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1968 �صفحة باالألوان باللغتني العربية واالإجنليزية  - بويب خا�ص ل�صهولة اال�صتعمال واملراجعة
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الـطـبعـة العا�رشة

 

2019-2018

 طبعة ورقية 
وموقع الكتروني مجاني

 اإن املعلومات واالرقام املن�شورة يف هذا الدليل بطبعته الورقية وموقعه 

االلكرتوين هي ح�شيلة م�شح ميداين دقيق للموؤ�ش�شات ال�شناعية اللبنانية 

على م�شاحة لبنان مت مبوجب اإ�شتمارات �شملت 7340 م�شنعًا ممهورة 

بتوقيع وخامت اإدارة املوؤ�ش�شة ال�شناعية املعنية وهي تعترب من املراجع 

الر�شمية واخلا�شة كقاعدة بيانات اح�شائية موثوقة وذات م�شداقية ملواكبة 

�شوؤون واحتياجات القطاع ال�شناعي اللبناين

يصدر عن شركة الدليل الصناعي

ي�شّنف الدليل جميع امل�شانع اللبنانية واأنتاجها �شلعيًا 
وقطاعيًا وفقًا للنظام الدويل:

HARMONIZED SYSTEM CODE (H.S.Code)

مع رقم البند اجلمركي لكل �شلعة باالإ�شافة اىل ن�شبة الر�شوم 

اجلمركية يف لبنان وحوايل 150 دولة، وجغرافيًا وفقًا 

للتق�شيم االإداري اللبناين الر�شمي باالإ�شافة اىل مواقع هذه 

امل�شانع على االإقمار اال�شطناعية GPS )اخلريطة الصناعية(.

يقع الدليل يف 1968 �شفحة باالألوان ويت�شمن اإ�شافة 
اىل القطاع ال�شناعي، القطاعات املتكاملة مع ال�شناعة وهي 

امل�شارف وفروعها – التاأمني النقل البحري والربي – م�شتوردو 

 االآالت ال�شناعية واملواد االأولية يف لبنان - 

مع عناوينها الكاملة.

ماذا يقدم لك الدليل

     مب�ساركة معلوماتية ورعائية منذ �سدوره من 36 �سنة مع :

وزارات : ال�شناعة - االقت�شاد - اخلارجية وكل من:  	
غرفة التجارة وال�شناعة والزراعة يف بريوت وجبل لبنان  	

غرفة التجارة وال�شناعة والزراعة يف �شيدا واجلنوب  	
غرفة التجارة وال�شناعة والزراعة يف طرابل�س وال�شمال  	

غرفة التجارة وال�شناعة والزراعة يف زحلة والبقاع  	
 MICLE واملركز االوروبي اللبناين للتحديث ال�شناعي - IRI معهد البحوث ال�شناعي 	

جمعية ال�شناعيني اللبنانيني  	
 جمموعة اندفكو  	

 �رشكة كفاالت 	



يف مرجعية ذات م�صداقية

�صنة يف الرتويج لل�صناعة 

ووالدة ثالث م�صاريع للت�ص�يق ال�صناعي

ًا ومزمنًا لدى جميع 
ّ
ًا �أ�سا�سي

ّ
�سكلت م�ساألة �لتعريف �لعلمي وفق �ملو��سفات �لدولية للمنتجات �ل�سناعية �للبنانية و�لرتويج لها وت�سويقها هم

�ملعنيني يف �لقطاع �ل�سناعي على �ل�سعيدين �لر�سمي و�خلا�ص منذ خم�سينات �لقرن �ملا�سي ومع ولدة هذ� �لقطاع، حيث تعددت �لأ�سباب، بدء�ً 

من غياب �سيا�سة �سناعية و��سحة لدى �لدولة وعدم وجود �أي خّطة �قت�سادية وطنية تاأخذ �ل�سناعة كركيزة �أ�سا�سية للإقت�ساد �لوطني، مرور�ً 

بتكلفة �لت�سويق �لباهظة �لتي تعجز قدرة �ل�سناعيني غالبًا على حتملها و�سوًل �إىل عدم وجود قاعدة معلومات �سناعية تتيح للم�سنعني عر�ص 

�لنتاج �ل�سناعي يف �لأ�سو�ق �ملحلية و�خلارجية بو�سائل �سهلة غري مكلفة ووفقًا للمو��سفات و�لت�سنيفات �ملطلوبة ،وكذلك عدم وجود مرجعية 

