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 كلمة شكر
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الصناعية بشكل دوري. ان تنفيذ القطاع الصناعي يعكس مدى التزام وجدية الوزارة يف توفري املعلومات 

مر واالجيايب بني اعضاء فريق العمل ثمل يكن لينجز دون التعاون املطوير وحتديث هذا النظام االحصائي وت
املسؤول عن النظام االحصائي. لذلك البد من ان اتوجه بالشكر اىل الزمالء يف مصلحة املعلومات 

يف مصلحة الدراسات االقتصادية للجهد الكبري واملتواصل  الصناعية والزمالء املشاركني يف هذه الدراسة
كما اتوجه بالشكر اىل الزمالء يف   تنقيحها وحتليلها.و جل مجع املعلومات وادخاهلا أالذي مت بذله من 

للتعاون املثمر واملصاحل االقليمية يف حمافظات البقاع واجلنوب والشمال والنبطية مصلحة الشؤون التقنية 
وال ننسى الصناعيني الذين تعاونوا بشكل اجيايب مع فريق العمل،  ذي انتج هذا النظام االحصائي.اء الوالبن  

 والثقة اليت منحونا اياها. واجلهد فلهم الشكر للوقت 

ملعايل وزير الصناعة د.حسني احلاج حسن لرعاية هذا وال بد يل يف النهاية من توجيه الشكر العميق 
لتنفيذ هذا النظام املطلق  هلدعماالستاذ داين جدعون عام وزارة الصناعة لسعادة مدير املشروع، كما 
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 ملخص 

 1500عينة من  1/7/2018إىل  15/8/2017ن تنفيذها خالل الفرتة املمتدة م تشمل هذه الدراسة اليت مت
بالتصدير. مت إنتقاء هذه املصانع بشكل عشوائي من جمموع  تقوممنها  656النشاطات الصناعية،  مجيعمصنعًا من 
 همع االشارة اىل ان. 2016مت مجع املعلومات عن العام قد اليت حصلت على شهادة صناعية من وزارة الصناعة و املصانع 

يضاف عليها تلك املرخصة  مصنعاً  4438لدى وزارة الصناعة عدد املصانع املرخصة بلغ  2016ولغاية هناية العام 
ن ملف حصلت على شهادة صناعية نظرًا ألمصنعًا وتلك الغري مرخصة و  192ة واليت بلغ عددها خارج وزارة الصناع

 5336 ،2016 هناية العام لغاية ليكون عدد املصانع االمجايل ، مصانع 706واليت بلغ عددها  الدرس قيدترخيصها 
 مصنعاً.

كما د.أ. للمصنع الواحد.   3،788،615مبعدل دوالر أمريكي )د.أ.(  5،682،922،966 الصناعي الناتجبلغ 
وشراء سلع هبدف  األولية املواد وشراء الدائمني غري العاملني واجور الدائمني العاملني اجور) للنفقات العام اجملموع بلغ

 والتكاليف والنفقات األخرى الطاقة مصادر على ونفقات الكهرباء على والنفقات احملروقات على والنفقاتالتجارة 
 .أ.د 4،920،105،462( وأجور أصحاب العمل والشركاء املختلفة

، د.أ. للمصنع الواحد 1،971،481د.أ. مبعدل  2،957،222،248 بلغ جمموع النفقات على املواد األولية و 
د.أ.  77،217 د.أ. مبعدل 115،826،082الكهرباء(  إلنتاجتعملة ساملغري )جمموع النفقات على احملروقات و 

 .للمصنع الواحدد.أ.  74،344د.أ. مبعدل  111،515،905 كما بلغ جمموع النفقات على الكهرباء  .للمصنع الواحد
 .أ.د 20،681،057 االخرى الطاقة مصادر كلفة بلغتو 

 ...(رسوم بلديةتأمني، ، )مياه، صيانة، فوائد مصرفية جمموع النفقات والتكاليف املختلفةذلك بلغ اضافة اىل 
 . د.أ. للمصنع الواحد 580،340مبعدل  د.أ. 870،509،294

هم من  %79.9 ،عمال 44،105يف هذه العينة من املصانع  الدائمني بلغ عدد العاملنيمن جهة اخرى، 
األجور املدفوعة جلميع جمموع أما  عاماًل. 29يف املصنع الواحد الدائمني . كما بلغ معدل عدد العاملني نياللبناني

  د.أ. كأجر سنوي للعامل الواحد. 13،337د.أ.  مبعدل  588،243،183فقد بلغ الدائمني العاملني 

كما بلغ معدل   .عامالً  6،757يف هذه العينة من املصانع  غري الدائمني )على اساس دوام كامل( بلغ عدد العاملنيو 
فقد بلغ غري الدائمني األجور املدفوعة جلميع العاملني جمموع أما . لاعم 5يف املصنع الواحد غري الدائمني عدد العاملني 

 .4،841اصحاب العمل دد كما بلغ ع  د.أ. كأجر سنوي للعامل الواحد. 6،113د.أ. مبعدل  41،302،389
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I-  المقدمة 
ووضع ان امهية االحصاءات بشكل عام واالحصاءات الصناعية بشكل خاص تكمن يف البناء عليها الختاذ القرارات 

ال بد ان ترتكز على اخلطط االسرتاتيجية والعملية فوليس الصدار تقارير ودراسات تقليدية توضع يف االدراج. اخلطط 
وتصويبها وتعديل مسارها عند ودراسة مدى حتقيق اهدافها تقييمها اسس واقعية مبنية على ارقام ووقائع كما ال ميكن 

نقلة نوعية على صعيد  الدائم النظام االحصائي الصناعي من هنا، ميثل .دون االعتماد على مؤشرات احصائية الضرورة
 وزارةها مصلحة املعلومات الصناعية يف فباإلضافة اىل التقارير الشهرية والفصلية اليت تصدر  .انتاج االحصاءات الصناعية

اآلالت واملعدات الصناعية اليت ترتكز على مصادر خارجية كمديرية  واستريادات، كتقارير الصادرات الصناعية الصناعة
اخلية كقواعد املعلومات اخلاصة هبا، وضعت الوزارة القائمة على مصادر د الصناعية اجلمارك اللبنانية وتقارير الرتاخيص

بتيومي املعلومات الصناعية اخلاصة باملصانع بشكل سنوي من جهة "النظام االحصائي الصناعي الدائم" الذي يسمح 
وبالتايل التعرف على تطور القطاع الصناعي وتقييم  ،بإصدار اهم املؤشرات االقتصادية من جهة اخرى ويسمح

 صار الحقاً اىل اختاذ االجراءات املناسبة من اجل تأمني اسباب منو هذا القطاع.الصناعية املتبعة لي  السياسات 
 

يعتمد النظام االحصائي الصناعي الدائم على مجع معلومات عن عينة من املصانع تشمل مجيع النشاطات الصناعية.   
( سيتم 2016مصنعًا )سنة املرجع  1،500من تنفيذه  ةلثالثابلغ عدد املصانع اليت مشلتهم العينة خالل السنة وقد 

)سنة املرجع  مصنعاً  1،975 در االشارة اىل ان اخنفاض حجم العينة منجتو  عرض النتائج االحصائية اخلاصة هبا.
الفرتة اليت مجعت فيها املعلومات من  تقليصيعود بشكل رئيسي اىل  (2016)سنة املرجع  مصنعاً  1،500اىل  (2015
لدراسة العام  (2016)سنة املرجع  ونصف الشهر اشهر 10اىل  2015لدراسة العام  (2015)سنة املرجع  اً شهر  12

بعد تعديل االستمارة  1/7/2018ابتداًء من  2017، ذلك انه مت اختاذ قرار جبمع املعلومات عن سنة املرجع 2016
ميكن احتساهبا بناًء على االستمارة احلالية )القيمة  االحصائية حبيث ميكن احتساب عدد من املؤشرات االقتصادية اليت ال

 املضافة واالستهالك الوسيط(.
  

ن في وزارة الصناعة اللبنانية يموظف يتألف حصرًا منتجدر االشارة الى ان فريق العمل الذي يتولى هذه المهام 
 صفر ليرة لبنانية. يوبالتالي فإن كلفة المشروع  ه
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II-   الدائمالصناعي مشروع النظام االحصائي 
 

 الدراسات التي شملت القطاع الصناعي .1
للمصتانع مبستح الصتناعة ، قامتت وزارة نظم املعلومات الصناعية ووضع اخلطط املبنية على وقائع وارقامسبيل تطوير يف 
( مشلتتتت 2007)ستتتنة املرجتتتع  2010- 2009ودراستتتة ختتتالل عتتتامي  1998ودراستتتة بالعينتتتة يف العتتتام  1995يف العتتتام 

نشتتاء نظتتام إاملصتتانع التتيت توكتتف اكثتتر متتن اربعتتة عمتتال. مت تنفيتتذ هتتذه الدراستتات بصتتورة متقطعتتة وكتتان البتتد متتن التفكتتري ب
تتن التتوزارة متتن تيتتومي املعلومتتات الصتتناعية بطريقتتة دوريتتة وبكلفتت ك  ة مقبولتتة. متتن هنتتا كانتتت والدة مشتتروع النظتتام احصتتائي مي 

نورد تفاصتيل عتن . فيمتا يلتي ست2015متن العتام  آذارالذي مت البتدء بتطبيقته اعتبتاراً متن شتهر  الدائمالصناعي االحصائي 
وانتتج ختالل ( 2013مصنعاً )ستنة املرجتع  1389الدراسة االوىل اليت مشلت  2015الذي انتج خالل العام  هذا املشروع

 1500التتتيت مشلتتتت  احلاليتتتة الدراستتتةو  (2015مصتتتنعاً )ستتتنة املرجتتتع  1975الدراستتتة الثانيتتتة حيتتتث مشلتتتت  2018العتتتام 
 .(  2016مصنعاً )سنة املرجع 

 

 ماهية المشروع  .2
 :هلم يتقدم الصناعيون اللبنانيون سنوياً بطلب للحصول على الشهادة الصناعية اليت تعترب مستنداً اساسياً يسمح

 بالتصدير اىل اخلارج. .1
 ضة للكهرباء.باحلصول على تعرفة خمف   .2
 .)دون احلاجة للوحات عمومية( البضائع املصنعةلنقل  تسجيل آلياهتم اخلاصة .3

 :تتضتتتمنعتتتن القطتتتاع الصتتتناعي اللبنتتتاين، مت وضتتتع استتتتمارة احصتتتائية  بصتتتورة دوريتتتةهبتتتدف احلصتتتول علتتتى معلومتتتات 
الطاقتتة و  النفقتتات علتى االجتور ،التدائمني وغتتري التدائمني واصتحاب العمتلمعلومتات عتن النشتاط الصتتناعي، عتدد العتاملني 

 املباعتتتتةمنتجتتتات لاالمجاليتتتتة لقيمتتتة باالضتتتتافة اىل ال ،احملروقتتتاتو والستتتلع املشتتتترتاة هبتتتدف التجتتتتارة ملتتتواد األولي تتتتة وا الكهربائيتتتة
 ،معلومتات عتتن املختزون والكميتات املنتجتة واحلاجتتة اىل عمتال ودراستات جتتدوى ،ومبيعتات الستلع املشترتاة هبتتدف التجتارة

. وقتتد املشتتاكل التتيت تواجتته الصتتناعيني عنتتد التصتتدير ،معاهتتد تقنيتتة يستتتقبال متتتدربني جتتامعيني وخرجيتتالاستتتعداد املصتتنع 
يعتتترب االستتتتمارة االحصتتائية اخلاصتتتة بالنظتتام االحصتتتائي التتتذي  13/1/2015تتتاري   3/1رقتتتم ر قتترار وزيتتتر الصتتناعة صتتد

 يتجزأ من طلب احلصول على الشهادة الصناعية.   ال جزءاً الدائم الصناعي 
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 اهداف المشروع .3
 هداف الرئيسية للمشروع بالتايل:ميكن تلخيص اال

 وما يؤمنه من فرص عمل.تج احمللي توفري معطيات عن الواقع الصناعي يف لبنان وما يوفره من مسامهة يف النا 
  مجع املعلومات حول الصعوبات واملشاكل اليت يعاين منها القطاع الصناعي واملسامهة يف توضيح الواقع

 االقتصادي ملؤسسات اإلنتاج الصناعية.
  إصدار مؤشرات اقتصادية تعكس الواقع الصناعي وتساعد يف توضيح مسامهة هذا القطاع يف االقتصاد

 الوطين اللبناين.
  تأمني املعلومات عن املصانع العاملة يف لبنان الرشاد املستوردين من لبنان إىل عناوين املصانع وتسهيل

 تصدير املنتجات الصناعية اللبنانية.

