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I-  المقدمة 
 منها وسعًياالمختلفة التي تنضوي تحت لوائها  الصناعية في إطار متابعة وزارة الصناعة اللبنانية للقطاعات

ما تبين أن عدة قطاعات إنتاجية تواجه د، وعننموها وتعترض تواجهها التي والقضايا المشاكل على للتعرف
إعداد هذه الدراسة  تم فقد ،ت واأللبسة اصعوبات تصديرية وخاصة إلى الدول الشريكة، ومنها  قطاع المنسوج

من ثم فرصه من واقعه إلى احتياجات تنميته و بهدف تسليط الضوء على الجوانب المختلفة لهذا القطاع 
عن قطاع االلبسة  ئياحصاإ اموجز ه الدراسة هذتناول حول التسهيالت التصديرية. وتت المتجسدة في المفاوضا

الى ارقام الصادرات  باإلضافة 2016مصنعًا سنة المرجع  71في لبنان يشمل عينة من  المنسوجاتو 
 .2017الى العام  2014واالستيرادات خالل الفترة الممتدة من العام 

II-  لمحة تاريخية 
لغ عدد مصانع حيث ب المنسوجاتو شهد لبنان خالل تسعينيات القرن الماضي الفترة الذهبية لقطاع االلبسة 

مليون  315.5عاماًل مع ناتج صناعي يساوي  17،820 توظف 19941خالل العام  مصانع 3،004االلبسة 
صناعي عاماًل مع ناتج  4،618 توظف مصانع 604 المنسوجاتدوالر اميركي )د.أ(. وبلغ عدد مصانع 

 د.أ. مليون  111.8 يساوي

عاماًل مع ناتج  10،560 توظف اً مصنع 2،262الى  19982انخفض عدد مصانع االلبسة خالل العام 
 توظف مصانع 804الى  خالل هذا العام المنسوجاتعدد مصانع  وارتفعد.أ.،  مليون 212صناعي يساوي 

 د.أ. مليون 100.9 عاماًل مع ناتج صناعي يساوي 3،670

، 20073بلغ عدد مصانع االلبسة التي توظف اكثر من اربعة عمال، بحسب دراسة القطاع الصناعي للعام 
 د.أ. مليون 116عاماًل مع ناتج صناعي يساوي  3،965 توظفمصانع  210

III-   الوضع الحالي لقطاع صناعة االلبسة والمنسوجات 
مغغن خغغدمات وزارة  تسغغتفيداو التغغي منهغغا  المرخصغغةفغغي قطغغاع االلبسغغة والمنسغغوجات يبلغغغ حاليغغًا عغغدد المصغغانع 

المختلفغة  مصنعًا. بالنسبة لتوزيع هذه المصانع بحسب النشاط الصناعي، تحتل صناعة المالبغ  273 الصناعة

                                                           
 1994، كانون االول تقرير عن المسح الصناعي 1

 1998تقرير عن الصناعة في لبنان  2

 2007 –القطاع الصناعي في لبنان، وقائع وارقام  3



 

مصغغنعًا( ومغغغن ثغغغم  73المالبغغغ  الخارجيغغغة ) ةصغغناعمصغغغنعًا( تليهغغا مباشغغغرة  74ولغغغى )المرتبغغة اال لهغغغا 4واكسسغغوار
اقمشة محاكة او مطغرزة او صناعة تليها  مصنعًا( 32))ال تشمل األلبسة(  منتجات النسيجية المصنعةصناعة ال
 (1مصنعًا(. )جدول رقم  23)محبوكة 

االلبسة والمعدات المستعملة في  صناعة  اآلالتقيمة االستيرادات من إجمالي مع االشارة الى انخفاض 
 4.8 الى 2013مليون د.أ. خالل العام  6.9بشكل تدريجي خالل االعوام الخمسة الماضية من  المنسوجاتو 

وانخفضت الواردات من دول اإلتحاد األوروبي من اآلالت والمعدات المستخدمة  .2017 مليون د.أ. خالل العام
، و بعد أن  2017مليون د.أ. عام  1.6 إلى  2013مليون د.أ. عام  3.4لصناعة األلبسة والمنسوجات من 

% من إجمالي الواردات من اآلالت والمعدات في األعوام 50كانت نسبة هذه الواردات تشكل ما يقارب 
 .(2)جدول رقم 2017% فقط عام 33.3باتت تقارب  2014و2013

( 60إل  50التعريفية من دخالت الصناعة من المواد األولية ) الفصول كما انخفضت الواردات اإلجمالية من م
مليون د.أ.  53.5أي بإنخفاض يقارب  2017مليون د.أ. عام  214.5إلى  2014مليون د.أ. عام  268من 

 (.23)جدول رقم 

 :أبرزها عدةمن صعوبات وعقبات  وتوابعها واأللبسة المنسوجات صناعة قطاعويعاني 

 الصناعة المحلية من هذه المنتجات ، مما قضى علىوالخيوط األقمشة عن الجمركية الرسوم إزالة. 
 حدة مما أدى إلى ارتفاع على واردات المنتجات من هذا القطاع الجمركية الرسوم أو إلغاء خفض 

يطاليا) بحسب إحصاءال سيما من الصين وتركيا األجنبية  المنافسة ات الجمارك وبنغالدش وا 
 (24.)الجدول رقم (اللبنانية

 المضافة القيمة على الضريبة فرض (TVA) وعلى المواد األولية الداخلة في  الوطنية الصناعة على
 .عملية التصنيع

 البضائع مع المنافسة سياق وخارج ضعيفاً  تجعله اللبناني المصّنع على تترتب التي الباهظة الكلفة 
، والمشاكل التي ترتب أعباء واإليجارات العقارات أسعار ارتفاع األجنبية، وتتنوع هذه التكاليف بين

 وغيرها. المتواصل والمياه الكهرباء كانقطاعإضافية 

                                                           

 : صناعات السلع التالية "لها واكسسوار مختلفة مالبس"  الصناعي النشاط يشمل4 

 ثياب - المدروزة او المحبوكة غير النسيجية المصنوعات من الثياب مكمالت - انواعه على القفاز - المدروزة او المحبوكة الثياب مكمالت
 انواعها على والخوذ القبعات - الجلدية الثياب مكمالت - الجاهزة االخرى الثياب ومكمالت اقفاز العنق، ربطات شاالت، محارم، - االستحمام



 

 وهي )63.09 التعريفي بالبند والمشمولة" مستعملة ألبسة" ستار تحت الجديدة األلبسة استيراد استمرار 
مع  .النوعي للرسم تخضع ال انها خصوصاً  استيرادها تكلفة انخفاض بسبب، (النوعي الرسم نطاق خارج

مليون دوالر في العام  19اإلشارة إلى أن الواردات من البند المذكور أعاله تعد مرتفعة نسبيا وتقارب 
 المستعملة باأللبسة المتعلقة اإلرساليات تخفي األحيان أكثر ويذكر أنه(. 22)الجدول رقم  2017
 ما مع مستعملة غير كسلع للمستهلك وتباع استيرادها بعد فرزها يعاد حيث جديدة، ألبسة تحوي طروداً 
 .الجمركية الرسوم دفع من وتهرب غش عمليات من ذلك يتضمن

  عمليات تهريب األلبسة )تجارة الشنطة( بشكل غير شرعي وخاصة من الدول المجاورة ذات كلفة اإلنتاج
 المنخفضة.

  العاملة األجنبية األقل كلفة  ندرة وارتفاع كلفة اليد العاملة اللبنانية، في ظل وجود قيود على توظيف اليد
لحماية فرص العمل للعامل اللبناني، مما يزيد األعباء المادية على الصناعي، ويدفع ببعض الصناعيين 

 إلى إعتماد أساليب غير قانونية في استخدام يد عاملة فنية أجنبية متدنية الكلفة.
  المنسوجات واأللبسة و منها قواعد المنشأ، اإلجراءات التقييدية التي تفرضها الدول المختلفة على تجارة

 و التي تعقد عملية التصدير وتحد من إمكانية الوصول إلى األسواق .
  جودة أكثرالعتقاده بأنها  ،العالمية على حساب المنتجات اللبنانية لماركاتل اللبنانيتقضيل المستهلك 

ن كانت عالية   الخارجية واإلجتماعية." صورته"بغ كثيرا يهتم اللبنانيالمستهلك  أنذلك  الكلفة،حتى وا 

IV-   (2016سنة المرجع بالعينة )نتائج الدراسة 
لأللبسغغغة  مصغغغنعاً  71والتغغغي شغغغملت عينغغغة مغغغن  2016الدراسغغغة العائغغغدة للعغغغام  فيمغغغا يلغغغي سغغغنعرض ابغغغرز نتغغغائج

)جدول رقم  سنة 22معدل اعمار هذه المصانع  % منها تقوم بالتصدير. مع االشارة الى ان63.4، والمنسوجات
 . وتتمركز المصانع التي تغطيها العينة بشكل اساسي في المتن و بعبدا و بيروت.(3

 



 

 

مليون د.أ.  1.2مليون د.أ. بمعدل  86.3 لهذه العينة من المصانع حوالي الناتج الصناعيبلغت قيمة 
 (5و 4)جدول رقم  مليون د.أ.67.9 ية حوالي لما بلغت النفقات على المواد االو للمصنع الواحد. ك

% هم من 72عاماًل،  1700من جهة اخرى، بلغ عدد العاملين الدائمين في هذه العينة من المصانع 
 (6)جدول رقم  عاماًل. 24لمصنع الواحد اللبنانيين. كما بلغ معدل عدد العاملين الدائمين في ا

عاماًل. كما بلغ  55ة من المصانع  وبلغ عدد العاملين غير الدائمين )على اسا  دوام كامل( في هذه العين
 (8و 7)جدول رقم  .176عدد اصحاب العمل 

% من مجموع الصادرات  75اي حوالي  مليون د.أ.46.2 بلغت قيمة الصادرات لهذه العينة من المصانع 
 .2016في العام  المنسوجاتااللبسة و من 

قطعة يليها بدل وأطقم وسترات وجاكيتات  2،016،696الكلسات النسائية المرتبة االولى بحوالي  انتاج احتل
قطعة ومن ثم بياضات االسرة والمائدة والتواليت  701،816غ بما في ذلك البليزر وفساتين للنساء أو البنات ب

بليزر وبنطلونات للرجال أو قطعة يليها بدل وأطقم وسترات وجاكيتات بما في ذلك ال 360،176غ والمطبخ ب
 (9)جدول رقم  قطعة. 326،552غ الصبية  ب
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V-   التبادل التجاري 
 المنسوجاتااللبسة و من االجمالية االستيرادات  .1

 2014د.أ. خغغالل العغغام مليغون  562.8مغغن  المنسغغوجاتااللبسغة و ارتفعغت القيمغغة االجماليغة لالسغغتيرادات مغغن 
%. ويعغغغود سغغغبب 1.8مليغغغون د.أ. ونسغغغبته  10اي بارتفغغغاع  وقغغغدره  2017مليغغغون د.أ خغغغالل العغغغام  572.8الغغغى 

 االرتفاع الرئيسي الى ارتفاع الصادرات من البنود الجمركية التالية:

 6211 (أردية للرياضة وأردية وأطقم للتزلج ومالب  للسباحة؛ ألبسة أخرى) 
 6114 (ألبسة أخرى من مصنرات) 
 6103 ( وأطقغغغم وسغغغتراتاجاكيتات بمغغغا فغغغي ذلغغغك البليغغغزر وبنطلونغغغات وبنطلونغغغات بصغغغدرة وحمغغغاالت، بغغغدل

 (بنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب وبنطلونات قصيرة اشورت غير ألبسة السباحة، للرجال أو الصبية

 مليغغغون د.أ. 581.3بقيمغغغة  2015مغغغع االشغغغارة الغغغى ان االسغغغتيرادات بلغغغغت الحغغغد االقصغغغى لهغغغا خغغغالل العغغغام 
 (10دول رقم )ج

 دول االتحاد االوروبي من المنسوجاتااللبسة و  االستيرادات من .2
 148.2دول االتحغغغاد االوروبغغغي مغغغن  مغغغن المنسغغغوجاتااللبسغغغة و انخفضغغت القيمغغغة االجماليغغغة لالسغغغتيرادات مغغغن 

مليغون د.أ.  5.8اي بانخفغاض وقغدره  2017مليون د.أ خالل العام  142.4الى  2014مليون د.أ. خالل العام 
 %. ويعود سبب االنخفاض الرئيسي الى انخفاض االستيرادات من البنود الجمركية التالية:3.9ونسبته 

 6204 (جاكيتات بما في ذلك البليزر وفساتين، وتنانير وتنانير مفصغولة وبنطلونغات /بدل وأطقم وسترات
شغغورت غيغغغر /ونغغات قصغغيرةوبنطلونغغات بصغغدرة وحمغغاالت، وبنطلونغغغات بأرجغغل ضغغيقة تصغغل للركغغغب وبنطل

 (ألبسة السباحة، للنساء أو البنات
 6309 (ألبسة مستعملة وأصناف أخرى مستعملة) 

 (11)جدول رقم 

 المنسوجاتااللبسة و االجمالية من صادرات ال .3
الغغى  2014مليغغون د.أ. خغغالل العغغام  91.5مغغن  المنسغغوجاتااللبسغغة و انخفضغغت القيمغغة االجماليغغة لصغغادرات 