و�حدة للم�سانع �إذ �أّن �ملعلومات �ل�سناعية �إذ� وجدت كانت تتوزع يف �سجلت جمز�أة لدى كل هيئة ر�سمية كانت �م من �لقطاع �خلا�ص من جميعة 

و�لذي  �إليها  �ملنت�سبني  �ّل  ت�سمل  �ل�سناعيني مثًل ل  ف�سجلت جميعة  و�لبلديات وغريها  �ل�سناعية  �ل�سناعة و�جلمعيات  وز�رة  �إىل  �ل�سناعيني 

يرتو�ح عددهم بني 500 و600 م�سنع من �أ�سل 7000 م�سنع يف لبنان وكذلك �سجلت وز�رة �ل�سناعة �لتي مل تكتمل بعد و ل ي�سل عدد م�سانعها �إىل 

3000 م�سنع  فعلي قبل �مل�سح �لذي �جرته �رشكة �لدليل �ل�سناعي بالتعاون مع وز�رة �ل�سناعة حتى �آخر �سنة 2017 حيث بلغ حو�يل �لــــــــ 7000.

والدة م�رشوع دليل ال�صادرات وامل�ؤ�ص�صات ال�صناعية اللبنانية

   www.lebanon-industry.com �لثمانينات  �للبنانية يف مطلع  �ل�سناعية  �ل�سادر�ت و�ملوؤ�س�سات  �لو�قع ولد م�رشوع دليل  �نطلقًا من هذ� 

حيث جاءت طبعته �لوىل �سنة 1982 لت�سع حجر �ل�سا�ص لأول م�رشوع �إعلمي توثيقي وت�سويقي لهذ� �لقطاع يهدف �إىل تقدمي �لنتاج �ل�سناعي 

�للبناين كق�سية �قت�سادية وطنية بالو�سائل �ملتطورة �للكرتونية وباملو��سفات �لدولية، �إذ �أخذ �مل�رشوع بعني �لعتبار �أن �لفائدة منه يجب �أن 

ت�سمل جميع �ملوؤ�س�سات �ل�سناعية �سغرية كانت �م كبرية قادرة على ترويج �نتاجها �أو غري قادرة فكانت طبعات �لدليل �ملتتالية  مبعلوماتها 

�مليد�نية منذ ذلك �حلني ت�سكل �ملرجع �ل�سحيح و�لوحيد للتعريف بالإنتاج �للبناين و�سد �لثغرة �لتاريخية يف �ملكتبة �لقت�سادية �لعربية و�لدولية.

وكان �سدور كل طبعة من �لدليل يحمل ثحديثًا وتطوير�ً ميد�نيًا للمعلومات �ل�سناعية يف لبنان �إىل �أن بلغت �لكتمال و��سابت �لهدف 

7000 موؤ�س�سة �سناعية  �إىل حو�يل  3123 و�سوًل  �إىل م�سح ميد�ين بلغ يف حينه  2011-2012( و�لتي ��ستندت   ( �ل�سابعة  منذ �سدور �لطبعة 

بح�سب �مل�سح �ل�سناعي حتى �آخر 2017 و�لتي ت�سملها �لطبعة �لعا�رشة )2018-2019( مت ت�سنيفها جغر�قيًا وفقًا للتنظيم �لد�ري �للبناين من 

حمافظات و�أق�سية وقطاعيًا و�سلعيًا وفقًا للنظام �لدويل �ملن�سق و�ملوحد )Harmonized System-H.S CODE )H.S.CODE    �لتي تعتمده  

منظمة �لتجارة �لعامليةwto ، مما �أف�سح يف �ملجال ملعرفة �لرقم �جلمركي لكل �سلعة مع ن�سبة �لر�سوم �جلمركية �ملعتمدة يف لبنان ويف عدد 

�إح�ساء�ت �لتجارة �خلارجية جلمارك لبنان  من �لدول �لعربية و�لعاملية وكذلك كمية وقيمة �ل�ستري�د و�لت�سدير لكل �سلعة لبنانية ح�سب 

وخلم�ص �سنو�ت �سابقة وهي معلومات �رشورية و�أ�سا�سية يف ر�سم �سيا�سة ت�سويق �لنتاج �ل�سناعي �للبناين.

