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 مقدمة: 

 
، إذ يعتبر من  الصنناتات ااساسنية التني اللبناني في اإلقتصاد حصة وازنةلقطاع الجلديات      

الجلننننديات تلننننا ااتذف ننننا بأحذيننننة، حقا نننن ، كبيننننر  فنننني ماتلننننل أنحننننا  العننننال   ف ا  أسننننواقتجنننند ل ننننا 
 نني معنناطل، ...ه  نني منن  الحاجننات اليننرورية ايم ننناس ون يمكنن  اإلسننت نا  تن ننا. كننذل ، 

سنتمرارية وجنود  نذا القطناع ينددمي إلنا إحاجات المجتمع مما بعض قابلة للتطور والتطوير وتلبي 
 رت التكنولوجيا وت يمرت أذواق المست لكي .اإلنتاجي م ما تطوم 

تلنننا  منننع التركينننزإتنننداد دراسنننة ميدانينننة تننن  قطننناع الجلنننديات فننني لبننننا ، كنننا  القنننرار بلنننذا،      
صناتة ااحذية بالتحديد لتبيا  أسبا  تد ور  ذه الصناتة بعدما ترفنت ازد نارا  كبينرا  فني لبننا  

 وفي بعض الدول ااارى التي كانت تصدمر إلي ا.

فنني  ننذا اإلطننار، بنندأت الدراسننة منن  المسننالق التنني تنننكمل نقطننة اإلنطننذق فنني تمليننة إنتننا       
لية ااساسية في  ذه الصناتة، ث م مجممعي الجلود لتصنل ااحذية إذ يعتبر الجلد الاا  الما دم  ااوم

ليننة إلننا جلنند منندبو  يصننل  للصننناتة لننو   ننذه المننادم  ااوم وصننونا الننا  ،إلننا النندبااي  الننذي  يحوم
 في مصانع انحذية التي يصدر تن ا المنتج الن ا ي.مرحلة اإلنتا  الن ا ية 

 ننذا صننناتيو المننناكل التنني تننانا ويعنناني من ننا   معظنن وقنند سننا مت  ننذه الدراسننة فنني ف نن      
وتحليل نا نسنتاذس النتنا ج التني أدمت إلي ننا والحلنول التني إذا تن م اتمبات نا بمنناركة فعمالننة  القطناع

 م  قبل القطاتي  العا  والااس م  نأن ا أ  تن ض ب ذه الصناتة ال نيمة مجدمدا .

لعذقنننة بننني  مصننننمعي الجلنننود والننندبااي  لألرقنننا  و للمحنننة تننن  واقنننع قطننناع الجلنننديات تعنننرض      
 كذ القطاتي .باإليافة إلا مصنمعي ااحذية مع ما ينتج ت  ذل  م  تأثير تلا 
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 أواًل: دباغة الجلود 

قطاع صناتة الجلود في لبنا  الذي يعرل ا بقطاع الدبااة ا يعناني من  منناكل تديند  أدمت     
وكاننت  منتننر  فني معظن  المند  اللبنانينة،  1970دبااة تا   170إلا تدنمي تدد الدبااات م  

دبااننة فنني الوقننت الحننالي  22فنني بيننروت وزحلننة وصننيدا وطننرابلي وصننور وجبيننل ومننن ر ، إلننا 
 دبااة فقط تعمل فعليما .  12من ر ، بيروت و جبل لبنا  وصيدا، من ا حوالي منتنر  في 

 ويمرم الجلد الحيواني بعد  مراحل قبل دبااته وتنمل  ذه العمليات:     

 اسل الجلود: -1

تعننالج الجلننود للحعنناظ تلي ننا منن  الننتععم  منن  اننذل ويننع الملنن  تلننا الجاننن  اللحمنني منن        
الجلد أو بنقع ا بواسطة الما  والمل  أو بتجعيع ا جز يما  ث  تمليح نا أو بتجعيع نا فقنط. وبعند تمليمنة 

اخ و الننند  المعالجنننة تنننرسم الجلنننود فننني أسنننطوانات دومار  مملنننو   بالمنننا  فيقنننو  المنننا  بإزالنننة ااوسننن
حذل الرطوبة المعقود  أثنا  المعالجة.       ومعظ  المل  وا 

 إزالة بقايا اللح  والنعر والصول: -2

د  بسكاكي  حادم ، إلزالنة كنل الند و  واللحنو  تن        ر الجلود في آلة إزالة اللح ، و ي مزوم تمرم
يندوي. ثن  يينع العممنال الجلند  الجان  اللحمي م  الجلد  ويمك  أيينا  أ  تنت م  نذه العمليمنة بننكل

المزال تنه اللح  في أحواض تحتوي تلا محلول ما  الجير الذي يحتوي تلنا كميمنة صن ير  من  
كبريتينند الصننوديو  ويقننو  ذلنن  المحلننول بإيننعال جننذور النننعر بالتننأثير الكيميننا ي . واننذل أيننا  

ر الجلند بعند ذلن  تلنا آلنة ننزع الننعر فين زال الننعر بصنور  كاملنة  ثن م قليلة ينحت النعر، ث  يمنرم
تعنناد تمليمننة إزالننة اللحنن  منن  الجلنند إلزالننة قطننع النند   الصنن ير  المتعككننة أثنننا  تمليننة نننزع النننعر، 

 وفي الن اية ي سل الجلد بما  نظيل.

 الير  :  -3

تجرى تمليمنة ينر  الجلنود بعند إزالنة الننعر وذلن  بوينع ا فني حممنا  من  الحمنض متوسمنط      
لننة محاليننل نننزع النننعر المتبقيمننة فنني الجلننود . وتعنندم  ننذه العمليمننة يننروريمة نظننرا  إلننا أ م القننوم  لمعاد
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المحاليل المستادمة في الدبااة محاليل حمييمة. وتينال اانزيمنات إلنا حممنا  الينر  لتعكين  
 البروتينات الموجود  في الجلود التي قد تتداال مع تمليمات الدبااة.

زالة النعر والير  جا ز  للدبااة.وتعتبر الجلود بعد ت       مليات ال سيل وقنط اللح  وا 

ولك  يواجه  نذا القطناع صنعوبات كبينر  تعنود أبنرز أسنباب ا حسن  نقابنة الندبااي  اللبننانيي       
 إلا:

لية  ااساسية و ي الجلد الاا  بكميات كبير . -  تد  توفمر المادم  ااوم

 بنانية بأسعار إاراقية.داول منتجات جلدية إلا ااسواق الل -

 داول جلود مدبواة جا ز  بصور  اير نرتية. -

 ثانيًا: واقع القطاع

أنننارت نقابننة النندبااي  اللبنننانيي  إلننا أ م أبننرز مطالب ننا يتمثمننل بمنننع أو تقننني  تصنندير الجلنند      
منا الاا  م  لبنا  كما  و معتمد في دول أارى أو إاياع تمليمة التصدير إلا رسو  تصندير ك

ر مجلي الوزرا  آنذا  إاياع تصدير الجلد الاا  الذي يعتبر  1989كا  الويع تا   حيث قرم
لينننة لصنننناتة الجلنننود فننني لبننننا  لنظنننا  اإلجننناز  المسنننبقة. وأكمننندت النقابنننة كنننذل  أ م القننندر   منننادم  أوم

النذي يقندمر اإلنتاجية العاملة في  ذا القطاع تزيد ت  تدد الجلد الاا  المذبوح الطناز  فني لبننا  و 
قطعننة جلنند منناتز يوميننا ،  ويننت م جمننع  1000قطعننة جلنند اننن  و 2500قطعنة جلنند بقننر و 800  

نننار الجلنننود النننذي  يقومنننو  بتمليح نننا أو بنقع نننا فننني محلنننول ملحننني أو  الكميمنننة بأكمل نننا مننن  قبنننل تجم
تج يز نا بتجعيع ا. وتسا    ذه المعالجة بإبقا  ا في حالة جيمد  لمدم  تصنل إلنا سننة واحند . وينت  

للتصدير بأسعار تعوق أسعار السوق المحلمني لسسنتعاد  من  أربناح أكبنر ن تسندمد تن نا الينرا  ، 
لية أساسية ل ذه الصناتة.  اامر الذي يحر  الدبااي  م  مادم  أوم

