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I-    املقدمة 
 اآلالت وواردات الصدددددناعية الصدددددادرات عدددددن مفصدددددال   تقريدددددرا   الصدددددناعة وزارة يف الصدددددناعية املعلومدددددات مصدددددلحة أعددددددت

 .2018 العام من كانون األول  شهر عن الصناعية واملعدات

 دوالر مليددون 548و ينمليددار  بلددغ 2018 العددام خددالل اللبنانيددة الصددناعية الصددادرات قيمددة جممددو  ان اىل اإلشددارة مددع
 العدددددام خدددددالل. أ.د مليدددددون 527و ينمليدددددار  و 2017 العدددددام خدددددالل. أ.د مليدددددون 474و ينمليدددددار  مقابددددد .( أ.د) أميكدددددي
 رقدم جددول. )2016 مالعدا مدع مقارنة  ٪ 0.8 ونسبته وابرتفا  2017 العام مع مقارنة  ٪ 3 ونسبته ابرتفا  أي ،2016

 (11و 1

 أ.د مليدون 212.3 بلدغ 2018 العدام خدالل اللبنانيدة الصدناعية للصدادرات الشدهري املعدل ان اىل االشارة جتدر كما
 .2016 العام خالل أ.د مليون 210.6و ،2017 العام خالل أ.د مليون 206.1 مقاب 

 266.4 حنددو 2018 العددامخددالل  الصددناعية اتواملعددد اآلالت مددن االسددتيادات قيمددة جممددو  بلددغ أخددر ، جهددة مددن
 ابرتفدددا  أي 2016 خدددالل العدددام. أ.د مليدددون 235.5و 2017 خدددالل العدددام. أ.د مليدددون 257.4 مقابددد . أ.د مليدددون
 (17 رقم جدول. )2016 العام مع مقارنة  ٪ 13.1 ونسبته وابرتفا  2017 العام مع مقارنة  ٪ 3.5 ونسبته
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II-  2018 العام من انون األولك  شهر خالل الصناعية الصادرات 
 مقابددد . أ.د مليددون 213.8 قيمتدده مددا 2018 العددام مددن كددانون األول  شددهر خددالل الصددناعية الصددادرات جممددو  بلددغ

 مدددن كددانون األول  شددهر خددالل. أ.د مليددون 216.3و 2017 العدددام مددن كددانون األول  شددهر خددالل. أ.د مليددون 219.6
 2.5 وقيمتدددده واخنفددددا  2017 العددددام مددددع مقارنددددة  ٪ 2.6 ونسددددبته. أ.د مليددددون 5.8 وقيمتدددده ابخنفددددا  أي 2016 العدددام
 (1 رقم بياين ورسم 1وخريطة رقم  1 رقم جدول. )2016 العام مع مقارنة  ٪ 1.2 ونسبته. أ.د مليون

 دَّرةص  أهم املنتجات امل .1
 بلغدت إذ ،األوىل املرتبدة 2018 العدام مدن كدانون األول  شدهر خالل منتجات الصناعات الكيماوية صادرات إحتلت

 ،.أ.د مليددون 5.4 قيمتدده مددا تاسددتورد إذ املنددت  هلددذا املسددتوردة البلدددان الئحددة تركيددا توتصدددر . أ.د مليددون 40.3 قيمتهددا
 املندت  هلدذا املسدتوردة الددول صددارة سدورا تواحتلد ،.أ.د مليدون 37 بقيمدة اآلالت واألجهزة واملعددات الكهرئييدة تليهدا
 اململكددة العربيددة السددعودية توتصدددر . أ.د مليددون 32 بقيمددة جددات اددناعة اال ويددة والت دد منت مث ،.أ.د مليددون .35 بقيمددة
 21.6 بقيمدة املعدادن العاديدة ومصدنوعا ا مث. أ.د مليدون 4.9 قيمتده مدا تاسدتورد إذ املنت  هلذا املستوردة البلدان الئحة
 (4و 3و 2ة رقم وخريط 16و 15و 10و 8و 6و 4و 2 رقم جدولملزيد من التفاصي  . )أ.د مليون

 املنتجات اليت ارتفعت قيم اادرا ا .2
 :التالية املنتجات من للصادرات ملحوظا   ارتفاعا   اإلحصاءات سجلت

 منتجات الصناعات الكيماوية .1.2
مليدون د.أ. خدالل  40.3اىل  2017مدن العدام  كدانون األول  مليون د.أ. خالل شدهر 30.1ارتفعت قيمتها من 

بشدددك   اخنفضدددت صدددادرات هدددذ  املنتجدددات (.2ورسدددم بيددداين رقدددم  2)جددددول رقدددم  2018 مدددن العدددام كدددانون األول  شدددهر
ممدا اد  وتركيدا  يطاليا واسبانيا والعراق واالردنابشك  رئيسي اىل ك  من  رتفعتا فيما اململكة العربية السعودية اىل رئيسي

 (4و 3مليون د.أ. )جدول رقم  10.2اىل االرتفا  االمجايل والبالغ حوايل 
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ؤلؤ، االحجار الكرمية او ش ه الكرمية، املعادن الثمينة ومصنوعا ا )دون املاس اخلام وس ايك الوهب الل .2.2
 والفضة بشكلها اخلامي(

 خدالل. أ.د مليدون 19.3 اىل 2017 العدام مدن كدانون األول  شدهر خالل. أ.د مليون 12.2 من قيمتها ارتفعت
ت هدذ  املنتجدات بشدك  رئيسدي صدادرا رتفعدتا(. 2 رقدم بياين ورسم 2 رقم جدول) 2018 العام من كانون األول  شهر
. أ.د مليددددون 7.2 حدددوايل والبدددالغ االمجدددايل االرتفددددا  اىل اد  ممدددااململكدددة العربيدددة السدددعودية واالمددددارات العربيدددة املتحددددة  اىل
 (6و 5 رقم جدول)

 املنتجات اليت اخنفضت قيم اادرا ا .3
 :التالية املنتجات من للصادرات ملحوظا   اخنفاضا   اإلحصاءات سجلت

 املعادن العادية ومصنوعا ا .1.3
. أ.د مليددددون 21.6 اىل 2017 العددددام مددددن كددددانون األول  شددددهر خددددالل. أ.د مليددددون 35.7 مددددن قيمتهددددا اخنفضددددت