%. 45.6مليغون د.أ. ونسغغبته  41.7اي بانخفغاض وقغغدره  2017مليغون دوالر اميركغي )د.أ( خغغالل العغام  49.8
 ويعود سبب االنخفاض الرئيسي الى انخفاض الصادرات من البنود الجمركية التالية:



 

 6103 ( ،وبنطلونغغغغات بصغغغغدرية وحمغغغغاالت متصغغغغلة )بغغغغدل وأطقغغغغم وسغغغغترات )جاكيتغغغغات بمغغغغا فيهغغغغا البليغغغغزر
شورت غير ألبسة السباحة، للرجال أو الصبية، ابأرجل ضيقة تصل للركب وبنطلونات قصيرةوبنطلونات 

، خاصغغة الصغادرات إلغغى مليغون د.أ.  5حيغغث تراجعغت الصغغادرات مغن هغغذا البنغد مغا قيمتغغه  (مغن مصغنرات
لغى  89مليون دوالر إلى 4.7الدول العربية )أهمها إلى السعودية حيث انخفضت من  ألف دوالر(، كما وا 

 48. بالمقابغل نشغأت أسغواق جديغدة لهغذا البنغد منهغا الغدنمارك )دول أفريقية عدة و بعغض الغدول األوروبيغة
 ألف دوالر(.  20ألف دوالر( و بلجيكا )

 6114 (ألبسغغغة أخغغغرى مغغغن مصغغغنرات)  مليغغغون د.أ.  7.8، تراجعغغغت الصغغغادرات مغغغن هغغغذا البنغغغد بمغغغا يقغغغارب
ألغف  728)ألمانيغا ،ألف د.أ.( 870ا)ة ) أبرز تلك الدول فرنسأغلبها إلى اإلتحاد األوروبي والدول العربي

 2.2) اإلمغغغارات العربيغغغة المتحغغغدة ،ألغغغف د.أ.( 402)المملكغغغة المتحغغغدة  ،ألغغغف د.أ.( 237ا)هنغاريغغغ ،د.أ.(
 (ألغغغغغغغف د.أ. 145) تركيغغغغغغغا ،ألغغغغغغغف د.أ.( 364) الكويغغغغغغغت ،مليغغغغغغغون د.أ.( 2.5) والبحغغغغغغغرين ،د.أ.(مليغغغغغغغون 
 ألف د.أ.(. 162ألف د.أ.( و تون  ) 109أسواق جديدة كقطر ). في حين ظهرت وغيرها..(

 6203 (جاكيتغغات بمغغا فغغي ذلغغك البليغغزر وبنطلونغغات وبنطلونغغات بصغغدرة وحمغغاالت، /بغغدل وأطقغغم وسغغترات
. (شورت غير ألبسة السباحة، للرجال أو الصبية/بنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب وبنطلونات قصيرة

 1.6مليغون د.أ. أغلبهغغا إلغغى الغدول العربيغغة )السغغعودية ) 4.2تراجعغت صغغادرات مغن هغغذا البنغغد بمغا يقغغارب 
ألغف  855و مصغر ) ألغف د.أ.( 800ألف د.أ.( والكويت) 379اإلمارات العربية المتحدة) و مليون د.أ.( 

رتفعغغت الصغغادرات إلغغى دول بعغغض الغغدول األوروبيغغة أبرزهغغا فرنسغغا وبلجيكغغا وألمانيغغا والبرتغغغال. وا، و (د.أ.(
 مختلفة منها الكونغو واإلكوادور وقبرص وهولندا. 

 6204 (جاكيتات بما في ذلك البليزر وفساتين، وتنانير وتنانير مفصغولة وبنطلونغات /بدل وأطقم وسترات
شغغورت غيغغغر اوبنطلونغغات بصغغدرة وحمغغاالت، وبنطلونغغغات بأرجغغل ضغغيقة تصغغل للركغغغب وبنطلونغغات قصغغيرة

مليغون د.أ. أغلبهغا  8.65تراجعت صادرات مغن هغذا البنغد بمغا يقغارب  .(، للنساء أو البناتألبسة السباحة
 مليغغغون د.أ.( 3.4مليغغغون د.أ.( واإلمغغغارات العربيغغغة المتحغغغدة)  3.1السغغغعودية ) منهغغغاإلغغغى الغغغدول العربيغغغة )

ألغف د.أ.( و  350منهغا بلجيكغا)( والغدول األوروبيغة ) ألف د.أ.(  617ألف د.أ.( و ليبيا ) 427ومصر)
سغغبانيا ) 232مليغغون د.أ.( والبرتغغغال ) 1.5ألمانيغغا)  ألغغف د.أ.( ( و الواليغغات المتحغغدة  198ألغغف د.أ.( وا 

ألغغف د.أ.(. فغغي المقابغغل إرتفعغغت الصغغادرات إلغغى كغغل مغغن  780ألغغف د.أ.( و تركيغغا )  670األميركيغغة ) 
يطاليغغا ) 2.27مليغغون د.أ.( و سويسغغرا ) 2.45المملكغغة المتحغغدة ) ألغغف د.أ.( وفرنسغغا  443مليغغون د.أ.( وا 

 ) ألف د.أ.( و غيرها.512



 

 (13)جدول رقم 

 الى دول االتحاد االوروبي المنسوجاتااللبسة و من صادرات ال .4
مليغون د.أ. خغالل  21الغى دول االتحغاد االوروبغي مغن  المنسغوجاتااللبسغة و انخفضت القيمة االجمالية لصادرات 

مليغغغون د.أ.  4.5اي بانخفغغغاض وقغغغدره  2017مليغغغون دوالر اميركغغغي )د.أ( خغغغالل العغغغام  16.5الغغغى  2014العغغغام 
 :وأبرزهابنود الجمركية عدة %. ويعود سبب االنخفاض الرئيسي الى انخفاض الصادرات من 21.5ونسبته 

 6109 (قمصغغغان مغغغن نغغغوع "تغغغي شغغغيرت" وقمصغغغان داخليغغغة بأكمغغغام أو بغغغدونها، مغغغن مصغغغنرات)  تراجعغغغت .
، حيغغغث بلغغغغت قيمغغغة التراجغغغع مليغغغون د.أ. 2مغغغا يقغغغارب األوروبغغغي ب اإلتحغغغادإلغغغى ات مغغغن هغغغذا البنغغغد الصغغغادر 

ألف د.أ. إلغى  87أالف د.أ. إلى بلجيكا،  103ألف د.أ. ألى السويد،  444مليون دوالر إلى ألمانيا ، 1
 ألف د.أ. إلى إيطاليا.  55قبرص، و

 6114 (ألبسة أخرى من مصنرات)  أبغرز  مليغون د.أ..  7.8تراجعت الصادرات من هذا البند بما يقارب
 237ألغغف د.أ.(، هنغاريغغغا) 728ألغغف د.أ.(، ألمانيغغا) 870الغغدول األوروبيغغة التغغي شغغهدت تراجعغغا: فرنسغغا)

 ألف د.أ.(. 402ألف د.أ.( والمملكة المتحدة )
 6110  المصنرات()بلوزات وكنزات منوعة وأصناف مماثلة، بأكمام أو بدونها، من 

 (14)جدول رقم 

VI.  وضع القطاع بالنسبة لقواعد المنشأ األوروبية 
، وروبيألواالتحاد ا (EFTA)فتاإل، السيما دول الديها المنسوجات والمالب  قطاع حمايةتقوم عدد من الدول ب

حدى المظاهر الحمائية والتقييدية هي  المؤلفة القاعدة على تقوم . من أبرز قواعد المنشأ تلك التيقواعد المنشأ وا 
 خيوط الى ليافاأل تحويل عملية)ثالثة أصل من اثنتين بخطوتين الوفاء على ينص الذي الشرط خطوتين من

 المنتج لمنح جنبيةاأل المواد على البلد داخل( مالب ا قماش إلى النسيج وتحويل نسيج إلى الخيوط وتحويل
 . المنشأ صفة النهائي

 االورومتوسطية، الشراكة اتفاقية إطار في التفضيلية المنشأ قواعد حول االورومتوسطية االقليمية االتفاقية تندرجو 
 االتفاقية تلحظ و .2017ا2ا10 تاريخ 23 رقم قانون بموجب وابرمت 2014ا10ا22 بتاريخ لبنان وقعهاوقد 

 الحاليين الشراكة ودول االوروبي االتحاد دول الى باإلضافة ليشمل المنشأ نظام تطبيق لنطاق توسيعا الحالية
 البلقان ومنطقة وتركيا( EFTA) الحرة للتجارة االوروبية الرابطة ودول فارو جزر وهي دولية، وتكتالت دوال



 

 تراكم يأتي أن يمكنو ،الجديدة واألقاليم الدول ليشمل المنشأ تراكم من االستفادة قاعدة توسيع يتيح مما الغربية،
  .هامة تقييدات   وجود من الرغم على القطاع هذا في الصارمة المنشأ قواعد تخطي أجل من الكبير بالنفع المنشأ

 االتحاد مع التفاوضية جوالت خالل من المنشأ قواعد حول االورومتوسطية االقليمية االتفاقية تعديل االن يتم
 هذه في لبنان ويشارك. "المنشأ قواعد تبسيط" اتفاق على إضافية تسهيالت على الحصول أجل من األوروبي

وذلك لحصول على استثناءات بالتزامن مع إقرار التعديالت، ويسعى إلى التفاوض ل دوريا، الجوالت واإلجتماعات
ناعة في و ينص إقتراح وزارة الص .التابعة لقطاع المنسوجات واأللبسة 63و 62و 61على الفصول التعريفية 

 %60 نسبة قاعدة بديلة تعتمد تصنيع واحدة" الكتساب صفة المنشأ أوعملية هذا المجال على إعتماد "
 .المصنع باب تسليم المنتج سعر منمدخالت أجنبية 

III  مقترحاتمالحظات و 
إنخفاض إستيراد اآلالت والمعدات لتصنيع األلبسة والمنسوجات من دول اإلتحاد األوروبي  2بين الجدول رقم 

مية هذا القطاع وتحفيزه ال سيما عن طريق الدعم هذا القطاع، وبالتالي فإن تنوالذي عك  تراجع اإلنتاج في 
عطاء التسهيالت من قبل اإلتحاد األوروبي  من شأنه إعادة إحياء هذا القطاع وبالتالي خلق الحاجة من جديد وا 

 .Win –Win situationإلستيراد اآلالت والمعدات و خاصة من دول اإلتحاد األوروبي وبالتالي تحقيق 

ظ من خالل األرقام التي أوردناها سابقا وجود قدرة إنتاجية ال يستهان بها لدى قطاع األلبسة والمنسوجات نالح
المصنعين اللبنانيين في مجال التصدير. إال أن صادرات هذا القطاع تراجعت منذ  في لبنان، تعك  إمكانات

ورد كميات كبيرة ) المملكة تالعربية التي كانت تس وخسر لبنان عددا من األسواق أهمها األسواق 2014العام 
مصر وغيرها(، وكان هذا التراجع ألسباب عدة العربية السعودية، اإلمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، 

منها المنافسة الصينية والتركية ومنها اإلجراءات التقييدية التي وضعتها بعض الدول ألهداف تنموية داخلية و 
اإلجراءات ذات الطابع السياسي، وال ننسى صعوبة إيجاد حلول بديلة للشحن البري بعد إغالق المعابر  منها

وفي هذا اإلطار تجدر اإلشارة أن هذاك فرصة ذهبية للتصدير إلى العديد من دول اإلتحاد  الحدودية السورية.
، لإلستعاضة عن اإلنخفاص الهائل للصادرات اللبنانية إلى الدول العربية ، وخاصة في حال قدم األوروبي

اإلتحاد األوروبي الدعم والتسهيالت لقطاع األلبسة و المنسوجات اللبنانية ال سيما في مجال قواعد المنشأ.من 
عدد من الدول األوروبية، ال بل ناحية أخرى، بينت لنا اإلحصاءات، أن لبنان ما زال يستطيع التصدير إلى 



 

نقطة إنطالق لتعزيز الصادرات من  بالتالي يمكن أن يشكل هذاو وفتح أسواق جديدة في دول أوروبية متنوعة، 
      القطاع. هذا

من شأنه زيادة فرص التصدير إلى اإلتحاد تجدر اإلشارة إلى أن اإلنضمام إلى لبنان إلى إتفاقية أغادير 
القطاع إذ تسمح بتراكم المنشأ مع األردن، مصر، تون  والمغرب في ظل نظام تراكم المنشأ األوروبي من هذا 
 األورومتوسطي.

 سوجاتالمنو  األلبسة لى الصعيد الداخلي، فيمكن مساندة القطاعات اإلنتاجية ذات األولوية ومنها قطاععأما 
في  الت والمعدات المستخدمة واآل األولية الموادليعفي  المضافة القيمة على الضريبة تعديل قانون عن طريق

كما وتفعيل ، مما يخفف من كلفة اإلنتاج ويعزز التنافسية. (قمشةواأل خيوطوال شعيراتومنها ال) لقطاعهذا ا
عملية مراجعة اإلتفاقيات التجارية دوريا ومراقبة أثرها على الصادرات والواردات واتخاذ اإلجراءات الوقائية عند 

 دات مفاجئة في الواردات أو حاالت إغراق أو دعم.التعرض للزيا

الدفع بعملية الترويج لصناعة األلبسة والمنسوجات محليا وعالميا والمبادرة إلى تشجيعها على و تبرز هنا أهمية 
عالنية  طالق حمالت إعالمية وا  التوجه نحو سياسة تسويقية مبنية على خلق العالمات التجارية الخاصة بها وا 

التواصل اإلجتماعي، والمشاركة المكثفة في المعارض )إطالق  مواقعالوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة و عبر 
 المناطقفي منتجات هذا القطاع  لترويج خاصة مساحات اقتطاع فإن وفي هذا اإلطارفكرة المعرض المتنقل(. 