 والدة م�رشوع املعر�ض االلكرتوين الدائم لل�صناعات اللبنانية واخلريطة ال�صناعية على االقمار اال�صطناعية 

 GPS
�ل�سناعية  و�ملوؤ�س�سات  �ل�سادر�ت  دليل  باإ�سد�ر  بد�أت  �لتي  �للبناين  �ل�سناعي  �لنتاج  ت�سويق  لقو�عد  �ل�ساملة  �لروؤية  على   

ً
وبناء

 www.industriallebaneseexhibition.com �ملوقعني  على  �للبنانية  لل�سناعات   �لد�ئم  �للكرتوين  �ملعر�ص  �إن�ساء  مت  فقد   �للبنانية  

و  www.madelebanon.com و�لتي مّت �لتمكن عرب هذ� �لجناز من و�سع خريطة طريق حلل �لعقبة �لكبرية �لتي تو�جه �لرتويج �ل�رشيع 

و�ل�سهل للإنتاج �ل�سناعي و�إخرت�ق �جلد�ر �خلانق لرتويج �ملنتجات �للبنانية  ب�سبب كلفة �لت�سويق �لباهظة، �إذ �أن  م�رشوع �ملعر�ص جاء 

 �ملعر�ص 
ّ
لي�سع �حلل �ل�سهل و�خت�سار �مل�سافات �أمام عر�ص �إنتاج �ل�سناعة �للبنانية باأقل كلفة ممكنة مببالغ زهيدة تكاد ل تذكر حيث �أعد

مبو��سفات ومقاربات لتختلف عن �ملعار�ص �لعادية �لتقليدية �ّل من حيث �لكلفة �ملنخف�سة جد�ً و�لتي جاءت لتقلب �ملو�زين و�ل�س�ص 

�ملادية  �لتي تعتمد يف �قامة �ملعار�ص يف حال لقيت �لدعم �لرتويجي �ملطلوب يف مقابل م�ساعفة عدد �لز�ئرين ع�رش�ت �لوف �ملر�ت من 

خمتلف �ل�سو�ق �ملحلية و�لعاملية ويف كل �لوقات ليًل ونهار�ً.

وبهذين �مل�رشوعني �لدليل و�ملعر�ص �إىل جانب �خلريطة �ل�سناعية على GPS تتجاوز �ل�سناعة �للبنانية �أهم عقبات �لتعريف و�لت�سويق 

ملنتجاتها فتحقق يف ذلك و�حد�ً من ركائز �ل�ستثمار �ل�سناعي وولوج هذ� �لنتاج �و �ن�سيابه �إىل �أل�سو�ق �ملحلية و�خلارجية و�لذي ي�سكل 

�لركيزة �لثانية بعد عملية �لنتاج.

                       فار�ص �صعد

املدير العام ل�رشكة الدليل ال�شناعي  
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�ضمن  امل�ضروع  هذا  رعاية  على  ونوافق  جهودكم  نقدر  فاإننا  اإليه  املا�ضة  واحلاجة  الدليل  هذا  اأهمية  على  الوزارة  هذه  من  »تاأكيداً 

املوا�ضفات وطريقة االعداد املذكورة يف كتابكم اأعاله«.

 وزير ال�ضناعة  اأنور ال�ضباح

8/3/1980

اللبناين وفتح  ال�ضناعي  املا�ضة ملا يقدمه من خدمة للتعريف باالإنتاج  الدليل املذكور واحلاجة  اأهمية  الوزارة على  »تاأكيداً من هذه 

اأ�ضواق جديدة وتنمية �ضادراتها اإىل االأ�ضواق اخلارجية فاإننا نقدر جهودكم ونوافق على رعاية هذا امل�ضروع �ضمن املوا�ضفات وطريقة 

االعداد املذكور يف كتابكم اأعاله على اأن يت�ضدر الغالف وبخط عري�ض برعاية وزارة ال�ضناعة«.

 وزير ال�ضناعة جورج افرام

13/9/2002

»حر�ضًا على اإظهار ال�ضناعة اللبنانية على �ضورتها احلقيقية يف لبنان واخلارج نتمنى عليكم امل�ضاركة يف الدليل وم�ضاعدة �ضركة 

دليل ال�ضادرات مب�ضاعيها يف هذا املجال«.