ارتفعدت صدادرات هدذ  املنتجدات بشدك   (.2 رقدم بيداين ورسدم 2 رقدم جددول) 2018 العام من كانون األول  شهر خالل
 واململكدددة العربيدددة السدددعودية اسدددبانياتركيدددا و  كددد  مدددن  بشدددك  رئيسدددي اىليدددوون ومصدددر فيمدددا اخنفضدددت ال كددد  مدددن  رئيسدددي اىل

 (8و 7 رقم جدول. )أ.د مليون 14.1 حوايل والبالغ االمجايل االخنفا  اىل اد  ممامجهورية كورا و 

 منتجات اناعة اال وية والت   .2.3
 خددالل. أ.د مليددون 32 اىل 2017 العددام مددن لكددانون األو   شددهر خددالل. أ.د مليددون 41.6 مددن قيمتهددا اخنفضددت

رات هدددذ  املنتجدددات بشدددك  صددداد اخنفضدددت(. 2 رقدددم بيددداين ورسدددم 2 رقدددم جددددول) 2018 العدددام مدددن كدددانون األول  شدددهر
 رقدم جددول. )أ.د مليدون 9.6 حوايل والبالغ االمجايل االخنفا  اىل اد  مما وقطر والعراق سورا ومصر ك  من  اىلرئيسي 

 (10و 9

 رييسية للصادراتالسوق ال .4

 السوق الرييسية للصادرات حبسب تكتالت الدول .1.4
 الصدادرات قيمدة بلغدت فقد اللبنانية، الصناعية للصادرات الرئيسية السوق الشهر هذا خالل العربية الدول شكلت

 املرتبددة يددةالدددول االوروب احتلددت بينمددا الصددناعية الصددادرات جممددو  مددن٪ 60.7 نسددبته مددا أي. أ.د مليددون 129.8 إليهددا
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الددول  تليهدا٪ 11.2 نسدبته مبدا الثالثدة املرتبدة يف الددول االفريقيدة غدي العربيدة مث ومن٪ 15.1 نسبته ما استوردت اذ الثانية
اآلالت واألجهددددزة واملعدددددات : العربيددددة الدددددول اىل املصدددددَّرة املنتجددددات أبددددرز ومددددن٪. 7.4 نسددددبته مبددددا اآلسدددديوية غددددي العربيددددة

منتجات صناعة االغذيدة و  ،.أ.د مليون 22.4 بقيمة منتجات الصناعات الكيماوية ،.أ.د مليون 24.9 بقيمة الكهرابئية
 (1وخريطة رقم  12 رقم جدول. )أ.د مليون 18.2 بقيمة والتبغ

 السوق الرييسية للصادرات حبسب الدول .2.4
 الدددول هددذ  الئحددة ملتحدددةاالمددارات العربيددة ا تصدددرت فقددد اللبنانيددة الصددناعية للمنتجددات املسددتوردة للدددول ابلنسددبة

 اإلمجاليددددة القيمددددة مددددن٪ 11.2 يددددوازي مددددا أي. أ.د مليددددون 24 الشددددهر هددددذا خددددالل إليهددددا الصددددادرات قيمددددة بلغددددت حيدددد 
 أي. أ.د مليدون 21 إليهدا الصادرات قيمة بلغت حي  الثانية املرتبة اململكة العربية السعودية واحتلت الصناعية للصادرات

 رقددم جدددول٪. )8.8 يددوازي مددا أي. أ.د مليددون 18.8 اإليهدد الصددادرات قيمددة بلغددت حيدد  سددورا ليهددات٪ 9.8 يددوازي مددا
 (1وخريطة رقم  13

دولدددة وسددديوية غدددي  29 ،دولدددة افريقيدددة غدددي عربيدددة 42 ،دولدددة أوروبيدددة 45 اىل التصددددير الشدددهر هدددذا خدددالل مت وقدددد
  موزعدة فهدي. أ.د مليدون مدن أبكثدر اسدتوردت يتالد الددول أمدا. دول أوقيانيدة 7و دولة عربيدة 19 ،دولة أميكية 27  ،عربية
ودولدة  دولتد  أميكيتد  ،دول وسديوية غدي عربيدة 4 ،دول افريقية غي عربية 5 ،دول أوروبية 7 ،دولة عربية 15: يلي كما

 (4و 3 رقم بياين ورسم 1وخريطة رقم  14 رقم جدول). أوقيانية

III-  اآلالت واملعدات الصناعية استريادات 
 مليدون 16.3 حندو 2018 العام من كانون األول  شهر يف الصناعية واملعدات اآلالت من ستياداتاال جممو  بلغ

 العددام مددن عينهددا الفدد ة خددالل. أ.د مليددون 17.9و 2017 العددام مددن عينهددا الفدد ة خددالل. أ.د مليددون 23.2 مقابدد  ،.أ.د
. 2016 العددددام مددددع مقارنددددة٪ 8.8 ونسددددبته واخنفددددا  2017 العددددام مددددع مقارنددددة  ٪ 29.6 ونسددددبته ابخنفددددا  أي 2016

 (5ورسم بياين رقم  18و17 رقم جدول)

 ال لد املستور د منه حبسب املستور دة الصناعية واملعدات اآلالت توزيع .1
 قيمدة اسدتيادات اآلالت بلغدت حيد  لبندان، إىل الصناعية واملعدات لآلالت رةَصد   امل البلدان الئحة الص  تصدرت

 ايطاليددا مث ومددن. أ.د مليددون 3.3 حبددوايل املانيددا تليهددا. أ.د مليددون 3.6 حددوايل الشددهر هددذا اللخدد الصددناعية منهددا واملعدددات
 (18 رقم جدول. )أ.د مليون 2.9 حبوايل
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 الصناعي والنشاط د منهاملستور    لدال حبسب دةاملستور   الصناعية واملعدات اآلالت توزيع .2
 ايطاليدا وتصددرت. أ.د مليدون 2.3 قيمتهدا بلغدت إذ وىل،اال املرتبدة اآلالت للصدناعات الذواييدةاسدتيادات  إحتلت

اآلالت للط اعدددة  اسدددتيادات تليهدددا ،.أ.د ألددد  917 قيمتددده مدددا صددددَّرت إذ لبندددان اىل املندددت  هلدددذا د  رةَصدددامل البلددددان الئحدددة
اآلالت فدد ،.أ.د ونمليدد 1.8 بقيمددة املنددت  هلددذا د  رةَصددامل الدددول صدددارة املانيددا واحتلددت ،.أ.د مليددون 1.9 بقيمددة والتجليددد

 (.6ورسم بياين رقم  19 رقم جدول. )أ.د مليون بقيمة لصناعة الورق والكرتون
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IV-  ملحق اجلداول 
 
