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 مقدمة  

ــداني الشــامل ل ضــرار  ــي وفرهــا المســح المي ــات اإليصــاهية الت ــا المعطي تســتند هــلد الدراســة إل

نـاطق اللبنانيـة، والـلي أشـرى علـا تنفيـلد االقتصادية التي خلفهـا العـدوان اإلسـراهيلي فـي م تلـ  الم

 .2006المركز االستشاري للدراسات والتوثيق خالل شهر أيلول الماضي 

  

، ييـث  1400شاركت فـي المسـح فـرم عمـل متطوعـة بمع مهـا، بلـا عديـدها   محقـق ميـداني تقريبـاح

القطاعـات  يية فـعملت علا مسح االضرار المباشرة وغيـر المباشـرة التـي لحقـت بالمؤسسـات االقتصـاد

.  الثالث، وباآلليات والمزروعات فضالح عن الماشية والطيور وذلك في القطاع ال اص يصراح

 

 أربع استمارات رهيسية، هي:  أدوات المسحتضمنت 

  .استمارة مسح أضرار المؤسسات 

 .استمارة مسح أضرار اآلليات والمعدات 

 .استمارة مسح أضرار المزروعات 

 لمواشي والطيور والدواب.استمارة مسح أضرار ا 

 

 متنوعة. تقنيات تقصيوبغرض التوصل إلا أدم تقدير ممكن ل ضرار، فقد تم اعتماد 

اتفبالنســـبة   شـــمل تعريـــ  األضـــرار ال ســـاهر المباشـــرة الاليقـــة بالرأســـمالين الثابـــت  للمؤسســـ

اء خســاهر المبــاني والمتحـر  آالالت، معــدات، تجهيـزات مكتبيــة، الم ـزون مــن البضــاهع والسـلع ، مــع اسـتثن

ن راح لشمولها بإيصاءات خساهر الترميم وإعادة البناء. أما ال ساهر غير المباشرة المتمثلة بتقّلص المـداخيل 

نتيجة التوق  عن العمل أو التراجـع فـي النشـاط االقتصـادي فهـي منهجّيـاح خـاره نطـام هـلا المسـح كونهـا 

 ليس الجزهي. تندره في إطار تقديرات خساهر االقتصاد الكّلي و

 

 أما تقنيات التقصي والتدقيق في أضرار المؤسسات فتتل ص بال طوات التالية:

 األولا: االستصراح المباشر من قبل أصحاب العالقة.

: التدقيق األولي بالبيانات من قبل   .مناطقية م تصة لجانثانياح

: تدقيق نهـاهي مـن قبـل لجـان  للمقارنـة بـين التقـديرات  ةمركزيـة م تصـة تولـت وضـع معـايير فنيـثالثاح

 والمعايير المعتمدة.

: تدقيق فني من قبل خبراء محلفين لدى المحاكم شمل عدداح من المؤسسات الكبيرة.  رابعاح

 



 3 

ــة فقــد شــمل تعريــ  األضــرار ال ســاهر المباشــرة آتلــ  أشــجار  ــروة الحيواني بالنســبة للمزروعــات والث

تيجـة نيـران العـدو ، وال سـاهر غيـر المباشـرة المتمثلـة ومزروعات، نفوم مواشي وطيور، ايتـرام محاصـيل ن

 في تل  منتجات زراعّية وييوانية نتيجة فوات مواسم القطاى والحصاد وغياب الرعاية أثناء العدوان.

 

 وقد اعتمدت في الشأن الزراعي تقنيات التقصي والتدقيق التالية:

 األولا: االستصراح المباشر من قبل أصحاب العالقة.  

 لثانية: المعاينة الميدانية من قبل فرم العمل.ا  

 الثالثة: تدقيق من قبل لجان م تصة، تولت أيضاح وضع لواهح مويدة بأسعار األصناى المتضررة.  