ن املعتلومتات التيت مت مجعهتا هتتي ألجتتتل إصتتدار نتتتائتتج وجتتداول إحصتائيتتة كاملتة عتن واقتتتع الصناعتتة أاىل جتدر االشارة 
 24/3/1942تتاريتتت   155. أمتتا املعتلومتتتات الفتتتردية فتتبقتتتى ستتترية وذلتتك عمتتالً بأحكتتام املرستتتتوم االشترتاعتتتي رقتتتم يف لبنتتان

تعتتترب ستتترية فتتال تستتتعمل إال لتحضتتري جتتداول اإلحصتتاء وال ميكتتن الثالثتتة علتتى أن هتتذه املعلومتتات " والتتذي ينتتتص يف متتتادته
 و غريها االطالع عليها".ألي شخص أو ألية دائرة من دوائر احلكومة أ

 

 تنفيذ المشروع وكلفته .4
عند التقدم بطلب للحصول على شهادة صناعية يزوَّد صاحب العالقة املنتدب من قبل املصنع باستمارة احصائية 

( ليتم ملؤها واعادهتا عند www.industry.gov.lbوزارة الصناعة اخلاص ب)ميكن احلصول عليها من املوقع االلكرتوين 
تم تتسليمها لصاحب العالقة، و الشهادة الصناعية  إلجنازاستالم الشهادة الصناعية. بعد االنتهاء من االجراءات الروتينية 

باحثني اقتصاديني. و  صائينيحا مراجعة االستمارة االحصائية والتدقيق باالرقام املذكورة من قبل فريق عمل يتألف من
من قبل دائرة املركز اآليل يف  ايتم بعدها ادخاهلا اىل قاعدة معلومات مت اعدادهيتوىل مدقق مركزي مراجعة االستمارات ل

يف االحصاء  نييصائخالافريق من يقوم خصيصًا هلذه الغاية. بعد عملية ادخال املعلومات  مصلحة املعلومات الصناعية
 .االدخالعملية يف  او تناقضات او معلومات غري منطقية التأكد من عدم وجود اية اخطاءب

 



 7 مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة

 

 ومن ابرز الصعوبات اليت مت تسجيلها:
 مهية تزويد وزارة الصناعة باملعلومات املطلوبة وبالتايل عدم التجاوب يف بعض عدم ادراك الصناعيني أل

االحيان مع فريق عمل الوزارة اال بعد القيام بالتدخل املناسب وخاصة لناحية املعلومات عن الكميات 
 املنتجة.

 عض االحيان عند عدد من الصناعينيومات املطلوبة يف بعدم توفر املعل. 
  عدم ملء مجيع املعلومات املطلوبة وعدم حضور صاحب العالقة او موكفني من املصنع اىل الوزارة بل

مرات  توكيلهم اشخاصًا ال يستطيعون االجابة عن اي سؤال من االستمارة واضطرار فريق العمل لالتصال
وجود ارقام و  امكانية احلصول على االستمارة عن املوقع االلكرتوين اخلاص بوزارة الصناعة رغمعدة باملصنع 

 مما يسمح هلم بتعبئتها مسبقاً.ستفسار عن املعلومات املطلوبة هواتف ميكن للصناعيني االتصال هبا لال

ن تعاون الصناعيني كان أالتنويه بال بد من فريق العمل ه بالرغم من الصعوبات اليت واجهت جتدر االشارة اىل ان
ونعو ل بالتايل على ارتفاع نسبة التجاوب سنة بعد سنة، السيما أن الصناعيني يتأكدون من  من السنوات السابقة. افضل

ب مبا ال ينعكس سلباً عليهم اضافة اىل استفادة العديد منهم من املعلومات اخلاصة هبم جيالتزامنا بسرية املعلومات حيث 
 لزيادة اطالعهم على جماالت التوفري والتطوير يف مصانعهم وعملياهتم املالية والسيما اصحاب املصانع الصغرية.

 

 (2016سنة المرجع نتائج الدراسة ) .5
 مصتنعاً  1،500عينتة متن  كمتا ذكرنتا ستابقاً   والتيت مشلتت 2016لدراستة العائتدة للعتام اما يلي ستنعرض ابترز نتتائج  يف

 2016-2010 بتتني العتتامني امنهتتا مت تأسيستته %23.7ستتنوات،  19.5 معتتدل اعمتتار هتتذه املصتتانع متتع االشتتارة اىل ان
 (1. )رسم بياين رقم يعملون بشكل مومسي كمعاصر الزيتون وجمابل الزفت 71و منها يعمل بشكل دائم 1429و

 1الرئيسية الصناعيةالنشاطات  .1.5
مصتنعاً  215مصتنعاً للمنتجتات الغذائيتة واملشتروبات،  384من ابرز النشاطات الصناعية الرئيسية اليت مشلتها العينتة: 

 مصتنعاً  155، (باستتثناء املاكينتات واملعتدات)مصتنعاً ملنتجتات املعتادن املشتكلة  174 ،ملنتجتات املعتادن الالفلزيتة االخترى
 مصنعاً للمواد واملنتجات الكيميائية. 140و آخر موضع يف صنفةامل غري نتجاتوامل الثاثل

                                                           
 44 ص 3ملزيد من التفصيل حول توصيف النشاطات الصناعية نرجو مراجعة امللحق رقم  1
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. احتتل متن املصتانع التيت مشلتهتا العينتة  %43.7مصتنعاً اي متا نستبته  656ر اىل اخلتارج صتد  بلغ عتدد املصتانع التيت ت  
بالتصتدير متن  اً مصتنع 166رة حيث قام صد  ت  عدد املصانع املجلهة املنتجات الغذائية واملشروبات املرتبة االوىل  صناعةقطاع 
 .اً مصتنع 140متن اصتل  اً ر صتد  م   اً مصتنع 80تب صنع املواد واملنتجات الكيميائيةمشلتهم العينة يليه قطاع  اً مصنع 384اصل 

   (2ورسم بياين رقم  1)جدول رقم 

 اليد العاملة .2.5

كمتا بلتغ معتدل اليتد  )دائمتون وغتري دائمتني واصتحاب عمتل( عمتال 55،703اليد العاملة يف هتذه العينتة  جمموع بلغ
 (14و 2)جدول رقم  .عامالً  37العاملة يف املصنع الواحد 

 نالعمال الدائمو  .1.2.5
ومتثتل النستاء  موعهذا اجمل% من 79.9متثل اليد العاملة اللبنانية حوايل ،  عمال 44،105بلغ عدد العمال الدائمني 

 اضعاف عدد العمال االناث.  4.9اي ان عدد العمال الذكور يساوي منه % 17

بشتكل  ت% متن جممتوع النستاء العتامال 67 علتى عتامالً  49تستحوذ املصانع الكبرية اليت يبلغ عدد عماهلا اكثر متن 
 يف املصانع اليت مشلتها العينة. دائم

 99التتيت توكتتف اكثتتر متتن  املصتتانع، بينمتتا متثتتل الً معتتا 49وكتتف اكثتتر متتن تالتتيت مشلتهتتا العينتتة  املصتتانع% متتن 16.5
 صانع املستهدفة بالدراسة.% من جمموع امل7.6 عامالً 

حيتتث بلغتتت الدائمتتة النستتبة االكتترب متتن العمالتتة اللبنانيتتة واالجنبيتتة علتتى استتتحوذ قطتتاع املنتجتتات الغذائيتتة واملشتتروبات 
 .يةاالجنب ة% من جمموع العمال27.7% من جمموع العمالة اللبنانية و31.7هذه النسبة 

يف املصنع الواحد حيث بلغ  الدائمني معدل عدد العمال جلهة املرتبة االوىل  الورق ومنتجات الورقاحتل قطاع صناعة 
 صناعةومن مث قطاع  الً عام 78 تب آخر( موضع يف املصنفة )غري الكهربائية واالجهزة اآلالت صناعةعاماًل يليه قطاع  88

حجم هذه املؤسسات   اىل انمما يؤشر  عامالً  32 تباعادة التدوير قطاع  يليه عامالً  36 تباملنتجات الغذائية واملشروبات 
 (3ورسم بياين رقم  15و 3)جدول رقم  كبري.
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 العمال غير الدائمين .2.2.5
هذا % من 15.9حوايل النساء متثل عاماًل،  6،757بلغ عدد العمال غري الدائمني )على اساس دوام كامل( 

 اضعاف عدد العمال االناث.  5.3اي ان عدد العمال الذكور يساوي موع اجمل

 تمن جمموع النساء العامال% 75.3 على عامالً  99تستحوذ املصانع الكبرية اليت يبلغ عدد عماهلا اكثر من 
 يف املصانع اليت مشلتها العينة.بشكل غري دائم 

حيث بلغت هذه النسبة غري الدائمة النسبة االكرب من العمالة على استحوذ قطاع املنتجات الغذائية واملشروبات 
 العمالة.هذه % من جمموع 53.1

معدل عدد العمال جلهة املرتبة االوىل  (غري املصنفة يف موضع آخر)اآلالت واالجهزة الكهربائية  اعةاحتل قطاع صن
ومن مث  لاعم 9 تبملنتجات الغذائية واملشروبات ا صناعةيليه قطاع  الً ماع 15يف املصنع الواحد حيث بلغ  غري الدائمني 

 (4ورسم بياين رقم  16و 4. )جدول رقم عمال 7تب اخلشب واملنتجات والفلني، باستثناء االثاث اعةصنقطاع 

 اصحاب العمل .3.2.5
 .لكل مصنع عمل/شركاء اصحاب 3مبعدل  4،841 يف هذه العينة من املصانع والشركاء اصحاب العملدد بلغ ع

 األجور .3.5

 الدائميناجور العمال  .1.3.5

 الناتج% من 10.4 د.أ. اي ما نسبته 588،243،183مشلتهم الدراسة  ذينال الدائمنيبلغ جمموع اجور العمال 
 د.أ.  13،337السنوي للعامل الواحد كما بلغ معدل األجر  ،% من جمموع النفقات12و الصناعي

حيث  العمال الدائمني جوراالوىل من حيث جمموع قيمة اتبة املنتجات الغذائية واملشروبات املر  صناعةاحتل قطاع 
املرتبة الثانية حيث بلغت هذه القيمة يف  املعادن الالفلزية االخرى صناعةد.أ. ويليه قطاع  173،298،609بلغ 

  د.أ. 67،298،607مبا قيمته  املواد واملنتجات الكيميائيةصناعة  قطاعومن مث د.أ.  72،885،174

املرتبة االوىل من حيث معدل االجر  (آخر موضع يف املصنفة غري) الكهربائية واالجهزة اآلالت صناعةاحتل قطاع 
 16،614مبا قيمته منتجات املعادن الالفلزية االخرى  صناعةد.أ. يليه قطاع  17،200مبا قيمته  الدائم السنوي للعامل

 د.أ. 16،034 مبا قيمتهالورق ومنتجات الورق  ومن مث قطاع صناعة د.أ.
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الواحد يرتفع ارتفاعًا تصاعديًا مع حجم املؤسسة من  الدائم جتدر االشارة هنا اىل ان معدل االجر السنوي للعامل 
د.أ.  16،408مقابل  الً معا 11د.أ. للمصانع اليت توكف اقل من  8،766بلغ هذا املعدل  .حيث عدد العمال

 (5ورسم بياين رقم  17و 5عاماًل. )جدول رقم  99للمصانع اليت توكف اكثر من 

 الدائمين غيراجور العمال  .2.3.5

 الناتج% من 0.7د.أ. اي ما نسبته  41،302،389مشلتهم الدراسة  ذينال الدائمني غريبلغ جمموع اجور العمال 
 د.أ.  6،113الواحد  غري الدائم السنوي للعاملكما بلغ معدل األجر  ،% من جمموع النفقات0.8و الصناعي

العمال غري الدائمني اجور موع قيمة املنتجات الغذائية واملشروبات املرتبة االوىل من حيث جم صناعةاحتل قطاع 
حيث  (غري املصنفة يف موضع آخر)اآلالت واالجهزة الكهربائية د.أ. ويليه قطاع صناعة  18،810،010حيث بلغ 

 3،601،699صناعة منتجات املعادن الالفلزية االخرى مبا قيمته  قطاعومن مث د.أ.  4،553،709بلغت هذه القيمة 
  د.أ.