 2018-2017-2016 األعوام خالل الصناعية الصادرات تطور :1جدول رقم 

 الشهر
 العام

2016 
 العام

2017 
 العام

2018 
 التذيرينس ة 

2016/2018 
 التذيرينس ة 

2017/2018 
 ون الثاين كان  

199.5 175.9 187.0 -6.3% 6.3% 

 %3.4 %8.7- 203.4 196.8 222.8 ش اط

 آذار
211.6 223.9 238.4 12.6% 6.5% 

 نيسان
231.1 210.4 227.8 -1.4% 8.3% 

 %8.2 %5.8 222.8 205.9 210.6 ااير

 حزيران
225.3 199.0 186.3 -17.4% -6.4% 

 متوز
178.8 215.7 198.5 11.0% -8.0% 

 %6.4- %8.8- 212.4 227.0 232.9 آب

 ايلول
184.3 167.6 206.2 11,9% 23% 

 %5.9 %9.1 240.0 226.7 220.0 تشرين االول

 تشرين الثاين
193.7 205.1 211.4 9.1% 3.1% 

 %2.6- %1.2- 213.8 219.6 216.3 كانون االول

 %3.0 %0.8 2,548.0 2,473.5 2,526.9 اجملموع

 الدوالرات مباليني هي الهأع امل ينة األرقام
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 2017 العام من كانون األولو  2018 العام من كانون األول  خالل الصناعية الصادرات بني مقارنة :2جدول رقم 

 كانون األول السلع القسم
2017 

 كانون األول
2018  

 التذيري
2017/2018 

 نس ة التذيري
2017/2018 

 %8.6 0.04 0.56 0.51 منتجات اململكة احليوانية 1

 %20.3- 1.17- 4.61 5.78 منتجات اململكة الن اتية 2

 %102.3 4.42 8.75 4.32 شحوم ودهون وزيوت 3

 %23.1- 9.63- 31.98 41.61 منتجات اناعة اال وية والت   4

 %54.1 0.37 1.05 0.68 منتجات معدنية 5

 %33.9 10.20 40.35 30.14 منتجات الصناعات الكيماوية  6

 %18.8 2.80 17.66 14.86 مصنوعا ا، مطاط ومصنوعاتهلداين و  7

 %0.6 0.01 0.95 0.95 جلود، جلود بفراء ومصنوعا ا 8

 %23.9- 0.18- 0.58 0.76 خشب ومصنوعاته 9

 %3.6- 0.39- 10.49 10.88 ورق وكرتون ومصنوعا ما  10

 %28.0- 1.51- 3.87 5.38 مواد نسيجية ومصنوعا ا  11

 %37.4- 0.24- 0.41 0.65 طية رأس، ريش أحوية، أ  12

 %29.9 0.57 2.48 1.91 مصنوعات من حجر، ج س، امسنت وزجاج ومصنوعاته 13

14 
 لؤلؤ، احجار كرمية او ش ه كرمية، معادن مثينة ومصنوعا ا

)دون املاس اخلام وسبائك الذهب والفضة بشكلها 
 1اخلامي(

12.18 19.35 7.16 58.8% 

 %39.6- 14.11- 21.55 35.67 ومصنوعا امعادن عادية  15

 %12.9- 5.49- 37.01 42.50 آالت وأجهزة ومعدات كهرئيية  16

 %75.7 0.92 2.14 1.22 معدات نقل  17

ادوات واجهزة لل صرايت، للقياس، للطب؛ ااناف  18
 %6.8- 0.09- 1.27 1.36 اناعة الساعات وادوات موسيقية

     أسلحة وذخاير 19

 %6.3 0.52 8.70 8.19 ع ومنتجات خمتلفةسل 20

 %2.6- 5.80- 213.76 219.56 اجملموع                   

 الدوالرات مباليني هي أعاله امل ينة األرقام

                                                           

 مليون د.أ 35.4 حوايل س ايك الوهب والفضة بشكلها اخلامياملاس اخلام و  ات منقيمة الصادر هوا الشهر بلذت  1



 
 

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

 

 2017 العام من كانون األول  شهر خالل إليها املصدَّر ال لدان أبرز حسب منتجات الصناعات الكيماوية اادرات :3جدول رقم 

اململكة العربية  صدَّر إليهال لد امل
 السعودية

االمارات العربية 
 املتحدة

 الكويت سورا االردن قطر العراق تركيا

القيمة آبالف 
 الدوالرات

6,630 4,959 4,550 3,973 1,595 1,490 1,264 1,119 

 

 2018 العام من كانون األول  رشه خالل إليها املصدَّر ال لدان أبرز حسب منتجات الصناعات الكيماوية اادرات :4جدول رقم 

االمارات العربية  العراق ايطاليا تركيا ال لد املصدَّر إليه
اململكة العربية  اسبانيا املتحدة

 سورا االردن السعودية

القيمة آبالف 
 الدوالرات

5,354 5,219 5,012 4,607 4,102 3,767 2,442 1,318 

 

 

اللؤلددؤ، االحجددار الكرميددة او شدد ه الكرميددة، املعددادن الثمينددة ومصددنوعا ا )دون املدداس اخلددام وسدد ايك الددوهب  اددادرات :5جدددول رقددم 
 2017 العام من كانون األول  شهر خالل إليها املصدَّر ال لدان أبرز حسب والفضة بشكلها اخلامي(

االمارات  ال لد املصدَّر إليه
 العربية املتحدة

اململكة العربية 
 السعودية

الوالات املتحدة 
هونغ   االردن االميكية

 كونغ
اململكة 
 املتحدة

فولتا 
 فرنسا العليا

 189 191 195 221 297 344 426 9,749 القيمة آبالف الدوالرات
 

اللؤلددؤ، االحجددار الكرميددة او شدد ه الكرميددة، املعددادن الثمينددة ومصددنوعا ا )دون املدداس اخلددام وسدد ايك الددوهب  اددادرات :6جدددول رقددم 
 2018 العام من كانون األول  شهر خالل إليها املصدَّر ال لدان أبرز حسب الفضة بشكلها اخلامي(و 

االمارات العربية  ال لد املصدَّر إليه
 املتحدة

اململكة العربية 
 فرنسا السعودية

الوالات املتحدة 
 فولتا العليا ايطاليا االردن اتيالند االميكية

القيمة آبالف 
 الدوالرات

12,219 3,864 978 864 351 229 212 182 



 
 

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

 

 2017 العام من كانون األول  شهر خالل إليها املصدَّر ال لدان أبرز حسب املعادن العادية ومصنوعا ا اادرات :7جدول رقم 