فنني مننا اننسم تصنندير الجلنند  2017وتننند اإلطمننذع تلننا إحصننا ات الجمننار  اللبنانيننة لعننا       
 برز البلدا  التي تقو  باستيراد الجلد الاا  م  لبنا  و ي كالتالي:الاا  يتبيم  لنا أ

 هHS code: 4101,4102,4103ب
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 حجم التصدير )بالطن( البلد
 ط  4371 مصر -1
 ط  1316 نيجيريا -2
 ط  1244 تركيا -3
 ط  1225 إيطاليا -4
 ط  451 سوريا -5
 ط  357 البرت ال -6

 طن 9341 المجموع )كافة دول العالم(
 

وبحسنن  تصننري  احنند صننناتيمي الجلننود فننإ  التجننار المصننريي  تلننا سننبيل المثننال يقومننو       
سنننت أميركنني للكلننح الواحنند منن  السننعر  30إلننا  10بنننرا  الجلنند الاننا  منن  لبنننا  بسننعر أتلننا  

ذي المتعنننارل تلينننه تالمينننا  لتلبينننة حاجنننات   مننن   نننذا المننننتج ون يتنننأثمرو  بسعرالننننرا  المرتعنننع الننن
يعريونه تلا التجار اللبننانيي  كنو  كلعنة اليند العاملنة والطاقنة متدنمينة فني مصنر. ننتج تن  ذلن  
لينننة  يسننتعمل ا النندبمااو  اللبننننانيو  مننا دفنننع ب نن   إلنننا  تنند  تننوفمر الجلنننود بكميمننات كافينننة كمننادم  أوم

 استيراد الكميمات التي يحتاجو  إلي ا م  الاار  لتلبية حاجات صناتت  .

يظ نننر لننننا أبنننرز البلننندا  التننني تقنننو  بتصننندير  2017بحسننن  اإلحصنننا ات الجمركينننة  لعنننا  و      
 الجلد الاا  إلا لبنا :

 هHS code: 4101,4102,4103ب

 حجم اإلستيراد )بالطن( البلد
 ط  90 ألمانيا  -1
 ط  90 قبرس -2
 ط  75 رومانيا -3
 ط  63 اارد  -4
 ط  47 اليونا  -5

 طن 407 العالم( المجموع )كافة دول
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و ننننا ن بننند مننن  مذحظنننة العنننارق الكبينننر بننني  أرقنننا  التصننندير المرتععنننة مقابنننل أرقنننا  اإلسنننتيراد 
المحنندود  منن  دول كبننرى كإلمانيننا مننا يعكنني أ ميننة  ننذه المنناد  ااوليننة للنندول حيننث تصنندمر فقننط 

أي تصنندير العننا ض منن  إنتاج ننا بعنند تصنننيع مننا تحتاجننه محليننا. و ننذا مننا يجنن  اتتمنناده محلينناا 
 العا ض م  الجلود بعد ت طية حاجة السوق المحلي منه.

باإليافة إلا ذل ، يذكر أ م سعر الجلند المسنلوخ بطريقنة أوتوماتيكينة أتلنا من  سنعر الجلند      
المسلوخ يدويما  كو  جودته أفيل وا م آثار السنكاكي  تظ نر تلنا جلنود المسنالق اليدوينة. يننتري 

سنننت للكلننح الواحنند كمننا  40لق اليدويننة جلنند البقننر البرازيلنني بسننعر يبلننح مجممعننو الجلننود منن  المسننا
سننت ثن م يقومنو  ببينع جلند البقنر للندبااي  بسنعر يتنراوح بني   90ينترو  جلد البقر ااوروبي   

$ للكلح الواحد في السوق المحلي. أمما سعر جلد البقر م  المسنلق ااوتومناتيكي ف نو 1.25$ و1
دونر أميركنننني   1ر أميركنننني. وفنننني مننننا اننننسم جلننننود ال ننننن  فتبنننناع بسننننعر دون 1.75أتلننننا ويبلننننح 

بللقطعننة الواحنند ه منن  المسننالق اليدويننة. وتجنندر اإلنننار  إلننا أنمننه ن يوجنند سننوى مسننلق أتومنناتيكي 
 واحد في لبنا  بسب  ارتعاع كلعة اآلنت واحتياجه لمساحات كبير .

 

 

 ب آثار السكاكي  تلا جلد المسالق اليدويةه
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 جلود المسالق ااوتوماتيكيةه ب

أمما بالنسبة للجلود المدبواة فإ م إنتاج ا يعيض ت  حاجة السوق اللبناني بسب  تقلمس تدد      
مصانع ااحذية واالبسة لذا يت م تصدير ا إلا الاار . ويتبيم  في الجدول أدناه أبرز البلندا  التني 

ر  بعد  الدبااة م  لبنا : تقو  باستيراد الجلود المدبواة والمحيم

HS code: ( 4104,4105,4106,4107,4108,4109,4112,4113,4114) 

 البلد حجم التصدير )بالطن(
 البرت ال -1 ط  794

 إيطاليا  -2 ط  144
 إسبانيا -3 ط  133

 توني -4 ط  20
 قطر -5 ط  12

 المجموع )كافة دول العالم( طن 1130
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دونر أميركنني للكلننح الواحنند،  3و  2ينذكر أ م سننعر جلنند البقننر المنندبو  فنني لبننا  يتننراوح بنني       
دونر أميركني للقند  الواحند و نذا يعنود إلنا  1سننت و 60أما سعر جلد ال ن  المندبو  فيتنراوح بني  

 أو ردا ت ا. جود  البياتة

وبالعود  إلا أبرز المناكل التي تواجه قطاع الدبااة بحس  نقابة الندبااي  اللبننانيي  والتني      
تتمثمنننل بنننداول منتجنننات جلدينننة إلنننا ااسنننواق بأسنننعار إاراقينننة، ينننت م اإلطمنننذع تلنننا اإلحصنننا ات 

ر   بعد الدبااة الجمركية لتبيا  أبرز  البلدا  التي تقو  بتصدير الجلود الطبيعية المدبواة والمحيم
 إلا لبنا :

HS code: ( 4104,4105,4106,4107,4108,4109,4112,4113,4114) 

 

 حج  اإلستيراد ببالط ه البلد
 ط  74 إيطاليا -1
 ط  44 ال ند  -2
 ط   15 الصي  -3
 ط  10 مصر -4

 طن 170 المجموع )كافة دول العالم(
 

يظ ر في الجدول أتذه أ م كميمة إستيراد الجلنود الطبيعينة ليسنت كبينر  منا يعنني أ م المننكلة      
 الكبير  المستورد .  (Synthetic Leather)تكم  في كميمات الجلود اإلصطناتية 

أبننرز  البلنندا  التنني تقننو  بتصنندير الجلننود اإلصننطناتية بصننعا   منن  ويتننناول الجنندول أدننناه      
 :  2017صطناتيةه  إلا لبنا  بحس  اإلحصا ات الجمركية لعا  لدا   ا

 (HS code: 392190) 
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 حج  انستيراد ببالط ه البلد
 ط  3576 الصي  -1
 ط  1072 تركيا -2
 ط  642 إيطاليا -3
 ط  493 ال ند  -4
 ط  334  ولندا -5

 طن 7398 المجموع )كافة دول العالم(
 

نذحننظ منن  اننذل الجنندول أتننذه الكميمننة ال ا لننة منن  الجلننود الصننناتية التنني تنندال ااسننواق      
اللبنانينننة والتننني تسنننتاد  مننن  قبنننل معامنننل ااحذينننة كبنننديل تننن  الجلنننود الطبيعينننة بسنننب  أسنننعار ا 

 المتدنمية.
تية وتجنننندر اإلنننننار  إلننننا أ م أصننننحا  مصننننانع ااحذيننننة فنننني لبنننننا  أفننننادوا أ م الجلننننود الصنننننا    

 المستورد  م  أوروبا  ي ذات جود  تالية بعكي الجلود المستورد  م  الصي .
ولكننننن  راننننن  إيجننننناد مصنننننانع ااحذينننننة اللبنانينننننة مصنننننادر متنومتنننننة للجلنننننود تاتلنننننل بجودت نننننا      

 واصا ص ا، إنم أ م بقا  ا م دمد بسب  تدم  توامل تدثمر سلبا  تلا إنتاجيمة القطاع ومبيعاته.

