ ٨٢٤٢  القيمة بآالف الدوالرات
  

                      ٢٠١٢ من العام كانون الثانيرز البلدان المصدر إليها خالل شهر باحسب  اآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية  صادرات-١٠ جدول رقم

ر إليهالبلد المصد 
االمارات 
العربیة 

متحدةال  
المملكة العربیة 
 غانا المانیا سوریا ایران العراق انغوال السعودیة

 ٩٩٢ ١١٥٣ ١٣١٦ ١٣٢٤ ٢٣٩٥ ٢٧٢٣ ٥٢٤٥ ٧٠٦٠  القيمة بآالف الدوالرات
  

                      ٢٠١١ من العام كانون الثانير إليها خالل شهر رز البلدان المصدباحسب  المعادن العادية ومصنوعاتها صادرات -١١جدول رقم 
جمھوریة  الصین الیابان تركیا ر إليهالبلد المصد

 الیونان اسبانیا ھولندا بلجیكا كوریا

 ١٣١٩ ١٤٤٦ ٢٠٨٢ ٢١٠٣ ٢٧٧١ ٣٠٦٦ ٣٣٧٨ ٢٢٥٨٣  القيمة بآالف الدوالرات
  

                      ٢٠١٢ من العام كانون الثانير إليها خالل شهر رز البلدان المصدباحسب  المعادن العادية ومصنوعاتهاصادرات  -١٢جدول رقم 
 سوریا ھولندا الیونان الیابان الھند جمھوریة كوریا الصین تركیا البلد المصدر إليه

 ١٠٧٢ ١٢٣٠ ١٥٩٨ ٢١١٨ ٢٣٤٥ ٢٧٩٠ ٣٧٦٧ ١٧٨١٠  القيمة بآالف الدوالرات
     



 

            الجمهورية اللبنانية
 وزارة الصناعة

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

Section Goods ك انون الث اني
January

ش  باط
February

آذار
March

نیس  ان
April

أیار
May

حزیران
June

تموز
July

آب
August

أیلول
September

تش رین األول
October

تش رین الث اني
November

ك انون األول
December

مجموع 
 Total

النسبة م  ن
الس لع المجموع % 

3 Fats and Edible Fats and oils 2.1 2.1 0.88% شحوم ودھون وزیوت

4
Prepared foodstuffs 28.4 28.4 11.89% منتج ات ص ناعة االغذی ة

5
Mineral Products 1.9 1.9 0.79% منتج ات معدنی ة

6
Products of the chemical 14.1 14.1 5.91% منتج  ات الص  ناعة الكیماوی  ة

7
Plastics and articles thereof 8.7 8.7 3.64% ل دائن ومص نوعاتھا، مط  اط ومص  نوعاتھ

8 Raw hides and skins, leather, 
furskins 1.4 1.4 0.59% جلود، جل ود بف راء ومص نوعاتھا

9
Wood and articles of wood 0.9 0.9 0.39% خش ب ومص نوعاتھ

10 Paper and paperboard and 
articles thereof 11.9 11.9 4.97% ورق وكرتون ومص  نوعاتھما

11
Textiles and textile articles 8.0 8.0 3.35% م واد نس یجیة ومص  نوعاتھا

12 Footwear, headgear, prepared 
feather 1.0 1.0 0.43% احذیة ، اغطیة رأس ، ری  ش

13
Articles of stone, plaster, cement 2.6 2.6 1.07% مصنوعات من حج ر جب س اس منت

14
Pearls, precious or semi-
precious stones
 (excluding Gold Ingots) 70.8 70.8

29.67% لؤلؤ، احجار كریمة وشبھ كریم ة، مع ادن ثمین  ة
(دون الس بائك الذھبی  ة بش  كلھا الخ  امي)

15 Base metals and articles of base 
metal 43.6 43.6 18.27% معادن عادی  ة ومص  نوعاتھا

16 Machinery and mechanical 
appliances 33.9 33.9 14.19% آالت واجھزة ومعدات كھربائی  ة

17
Transport equipment 2.4 2.4 0.99% معدات نقل

18 Optical instruments and 
apparatus 1.1 1.1 0.48% ادوات واجھزة للبص  ریات

19
Arms and ammunition 0.0 0.0 0.01% اسلحة وذخ  ائر

20 Miscellaneous manufactured 
articles 5.9 5.9 2.48% س لع ومنتج ات مختلف ة

Total 238.7 238.7 100.00% المجموع

جدول رقم 13- توزیع الصادرات الصناعیة حسب السلع المصدرة خالل الع  ام 2012

All above figures are in Millions of US Dollars  جمیع األرقام المبینة أعاله ھ ي بملی ون دوالر أم  یركي