 اليوون قطر اجلزائر الص  اململكة العربية السعودية مجهورية كورا اسبانيا تركيا ال لد املصدَّر إليه
 688 811 833 1,504 2,388 4,932 4,970 12,056 ف الدوالراتالقيمة آبال

 

 2018 العام من كانون األول  شهر خالل إليها املصدَّر ال لدان أبرز حسب املعادن العادية ومصنوعا ا اادرات :8جدول رقم 

 اهلند الص  قطر نيجيا مصر اسبانيا اليوون مجهورية كورا ال لد املصدَّر إليه
 737 915 1,044 1,203 1,829 1,926 3,611 3,831 آبالف الدوالرات القيمة
 

 

 2017 العام من كانون األول  شهر خالل إليها املصدَّر ال لدان أبرز حسب منتجات اناعة اال وية والت   اادرات :9جدول رقم 

 ال لد املصدَّر إليه
اململكة 
العربية 
 السعودية

 قطر العراق مصر سورا
الوالات 

تحدة امل
 االميكية

االمارات 
العربية 
 املتحدة

 الكويت

 1,504 2,397 2,689 2,944 3,423 4,382 5,163 5,614 القيمة آبالف الدوالرات
 

 2018 العام من كانون األول  شهر خالل إليها املصدَّر ال لدان أبرز حسب منتجات اناعة اال وية والت   اادرات :10جدول رقم 

 ال لد املصدَّر إليه
اململكة 
العربية 
 السعودية

 العراق
الوالات 
املتحدة 
 االميكية

االمارات 
العربية 
 املتحدة

 االردن الكويت مصر قطر

 1,204 1,428 2,055 2,124 2,225 2,263 2,443 4,863 القيمة آبالف الدوالرات
 



 
 

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

 

 2018 العام خالل املصدرة السلع حسب الصناعية الصادرات توزيع :11جدول رقم 

ينالسلع وزحزيرانأايرنيسانآذارشباطكانون الثا ينتشرين األولأيلولآبمت موعكانون األولتشرين الثا اجمل
النسبة من

موع %  اجمل
يوانية ملكة احل %0.70.60.60.70.40.50.50.30.40.70.60.66.50.26منتجات امل

ملكة النباتية %3.04.35.84.54.63.84.24.13.84.45.14.652.32.05منتجات امل
%2.92.84.27.93.03.24.33.74.05.95.18.755.82.19شحوم ودهون وزيوت

%27.337.645.640.638.927.332.931.824.930.228.932.0397.915.62منتجات صناعة االغذية والتبغ
%0.70.60.90.80.70.90.90.70.91.50.91.010.60.42منتجات معدنية

%37.743.832.448.743.428.024.642.050.945.533.040.3470.518.47منتجات الصناعات الكيماوية
ا؛ مطاط ومصنوعاته %11.913.315.714.017.814.117.016.514.517.917.117.7187.47.36لدائن ومصنوعاهت

ا %0.91.20.70.80.90.90.70.80.91.01.11.011.00.43جلود، جلود بفراء ومصنوعاهت

%0.70.31.20.60.80.70.50.60.61.00.90.68.40.33خشب ومصنوعاته
%8.69.612.612.811.210.111.121.311.411.29.710.5140.25.50ورق وكرتون ومصنوعاهتما
ا %3.14.46.24.45.43.44.53.24.24.45.03.952.02.04مواد نسيجية ومصنوعاهت
%0.41.31.41.00.80.50.50.70.50.60.70.48.80.34احذية؛ اغطية رأس؛ ريش

نت وزجاج ومصنوعاته %1.32.12.61.82.01.21.81.72.01.92.62.523.60.93مصنوعات من حجر، جبس، امس

ينة  ة، معادن مث ة او شبه كرمي لؤلؤ، احجار كرمي
ام وسبائك الذهب والفضة  اس اخل ا )دون امل ومصنوعاهت

امي( بشكلها اخل
5.38.312.39.111.818.811.612.315.616.013.419.3153.76.03%

ا %38.536.343.133.733.231.835.924.727.533.334.521.6394.015.46معادن عادية ومصنوعاهت
%33.828.540.535.437.630.036.437.034.954.543.537.0449.217.63آالت وأجهزة ومعدات كهرابئية

%3.50.91.71.71.12.62.13.31.31.61.92.123.90.94معدات نقل
ادوات واجهزة للبصرايت، للقياس، للطب؛ اصناف 

صناعة الساعات وادوات موسيقية
0.90.72.01.82.52.00.51.40.81.80.91.316.60.65%

%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00اسلحة وذخائر
تلفة %5.96.88.87.66.66.58.36.46.96.76.38.785.63.36سلع ومنتجات خم

موع %187.0203.4238.4227.8222.8186.3198.5212.4206.2240.0211.4213.82,548.0100.00اجمل
ليون دوالر أمريكي بينة أعاله هي مب يع األرقام امل  مج



 
 

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

 

 2018 العام من كانون األول  شهر خالل الدول وتكتالت املصدَّر املنتج حسب الل نانية الصناعية الصادرات توزيع :12ول رقم جد

 الدول العربية السلع
الدول 
 األوروبية

الدول 
 االوقيانية

 الدول اآلسيوية
 عربيةال ري 

الدول 
 األمريكية

 الدول األفريقية
 اجملموع خمتلف* عربيةال ري 

 558 1 144   4  409 تجات اململكة احليوانيةمن
 4,609 9 678 270 168 122 726 2,636 منتجات اململكة الن اتية
 8,745  252 1,687 16 387 600 5,803 شحوم ودهون وزيوت

 31,985 318 2,696 3,734 583 989 5,479 18,186 والت   اال وية اناعة منتجات
 1,045 158 48  209  25 605 منتجات معدنية

 40,347 156 937 709 5,543 53 10,576 22,373 منتجات الصناعات الكيماوية 
 17,662 112 1,902 247 514 6 832 14,049 لداين ومصنوعا ا، مطاط ومصنوعاته

 955  43 6 50  275 580 جلود، جلود بفراء ومصنوعا ا
 580  95 36 1  1 448 خشب ومصنوعاته
 10,494 58 1,277 84 623 10 727 7,716 عا ما ورق وكرتون ومصنو 

 3,873 142 369 29 314 31 909 2,078 مواد نسيجية ومصنوعا ا 
 407  57  1  66 283 أحوية، أ طية رأس، ريش 