غري الدائم  املرتبة االوىل من حيث معدل االجر السنوي للعاملاملالبس، هتيئة وصبغ الفراء  صناعةاحتل قطاع 
 صناعةومن مث قطاع  د.أ. 11،173مبا قيمته الفلزات القاعدية  اعةصند.أ. يليه قطاع  12،994مبا قيمته  الواحد
 د.أ. 10،541 مبا قيمته  (آخر موضع يف املصنفة غري) الكهربائية واالجهزة اآلالت

مع حجم ال يتغري بشكل تصاعدي الواحد غري الدائم جتدر االشارة هنا اىل ان معدل االجر السنوي للعامل 
 5،847عمال مقابل  6د.أ. للمصانع اليت توكف اقل من  9،798بلغ هذا املعدل  .املؤسسة من حيث عدد العمال

 (6ورسم بياين رقم  18و 6عاماًل. )جدول رقم  99د.أ. للمصانع اليت توكف اكثر من 

 النفقات على المواد االولية .4.5
متتن جممتتوع النفقتتات  %60.1اي متتا نستتبته د.أ.  2،957،222،248قيمتتة النفقتتات علتتى املتتواد االوليتتة  جممتتوع بلتتغ

   د.أ. 1،971،481االولية للمصنع الواحد  املواد كما بلغ معدل النفقات على هلذه العينة من املصانع

يليتتته  د.أ. 1،265،506،791قيمتهتتتا املرتبتتتة االوىل اذ بلغتتتت  واملشتتتروبات الغذائيتتتة املنتجتتتات واحتتتتل قطتتتاع صتتتناعة
صتتتتتتناعة اآلالت واالجهتتتتتتزة  ومتتتتتتن مث  قطتتتتتاع .أ.د 296،218،916بقيمتتتتتة  اعة املتتتتتواد واملنتجتتتتتتات الكيميائيتتتتتتةصتتتتتتنقطتتتتتاع 

 .أ.د 225،578،176مبا قيمته  (غري املصنفة يف موضع آخر)الكهربائية 
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غتري )بالنسبة ملعدل النفقتات علتى املتواد االوليتة للمصتنع الواحتد فقتد احتتل قطتاع صتناعة اآلالت واالجهتزة الكهربائيتة 
بقيمتتتتتتتة  الفلتتتتتتتزات القاعديتتتتتتتة اعةصتتتتتتتنيليتتتتتتته قطتتتتتتتاع  د.أ. 8،056،363املرتبتتتتتتتة االوىل بقيمتتتتتتتة  (املصتتتتتتتنفة يف موضتتتتتتتع آختتتتتتتر

 د.أ. 4،759،235بقيمة  صناعة الورق ومنتجات الورقد.أ. ومن مث قطاع  6،334،218

ويالحظ ان معتدل النفقتات علتى املتواد االوليتة للمصتنع الواحتد يرتفتع ارتفاعتاً تصتاعدياً متع حجتم املؤسستة متن حيتث 
د.أ.  14،356،096عمتتتال مقابتتتل  6د.أ. للمصتتتانع التتتيت توكتتتف اقتتتل متتتن  113،854 بلتتتغ هتتتذا املعتتتدل .العمتتتالعتتتدد 

 (7ورسم بياين رقم  19و 7عاماًل. )جدول رقم  99للمصانع اليت توكف اكثر من 

 السلع المشتراة بهدف التجارةالنفقات على  .5.5
املشترتيات هلتذه الستلع بلغتت قيمتة % كمتا 18.7لتديها غتري تلتك املصتنعة ستلع بلغت نسبة املصانع اليت متتارس جتتارة 

قيمتة املشترتيات % من جمموع النفقات هلذه العينة من املصتانع كمتا بلتغ معتدل 3.1 اي ما نسبتهد.أ.  153،643،933
   .أ.د 548،728للمصنع الواحد ما قيمته  للسلع هبدف التجارة

للمصتنع الواحتد فقتد احتتل قطتاع صتناعة التورق ومنتجتات رة علتى الستلع املشترتاة هبتدف التجتا النفقتاتبالنسبة ملعدل 
غتتتري املصتتتنفة يف موضتتتع )صتتتناعة اآلالت واالجهتتتزة الكهربائيتتتة  قطتتتاع يليتتته د.أ. 1،771،455املرتبتتتة االوىل بقيمتتتة  التتتورق
باستتتتتتثناء االثتتتتاث، صتتتتتنع ) صتتتتنع اخلشتتتتب واملنتجتتتتتات والفلتتتتنيد.أ. ومتتتتتن مث قطتتتتاع صتتتتتناعة  1،224،554بقيمتتتتة  (آختتتتر

 د.أ. 836،213بقيمة  (االصناف املنتجة من القش ومواد الضفر

 .يرتفتع ارتفاعتاً تصتاعدياً متع حجتم املؤسستة متن حيتث عتدد العمتالشترتيات امل هذه ويالحظ ان معدل النفقات على
د.أ. للمصتانع التيت توكتف  1،633،436عمتال مقابتل  6د.أ. للمصانع اليت توكتف اقتل متن  62،332 بلغ هذا املعدل

 (8ورسم بياين رقم  20و 8عاماًل. )جدول رقم  99اكثر من 

 النفقات على المحروقات  .6.5
 171،589،800 )تشمل تلك املدفوعة على املازوت النتتاج الطاقتة الكهربائيتة( بلغت قيمة النفقات على احملروقات

كمتا بلتتغ معتدل النفقتات علتى احملروقتات للمصتتنع  املصتانعهلتتذه العينتة متن  % متن جممتوع النفقتات3.5 اي متا نستبته. د.أ
  .أ.د 114،393الواحد ما قيمته 
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د.أ. يليته قطتاع  55،744،917ملرتبتة االوىل اذ بلغتت قيمتهتا ااملنتجات املعادن الالفلزية االخرى  صناعةاحتل قطاع 
ومتتتتن مث قطتتتتاع صتتتتناعة املنتجتتتتات الكيميائيتتتتة بقيمتتتتة  .أ.د 53،790،792بقيمتتتتة  واملشتتتتروبات الغذائيتتتتة املنتجتتتتاتصتتتناعة 

 د.أ.  16،895،035

املرتبتتة امتتا بالنستتبة ملعتتدل النفقتتات علتتى احملروقتتات للمصتتنع الواحتتد فقتتد احتتتل قطتتاع صتتناعة التتورق ومنتجتتات التتورق 
أ. ومتتتن مث  د. 259،279بقيمتتتة املنتجتتتات املعتتتادن الالفلزيتتتة االختتترى  صتتتناعةد.أ. يليتتته قطتتتاع  313،572بقيمتتتة االوىل 
 د.أ.  202،498بقيمة الفلزات القاعدية  اعةصنقطاع 

جتتتدر االشتتارة هنتتا اىل ان معتتدل النفقتتات علتتى احملروقتتات للمصتتنع الواحتتد يرتفتتع ارتفاعتتاً تصتتاعدياً متتع حجتتم املؤسستتة 
د.أ.   929،027عمتتال مقابتتل  6د.أ. للمصتتانع التتيت توكتتف اقتتل متتن  6،187بلتتغ هتتذا املعتتدل . متتن حيتتث عتتدد العمتتال

 (9ورسم بياين رقم  21و 9عاماًل. )جدول رقم  99للمصانع اليت توكف اكثر من 

 النفقات على الكهرباء .5.5
النفقتتتات هلتتتذه جممتتتوع متتتن  %2.3 نستتتبتهاي متتتا  د.أ. 111،515،905قيمتتتة النفقتتتات علتتتى الكهربتتتاء جممتتتوع بلتتتغ 

متتع االشتتارة اىل ان  د.أ. 74،344د متتا قيمتتته كمتتا بلتتغ معتتدل النفقتتات علتتى الكهربتتاء للمصتتنع الواحتتالعينتتة متتن املصتتانع  
متن جممتوع  %1.19بلتغ  الكهربائية الطاقة نتاجال املازوت على املدفوعة تلكنسبة النفقات على الكهرباء دون احتساب 

 .النفقات هلذه العينة من املصانع

د.أ. يليتتته قطتتتاع  36،003،915املرتبتتتة االوىل اذ بلغتتتت قيمتهتتتا واملشتتتروبات  الغذائيتتتةاملنتجتتتات  صتتتناعةاحتتتتل قطتتتاع 
 بقيمتتة املنتجتتات الكيميائيتتةد.أ. ومتتن مث قطتتاع صتتناعة  27،189،068بقيمتتة  االختترى الالفلزيتتة املعتتادن منتجتتات صتتناعة

 د.أ.  10،358،306

املرتبتة االوىل  صناعة الورق ومنتجتات التورقاما بالنسبة ملعدل النفقات على الكهرباء للمصنع الواحد فقد احتل قطاع 
 126،461حبتتوايل  االختترى الالفلزيتتة املعتتادن منتجتتاتد.أ. يليتته قطتتاع صتتناعة  143،542متتا قيمتتته هتتذا املعتتدل  ذ بلتتغا

 د.أ.  124،045حبوايل   )غري املصنفة يف موضع آخر(صناعة اآلالت واالجهزة الكهربائية د.أ. ومن مث 

الواحد يرتفع ارتفاعاً تصاعدياً متع حجتم املؤسستة متن جتدر االشارة هنا اىل ان معدل النفقات على الكهرباء للمصنع 
 544،364عمتتال مقابتتل حتتوايل  6د.أ. للمصتتانع التتيت توكتتف اقتتل متتن  5،728بلتتغ هتتذا املعتتدل  .حيتتث عتتدد العمتتال

 (10ورسم بياين رقم  22و 10)جدول رقم  عاماًل. 99د.أ.  للمصانع اليت توكف اكثر من 
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 المختلفةالنفقات  .5.5
صتتترفية، الرستتتوم البلديتتتة، املوالتتتيت تشتتتمل النفقتتتات علتتتى امليتتتاه، الصتتتيانة، الفوائتتتد  املختلفتتتةقيمتتتة النفقتتتات جممتتتوع بلتتتغ 

% متتن جممتتوع النفقتتات هلتتذه العينتتة متتن 17.7اي متتا نستتبته  د.أ. 870،509،294 ...تتتأمنيال، االجيتتارات االتصتتاالت،
 د.أ. 580،340ا قيمته للمصنع الواحد ماملختلفة كما بلغ معدل النفقات  املصانع

د.أ. يليتته قطتتاع  293،464،698املرتبتتة االوىل اذ بلغتتت قيمتهتتا واملشتتروبات  الغذائيتتةاملنتجتتات  صتتناعةاحتتتل قطتتاع 
 بقيمتةاملنتجتات الكيميائيتة صتناعة قطتاع د.أ. ومتن مث  157،801،460بقيمة  االخرى الالفلزية املعادن منتجات صناعة

 د.أ.  126،653،350

املرتبتة االوىل اذ  صتناعة التورق ومنتجتات التورقللمصتنع الواحتد فقتد احتتل قطتاع  املختلفتةامتا بالنستبة ملعتدل النفقتات 
 حبتتوايل( غتتري املصتتنفة يف موضتتع آختتر)صتتناعة اآلالت واالجهتتزة الكهربائيتتة يليتته قطتتاع د.أ.  1،490،586متتا قيمتتته  بلتتغ