 
            الجمهورية اللبنانية
  وزارة الصناعة

 

 ١٠  مديرية الجمارك اللبنانية: مصدر األرقام    علومات الصناعيةممصلحة ال- وزارة الصناعة: إعداد التقرير

  
  
  

    ٢٠١٢ من العام كانون الثانير وتكتالت الدول خالل شهر سب المنتج المصد توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية ح-١٤جدول رقم 

 
  الدول العربية

الدول 
  األوروبية

 الدول
  االوقيانية

الدول 
  اآلسيوية

  غير العربية

الدول 
  ةاألميركي

الدول 
  األفريقية

  غير العربية
  المجموع  *مختلف

 ٢,١٠٧ ٠ ٥٣ ٢٦٧ ٥٠ ٦٨ ٢٠٠ ١,٤٦٩  شحوم ودهون وزيوت
 ٢٨,٣٩٦ ٣١١ ٣,٤٤٤ ٢,٩٩٤ ٦٤٢ ٤٩٤ ٤,٣٢٠ ١٦,١٩٢   األغذيةمنتجات صناعة 
 ١,٨٨٧ ١١٧ ١٥٥ ٠ ٦٣ ٠ ٢٨١ ١,٢٧١  منتجات معدنية

 ١٤,١٠٨ ٤٨ ١,٢٤٠ ٢٤٥ ١٨٩ ١١ ٤,٣١٨ ٨,٠٥٨ منتجات الصناعة الكيماوية 
 ٨,٦٨٢ ٢٠٦ ٢,١٥١ ٤٩٣ ٤٧٤ ١٣ ١,٢٨٠ ٤,٠٦٥ لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته

 ١,٤١٥ ٠ ٥٧ ٢٣ ٤٣٢ ٠ ٤١٣ ٤٩٠ ، جلود بفراء ومصنوعاتهاجلود
 ٩٢٣ ٠ ٨٦ ٢ ٠ ٠ ٤ ٨٣٢ خشب ومصنوعاته

 ١١,٨٥٤ ٥ ١,٨٦٤ ٣٤ ٣٧٧ ٨٢ ١,٨٥٣ ٧,٦٣٩  ما ومصنوعاته وكرتونورق
 ٨,٠٠٨ ٦٥ ٤٨٩ ٥٦٣ ٢٥٨ ٢٨ ٢,٣١٥ ٤,٢٩١ مواد نسيجية ومصنوعاتها 

 ١,٠١٩ ٠ ٣٧ ٠ ٣ ٠ ٤٩ ٩٣١  رأس، ريش أغطية، أحذية
 ٢,٥٥٢ ٠ ٣٧٤ ٣١ ١٢ ٤ ٣٨٥ ١,٧٤٦ مصنوعات من حجر جبس اسمنت

   كريمة وشبه كريمة، معادن أحجارلؤلؤ، 
 )دون السبائك الذهبية بشكلها الخامي( ثمينة 

٧٠,٨٤٠ ٦ ٣٦,٥٧٥ ١,٥٣٢ ٦٢ ٠ ٢٦,١٥١ ٦,٥١٣ 

 ٤٣,٦٢٦ ٣٣ ٣,٥٤٥ ٣٩ ٢٩,٥٩٣ ٦٥ ٧,٠١١ ٣,٣٤٠ معادن عادية ومصنوعاتها
 ٣٣,٨٧٣ ٣٤٥ ٧,٤٠٧ ٦٧٨ ٢,٥٠١ ٢١٦ ٣,٠٨٢ ١٩,٦٤٣  ةكهر بائيمعدات و ةوأجهزآالت 

 ٢,٣٦٧ ٣٤ ٥٩١ ٤٢ ٣١٦ ٥٢ ١٦٤ ١,١٦٩ معدات نقل 
 ١,١٤٤ ٧١ ٣٤ ٨٧ ٤٤ ٠ ٤٣٧ ٤٧٠   للبصرياتوأجهزة أدوات
 ٢٧ ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٥  وذخائرأسلحة