 

ةاعتمد المسح القرى و البلـدات، واألييـاء فـي المـدن،  اطق عمـل جغرافيـ ،  فيمـا تتمثـل الويـدة منـ

 ت األربعة التي شملها المسح.  في مجال من المجاال لمتضرراإليصاهية با

 

 

 أضرار المؤسسات –الجزء األول 

 

 تقدير األضرار اإلجمالية

 يجم األضرار -أوالح 

مـة النقديـة القي قـدرت، 1ةمؤسس 9604بلا عدد المؤسسات المتضررة من جراء العدوان االسراهيلي 

 46.11 بنسبة. وهي تتوزع ج المسحنتاهدوالر، بحسب  414و الالى 909مليون و 397 ألضرارها اإلجمالية بـ

فــي  1آ راجــع جــدول رقــم % خســاهر فــي المــواد والســلع األوليــة. 53.89% خســاهر فــي األصــول الثابتــة و

  .الملحق

 

للمؤسســـات المتضـــررة بحســـب يجـــم األضـــرار أن غالبيـــة هـــلد المؤسســـات  العـــددي هـــر التـــوزع وي  

مجتمعــة الــا المؤسســات هــلد نســبة خســاهر  لكــن. وألــ  دوالر 50عــن الفرديــة %  تقــل أضــرارها 83.7آ

بلغـت نسـبة المؤسسـات التـي تراويـت أضـرارها  بينمـاو %.14.4 عـن ال تزيـد المؤسسات  خساهرإجمالي 

% مــن ال ســاهر 24.87 %، شــكلت خســارها مجتمعــة مــا نســبت 6.7ألــ  والمليــون دوالر  50الفرديــة بــين 

ال عــن المليــون دوالر  الفرديــةد يجــم أضــرارها المؤسســات التــي يزيــ فــي يــين أناإلجماليــة للمؤسســات. 

                                                 
1
ندره ضـمن التصـني  مليون $، وقد استثنيت من المجموع كون أضرارها ال ت 2مؤسسة يبلا مجموع أضرارها يوالي  1000يضاى إلا هلا العدد يوالي   - 

 المعتمد في الدراسة.   
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ـــاوز  ـــة شـــكلت %، 0.5نســـبتها تتج ـــا نســـبت  ولكـــن خســـاهرها اإلجمالي اإلجماليـــة  % مـــن ال ســـاهر60.8م

 أدناد: ينالبياني ينوالرسم ما يتبين من خالل الجدول هلاو. للمؤسسات

 

 توزيع خساهر المؤسسات بحسب مستوى الضرر -

 $ سسةيجم ال ساهر للمؤ
عدد 

 المؤسسات

من  النسبة

 المؤسسات

 مجموع 

 $ ال ساهر

 من النسبة

 ال ساهر

 0.10 412,935 15.12 1452 500اصغر من 

[500;1000[ 1038 10.81 770,095 0.19 

[1000;5000[ 2917 30.37 7,316,238 1.84 

[5000;10000[ 1139 11.86 8,045,393 2.02 

[10000;50000[ 1854 19.30 40,650,692 10.22 

[50000;100000[ 291 3.03 20,246,374 5.09 

[100000;500000[ 262 2.73 51,305,481 12.89 

[500000;1000000[ 39 0.41 27,389,767 6.88 

[1000000;5000000[ 34 0.35 70,900,434 17.82 

 42.94 170,872,005 0.14 13 مليون ومافوم 5

 0.00 0 5.88 565 آ*  غير محدد

 100.00 397,909,414 100.00 9604 لمجموعا

ي لم آغير محدد : *   السباب متعددة.تحديد يجم خساهرها تتمكن فرم العمل من هي المؤسسات الت
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5مليون ومافوق

رسم بياني لتوزيع المؤسسات المتضررة بحسب الشطور)نسب مئوية من عدد المؤسسات(
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طرديــة بــين يجــم األضــرار ويجــم األصــول الثابتــة  المســح وجــود عالقــةنتــاهج واقــع، يتبــين مــن وفــي ال

، إذ يرتفــع يجــم األضــرار مــع ارتفــا ع يجــم األصــول الثابتــة للمؤسســات، ولــيس مــع عــددها أو يجــم تحديــداح

 موادها األولية ويسب. 