 امسنت ج س، حجر، من مصنوعات
 2,483  326 106 17 1 481 1,552 ومصنوعاته وزجاج
 دنمعا كرمية،  ش ه او كرمية  احجار لؤلؤ،
 اخلام املاس دون) ومصنوعا ا مثينة

 بشكلها والفضة الوهب وس ايك
 (اخلامي

16,471 1,322  412 928 214  19,346 

 21,554 178 2,761 39 6,592 33 6,624 5,326 معادن عادية ومصنوعا ا
 37,015 105 8,966 394 607 279 1,743 24,920 آالت وأجهزة ومعدات كهرئيية 

 2,139  469 42 1 8 1,147 471 معدات نقل 
 للقياس، لل صرايت، واجهزة ادوات
 الساعات اناعة ااناف للطب؛
 موسيقية وادوات

715 303  75 102 59 12 1,265 

 0        أسلحة وذخاير
 8,703 14 2,682 127 188 13 508 5,171 سلع ومنتجات خمتلفة

 213,764 1,262 23,975 8,540 15,913 1,936 32,346 129,793 اجملموع
 الدوالرات آبالف هي أعاله امل ينة األرقام

 .والطايرات السفن هبا تزود اليت وتلك احلرة السوق إىل املصدرة ال ضاعة" خمتلف" يشمل*



 
 

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

 

 

 2018 العام من كانون األول  شهر خالل إليها املصدَّر ال لدان أبرز حسب الل نانية الصناعية الصادرات توزيع :13جدول رقم 

االمارات   لد املصدَّر إليهال
 العربية املتحدة

اململكة العربية 
 االردن مصر اجلزائر قطر العراق سورا السعودية

 7,604 8,514 10,215 10,882 14,972 18,838 21,042 23,951 القيمة آبالف الدوالرات
 

الوالات املتحدة  اسبانيا ايطاليا تركيا ال لد املصدَّر إليه
 الكويت نيجيا فرنسا   العاجساح االميكية

 3,917 4,077 4,161 4,389 5,526 6,684 6,784 7,095 القيمة آبالف الدوالرات
 

 عمان اململكة املتحدة املانيا كندا هولندا الكونغو اليوون مجهورية كورا ال لد املصدَّر إليه
 1,989 2,067 2,148 2,171 2,385 2,600 3,704 3,839 القيمة آبالف الدوالرات

 

 

 2018 العام من كانون األول  شهر خالل الصادرات وقيمة الدول تكتالت حسب إليها املصدَّر ال لدان توزيع :14جدول رقم 

 قيمة الصادرات
 )مليون د.أ.(

الدول 
 العربية

الدول 
 األوروبية

الدول 
 االوقيانية

 الدول اآلسيوية
  ري العربية 

الدول 
 األمريكية 

  الدول اإلفريقية
 اجملموع  ري العربية

]1-0[ 4 38 6 25 25 37 135 
]5-1] 7 5 1 3 1 5 22 

]10-5] 2 2  1 1  6 
]15-10] 3      3 

 3      3 مليون د.أ. 15أكثر من 
 169 42 27 29 7 45 19 اجملموع

 

 
 



 
 

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

 

 2018 العام من كانون األول  شهر خالل إليها املصدَّر ال لدان وأبرز املنتج حسب الل نانية الصناعية الصادرات توزيع :15جدول رقم 
منتجات اململكة 

 غاو االمارات العربية املتحدة اململكة العربية السعودية ساح  العاج نيجيا الكويت العراق قطر احليوانية

 12 21 25 53 55 66 119 176 القيمة آبالف الدوالرات
      

 العراق املانيا تونس ساح  العاج االردن االمارات العربية املتحدة قطر لسعوديةاململكة العربية ا منتجات اململكة الن اتية
 224 267 278 320 341 379 398 507 القيمة آبالف الدوالرات

      

 الكويت هولندا االمارات العربية املتحدة اس اليا سورا كندا الوالات املتحدة االميكية اجلزائر شحوم ودهون وزيوت

آبالف  القيمة
 231 269 291 387 603 665 925 4,070 الدوالرات

      

 اململكة املتحدة غينيا هولندا اململكة العربية السعودية العراق خمتل  الص  سورا منتجات معدنية
القيمة آبالف 

 9 10 17 30 43 158 209 527 الدوالرات
      

لداين ومصنوعا ا، مطاط 
 ساح  العاج املغرب االمارات العربية املتحدة مصر قطر اجلزائر لعربية السعوديةاململكة ا سورا ومصنوعاته

 411 467 486 625 848 912 1,051 8,409 القيمة آبالف الدوالرات
      

جلود، جلود بفراء 
 نيجيا تركيا ايطاليا مصر فنلندا اململكة املتحدة عمان االمارات العربية املتحدة ومصنوعا ا

 31 37 39 40 70 79 173 283 آبالف الدوالرات القيمة
      

 عمان ليبيا غينيا االردن سورا اململكة العربية السعودية قطر االمارات العربية املتحدة خشب ومصنوعاته
القيمة آبالف 

 28 30 33 50 59 66 105 118 الدوالرات
      

ورق وكرتون 
 البحرين املغرب العراق مصر االردن قطر وراس اململكة العربية السعودية ومصنوعا ما

 431 471 488 819 855 883 972 1,327 القيمة آبالف الدوالرات
 

 

 



 
 

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

 

 2018 العام من كانون األول  شهر خالل إليها املصدَّر ال لدان وأبرز املنتج حسب الل نانية الصناعية الصادرات توزيع، اتبع :15جدول رقم 
مواد النسيجية 

 انغوال سورا قطر املانيا اململكة العربية السعودية االردن ايطاليا االمارات العربية املتحدة ومصنوعا ا

القيمة آبالف 
 الدوالرات

532 474 457 349 251 241 169 150 
      

أحوية، أ طية رأس، 
 غينيا االستوائية قطر حرينالب بولونيا فرنسا ساح  العاج االمارات العربية املتحدة اململكة العربية السعودية الريش

 8 12 17 25 34 34 59 186 القيمة آبالف الدوالرات
      

مصنوعات من حجر، 
ج س، امسنت وزجاج 

 ومصنوعاته

اململكة العربية 
االمارات العربية  عمان قطر بلجيكا السعودية

الوالات املتحدة  السودان الكونغو املتحدة
 االميكية

 100 115 128 134 135 250 379 614 القيمة آبالف الدوالرات
      

آالت وأجهزة ومعدات  
 االمارات العربية املتحدة نيجيا قطر مصر اململكة العربية السعودية اجلزائر العراق سورا كهرئيية