  .ترويجيةوالمناطق الصناعية من شأنه أن يعطي دفعا إضافيا للعملية ال الحرة

ماسية في الخارج دورا هاما في دفع العملية الترويجية للمنتجات اللبنانية وتنظيم لقاءات و وقد تلعب المكاتب الدبل
ودراسة إحتياجات األسواق الخارجية وفرص المشاركة في  (Business to business meetings)عمل 

  المناقصات لتلبية إحتياجات البلدان المختلفة.

الدعم التقني لقطاع األلبسة والمنسوجات إن لجهة تطوير المنتج من خالل إنشاء مراكز أبحاث  إن تقديم
متخصصة أو لجهة توفير التقنيات التكنولوجية الحديثة وتدريب األيدي العاملة، يعد ضرورة لرفع مستوى جودة 

تعظيم القيمة المضافة وزيادة القدرة وتشجيع اإلبتكار في المنسوجات واأللبسة، وبالتالي صاميم تالمنتج وتحديث ال
 التنافسية.

ويظهر دور القطاع التربوي في هذا المجال عن طريق تحديث المناهج في المعاهد الفنية والتقنية لمواكبة أحدث 
 التقنيات في التصنيع وتلبية إحتياجات السوق من اليد العاملة التقنية. 



 

الطاقات الكامنة في المناطق الريفية وذلك بهدف التنمية اإلستفادة من إضافة إلى ما ورد أعاله يمكن 
وصناعة األلبسة في القرى عبر ذلك إما عن طريق إعادة إحياء الصناعات النسيجية ، و اإلجتماعية-اإلقتصادية

إنشاء مصانع، أو عن طريق إشراك سكان الريف في سلسلة القيمة للعملية اإلنتاجية بعد تدريبهم وتأمين 
زمة التي تخولهم العمل من منازلهم ، األمر الذي يؤدي إلى خلق فرص عمل وزيادة مصادر دخلهم المعدات الال

  دون تكبد أكالف كبيرة ومشقة خاصة لدى النساء.

عفاء المصانع  من الناحية المالية  يمكن توفير الدعم المصرفي للقطاع عن طريق تأمين قروض ميسرة ، كما وا 
 و عمليات تدريب لأليدي العاملة من نسبة معينة من الضرائب المفروضة عليها.التي تقوم بأبحاث تطويرية أ

و تخفيفا لألعباء التي تقع على عاتق الصناعة وتالفيا للمنافسة غير المشروعة وعمليات الغش، لعله من المحبذ 
لتهرب من الرسوم إعادة النظر في عملية إستيراد المالب  المستعملة لما تشكله من غطاء لعمليات التهريب وا

    الجمركية.

IIII.الخاتمة 

كشف اإلمكانات الكامنة التي تمتلكها هذه ل فعالة تدخالت  في لبنان والمالب  اتجو نسميتطلب وضع صناعة ال
العولمة وانفتاح الألسواق ظل ففي  .الصناعة من حيث المزايا المقارنة والتي يمكن تحويلها إلى مزايا تنافسية

 والعمل الدؤوب على التحديث والتطوير بعضها نود اإلضاءة على أهمية التوجه نحو التخصصية والتميز على
ويتحتم تظافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، ففي  واإلرتقاء بجودة المنتج المحلى ليتمكن من المنافسة.

التحتية المناسبة وتفعيل التعاون الدولي  حين على القطاع العام تأمين األرضية التشريعية والتنظيمية والبنية
الستقدام المساعدات التقنية والعينية، على الصناعي العمل بفعالية واإلستثمار من أجل التطوير المستدام 

 .وتحديث تقنيات التصنيع

بين حول قواعد المنشأ وأخيرا ولي  آخرا، تجدر اإلشارة إلى أن هذه الدراسة قد أجريت في إطار المفاوضات 
وقد أثبتت الدراسة بما ال يقبل الشك بأن صناعة األلبسة والمنسوجات في لبنان هي الجانبين اللبناني واألوروبي، 

وفي حال حصلت  صناعة واعدة وتمتلك إمكانيات كبيرة في التوسع والتطور والمساهمة في النمو اإلقتصادي،
فاوضات قواعد المنشأ فإن ذلك سيعطي القطاع قفزة المطلوبة من اإلتحاد األوروبي في إطار مالتسهيالت  على

نوعية تمكنه من تعزيز وجوده في األسواق الخارجية عن طريق نمو الصادرات وبالتالي زيادة حجم وكفاءة 
 اإلنتاج وخلق فرص عمل جيدة.



 
 

 

VI-  الجداول االحصائية ملحق 
 

 17/7/2018خدمات وزارة الصناعة لغاية استفادت من  / عدد المصانع المرخصة .1 رقم جدول

 عدد المصانع النشاط الصناعي

 74 مالبس مختلفة واكسسوار لها

 73 مالبس خارجية

 32 منتجات نسيجية مصنعة )ال تشمل األلبسة(

 23 اقمشة محاكة او مطرزة او محبوكة

 19 األقمشة النسيجية ) حياكة (

 10 مالبس عمل

 10 الصوف نسيج و خيوط, غزل وتصنيع

 8 مالبس داخلية

 6 جوارب و كولون محاكة او محبوكة

 6 مالبس جلدية )دون تصنيع(

 6 كنزات محاكة او مطرزة وخالفه من األلبسة المشابهة

 4 خدمات تكميلية نسيجية

 1 سجاد وموكيت

 1 فرو و مشتقاته

 273 المجموع

 
بماليين  2017 – 2013والنسيج خالل االعوام  االلبسة االستيرادات من اآلالت والمعدات الصناعية لصناعة .2 رقم جدول

 الدوالر

 2013 2014 2015 2016 2017 

 4.8 4.3 5.1 5.8 6.9 إجمالي اإلستيراد 

 1.6 1.8 2.5 2.9 3.4 اإلستيراد من اإلتحاد األوروبي 

 33.3 41.8 49 50 49.3 إلى مجمل الواردات% نسبة اإلستيراد من اإلتحاد األوروبي

 
 (2016سنة المرجع مصنعاً  71دراسة بالعينة من توزيع عدد المصانع بحسب النشاط الصناعي ) .3 رقم جدول

 عدد المصانع التي تُصدِّر عدد المصانع النشاط الصناعي

 29 39 مالبس خارجية

 4 12 منتجات نسيجية مصنعة )ال تشمل األلبسة(

 4 6 تلفة واكسسوار لهامالبس مخ

 3 5 وخالفه من األلبسة المشابهةكنزات محاكة او مطرزة 

 2 4 مالبس عمل

 2 3 األقمشة النسيجية ) حياكة (

 1 2 مالبس داخلية

 45 71 المجموع

 
 (2016سنة المرجع مصنعاً  71دراسة بالعينة من الدوالرات )بآالف المبيعات  .4 رقم جدول

 عدد المصانع النشاط الصناعي
عدد المصانع 

 التي تصّدر

االنتاج الصناعي 

 الدوالراتبآالف 

االنتاج الصناعي للمصنع 

 الواحد بآالف الدوالرات

 1,551 60,470 29 39 مالبس خارجية

 713 8,556 4 12 منتجات نسيجية مصنعة )ال تشمل األلبسة(

 1,141 6,843 4 6 مالبس مختلفة واكسسوار لها

 1,557 4,671 2 3 األقمشة النسيجية ) حياكة (

 597 2,986 3 5 وخالفه من األلبسة المشابهةكنزات محاكة او مطرزة 

 775 1,550 1 2 مالبس داخلية

 306 1,223 2 4 مالبس عمل



 

 1,215 86,299 45 71 المجموع

 (2016سنة المرجع مصنعاً  71دراسة بالعينة من الدوالرات )بآالف النفقات  .5 رقم جدول

 عدد المصانع النشاط الصناعي
النفقات على المواد 

 الدوالراتاالولية بآالف 

النفقات على المواد االولية 

 للمصنع الواحد بآالف الدوالرات

 5,883 35,299 6 مالبس مختلفة واكسسوار لها

 774 2,323 3 األقمشة النسيجية ) حياكة (

 565 22,018 39 مالبس خارجية

 435 2,173 5 كنزات محاكة او مطرزة وخالفه من األلبسة المشابهة

 387 4,646 12 مصنعة )ال تشمل األلبسة(منتجات نسيجية 

 334 668 2 مالبس داخلية

 202 809 4 مالبس عمل

 957 67,935 71 المجموع

 
 (2016سنة المرجع مصنعاً  71دراسة بالعينة من توزيع عدد العمال الدائمين ) .6 رقم جدول

 النشاط الصناعي
عدد 

 المصانع

عدد 

المصانع 

 التي تُصدِّر

عدد العمال 

الدائمين 

 اللبنانيين

عدد العمال 

الدائمين من 

 جنسيات اخرى

معدل عدد العمال 

الدائمين في 

 المصنع الواحد

 31 384 816 29 39 مالبس خارجية

 30 3 88 2 3 األقمشة النسيجية ) حياكة (

 25 30 118 4 6 مالبس مختلفة واكسسوار لها

 19 7 30 1 2 مالبس داخلية

 12 38 110 4 12 األلبسة(منتجات نسيجية مصنعة )ال تشمل 

 11 6 50 3 5 كنزات محاكة او مطرزة وخالفه من األلبسة المشابهة

 5 8 12 2 4 مالبس عمل

 24 476 1,224 45 71 المجموع

 
 (2016سنة المرجع مصنعاً  71دراسة بالعينة من توزيع عدد العمال غير الدائمين ) .7 رقم جدول

 عدد المصانع النشاط الصناعي
عدد المصانع التي 

 تُصدِّر

عدد العمال غير 

 الدائمين الذكور

عدد العمال غير 

 الدائمين االناث

 16 26 29 39 مالبس خارجية

 4 5 4 12 منتجات نسيجية مصنعة )ال تشمل األلبسة(

 1 1 2 4 مالبس عمل

 1 1 4 6 مالبس مختلفة واكسسوار لها

 0 1 3 5 كنزات محاكة او مطرزة وخالفه من األلبسة المشابهة

 0 0 2 3 األقمشة النسيجية ) حياكة (

 0 0 1 2 مالبس داخلية

 21 34 45 71 المجموع

 
 (2016سنة المرجع مصنعاً  71دراسة بالعينة من توزيع عدد اصحاب العمل ) .8 رقم جدول

 عدد المصانع النشاط الصناعي
عدد المصانع التي 

 تُصدِّر

عدد اصحاب العمل 

 )ذكور(

عدد اصحاب العمل 

 )اناث(

 44 63 29 39 خارجيةمالبس 

 3 27 4 12 منتجات نسيجية مصنعة )ال تشمل األلبسة(

 0 10 3 5 كنزات محاكة او مطرزة وخالفه من األلبسة المشابهة

 2 7 2 4 مالبس عمل

 1 6 1 2 مالبس داخلية

 3 6 4 6 مالبس مختلفة واكسسوار لها

 1 3 2 3 األقمشة النسيجية ) حياكة (

 54 122 45 71 المجموع

 



  
 

 (2016سنة المرجع مصنعاً  71دراسة بالعينة من كميات االنتاج ) .9 رقم جدول

البند 

 الجمركي
 شرح البند الجمركي

 كمية االنتاج

 متر كلغ قطعة

   12,836 أربطة عنق )كرافاتات( وعقدات فراشية )بابيون( وأربطة عنق بشكل مناديل. 6215

   182,380 وأردية وأطقم للتزلج ومالبس للسباحة؛ ألبسة أخرى.أردية للرياضة  6211

   1,460 أصناف أخرى جاهزة، بما فيها نماذج تفصيل األلبسة. 6307

 50,000   .94.04أصناف مفروشات أخرى، باستثناء تلك الداخلة في البند  6304

 11,210,000 171,000  أقمشة مصنرة أخرى. 6006

   19,000 .59.07أو   59.06أو  59.03أو   56.03أو   56.02من المنتجات الداخلة في البنود  ألبسة مصنوعة  6210

6203 
ة )شورت غير بدل وأطقم وسترات )جاكيتات بما في ذلك البليزر( وبنطلونات وبنطلونات بصدرة وحماالت، بنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب وبنطلونات قصير

 الصبية.ألبسة السباحة(، للرجال أو 
326,552   

6204 
رجل ضيقة تصل بدل وأطقم وسترات )جاكيتات بما في ذلك البليزر( وفساتين، وتنانير وتنانير مفصولة وبنطلونات وبنطلونات بصدرة وحماالت، وبنطلونات بأ

 للركب وبنطلونات قصيرة )شورت غير ألبسة السباحة(، للنساء أو البنات.
701,816   

6103 
بسة وسترات )جاكيتات بما فيها البليزر( وبنطلونات بصدرية وحماالت متصلة، وبنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب وبنطلونات قصيرة )شورت غير ألبدل وأطقم 