للمؤسسـات  8ألـ  دوالر يرتفـع مـن  50الالى و 10عدد المؤسسات التي يتراوح يجم أضرارها بـين ف

ألــ   50الالى و 10مؤسســة يتــراوح يجــم أصــولها بــين  648دوالر، إلــا  500التــي يقــل يجــم أصــولها عــن 

  . في الملحق 4ع جدول رقم دوالر آ راج

 

اح  اني  مستوى األضرار -ث

من جراء العـدوان، % 100يتبين من نتاهج المسح أن المؤسسات التي لحقت بها أضرار مباشرة بنسبة 

المؤسسـات المتضـررة، لكـن مجمـوع قيمـة األضـرار التـي لحقـت  عـدد % من إجمـالي53.45تشكل يوالي 

% مـن إجمـالي قيمـة خسـاهر األصـول الثابتـة 75.33مـا نسـبت  باألصول الثابتـة لهـلد المؤسسـات تشـكل 

في يين لم تتجاوز نسبة المؤسسات  دوالر، كما سبق وأشرنا أعالد. 113أل  و  490مليون و  183البالغة 

فقـ  %، والتي شكلت خساهرها في األصول الثابتة 17.73% ما يقارب 25التي لحقت بها أضرار تقل عن 

والرسـمين وهـلد النتـاهج نجـدها مفصـلة فـي الجـدول  خسـاهر األصـول الثابتـة. % من إجمـالي2.07يوالي 

 :البيانيين أدناد

  أصولهامن مجموع المؤسسات التي صريت عن تصني  االضرار بحسب نسبة الضرر آ- 

 الشطر
التي   عدد المؤسسات

 صريت عن اجمالي اصولها
 النسبة

مجموع قيمة االضرار 

ابتةعلا االصول ال  ث
 النسبة

<25% 784 17.73 3,797,054 2.07 

[25;50[ 550 12.43 4,059,066 2.21 

[50;75[ 542 12.25 12,167,761 6.63 

[75;100[ 183 4.14 25,247,776 13.76 

100 % 2364 53.45 138,218,456 75.33 

 100.00 183,490,113 100.00 4423 المجموع
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توزيع مستوى الضرر على االصول الثابتة  بحسب الشطور)نسبة من مجموع الخسائر(

2.07%

2.21%6.63%

13.76%

75.33%
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100%

 

 

 

 المؤسسات( )نسبة من مجموع توزيع مستوى الضرر على االصول الثابتة بحسب الشطور 

17 . 73 % 

12 . 43 % 

12 . 25 % 

4 . 14 % 

53 . 45 % 

<25% 
[25;50[ 
[50;75[ 
[75;100[ 
100% 
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 نوع النشاط االقتصادي للمؤسسات المتضررة

اح  فــي مجــال التجــارة علــا مــن العــدوان االســراهيلي يتركــز نشــاط غالبيــة المؤسســات المتضــررة ، عــددي

ـــك بنســـبة  ـــداح ، وذل ـــات آالســـيارات تحدي ـــات ذات المحرك ـــا وصـــيانة المركب ـــتالى أنواعه ـــا  ،%57.9اخ يليه

فيما شكلت المؤسسات %، 13.4بنسبة  تحويلية ال فيفةالمؤسسات التي تعمل في مجال الصناعات ال

إجمالي % من 6.23المتضررة التي يغلب عليها الطابع االجتماعي وتعمل مجال أنشطة ال دمة المجتمعية 

 :و التاليحوقد توزعت المؤسسات المتضررة بحسب النشاط علا النالمؤسسات المتضررة، 

             57.9تجارة وصيانة المركبات% 

                    13.4صناعات تحويلية% 

        6.2      أنشطة ال دمة المجتمعية% 

                4.6     الفنادم والمطاعم% 

  4.7           والعمل االجتماعيالصحة% 

        3              االنشاءات والبناء% 

    2.9األنشطة العقارية وتأجير المعدات% 

  2.2                  النقل والمواصالت% 

          1.6               أنشطة زراعية% 

              1.2                   التعليم% 

                  0.4            غير ذلك% 

 

اح  أما فنجد أن الحصة الكبرى من األضرار التي لحقت بالمؤسسات مـن جـراء العـدوان، كانـت مـن ، قيمي

فيمــا األضــرار. هــلد % مــن مجمــوع قيمــة 43.71ت التحويليــة ال فيفــة، ييــث بلغــت نصــيب قطــاع الصــناعا