 1,558 1,904 2,059 2,268 2,440 3,872 5,186 5,307 القيمة آبالف الدوالرات
      

 االمارات العربية املتحدة الكونغو نيجيا ليبيا ساح  العاج هولندا ااسباني فرنسا معدات نقل
 75 78 125 146 188 250 382 421 القيمة آبالف الدوالرات

      

ادوات واجهزة لل صرايت، 
للقياس، للطب؛ ااناف 
اناعة الساعات وادوات 

 موسيقية

االمارات العربية  العراق
 املتحدة

املتحدة الوالات  ايطاليا سويسرا
 االميكية

 فولتا العليا هونغ كونغ سورا

 39 72 83 95 118 126 166 415 القيمة آبالف الدوالرات
          

 وميبيا مصر انغوال اجلزائر دجيبويت ساح  العاج اململكة العربية السعودية قطر سلع ومنتجات خمتلفة
 308 336 436 482 829 841 1,244 1,389 القيمة آبالف الدوالرات

 



 
 

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

 

 2018 العام من كانون األول  شهر خالل اليها املصدَّر ال لدان وابرز املصدرة السلع ابرز حبسب الصناعية الصادرات توزيع :16جدول رقم 

صدَّر اليه  البلد امل
االمارات العربية 

تحدة امل
ملكة العربية  امل

السعودية
زائرالعراقسوراي موعايطالياتركيااالردنمصرقطراجل اجمل

الية  القيمة االمج
صدرة للسلعة امل

الية  النسبة من القيمة االمج
صدرة للسلعة امل

%4,6073,7671,3185,0124191,1243172,4425,3545,21929,57940,34773.3منتجات الصناعات الكيماوية

%1,5582,4405,3075,1863,8722,0592,2681,0061862123,90437,01564.6آالت وأجهزة ومعدات كهرابئية
ا  ينة ومصنوعاهت ة، معادن مث ة او شبه كرمي لؤلؤ، احجار كرمي

ام وسبائك الذهب والفضة بشكلها  اس اخل )دون امل
امي( اخل

12,2193,864121322291921216,69519,34686.3%

%2,2254,8635052,4432,1242,0551,20432710215,84831,98549.6منتجات صناعة االغذية والتبغ

ا؛ مطاط ومصنوعاته %4861,0518,40934291284862530520014313,32117,66275.4لدائن ومصنوعاهت

%3831,3279724883598838198553836,12710,49458.4ورق وكرتون ومصنوعاهتما

ا %336446432326271,0441,8293635903895,78321,55426.8معادن عادية ومصنوعاهت

%291221603874,070958745,4588,74562.4شحوم ودهون وزيوت

تلفة %771,2441081784821,38933614945424,0518,70346.6سلع ومنتجات خم

ملكة النباتية %379507203224343981634116812,2734,60949.3منتجات امل

موع %22,56219,73017,85714,28710,17610,0858,2976,9816,9276,136123,038200,45961.4اجمل

موع العام للصادرات %93.8%57.6%2.9%3.2%3.3%3.9%4.7%4.8%6.7%8.4%9.2%10.6النسبة من اجمل
بينة أعاله هي آبالف الدوالرات يع األرقام امل    مج

 



 
 

 17 اجلمارك اللبنانية ادارةمصدر األرقام:  مصلحة املعلومات الصناعية - ة الصناعةوزار 

 

 2018 – 2017 – 2016 األعوام خالل الصناعية واملعدات اآلالت من سترياداتاال تطور :17جدول رقم 

 الشهر
 العام

2016 
 العام

2017 
 العام

2018 
 التذيرينس ة 

2016/2018 
 التذيرينس ة 

2017/2018 
 كانون الثاين   

25.3 21.0 24.0 -4.9% 14.7% 

 %75.6 %8.3 18.8 10.7 17.3 ش اط

 آذار
25.1 20.2 28.2 12.4% 39.5% 

 %72.5 %36.4 31.1 18.0 22.8 نيسان

 ااير
20.5 23.1 25.2 22.6% 9.1% 

 حزيران
20.0 22.2 23.7 18.3% 6.7% 

 %16.2- %8.9 18.3 21.8 16.8 متوز

 آب
19.0 27.0 27.6 44.9% 2.0% 

 %55.2- %16.9- 13.5 30.1 16.2 ايلول

 %9 %68.2 24.5 22.4 14.5 تشرين االول

 تشرين الثاين
20.0 17.6 15.3 -23.4% -13.4% 

 %29.6- %8.8- 16.3 23.2 17.9 كانون االول

 اجملموع
235.5 257.4 266.4 13.1% 3.5% 

 الدوالرات مباليني هي أعاله امل ينة األرقام
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 2018 العام خالل املص د ِّر ال لد حبسب الصناعية واملعدات اآلالت من سترياداتاال :18جدول رقم 
%المجموع بآالف الدوالراتكانون االولتشرين الثانيتشرين االولايلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباط كانون الثاني البلد

%3,308.23,149.73,407.32,695.53,067.32,830.14,553.53,423.33,130.62,506.92,992.33,571.238,635.814.51الصين

مانيا %4,847.04,275.13,507.15,960.91,804.79,367.51,702.94,379.91,427.06,908.51,900.63,274.749,355.918.53ال

%7,383.84,464.713,144.914,286.613,087.95,175.64,080.14,570.54,100.65,938.63,549.62,862.582,645.331.03ايطاليا

%1,748.2684.81,599.01,374.81,261.4957.7982.71,101.3985.71,066.82,085.81,385.215,233.45.72تركيا

%493.4335.71,127.21,208.4860.8688.5406.3724.1399.4623.2415.4774.68,056.93.02فرنسا

متحدة مملكة ال %328.4375.2182.9181.2344.5294.4446.7277.8239.8232.5511.0443.43,857.71.45ال

%246.8448.0179.4298.498.9227.9284.4146.3446.8276.641.5399.23,094.11.16تايوان

%309.1112.1235.7131.069.2362.135.3182.436.6231.633.4348.82,087.20.78هولندا

%323.6218.637.5250.7209.411.5222.6234.951.2362.212.6325.62,260.40.85تايالند

يابان %44.389.9319.7350.948.2142.7164.081.9139.9146.7130.9301.91,960.90.74ال

%358.0395.9421.1282.5428.6200.3635.3265.584.4105.0310.4298.33,785.31.42ماليزيا

%80.3126.799.395.5174.7253.3750.5121.8175.7289.8147.5287.52,602.50.98سويسرا

متحدة االميركية %1,434.2661.3505.9650.71,351.9693.01,094.23,576.8383.5769.7869.8269.812,260.64.60الواليات ال