 د.أ.  904،667حبوايل  الكيميائيةاملنتجات ومن مث صناعة  د.أ.  1،224،907

للمصتتتنع الواحتتتد يرتفتتتع ارتفاعتتتاً تصتتتاعدياً متتتع حجتتتم املؤسستتتة متتتن  املختلفتتتةجتتتدر االشتتتارة هنتتتا اىل ان معتتتدل النفقتتتات 
د.أ.  4،935،600عمتال مقابتل  6د.أ. للمصتانع التيت توكتف اقتل متن  14،490بلتغ هتذا املعتدل  .حيث عتدد العمتال

 (11ورسم بياين رقم  23و 11)جدول رقم  عاماًل. 99للمصانع اليت توكف اكثر من 
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 2الناتج الصناعي اإلجمالي )مخرجات القطاع الصناعي( .9.5

النتاتج الصتناعي د.أ. كمتا بلتغ معتدل  5،682،922،966بلغ النتاتج الصتناعي اإلمجتايل للمصتانع التيت مشلتهتا العينتة 
 د.أ. 3،788،615للمصنع الواحد 

 2،230،214،779الغذائيتة واملشتروبات املستاهم األكترب يف النتاتج الصتناعي مبتا قيمتته  املنتجتاتعترب قطاع صناعة ي  
د.أ. ومتتن مث قطتتاع صتناعة املتتواد واملنتجتتات  786،019،884د.أ. يليته قطتتاع صتناعة املعتتادن الالفلزيتتة االخترى مبتتا قيمتته 

 مبتا قيمتته ة، باستتثناء املاكينتات واملعتداتمنتجات املعادن املشتكليليه صناعة  د.أ. 586،501،515مبا قيمته  الكيميائية
 د.أ. 388،397،150

حيتل قطاع صناعة اآلالت واالجهزة  د.أ. 102،022ما قيمته الصناعي  الناتجتساوي مسامهة العامل الواحد يف 
 الواحد حيث بلغمعدل الناتج الصناعي للمصنع املرتبة االوىل جلهة  (غري املصنفة يف موضع آخر)الكهربائية 

صناعة قطاع د.أ. ومن مث  9،363،697 مبا قيمته الورق ومنتجات الورقصنع د.أ. يليه قطاع  13،338،444
 د.أ.  6،999،318ا قيمته مب الفلزات القاعدية

املرتبتتة االوىل متتن حيتتث قيمتتة النتتاتج الصتتناعي للمصتتانع التتيت الغذائيتتة واملشتتروبات  املنتجتتاتقطتتاع صتتناعة  كمتتا احتتتل
 يليتتته قطتتتاعد.أ.  328،168،248وقتتتد بلغتتتت قيمتتتة التصتتتدير هلتتتذا القطتتتاع د.أ.  1،515،217،107مبتتتا قيمتتتته  تصتتتدر

 القطتتتتتتتاع هلتتتتتتتذا التصتتتتتتتدير قيمتتتتتتتة بلغتتتتتتتت وقتتتتتتتدد.أ.  511،561،212صتتتتتتتناعة املتتتتتتتواد واملنتجتتتتتتتات الكيميائيتتتتتتتة مبتتتتتتتا قيمتتتتتتتته 
بقيمتتتتتتة  (آختتتتتتر موضتتتتتتع يف املصتتتتتتنفة غتتتتتتري) الكهربائيتتتتتتة واالجهتتتتتتزة اآلالت صتتتتتتناعة قطتتتتتتاعومتتتتتتن مث  .أ.د 148،984،988
 د.أ. 367،439،531

الصناعي للمصنع الواحد يرتفع ارتفاعتاً تصتاعدياً متع حجتم املؤسستة متن حيتث  الناتججتدر االشارة هنا اىل ان معدل 
د.أ.  29،583،642عمتتتال مقابتتتل  6د.أ. للمصتتتانع التتتيت توكتتتف اقتتتل متتتن  181،510بلتتتغ هتتتذا املعتتتدل  .عتتتدد العمتتتال

 (13و 12ورسم بياين رقم  25و 24و 13و 12عاماًل. )جدول رقم  99للمصانع اليت توكف اكثر من 

                                                           

 –بيعها بنفس حالتها  اليت وردت هبا  إلعادةالناتج الصناعي االمجايل = قيمة مبيعات السلع او اخلدمات اليت انتجها املصنع + قيمة مبيعات السلع واخلدمات املشرتاة  2
خدمات صناعية ق دمت لآلخرين + ايرادات اخرى + تغيري بيعها بنفس حالتها اليت وردت هبا + املقبوضات لقاء اعمال صناعية ع ملت او  إلعادةمشرتيات السلع واخلدمات 

 بيعها بنفس حالتها اليت وردت هبا إلعادةيف العمل اجلاري + التغيري يف خمزونات السلع املنجزة + التغيري يف خمزونات السلع املشرتاة 
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 يوناهم المشاكل التي صرح بها الصناع .10.5
 باإلضافة ،ء اسعار احملروقات والطاقة، منافسة السلع املستوردةغال، انقطاع التيار الكهربائي :باآليت هاميكن تلخيص

 السلع املهربة والصعوبات اليت تواجه التصدير بسبب اغالق احلدود. منافسة عدم اىل صعوبات عديدة اخرى نذكر منها

 

 (2015الدراسة بالعينة )سنة المرجع  .6
لكتي حيتث مت تعتديل االستتمارة االحصتائية لتشتمل نقتاط اضتافية عديتدة  2017يتم حالياً مجع املعلومتات عتن العتام 

والقيمتة الوستيط  االستتهالكحتستاب استيما علتى صتعيد والاالحصتائية الدوليتة واملعتايري تام مع التوصيات  لتتناسب بشك
 .ن يف التقارير اليت مت اصدارهالغاية اآل امل يتم احتساهبم اللذينة املضاف

 اتخاذ القرارات اعتماداً على المعلومات الصناعية .5
القترارات التتيت مت اختاذهتا بنتاًء علتتى املعلومتات التتيت االستتفادة متتن هتذا النظتتام االحصتائي و  جمتاالتستتنعرض متا يلتي  يف

 :وفرهاي
 

وانشتتتاء التتتدليل الصتتتناعي االلكتتترتوين املتتتتوفر جمانتتتا علتتتى  حتتتتديث ستتتجل املصتتتانع املرخصتتتة يف وزارة الصتتتناعة .1
 .(www.industry.gov.lbالصفحة االلكرتونية لوزارة الصناعة )
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ن عنتتد و علتتى تقيتتيم االتفاقيتتات التجاريتتة متتن ختتالل التعتترف اىل املشتتاكل التتيت يعتتاين منهتتا الصتتناعياملستتاعدة  .2
والعمتتل علتتى حتتل هتتذه املشتتاكل بالتعتتاون متتع وزارة اخلارجيتتة واملغرتبتتني ووزارة  التصتتدير اىل عتتدد متتن التتدول

مشتتاكل خمتلفتتة يف  وحتتل ض القطاعتتات الصتتناعيةعاستتواق لتتبلتجتتارة االمتتر التتذي ادى اىل فتتتح االقتصتتاد وا
 االسواق احلالية واجلديدة.

بعتد  واالختصاصتاتالوكتائف  حباجتة املصتانع اىل)عنتد توفرهتا(  استبوعياً املؤسسة الوطنية لالستخدام  تزويد .3
 .على هذا االمر موافقة الصناعينينيل 

لتدعم   2015املعلومتات التيت مت مجعهتا عتن العتام بنتاء علتى وزارة الصتناعة قبتل مت اعتداده متن  مشروعاقرتاح  .4
  واحالته على رئاسة جملس الوزراء. كلفة الطاقة للمصانع اللبنانية

 تثبيت مرجعية وزارة الصناعة يف جمال االحصاءات واملعلومات الصناعية. .5
 .املتوفرة واملعلومات االحصاءات على اقتصادية واحباث دراسات بناء .6
 (.Clusters) املتخصصة التجمعات وانشاء اللبنانيني الصناعيني بني التكامل امكانيات عرض .7
 .فيه اخللل مكامن ومعاجلة احمللي الصناعي االنتاج يف الضعف نقاط معرفة .8
 املستقبلية للخطط عليها والبناء والتشغيلية االسرتاتيجية وخططها للوزارة التكاملية الرؤية تطبيق نتائج تعميم .9

 .املمكن االقصى احلد اىل ومنطقية صحيحة ومعلومات بأرقام
 االستتتفادة علتتى عملهتتم يتتؤمن مبتتا ونفقتتاهتم وارداهتتتم جمتتاالت معرفتتة علتتى الصتتناعيني متتن العديتتد مستتاعدة .10

 .لديهم ملا القصوى
 .الصناعي االنتاج يف واالبتكار للتطوير االمكانيات معرفة .11
 .امامهم الدولية العالقات آفاق وفتح العاملي التطور ملواكبة الصناعيني حاجة على التأكيد .12

 المشاريع المستقبلية
امعتتات حبيتتث يقتتوم اجلربتتط دراستتات اجلتتدوى التتيت حتتاجهتتا املؤسستتات الصتتناعية بكليتتات ادارة االعمتتال يف   .1

 جدوى لصاحل الصناعيني كمشاريع خترج. اتدراس بإعدادالطالب يف اجلامعة 
 .عرب التعاون مع اجلامعات قطاع الصناعيتدريب يف ال طالب اجلامعات يف احلصول على فرصمساعدة  .2
، بتتدأت متتع قطتتاعي اجللتتود واالنستتجة ودليتتل عتتن الصتتناعات القيتتام بدراستتات تفصتتيلية عتتن بعتتض القطاعتتات .3

امهيتتة هتتذا القطتتاع والتتدفع عتتن قطتتاع االدويتتة بغيتتة ايضتتاح بدراستتة  جتتارل للبتتدءالغذائيتتة واحبتتاث اختترى والعمتتل 
د.أ.مليتار اكثتر متن التدواء البالغتة  بتوسيع السوق احمللية ملصانع االدوية اللبنانية وبالتايل خفض فاتورة استرياد
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III-  الخاتمة 
للنظام االحصائي الصناعي الدائم الذي يسمح بوضع الثالثة الثمرة الذي يعتمد على دراسة بالعينة هذا التقرير  ميثل

 القطاع الصناعي يف باالستثمار خاصةاملهتمني  العالقة اصحاباملعلومات عن القطاع الصناعي بطريقة دورية يف متناول 
لذلك  ا )القطاع الصناعي(على مجيع املصانع اليت مت اخذ العينة منههدف الدراسات بالعينة هو تعميم النتائج  .لبنان يف

 ( لتشمل مجيع املصانع املرخصة.2017سنبذل قصارى جهدنا لتعميم نتائج الدراسة التالية )سنة املرجع 

سيما على يف االقتصاد الوطين واليلعبه القطاع الصناعي  ان االرقام الواردة يف هذه الدراسة تبني الدور املهم الذي
 مستوى الناتج الصناعي ومسامهته يف الناتج القومي. 