 %.11.95يليها القطاع االجتماعي بنسبة %، 36.08لتجارة ناهزت يصة ا

 

 

 

 

 

                                                 

% ، المنسوجات والمالبس والبياضات 14.7% ، منتجات معدنية وبالستيكية ومطاطية آ37.6هلد الصناعات تتوزع علا الشكل التالي: صناعة األغلية والمشروبات آ *

% ، منتجات كيمياهية 9.7والنشر وصناعة الورم ومنتجات  واستنساخ وساه  إعالمية آ% ، الطباعة 10.5% ، المفروشات واألدوات المكتبية والمنتجات ال شبية آ14.5آ

 % .1.1% ، م تل  آ4.3% ، جلود وأيلية ويقاهب ويبال آ7.7وصيدالنية ومنجمية آ
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 توزيع المؤسسات المتضررة بحسب النشاط االقتصادي العام -

مال  نشاط عا
عدد 

 المؤسسات
 النسبة

مجموع قيمة 

 $االضرار
 النسبة

تجارة الجملة والتجزهة،اصالح المركبات 

ارية  والدراجات الن
5553 57.82 143,581,710 36.08 

اعة التحويلية  43.71 173,929,469 13.41 1288 الصن

ة  ة ، واإلجتماعي أنشطة ال دمة المجتمعي

 والش صية األخرى
598 6.23 47,547,647 11.95 

 1.31 5,208,484 4.65 447 الصحة والعمل اإلجتماعي

ادم والمطاعم  0.85 3,372,843 4.61 443 الفن

 1.67 6,639,711 3.02 290 اإلنشاءات

أجيرية وأنشطة  األنشطة العقارية والت

 المشاريع التجارية
279 2.91 4,109,706 1.03 

 0.88 3,495,908 2.14 206 النقل والت زين واإلتصاالت

 0.43 1,707,976 1.55 149 الزراعة

 0.98 3,908,430 1.21 116 التعليم

 0.52 2,050,836 0.98 94 غير محدد

اء والغاز وإمدادات  إمدادات الكهرب

اد  المي
85 0.89 978,656 0.25 

 0.20 810,593 0.35 34 الوساطة المالية

 0.13 522,849 0.12 12 التعدين واستغالل المحاجر

اإلدارة العامة والدفاع، الضمان 

اري  اإلجتماعي اإلجب
7 0.07 37,596 0.01 

ة غير المحددة  0.00 7,000 0.03 3 تجارة الجملة والتجزه

 100.00 397,909,414 100.00 9604 المجموع
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ارية ن ات ال ات والدراج صالح المركب ارة الجملة والتجزئة،ا تج

تحويلية اعة ال الصن

اعية والشخصية األخرى أنشطة الخدمة المجتمعية ، واإلجتم

اعي الصحة والعمل اإلجتم

اعم ادق والمط فن ال

اءات اإلنش

ارية تج اريع ال أجيرية وأنشطة المش ارية والت ق األنشطة الع

االت قل والتخزين واإلتص ن ال

الزراعة

تعليم ال

غير محدد

ه ا از وإمدادات المي اء والغ إمدادات الكهرب

الية اطة الم الوس

اجر تعدين واستغالل المح ال

اري اعي اإلجب ان اإلجتم اع ، الضم امة والدف اإلدارة الع

ة ارة الجملة والتجزئة غير المحدد تج

توزيع المؤسسات المتضررة بحسب النشاط العام  )نسبة من مجموع المؤسسات(

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

تجارة الجملة والتجزئة،اصالح المركبات والدراجات النارية

الصناعة التحويلية

أنشطة الخدمة المجتمعية ، واإلجتماعية والشخصية األخرى

الصحة والعمل اإلجتماعي

الفنادق والمطاعم

اإلنشاءات

األنشطة العقارية والتأجيرية وأنشطة المشاريع التجارية

النقل والتخزين واإلتصاالت

الزراعة

التعليم

غير محدد

إمدادات الكهرباء والغاز وإمدادات المياه

الوساطة المالية

التعدين واستغالل المحاجر

اإلدارة العامة والدفاع ، الضمان اإلجتماعي اإلجباري

تجارة الجملة والتجزئة غير المحددة

توزيع المؤسسات المتضررة بحسب النشاط العام )نسبة من مجموع الخسائر(
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 التوزع الجغرافي ألضرار المؤسسات