 السباحة(، للرجال أو الصبية، من مصنرات.
20,000   

6104 
ة وحماالت متصلة بها، وبنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب وبنطلونات بدل وأطقم وسترات وفساتين وتنانير وتنانير مفصولة وبنطلونات وبنطلونات بصدري

 قصيرة )شورت غير ألبسة السباحة(، للنساء أو البنات، من مصنرات.
25,303   

   86,610 بطانيات وأحرمة. 6301

   280,959 بلوزات وقمصان وبلوزات بشكل قمصان، للنساء أو البنات. 6206

   103,000 وأصناف مماثلة، بأكمام أو بدونها، من مصنرات. بلوزات وكنزات منوعة 6110

   360,176 بياضات لألسّرة والمائدة والتواليت والمطبخ. 6302

   500 .62.12توابع أخرى جاهزة لأللبسة؛ أجزاء ألبسة أو أجزاء توابع ألبسة، غير األصناف الداخلة في البند  6217

 86,600  400 سجوف قصيرة للبرادي أو األسرة.ستائر وأسدال وظلل داخلية؛  6303

   54,800 سراويل داخلية )كلسونات وسليبات( وقمصان نوم وبيجامات وبرانس حمام وأرواب دو شامبر وأصناف مماثلة، للرجال أو الصبية، من مصنرات. 6107

   1,000 شاالت ولفات عنق ومناديل رأس وبراقع وأصناف مماثلة. 6214

   153,462 داخلية وسراويل داخلية )كلسونات وسليبات( وقمصان نوم وبيجامات وبرانس حمام وأرواب دو شامبر وأصناف مماثلة، للرجال أو الصبية. قمصان 6207

6208 
نس حمام وأرواب دوشامبر قمصان داخلية وكومبينازونات وجوبونات وتنانير داخلية أخر وسراويل داخلية وقمصان نوم وبيجامات وألبسة للراحة )تفريعات( وبرا

 وأصناف مماثلة، للنساء أو البنات.
92,100 12  

   56,079 قمصان للرجال أو الصبية. 6205

   210,351 قمصان من نوع "تي شيرت" وقمصان داخلية بأكمام أو بدونها، من مصنرات. 6109

6115 
وكلسات نصفية، بما فيها ذات الضغط التناقصي لتمدد األوردة )فاريس، مثالً( وجوارب طويلة أو كلسات نسائية بسراويل )كوالن( وكلسات طويلة )بما فيها العالية( 

 قصيرة الساق وغيرها من أصناف تكسو األرجل أو األقدام، من مصنرات.
2,016,696   

  4,000  مطرزات أثوابا أو شرائط أو زخارف. 5810

6201 
سترات التزلج( وسترات واقية من الريح أو المطر، وأصناف مماثلة، للرجال أو الصبية، باستثناء األصناف الداخلة في معاطف وأقبية وعباءات وأنوراكات )بما فيها 

 .62.03البند  
11,000   

 498,595   .58.10خلة في البند  منتجات نسجية ذات حشو، أثوابا، تتكون من طبقة أوأكثر من مواد نسجية مضمومة الى حشو بالغرز أو بطريقة أخرى، غير المطرزات الدا 5811

 400,000   نسج من ألياف اصطناعية غير مستمرة. 5516

 
 



 

 بآالف الدوالراتاالجمالية  االستيرادات .11 رقم جدول

البند 

 الجمركي
 شرح البند الجمركي

 السنة
 المجموع

2014 2015 2016 2017 

6103 
بصدرية وحماالت متصلة، وبنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب وبنطلونات قصيرة بدل وأطقم وسترات )جاكيتات بما فيها البليزر( وبنطلونات 

 )شورت غير ألبسة السباحة(، للرجال أو الصبية، من مصنرات.
11,120 15,912 18,924 16,774 62,730 

6104 
ا، وبنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب بدل وأطقم وسترات وفساتين وتنانير وتنانير مفصولة وبنطلونات وبنطلونات بصدرية وحماالت متصلة به

 وبنطلونات قصيرة )شورت غير ألبسة السباحة(، للنساء أو البنات، من مصنرات.
17,933 20,676 21,018 19,984 79,611 

 29,695 6,619 7,515 7,698 7,863 قمصان للرجال أو للصبية، من مصنرات. 6105

 27,567 6,927 7,580 9,163 3,897 للنساء أو البنات، من مصنرات.بلوزات وقمصان وبلوزات بشكل قمصان،  6106

6108 
ر، كومبينازونات وجوبونات وتنانير داخلية أخر، سراويل داخلية، قمصان نوم وبيجامات وألبسة للراحة )تفريعات( وبرانس حمام وأرواب دوشامب

 وأصناف مماثلة، للنساء والبنات، من مصنرات.
12,084 11,008 10,272 10,810 44,174 

 152,731 36,877 36,924 39,531 39,399 قمصان من نوع "تي شيرت" وقمصان داخلية بأكمام أو بدونها، من مصنرات. 6109

 245,688 52,301 57,628 66,345 69,414 بلوزات وكنزات منوعة وأصناف مماثلة، بأكمام أو بدونها، من مصنرات. 6110

 44,055 8,165 11,898 11,721 12,271 لألطفال الرضع، من مصنرات.ألبسة وتوابع ألبسة،  6111

 26,132 6,967 6,128 6,472 6,565 أردية للرياضة )تراينينغ(، أردية وأطقم للتزلج ومالبس للسباحة، من مصنرات. 6112

 34,601 14,987 8,779 5,938 4,897 ألبسة أخرى من مصنرات. 6114

6115 
)كوالن( وكلسات طويلة )بما فيها العالية( وكلسات نصفية، بما فيها ذات الضغط التناقصي لتمدد األوردة )فاريس، مثالً( كلسات نسائية بسراويل 

 وجوارب طويلة أو قصيرة الساق وغيرها من أصناف تكسو األرجل أو األقدام، من مصنرات.
6,645 5,888 5,947 7,361 25,841 

6201 
وأنوراكات )بما فيها سترات التزلج( وسترات واقية من الريح أو المطر، وأصناف مماثلة، للرجال أو الصبية، باستثناء معاطف وأقبية وعباءات 

 .62.03األصناف الداخلة في البند  
6,715 7,284 7,999 8,134 30,132 

6202 
و المطر، وأصناف مماثلة، للنساء أو البنات، باستثناء معاطف وأقبية وعباءات وأنوراكات )بما فيها سترات التزلج( وسترات واقية من الريح أ

 .62.04األصناف الداخلة في البند 
12,434 13,370 14,149 14,365 54,318 

6203 
بدل وأطقم وسترات )جاكيتات بما في ذلك البليزر( وبنطلونات وبنطلونات بصدرة وحماالت، بنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب وبنطلونات 

 غير ألبسة السباحة(، للرجال أو الصبية. قصيرة )شورت
39,534 40,683 37,814 36,956 154,987 

6204 
رجل بدل وأطقم وسترات )جاكيتات بما في ذلك البليزر( وفساتين، وتنانير وتنانير مفصولة وبنطلونات وبنطلونات بصدرة وحماالت، وبنطلونات بأ

 السباحة(، للنساء أو البنات. ضيقة تصل للركب وبنطلونات قصيرة )شورت غير ألبسة
134,403 140,354 135,992 131,255 542,004 

 59,560 14,198 13,890 15,907 15,565 قمصان للرجال أو الصبية. 6205

 178,851 42,812 46,365 46,432 43,242 بلوزات وقمصان وبلوزات بشكل قمصان، للنساء أو البنات. 6206

 52,048 12,631 11,892 13,234 14,291 لألطفال.ألبسة وتوابع ألبسة،  6209

 17,102 9,311 3,439 2,185 2,167 .59.07أو   59.06أو  59.03أو   56.03أو   56.02ألبسة مصنوعة من المنتجات الداخلة في البنود   6210

 62,449 27,028 15,438 12,432 7,551 أردية للرياضة وأردية وأطقم للتزلج ومالبس للسباحة؛ ألبسة أخرى. 6211

6212 
حمائل ثدي وأحزمة شدادة وكورسيه )مشدات( وحماالت بنطلونات أو صداري ورباطات جوارب وأصناف مماثلة، وأجزاؤها، وإن كانت من 

 مصنرات.
10,984 9,840 9,290 9,049 39,163 

 29,225 6,339 7,038 7,942 7,906 شاالت ولفات عنق ومناديل رأس وبراقع وأصناف مماثلة. 6214

 47,825 12,355 11,428 11,812 12,230 بياضات لألسّرة والمائدة والتواليت والمطبخ. 6302

 19,461 3,561 4,329 5,146 6,425 أكياس تعبئة وتغليف. 6305

 41,703 9,763 10,399 10,736 10,805 أصناف أخرى جاهزة، بما فيها نماذج تفصيل األلبسة. 6307

 70,912 19,159 16,300 15,379 20,074 مستعملة وأصناف أخرى مستعملة.ألبسة  6309

 109,166 28,088 26,570 28,162 26,346 63و 62و 61البنود الجمركية االخرى من الفصول  مختلف

 2,281,731 572,776 564,945 581,250 562,760 المجموع



 

 االستيرادات من دول االتحاد االوروبي بآالف الدوالرات .11 رقم جدول

البند 

 الجمركي
 شرح البند الجمركي

 السنة
 المجموع

2014 2015 2016 2017 

6103 
بدل وأطقم وسترات )جاكيتات بما فيها البليزر( وبنطلونات بصدرية وحماالت متصلة، وبنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب وبنطلونات قصيرة 

 )شورت غير ألبسة السباحة(، للرجال أو الصبية، من مصنرات.
539 936 1,365 1,035 3,875 

6104 
بدل وأطقم وسترات وفساتين وتنانير وتنانير مفصولة وبنطلونات وبنطلونات بصدرية وحماالت متصلة بها، وبنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب 

 وبنطلونات قصيرة )شورت غير ألبسة السباحة(، للنساء أو البنات، من مصنرات.
4,719 4,513 4,428 4,368 18,028 

 4,148 1,073 820 1,059 1,196 قمصان للرجال أو للصبية، من مصنرات. 6105

 6,776 1,423 2,186 1,925 1,242 بلوزات وقمصان وبلوزات بشكل قمصان، للنساء أو البنات، من مصنرات. 6106

6108 
وألبسة للراحة )تفريعات( وبرانس حمام وأرواب دوشامبر،  كومبينازونات وجوبونات وتنانير داخلية أخر، سراويل داخلية، قمصان نوم وبيجامات

 وأصناف مماثلة، للنساء والبنات، من مصنرات.
991 907 1,155 965 4,018 

 35,095 8,290 8,522 9,351 8,932 قمصان من نوع "تي شيرت" وقمصان داخلية بأكمام أو بدونها، من مصنرات. 6109

 48,367 11,931 11,869 12,440 12,127 مماثلة، بأكمام أو بدونها، من مصنرات.بلوزات وكنزات منوعة وأصناف  6110

 3,673 827 910 997 939 ألبسة وتوابع ألبسة، لألطفال الرضع، من مصنرات. 6111

 6,006 1,592 1,492 1,267 1,655 أردية للرياضة )تراينينغ(، أردية وأطقم للتزلج ومالبس للسباحة، من مصنرات. 6112

 4,068 1,311 1,069 1,057 631 ألبسة أخرى من مصنرات. 6114

6115 
مثالً( كلسات نسائية بسراويل )كوالن( وكلسات طويلة )بما فيها العالية( وكلسات نصفية، بما فيها ذات الضغط التناقصي لتمدد األوردة )فاريس، 

 األقدام، من مصنرات.وجوارب طويلة أو قصيرة الساق وغيرها من أصناف تكسو األرجل أو 
2,469 1,988 2,045 2,498 9,000 

6201 
ناء معاطف وأقبية وعباءات وأنوراكات )بما فيها سترات التزلج( وسترات واقية من الريح أو المطر، وأصناف مماثلة، للرجال أو الصبية، باستث

 .62.03األصناف الداخلة في البند  
2,086 2,104 2,370 2,493 9,053 

6202 
ء اطف وأقبية وعباءات وأنوراكات )بما فيها سترات التزلج( وسترات واقية من الريح أو المطر، وأصناف مماثلة، للنساء أو البنات، باستثنامع

 .62.04األصناف الداخلة في البند 
3,448 3,244 3,695 3,612 13,999 

6203 
وبنطلونات بصدرة وحماالت، بنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب وبنطلونات بدل وأطقم وسترات )جاكيتات بما في ذلك البليزر( وبنطلونات 

 قصيرة )شورت غير ألبسة السباحة(، للرجال أو الصبية.
16,470 17,404 17,311 14,753 65,938 

6204 
درة وحماالت، وبنطلونات بأرجل بدل وأطقم وسترات )جاكيتات بما في ذلك البليزر( وفساتين، وتنانير وتنانير مفصولة وبنطلونات وبنطلونات بص

 ضيقة تصل للركب وبنطلونات قصيرة )شورت غير ألبسة السباحة(، للنساء أو البنات.
40,650 37,512 38,561 35,244 151,967 

 17,081 4,031 4,384 4,475 4,191 قمصان للرجال أو الصبية. 6205

 42,411 9,251 11,802 10,876 10,482 البنات.بلوزات وقمصان وبلوزات بشكل قمصان، للنساء أو  6206