 األحذية ومشاكلها ثالثا": صناعة

واحد  من  أقند  الصنناتات التني كنا  ل نا حينور ا وانتننار ا تلنا صناتة ااحذية في لبنا      
. بدأت يدوية وحرفية، لكنم نا انتقلنت بسنرتة إلنا المكنننة والحداثنة التني باتنت الوط  طول مساحة 

 م  أ  م توامل اإلنتا  ااساسية في معظ  المصانع .

%, وكنا  100كاننت صنناتة ااحذينة فني لبننا  حرفينة  1964التا بدأت سنة قبل المكننة      
ننة منن  قبننل الحكومننة اللبنانيننة، بحيننث كانننت ااحذيننة المسننتورد  تايننع إلننا كوتننا   ل ننا حمايننة ااصم
معيمنننة بحجنن  اسننتيراد محنندمده باإليننافة إلننا إجنناز  إسننتيراد. وكننا  إنتننا  الصننناتة الوطنيننة كننال  

ننا  ةنوتيمنن وي، كمننا كننا  متنننومع ااصنننال وذإلسننت ذ  السننوق المحلنن ماتلعننة وبأسننعار متعاوتننة ممم
يريننني ماتلنننل ااذواق  وكاننننت مصنننانع ااحذينننة، بنننالرا  مننن  أنم نننا حرفيمنننة، تترامنننا تلنننا جمينننع 
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اارايننا اللبنانيننة منن  طننرابلي النننمال الننا المروانيننة والنبطيننة وقعقعيننة الجسننر وصننون  إلننا قننذع 
 .   في الوسط و بر  حمودجنوباا  صناتة ااحذية بنت جبيل

لمانينننا  1964سننننة       سنننتيراد اآلنت الذزمنننة ل نننذه الصنننناتة مننن  الننندنمار  وا  بننندأت المكنننننة وا 
يطالينننا وقننند أبننندع المصننننمعو  اإليطننناليو  بصنننناتة  نننذه اآلنت وتطوير نننا تننندريجيا . وفننني أوا نننل  وا 

جدا ، وبدأت ت زو ااسواق الاارجية  السبعينات ارتقت صناتة ااحذية فا لبنا  إلا مستوى جيمد
وكننا  أ مم ننا السننوق الاليجنني وبنناااس السننوق السننعودي  حيننث كننا   ننذا القطنناع يصنندمر م ننات 

 الحاويات سنويا  إلا تل  البذد.

سننتيراد الماكينننات الحديثننة       سننتمر بننالتطومر وا  تحسمنن  ويننع صننناتة ااحذيننة فننا تلنن  العتننر  وا 
ونننأت صنناتة مكمملنة لألحذينة و ني صنناتة أجنزا  ااحذينة بأكعنا  بذسنتيكية، أنعنال، ينبا ه 
نننل  نننذا القطننناع إلنننا اسنننتيراد  واير نننا مننن  مسنننتلزمات ااحذينننة تلنننا ماتلنننل أننننكال ا، حتنننا توصم

حيننننث اسننننتاد   1980والتنننني تطننننومرت أكثننننر فننننا أوااننننر  1980المبرمجننننة فننننا أوا ننننل  الماكينننننات
ة من ا.  الكمبيوتر فا صناتة  ذه انآلت، وكا  لقطاع ااحذية فا لبنا  حصم

وبننالرا  منن  أ م صننناتة ااحذيننة تانننت فنني سنننوات سننابقة منن  الرسننو  الجمركيننة المعرويننة      
لية المستورد ، إنم أ ولكن   2000 م العديد م   ذه الرسو  قد أل ي منذ بداية تنا  تلا المواد انوم

 بقي البعض اآلار. 

، أصب  إستيراد ااحذينة إبمنا  الحنر  اا لينة مباحنا ، حينث لن  تكن  ااحذينة 1976بعد سنة      
المستورد  تايع للرسو  الجمركية، ممما جعل حجن  اإلسنتيراد من  إيطالينا لألسنواق اللبنانينة يتزايند 

ا . لك   ذا اإلستيراد ل  يك  له تأثيرا  قويمنا  تلنا أسنواقنا ا م المنتجنات اإليطالينة تاتلنل تن  سنوي
تل  اللبنانية م  حيث الجود  والسعر، اامر الذي أيحا اليو  ماتلعا   مع اإلستيراد م  الصي  

اقنا وسنننوريا وتركينننا. وبالمقابنننل، أصنننبحت الحاوينننات مننن  الصننني  تصنننل تباتنننا  النننا أ  انننزت أسنننو 
بالكامننل، إيننافة الننا تنندفمق ااحذيننة منن  سننوريا أييننا  التنني كانننت تلننا سننباق مننع الصنني  للننداول 

 الا ااسواق اللبنانية المعتوحة للجميع. 

ستمرم التراجنع فني قطناع صنناتة ااحذينة بنبط  إلنا أ  وقعنت حنر  تمنوز      ودممنرت  2006وا 
نن مل تننرات العممنال بحينث توقمعنت ن ا ينا  تدم  مصانع فني القطناع ومن نا مصنانع م ممنة لل اينة وت
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ت  اإلنتا . وفي تل  العتر  التا دممرت في ا بعنض المصنانع وتوقمنل النبعض اآلانر تن  العمنل، 
إزداد إاننراق ااسننواق اللبنانيننة بااحذيننة الصننينية، أيننل ألي ننا ااحذيننة السننورية، وأييننا  التركيننة 

ل.ل. تلنننا الكيلنننو انننرا  للمنننواد  1500ركينننة بوجنننود انننطم بحنننري مننن  تركينننا النننا لبننننا  بتعرفنننة جم
ل.ل. لكننل كيلننو اننرا  منن  ااحذيننة أو الجننزادي  بمنن  بننا  المصنننع الننا بننا   4500الماتلعننة و

ل.ل.. كنذل ، ن  3000المصنعه  ممما يعني أ م زو  الحذا  ذو النوتية الجيمد  ن تتعندمى تكلعتنه 
ل.ل. واصنذ  إلنا بنا  المحنل  3500إلا  3000تتعدمى كلعة الزو  الواحد م  ااحذية الصينية 

بحس  رأي أصحا  مصانع ااحذية في لبننا .   نذا باإلينافة إلنا منا يحصنل فني مرفنأ بينروت 
اراج نا بطنرق اينر مننروتة،  م  تمليات الت رم  م  اليريبة ووصنول الحاوينات من  الانار  وا 

 نا ي  ت  الت ري  تبر الاطوط البرمية وما إلا ذل .

بعنند الحننر  اإلسننرا يلية ااايننر ، تراجننع تنندد المعامننل والننورل الصنن ير  ليصننل إلننا  واليننو ،     
بيع تننرات، و نو فني تنناقس متواصنل. فبعند أ  كاننت مصنانع ااحذينة فني لبننا  ن تقنلم تن  

مصنننعا  إيننافة إلننا م ننات مصننانع الجلننود والحقا نن ، إنممننا أبننت الحننر  اا ليننة سننوى أ   1200
الصناتة، وأتت بعد ا اتعاقيات رفع الرسنو  الجمركينة، وكاننت النتيجنة  تطبع سواد ا في قل   ذه

لألحذية، فيما معامل الجلود والحقا   تعدم تلنا  منتج مصنع 200أنمه ل  يتبقَّ اليو  سوى حوالي 
 أصابع اليد.