الضــايية  منطقــةيتركــز فــي  المتضــررة جــراء العــدوان أن مــا يزيــد عــن ثلــث المؤسســات ي هــر المســح

%  فالنبطيـة 16.33%  ثـم قضـاء صـور آ20.37ي  قضاء بنـت جبيـل آبنسـبة %  يل36.02آبنسبة  الجنوبية

 % . 9.00ثم مرجعيون آ% ، 11.52آ

 

العدد األكبر من المؤسسـات التـي يقـل يجـم أضـرارها الفرديـة عـن خمسـة الالى  تجدر االشارة الا ان

 العـددان  يـينفي دوالر في أقضية محاف تي الجنوب والنبطية آ بنت جبيل والنبطية وصور ومرجعيون ، 

ألــ  دوالر يتركــز فــي  50الالى و 10األكبــر مــن المؤسســات ذات األضــرار الكبيــرة نســبياح التــي تتــراوح بــين 

 في الملحق . 5، آ راجع جدول رقم الضايية الجنوبيةمنطقة 

 

ة إال أن هــلا التوزيــع ي تلــ  إذا أخــلنا بعــين االعتبــار ال ســاهر التــي منيــت بهــا المؤسســات علــا  قيمــ

، اللي بلغت الضايية الجنوبية منطقة ساهر  تتركز في هلد الد كل قضاء. ييث نجد أن أكثر من نص  صعي

%، ثـم قضـاء 14.24% من إجمـالي خسـاهر المؤسسـات، يليـ  قضـاء زيلـة بنسـبة 55.47يصة مؤسسات  

م والرسـمبـين فـي الجـدول وذلك علـا الشـكل ال%، 7.98صور بنسبة %، وبعدد قضاء 8.74عالي  بنسبة 

 :ينالتاليالبياني 
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 توزيع المؤسسات المتضررة علا االقضية اللبنانية -

 أو المنطقة القضاء
عدد 

 المؤسسات
 النسبة $مجموع ال ساهر النسبة

ة الجنوبية  55.47 220,726,904 36.02 3459 الضايي

 3.84 15,278,348 20.37 1956 بنت جبيل

 7.98 31,747,456 16.33 1568 صور

 1.98 7,880,405 11.52 1106 نبطية

 1.00 3,988,413 9.00 864 مرجعيون

 3.53 14,059,250 2.84 273 بعلبك

 2.30 9,160,790 1.44 138 صيدا

 8.74 34,773,789 0.70 67 عالي 

 14.24 56,679,244 0.69 66 زيلة

 0.01 22,056 0.28 27 عكار

 0.02 61,236 0.21 20 هرمل

 0.01 29,161 0.15 14 جزين

 0.02 81,745 0.14 13 بقاع غربي

 0.85 3,364,156 0.12 12 شوى

 0.00 3,293 0.08 8 طرابلس

 0.01 24,064 0.06 6 غير محدد

ا  0.01 29,104 0.04 4 ياصبي

 0.00 0 0.03 3 كسروان

 100.00 397,909,414 100.00 9604 المجموع
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36.01%

20.37%

16.33%

11.53%

9.00%

2.84%

1.44%

0.70%

0.69%
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0.15%

0.14%

0.12%

0.08%

0.06%

0.04%

0.03%
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بعبدا)الضاحية الجنوبية(

بنت جبيل

صور

نبطية

مرجعيون

بعلبك

صيدا

عاليه

زحلة

عكار

هرمل

جزين

بقاع غربي

شوف

طرابلس

غير محدد

حاصبيا

كسروان

رسم بياني للمؤسسات المتضررة بحسب القضاء)نسبة من مجموع المؤسسات(

 

 

 

55.47%

3.84%

7.98%

1.98%

1.00%

3.53%

2.30%

8.74%

14.24%

0.01%
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0.01%
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0.85%

0.00%

0.01%

0.01%

0.00%
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بعبدا)الضاحية الجنوبية(