 وزير ال�ضناعة املهند�ض اليا�ض �ضكاف

4/8/2004

»اأن هذا الدليل �ضي�ضكل مرجعًا هامًا للتعريف باالإنتاج ال�ضناعي اللبناين والقطاعات االأخرى املكملة له، ال مانع من اإبالغ كافة املهتمني 

هام  ي�ضكله من م�ضتند  ملا  الدليل  تواكب وترعى هذا  ال�ضناعة  وزارة  اأن  ر�ضمية وخا�ضة  نقابات وجمعيات وموؤ�ض�ضات  الدليل من  بهذا 

لت�ضويق »�ضنع يف لبنان«.

 وزير ال�ضناعة بيار اجلميل

13/7/2006

»واإننا نرى اأن هذا الدليل �ضي�ضكل مرجعًا هامًا للتعريف باالإنتاج ال�ضناعي اللبناين والقطاعات االأخرى املكملة لها من م�ضارف وتاأمني 

ونقل مما ي�ضاهم يف حتريك الدورة االقت�ضادية نفيدكم باأن وزارة ال�ضناعة �ضوف ت�ضتعمل هذا الدليل للتعريف عن ال�ضناعة اللبنانية«.

 وزير ال�ضناعة غازي زعيرت

15/12/2008

اأن تتابع جناحاتكم وما حققتموه من تقدم يف جمال تطوير دليل ال�ضادرات واملوؤ�ض�ضات ال�ضناعية اللبنانية  »ي�ضّر وزارة ال�ضناعة 

ال�ضادرات  اللبنانية وحاجة ما�ضة لتنمية  لل�ضناعة  التي يقدمها مرجعًا ت�ضويقّيًا مهمًا  القيمة  بحيث بات ي�ضكل مب�ضمونه باملعلومات 

باالإجتاه اإىل االأ�ضواق العاملية«.

 وزير ال�ضناعة فريج �ضابوجنيان

21/5/2013

املن�ضق الدويل  النظام  يعتمد  حيث  اللبناين  االإنتاج  عن  ال�ضحيح  التعريف  يف  االأ�ضاليب  اأحدث  يعتمد  باأنه  الدليل  هذا   »يتميز 

يف  ي�ضتند  اأنه  االأخ�ض  على  اللبناين  ال�ضناعي  االإنتاج  ت�ضنيف  يف  اجلمركية«  »البنود   »Harmonized System Code«

التمويلية  الن�ضاطات  خمتلف  يف  اللبنانية  لل�ضناعة  متكاملة  �ضوقا  وي�ضكل  اإ�ضداراته  جميع  يف  امليداين  امل�ضح  اإىل  معلوماته 

وم�ضتوردي  والنقل  التاأمني  وقطاع  واخلارج  لبنان  يف  املنت�ضرة  بفروعه  امل�ضريف  القطاع  ي�ضمل  باعتباره  والت�ضويقية 

اللبنانية. ال�ضناعية  ال�ضلعة  اإىل  الو�ضول  يف  مرجعية  و�ضفة  م�ضداقية  الدليل  هذا  يعطي  ما  االأولية  واملواد  ال�ضناعية   االآالت 

وما مييز هذه الطبعة انها �ضدرت بناًء على عملية درا�ضة ميدانية قامت به �ضركة الدليل ال�ضناعي برعاية واإ�ضراف الوزارة حيث جاءت 

نتائجها لتعطي الرقم الواقعي لعدد امل�ضانع يف لبنان.

اإن وزارة ال�ضناعة التي رعت ودعمت اإ�ضدار الطبعة العا�ضرة احلالية والطبعات ال�ضابقة توؤكد التعاون بني الوزارة و جمعية ال�ضناعيني 

والقطاع ال�ضناعي يف دعم جميع اخلطوات املطلوبة لتطوير هذا العمل من اأجل حتقيق مكا�ضب اإ�ضافية للقطاع ال�ضناعي اللبناين«.