حاليا ، تتركمز مصانع ااحذية وورل العمل في الياحية الجنوبية وبر  حمود وبعنض القنرى      
نننال مصنننانع ااحذينننة  3000يتعننندمى تننندد العننناملي  فننني  نننذه الصنننناتة  ون تامنننل، فيمنننا كنننا  تمم

تامل قبل الحر . ومن  انذل زياراتننا الميدانينة للعديند من  مصنانع ااحذينة  12000يتجاوزو  لن
إسننتطعنا أ  ننننا د بننأ م العنني  توقمننل اإلنتننا  فنني  ننذه المصننانع بننالرا  منن  وجننود اآلنت الحديثننة 

اإلنتاجينننننننننننننة الكبينننننننننننننر  لكننننننننننننن  دو  وجنننننننننننننود طلننننننننننننن  كنننننننننننننال  لتنننننننننننننن يل  نننننننننننننذه اآلنت. والطاقنننننننننننننة 
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 :صناعة األحذية قطاعرابعا":حجم 

نتاجننا ، إذ وصننل       كنا  قطنناع صننناتة ااحذيننة واحنندا  منن  أكثننر القطاتننات الصننناتية نننناطا  وا 
دول العنننال . وتننننمل صنننناتة ااحذينننة فننني لبننننا  جمينننع ااننننواع الجلدينننة  الكثينننر مننن إنتاجنننه إلنننا 

والمطاطية والريايية، الرجالية من ا والنسا ية والوندية، ويبلح تدد السلع التي ينتج ا  ذا القطاع 
سننلعة متنومتننة. ويتمتمننع  ننذا المنننتج  22

اللبنننناني لننندى تننندد كبينننر مننن  المصنننانع 
ة، بمواصننننننعات تاليننننننة الجننننننود  والنوتينننننن

تجعلننننننه قننننننادرا  تلننننننا منافسننننننة المعننننننايير 
ااوروبية في  نذا المجنال. ذلن  إينافة 
إلننا التنننوع فنني ااسننعار بحيننث تناسنن  
جميننننع المسننننتويات، والتنننننومع بالتصننننامي  

 التي تريي ماتلل ااذواق.

كانننت مصننانع ااحذيننة منتنننر   2004فنني ااتننوا  التننا سننبقت       
في الكثير م  المد  اللبنانية، أمما اليو  فااكثرية من نا ت ناوت وأقعلنت 
ة في الياحية الجنوبينة وبننت جبينل وقعقعينة الجسنر والمروانينة  ااصم
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رت جنرما  والنبطية صنانع فني ، كمنا أقعنل العديند من  الم2006تنا   حنر   و ي المند  التنا تينرم
 بر  حمود وطرابلي واير ا.

، وينننعت دراسنننة لحجننن   نننذا القطننناع فننني لبننننا ، وكنننا  تننندد المصنننانع قننند 1995فنننا تنننا       
 احتس  بطريقة تقديرية تلا النكل التالي:

لينة أي مكملنة كا  يوجد ستة مصانع تننتج أجنزا        لألحذينة وكنل مصننع كنا  ينورد المنواد ااوم
 1000وجننود منا بنني   اايمبند  مصنننع أحذينة جنا ز ، مننا يعنني 200ار  أجنزا  ااحذينة إلننا منا يقن

مصنع إلنتا  ااحذينة تلنا ااتذف نا. وقندمر اإلنتنا  فنا تلن  السننوات بعننر  مذيني   1200إلا 
ننة ، من ننا 70زو  حننذا  سنننويا  يسننومق من ننا حننوالا  % للسننوق السننعودي 50%الننا دول الالننيج تامم

 % للكويت واإلمارات واير ا. 20و

قعنال النبعض مصنانعه وتزايند اإلقعنال  2004حتا تا   2002منذ تا        بدأ التراجع ببط ، وا 
حتننا وصننل تنندد المصننانع إلننا أقننلم منن   2006تنندريجيا  نسننيمما اإلقعننال القسننري بعنند حننر  تمننوز

ولكنلم واحند  5  فأصنب  تندد مصنانع أجنزا  ااحذينة يبلنح 1995نصل العندد النذي احتسن  تنا  
مصنع أحذية يتعامل معنه. إذا ، نسنتنتج أنمنه ن زال يوجند  90الا  80ا   يتراوح بي  من ا تدد زب

مصنعا  لدي   قدر  إنتاجية يمكن  أ  ت طمني حاجنة السنوق  450إلا  400في  ذا القطاع ما بي  
ذا أتيحت ل ذه الصناتة العرصة للعود ، سيعود الم نات النا ممارسنة  نذه الم ننة. لكن م  المحلمي. وا 

% مننن  قننندرت ا اإلنتاجينننة القصنننوى، 15النننا  10نع القا منننة تننننتج الينننو  منننا يعنننادل حنننوالي المصنننا
والكثير من ا ن يعمل فا ظلم بقا  الحندود معتوحنة وال نزو الصنيني لألسنواق اللبنانينة وتند  القندر  

  تلا تصريل اإلنتا  في ظلم ايا  ااسواق وذل  م  جرما  ااسبا  التي ذكرت سابقا .

 34اإلنار  إلا أ م تدد مصانع ااحذية المرامصة في وزار  الصناتة اللبنانية قند بلنح تجدر      
  لمصننانع اللبنانينة ويعينق النوزار  تننمصننعا  فقنط، اامنر النذي ينننكمل منافسنة اينر مننروتة بني  ا

 لع  دور ا كما يج . 
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 إحصاءات التجارة :  - أ
 

 

 

 HS2     حسب الفصول التعريفية :مستوى النظام المنّسق

 تجارة االستيراد الخاصة :نوع التجارة

 وزن قائم كغ :نوع المعلومات

31/12/2017 الى 1/1/2013 من :مدى المعلومات  

 

HS 

  

شرح مختصر  

  

2013 

  

2014 

  

2015 

  

2016 

  

2017 

  

مجموع 
 السنوات

 

 

معدل 
 % السنوات

64 

أحذية وطماقات وأصناف مماثلة? 
 10,194 50,970 8,099 8,762 10,375 11,736 11,997 أجزاء هذه األصناف

100 
% 

   10,194 50,970 8,099 8,762 10,375 11,736 11,997 المجموع
  

   

 

 

 

 احصائات مقارنة خمس سنوات
 

  

 

 HS2     حسب الفصول التعريفية :مستوى النظام المنّسق
 تجارة االستيراد العامة :نوع التجارة

 $ القيمة :نوع المعلومات
31/12/2017 الى 1/1/2013 من :مدى المعلومات  
 

HS 

  

شرح مختصر  

  

2013 

  

2014 

  

2015 

  

2016 

  

2017 

  

مجموع 
 السنوات

 

 

معدل 
 % السنوات

64 

أحذية وطماقات وأصناف 
 مماثلة? أجزاء هذه األصناف

145,444 146,626 146,107 138,500 131,983 708,660 141,732 100 
% 

   141,732 708,660 131,983 138,500 146,107 146,626 145,444 المجموع
  

   

 