 9,391 3,602 2,458 1,937 1,394 ألبسة وتوابع ألبسة، لألطفال. 6209

 1,324 383 416 331 194 .59.07أو   59.06أو  59.03أو   56.03أو   56.02ألبسة مصنوعة من المنتجات الداخلة في البنود   6210

 8,625 3,114 2,331 1,739 1,441 وأطقم للتزلج ومالبس للسباحة؛ ألبسة أخرى.أردية للرياضة وأردية  6211

6212 
حمائل ثدي وأحزمة شدادة وكورسيه )مشدات( وحماالت بنطلونات أو صداري ورباطات جوارب وأصناف مماثلة، وأجزاؤها، وإن كانت من 

 مصنرات.
587 586 721 633 2,527 

 10,567 2,350 2,605 2,589 3,023 وبراقع وأصناف مماثلة. شاالت ولفات عنق ومناديل رأس 6214

 12,464 3,917 2,876 2,660 3,011 بياضات لألسّرة والمائدة والتواليت والمطبخ. 6302

 183 29 35 60 59 أكياس تعبئة وتغليف. 6305

 11,130 3,005 2,935 2,564 2,626 أصناف أخرى جاهزة، بما فيها نماذج تفصيل األلبسة. 6307

 55,754 13,568 13,057 12,911 16,218 ألبسة مستعملة وأصناف أخرى مستعملة. 6309

 27,042 7,131 6,588 6,424 6,899 63و 62و 61البنود الجمركية االخرى من الفصول  مختلف

 582,510 142,429 148,006 143,856 148,219 المجموع



 

 االوروبي بآالف الدوالراتاالستيرادات من دول غير دول االتحاد  .12 رقم جدول

البند 

 الجمركي
 شرح البند الجمركي

 السنة
 المجموع

2014 2015 2016 2017 

6103 
بدل وأطقم وسترات )جاكيتات بما فيها البليزر( وبنطلونات بصدرية وحماالت متصلة، وبنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب وبنطلونات 

 أو الصبية، من مصنرات. قصيرة )شورت غير ألبسة السباحة(، للرجال
10,581 14,976 17,559 15,739 58,855 

6104 
بدل وأطقم وسترات وفساتين وتنانير وتنانير مفصولة وبنطلونات وبنطلونات بصدرية وحماالت متصلة بها، وبنطلونات بأرجل ضيقة تصل 

 مصنرات.للركب وبنطلونات قصيرة )شورت غير ألبسة السباحة(، للنساء أو البنات، من 
13,214 16,163 16,590 15,616 61,583 

 25,547 5,546 6,695 6,639 6,667 قمصان للرجال أو للصبية، من مصنرات. 6105

 20,791 5,504 5,394 7,238 2,655 بلوزات وقمصان وبلوزات بشكل قمصان، للنساء أو البنات، من مصنرات. 6106

6108 
داخلية أخر، سراويل داخلية، قمصان نوم وبيجامات وألبسة للراحة )تفريعات( وبرانس حمام وأرواب كومبينازونات وجوبونات وتنانير 

 دوشامبر، وأصناف مماثلة، للنساء والبنات، من مصنرات.
11,093 10,101 9,117 9,845 40,156 

 117,636 28,587 28,402 30,180 30,467 قمصان من نوع "تي شيرت" وقمصان داخلية بأكمام أو بدونها، من مصنرات. 6109

 197,321 40,370 45,759 53,905 57,287 بلوزات وكنزات منوعة وأصناف مماثلة، بأكمام أو بدونها، من مصنرات. 6110

 40,382 7,338 10,988 10,724 11,332 ألبسة وتوابع ألبسة، لألطفال الرضع، من مصنرات. 6111

 20,126 5,375 4,636 5,205 4,910 أردية وأطقم للتزلج ومالبس للسباحة، من مصنرات.أردية للرياضة )تراينينغ(،  6112

 30,533 13,676 7,710 4,881 4,266 ألبسة أخرى من مصنرات. 6114

6115 
األوردة )فاريس، مثالً( كلسات نسائية بسراويل )كوالن( وكلسات طويلة )بما فيها العالية( وكلسات نصفية، بما فيها ذات الضغط التناقصي لتمدد 

 وجوارب طويلة أو قصيرة الساق وغيرها من أصناف تكسو األرجل أو األقدام، من مصنرات.
4,176 3,900 3,902 4,863 16,841 

6201 
ة، باستثناء معاطف وأقبية وعباءات وأنوراكات )بما فيها سترات التزلج( وسترات واقية من الريح أو المطر، وأصناف مماثلة، للرجال أو الصبي

 .62.03األصناف الداخلة في البند  
4,629 5,180 5,629 5,641 21,079 

6202 
ناء معاطف وأقبية وعباءات وأنوراكات )بما فيها سترات التزلج( وسترات واقية من الريح أو المطر، وأصناف مماثلة، للنساء أو البنات، باستث

 .62.04األصناف الداخلة في البند 
8,986 10,126 10,454 10,753 40,319 

6203 
بدل وأطقم وسترات )جاكيتات بما في ذلك البليزر( وبنطلونات وبنطلونات بصدرة وحماالت، بنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب وبنطلونات 

 قصيرة )شورت غير ألبسة السباحة(، للرجال أو الصبية.
23,064 23,279 20,503 22,203 89,049 

6204 
)جاكيتات بما في ذلك البليزر( وفساتين، وتنانير وتنانير مفصولة وبنطلونات وبنطلونات بصدرة وحماالت، وبنطلونات بدل وأطقم وسترات 

 بأرجل ضيقة تصل للركب وبنطلونات قصيرة )شورت غير ألبسة السباحة(، للنساء أو البنات.
93,753 102,842 97,431 96,011 390,037 

 42,479 10,167 9,506 11,432 11,374 قمصان للرجال أو الصبية. 6205

 136,440 33,561 34,563 35,556 32,760 بلوزات وقمصان وبلوزات بشكل قمصان، للنساء أو البنات. 6206

 42,657 9,029 9,434 11,297 12,897 ألبسة وتوابع ألبسة، لألطفال. 6209

 15,778 8,928 3,023 1,854 1,973 .59.07أو   59.06أو  59.03أو   56.03أو   56.02ألبسة مصنوعة من المنتجات الداخلة في البنود   6210

 53,824 23,914 13,107 10,693 6,110 أردية للرياضة وأردية وأطقم للتزلج ومالبس للسباحة؛ ألبسة أخرى. 6211

6212 
وأصناف مماثلة، وأجزاؤها، وإن كانت من حمائل ثدي وأحزمة شدادة وكورسيه )مشدات( وحماالت بنطلونات أو صداري ورباطات جوارب 

 مصنرات.
10,397 9,254 8,569 8,416 36,636 

 18,658 3,989 4,433 5,353 4,883 شاالت ولفات عنق ومناديل رأس وبراقع وأصناف مماثلة. 6214

 35,361 8,438 8,552 9,152 9,219 بياضات لألسّرة والمائدة والتواليت والمطبخ. 6302

 19,278 3,532 4,294 5,086 6,366 تعبئة وتغليف.أكياس  6305

 30,573 6,758 7,464 8,172 8,179 أصناف أخرى جاهزة، بما فيها نماذج تفصيل األلبسة. 6307

 15,158 5,591 3,243 2,468 3,856 ألبسة مستعملة وأصناف أخرى مستعملة. 6309

 82,124 20,957 19,982 21,738 19,447 63و 62و 61البنود الجمركية االخرى من الفصول  مختلف

 1,699,221 430,347 416,939 437,394 414,541 المجموع



 

 بآالف الدوالراتاالجمالية الصادرات  .13 رقم جدول

البند 

 الجمركي
 شرح البند الجمركي

 السنة
 المجموع

2014 2015 2016 2017 

6103 
بصدرية وحماالت متصلة، وبنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب وبنطلونات قصيرة بدل وأطقم وسترات )جاكيتات بما فيها البليزر( وبنطلونات 

 )شورت غير ألبسة السباحة(، للرجال أو الصبية، من مصنرات.
5,732 1,419 841 660 8,652 

6104 
وبنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب بدل وأطقم وسترات وفساتين وتنانير وتنانير مفصولة وبنطلونات وبنطلونات بصدرية وحماالت متصلة بها، 

 وبنطلونات قصيرة )شورت غير ألبسة السباحة(، للنساء أو البنات، من مصنرات.
1,502 1,174 1,604 1,372 5,652 

 2,649 584 640 432 993 قمصان للرجال أو للصبية، من مصنرات. 6105

 13,081 2,518 2,384 3,700 4,479 من مصنرات.قمصان من نوع "تي شيرت" وقمصان داخلية بأكمام أو بدونها،  6109

 9,184 2,005 2,037 2,067 3,075 بلوزات وكنزات منوعة وأصناف مماثلة، بأكمام أو بدونها، من مصنرات. 6110

 1,030 17 123 778 112 ألبسة وتوابع ألبسة، لألطفال الرضع، من مصنرات. 6111

 17,997 1,815 1,782 4,790 9,610 ألبسة أخرى من مصنرات. 6114

6115 
مثالً( كلسات نسائية بسراويل )كوالن( وكلسات طويلة )بما فيها العالية( وكلسات نصفية، بما فيها ذات الضغط التناقصي لتمدد األوردة )فاريس، 

 وجوارب طويلة أو قصيرة الساق وغيرها من أصناف تكسو األرجل أو األقدام، من مصنرات.
2,449 2,246 1,682 647 7,024 

6203 
ة بدل وأطقم وسترات )جاكيتات بما في ذلك البليزر( وبنطلونات وبنطلونات بصدرة وحماالت، بنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب وبنطلونات قصير

 )شورت غير ألبسة السباحة(، للرجال أو الصبية.
8,596 6,413 5,879 4,378 25,266 

6204 
ذلك البليزر( وفساتين، وتنانير وتنانير مفصولة وبنطلونات وبنطلونات بصدرة وحماالت، وبنطلونات بأرجل ضيقة  بدل وأطقم وسترات )جاكيتات بما في

 تصل للركب وبنطلونات قصيرة )شورت غير ألبسة السباحة(، للنساء أو البنات.
30,688 27,039 29,311 22,035 109,073 

 10,551 1,908 2,197 3,347 3,099 قمصان للرجال أو الصبية. 6205

 4,283 669 799 1,307 1,508 بلوزات وقمصان وبلوزات بشكل قمصان، للنساء أو البنات. 6206

6208 
وأرواب  قمصان داخلية وكومبينازونات وجوبونات وتنانير داخلية أخر وسراويل داخلية وقمصان نوم وبيجامات وألبسة للراحة )تفريعات( وبرانس حمام

 ة، للنساء أو البنات.دوشامبر وأصناف مماثل
1,318 933 851 433 3,535 

 5,592 581 790 1,095 3,126 ألبسة وتوابع ألبسة، لألطفال. 6209

 4,094 741 564 1,090 1,699 .59.07أو   59.06أو  59.03أو   56.03أو   56.02ألبسة مصنوعة من المنتجات الداخلة في البنود   6210

 5,263 1,045 1,369 1,986 863 وأطقم للتزلج ومالبس للسباحة؛ ألبسة أخرى.أردية للرياضة وأردية  6211

 4,002 877 1,030 1,174 921 حمائل ثدي وأحزمة شدادة وكورسيه )مشدات( وحماالت بنطلونات أو صداري ورباطات جوارب وأصناف مماثلة، وأجزاؤها، وإن كانت من مصنرات. 6212

 3,463 924 798 1,108 633 بطانيات وأحرمة. 6301

 7,142 1,099 1,315 2,174 2,554 بياضات لألسّرة والمائدة والتواليت والمطبخ. 6302

 4,174 1,351 510 644 1,669 ستائر وأسدال وظلل داخلية؛ سجوف قصيرة للبرادي أو األسرة. 6303

 2,302 549 342 628 783 أكياس تعبئة وتغليف. 6305

 2,484 262 463 1,667 92 خارجية؛ خيم؛ أشرعة للسفن وللقوارب وللوحات الشراعية أو العربات الشراعية؛ أصناف للمخيمات.أغطية بضائع وظلل  6306

 4,915 808 1,034 1,539 1,534 أصناف أخرى جاهزة، بما فيها نماذج تفصيل األلبسة. 6307

 14,424 2,484 3,300 4,177 4,463 63و 62و 61البنود الجمركية االخرى من الفصول  مختلف

 275,832 49,762 61,645 72,927 91,498 المجموع

 



 

 بآالف الدوالرات الصادرات الى دول االتحاد االوروبي .14 رقم جدول

البند 
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 شرح البند الجمركي

 السنة
 المجموع

2014 2015 2016 2017 

6103 
وحماالت متصلة، وبنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب وبنطلونات قصيرة )شورت بدل وأطقم وسترات )جاكيتات بما فيها البليزر( وبنطلونات بصدرية 

 غير ألبسة السباحة(، للرجال أو الصبية، من مصنرات.
68 25 6 85 184 

6104 
للركب  بدل وأطقم وسترات وفساتين وتنانير وتنانير مفصولة وبنطلونات وبنطلونات بصدرية وحماالت متصلة بها، وبنطلونات بأرجل ضيقة تصل

 وبنطلونات قصيرة )شورت غير ألبسة السباحة(، للنساء أو البنات، من مصنرات.
710 346 173 975 2,204 

 494 221 134 90 49 قمصان للرجال أو للصبية، من مصنرات. 6105

 9,468 1,855 1,308 2,744 3,561 قمصان من نوع "تي شيرت" وقمصان داخلية بأكمام أو بدونها، من مصنرات. 6109