 وزير ال�ضناعة الدكتور الوزير ح�ضني احلاج ح�ضن

11/3/2017

وزراء ال�صناعــــــــــة

ي�سدر �لدليل منذ عام 1981 بالتعاون �ملعلوماتي ورعاية �ملر�جع �لر�سمية و�لهيئات �لقت�سادية
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»نحيطكم علمًا اأن جمعية ال�ضناعيني اللبنانني، اأ�ضدرت الطبعة الثامنة من دليل ال�ضادرات واملوؤ�ض�ضات ال�ضناعية اللبنانية ) 2013-

2014« باللغتني العربية واالنكليزية، والذي يهدف الدليل اإىل التعريف ال�ضحيح باالنتاج ال�ضناعي اللبناين وي�ضهل على امل�ضتهلك املحلي 
املوؤ�ض�ضات  مع  التجاري  التعامل  يف  يحتاجها  التي  املعلومات  على  التقنية  الو�ضائل  وارقى  وباأحداث  دقيقة  ب�ضورة  التعرف  وامل�ضتورد 

ال�ضناعية اللبنانية ويوؤدي اإىل زيادة �ضادرات ال�ضناعة اللبنانية«.

 وزير اخلارجية و املغرتبني جربان با�ضيل

13/2/2014

»يطلب من البعثات الدبلوما�ضية اللبنانية العمل على ن�ضر العنوان االلكرتوين املذكور اأعاله على املوقع االلكرتوين للبعثة املكلفني بها 

واالفادة«.

 وزير اخلارجية واملغرتبني عدنان من�ضور

21/5/2012

»يت�ضمن الدليل الذي ترعى ا�ضداره وزارة ال�ضناعة بالتن�ضيق مع جمعية ال�ضناعيني والهيئات املعنية معلومات عن قطاعات امل�ضارف 

والتاأمني والنقل البحري وم�ضتوردي املوارد االولية واالالت ال�ضناعية وميكنكم االعتماد عليه يف اإت�ضاالتكم وعملكم نظراً ملا يقدمه من 

خدمات ترويجية وت�ضويقية لل�ضناعة اللبنانية«.

 االأمني العام لوزارة اخلارجية واملغرتبني بطر�ض ع�ضاكر

10/8/2004

»يعترب هذا الدليل مرجعًا هامًا ميكن العودة اإليه يف اإطار عالقالتكم االقت�ضادية واملحلية اأو عند اال�ضتف�ضار عن اأمور اقت�ضادية يف 

لبنان اإذ اأنه يعالج توثيق املعلومات ال�ضرورية ب�ضكل يت�ضمن العنوان ال�ضحيح للموؤ�ض�ضة وال�ضلعة املنتجة بالتف�ضيل ويف جميع القطاعات 

االقت�ضادية: ال�ضناعة – الزراعة – التجارة- امل�ضارف – التاأمني – النقل البحري – ا�ضترياد وت�ضدير – مواد �ضناعية واولية«.

 االأمني العام لوزارة اخلارجية ال�ضفري زهري حمدان

20/5/2000

امل�ضاركة يف رعاية دليل  فاإننا نوؤيد م�ضعاكم ونبدي موافقتنا على  لبنان مع اخلارج  العمل من دعم لتجارة  ملا ي�ضكله هذا  »ونظراً 

ال�ضادرات واملوؤ�ض�ضات ال�ضناعية اللبنانية لعام 1983«.

 وزير االقت�ضاد والتجارة اإبراهيم حالوي

14/2/1983

اخلارجية  االأ�ضواق  اإىل  �ضادراتنا  لتنمية  املتاحة  االمكانات  عن  املو�ضوعي  التعريف  يف  ي�ضهم  هامًا  م�ضعى  العمل  هذا  يف  نرى  »اإننا 

وي�ضكل دعمًا لتجارة لبنان مع اخلارج«.

 وزير االقت�ضاد والتجارة هاغوب دمريجيان

30/1/1995

وزراء االقت�صاد

وزارء ومدراء اخلارجية  واملغرتبني

ي�سدر �لدليل منذ عام 1981 بالتعاون �ملعلوماتي ورعاية �ملر�جع �لر�سمية و�لهيئات �لقت�سادية
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قالـــــــــوا فـي الدليـــــــــل 36 
 سنـة 

في خدمة الصناعة

»وتاأكيداً من اجلمعية على اأهمية هذا العمل على �ضعيد التعريف ال�ضحيح باملوؤ�ض�ضات ال�ضناعية وباالإنتاج ال�ضناعي اللبناين يف 

اخلارج، فقد كلفت اجلمعية مديرها العام ال�ضيد نبيل الالدقي مهمة اال�ضراف من قبلها على اعداد وحترير الدليل«.