http://www.customs.gov.lb/customs/trade_statistics/5year/hs_report.asp?order_how=Desc&From1=64&to1=64&trade=1&data=3&Report=By_HS2&Leb_unit=&US_unit=&Wght_unit=Tons&Gross_net=&order_by=HS&t=21&
http://www.customs.gov.lb/customs/trade_statistics/5year/hs_report.asp?order_how=Desc&From1=64&to1=64&trade=1&data=3&Report=By_HS2&Leb_unit=&US_unit=&Wght_unit=Tons&Gross_net=&order_by=HS2_Ar&t=22&
http://www.customs.gov.lb/customs/trade_statistics/5year/hs_report.asp?order_how=Desc&From1=64&to1=64&trade=1&data=3&Report=By_HS2&Leb_unit=&US_unit=&Wght_unit=Tons&Gross_net=&order_by=Y01&t=1&
http://www.customs.gov.lb/customs/trade_statistics/5year/hs_report.asp?order_how=Desc&From1=64&to1=64&trade=1&data=3&Report=By_HS2&Leb_unit=&US_unit=&Wght_unit=Tons&Gross_net=&order_by=Y02&t=2&
http://www.customs.gov.lb/customs/trade_statistics/5year/hs_report.asp?order_how=Desc&From1=64&to1=64&trade=1&data=3&Report=By_HS2&Leb_unit=&US_unit=&Wght_unit=Tons&Gross_net=&order_by=Y03&t=3&
http://www.customs.gov.lb/customs/trade_statistics/5year/hs_report.asp?order_how=Desc&From1=64&to1=64&trade=1&data=3&Report=By_HS2&Leb_unit=&US_unit=&Wght_unit=Tons&Gross_net=&order_by=Y04&t=4&
http://www.customs.gov.lb/customs/trade_statistics/5year/hs_report.asp?order_how=Desc&From1=64&to1=64&trade=1&data=3&Report=By_HS2&Leb_unit=&US_unit=&Wght_unit=Tons&Gross_net=&order_by=Y05&t=5&
http://www.customs.gov.lb/customs/trade_statistics/5year/hs_report.asp?order_how=Desc&From1=64&to1=64&trade=1&data=3&Report=By_HS2&Leb_unit=&US_unit=&Wght_unit=Tons&Gross_net=&order_by=Y_TOT&t=23&
http://www.customs.gov.lb/customs/trade_statistics/5year/hs_report.asp?order_how=Desc&From1=64&to1=64&trade=1&data=3&Report=By_HS2&Leb_unit=&US_unit=&Wght_unit=Tons&Gross_net=&order_by=Y_TOT&t=23&
http://www.customs.gov.lb/customs/Tariffs/National/Tariff1.asp?hs=64#64
http://www.customs.gov.lb/customs/trade_statistics/5year/hs_report.asp?order_how=Desc&From1=64&to1=64&trade=2&data=2&Report=By_HS2&Leb_unit=&US_unit=Thousand&Wght_unit=&Gross_net=&order_by=HS&t=21&
http://www.customs.gov.lb/customs/trade_statistics/5year/hs_report.asp?order_how=Desc&From1=64&to1=64&trade=2&data=2&Report=By_HS2&Leb_unit=&US_unit=Thousand&Wght_unit=&Gross_net=&order_by=HS2_Ar&t=22&
http://www.customs.gov.lb/customs/trade_statistics/5year/hs_report.asp?order_how=Desc&From1=64&to1=64&trade=2&data=2&Report=By_HS2&Leb_unit=&US_unit=Thousand&Wght_unit=&Gross_net=&order_by=Y01&t=1&
http://www.customs.gov.lb/customs/trade_statistics/5year/hs_report.asp?order_how=Desc&From1=64&to1=64&trade=2&data=2&Report=By_HS2&Leb_unit=&US_unit=Thousand&Wght_unit=&Gross_net=&order_by=Y02&t=2&
http://www.customs.gov.lb/customs/trade_statistics/5year/hs_report.asp?order_how=Desc&From1=64&to1=64&trade=2&data=2&Report=By_HS2&Leb_unit=&US_unit=Thousand&Wght_unit=&Gross_net=&order_by=Y03&t=3&
http://www.customs.gov.lb/customs/trade_statistics/5year/hs_report.asp?order_how=Desc&From1=64&to1=64&trade=2&data=2&Report=By_HS2&Leb_unit=&US_unit=Thousand&Wght_unit=&Gross_net=&order_by=Y04&t=4&
http://www.customs.gov.lb/customs/trade_statistics/5year/hs_report.asp?order_how=Desc&From1=64&to1=64&trade=2&data=2&Report=By_HS2&Leb_unit=&US_unit=Thousand&Wght_unit=&Gross_net=&order_by=Y05&t=5&
http://www.customs.gov.lb/customs/trade_statistics/5year/hs_report.asp?order_how=Desc&From1=64&to1=64&trade=2&data=2&Report=By_HS2&Leb_unit=&US_unit=Thousand&Wght_unit=&Gross_net=&order_by=Y_TOT&t=23&
http://www.customs.gov.lb/customs/trade_statistics/5year/hs_report.asp?order_how=Desc&From1=64&to1=64&trade=2&data=2&Report=By_HS2&Leb_unit=&US_unit=Thousand&Wght_unit=&Gross_net=&order_by=Y_TOT&t=23&
http://www.customs.gov.lb/customs/Tariffs/National/Tariff1.asp?hs=64#64
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منن  اننذل مقارنننة حجنن  انسننتيراد اصنننال ااحذيننة وأصنننال مماثلننة وأجننزا   ننذه انصنننال      
وفقنننا  لسحصنننا ات الصنننادر  تننن  الجمنننار  اللبنانينننة، تلنننا مننندى امننني سننننوات سنننابقة، يتبنننيم  لننننا 

، بحينننث بلنننح  حجننن  2017حتنننا العنننا   2013انناعننناض التننندريجي لحجننن  اإلسنننتيراد مننننذ العنننا  
، ثنن  وصننل إلننا 2014طنن  تننا   11،736واناعننض الننا  2013تننا   طنن  11,997انسننتيراد 
 . 2017ط  تا   8,099، وواصل اناعايه التدريجي حتا بلح 2015ط  تا   10،375

واناعيننننننننننت الننننننننننا  2013دونر تننننننننننا   145.444.000امننننننننننا قيمننننننننننة انسننننننننننتيراد فقنننننننننند بل ننننننننننت 
 .2017دونر تا   131.983.000

% من  مجمننوع قيمنة اإلسننتيراده 22دونر ب 28.480.000بقيمننة  2017اسنتورد لبنننا  تنا       
% منننن  مجمننننوع حجنننن  6طنننن  منننن  مجمننننوع اإلسننننتيراد ب 426منننن  إيطاليننننا وبلننننح حجنننن  الننننواردات 

% من  مجمنوع قيمنة انسنتيراده 34دونر م  الصني  ب 44.262.000انستيراده، واستورد بقيمة 
واسنتورد منن  فييتننا  بقيمننة % من  مجمننوع حجن  الننوارداته، 50طنن  ب 3435وبلنح حجنن  النواردات 

% مننننن  مجمنننننوع قيمنننننة النننننوارداته وبلنننننح حجننننن  النننننواردات مننننن  فييتننننننا  13دونرب 17.769.000
دونر  4.310.000% م  مجموع حج  الوارداته. بل نت قيمنة النواردات من  تركينا 7ط  ب485
ننا حجنن  الننواردات فقنند بلننح 3ب 2017تننا   % منن  7طنن ب 487% منن  مجمننوع قيمننة الننوارداته أمم
نننا قيمنننة النننواردات السنننورية فقننند بل نننت مجمننن % مننن  2دونر ب 3.218.000وع حجننن  النننوارداته. أمم

% م  مجموع حج  الوارداته. و نا ن بدم أ  12ط  ب 816مجموع قيمة الوارداته وحجم ا بلح 
نذحظ العارق الكبير بي  قي  انستيراد وأحجام ا بي  البلندا  الماتلعنة وااسنعار المتدنمينة لنواردات 

احذيننة منن  الصنني  وسننوريا وفييتنننا   مقابننل أسننعار المسننتوردات انيطاليننة. كمننا نذحننظ النسننبة ا
 الكبير  في حج  الواردات القادمة م  الصي  التي تاطمت النصل م  مجموع انستيراد.

في منا يلني أسنما  البلندا  التني يسنتورد من نا لبننا  وتسنبم  الينرر للصنناتة المحلينة بسنب       
سننعار إاراقيننة وفقننا  اصننحا  مصننانع ااحذيننة: الصنني ، سننوريا، ومنننذ سنننوات قليلننة زادت البيننع بأ

الننواردات التركيننة لكنن  وبحسنن  أصننحا  مصننانع ااحذيننة فنني لبنننا  فننإ م الننواردات التركيننة ليسننت 
مسننتوى أفيننل منن  مسننتوى  ي كننالواردات الصننينية كمننا أنم ننا ذاتإاراقيننة ون تنننافي المنننتج المحلمنن

 وري.اإلنتا  الس
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 احصائات مقارنة خمس سنوات
 

  

 

 HS2     حسب الفصول التعريفية :مستوى النظام المنّسق

 تجارة التصدير الخاصة :نوع التجارة
 وزن قائم كغ :نوع المعلومات

31/12/2017 الى 1/1/2013 من :مدى المعلومات  
 

HS 

  

شرح مختصر  

  

2013 

  

2014 

  

2015 

  

2016 

  

2017 

  

مجموع 
 السنوات

 

 

معدل 
 % السنوات

64 

أحذية وطماقات وأصناف مماثلة? أجزاء 
 % 100 1,249 6,244 771 1,035 1,467 1,625 1,346 هذه األصناف

   1,249 6,244 771 1,035 1,467 1,625 1,346 المجموع
   

 

 

 احصائات مقارنة خمس سنوات
 

  

 

 HS2     حسب الفصول التعريفية :مستوى النظام المنّسق
 تجارة التصدير الخاصة :نوع التجارة

 $ القيمة :نوع المعلومات
المعلوماتمدى  31/12/2017 الى 1/1/2013 من :  

 

HS 

  

شرح مختصر  

  

2013 

  

2014 

  

2015 

  

2016 

  

2017 

  

مجموع 
 السنوات

 

 

معدل 
 % السنوات

64 

أحذية وطماقات وأصناف مماثلة? 
 أجزاء هذه األصناف

17,414 25,302 15,140 10,077 8,604 76,538 15,308 100 
% 

   15,308 76,538 8,604 10,077 15,140 25,302 17,414 المجموع
  

   