سمح بتطوير هذا النظام ليتالءم مع وسيتراكم خربات فريق العمل املسؤول عن هذا النظام االحصائي  وقد مسح
الصناعية اخلاصة مبصانعهم  باإلحصاءاتاعيني ايالء االهتمام الالزم نا نتمىن على الصنهو  .العاملية املعايري االحصائية

 العمل على معاجلتها. بالتايل تحديد نقاط ضعفهم و ا تسمح بذلك اهن

اهلدف االول واالخري لفريق العمل املسؤول عن هذا النظام االحصائي هو حتويل ال بد من االشارة اىل ان بالنهاية، 
ني ان يوفقنا اهلل لقرارات واجراءات تساعد القطاع الصناعي على التطور وتؤمن له االزدهار ام املعلومات واالحصاءات اىل

 اىل ما نصبو اليه.
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 : الجداول االحصائية1رقم  ملحق
 .الصناعيتوزيع المصانع بحسب النشاط  .1 رقم جدول

 النسبة رصد  عدد المصانع التي ت   عدد المصانع النشاط الصناعي
 %43.23 166 384 صنع املنتجات الغذائية واملشروبات 

 %18.60 40 215 صنع منتجات املعادن الالفلزية االخرى
 %33.91 59 174 صنع منتجات املعادن املشكلة، باستثناء املاكينات واملعدات

منتجات غري مصنفة يف موضع آخر صنع االثاث، صنع  155 62 40.00% 
 %57.14 80 140 صنع املواد واملنتجات الكيميائية
 %57.61 53 92 صنع منتجات املطاط واللدائن

 %38.96 30 77 الطباعة والنشر واستنساخ وسائط االعالم املسجلة 
 %68.97 40 58 صنع املالبس، هتيئة وصبغ الفراء

واملعدات غري املصنفة يف موضع آخرصنع اآلالت   40 31 77.50% 
 %74.36 29 39 صنع الورق ومنتجات الورق

 %25.00 9 36 صنع اخلشب واملنتجات والفلني، باستثناء االثاث، صنع االصناف املنتجة من القش ومواد الضفر
 %55.17 16 29 صنع املنسوجات

يف موضع آخرصنع اآلالت واالجهزة الكهربائية غري املصنفة   28 21 75.00% 
 %73.68 14 19  دبغ وهتيئة اجللود، صنع حقائب األمتعة ، وحقائب اليد والسروج واألعنة واألحذية

 %42.86 3 7 اعادة التدوير
 %25.00 1 4 صنع الفلزات القاعدية
 %66.67 2 3 أنشطة صناعية أخرى

 %43.73 656 1,500 المجموع

 



 20 مصلحة املعلومات الصناعية - الصناعةوزارة 

 

 .النشاط الصناعيتوزيع عدد العمال بحسب  .2 رقم جدول
 الواحد المصنع في العمال عدد معدل 3العمالعدد  عدد المصانع النشاط الصناعي

 100 3,893 39 صنع الورق ومنتجات الورق
 98 2,745 28 صنع اآلالت واالجهزة الكهربائية غري املصنفة يف موضع آخر

 52 156 3 أنشطة صناعية أخرى
 49 18,858 384 صنع املنتجات الغذائية واملشروبات 

 38 267 7 اعادة التدوير
 37 5,153 140 صنع املواد واملنتجات الكيميائية
 34 3,124 92 صنع منتجات املطاط واللدائن

 33 1,318 40 صنع اآلالت واملعدات غري املصنفة يف موضع آخر
 32 1,862 58 صنع املالبس، هتيئة وصبغ الفراء

 30 2,282 77 الطباعة والنشر واستنساخ وسائط االعالم املسجلة 
 27 4,778 174 صنع منتجات املعادن املشكلة، باستثناء املاكينات واملعدات

 27 511 19 دبغ وهتيئة اجللود، صنع حقائب األمتعة ، وحقائب اليد والسروج واألعنة واألحذية 
 27 966 36 االثاث، صنع االصناف املنتجة من القش ومواد الضفرصنع اخلشب واملنتجات والفلني، باستثناء 
 26 5,506 215 صنع منتجات املعادن الالفلزية االخرى

 23 3,595 155 صنع االثاث، صنع منتجات غري مصنفة يف موضع آخر
 23 91 4 صنع الفلزات القاعدية

 21 598 29 صنع املنسوجات
 37 55,703 1,500 المجموع

                                                           

 عدد العمال يشمل: اصحاب العمل والعاملون الدائمون والعاملون غري الدائمني. 3



 21 مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة

 

 بحسب الجنسية والجنس والنشاط الصناعي.لعمال الدائمين عدد اتوزيع  .3 رقم جدول

 المصانععدد  النشاط الصناعي
 عدد العمال

 الدائمين

 معدل عدد العمال
في  الدائمين

 المصنع الواحد

 عدد العمال
 الدائمين
 اللبنانيين

 عدد العمال
 الدائمين
 السوريين

 عدد العمال
من  الدائمين

 جنسيات اخرى

عدد العمال 
 الدائمين

 ناثالا

 عدد العمال
 الدائمين

 ذكورال
 2,852 591 342 68 3,033 88 3,443 39 صنع الورق ومنتجات الورق

 1,935 255 180 69 1,941 78 2,190 28 صنع اآلالت واالجهزة الكهربائية غري املصنفة يف موضع آخر
 143 7 4 0 146 50 150 3 أنشطة صناعية أخرى

 11,449 2,520 1,952 500 11,517 36 13,969 384 صنع املنتجات الغذائية واملشروبات 
 195 31 115 21 90 32 226 7 اعادة التدوير

 2,826 1,394 375 59 3,786 30 4,220 140 صنع املواد واملنتجات الكيميائية
 1,032 122 141 43 970 29 1,154 40 صنع اآلالت واملعدات غري املصنفة يف موضع آخر

 994 669 388 74 1,201 29 1,663 58 صنع املالبس، هتيئة وصبغ الفراء
 2,255 329 891 89 1,604 28 2,584 92 واللدائنصنع منتجات املطاط 

 1,561 328 215 75 1,599 25 1,889 77 الطباعة والنشر واستنساخ وسائط االعالم املسجلة 
دبغ وهتيئة اجللود، صنع حقائب األمتعة ، وحقائب اليد والسروج واألعنة 

 389 48 40 73 324 23 437 19 واألحذية 

 3,471 283 1,027 242 2,485 22 3,754 174 صنع منتجات املعادن املشكلة، باستثناء املاكينات واملعدات
 4,087 300 748 385 3,254 20 4,387 215 صنع منتجات املعادن الالفلزية االخرى

 2,458 399 347 88 2,422 18 2,857 155 صنع االثاث، صنع منتجات غري مصنفة يف موضع آخر
 64 6 9 7 54 18 70 4 الفلزات القاعديةصنع 

صنع اخلشب واملنتجات والفلني، باستثناء االثاث، صنع االصناف املنتجة 
 567 60 143 30 454 17 627 36 من القش ومواد الضفر

 319 166 101 25 359 17 485 29 صنع املنسوجات
 36,597 7,508 7,018 1,848 35,239 29 44,105 1,500 المجموع



 22 مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة

 

 .الصناعي والنشاط الجنس بحسب الدائمين غيرعدد العمال  توزيع .4 رقم جدول

 عدد المصانع النشاط الصناعي
 عدد العمال
 غير الدائمين

غير  معدل عدد العمال
في المصنع  الدائمين

 الواحد

غير عدد العمال 
 ناثالا الدائمين

غير  عدد العمال
 ذكورال الدائمين

 416 16 15 432 28 املصنفة يف موضع آخرصنع اآلالت واالجهزة الكهربائية غري 
 2,603 985 9 3,588 384 صنع املنتجات الغذائية واملشروبات 

 244 0 7 244 36 صنع اخلشب واملنتجات والفلني، باستثناء االثاث، صنع االصناف املنتجة من القش ومواد الضفر
 158 8 4 166 39 صنع الورق ومنتجات الورق

 18 5 3 23 7 اعادة التدوير
 558 9 3 567 174 صنع منتجات املعادن املشكلة، باستثناء املاكينات واملعدات

 398 14 3 412 140 صنع املواد واملنتجات الكيميائية
 244 7 3 251 92 صنع منتجات املطاط واللدائن

 535 0 2 535 215 صنع منتجات املعادن الالفلزية االخرى
 336 2 2 338 155 مصنفة يف موضع آخرصنع االثاث، صنع منتجات غري 

 38 4 1 42 29 صنع املنسوجات
 5 0 1 5 4 صنع الفلزات القاعدية

 11 10 1 21 19 دبغ وهتيئة اجللود، صنع حقائب األمتعة ، وحقائب اليد والسروج واألعنة واألحذية 
 41 0 1 41 40 صنع اآلالت واملعدات غري املصنفة يف موضع آخر
 56 0 1 56 77 الطباعة والنشر واستنساخ وسائط االعالم املسجلة 

 24 12 1 36 58 صنع املالبس، هتيئة وصبغ الفراء
 0 0 0 0 3 أنشطة صناعية أخرى

 5,685 1,072 5 6,757 1,500 المجموع
 
 



 23 مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة

 

 عمال الدائمين بحسب النشاط الصناعي.توزيع اجور ال .5 رقم جدول

  العمالعدد  عدد المصانع النشاط الصناعي
 الدائمين

 معدل عدد العمال
في المصنع  الدائمين

 الواحد
معدل االجر  مجموع االجور )$(

 السنوي )$(
عدد المصانع 

 التي تصّدر

 21 17,200 37,668,237 78 2,190 28 صنع اآلالت واالجهزة الكهربائية غري املصنفة يف موضع آخر
 40 16,614 72,885,174 20 4,387 215 صنع منتجات املعادن الالفلزية االخرى

 29 16,034 55,204,211 88 3,443 39 صنع الورق ومنتجات الورق
 80 15,948 67,298,607 30 4,220 140 صنع املواد واملنتجات الكيميائية

 31 13,991 16,145,296 29 1,154 40 صنع اآلالت واملعدات غري املصنفة يف موضع آخر
 2 13,773 2,065,895 50 150 3 أنشطة صناعية أخرى
 1 13,708 959,586 18 70 4 صنع الفلزات القاعدية

 166 12,406 173,298,609 36 13,969 384  صنع املنتجات الغذائية واملشروبات 
 53 12,169 31,444,182 28 2,584 92 صنع منتجات املطاط واللدائن

االصناف املنتجة من القش ومواد صنع اخلشب واملنتجات والفلني، باستثناء االثاث، صنع 
 الضفر

36 627 17 7,543,455 12,031 9 

 59 12,013 45,097,698 22 3,754 174 صنع منتجات املعادن املشكلة، باستثناء املاكينات واملعدات
 16 11,624 5,637,458 17 485 29 صنع املنسوجات

 30 10,745 20,297,791 25 1,889 77 الطباعة والنشر واستنساخ وسائط االعالم املسجلة 
 40 10,520 17,494,352 29 1,663 58 صنع املالبس، هتيئة وصبغ الفراء

 62 10,461 29,888,005 18 2,857 155 صنع االثاث، صنع منتجات غري مصنفة يف موضع آخر
 14 8,385 3,664,207 23 437 19  دبغ وهتيئة اجللود، صنع حقائب األمتعة ، وحقائب اليد والسروج واألعنة واألحذية

 3 7,303 1,650,420 32 226 7 اعادة التدوير
 656 13,337 588,243,183 29 44,105 1,500 المجموع

 



 24 مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة

 

 
 .الصناعي النشاط بحسب الدائمينغير  العمال اجور توزيع .6 رقم جدول

 عدد المصانع النشاط الصناعي
  عدد العمال

 غير الدائمين

 معدل عدد العمال
في  غير الدائمين

 المصنع الواحد
 مجموع االجور )$(

معدل االجر 
 السنوي )$(

عدد المصانع 
 التي تصّدر

 40 12,994 467,770 1 36 58 صنع املالبس، هتيئة وصبغ الفراء
 1 11,173 55,863 1 5 4 صنع الفلزات القاعدية

 21 10,541 4,553,709 15 432 28 صنع اآلالت واالجهزة الكهربائية غري املصنفة يف موضع آخر
صنع اخلشب واملنتجات والفلني، باستثناء االثاث، صنع االصناف املنتجة من القش ومواد 

 الضفر
36 244 7 2,020,380 8,280 9 

 62 7,407 2,503,560 2 338 155 صنع االثاث، صنع منتجات غري مصنفة يف موضع آخر
 3 7,110 163,528 3 23 7 اعادة التدوير

منتجات املعادن الالفلزية االخرىصنع   215 535 2 3,601,699 6,732 40 
 31 6,528 267,667 1 41 40 صنع اآلالت واملعدات غري املصنفة يف موضع آخر
 30 6,268 350,998 1 56 77 الطباعة والنشر واستنساخ وسائط االعالم املسجلة 

 16 6,247 262,374 1 42 29 صنع املنسوجات
واملنتجات الكيميائيةصنع املواد   140 412 3 2,527,543 6,135 80 