بنت جبيل

صور

نبطية

مرجعيون

بعلبك

صيدا

عاليه

زحلة

عكار

هرمل

جزين

بقاع غربي

شوف

طرابلس

غير محدد

حاصبيا

كسروان

رسم بياني للمؤسسات المتضررة بحسب القضاء)نسبة من مجموع الخسائر(
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 طبيعة إشغال المؤسسات المتضررة

% من هلد المؤسسـات هـي ملـك  61.5لمسح الميداني للمؤسسات المتضررة إلا أن تشير نتاهج ا

تحديـد نسـب  تعـلر، فيمـا ن طريـق االسـتثمار%  فهـي مشـغولة مـ38.2ألصحابها. أمـا النسـبة المتبقيـة آ

طريـق االسـتثمار  مـنياليـ  أن نسـبة المؤسسـات المتضـررة المشـغولة  و  ،6آراجع جـدول  %0.3اشغال 

، ييـث النسـبة األكبـر مـن المؤسسـات المتضـررة، لتصـل الضايية الجنوبيـةمنطقة اص في ترتفع بشكل خ

 عكــار هيتنعــدم فــي قضــاو % .8.3هــلد النســبة أدناهــا فــي قضــاء البقــاع الغربــي آ وتبلــا ،%46.5إلــا 

 مـنبالكامل مليون دوالر هي مشغولة  5إلا أن المؤسسات التي تفوم أضرارها  ايضاح . ويشار وكسروان

 ةطريقبالالمؤسسات التي يفوم يجم أضرارها المليون دوالر مشغولة  % من87.6، كما أن التملكطريق 

 . 6آ راجع جدول رقم .                    نفسها

 

 المؤسسات المتضررة بحسب نوع النشاط وعدد العمال

نشــاط وفـي م تلـ  قطاعـات ال ،تشـير نتـاهج المسـح الميـداني إلـا أن غالبيـة المؤسسـات المتضـررة

ــا األربعــاالقتصــادي،  ــدد عماله ــاوز ع وتشــكل هــلد المؤسســات  .ةهــي مؤسســات صــغيرة الحجــم ال يتج

ومـا  5% من إجمالي المؤسسات المتضررة. فيما تشكل المؤسسات التي يتراوح عدد عمالهـا بـين 90.95

امالح بنسبة ع 19وما دون  10ليها المؤسسات التي يتراوح عدد عمالها بين % فق . ت5.96دون تسع عمال 

عـامالح فـال تتعـدى  20 . أما المؤسسات الكبيرة نسبياح التي يتجاوز عدد عمالهـا 7%. آ راجع جدول رقم 1.85

فـي ثـالث قطاعـات أساسـية هـي: التجـارة  بشـكل خـاص%. وهلد المؤسسات الكبيـرة تتركـز 1.22نسبتها 

 % .13.6آ % ، والفنادم والمطاعم37.3% ، الصناعة التحويلية ال فيفة آ43.2آ

عـامالح وهـلا العـدد مرشـح الن 27225وبحسب المسح فـإن المؤسسـات المتضـررة تشـغل مـا مجمـوع 

 ن راح الا تجنب العديد من المؤسسات المشمولة بالمسح التصريح عن عدد عمالها. اكبر يكون

  

 

 ، نوعيتها وتوزعها الجغرافيأضرار اآلليات -الجزء الثاني

 

 وتوزعها الجغرافيأضرار اآلليات، نوعيتها 

 سـيارة 9116بلا عدد السيارات المتضررة من جراء العدوان االسراهيلي في م تل  المنـاطق اللبنانيـة 

% فــي 18.8و ،فــي قضــاء بنــت جبيــل لويــدد % 34.6آ ، أكثــر مــن ثلثهــاش صــاح  7818تعــود ملكيتهــا لنحــو 

تبقــا تــوزع علــا بقيــة  ومــا% فــي بعلبــك. 7.4% فــي النبطيــة، و10.7% فــي مرجعيــون، و11.7صــور، و

 .   8آ راجع جدول رقم  األقضية
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% 33.5% مــن هــلد الســيارات هــي ســيارات تســت دم ألغــراض ســيايية و65ويتبــين مــن المســح أن 