 

م  اذل مقارنة حجن  التصندير اصننال ااحذينة وأصننال مماثلنة وأجنزا   نذه ااصننال،      
إلننا العننا   2013لنننا اناعنناض حجنن  التصنندير منننذ العننا  تلننا منندى امنني سنننوات سننابقة، يتبننيم  

، 2016طنن  تننا   1035، واناعننض الننا 2013طنن  تننا   1346تنندريجياا حيننث  بلننح  2017
 .2017ط  تا   771واستمرم اناعاض حج  التصدير حيث بلح 

http://www.customs.gov.lb/customs/trade_statistics/5year/hs_report.asp?order_how=Desc&From1=64&to1=64&trade=3&data=3&Report=By_HS2&Leb_unit=&US_unit=&Wght_unit=Tons&Gross_net=&order_by=HS&t=21&
http://www.customs.gov.lb/customs/trade_statistics/5year/hs_report.asp?order_how=Desc&From1=64&to1=64&trade=3&data=3&Report=By_HS2&Leb_unit=&US_unit=&Wght_unit=Tons&Gross_net=&order_by=HS2_Ar&t=22&
http://www.customs.gov.lb/customs/trade_statistics/5year/hs_report.asp?order_how=Desc&From1=64&to1=64&trade=3&data=3&Report=By_HS2&Leb_unit=&US_unit=&Wght_unit=Tons&Gross_net=&order_by=Y01&t=1&
http://www.customs.gov.lb/customs/trade_statistics/5year/hs_report.asp?order_how=Desc&From1=64&to1=64&trade=3&data=3&Report=By_HS2&Leb_unit=&US_unit=&Wght_unit=Tons&Gross_net=&order_by=Y02&t=2&
http://www.customs.gov.lb/customs/trade_statistics/5year/hs_report.asp?order_how=Desc&From1=64&to1=64&trade=3&data=3&Report=By_HS2&Leb_unit=&US_unit=&Wght_unit=Tons&Gross_net=&order_by=Y03&t=3&
http://www.customs.gov.lb/customs/trade_statistics/5year/hs_report.asp?order_how=Desc&From1=64&to1=64&trade=3&data=3&Report=By_HS2&Leb_unit=&US_unit=&Wght_unit=Tons&Gross_net=&order_by=Y04&t=4&
http://www.customs.gov.lb/customs/trade_statistics/5year/hs_report.asp?order_how=Desc&From1=64&to1=64&trade=3&data=3&Report=By_HS2&Leb_unit=&US_unit=&Wght_unit=Tons&Gross_net=&order_by=Y05&t=5&
http://www.customs.gov.lb/customs/trade_statistics/5year/hs_report.asp?order_how=Desc&From1=64&to1=64&trade=3&data=3&Report=By_HS2&Leb_unit=&US_unit=&Wght_unit=Tons&Gross_net=&order_by=Y_TOT&t=23&
http://www.customs.gov.lb/customs/trade_statistics/5year/hs_report.asp?order_how=Desc&From1=64&to1=64&trade=3&data=3&Report=By_HS2&Leb_unit=&US_unit=&Wght_unit=Tons&Gross_net=&order_by=Y_TOT&t=23&
http://www.customs.gov.lb/customs/Tariffs/National/Tariff1.asp?hs=64#64
http://www.customs.gov.lb/customs/trade_statistics/5year/hs_report.asp?order_how=Desc&From1=64&to1=64&trade=3&data=2&Report=By_HS2&Leb_unit=&US_unit=Thousand&Wght_unit=&Gross_net=&order_by=HS&t=21&
http://www.customs.gov.lb/customs/trade_statistics/5year/hs_report.asp?order_how=Desc&From1=64&to1=64&trade=3&data=2&Report=By_HS2&Leb_unit=&US_unit=Thousand&Wght_unit=&Gross_net=&order_by=HS2_Ar&t=22&
http://www.customs.gov.lb/customs/trade_statistics/5year/hs_report.asp?order_how=Desc&From1=64&to1=64&trade=3&data=2&Report=By_HS2&Leb_unit=&US_unit=Thousand&Wght_unit=&Gross_net=&order_by=Y01&t=1&
http://www.customs.gov.lb/customs/trade_statistics/5year/hs_report.asp?order_how=Desc&From1=64&to1=64&trade=3&data=2&Report=By_HS2&Leb_unit=&US_unit=Thousand&Wght_unit=&Gross_net=&order_by=Y02&t=2&
http://www.customs.gov.lb/customs/trade_statistics/5year/hs_report.asp?order_how=Desc&From1=64&to1=64&trade=3&data=2&Report=By_HS2&Leb_unit=&US_unit=Thousand&Wght_unit=&Gross_net=&order_by=Y03&t=3&
http://www.customs.gov.lb/customs/trade_statistics/5year/hs_report.asp?order_how=Desc&From1=64&to1=64&trade=3&data=2&Report=By_HS2&Leb_unit=&US_unit=Thousand&Wght_unit=&Gross_net=&order_by=Y04&t=4&
http://www.customs.gov.lb/customs/trade_statistics/5year/hs_report.asp?order_how=Desc&From1=64&to1=64&trade=3&data=2&Report=By_HS2&Leb_unit=&US_unit=Thousand&Wght_unit=&Gross_net=&order_by=Y05&t=5&
http://www.customs.gov.lb/customs/trade_statistics/5year/hs_report.asp?order_how=Desc&From1=64&to1=64&trade=3&data=2&Report=By_HS2&Leb_unit=&US_unit=Thousand&Wght_unit=&Gross_net=&order_by=Y_TOT&t=23&
http://www.customs.gov.lb/customs/trade_statistics/5year/hs_report.asp?order_how=Desc&From1=64&to1=64&trade=3&data=2&Report=By_HS2&Leb_unit=&US_unit=Thousand&Wght_unit=&Gross_net=&order_by=Y_TOT&t=23&
http://www.customs.gov.lb/customs/Tariffs/National/Tariff1.asp?hs=64#64
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وارتععنننننننت النننننننا  2013دونر تنننننننا   17.414.000امنننننننا قيمنننننننة التصننننننندير فقننننننند بل نننننننت 
وبل ننننننننت  2015، لكن ننننننننا اناعيننننننننت بنننننننننكل كبيننننننننر تننننننننا   2014دونر تننننننننا   25.302.000
دونر  8.604.000انناعاض حتا وصلت قيمة انستيراد الا  دونر وواصلت 15.140.000

 .2017تا  

% من  مجمنوع قيمنة 56دونر ب 4.600.000إلا السعودية بقيمنة  2017صدمر لبنا  تا       
% من  مجمنوع حجن  الصنادراته 68  بطن 470الصادراته وبلح حجن  الصنادرات إلنا السنعودية 

لنننننا اإلمنننننارات العربينننننة المتمحننننند  بقيمنننننة  % مننننن  مجمنننننوع قيمنننننة 16دونر ببنسنننننبة  1.350.000وا 
 % م  مجموع حج  الصادراته.4.5ط  ب 30الصادراته وبلح حج  الصادرات الا اإلمارات 

قسن  ااكبنر من  حجن  تعدم المملكنة العربينة السنعودية أ ن م ااسنواق الاارجينة التني تسنتوت  ال     
صنننادرات لبننننا  مننن  ااحذينننة، تلي نننا اإلمنننارات العربيمنننة المتمحننند . و ننننا ن بننندم مننن  مذحظنننة تركمنننز 
الصادرات اللبنانية في تدد قليل جدا  م  البلدا ، وفي  ذا اإلطار ن بدم م  اإلنار ، بحس  رأي 

جيننا  تننت  بمبننادرات فرديننة أصننحا  مصننانع ااحذيننة فنني لبنننا ، إلننا أ م تمليننة تسننويق المنننتج اار 
وتذقات ناصية م  أصحا  المصانع الذي  يسعو  إلا نقم طرق أما  إنتناج   دو  أي دتن  
ننة إلننا دول الالننيج، ولنن   رسنمي. كمننا نذحننظ أ م حجنن  التصنندير تقلمننس أيينا  تبننر السنننوات ااصم

، فيذ  ت  استيراد يعد  نا  مجال لسوق ااحذية اللبناني لعدم  أسبا  اقتصادية وسياسية وأمنية
دول الالننيج منن  الصنني  وسننوريا  أييننا   نننا  بعننض العقبننات فننا السياسننة و ننذا يتعلمننق بمج ننود 

 سياسة الدولة واير ا.