 14 6,118 128,481 1 21 19 دبغ وهتيئة اجللود، صنع حقائب األمتعة ، وحقائب اليد والسروج واألعنة واألحذية 
 29 6,062 1,006,231 4 166 39 صنع الورق ومنتجات الورق

واملعداتصنع منتجات املعادن املشكلة، باستثناء املاكينات   174 567 3 3,177,046 5,603 59 
 53 5,600 1,405,530 3 251 92 صنع منتجات املطاط واللدائن

 166 5,242 18,810,010 9 3,588 384 صنع املنتجات الغذائية واملشروبات 
 2 0 0 0 0 3 أنشطة صناعية أخرى

 656 6,113 41,302,389 5 6,757 1,500 المجموع



 25 مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة

 

 
 

 بحسب النشاط الصناعي. االولية المواد على النفقاتتوزيع  .5 رقم جدول

 النفقات على المواد االولية النفقات على المواد االولية )$( عدد المصانع النشاط الصناعي
 للمصنع الواحد )$(

 عدد المصانع التي تصّدر

 21 8,056,363 225,578,176 28 صنع اآلالت واالجهزة الكهربائية غري املصنفة يف موضع آخر
 1 6,334,218 25,336,873 4 الفلزات القاعديةصنع 

 29 4,759,235 185,610,165 39 صنع الورق ومنتجات الورق
 166 3,295,591 1,265,506,791 384 صنع املنتجات الغذائية واملشروبات 

 80 2,115,849 296,218,916 140 صنع املواد واملنتجات الكيميائية
 53 1,676,166 154,207,313 92 صنع منتجات املطاط واللدائن

 31 1,599,736 63,989,422 40 صنع اآلالت واملعدات غري املصنفة يف موضع آخر
 2 1,354,711 4,064,132 3 أنشطة صناعية أخرى

 59 1,243,518 216,372,093 174 صنع منتجات املعادن املشكلة، باستثناء املاكينات واملعدات
 40 1,023,414 59,358,013 58 الفراءصنع املالبس، هتيئة وصبغ 

 40 1,020,363 219,378,078 215 صنع منتجات املعادن الالفلزية االخرى
 30 800,355 61,627,356 77 الطباعة والنشر واستنساخ وسائط االعالم املسجلة 

 62 784,908 121,660,667 155 صنع االثاث، صنع منتجات غري مصنفة يف موضع آخر
 9 753,627 27,130,576 36 واملنتجات والفلني، باستثناء االثاث، صنع االصناف املنتجة من القش ومواد الضفر صنع اخلشب
 3 667,682 4,673,774 7 اعادة التدوير

 16 641,456 18,602,234 29 صنع املنسوجات
 14 416,193 7,907,670 19 دبغ وهتيئة اجللود، صنع حقائب األمتعة ، وحقائب اليد والسروج واألعنة واألحذية 

 656 1,971,481 2,957,222,248 1,500 المجموع
 



 26 مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة

 

 
 بحسب النشاط الصناعي. التجارة بهدف المشتراة السلع على النفقاتتوزيع  .5 رقم جدول

 النشاط الصناعي
التي  عدد المصانع

غير تتعاطى تجارة سلع 
 الديه تلك المصنعة

المشتراة  السلعالنفقات على 
 )$(بهدف التجارة 

 السلعالنفقات على 
المشتراة بهدف التجارة 

 )$( للمصنع الواحد
 عدد المصانع التي تصّدر

 7 1,771,455 14,171,640 8 صنع الورق ومنتجات الورق
 7 1,224,554 9,796,429 8 صنع اآلالت واالجهزة الكهربائية غري املصنفة يف موضع آخر

االثاث، صنع االصناف املنتجة من القش ومواد الضفرصنع اخلشب واملنتجات والفلني، باستثناء   5 4,181,064 836,213 3 
 8 820,990 11,493,862 14 صنع االثاث، صنع منتجات غري مصنفة يف موضع آخر

 22 737,997 25,091,904 34 صنع املواد واملنتجات الكيميائية
 19 545,118 13,627,951 25 صنع منتجات املعادن املشكلة، باستثناء املاكينات واملعدات

 46 495,992 43,151,335 87  صنع املنتجات الغذائية واملشروبات 
 10 484,620 5,330,818 11 صنع املالبس، هتيئة وصبغ الفراء

 7 444,134 3,997,207 9 صنع املنسوجات
 10 401,199 4,413,188 11 صنع اآلالت واملعدات غري املصنفة يف موضع آخر

منتجات املعادن الالفلزية االخرىصنع   30 11,550,807 385,027 10 
 0 237,269 237,269 1 أنشطة صناعية أخرى

 1 232,980 465,960 2  دبغ وهتيئة اجللود، صنع حقائب األمتعة ، وحقائب اليد والسروج واألعنة واألحذية
 16 180,597 4,334,320 24 صنع منتجات املطاط واللدائن

 4 163,653 1,800,178 11 الطباعة والنشر واستنساخ وسائط االعالم املسجلة 
 170 548,728 153,643,933 280 المجموع

 
 
 



 27 مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة

 

 
 بحسب النشاط الصناعي. المحروقات على النفقاتتوزيع  .9 رقم جدول

 عدد المصانع النشاط الصناعي
على االجمالية النفقات 

 المحروقات )$(

 المازوت على النفقات
 الكهربائية الطاقة إلنتاج

)$( 

النفقات على 
 المحروقات

 للمصنع الواحد )$(

عدد المصانع 
 التي تصّدر

 29 313,572 2,370,351 12,229,301 39 صنع الورق ومنتجات الورق
 40 259,279 6,206,805 55,744,917 215 صنع منتجات املعادن الالفلزية االخرى

 1 202,498 94,795 809,993 4 صنع الفلزات القاعدية
 166 140,080 22,365,585 53,790,792 384 صنع املنتجات الغذائية واملشروبات 

 21 137,744 2,957,481 3,856,826 28 صنع اآلالت واالجهزة الكهربائية غري املصنفة يف موضع آخر
 80 120,679 5,623,841 16,895,035 140 صنع املواد واملنتجات الكيميائية
 53 102,957 5,784,327 9,472,035 92 صنع منتجات املطاط واللدائن

 3 71,678 383,681 501,746 7 اعادة التدوير
 59 46,603 4,236,154 8,109,002 174 صنع منتجات املعادن املشكلة، باستثناء املاكينات واملعدات

 30 38,209 2,079,550 2,942,057 77 الطباعة والنشر واستنساخ وسائط االعالم املسجلة 
 16 35,873 338,015 1,040,317 29 صنع املنسوجات

 31 29,035 594,076 1,161,396 40 صنع اآلالت واملعدات غري املصنفة يف موضع آخر
 14 21,474 226,158 407,999 19 دبغ وهتيئة اجللود، صنع حقائب األمتعة ، وحقائب اليد والسروج واألعنة واألحذية 

املالبس، هتيئة وصبغ الفراءصنع   58 1,239,906 879,153 21,378 40 
 2 18,761 19,116 56,284 3 أنشطة صناعية أخرى

صنع اخلشب واملنتجات والفلني، باستثناء االثاث، صنع االصناف املنتجة من القش 
 9 18,649 394,994 671,371 36 ومواد الضفر

موضع آخرصنع االثاث، صنع منتجات غري مصنفة يف   155 2,660,824 1,209,634 17,167 62 
 656 114,393 55,763,718 171,589,800 1,500 المجموع



 28 مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة

 

 بحسب النشاط الصناعي. على الكهرباء النفقاتتوزيع  .10 رقم جدول

 النشاط الصناعي
عدد 

 المصانع

 النفقات على الكهرباء 
مؤسسة كهرباء )

 )$( (لبنان/زحلة/جبيل/قاديشا

النفقات على 
اشتراك )الكهرباء 
 )$( (مولد

النفقات على 
المازوت إلنتاج الطاقة 

 )$( الكهربائية

 االجمالية  النفقات
 على الكهرباء )$(

 النفقات على الكهرباء
 للمصنع الواحد )$(

عدد 
المصانع 
 التي تصّدر

 29 143,542 5,598,132 2,370,351 796,177 2,431,603 39 صنع الورق ومنتجات الورق
املعادن الالفلزية االخرىصنع منتجات   215 20,910,019 72,243 6,206,805 27,189,068 126,461 40 

 21 124,045 3,473,255 2,957,481 42,585 473,188 28 صنع اآلالت واالجهزة الكهربائية غري املصنفة يف موضع آخر
 53 100,857 9,278,845 5,784,327 103,842 3,390,676 92 صنع منتجات املطاط واللدائن

 3 98,581 690,067 383,681 0 306,386 7 اعادة التدوير
 166 93,760 36,003,915 22,365,585 1,051,650 12,586,680 384 صنع املنتجات الغذائية واملشروبات 

 80 73,988 10,358,306 5,623,841 108,715 4,625,750 140 صنع املواد واملنتجات الكيميائية
 30 44,691 3,441,188 2,079,550 72,939 1,288,699 77 الطباعة والنشر واستنساخ وسائط االعالم املسجلة 

 59 44,367 7,719,882 4,236,154 288,949 3,194,779 174 صنع منتجات املعادن املشكلة، باستثناء املاكينات واملعدات
 2 44,306 132,917 19,116 793 113,007 3 أنشطة صناعية أخرى
 1 40,599 162,394 94,795 0 67,599 4 صنع الفلزات القاعدية

 40 29,636 1,718,868 879,153 100,006 739,709 58 صنع املالبس، هتيئة وصبغ الفراء
 31 26,700 1,068,003 594,076 18,712 455,214 40 صنع اآلالت واملعدات غري املصنفة يف موضع آخر

دبغ وهتيئة اجللود، صنع حقائب األمتعة ، وحقائب اليد 
 14 26,048 494,908 226,158 13,367 255,384 19 والسروج واألعنة واألحذية 

 16 24,291 704,453 338,015 34,010 332,428 29 صنع املنسوجات
صنع اخلشب واملنتجات والفلني، باستثناء االثاث، صنع 

ومواد الضفراالصناف املنتجة من القش   36 230,051 32,524 394,994 657,569 18,266 9 

 62 18,220 2,824,137 1,209,634 174,207 1,440,295 155 صنع االثاث، صنع منتجات غري مصنفة يف موضع آخر
 656 74,344 111,515,905 55,763,718 2,910,721 52,841,466 1,500 المجموع



 29 مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة

 

 بحسب النشاط الصناعي. المختلفةتوزيع النفقات  .11 رقم جدول

 للمصنع الواحد )$( مختلفةنفقات  )$( مختلفة نفقات عدد المصانع النشاط الصناعي
عدد المصانع التي 

 تصّدر
 29 1,490,586 58,132,866 39 صنع الورق ومنتجات الورق

 21 1,224,907 34,297,383 28 صنع اآلالت واالجهزة الكهربائية غري املصنفة يف موضع آخر
 80 904,667 126,653,350 140 صنع املواد واملنتجات الكيميائية

 166 764,231 293,464,698 384 صنع املنتجات الغذائية واملشروبات 
 40 733,960 157,801,460 215 صنع منتجات املعادن الالفلزية االخرى

 53 552,056 50,789,107 92 صنع منتجات املطاط واللدائن
صناعية أخرى أنشطة  3 1,524,534 508,178 2 

 31 375,512 15,020,498 40 صنع اآلالت واملعدات غري املصنفة يف موضع آخر
 30 367,751 28,316,830 77 الطباعة والنشر واستنساخ وسائط االعالم املسجلة 

 1 331,392 1,325,569 4 صنع الفلزات القاعدية
 40 321,074 18,622,307 58 صنع املالبس، هتيئة وصبغ الفراء

صنع اخلشب واملنتجات والفلني، باستثناء االثاث، صنع االصناف املنتجة من القش ومواد 
 9 302,295 10,882,628 36 الضفر

 59 205,995 35,843,191 174 صنع منتجات املعادن املشكلة، باستثناء املاكينات واملعدات
موضع آخرصنع االثاث، صنع منتجات غري مصنفة يف   155 31,289,816 201,870 62 