 ٥,٩٢٢ ٧ ٨٣١ ٣٤٥ ١١٩ ٦٣ ٣٦٠ ٤,١٩٧ سلع ومنتجات مختلفة
 ٢٣٨,٧٤٩ ١,٢٤٨ ٥٨,٩٣٥ ٧,٣٧٥ ٣٥,١٣٥ ١,٠٩٦ ٥٢,٦٢٣ ٨٢,٣٤١ المجموع

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

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  



 
            الجمهورية اللبنانية
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 ١١  مديرية الجمارك اللبنانية: مصدر األرقام    علومات الصناعيةممصلحة ال- وزارة الصناعة: إعداد التقرير

  ٢٠١٢ من العام كانون الثانير إليها خالل شهر  البلدان المصدابرزرات الصناعية اللبنانية حسب  توزيع الصاد-١٥جدول رقم 

سویسرا افریقیا الجنوبیة  ر إليهالبلد المصد 
المملكة 
العربیة 
 السعودیة

االمارات 
العربیة 
 المتحدة

 العراق االردن سوریا تركیا

 ٦٤٣٢ ٦٧٥٠ ١٣٨٦٤ ١٨٦٢٨ ١٨٧٤١ ١٩٧٢١ ٢٥٢٨٦ ٣٧١١٢  القيمة بآالف الدوالرات
 

ایطالیا  ر إليهالبلد المصد 
الوالیات 
المتحدة 
 االمیركیة

 مصر الكویت قطر الصین فرنسا انغوال

 ٢٩٢٠ ٣٣٢٤ ٣٣٦٤ ٤٠١٤ ٥١٥٩ ٥٣٤٨ ٥٣٦٣ ٥٥٨٧  القيمة بآالف الدوالرات
  

جمھوریة   ر إليهالبلد المصد
یابانال نیجیریا الكونغو الھند المانیا بلجیكا كوریا المملكة  

 المتحدة
 ١٩٧٧ ٢١٢٥ ٢١٥٩ ٢٣١٥ ٢٦٨١ ٢٦٩١ ٢٧٧٦ ٢٧٩٠  القيمة بآالف الدوالرات

  
  

   ٢٠١٢ من العام كانون الثانير إليها حسب تكتالت الدول وقيمة الصادرات خالل شهر  توزيع البلدان المصد-١٦جدول رقم 
  
  ).أ.مليون د(قيمة الصادرات 

الدول   الدول العربية
  يةاألوروب

  الدول اآلسيوية   االوقيانيةالدول
   غير العربية

الدول 
   ةاألميركي

  الدول اإلفريقية 
  غير العربية

  المجموع

[١-٠]  ٨٦ ٢٦ ١٤ ١٤ ١ ٢٣ ٨ 

]٢٦ ٧  ٦ ١ ٧ ٥  [ ٥-١ 

]٦ ١ ١   ٢  ٢  [١٠-٥ 

]١            ١  [ ١٥-١٠  
  ٥  ١    ١    ١  ٢  .أ. مليون د١٥أكثر من 
 ١٢٤ ٣٥ ١٥ ٢١ ٢ ٣٣  ١٨  المجموع

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
            الجمهورية اللبنانية
  وزارة الصناعة

 

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

توزیع الصادرات الصناعیة الى الدول العربیة خ الل ش ھر ك انون الث اني م ن الع ام 
2012

24.0%

22.8%

16.8%

8.2%

7.8%

4.1% 4.0% 3.5%1.5%1.3%1.1%

سوریا االردن العراق قطر الكویـت مصر جزائر سودان لیبیــا البحـرین ان سلطنة عـم

 
  ٢رسم بیاني رقم 

  

ام  ن الـع اني ـم انون الـث الل شـھر ـك ة ـخ توزیع الصادرات الصناعیة الى الدول االوروبـی
2012

48.1%

10.6%

9.8%

5.3%

5.1%

3.8%
3.5% 3.5%

3.0% 2.8% 1.1%

سویسرا ا ایطالـی فرنسا بلجیكــا ا المانـی مملكة متحــدة یونـان ھولندا ـبرص ق اســبانیا بولونیــا

 
 ٣ رسم بیاني رقم

 
  

  



 
            الجمهورية اللبنانية
  وزارة الصناعة

 