% إيننافة الننا فننرض رسنن  نننوتي 10يبلننح الرسنن  الجمركنني المعننروض تلننا اسننتيراد ااحذيننة      
ل.ل. تلا كنل كلنح من   7500ل.ل. تلا كل كلح م  ااحذية بتحت الكاحله و 4500بقيمة  

ااحذينننة بفنننوق الكاحنننله. ويبننندي أصنننحا  مصنننانع ااحذينننة تننند  القننندر  تلنننا منافسنننة البينننا ع 
الصننينية المسننتورد  حتننا فنني ظننلم فننرض الرسنن  النننوتي، فحسنن  رأي نن  إ م  ننذا الرسنن  ايننر كننال  

 صي .ويج  العمل تلا زيادته بسب  ااسعار اإلاراقية المتدنمية لألحذية القادمة م  ال
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 المواد االولية - ب

في ما يتعلمنق بنالمواد ااولينة المسنتورد  الذزمنة لصنناتة ااحذينة وبنود نا الجمركينة والرسنو       
 الجمركية المعروية تلي ا ف ي: 

 الرسم الجمركي                                              وبنودها الجمركيةاسم المواد 

%  ن يوجد صناتة محلية         15                           مسامير م  معد  لذحذية  
   731700  

                انقريوا%  دبااات 10جلود للنعال او جلود لذحذية                          
   41043  

%     ن يوجد  صناتة محلية      5اوابير م  معد                                        
      731824    
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%                                   0صعا   م  لدا   اصطناتية  سنتيتي                  
392190 

وجد  صناتة محلية         %  ن ي5لعات م  لدا   نصقة                                  
     39199090  

%                                   0قوال  م  بذستي  اير تامة الصنع                   
 39269010  

%                                   0ابر آلآلت  الاياطة والدرز                            
  84523090  

%                                    0فعال انحذية                 قوال  م  معد  لص  ا
      848071  

%                                  0دتسات لدا   داالية لذحذية                          
   64069910  

            %                     0اآلت لصناتة انحذية                                  
         845320  

%   ن يوجد صناتة محلية         5صعا   م  مطاط                                      
       40082190  

%                                     0اجزا  لألحذية جلدية م  معد  باصرات ه        
64069910 

%                                  25                  اجزا  لذحذية جلدية                
        640610  

%                                   0ايوط بولستير                                        
       540233  
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  %                                25اجزا  لذحذية م  لدا   واكعا                    
640620  

%                                  20فرنيل اير ما ي                                    
32089010   

%  ن يوجد                             5صعا   كرتو  منر  مقوى                        
  481159  

 يوجد                          %  ن5نموع اصطناتية                                    
34049090    

% ن يوجد                         5انرط وردله                                          
40082110  

% ن يوجد                          10صعا   جلد مجدد بفيبيره                            
  411200                            

%   ن يوجد                         5ابازي  م  معد                                        
 830820  

 %  يوجد                         5صعا   م  كرتو  تادي                             

 

لية تستورد م  الدول ااوروبية: ايطاليا، المانيا، واسبانيا.           إ م جميع المواد انوم

قار  منع الصنناتة ااوروبينة تتستورد بعض المصانع م  الصي  أييا  لك  ل  ول  تصل لت     
 ن م  ناحية الجود  ون النوتية بحس  رأي أصحا  مصانع ااحذية.

المسننتورد  منن  أوروبننا تايننع لليننورو بوننند وفنني حننال وجننود تصننري  يننورو إ م المننواد ااوليننة      
 بوند  تععا م  الرسو  الجمركية نرط أ  تكو  قيمة العاتور  تالية وليست دو  قيمة معيمنة  .
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 أسباب تراجع القطاع:خامسا":

  ا:إ م التراجع الحادم ل ذه الصناتة واناعاض تدد مصانع ا يعود الا أسبا  تدم  أبرز      

  ارتعاع أكذل اإلنتا : أكذل المنواد انولينة، أجنور اليند العاملنة فني لبننا ، ك ربنا  بدفنع
بين نا الينريبة ب فاتور  الك ربا  مرمتي ، مرم  للدولة وأارى اصنحا  المولمنداته، الينرا  

الميننافة ويننريبة الننداله، اليننما  انجتمنناتي، وارتعنناع فوا نند التسننليل تلننا القننروض 
 المصرفية.

  تننند  وجنننود بننننا تحتينننة متطنننومر  وقنننادر  تلنننا تنننأمي  احتياجنننات الصنننناتة وتقلينننل أكنننذل
 اإلنتا .

  الت يمنننرات اإلقتصنننادية فننني الننندول المحيطنننة واناعننناض الطلننن  الانننارجي والاليجننني بننننكل
 ااس تلا البيا ع اللبنانية.

 .قعال الحدود  ااوياع اامنية داال و اار  لبنا  وا 
 ة وتأثير ا تلا القدر  النرا ية تلا الصعيدي  العالمي واإلقليمي.اازمات المالية العالمي 
  اناعاض الطل  المحلمي والقدر  النرا ية في لبنا  والويع اإلقتصادي الصع  النذي أثمنر

 تلا كافمة القطاتات اإلقتصادية.
  تد  إدانال التقنينات الحديثنة تلنا  نذه المصنانع، بإسنتثنا  حنانت محندود  قنا  ب نا تندد

 م  المصانع.  قليل
  المنافسننة النرسننة منن  سننلع ومنتجننات إاراقيننة، ون سننيمما منن  الصنني  وسننوريا ودول نننرق

 آسيا.
  ،إل ننا  الرسننو  الجمركيننة تنن  البينناتة المسننتورد ، مننا أدمى إلننا تمليننة اسننتيراد تنننوا ي

سنقط يننحيمت ا م نات المعامننل التني أقعلننت أبواب نا، بعنندما منينت باسننا ر كبينر  مننع داننول 
 ة الصينية بأسعار متدنمية، وتحومل معظ  ما بقي م  المعامل إلا ورل ص ير .البيات

  نننه الدولنننة فننني التسنننعينيات نحنننو دتننن  قطننناع الاننندمات، فأ ملنننت الصنننناتات ن سنننيمما توجم
 الحرفية من ا التي تسير نحو اننقراض.

 . ت يمر وج ة  ذا البلد، بحيث بات است ذكيا  بحتا 
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 بنننانت وأكيننناي وصنننناديق قادمنننة مننن  سنننوريا دو  وجنننود  الت ريننن  تبنننر الحننندود، ووجنننود
 للرقابة الحقيقية، ما أدمى إلا وجود المذيي  م  ااحذية اإلاراقية  فا السوق اللبنانية .

  الذ نينننة الموجنننود  تنننند بعنننض اللبننننانيي  النننذي  يثقنننو  بالعذمنننات التجارينننة أو بالبينننا ع
ننل ا تلننا المنننتج المحلمنني، المسننتورد   إلتتقنناد   أنم ننا أكثننر جننود  ولننو بسننع ر مرتعننع ويعيم

و نننذا منننا يعسمنننر وجنننود أ ننن م وأالنننا الماركنننات العالمينننة فننني ااسنننواق اللبنانينننة مننننذ سننننوات 
 طويلة. 

 

 حلول مقترحة سادسا": 
  إستحداث مناطق صناتية متطومر  قادر  تلا إستيعا  مصانع ااحذية الجنا ز  ومصنانع

الصنننناتة، لمنننا ل نننا مننن  فا ننند  تلنننا صنننعيد تاعينننل أكنننذل المنننواد ااولينننة الذزمنننة ل نننذه 
 اإلنتا . إيافة الا تأمي  البنا التحتية الذزمة ل ذه الصناتة.