 3 170,671 1,194,698 7 اعادة التدوير
 16 117,998 3,421,944 29 صنع املنسوجات

 14 101,496 1,928,416 19 دبغ وهتيئة اجللود، صنع حقائب األمتعة ، وحقائب اليد والسروج واألعنة واألحذية 
 656 580,340 870,509,294 1,500 المجموع

 
 



 30 مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة

 

 بحسب النشاط الصناعي. الناتج الصناعيتوزيع   .12 رقم جدول

 النشاط الصناعي
عدد 

 الصناعي )$( الناتج المصانع
الصناعي  الناتج

 للمصنع الواحد )$(
عدد المصانع 

 التي تصّدر
للمصانع  الصناعي الناتج

 )$( التي تصدر
الصناعي للمصنع  الناتج

 )$( الم صد ر الواحد
غري املصنفة يف موضع آخرصنع اآلالت واالجهزة الكهربائية   28 373,476,442 13,338,444 21 367,439,531 17,497,121 

 12,148,909 352,318,370 29 9,363,697 365,184,184 39 صنع الورق ومنتجات الورق
 22,115,874 22,115,874 1 6,999,318 27,997,273 4 صنع الفلزات القاعدية

 9,127,814 1,515,217,107 166 5,807,851 2,230,214,779 384 صنع املنتجات الغذائية واملشروبات 
 6,394,515 511,561,212 80 4,189,297 586,501,515 140 صنع املواد واملنتجات الكيميائية

 5,761,743 230,469,707 40 3,655,906 786,019,884 215 صنع منتجات املعادن الالفلزية االخرى
 4,177,503 8,355,006 2 3,182,424 9,547,273 3 أنشطة صناعية أخرى

 4,181,259 221,606,717 53 2,763,453 254,237,633 92 صنع منتجات املطاط واللدائن
 2,648,984 82,118,497 31 2,566,285 102,651,382 40 صنع اآلالت واملعدات غري املصنفة يف موضع آخر

 5,634,214 332,418,641 59 2,232,168 388,397,150 174 صنع منتجات املعادن املشكلة، باستثناء املاكينات واملعدات
 2,620,967 78,629,004 30 1,601,372 123,305,637 77 الطباعة والنشر واستنساخ وسائط االعالم املسجلة 

االصناف املنتجة صنع اخلشب واملنتجات والفلني، باستثناء االثاث، صنع 
 5,375,472 48,379,247 9 1,579,260 56,853,368 36 من القش ومواد الضفر

 2,537,605 157,331,525 62 1,493,742 231,530,032 155 صنع االثاث، صنع منتجات غري مصنفة يف موضع آخر
 1,801,702 72,068,091 40 1,433,247 83,128,323 58 صنع املالبس، هتيئة وصبغ الفراء

 1,960,861 31,373,768 16 1,365,879 39,610,504 29 صنع املنسوجات
 2,261,496 6,784,489 3 1,227,530 8,592,709 7 اعادة التدوير

دبغ وهتيئة اجللود، صنع حقائب األمتعة ، وحقائب اليد والسروج واألعنة 
 977,956 13,691,383 14 824,993 15,674,876 19 واألحذية 

 6,176,644 4,051,878,170 656 3,788,615 5,682,922,966 1,500 المجموع
 



 31 مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة

 

 بحسب النشاط الصناعي. قيمة التصديرتوزيع  .13 رقم جدول

 )$(قيمة التصدير  عدد المصانع التي تصّدر عدد المصانع النشاط الصناعي
 للمصنع الواحدقيمة التصدير 

 )$( الم صد ر
املصنفة يف موضع آخرصنع اآلالت واالجهزة الكهربائية غري   28 21 152,947,343 7,283,207 

 4,795,597 14,386,792 3 7 أنشطة صناعية أخرى
 1,976,917 328,168,248 166 384  صنع املنتجات الغذائية واملشروبات 

 1,862,312 148,984,988 80 140 صنع املواد واملنتجات الكيميائية
 1,810,409 52,501,860 29 39 صنع الورق ومنتجات الورق

 1,412,541 83,339,925 59 174 صنع منتجات املعادن املشكلة، باستثناء املاكينات واملعدات
 1,277,278 39,595,607 31 40 صنع اآلالت واملعدات غري املصنفة يف موضع آخر

 1,249,932 66,246,387 53 92 صنع منتجات املطاط واللدائن
وصبغ الفراءصنع املالبس، هتيئة   58 40 45,308,544 1,132,714 

 921,894 27,656,826 30 77 الطباعة والنشر واستنساخ وسائط االعالم املسجلة 
 852,480 52,853,769 62 155 صنع االثاث، صنع منتجات غري مصنفة يف موضع آخر

القش صنع اخلشب واملنتجات والفلني، باستثناء االثاث، صنع االصناف املنتجة من 
 829,701 7,467,310 9 36 ومواد الضفر

 425,400 1,276,199 3 7 اعادة التدوير
 412,183 6,594,921 16 29 صنع املنسوجات

 410,001 5,740,013 14 19  دبغ وهتيئة اجللود، صنع حقائب األمتعة ، وحقائب اليد والسروج واألعنة واألحذية
 300,415 12,016,605 40 215 صنع منتجات املعادن الالفلزية االخرى

 1,593,118 1,045,085,335 656 1500 المجموع
 
 
 



 32 مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة

 

 حجم المؤسسة.توزيع عدد العمال بحسب  .14 رقم جدول
 معدل عدد العمال في المصنع الواحد 4عدد العمال عدد المصانع اليد العاملة

1 – 5 286 971 3 
6 – 10  306 2,408 8 

11 – 19  301 4,376 15 
20 – 34  232 5,986 26 
35 – 49  127 5,254 41 
50 – 99  134 9,390 70 

 240 27,318 114 99أكثر من 
 37 55,703 1,500 المجموع

 
 وحجم المؤسسة.الدائمين بحسب الجنسية والجنس عدد العمال توزيع  .15 رقم جدول

 عدد المصانع اليد العاملة
 عدد العمال

 ئميناالد
 الدائمين معدل عدد العمال

 في المصنع الواحد
 عدد العمال

 اللبنانيين ئميناالد
 عدد العمال

 السوريين الدائمين
من الدائمين عدد العمال 

 جنسيات اخرى
عدد العمال 

 ناثالاالدائمين 
عدد العمال 

 ذكورالالدائمين 
1 – 5 286 457 2 336 82 39 72 385 
6 – 10  306 1,557 5 1,121 201 235 241 1,316 

11 – 19  301 3,207 11 2,342 291 574 559 2,648 
20 – 34  232 4,793 21 3,628 311 854 822 3,971 
35 – 49  127 4,356 34 3,256 264 836 787 3,569 
50 – 99  134 8,162 61 6,253 460 1,449 1,512 6,650 

 18,058 3,515 3,031 239 18,303 189 21,573 114 99أكثر من 
 36,597 7,508 7,018 1,848 35,239 29 44,105 1,500 المجموع

                                                           

 العمال يشمل: اصحاب العمل والعاملون الدائمون والعاملون غري الدائمني.عدد  4



 33 مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة

 

 وحجم المؤسسة.غير الدائمين بحسب الجنس عدد العمال توزيع  .16 رقم جدول

 عدد المصانع اليد العاملة
 عدد العمال
 غير الدائمين

في المصنع  غير الدائمين معدل عدد العمال
 الواحد

الدائمين  غير عدد العمال
 ناثالا

الدائمين  غير عدد العمال
 ذكورال

1 – 5 286 71 0 1 70 
6 – 10  306 79 0 3 76 

11 – 19  301 243 1 46 197 
20 – 34  232 369 2 79 290 
35 – 49  127 440 3 72 368 
50 – 99  134 659 5 64 595 

 4,089 807 43 4,896 114 99أكثر من 
 5,685 1,072 5 6,757 1,500 المجموع

 
 توزيع اجور العمال الدائمين بحسب حجم المؤسسة. .15 رقم جدول

 الدائمين معدل عدد العمال الدائمين عدد العمال عدد المصانع العاملة اليد
 في المصنع الواحد

 عدد المصانع التي تصّدر معدل االجر السنوي)$( مجموع االجور)$(

1 – 5 286 457 2 4,053,919 8,871 48 
6 – 10  306 1,557 5 13,600,128 8,735 94 

11 – 19  301 3,207 11 29,552,149 9,215 125 
20 – 34  232 4,793 21 47,815,971 9,976 128 
35 – 49  127 4,356 34 47,281,626 10,854 81 
50 – 99  134 8,162 61 91,964,012 11,267 90 

 90 16,408 353,975,378 189 21,573 114 99أكثر من 
 656 13,337 588,243,183 29 44,105 1,500 المجموع



 34 مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة

 

 العمال غير الدائمين بحسب حجم المؤسسة.توزيع اجور  .15 رقم جدول

 عدد المصانع اليد العاملة
غير  عدد العمال
 الدائمين

غير  معدل عدد العمال
 عدد المصانع التي تصّدر معدل االجر السنوي)$( مجموع االجور)$( في المصنع الواحد الدائمين

1 – 5 286 71 0 695,626 9,798 48 
6 – 10  306 79 0 708,068 8,963 94 

11 – 19  301 243 1 1,733,974 7,136 125 
20 – 34  232 369 2 2,549,358 6,909 128 
35 – 49  127 440 3 2,598,621 5,906 81 
50 – 99  134 659 5 4,388,502 6,659 90 

 90 5,847 28,628,239 43 4,896 114 99أكثر من 
 656 6,113 41,302,389 5 6,757 1,500 المجموع

 
 توزيع النفقات على المواد االولية بحسب حجم المؤسسة. .19 رقم جدول

 عدد المصانع التي تصّدر النفقات على المواد االولية للمصنع الواحد )$( النفقات على المواد االولية )$( عدد المصانع اليد العاملة
1 – 5 286 32,562,172 113,854 48 
6 – 10  306 90,687,718 296,365 94 

11 – 19  301 199,405,299 662,476 125 
20 – 34  232 270,889,674 1,167,628 128 
35 – 49  127 317,880,216 2,502,994 81 
50 – 99  134 409,202,200 3,053,748 90 

 90 14,356,096 1,636,594,970 114 99أكثر من 
 656 1,971,481 2,957,222,248 1,500 المجموع

 



 35 مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة

 

 توزيع النفقات على السلع المشتراة بهدف التجارة بحسب حجم المؤسسة. .20 رقم جدول

 اليد العاملة
التي تتعاطى تجارة  عدد المصانع

 الديه غير تلك المصنعةسلع 
المشتراة بهدف السلع النفقات على 

 )$(التجارة 
المشتراة بهدف التجارة السلع النفقات على 

 تصّدر عدد المصانع التي )$( للمصنع الواحد

1 – 5 21 1,308,973 62,332 5 
6 – 10  49 8,517,947 173,836 22 

11 – 19  47 9,470,632 201,503 24 
20 – 34  53 14,833,370 279,875 34 
35 – 49  25 15,231,530 609,261 18 
50 – 99  39 29,143,443 747,268 28 

 39 1,633,436 75,138,037 46 99أكثر من 
 170 548,728 153,643,933 280 المجموع

 
 توزيع النفقات على المحروقات بحسب حجم المؤسسة. .21 رقم جدول

على  االجمالية النفقات عدد المصانع اليد العاملة
 المحروقات )$(

النفقات على المازوت إلنتاج الطاقة 
 )$(الكهربائية 

النفقات على المحروقات للمصنع 
 الواحد )$(

 عدد المصانع التي تصّدر

1 – 5 286 1,769,612 718,543 6,187 48 
6 – 10  306 6,615,020 3,249,995 21,618 94 

11 – 19  301 11,029,973 4,647,327 36,644 125 
20 – 34  232 13,947,835 5,084,961 60,120 128 
35 – 49  127 13,810,602 6,431,193 108,745 81 
50 – 99  134 18,507,625 10,231,700 138,117 90 

 90 929,027 25,400,000 105,909,132 114 99أكثر من 
 656 114,393 55,763,718 171,589,800 1,500 المجموع