 . من السيارات المتضررة %1.5. فيما لم يتم تحديد نوعية ما نسبت  إنتاجيةألغراض 

 

 620ألـ  و  303مليـون  و  16بحـوالي وبحسب نتاهج المسح فقـد قـدرت قيمـة األضـرار فـي اآلليـات 

إلـا مـا % من السـيارات المتضـررة 56.7 تلريخ صنع ويعوددوالر للسيارة الوايدة.  1820دوالر، أي بمعدل 

%. فـي يـين لـم 3فال تتعدى نسبتها  2000ما بعد العام  المسجلة. أما السيارات الحديثة 1990قبل العام 

 متضررة.% من السيارات ال23.1صنع يحدد تاريخ 

 

الث  اتية والحيوانية –الجزء الث  أضرار الثروة النب

 

 أضرار األشجار والمزروعات

مـا  نتيجـة العـدوان االسـراهيليبلغت قيمة االضرار المباشرة وغير المباشـرة الواقعـة علـا المزروعـات 

 . غير مباشر أضرار% 37 ،اضرار مباشرة %63آ دوالر 590ال  و  971مليون و 140 مقدارد

 

توزيع اضرار المزروعات بحسب نوع الضرر

مباشر

63%

غير مباشر

37%

 

 

ــراء العــدوان  ــة أو المتضــررة ج ــدد االشــجار التالف ــدر ع تــم ايتســابها وفقــاح   شــجرة  960720بنحــو ويق

تقـديرات بلغـت الوبحسـب من األشجار المثمرة األخـرى آكرمـة .  دونم 127090، وتقريباح نحو لمقياس العدد

% مـن مجمـل قيمــة  40 أي مـا نســبت  دوالر، 523ألـ  و  576مليـون و  56خسـاهر األشـجار المثمــرة قيمـة 



 16 

 2أي بنسـبة  دوالر 276ألـ  و  94و  مليـون 3خساهر األشجار غير المثمرة في يين بلغت  ال ساهر الزراعية، 

 . % فق 

 

بنـت جبيـل  % ،27% ، وصـور آ31.7آ بعلبك تتركز خساهر األشجار بشكل رهيسي في أقضية،ح جغرافيا

 .% 1صبياآ% ، ويا5.5ومرجعيون آ%  8.9والنبطية آ% ، 12.7آ

 

، بقيمة إجمالية قدرها  481أل  و  297المزروعات الحقلية فقد بلغت  علا الواقعةأما ال ساهر   دونماح

وتتوزع  دوالر تقريباح في الدونم الوايد. 272دوالر، أي بمعدل خسارة تساوي  476أل   و 120مليون و  81

النبطيـة %، 8.3بنت جبيل %، 33.5ور ص%، 36هلد ال ساهر بحسب األقضية علا الشكل التالي: بعلبك 

ــون %، 6.4 ــ  %، 3.2مرجعي ــة آبعبدا/عالي ــي  %،1.4هرمــل  ،%3.35 الضــايية الجنوبي ــاع الغرب %، 0.8البق

 %.0.5%، صيدا 0.8ياصبيا 

 

57.67%
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 أضرار الثروة الحيوانية

 االسـراهيلي نتيجة العـدوان الثروة الحيوانيةبلغت قيمة االضرار المباشرة وغير المباشرة الواقعة علا 

 ة % أضرار غير مباشر13% اضرار مباشرة 87آدوالر  726ال  و  238مليون  12 مقداردما 

 

رسم بياني لقيمة اضرار المواشي والطيور بحسب نوع الضرر

مباشر

%78

غير مباشر

%31

 

 

% بقــر غيــر 2.5بقــر يــالب،  %6.4رأس ماشــية، منهــا  71462 وتقــدر خســاهر الماشــية جــراء العــدوان بـــ

دوالر،  860و ألـ  696و ماليـين  8قد ناهزت قيمة هـلد ال سـاهر و% أغنام. 41.5% ماعز و49.6و  يالب،

 دوالر لرأس الماشية الوايد.  121.7أي بمتوس  

 

% ، ثـم قضـاء 15.1% من ال ساهر أعالد في قضاء بعلبك، يلي  قضاء بنت جبيل آ51.6 يتركزجغرافياح 