%56.2106.893.0122.780.455.846.8162.572.7121.473.9179.81,172.00.44جمهورية كوريا

%188.3191.2155.7273.5316.4478.0862.2307.1196.81,116.5494.9147.04,727.61.77اسبانيا

%24.61.71.93.67.90.61.00.42.7135.6179.90.07سلوفينيا

%75.029.370.6179.6177.334.2179.329.830.923.145.4131.61,006.10.38بلجيكا

دانمارك %122.036.5108.1114.6103.465.635.966.725.9173.817.6131.11,001.10.38ال

%189.6887.759.723.990.9242.8233.8140.363.91,596.979.9127.23,736.61.40النمسا

%75.6171.4263.292.8115.5228.569.2202.746.2192.664.7125.41,647.80.62السويد

هند %198.682.9252.396.822.6178.6622.3110.834.2249.675.1119.82,043.60.77ال

%0.522.54.01.56.714.81.00.10.68.5108.6168.80.06ايرلندا

%402.835.9147.5107.093.323.2128.1106.339.9159.6167.892.91,504.10.56اليونان

%73.021.460.954.2119.735.323.193.521.115.552.949.6620.20.23تشيكيا

%0.3100.858.633.78.852.562.066.911.20.3130.947.0572.90.22فيتنام

%32.316.35.9160.525.55.532.741.45.217.615.339.2397.40.15هنغاريا

%42.235.446.755.986.821.024.339.150.826.925.234.4488.60.18سوريا

%14.357.033.523.131.122.715.612.546.817.5497.030.3801.40.30كندا

%288.2264.1598.5342.1152.8552.824.587.6868.239.636.930.13,285.31.23بولونيا

%77.60.81.79.310.74.712.811.95.949.728.3213.60.08سنغافورة

%91.83.326.281.020.6128.891.839.1105.1155.128.0770.60.29بلغاريا

%0.21.878.371.693.948.2101.50.54.73.176.627.1507.30.19البرازيل

%10.74.70.22.814.723.156.10.02المغرب

لوكسمبورغ %24.3362.72.9875.479.70.01.60.113.332.022.31,414.20.53ال

مكسيك %90.442.039.9156.531.169.195.583.214.8106.932.621.2783.10.29ال

%44.35.02.512.115.10.81.118.198.90.04االردن

%611.3739.42.8237.2294.428.10.25.823.425.715.11,983.30.74البرتغال

%193.139.331.38.70.97.80.253.478.812.00.914.1440.40.17سلوفاكيا

متحدة عربية ال %42.824.822.350.9210.230.953.70.15.712.450.38.6512.70.19االمارات ال

%2.11.825.86.13.41.387.31.90.76.3136.80.05فنلندا

%25.33.19.921.81.423.836.86,616.31.87.50.36.26,754.12.54رومانيا

يا %104.648.813.359.218.4106.41.111.18.5684.239.15.01,099.70.41استرال

%9.24.32.57.30.00.92.65.11.50.34.538.20.01الفيليبين

%12.57.51.52.924.30.01ليتوانيا

%5.30.80.00.21.82.00.112.514.52.639.80.01اندونيسيا

%6.02.08.00.00روسيا

%14.79.20.17.222.0104.54.21.5163.40.06قبرص

%9.149.320.84.00.21.522.83.41.11.66.81.2121.90.05مصر

%0.71.20.63.02.01.81.11.90.80.50.414.00.01هونغ كونغ

%2.36.81.12.70.26.30.01.50.321.20.01صربيا

%0.30.30.00اثيوبيا

كويت %0.50.51.00.30.32.50.00ال

%0.14.30.30.60.3110.20.1115.90.04البوسنة والهرسك

%0.10.10.00كاميرون

%0.2752.450.91.6805.10.30النروج

%386.80.30.16.6393.70.15استونيا

%23.110.021.81.017.232.124.060.7190.00.07ايران

عربية السعودية مملكة ال %0.315.834.00.833.884.70.03ال

%6.739.036.51.50.30.184.10.03افريقيا الجنوبية

%0.010.826.217.413.60.168.00.03كرواتيا

%37.737.70.01االكوادور

عاج %7.023.930.90.01ساحل ال

%0.228.50.028.70.01تونس

%7.40.015.31.83.427.90.01اوكرانيا

%11.72.41.315.40.01باكستان

%14.914.90.01غواتيماال

%13.613.60.01مختلف

%7.60.68.20.00جورجيا

%7.27.20.00االرجنتين

%4.12.50.26.70.00ج. دومينيكان

%4.10.10.85.10.00مونتينيغرو

%2.02.34.30.00نيوزيلندا

%4.04.00.00سورينام

%0.20.42.02.60.00كوستاريكا

%2.32.30.00سان ماران

ديمقراطية %1.70.52.20.00الو ال

%1.80.42.20.00سيراليون

%0.70.11.11.90.00سوازيلند

%1.81.80.00سلفادور

%0.40.40.51.30.00مدغشقر

%1.31.30.00ارمينيا

%1.01.00.00كاليدونيا جد

%0.80.80.00التيفيا

دومنيك %0.60.60.00ال

%0.40.40.00كوريا الشمالية

%0.30.30.00ليشتنشتاين

%0.20.20.00مالطا

باراغواي %0.10.10.00ال

%0.10.00.10.00روسيا البيضاء

%0.00.00.00كولومبيا

%24,030.618,772.528,167.731,099.025,174.923,692.918,298.627,580.913,489.124,454.815,286.616,311.5266,359.1100.00المجموع بآالف الدوالرات

CommandButton1
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 2018 العام من كانون األول  شهر خالل د ِّرص  امل وال لد 2الصناعي النشاط نوع حبسب الصناعية واملعدات اآلالت من سترياداتاال :19جدول رقم 
ر البلد الُمصد ِّ