وحر�ضا على اظهار ال�ضناعة اللبنانية على �ضورتها احلقيقية، فاأننا ناأمل منكم ت�ضهيل مهمة �ضركة »ا�ضكو« ونتمنى م�ضاركتكم 

يف الطبعة الرابعة من »الدليل«.

 الرئي�ض فوؤاد ابي �ضالح

21/6/1980

»وترى جمعية ال�ضناعيني اللبنانيني اأن هذا العمل الرائد يلّبي حاجة اأ�ضا�ضية للتعريف ال�ضحيح عن ال�ضناعة اللبنانية خا�ضة 

اأن املكتبة االقت�ضادية اللبنانية تفتقر اإىل مرجع �ضالح ملعلومات دقيقة عن االنتاج اللبناين وموا�ضفاته و�ضروط الت�ضدير«.

 الرئي�ض جاك �ضراف

22/6/1992

»وحر�ضًا على اإظهار ال�ضناعة اللبنانية على �ضورتها احلقيقة حمليًا ودوليًا تتمنى اجلمعية عليكم اجناح هذه الطبعة وامل�ضاركة 

يف الدليل وم�ضاعدة �ضركة دليل ال�ضادرات يف م�ضاعيها يف هذا املجال وت�ضهيل مهمة مندوبيها لديكم«.

 الرئي�ض فادي عبود

22/12/2008

»ونظراً لالأهمية البالغة التي تتوقف على ا�ضدار هذا الدليل ملا يقدمه من تعريف �ضحيح للمنتجات ال�ضناعية اللبنانية، ناأمل 

منكم اأن جتدوا يف مواد الطبعة ال�ضاد�ضة اجلديدة منه حافزاً الإعتماده كمرجع لل�ضناعة اللبنانية يف عملكم االقت�ضادي والتجاري 

واملعلوماتي«.

 �ضعد الدين العويني: املدير العام

5/6/2006

»عزز هذا التوجه يف قالب توثيقي – علمي مربمج، دليل ال�ضادرات واملوؤ�ض�ضات ال�ضناعية اللبنانية. ف�ضكل لنا �ضاعداً تناف�ضيًا 

املحلية  االأ�ضواق  ويف  واخلارج،  لبنان  يف  لها  امل�ضاندة  االأخرى  االإقت�ضادية  والقطاعات  اللبنانية  لل�ضناعة  الرتويج  يف  متاألقًا 

واخلارجية.

 4197 الذي جت�ضد من خالل عملية م�ضح ميداين �ضمل  العربية واالإنكليزية،  باللغتني  ال�ضادر  الدليل  وهذا ما ينطبق على 

موؤ�ض�ضة �ضناعية يف جميع املناطق، م�ضكال املرجع االأ�ضا�ض لل�ضناعة اللبنانية«.

 نعمة افرام

1/4/2014

حيث  الوطني  االإنتاج  عن  وال�ضحيحية  احلقيقية  ال�ضورة  ليعطي  �ضرورية  مرتكزات  على  يعتمد  اأنه  الدليل  هذا  ميييز  »ما 

يعتمد على النظام ال�ضلعي الدويل املوحد H.S.Codeوكذلك يعتمد التق�ضيم االإداري اللبناين يف الت�ضنيف اجلغرايف ملواقع امل�ضانع 

اإ�ضافًة اإىل �ضموله ن�ضبة الر�ضوم اجلمركية املعتمدة يف لبنان وعدداً من الدول مع ذكر كمية ا�ضترياد وت�ضدير كل �ضلعة يف لبنان 

».G.P.S باالإ�ضافة اإىل اإجناز خريطة امل�ضانع على االأقمار االإ�ضطناعية

 فادي اجلميل

25/11/2014

جمعية ال�صناعيني اللبنانيني
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قالـــــــــوا فـي الدليـــــــــل 36 
 سنـة 

في خدمة الصناعة

»والدليل امل�ضار اإليه هو اول عمل من نوعه يهدف اإىل ت�ضهيل التعرف اإىل االنتاج اللبناين، خا�ضة القابل منه للت�ضدير كما ي�ضهل 

على امل�ضتورد يف اخلارج معرفة ادق التفا�ضيل املمكن توفرها عن عدد كبري من املوؤ�ض�ضات ال�ضناعية امل�ضدرة خا�ضة يف املراحل 

االةىل للتعامل التجاري«.