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

 
  ٢٠١٢ من العام كانون الثانيخالل شهر ر إليها  البلدان المصدابرزو  توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج -١٧جدول رقم 

 الكویت سوریا  شحوم ودهون وزيوت
الوالیات 
المتحدة 
 االمیركیة

االمارات 
 العربیة
 المتحدة

المملكة 
العربیة 
 السعودیة

 قطر ھولندا االردن

 ٦٨ ٩٢ ٩٤ ١٦٠ ١٩٩ ٢٢٢ ٣٠٦ ٥٤٠  القيمة بآالف الدوالرات
          

 الكویت الكونغو كامیرون الصین ایطالیا مصر قبرص سوریا منتجات معدنية

 ٢٩ ٣٤ ٣٥ ٦٣ ٦٨ ٩٧ ٢١٢ ١١١٧  القيمة بآالف الدوالرات
 

 طلدائن ومصنوعاتها، مطا
 ومصنوعاته

المملكة 
العربیة 
 السعودیة

 انغوال مصر سوریا
الوالیات 
المتحدة 
 االمیركیة

المملكة 
 المتحدة

االمارات 
العربیة 
 المتحدة

 االردن

 ٣٤٨ ٤١٥ ٤٢٦ ٤٤٧ ٥٣٥ ٥٤٦ ٧٤٢ ١٢٩٦  القيمة بآالف الدوالرات
                  

جلود، جلود بفراء 
 ومصنوعاتها

 المانیا فرنسا سوریا الھند
رات االما

العربیة 
 المتحدة

 اسبانیا تركیا
المملكة 
العربیة 
 السعودیة

 ٤٥ ٦٩ ٧١ ١١٩ ١٣٢ ٢٠٢ ٢٤٩ ٢٨٣  القيمة بآالف الدوالرات
 
                  

 االردن العراق خشب ومصنوعاته
المملكة 
العربیة 
 السعودیة

االمارات 
العربیة 
 المتحدة

 الكویت غانا قطر سوریا

 ١٨ ٢٠ ٣٠ ٦٥ ٨٩ ١٥٨ ٢١٨ ٢٣٧  القيمة بآالف الدوالرات
          

  ورق وكرتون ومصنوعاتهما
المملكة 
العربیة 
 السعودیة

 قبرص االردن سوریا
االمارات 
العربیة 
 المتحدة

 نیجیریا المغرب العراق

 ٤٨٦ ٥٧٤ ٥٧٧ ٧٤١ ٧٧٩ ١١٧٧ ١٢٩٨ ١٤٦٤  القيمة بآالف الدوالرات
          

  مواد النسيجية ومصنوعاتهاال
االمارات 
 العربیة
 المتحدة

المملكة 
العربیة 
 السعودیة

 مصر الكویت ایطالیا فرنسا سوریا المانیا

 ٣٠٢ ٣٠٦ ٣٥٧ ٣٦٤ ٥٧٤ ٧٢٧ ٨٨٨ ١٤٠١  القيمة بآالف الدوالرات



 
            الجمهورية اللبنانية
  وزارة الصناعة

 

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

 
  

  ٢٠١٢ام  من العكانون الثانيخالل شهر ر إليها  البلدان المصدابرزتوزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج و) بعات(- ١٧جدول رقم 
 رأس، أغطية، أحذية