آالت للصناعات 

الغذائية

آالت للطباعة 

والتجليد

آالت لصناعة 

الورق والكرتون

آالت لصناعة 

المنتجات المعدنية

معدات للصناعات 

الطبية

آالت لصناعة 

المطاط  واللدائن

آالت تستعمل في 

التغليف

معدات لصناعة 

اآلالت االوتوماتيكية

آالت لتسجيل 

ونسخ اشرطة 

الفيديو وال سي دي

آالت لصناعة 

االلبسة والنسيج

آالت الصناعات 

الكيميائية

معدات لصناعة 

االالت

آالت لصناعة 

الجلود واالحذية

آالت لصناعة 

حجارة البناء

االت لصناعة 

العلف 

للحيوانات

مختلف
المجموع بآالف 

الدوالرات

273.423.4509.0454.529.7272.895.252.6223.0231.896.715.91,293.23,571.2الصين

179.41,848.727.4113.9325.14.911.20.631.41.31.0730.03,274.7المانيا

917.14.053.118.780.6103.6368.911.30.929.11,275.22,862.5ايطاليا

89.90.17.1130.90.651.339.00.44.10.51,061.31,385.2تركيا

20.4178.814.30.5560.6774.6فرنسا

351.12.70.15.60.22.381.3443.4المملكة المتحدة

324.952.55.73.50.112.6399.2تايوان

173.5169.75.6348.8هولندا

325.6325.6تايالند

4.92.729.12.411.736.62.6120.191.8301.9اليابان

132.71.4164.2298.3ماليزيا

25.623.913.555.13.87.0158.6287.5سويسرا

54.30.115.018.23.20.13.96.60.1168.3269.8الواليات المتحدة االميركية

2.521.040.811.417.51.884.8179.8جمهورية كوريا

14.017.22.720.992.2147.0اسبانيا

32.090.513.0135.6سلوفينيا

18.49.258.30.60.145.1131.6بلجيكا

3.03.91.73.7118.9131.1الدانمارك

1.80.4125.0127.2النمسا

0.219.70.057.547.9125.4السويد

11.713.927.60.466.1119.8الهند

0.6104.13.9108.6ايرلندا

7.585.492.9اليونان

21.228.449.6تشيكيا

47.047.0فيتنام

39.239.2هنغاريا

17.210.20.36.734.4سوريا

9.221.130.3كندا

0.113.916.130.1بولونيا

26.61.728.3سنغافورة

28.028.0بلغاريا

25.71.427.1البرازيل

23.123.1المغرب

22.322.3اللوكسمبورغ

16.92.12.121.2المكسيك

18.118.1االردن

0.414.715.1البرتغال

14.114.1سلوفاكيا

1.57.18.6االمارات العربية المتحدة

6.36.3فنلندا

3.82.46.2رومانيا

5.05.0استراليا

4.54.5الفيليبين

0.52.42.9ليتوانيا

0.52.12.6اندونيسيا

2.02.0روسيا

1.51.5قبرص

1.21.2مصر

0.40.4هونغ كونغ

0.30.3صربيا

0.30.3اثيوبيا

0.30.3الكويت

0.10.1البوسنة والهرسك

0.10.1كاميرون

 2,254.51,911.31,028.2855.1815.1730.7612.0388.0316.2288.2127.2120.115.91.00.56,847.616,311.5المجموع بآالف الدوالرات
                                                           

 ن استعماهلا يف عدة قطاعات.انفت اآلالت واملعدات يف هوا اجلدول حبسب القطاعات الصناعية العايدة هلا يف حني تضمن ال ند "خمتلف" اآلالت واملعدات اليت من املمك 2
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V-  ملحق اخلرايط 

 

 2018 العام من كانون األولخالل   الصادرات الصناعية الل نانية توزيع :1خريطة رقم 
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 2018 العام من كانون األولخالل   منتجات الصناعات الكيماويةاادرات  توزيع :2خريطة رقم 
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 2018 العام من كانون األولخالل   دات الكهرئييةاآلالت واألجهزة واملعاادرات  توزيع :3خريطة رقم 
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 2018 العام من كانون األولخالل   منتجات اناعة اال وية والت  اادرات  توزيع :4خريطة رقم 
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VI-  ملحق الرسوم ال يانية 

 
 2018-2017-2016 االعوام خالل الصناعية الصادرات قيمة مقارنة :1رقم  رسم بياين

0.51

5.78

4.32

41.61

0.68

30.14

14.86

0.95

0.76

10.88

5.38

0.65

1.91

12.18

35.67

42.50

1.22

1.36

0.00

8.19

0.56

4.61

8.75

31.98

1.05

40.35

17.66

0.95

0.58

10.49

3.87

0.41

2.48

19.35

21.55

37.01

2.14

1.27

0.00

8.70

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00

منتجات المملكة الحيوانية

منتجات المملكة الن اتية

شحوم ودهون وزيوت

منتجات اناعة اال وية والت  

منتجات معدنية

 منتجات الصناعات الكيماوية

لداين ومصنوعاتها؛ مطاط ومصنوعاته

جلود، جلود بفراء ومصنوعاتها

خشب ومصنوعاته

ورق وكرتون ومصنوعاتهما

مواد نسيجية ومصنوعاتها 

احوية؛ ا طية رأس؛ ريش 

مصنوعات من حجر، ج س، اسمنت وزجاج ومصنوعاته

 …دون )لؤلؤ، احجار كريمة او ش ه كريمة، معادن  مينة ومصنوعاتها 

معادن عادية ومصنوعاتها

آالت وأجهزة ومعدات كهربايية 

معدات نقل 

 …ادوات واجهزة لل صريات، للقياس، للطب؛ ااناف اناعة 

اسلحة وذخاير

سلع ومنتجات م تلفة

(بمليون دوالر أميركي)قيمة الصادرات 

2017كاونون االول  2018كاونون االول 

 
 2017 العام من كانون األولو  2018 العام من كانون األول  بني الصناعية الصادرات قيمة ةمقارن :2رقم  رسم بياين
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1.0%1.0%1.2%1.5%2.9%
3.0%

5.9%

6.6%

7.9%

8.4%

11.5% 14.5%

16.2%

18.5%

ال حرين تونس المذرب عمان دول عربية أخر  الكويت االردن مصر الجزاير قطر العراق سوريا المملكة العربية السعودية االمارات العربية المتحدة

 
 2018 العام من كانون األول  خالل العربية الدول اىل الصناعية الصادرات توزيع :3رقم  رسم بياين
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سويسرا بلجيكا ق ر  السويد دول اوروبية اخر  المملكة المتحدة المانيا هولندا اليونان فرنسا اس انيا ايطاليا

 
 2018 العام نم كانون األول  خالل االوروبية الدول اىل الصناعية الصادرات توزيع :4رقم  رسم بياين



 
 

 26 اجلمارك اللبنانية ادارةمصدر األرقام:  يةمصلحة املعلومات الصناع - وزارة الصناعة

 

 
 2018-2017-2016 االعوام خالل الصناعية واملعدات اآلالت من االستريادات قيمة مقارنة :5رقم  رسم بياين

 
 2018 العام من كانون األول  شهر خالل الصناعي النشاط حبسب املستور دة الصناعية واملعدات اآلالت توزيع :6رقم  رسم بياين