 عدنان الق�ضار »رئي�ض غرفة التجارة وال�ضناعة يف بريوت«

24/3/1995

»وبعد اإطالعنا منكم على تفا�ضيل امل�ضروع وطريقة اعداده واإخراجه وتبويبه، ي�ضرنا اإبالغكم باأننا قررنا ن�ضر اأ�ضماء امل�ضارف 

املنت�ضبة اإىل جمعيتنا يف الدليل املذكور نظراً الهميته كوثيقة لعدد من القطاعات االقت�ضادية يف لبنان«.

 جميد جنبالط  االأمني العام امل�ضاعد »جمعية م�ضارف لبنان«

10/12/1980

»وحر�ضًا على اإظهار ال�ضناعة اللبنانية على �ضورتها احلقيقية وبالطرق الع�ضرية املطلوبة ناأمل من جمعيتكم الكرمية دعم 

هذا امل�ضروع وت�ضهيل مهمة ال�ضركة النا�ضرة وذلك بالتعميم على املوؤ�ض�ضات ال�ضناعية وبالطرق التي ترونها منا�ضبة الإجناح امل�ضروع، 

على امل اإ�ضتمرار التعاون«.

 د. يو�ضف �ضقري »رئي�ض جمل�ض االإدارة واملدير العام« املوؤ�ض�ضة العامة لت�ضجيع اال�ضتثمارات يف لبنان

31/7/1997

امل�ضانع  عن  االأ�ضا�ضية  املعلومات  توفري  اأجل  من  بخطوتكم  ينوه  اأن  اخلارجية  االقت�ضادية  للعالقات  الوطني  املجل�ض  »ي�ضر 

اللبنانية واأن يرعى الدليل يف اإ�ضداره القادم 1985 هذا و�ضنطلب اإىل اأجهزة املجل�ض مدكم باملعلومات املتوفرة لديها المتام عملكم 

وتاأمني اإفادة ال�ضناعيني واالقت�ضاد اللبناين«.

�ضامي مارون  »رئي�ض جمل�ض العالقات االقت�ضادية اخلارجية«

هيئات اقت�صادية

ي�سدر �لدليل منذ عام 1981 بالتعاون �ملعلوماتي ورعاية �ملر�جع �لر�سمية و�لهيئات �لقت�سادية
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 ال�صناعة اللبنانية والقطاعات املتكاملة:

م�شارف - تاأمني - �شحن 

م�شتوردوا االآالت - واملواد ال�شناعية   

اإ�شافة اىل كل املعلومات 

التي تهم رجال االعمال

مرجع �شامل ي�شتند اىل اإح�شاءات ميدانية دقيقة

مبّوب ب�شكل علمي وعملي، 

بح�شب النظام الدويل املن�شق

 Harmonized system code
«H.S. CODE»

 منذ عام 1981

يعترب الدليل املرجع ال�صامل الوحيد 

للقطاع ال�صناعي اللبناين

 دلـيـل ال�صـادرات واملوؤ�ص�صــات ال�صنـاعية اللبنـانية
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الهيئات االإقت�صادية
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الهيئات االإقت�صادية
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تبويـــب الدليـــل

تبويب خا�ص ير�عي �سهولة و�رشعة �ل�ستعلم باللغتني �لعربية و�لجنليزية

م�شتوردوا االآالت واملعدات ال�شناعية
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الفهر�س ال�سلعي

توزيع ال�سناعة ح�سب القطاع

التوزيع اجلغرايف للم�سانع

اخلريطة ال�سناعية اللبنانية

�سفحة اإدراج اإعالين منطي

قطاع امل�سارف

القطاعات ال�سناعيةجدول تف�سري البنود اجلمركية

توزيع ال�سناعة ح�سب القطاع )اإجنليزي(القطاعات ال�سناعية )اإجنليزي(

�سركات النقل والتخلي�س العاملة قطاع التاأمني

يف لبنان



16

إفتح الدليل

الدليل يف موقعه االلكرتوين واالأول على غوغل

كل �صناعة لبنان بكل لغات العامل

يف مكتبكم وعلى هواتفكم اجلوالة

دخـــــول جمانـــــاً
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