 ريش

المملكة 
العربیة 
 السعودیة

االمارات 
العربیة 
 المتحدة

 ایطالیا بنین االردن العراق الكویت قطر

 ٢٦ ٢٨ ٤٠ ٤٩ ٦١ ٦٢ ٩٠ ٦٢٤  القيمة بآالف الدوالرات
                  

مصنوعات من حجر 
  جبس اسمنت

المملكة 
العربیة 
 السعودیة

رنساف بلجیكا نیجیریا الكویت قطر  الغابون قبرص 

 ٦٣ ٧٢ ٧٥ ٧٧ ١٠٠ ١١٤ ٥٣٠ ٨١١  القيمة بآالف الدوالرات
          

افریقیا   معدات نقل
 سوریا تركیا العراق الجنوبیة

االمارات 
العربیة 
 المتحدة

 االردن
المملكة 
العربیة 
 السعودیة

 طاجیكستان

 ٩٨ ١١٧ ١٣٨ ١٤١ ١٦٢ ٢١٦ ٣٦٤ ٤٠٢  القيمة بآالف الدوالرات
  

   للبصرياتوأجهزة أدوات
 

المملكة 
 فرنسا االردن المتحدة

االمارات 
العربیة 
 المتحدة

الوالیات 
المتحدة 
 االمیركیة

 مصر سویسرا العراق

 ٣٨ ٤٣ ٥٣ ٧٧ ٩٣ ١٦٦ ١٧٩ ١٨٠  القيمة بآالف الدوالرات
 

      االردن الكونغو السودان  أسلحة وذخائر

      ٧ ٢ ١٨  القيمة بآالف الدوالرات
          

 سلع ومنتجات مختلفة
المملكة 
العربیة 
 السعودیة

االمارات  سوریا
 الكویت مصر قطر االردن العربیة المتحدة

الوالیات 
المتحدة 
 االمیركیة

 ٢١١ ٢٥٨ ٢٨٤ ٣١٧ ٣٥٢ ٣٥٣ ٥٩٢ ١٥٦٧ القيمة بآالف الدوالرات
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            الجمهورية اللبنانية
  وزارة الصناعة

 

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

 

سویسراافریقیا جنوبیة

المملك  ة 
العربیة 

تركیاالس عودیة

االم ارات 
العربیة 
انغوالایطالی  االع راقاالردنسوریاالمتح دة

الوالی  ات 
المتح دة 
المجم وعفرنسااالمیركیة

القیم ة االجمالی  ة 
للس  لعة المص  درة

النس بة من القیم ة 
االجمالی  ة للس  لعة المص  درة

%36,555,00525,077,382811,34405,644,80200065,73701,531,915122,55569,808,74070,839,94798.5لؤل ؤ,معادن ثمینة ومص وغات

%21,9272,984548,46717,810,478212,8341,071,689355,098295,881787,95546,9461,9161,039,29822,195,47343,625,82650.9معادن عادیة ومص  نوعاتھا

%9,15705,245,15590,0967,060,0881,315,538924,8202,395,166450,1422,723,216337,008621,31121,171,69733,872,80562.5آالت واجھزة كھربائیة

%036,8853,999,56872,282767,5045,001,7371,978,801684,85101,721,1881,962,3311,975,17018,200,31728,396,06264.1منتجات ص ناعة االغذیة

%18010,9411,952,38746,6401,352,9321,122,199697,5171,302,6463,529,74067,557241,86470,97710,395,58014,108,36173.7منتجات ص  ناعات كیماویة

%25,54944,1781,464,39530,591740,9711,298,1411,177,344577,118169,6731,98134,165251,9815,816,08711,854,12149.1عجائن خشب; ورق وكرتون

%6,96449,078888,385247,1381,401,175574,331174,206203,543357,244193,065251,846364,2264,711,2018,007,80158.8مواد نسجیة ومص  نوعاتھا

ومطاط ومص  نوعاتھا %61,045501,295,71941,711415,002741,751347,91284,71972,962535,387446,55083,8484,126,6568,681,50847.5ل دائن 

ومنتجات مختلفة %09,0911,567,3321,428353,003591,883352,488134,682035,985211,20773,0633,330,1625,922,11056.2سلع 

%402,3100116,680216,268140,675161,866138,172364,10304,73913,39568,3281,626,5362,367,10368.7معدات نقل

%012,626160,2810198,972539,57294,05148,8302652,609222,31034,9771,314,4932,106,53462.4شحوم ودھون وزیوت

مص نوعات من حجر او جص او 
%270811,35747051,79814,23556,14316459,0781,2236,94675,3401,076,7812,551,51342.2اسمنت

%37,082,16425,243,21518,861,07018,557,10218,339,75612,432,9426,296,5526,091,7035,492,7965,333,8965,261,4534,781,074163,773,723232,333,69170.5المجم وع

النس بة من المجم وع الع  ام 
%68.6%2.0%2.2%2.2%2.3%2.6%2.6%5.2%7.7%7.8%7.9%10.6%15.5للص  ادرات

در الیھا خالل شھر كانون الثاني م ن الع ام 2012 جدول رقم 18-  توزیع الصادرات الصناعیة بحسب ابرز السلع المصدرة وابرز البلدان المصَّ

 
   بالدوالر االميركياألرقام المبينة أعاله هي 