 6,380 1,434 1,335 1,377 2,234 بلوزات وكنزات منوعة وأصناف مماثلة، بأكمام أو بدونها، من مصنرات. 6110

 11 1 8 1 1 ألبسة وتوابع ألبسة، لألطفال الرضع، من مصنرات. 6111

 5,355 430 698 1,325 2,902 ألبسة أخرى من مصنرات. 6114

6115 
)كوالن( وكلسات طويلة )بما فيها العالية( وكلسات نصفية، بما فيها ذات الضغط التناقصي لتمدد األوردة )فاريس، مثالً( وجوارب كلسات نسائية بسراويل 

 طويلة أو قصيرة الساق وغيرها من أصناف تكسو األرجل أو األقدام، من مصنرات.
568 255 209 108 1,140 

6203 
البليزر( وبنطلونات وبنطلونات بصدرة وحماالت، بنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب وبنطلونات قصيرة بدل وأطقم وسترات )جاكيتات بما في ذلك 

 )شورت غير ألبسة السباحة(، للرجال أو الصبية.
565 498 454 332 1,849 

6204 
نات بصدرة وحماالت، وبنطلونات بأرجل ضيقة بدل وأطقم وسترات )جاكيتات بما في ذلك البليزر( وفساتين، وتنانير وتنانير مفصولة وبنطلونات وبنطلو

 تصل للركب وبنطلونات قصيرة )شورت غير ألبسة السباحة(، للنساء أو البنات.
7,907 6,817 7,744 9,054 31,522 

 575 199 70 82 224 قمصان للرجال أو الصبية. 6205

 851 210 157 270 214 بلوزات وقمصان وبلوزات بشكل قمصان، للنساء أو البنات. 6206

6208 
وأرواب  قمصان داخلية وكومبينازونات وجوبونات وتنانير داخلية أخر وسراويل داخلية وقمصان نوم وبيجامات وألبسة للراحة )تفريعات( وبرانس حمام

 دوشامبر وأصناف مماثلة، للنساء أو البنات.
3 7 16 11 37 

 894 265 276 114 239 ألبسة وتوابع ألبسة، لألطفال. 6209

 358 148 63 48 99 .59.07أو   59.06أو  59.03أو   56.03أو   56.02ألبسة مصنوعة من المنتجات الداخلة في البنود   6210

 1,993 167 714 841 271 أردية للرياضة وأردية وأطقم للتزلج ومالبس للسباحة؛ ألبسة أخرى. 6211

 77 18 1 19 39 وحماالت بنطلونات أو صداري ورباطات جوارب وأصناف مماثلة، وأجزاؤها، وإن كانت من مصنرات.حمائل ثدي وأحزمة شدادة وكورسيه )مشدات(  6212

 7 2 5 - - بطانيات وأحرمة. 6301

 696 174 110 235 177 بياضات لألسّرة والمائدة والتواليت والمطبخ. 6302

 197 16 6 13 162 األسرة.ستائر وأسدال وظلل داخلية؛ سجوف قصيرة للبرادي أو  6303

 73 21 10 28 14 أكياس تعبئة وتغليف. 6305

 619 3 1 614 1 أغطية بضائع وظلل خارجية؛ خيم؛ أشرعة للسفن وللقوارب وللوحات الشراعية أو العربات الشراعية؛ أصناف للمخيمات. 6306

 1,484 323 277 476 408 أصناف أخرى جاهزة، بما فيها نماذج تفصيل األلبسة. 6307

 2,150 455 565 513 617 63و 62و 61البنود الجمركية االخرى من الفصول  مختلف

 68,618 16,507 14,340 16,738 21,033 المجموع

 



 

 بآالف الدوالرات االتحاد االوروبي دول غير الصادرات الى دول .15 رقم جدول
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 شرح البند الجمركي

 السنة
 المجموع
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6103 
ورت بدل وأطقم وسترات )جاكيتات بما فيها البليزر( وبنطلونات بصدرية وحماالت متصلة، وبنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب وبنطلونات قصيرة )ش

 غير ألبسة السباحة(، للرجال أو الصبية، من مصنرات.
5,664 1,394 835 575 8,468 

6104 
وتنانير مفصولة وبنطلونات وبنطلونات بصدرية وحماالت متصلة بها، وبنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب بدل وأطقم وسترات وفساتين وتنانير 

 وبنطلونات قصيرة )شورت غير ألبسة السباحة(، للنساء أو البنات، من مصنرات.
792 828 1,431 397 3,448 

 2,155 363 506 342 944 قمصان للرجال أو للصبية، من مصنرات. 6105

 3,613 663 1,076 956 918 قمصان من نوع "تي شيرت" وقمصان داخلية بأكمام أو بدونها، من مصنرات. 6109

 2,804 571 702 690 841 بلوزات وكنزات منوعة وأصناف مماثلة، بأكمام أو بدونها، من مصنرات. 6110

 1,019 16 115 777 111 ألبسة وتوابع ألبسة، لألطفال الرضع، من مصنرات. 6111

 12,642 1,385 1,084 3,465 6,708 ألبسة أخرى من مصنرات. 6114

6115 
مثالً( وجوارب كلسات نسائية بسراويل )كوالن( وكلسات طويلة )بما فيها العالية( وكلسات نصفية، بما فيها ذات الضغط التناقصي لتمدد األوردة )فاريس، 

 ألقدام، من مصنرات.طويلة أو قصيرة الساق وغيرها من أصناف تكسو األرجل أو ا
1,881 1,991 1,473 539 5,884 

6203 
ة بدل وأطقم وسترات )جاكيتات بما في ذلك البليزر( وبنطلونات وبنطلونات بصدرة وحماالت، بنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب وبنطلونات قصير

 )شورت غير ألبسة السباحة(، للرجال أو الصبية.
8,031 5,915 5,425 4,046 23,417 

6204 
رجل ضيقة بدل وأطقم وسترات )جاكيتات بما في ذلك البليزر( وفساتين، وتنانير وتنانير مفصولة وبنطلونات وبنطلونات بصدرة وحماالت، وبنطلونات بأ

 تصل للركب وبنطلونات قصيرة )شورت غير ألبسة السباحة(، للنساء أو البنات.
22,781 20,222 21,567 12,981 77,551 

 9,976 1,709 2,127 3,265 2,875 للرجال أو الصبية.قمصان  6205

 3,432 459 642 1,037 1,294 بلوزات وقمصان وبلوزات بشكل قمصان، للنساء أو البنات. 6206

6208 
وبرانس حمام وأرواب قمصان داخلية وكومبينازونات وجوبونات وتنانير داخلية أخر وسراويل داخلية وقمصان نوم وبيجامات وألبسة للراحة )تفريعات( 

 دوشامبر وأصناف مماثلة، للنساء أو البنات.
1,315 926 835 422 3,498 

 4,698 316 514 981 2,887 ألبسة وتوابع ألبسة، لألطفال. 6209

 3,736 593 501 1,042 1,600 .59.07أو   59.06أو  59.03أو   56.03أو   56.02ألبسة مصنوعة من المنتجات الداخلة في البنود   6210

 3,270 878 655 1,145 592 أردية للرياضة وأردية وأطقم للتزلج ومالبس للسباحة؛ ألبسة أخرى. 6211

 3,925 859 1,029 1,155 882 حمائل ثدي وأحزمة شدادة وكورسيه )مشدات( وحماالت بنطلونات أو صداري ورباطات جوارب وأصناف مماثلة، وأجزاؤها، وإن كانت من مصنرات. 6212

 3,456 922 793 1,108 633 بطانيات وأحرمة. 6301

 6,446 925 1,205 1,939 2,377 بياضات لألسّرة والمائدة والتواليت والمطبخ. 6302

 3,977 1,335 504 631 1,507 ستائر وأسدال وظلل داخلية؛ سجوف قصيرة للبرادي أو األسرة. 6303

 2,229 528 332 600 769 أكياس تعبئة وتغليف. 6305

 1,865 259 462 1,053 91 أغطية بضائع وظلل خارجية؛ خيم؛ أشرعة للسفن وللقوارب وللوحات الشراعية أو العربات الشراعية؛ أصناف للمخيمات. 6306

 3,431 485 757 1,063 1,126 أصناف أخرى جاهزة، بما فيها نماذج تفصيل األلبسة. 6307

 12,274 2,029 2,735 3,664 3,846 63و 62و 61الفصول  البنود الجمركية االخرى من مختلف

 207,214 33,255 47,305 56,189 70,465 المجموع

 



 

 بالطناالجمالية الصادرات  .16 رقم جدول

البند 

 الجمركي
 شرح البند الجمركي

 السنة
 المجموع

2014 2015 2016 2017 

6103 
بصدرية وحماالت متصلة، وبنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب وبنطلونات قصيرة )شورت غير بدل وأطقم وسترات )جاكيتات بما فيها البليزر( وبنطلونات 

 ألبسة السباحة(، للرجال أو الصبية، من مصنرات.
102 144 55 52 353 

 119 19 23 16 61 قمصان للرجال أو للصبية، من مصنرات. 6105

 111 33 36 32 10 وبرانس حمام وأرواب دو شامبر وأصناف مماثلة، للرجال أو الصبية، من مصنرات. سراويل داخلية )كلسونات وسليبات( وقمصان نوم وبيجامات 6107

6108 
ر، وأصناف كومبينازونات وجوبونات وتنانير داخلية أخر، سراويل داخلية، قمصان نوم وبيجامات وألبسة للراحة )تفريعات( وبرانس حمام وأرواب دوشامب

 مصنرات. مماثلة، للنساء والبنات، من
35 82 31 13 161 

 763 170 152 211 230 قمصان من نوع "تي شيرت" وقمصان داخلية بأكمام أو بدونها، من مصنرات. 6109

 306 66 65 65 110 بلوزات وكنزات منوعة وأصناف مماثلة، بأكمام أو بدونها، من مصنرات. 6110

 67 - 4 54 9 ألبسة وتوابع ألبسة، لألطفال الرضع، من مصنرات. 6111

 56 21 4 18 13 أردية للرياضة )تراينينغ(، أردية وأطقم للتزلج ومالبس للسباحة، من مصنرات. 6112

 396 50 63 97 186 ألبسة أخرى من مصنرات. 6114

6115 
التناقصي لتمدد األوردة )فاريس، مثالً( وجوارب طويلة كلسات نسائية بسراويل )كوالن( وكلسات طويلة )بما فيها العالية( وكلسات نصفية، بما فيها ذات الضغط 

 أو قصيرة الساق وغيرها من أصناف تكسو األرجل أو األقدام، من مصنرات.
73 70 55 15 213 

6202 
البنات، باستثناء األصناف الداخلة معاطف وأقبية وعباءات وأنوراكات )بما فيها سترات التزلج( وسترات واقية من الريح أو المطر، وأصناف مماثلة، للنساء أو 

 .62.04في البند 
21 45 27 20 113 

6203 
ة )شورت بدل وأطقم وسترات )جاكيتات بما في ذلك البليزر( وبنطلونات وبنطلونات بصدرة وحماالت، بنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب وبنطلونات قصير

 غير ألبسة السباحة(، للرجال أو الصبية.
583 298 378 250 1,509 

6204 
رجل ضيقة تصل بدل وأطقم وسترات )جاكيتات بما في ذلك البليزر( وفساتين، وتنانير وتنانير مفصولة وبنطلونات وبنطلونات بصدرة وحماالت، وبنطلونات بأ

 للركب وبنطلونات قصيرة )شورت غير ألبسة السباحة(، للنساء أو البنات.
194 189 214 116 713 

 357 57 75 103 122 أو الصبية. قمصان للرجال 6205

6208 
وأرواب  قمصان داخلية وكومبينازونات وجوبونات وتنانير داخلية أخر وسراويل داخلية وقمصان نوم وبيجامات وألبسة للراحة )تفريعات( وبرانس حمام

 دوشامبر وأصناف مماثلة، للنساء أو البنات.
159 91 52 73 375 

 512 98 103 124 187 لألطفال.ألبسة وتوابع ألبسة،  6209

 251 27 32 114 78 .59.07أو   59.06أو  59.03أو   56.03أو   56.02ألبسة مصنوعة من المنتجات الداخلة في البنود   6210

 302 35 53 171 43 أردية للرياضة وأردية وأطقم للتزلج ومالبس للسباحة؛ ألبسة أخرى. 6211

 121 29 32 33 27 وكورسيه )مشدات( وحماالت بنطلونات أو صداري ورباطات جوارب وأصناف مماثلة، وأجزاؤها، وإن كانت من مصنرات.حمائل ثدي وأحزمة شدادة  6212

 235 44 28 97 66 بطانيات وأحرمة. 6301

 555 80 109 152 214 بياضات لألسّرة والمائدة والتواليت والمطبخ. 6302

 501 49 61 116 275 سجوف قصيرة للبرادي أو األسرة.ستائر وأسدال وظلل داخلية؛  6303

 153 25 73 37 18 .94.04أصناف مفروشات أخرى، باستثناء تلك الداخلة في البند  6304

 509 105 77 164 163 أكياس تعبئة وتغليف. 6305

 402 60 76 223 43 الشراعية؛ أصناف للمخيمات. أغطية بضائع وظلل خارجية؛ خيم؛ أشرعة للسفن وللقوارب وللوحات الشراعية أو العربات 6306