 36 مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة

 

 توزيع النفقات على الكهرباء بحسب حجم المؤسسة. .22 رقم جدول

 عدد المصانع اليد العاملة
مؤسسة كهرباء )النفقات على الكهرباء 

 )$( (لبنان/زحلة/جبيل/قاديشا
النفقات على الكهرباء  

 )$( (اشتراك مولد)
النفقات على المازوت إلنتاج 

 )$(الطاقة الكهربائية 
على  االجمالية النفقات

 الكهرباء )$(
 النفقات على الكهرباء
 للمصنع الواحد )$(

عدد المصانع 
 التي تصّدر

1 – 5 286 710,628 209,118 718,543 1,638,289 5,728 48 
6 – 10  306 1,525,122 509,236 3,249,995 5,284,353 17,269 94 

11 – 19  301 2,996,459 390,436 4,647,327 8,034,222 26,692 125 
20 – 34  232 3,509,654 348,069 5,084,961 8,942,684 38,546 128 
35 – 49  127 3,502,960 152,837 6,431,193 10,086,991 79,425 81 
50 – 99  134 4,969,818 270,364 10,231,700 15,471,882 115,462 90 

 90 544,364 62,057,485 25,400,000 1,030,661 35,626,824 114 99أكثر من 
 656 74,344 111,515,905 55,763,718 2,910,721 52,841,466 1,500 المجموع

 
 توزيع النفقات المختلفة بحسب حجم المؤسسة. .23 رقم جدول

 عدد المصانع التي تصّدر للمصنع الواحد )$( مختلفةنفقات  )$( مختلفة نفقات المصانععدد  اليد العاملة
1 – 5 286 4,144,177 14,490 48 
6 – 10  306 16,378,024 53,523 94 

11 – 19  301 41,992,294 139,509 125 
20 – 34  232 58,734,103 253,164 128 
35 – 49  127 78,803,796 620,502 81 
50 – 99  134 107,798,468 804,466 90 

 90 4,935,600 562,658,431 114 99أكثر من 
 656 580,340 870,509,294 1,500 المجموع

 



 37 مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة

 

 توزيع الناتج الصناعي بحسب حجم المؤسسة. .24 رقم جدول

 عدد المصانع التي تصّدر الصناعي للمصنع الواحد )$( الناتج الصناعي )$( الناتج عدد المصانع اليد العاملة
نع االصناعي للمص الناتج

 )$( التي تصدر
الصناعي للمصنع  الناتج

 )$(الواحد الم صد ر
1 – 5 286 51,911,766 181,510 48 19,516,018 406,584 
6 – 10  306 167,734,101 548,151 94 76,069,123 809,246 

11 – 19  301 348,075,178 1,156,396 125 166,075,504 1,328,604 
20 – 34  232 472,740,297 2,037,674 128 277,657,648 2,169,200 
35 – 49  127 503,448,662 3,964,163 81 357,786,095 4,417,112 
50 – 99  134 766,477,829 5,719,984 90 551,837,544 6,131,528 

 28,921,514 2,602,936,237 90 29,583,642 3,372,535,133 114 99أكثر من 
 6,176,644 4,051,878,170 656 3,788,615 5,682,922,966 1,500 المجموع

 

 توزيع قيمة التصدير بحسب حجم المؤسسة. .25 رقم جدول
 )$( الم صد ر للمصنع الواحدقيمة التصدير  )$(قيمة التصدير  عدد المصانع التي تصّدر عدد المصانع النشاط الصناعي

1 – 5 286 48 8,923,647 185,909 
6 – 10  306 94 23,817,593 253,379 

11 – 19  301 125 64,182,972 513,464 
20 – 34  232 128 91,685,262 716,291 
35 – 49  127 81 98,174,593 1,212,032 
50 – 99  134 90 123,481,757 1,372,020 

 7,053,550 634,819,511 90 114 99أكثر من 
 1,593,118 1,045,085,335 656 1,500 المجموع

 



 38 مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة

 

 : الرسومات البيانية2رقم  ملحق

 
 .توزيع المصانع بحسب سنة التأسيس .1 رقم بياني رسم

 
 .بحسب النشاط الصناعيتوزيع المصانع  .2 رقم بياني رسم
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 .الصناعي النشاطو  الجنسبحسب  الدائمين عدد العمالتوزيع  .3 رقم بياني رسم

 
 .الصناعي والنشاط الجنس بحسب عدد العمال غير الدائمين توزيع .4 رقم بياني رسم



 40 مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة

 

 
 .الدائم الواحد بحسب النشاط الصناعيمعدل االجر السنوي للعامل  .5 رقم بياني رسم

 
 .الصناعي النشاط بحسب الواحد الدائم غير للعامل السنوي االجر معدل .6 رقم بياني رسم
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 معدل النفقات على المواد االولية للمصنع الواحد بحسب النشاط الصناعي. .5 رقم بياني رسم

 
 بحسب النشاط الصناعي. للمصنع الواحد التجارة بهدف المشتراة البضاعة على النفقاتمعدل و  الديه المصنعة تلك غير سلع تجارة تتعاطى التي المصانع توزيع .5 رقم بياني رسم



 42 مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة

 

 
 .الصناعي النشاط بحسب الواحد للمصنعلمحروقات ا على النفقات معدل .9 رقم بياني رسم

 
 بحسب النشاط الصناعي. للمصنع الواحد المازوت النتاج الكهرباءعلى معدل النفقات االجمالية على الكهرباء ومعدل النفقات  .10 رقم بياني رسم



 43 مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة

 

 
 .الصناعي النشاط بحسب الواحد للمصنعمعدل النفقات المختلفة  .11 رقم بياني رسم

 
 معدل الناتج الصناعي للمصنع الواحد بحسب النشاط الصناعي والتصدير. .12 رقم بياني رسم



 44 مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة

 

 
 معدل الناتج الصناعي ومعدل قيمة التصدير للمصنع الم صد ر الواحد بحسب النشاط الصناعي. .13 رقم بياني رسم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 45 مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة

 

 الصناعية النشاطات : توصيف3رقم  ملحق
 

  االنشطة التالية: "واملشروبات الغذائية املنتجات صناعة"يشمل قطاع 
 والدهون والزيوت واخلضروات، والفواكه، واالمساك اللحوم وحفظ وجتهيز انتاج -
 األلبان منتجات صناعة -
 حمضرة حيوانية واعالف النشاء، ومنتجات والنشاء احلبوب، طواحني منتجات صناعة -
 االخرى األغذية منتجات صناعة -
 املشروبات صناعة -

  االنشطة التالية: "املنسوجات صناعة"يشمل قطاع 
 املنسوجات جتهيز وامتام ونسج غزل -
 األخرى املنسوجات صناعة -
 والكروشيه الرتيكو من مالبس واصناف اقمشة صناعة -

  االنشطة التالية: "الفراء وصبغ هتيئة املالبس، صناعة"يشمل قطاع 
 الفرائية املالبس باستثناء املالبس صناعة -
 الفراء من أصناف صناعة الفراء، وصنع هتيئة -

  واألحذية واألعنة  والسروج اليد وحقائب ، األمتعة حقائب صنع اجللود، وهتيئة  دبغ"يشمل قطاع" 
 االنشطة التالية:

 واألعنة والسروج اليد وحقائب األمتعة حقائب صناعة اجللود، وهتيئة دبغ -
 األحذية صناعة -

  ومواد القش من املنتجة االصناف صنع االثاث، باستثناء والفلني، واملنتجات اخلشب صنع"يشمل قطاع 
 االنشطة التالية: "الضفر
 وسحجه اخلشب نشر -
 الضفر ومواد والقش والفلني اخلشبية املنتجات صناعة -

  االنشطة التالية: "الورق ومنتجات الورق صناعة"يشمل قطاع 
 الورق ومنتجات الورق صناعة -

  االنشطة التالية: "املسجلة االعالم وسائط واستنساخ والنشر الطباعة"يشمل قطاع 
 النشر -
 بالطباعة املتصلة اخلدمات وانشطة الطباعة -
 املسجلة االعالم وسائط استنساخ -

 



 46 مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة

 

  االنشطة التالية: "الكيميائية واملنتجات املواد صناعة"يشمل قطاع 
 االساسية الكيميائية املواد صناعة -
 اخرى كيميائية منتجات صناعة -
 االصطناعية االلياف صناعة -

  االنشطة التالية: "واللدائن املطاط منتجات صناعة"يشمل قطاع 
 املطاط منتجات صناعة -
 اللدائنية املنتجات صناعة -

  االنشطة التالية: "االخرى الالفلزية املعادن منتجات صناعة"يشمل قطاع 
 الزجاجية واملنتجات الزجاج صناعة -
 اخر موضع يف املصنفة غري الالفلزية املعادن منتجات صناعة -

o احلرارية غري االنشائية غري اخلزفية املنتجات صناعة 
o احلرارية اخلزفية املنتجات صناعة 
o اخلزفية واملنتجات احلرارية غري االنشائية الطفلية املنتجات صناعة 
o واجلص والكلس االمسنت صناعة 
o واجلص واألمسنت اخلرسانة من املنتجة األصناف صناعة 
o جتهيزها وإمتام وتشكيلها األحجار قطع 
o آخر موضع يف املصنفة غري االخرى الالفلزية املعدنية املنتجات صناعة 

  االنشطة التالية: "واملعدات املاكينات باستثناء املشكلة، املعادن منتجات صناعة"يشمل قطاع 
 املاء خبار ومولدات واخلزانات والصهاريج االنشائية املعدنية املنتجات صناعة -
 املعادن تشكيل خدمات انشطة االخرى، املشكلة املعادن منتجات صناعة -

  االنشطة التالية: "آخر موضع يف املصنفة غري واملعدات اآلالت صناعة"يشمل قطاع 
 االغراض املتعددة اآلالت صناعة -
 الغرض املتخصصة اآلالت صناعة -
 آخر موضع يف املصنفة غري املنزلية االجهزة صناعة -

  االنشطة التالية: "آخر موضع يف املصنفة غري الكهربائية واالجهزة اآلالت صناعة"يشمل قطاع 
 الكهربائية واحملوالت واملولدات احملركات صناعة -
 فيها والتحكم الكهرباء توزيع اجهزة صناعة -
 املعزولة والكابالت االسالك صناعة -
 األولية اخلاليا من والبطاريات األولية واخلاليا املركمات صناعة -
 االنارة ومعدات الكهربائية املصابيح صناعة -



 47 مصلحة املعلومات الصناعية - وزارة الصناعة

 

 آخر موضع يف املصنفة غري االخرى الكهربائية املعدات صناعة -
  االنشطة التالية: "آخر موضع يف مصنفة غري منتجات صناعة االثاث، صناعة"يشمل قطاع 

 االثاث صناعة -
 آخر موضع يف مصنفة غري منتجات صناعة -

o هبا املتصلة واألصناف اجملوهرات صناعة 
o املوسيقية اآلالت صناعة 
o الرياضة ادوات صناعة 
o واللعب االلعاب صناعة 
o آخر موضع يف مصنفة غري اخرى منتجات صناعة 

  االنشطة التالية:"اعادة التدوير" يشمل قطاع 
 املعدنية واخلردة النفايات تدوير اعادة -
 الالفلزية واخلردة النفايات تدوير اعادة -

  االنشطة التالية:" املياه وتوزيع وتنقية مجع "يشمل قطاع 
 مجع وتنقية وتوزيع املياه -

 االنشطة التالية: "أنشطة صناعية اخرى"شمل ت 
 النووي والوقود املكررة النفطية واملنتجات الكوك فحم صناعة -
 القاعدية الفلزات صنع -
 االلكرتوين احلساب وآالت واحملاسبة املكاتب آالت صناعة -
 نواعهابأ والساعات البصرية، واالدوات  الدقة عالية القياس وادوات الطبية، االجهزة صناعة -
 املقطورة ونصف املقطورة واملركبات احملركات ذات املركبات صنع -
 االخرى النقل معدات صنع -

 
 
 