  رتاية الدولة لقطاع ااحذينة لحمايتنه وتنأمي  منا يلنز  لندت  الصنناتة الوطنينة كبناقي دول
ه إلحيا  القطاع الصناتي والزراتي تلا صعيد سياسنة الدو  لنة اإلقتصنادية العال ، والتوجم

 تاممة واطط ا.
  دتنن   ننذه الصنننناتة لتننرويج منتجات نننا تبننر انتذننننات المدفوتننةب تلعزينننو  راديننو لوحنننات

 اتذنية ...ه.
 . تنجيع  ذه الصناتة ودتم ا ماديا  لسنترا  في المعارض المتاصصة محليا  واارجيا 
  ب نننا، والتنننرويج ل نننا تننننجيع الصنننناتة تلنننا النننق الماركنننات والعذمنننات التجارينننة الااصنننة

محليا  واارجيا  وتوجي  ا لتبني سياسة التاصصنية فني اإلنتنا ،  وقند باننرت بعنض  نذه 
المصنننانع ب نننذه انسنننتراتيجية والقننننت تذمت نننا التجارينننة الااصننننة ولكننن  ينقصننن ا بعننننض 

 الدتاية والترويج تلا الصعيد المحلي، اإلقليمي والعالمي.
  كا  تلا صعيد اآلنت والمعدمات الذزمة والحديثة،  تقدي  الدت  التقني ل ذه المصانع إ

 أو تقدي  المنور  التقنية والدورات التاصصية  لتقدي  أفيل اإلنتا  والجود  العالية.
  تنجيع الصناتيي  للترايس في وزار  الصناتة وانستعاد  م  المزايا العديد  التي تقدم ا

بنننا  المتدنينننة وصنننون  إلنننا انسنننتعاد  مننن  النننوزار  تلنننا تننندم  صنننعد، بننند ا  مننن  فننناتور  الك ر 
 المناريع المنتركة التي تقدمم ا الوزار  بتمويل م  ج ات أجنبية.
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  العمنننل تلنننا فنننرض الرسنننو  تلنننا ااحذينننة الجنننا ز  وااجنننزا  المجممعنننة دو  قيمنننة مينننافة
ة تلنا البلندا   تذكر بااجزا  المقصود   ي حذا  اير بمجممعه لكنم ا حذا  كامله ااصم

 المعقود مع ا إتعاقيات تجارية .اير 
   مطالبننة الننوزارات المعنيمننة والحكومننة مجتمعننة حمايننة الصننناتة منن  اإلاننراق الحاصننل فننا

ااسنننواق مننن  جنننرما  العلتنننا  فنننا اإلسنننتيراد وتننننجيع الصنننناتة المحلينننة تلنننا تقننندي  ننننكوى 
 اإلاراق بنا  تلا قانو  حماية اإلنتا  الوطني اللبناني. 

  وزار  الاارجيننننة تننننأمي  أسننننواق اارجيننننة منننن  اننننذل تمننننل الملحقنننني  مطالبننننة الحكومننننة  و
التجاريي  في السعارات، إذ إ م جمينع السنعارات ااجنبينة فني لبننا  لندي ا ملحقني  تجناريي  

حقننني  فننني سنننعاراتنا فنننا ليقومنننو  بالزينننارات والدتاينننة لتسنننويق منتجنننات بذد ننن ، وتعيننني  م
 الاار   في حال تد  وجود   ل ذه ال اية. 

 طالبنننة الحكومننننة ووزار  الماليننننة بننننإطذق ينننند الجمنننار  اللبنانيننننة فعليننننا  للتصنننندي لعمليننننات م
 كا .   معبرالت رم  م  دفع اليريبة الجمركية والمدا مة ومنع تمليات الت ري  م  أي 

   إتنناد  النظننر فننا بنننود اتعاقيننات التبننادل التجنناري، ايننر المتكاف ننة، والتعامننل بالمثننل مننع
 ا اتعاقيات فا  ذا انطار، بحيث يرتكز التبادل تلا السلع ذات المزاينا الدول الموقمع مع

التعايننلية العاليننة لكننل دولننة وتحقيننق التكامننل فنني اإلنتننا  والتصنننيع تلننا صننعيد النندول 
 العربية كافة.

   تننننجيع الصنننناتيي  تلنننا تنوينننع أسنننواق التصننندير، حينننث تتركنننز الصنننادرات النننا البلننندا
 أسواق جديد  .الاليجية  فقط، والبحث ت  

  العمل تلنا إل نا  الرسن  الجمركني تلنا بعنض المنواد ااولينة المسنتورد  الذزمنة لصنناتة
 ااحذية.

  نة من  البلندا  اإلاراقينة كالصني  معيندا  للقطناع تبنر قد يكو  تحديند حجن  انسنتيراد ااصم
 إصدار قرار بإاياع الواردات م  ااحذية الا إجاز  إستيراد مسبقة.

 مصننانع ااحذيننة فنني لبنننا  العمننل الجنناد تلننا إننننا  نقابننة تطالنن  يجنن  تلننا أصننحا  
بحقنننوق   وتننننظم  دورات حرفينننة وم نينننة ل ننن ، وتسننن مل تمليمنننة ننننرا  المنننواد ااولينننة بأسنننعار 

 ماعمية وتس مل ل   تملية التسويق م  دو  المرور بوسيط.
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 خاتمة:

أايرا ، وانطذقا  م  كلم ما تقدم ، فإ م قطاع المصنوتات الجلديمة وااحذية  و قطاع ذو      
أ مميمة إقتصاديمة كبير ، ولكنمه يواجه تحدميات كبير  بسب  المنافسة واإلاراق وارتعاع أكذل 

ير العمل جا دي  نستدرا  ما يمك  استدراكه واإلناعاض الكبوبالتمالي يج  اإلنتا  واير ا، 
 المذي ُمنَي به قطاع صناتة ااحذية .

ننناتيمي  منن  النندمبااي  ومصنننمعي ااحذيننة       وبعنند كننلم المقننابذت المتنني أجرينا ننا مننع بعننض الصم
ل إلا أ م النم وض ب ذا القطاع يتطلم  تيافر الج ود بي   ومجممعي الجلود، فقد تمكمنما م  التموصم

نناتة المحليمنة القطاتي  العنا  والاناس، حينث يجن  أ   تتحممنل الدمولنة مسندوليمات ا فني حماينة الصم
 وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في اإلتمعاقيمات التمجاريمة .

ننناتة المحليننة ويننرور  ربط ننا       ننناتيمي  منن  يننرور  تحسنني  نوتيمننة الصم وبالمقابننل، ن بنندم للصم
كم  من  زيناد  فرصنة تصندير ا إلنا بتاعيض كلعة اإلنتا  لتصب  منافسة للسملع المستورد ، ممما يم

ننناتيي  ب نامل ربنن   الندمول الاارجيمنة، ون بنندم أ  نلتعنت إلنا المنننكلة اابنرز و نني تند  اكتعنا  الصم
نننا يكبمننند المسنننت لكي  أتبنننا  اينننر قنننادري  تلنننا تحممل نننا أو يننندفع   للتموجنننه لننننرا  سنننلع  مقبنننول، ممم

 منتج المحلمي .مستورد  بنعي السمعر نظرا  لثقت   ب ا مقارنة  مع ال

ننننل مسنننندوليمت ا الطرفنننناذه المعيننننلة  نننن        العننننا  والانننناس .حيننننث يجنننن  تلنننني   التمننننرويج يتحمم
تنداد اإلتذننات  للمنتجات المحلمية واإلقناع ب ا ت  طريق المنناركة بالمعنارض محلميمنا  واارجيمنا  وا 

 والحمذت الدمتا يمة .

ذي أصننب  مرتبطننا  كأنمننه قريننة واحنند  تبننر وسننا ل وفنني ظننلم  ننذا التمطننومر ال ا ننل فنني العننال  والمنن     
التمواصل الحديثة، ن بدم لنا م  مواكبنة التمطنومر الحاصنل للندمفع ب نذا القطناع نحنو اافينل لمنا فني 
ذل  م  انعكاسات إيجابيمنة إقتصناديما  تلنا وطنننا، حينث يمكنننا بحسن  إفناد  مصنانع ااحذينة أ  

 يمكننا التمصدير في حالة وجود فا ض . نصل إلا مرحلة اإلكتعا  الذماتي كما
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لما للبنا  م  مكانة مميمز  في تال  اازيا  والمجو رات، فإ م التموجه لتصمي  وصناتة  ونظرا       
ااحذية العاار  قند تننكمل قيمنة مينافة محتملنة تسنتطيع منافسنة الندمول الاارجيمنة ليكنو  أكثنر من  

 مجرمد حذا  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