 636 77 99 259 201 أصناف أخرى جاهزة، بما فيها نماذج تفصيل األلبسة. 6307

 1,427 230 448 310 439 ألبسة مستعملة وأصناف أخرى مستعملة. 6309

 98 4 10 - 84 نسجية، بشكل فضالت أو أصناف بالية. أسمال وخرق جديدة أو مستعملة، خيوط حزم وحبال وأمراس وحبال غليظة، من مواد 6310

 498 68 131 134 165 63و 62و 61البنود الجمركية االخرى من الفصول  مختلف

 11,812 1,886 2,566 3,449 3,911 المجموع



 

 بالطنالصادرات الى دول االتحاد االوروبي  .17 رقم جدول

البند 

 الجمركي
 شرح البند الجمركي

 السنة
 المجموع

2014 2015 2016 2017 

6103 
ورت بدل وأطقم وسترات )جاكيتات بما فيها البليزر( وبنطلونات بصدرية وحماالت متصلة، وبنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب وبنطلونات قصيرة )ش

 غير ألبسة السباحة(، للرجال أو الصبية، من مصنرات.
4 1 - 2 7 

 29 10 10 9 - قمصان للرجال أو للصبية، من مصنرات. 6105

 4 4 - - - سراويل داخلية )كلسونات وسليبات( وقمصان نوم وبيجامات وبرانس حمام وأرواب دو شامبر وأصناف مماثلة، للرجال أو الصبية، من مصنرات. 6107

6108 
برانس حمام وأرواب دوشامبر، وأصناف كومبينازونات وجوبونات وتنانير داخلية أخر، سراويل داخلية، قمصان نوم وبيجامات وألبسة للراحة )تفريعات( و

 مماثلة، للنساء والبنات، من مصنرات.
- 2 - 1 3 

 632 142 117 183 190 قمصان من نوع "تي شيرت" وقمصان داخلية بأكمام أو بدونها، من مصنرات. 6109

 240 56 53 50 81 بلوزات وكنزات منوعة وأصناف مماثلة، بأكمام أو بدونها، من مصنرات. 6110

 - - - - - ألبسة وتوابع ألبسة، لألطفال الرضع، من مصنرات. 6111

 - - - - - أردية للرياضة )تراينينغ(، أردية وأطقم للتزلج ومالبس للسباحة، من مصنرات. 6112

 154 19 34 39 62 ألبسة أخرى من مصنرات. 6114

6115 
العالية( وكلسات نصفية، بما فيها ذات الضغط التناقصي لتمدد األوردة )فاريس، مثالً( وجوارب كلسات نسائية بسراويل )كوالن( وكلسات طويلة )بما فيها 

 طويلة أو قصيرة الساق وغيرها من أصناف تكسو األرجل أو األقدام، من مصنرات.
17 8 6 2 33 

6202 
المطر، وأصناف مماثلة، للنساء أو البنات، باستثناء األصناف  معاطف وأقبية وعباءات وأنوراكات )بما فيها سترات التزلج( وسترات واقية من الريح أو

 .62.04الداخلة في البند 
2 9 7 9 27 

6203 
ة بدل وأطقم وسترات )جاكيتات بما في ذلك البليزر( وبنطلونات وبنطلونات بصدرة وحماالت، بنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب وبنطلونات قصير

 للرجال أو الصبية.)شورت غير ألبسة السباحة(، 
9 8 10 5 32 

6204 
رجل ضيقة بدل وأطقم وسترات )جاكيتات بما في ذلك البليزر( وفساتين، وتنانير وتنانير مفصولة وبنطلونات وبنطلونات بصدرة وحماالت، وبنطلونات بأ

 تصل للركب وبنطلونات قصيرة )شورت غير ألبسة السباحة(، للنساء أو البنات.
13 20 14 20 67 

 6 4 - 1 1 قمصان للرجال أو الصبية. 6205

6208 
وأرواب  قمصان داخلية وكومبينازونات وجوبونات وتنانير داخلية أخر وسراويل داخلية وقمصان نوم وبيجامات وألبسة للراحة )تفريعات( وبرانس حمام

 دوشامبر وأصناف مماثلة، للنساء أو البنات.
- - 1 1 2 

 8 4 3 - 1 لألطفال.ألبسة وتوابع ألبسة،  6209

 5 1 - 2 2 .59.07أو   59.06أو  59.03أو   56.03أو   56.02ألبسة مصنوعة من المنتجات الداخلة في البنود   6210

 89 6 30 36 17 أردية للرياضة وأردية وأطقم للتزلج ومالبس للسباحة؛ ألبسة أخرى. 6211

 - - - - - وحماالت بنطلونات أو صداري ورباطات جوارب وأصناف مماثلة، وأجزاؤها، وإن كانت من مصنرات.حمائل ثدي وأحزمة شدادة وكورسيه )مشدات(  6212

 2 - 2 - - بطانيات وأحرمة. 6301

 44 17 6 13 8 بياضات لألسّرة والمائدة والتواليت والمطبخ. 6302

 8 1 1 1 5 ستائر وأسدال وظلل داخلية؛ سجوف قصيرة للبرادي أو األسرة. 6303

 22 - 19 1 2 .94.04أصناف مفروشات أخرى، باستثناء تلك الداخلة في البند  6304

 - - - - - أكياس تعبئة وتغليف. 6305

 84 1 - 83 - أغطية بضائع وظلل خارجية؛ خيم؛ أشرعة للسفن وللقوارب وللوحات الشراعية أو العربات الشراعية؛ أصناف للمخيمات. 6306

 32 6 6 12 8 جاهزة، بما فيها نماذج تفصيل األلبسة.أصناف أخرى  6307

 61 11 50 - - ألبسة مستعملة وأصناف أخرى مستعملة. 6309

 - - - - - أسمال وخرق جديدة أو مستعملة، خيوط حزم وحبال وأمراس وحبال غليظة، من مواد نسجية، بشكل فضالت أو أصناف بالية. 6310

 98 21 20 28 29 63و 62و 61من الفصول البنود الجمركية االخرى  مختلف

 1,689 343 389 506 451 المجموع



 

 بالطناالتحاد االوروبي  دول الصادرات الى دول غير .18 رقم جدول

البند 

 الجمركي
 شرح البند الجمركي

 السنة
 المجموع

2014 2015 2016 2017 

6103 
وحماالت متصلة، وبنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب وبنطلونات قصيرة )شورت بدل وأطقم وسترات )جاكيتات بما فيها البليزر( وبنطلونات بصدرية 

 غير ألبسة السباحة(، للرجال أو الصبية، من مصنرات.
98 143 55 50 346 

 90 9 13 7 61 قمصان للرجال أو للصبية، من مصنرات. 6105

 107 29 36 32 10 حمام وأرواب دو شامبر وأصناف مماثلة، للرجال أو الصبية، من مصنرات.سراويل داخلية )كلسونات وسليبات( وقمصان نوم وبيجامات وبرانس  6107

6108 
ر، وأصناف كومبينازونات وجوبونات وتنانير داخلية أخر، سراويل داخلية، قمصان نوم وبيجامات وألبسة للراحة )تفريعات( وبرانس حمام وأرواب دوشامب

 مماثلة، للنساء والبنات، من مصنرات.
35 80 31 12 158 

 131 28 35 28 40 قمصان من نوع "تي شيرت" وقمصان داخلية بأكمام أو بدونها، من مصنرات. 6109

 66 10 12 15 29 بلوزات وكنزات منوعة وأصناف مماثلة، بأكمام أو بدونها، من مصنرات. 6110

 67 - 4 54 9 ألبسة وتوابع ألبسة، لألطفال الرضع، من مصنرات. 6111

 56 21 4 18 13 أردية للرياضة )تراينينغ(، أردية وأطقم للتزلج ومالبس للسباحة، من مصنرات. 6112

 242 31 29 58 124 ألبسة أخرى من مصنرات. 6114

6115 
األوردة )فاريس، مثالً( وجوارب كلسات نسائية بسراويل )كوالن( وكلسات طويلة )بما فيها العالية( وكلسات نصفية، بما فيها ذات الضغط التناقصي لتمدد 

 طويلة أو قصيرة الساق وغيرها من أصناف تكسو األرجل أو األقدام، من مصنرات.
56 62 49 13 180 

6202 
صناف ناء األمعاطف وأقبية وعباءات وأنوراكات )بما فيها سترات التزلج( وسترات واقية من الريح أو المطر، وأصناف مماثلة، للنساء أو البنات، باستث

 .62.04الداخلة في البند 
19 36 20 11 86 

6203 
ة بدل وأطقم وسترات )جاكيتات بما في ذلك البليزر( وبنطلونات وبنطلونات بصدرة وحماالت، بنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب وبنطلونات قصير

 )شورت غير ألبسة السباحة(، للرجال أو الصبية.
574 290 368 245 1,477 

6204 
ضيقة وأطقم وسترات )جاكيتات بما في ذلك البليزر( وفساتين، وتنانير وتنانير مفصولة وبنطلونات وبنطلونات بصدرة وحماالت، وبنطلونات بأرجل بدل 

 تصل للركب وبنطلونات قصيرة )شورت غير ألبسة السباحة(، للنساء أو البنات.
181 169 200 96 646 

 351 53 75 102 121 قمصان للرجال أو الصبية. 6205

6208 
وأرواب  قمصان داخلية وكومبينازونات وجوبونات وتنانير داخلية أخر وسراويل داخلية وقمصان نوم وبيجامات وألبسة للراحة )تفريعات( وبرانس حمام

 دوشامبر وأصناف مماثلة، للنساء أو البنات.
159 91 51 72 373 

 504 94 100 124 186 ألبسة وتوابع ألبسة، لألطفال. 6209

 246 26 32 112 76 .59.07أو   59.06أو  59.03أو   56.03أو   56.02ألبسة مصنوعة من المنتجات الداخلة في البنود   6210

 213 29 23 135 26 أردية للرياضة وأردية وأطقم للتزلج ومالبس للسباحة؛ ألبسة أخرى. 6211

 121 29 32 33 27 وحماالت بنطلونات أو صداري ورباطات جوارب وأصناف مماثلة، وأجزاؤها، وإن كانت من مصنرات.حمائل ثدي وأحزمة شدادة وكورسيه )مشدات(  6212

 233 44 26 97 66 بطانيات وأحرمة. 6301

 511 63 103 139 206 بياضات لألسّرة والمائدة والتواليت والمطبخ. 6302

 493 48 60 115 270 للبرادي أو األسرة.ستائر وأسدال وظلل داخلية؛ سجوف قصيرة  6303

 131 25 54 36 16 .94.04أصناف مفروشات أخرى، باستثناء تلك الداخلة في البند  6304

 509 105 77 164 163 أكياس تعبئة وتغليف. 6305

 318 59 76 140 43 أصناف للمخيمات.أغطية بضائع وظلل خارجية؛ خيم؛ أشرعة للسفن وللقوارب وللوحات الشراعية أو العربات الشراعية؛  6306

 604 71 93 247 193 أصناف أخرى جاهزة، بما فيها نماذج تفصيل األلبسة. 6307

 1,366 219 398 310 439 ألبسة مستعملة وأصناف أخرى مستعملة. 6309

 98 4 10 - 84 بشكل فضالت أو أصناف بالية.أسمال وخرق جديدة أو مستعملة، خيوط حزم وحبال وأمراس وحبال غليظة، من مواد نسجية،  6310

 400 47 111 106 136 63و 62و 61البنود الجمركية االخرى من الفصول  مختلف

 10,123 1,543 2,177 2,943 3,460 المجموع



 

 بالطناالجمالية االستيرادات  .19 رقم جدول

البند 

 الجمركي
 شرح البند الجمركي

 السنة
 المجموع

2014 2015 2016 2017 

6103 
بدل وأطقم وسترات )جاكيتات بما فيها البليزر( وبنطلونات بصدرية وحماالت متصلة، وبنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب وبنطلونات قصيرة 

 )شورت غير ألبسة السباحة(، للرجال أو الصبية، من مصنرات.
693 1,144 1,262 1,287 4,386 

6104 
مفصولة وبنطلونات وبنطلونات بصدرية وحماالت متصلة بها، وبنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب بدل وأطقم وسترات وفساتين وتنانير وتنانير 

 وبنطلونات قصيرة )شورت غير ألبسة السباحة(، للنساء أو البنات، من مصنرات.
349 559 605 638 2,151 

 1,288 384 350 464 90 بلوزات وقمصان وبلوزات بشكل قمصان، للنساء أو البنات، من مصنرات. 6106

 3,764 909 923 991 941 قمصان من نوع "تي شيرت" وقمصان داخلية بأكمام أو بدونها، من مصنرات. 6109

 8,978 1,565 2,087 2,902 2,424 بلوزات وكنزات منوعة وأصناف مماثلة، بأكمام أو بدونها، من مصنرات. 6110

 1,450 247 373 391 439 ألبسة وتوابع ألبسة، لألطفال الرضع، من مصنرات. 6111

 1,361 557 260 270 274 ألبسة أخرى من مصنرات. 6114

6115 
مثالً( كلسات نسائية بسراويل )كوالن( وكلسات طويلة )بما فيها العالية( وكلسات نصفية، بما فيها ذات الضغط التناقصي لتمدد األوردة )فاريس، 

 تكسو األرجل أو األقدام، من مصنرات.وجوارب طويلة أو قصيرة الساق وغيرها من أصناف 
363 348 371 480 1,562 

 2,252 617 483 613 539 توابع أخرى جاهزة لأللبسة، من مصنرات؛أجزاء ألبسة أو أجزاء توابع ألبسة، من مصنرات. 6117

6203 
بنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب وبنطلونات قصيرة بدل وأطقم وسترات )جاكيتات بما في ذلك البليزر( وبنطلونات وبنطلونات بصدرة وحماالت، 

 )شورت غير ألبسة السباحة(، للرجال أو الصبية.
617 736 704 982 3,039 

6204 
رجل بدل وأطقم وسترات )جاكيتات بما في ذلك البليزر( وفساتين، وتنانير وتنانير مفصولة وبنطلونات وبنطلونات بصدرة وحماالت، وبنطلونات بأ

 للركب وبنطلونات قصيرة )شورت غير ألبسة السباحة(، للنساء أو البنات.ضيقة تصل 
2,239 3,027 2,953 2,739 10,958 

 4,170 1,171 1,133 997 869 بلوزات وقمصان وبلوزات بشكل قمصان، للنساء أو البنات. 6206

 2,999 632 586 796 985 ألبسة وتوابع ألبسة، لألطفال. 6209

 1,611 1,014 266 161 170 .59.07أو   59.06أو  59.03أو   56.03أو   56.02من المنتجات الداخلة في البنود   ألبسة مصنوعة 6210

 1,767 777 426 375 189 أردية للرياضة وأردية وأطقم للتزلج ومالبس للسباحة؛ ألبسة أخرى. 6211

 2,308 596 619 585 508 شاالت ولفات عنق ومناديل رأس وبراقع وأصناف مماثلة. 6214

 1,628 499 229 389 511 بطانيات وأحرمة. 6301

 5,239 1,480 1,328 1,191 1,240 بياضات لألسّرة والمائدة والتواليت والمطبخ. 6302

 10,572 2,075 2,460 2,657 3,380 أكياس تعبئة وتغليف. 6305

 2,864 537 1,133 675 519 وللوحات الشراعية أو العربات الشراعية؛ أصناف للمخيمات.أغطية بضائع وظلل خارجية؛ خيم؛ أشرعة للسفن وللقوارب  6306

 5,517 1,346 1,476 1,401 1,294 أصناف أخرى جاهزة، بما فيها نماذج تفصيل األلبسة. 6307

 65,905 18,001 15,166 14,255 18,483 ألبسة مستعملة وأصناف أخرى مستعملة. 6309

 10,349 2,773 2,607 2,685 2,284 63و 62و 61الجمركية االخرى من الفصول البنود  مختلف

 156,118 41,306 37,800 37,612 39,400 المجموع

 
 



 

 بالطناالستيرادات من دول االتحاد االوروبي  .21 رقم جدول

البند 

 الجمركي
 شرح البند الجمركي

 السنة
 المجموع

2014 2015 2016 2017 

)جاكيتات بما فيها البليزر( وبنطلونات بصدرية وحماالت متصلة، وبنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب وبنطلونات قصيرة بدل وأطقم وسترات  6103

 )شورت غير ألبسة السباحة(، للرجال أو الصبية، من مصنرات.

8 32 60 48 148 

وحماالت متصلة بها، وبنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب  بدل وأطقم وسترات وفساتين وتنانير وتنانير مفصولة وبنطلونات وبنطلونات بصدرية 6104

 وبنطلونات قصيرة )شورت غير ألبسة السباحة(، للنساء أو البنات، من مصنرات.

23 26 35 29 113 

 221 47 79 71 24 بلوزات وقمصان وبلوزات بشكل قمصان، للنساء أو البنات، من مصنرات. 6106

 436 101 103 134 98 وقمصان داخلية بأكمام أو بدونها، من مصنرات.قمصان من نوع "تي شيرت"  6109

 608 162 171 157 118 بلوزات وكنزات منوعة وأصناف مماثلة، بأكمام أو بدونها، من مصنرات. 6110

 69 28 13 17 11 ألبسة وتوابع ألبسة، لألطفال الرضع، من مصنرات. 6111

 129 48 16 18 47 ألبسة أخرى من مصنرات. 6114

مثالً( كلسات نسائية بسراويل )كوالن( وكلسات طويلة )بما فيها العالية( وكلسات نصفية، بما فيها ذات الضغط التناقصي لتمدد األوردة )فاريس،  6115

 وجوارب طويلة أو قصيرة الساق وغيرها من أصناف تكسو األرجل أو األقدام، من مصنرات.

69 59 59 72 259 

 19 11 4 2 2 جاهزة لأللبسة، من مصنرات؛أجزاء ألبسة أو أجزاء توابع ألبسة، من مصنرات. توابع أخرى 6117

ة بدل وأطقم وسترات )جاكيتات بما في ذلك البليزر( وبنطلونات وبنطلونات بصدرة وحماالت، بنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب وبنطلونات قصير 6203

 الصبية.)شورت غير ألبسة السباحة(، للرجال أو 

81 99 109 87 376 

رجل ضيقة بدل وأطقم وسترات )جاكيتات بما في ذلك البليزر( وفساتين، وتنانير وتنانير مفصولة وبنطلونات وبنطلونات بصدرة وحماالت، وبنطلونات بأ 6204

 تصل للركب وبنطلونات قصيرة )شورت غير ألبسة السباحة(، للنساء أو البنات.

335 382 464 380 1,561 

 566 124 182 122 138 بلوزات وقمصان وبلوزات بشكل قمصان، للنساء أو البنات. 6206

 440 151 100 106 83 ألبسة وتوابع ألبسة، لألطفال. 6209

 68 22 25 15 6 .59.07أو   59.06أو  59.03أو   56.03أو   56.02ألبسة مصنوعة من المنتجات الداخلة في البنود   6210

 53 14 12 16 11 للرياضة وأردية وأطقم للتزلج ومالبس للسباحة؛ ألبسة أخرى.أردية  6211

 58 12 22 13 11 شاالت ولفات عنق ومناديل رأس وبراقع وأصناف مماثلة. 6214

 168 51 41 44 32 بطانيات وأحرمة. 6301

 530 166 123 114 127 بياضات لألسّرة والمائدة والتواليت والمطبخ. 6302

 11 1 1 4 5 أكياس تعبئة وتغليف. 6305

 112 26 23 56 7 أغطية بضائع وظلل خارجية؛ خيم؛ أشرعة للسفن وللقوارب وللوحات الشراعية أو العربات الشراعية؛ أصناف للمخيمات. 6306

 1,077 310 297 254 216 أصناف أخرى جاهزة، بما فيها نماذج تفصيل األلبسة. 6307

 53,226 13,122 12,651 12,201 15,252 وأصناف أخرى مستعملة.ألبسة مستعملة  6309

 1,017 261 257 246 253 63و 62و 61البنود الجمركية االخرى من الفصول  مختلف

 61,265 15,273 14,847 14,188 16,957 المجموع

 
 



 

 بالطناالتحاد االوروبي  دول االستيرادات من دول غير .21 رقم جدول

البند 

 الجمركي
 الجمركيشرح البند 

 السنة
 المجموع

2014 2015 2016 2017 

6103 
بدل وأطقم وسترات )جاكيتات بما فيها البليزر( وبنطلونات بصدرية وحماالت متصلة، وبنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب وبنطلونات قصيرة 

 )شورت غير ألبسة السباحة(، للرجال أو الصبية، من مصنرات.
685 1,112 1,202 1,239 4,238 

6104 
بدل وأطقم وسترات وفساتين وتنانير وتنانير مفصولة وبنطلونات وبنطلونات بصدرية وحماالت متصلة بها، وبنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب 

 وبنطلونات قصيرة )شورت غير ألبسة السباحة(، للنساء أو البنات، من مصنرات.
326 533 570 609 2,038 

 1,067 337 271 393 66 وبلوزات بشكل قمصان، للنساء أو البنات، من مصنرات.بلوزات وقمصان  6106

 3,328 808 820 857 843 قمصان من نوع "تي شيرت" وقمصان داخلية بأكمام أو بدونها، من مصنرات. 6109

 8,370 1,403 1,916 2,745 2,306 بلوزات وكنزات منوعة وأصناف مماثلة، بأكمام أو بدونها، من مصنرات. 6110

 1,381 219 360 374 428 ألبسة وتوابع ألبسة، لألطفال الرضع، من مصنرات. 6111

 1,232 509 244 252 227 ألبسة أخرى من مصنرات. 6114

6115 
األوردة )فاريس، مثالً( كلسات نسائية بسراويل )كوالن( وكلسات طويلة )بما فيها العالية( وكلسات نصفية، بما فيها ذات الضغط التناقصي لتمدد 

 وجوارب طويلة أو قصيرة الساق وغيرها من أصناف تكسو األرجل أو األقدام، من مصنرات.
294 289 312 408 1,303 

 2,233 606 479 611 537 توابع أخرى جاهزة لأللبسة، من مصنرات؛أجزاء ألبسة أو أجزاء توابع ألبسة، من مصنرات. 6117

6203 
)جاكيتات بما في ذلك البليزر( وبنطلونات وبنطلونات بصدرة وحماالت، بنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب وبنطلونات قصيرة بدل وأطقم وسترات 

 )شورت غير ألبسة السباحة(، للرجال أو الصبية.
536 637 595 895 2,663 

6204 
ولة وبنطلونات وبنطلونات بصدرة وحماالت، وبنطلونات بأرجل ضيقة بدل وأطقم وسترات )جاكيتات بما في ذلك البليزر( وفساتين، وتنانير وتنانير مفص

 تصل للركب وبنطلونات قصيرة )شورت غير ألبسة السباحة(، للنساء أو البنات.
1,904 2,645 2,489 2,359 9,397 

 3,604 1,047 951 875 731 بلوزات وقمصان وبلوزات بشكل قمصان، للنساء أو البنات. 6206

 2,559 481 486 690 902 وتوابع ألبسة، لألطفال.ألبسة  6209

 1,543 992 241 146 164 .59.07أو   59.06أو  59.03أو   56.03أو   56.02ألبسة مصنوعة من المنتجات الداخلة في البنود   6210

 1,714 763 414 359 178 أردية للرياضة وأردية وأطقم للتزلج ومالبس للسباحة؛ ألبسة أخرى. 6211

 2,250 584 597 572 497 شاالت ولفات عنق ومناديل رأس وبراقع وأصناف مماثلة. 6214

 1,460 448 188 345 479 بطانيات وأحرمة. 6301

 4,709 1,314 1,205 1,077 1,113 بياضات لألسّرة والمائدة والتواليت والمطبخ. 6302

 10,561 2,074 2,459 2,653 3,375 أكياس تعبئة وتغليف. 6305

 2,752 511 1,110 619 512 أغطية بضائع وظلل خارجية؛ خيم؛ أشرعة للسفن وللقوارب وللوحات الشراعية أو العربات الشراعية؛ أصناف للمخيمات. 6306

 4,440 1,036 1,179 1,147 1,078 أصناف أخرى جاهزة، بما فيها نماذج تفصيل األلبسة. 6307

 12,679 4,879 2,515 2,054 3,231 مستعملة.ألبسة مستعملة وأصناف أخرى  6309

 9,332 2,512 2,350 2,439 2,031 63و 62و 61البنود الجمركية االخرى من الفصول  مختلف

 94,853 26,033 22,953 23,424 22,443 المجموع

 

 



 

 الواردات من األلبسة المستعملة )بآالف الدوالرات( .22الجدول رقم 

 العام 2014 2015 2016 2017

 ألبسة مستعملة وأصناف أخرى مستعملة 63.09 20,072 15,378 16,300 19,163

 

 الواردات من المواد األولية من الخيوط واألقمشة والمنسوجات )بآالف الدوالرات( .23رقم الجدول 

HS شرح مختصر 
2014 2015 2016 2017 

50 
 2,055 2,720 4,264 3,690 حرير

 3,227 4,189 3,554 3,467 صوف وبر ناعم أو خشن خيوط ونسج من شعر الخيل 51

52 
 13,260 15,927 20,378 22,944 قطن

 3,106 2,745 3,062 4,438 نباتية أخرى خيوط من ورق ونسجهاألياف نسجية  53

 29,971 32,493 29,560 31,959 شعيرات تركيبية أو اصطناعية قدد وأشكال مماثلة من.. 54

55 
 42,585 49,070 47,538 65,795 ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة

56 
 22,881 21,789 21,142 22,065 حشو لباد والمنسوجات خيوط خاصة خيوط حزم وحبال ..

 29,839 28,252 30,010 29,505 سجاد وأغطية أرضيات أخرى من مواد نسجية 57

58 
 20,097 23,727 29,977 30,986 نسج خاصة أقمشة ذات عفارات من مواد نسجية مسننات..

 12,953 12,729 14,697 16,806 نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة أصناف فنية .. 59

60 
 34,525 32,259 33,269 30,129 أقمشة مصنرة

 214,499 225,900 237,453 261,783 المجموع

  

 

 62و  61أبرز البلدان المصدرة إلى لبنان من الفصلين  .24الجدول رقم 

HS/ البلد 

61 62 

 % طن % طن

 37.23168024 3521 28.22371828 2180 الصين

 21.37041345 2021 19.87312273 1535 تركيا

 9.47446336 896 12.48058001 964 بنغالدش
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