% ، وقضاء ياصبيا 5.5% ، وقضاء زيلة آ1.3% ، وقضاء النبطية آ9.8% ، وقضاء مرجعيون آ10.2صور آ

 % .0.3% ، وقضاء جزين آ0.5% ، وقضاء البقاع الغربي آ1رمل آ% ، وقضاء اله2.1آ

 

طيـراح  117655دوالر ييـث قـدر عـددها بــ  453الفـاح و  796أما بالنسبة لل سـاهر فـي الطيورفقـد بلغـت 

 %  والباقي من طيور م تلفة كالنعام والب  والحمام.90.7اغلبيتها من الدجاه آ

 

% بغـال 19.6رأس، منهـا  1344عددها ودوالر  490الفاح و  323كللك بلغت قيمة ال ساهر في الدواب 

 % الما والباقي من دواب اخرى.0.6% جمال و 0.4% خيول و 15.6ويمير و
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وتتركز خساهر الثروة الحيوانية بشكل خاص في أقضية بنت جبيل وصور ومرجعيون لالضرار المباشرة، 

 .يضاى اليها بعلبك وزيلة بلحاظ االضرار غير المباشرة

 

 18892كللك لم يوفر العدوان االسراهيلي قفران النحـل، التـي قـدرت خسـاهرها بحسـب المسـح بنحـو 

قفيــراح تتركــز فــي األقضــية الثالثــة المشــار اليهــا أعــالد لجهــة االضــرار المباشــرة يضــاى اليهــا بعلبــك بلحــاظ 

ــون و  ــة لهــلد ال ســاهر ملي ــر المباشــرة. وقــد بلغــت القيمــة االجمالي دوالر، أي  150الفــاح و  633االضــرار غي

 دوالر تقريباح للقفير الوايد. 86.4بمعدل 

 

 خالصة:

 ا المئوية بحسب القطاعات الرهيسيةل ساهر وعدد المتضررين، ونسبهمالقيمة االجمالية لتوزيع  -

 النسبة آ$ قيمة ال ساهر نوع القطاع
عدد 

 المتضررين
 النسبة

مؤسسات 

 اقتصادية
397,909,414 70.13 9,604 22.23 

 49.67 21,457 24.84 140,971,590 مزروعات

 18.10 7,818 2.87 16,303,620 الليات

 10.00 4,320 2.16 12,238,726 مواشي وطيور

 100.00 43,199 100.00 567,423,350 المجموع

 

ــي خلفهــا العــدوان الصــهيوني فــي المؤسســات االقتصــادية  ــداني ل ضــرار الت يشــير المســح المي

اعية واآلليات والثروتين الزراعية والحيوانية، إلـا أن القيمـة النقديـة اإلجماليـة لهـلد األضـرار تقـارب واالجتم

ــــ  و 423مليــــون و 567  أضــــرار وقــــد توزعــــت بــــين. متضــــرراح  43,199تكبــــدها يــــوالي  دوالراح  350أل

دوالر،  414ى والال 909مليون و 397، بلغت قيمتها مالكاح أو مستثمراح  9604التي تعود لنحو   ،مؤسسات

 303مليون و  16، قدرت قيمتها بنحو ش صاح  7818تعود ملكيتها لنحو اللية  9116بلا عددها  الليات أضرارو

أل  و  971مليون و  140بقيمة   ،ش صاح  21457تعود ملكيتها لنحو  مزروعاتأضرار و دوالر،  620الالى و

ة ، دوالر 590 ــو وثــروة ييوانيــ  726الالى و  238ماليــين و  12 بقيمــة  ،ش صــاح  4320تعــود ملكيتهــا لنح

 .دوالر

 

أصـيبت بأضـرار مباشـرة %  53.45المتضـررة  آالمؤسسـات  كثـر مـن نصـ أوت هر بيانـات المسـح أن 

نسـبة المؤسسـات  قـدرت. في يـين من يجم األصول الثابتة للمؤسسة قاتلة، أي بنسبة ماهة في الماهة
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ات ومــا تبقــا مــن المؤسســ %.17.73حــوالي ب % مــن قيمــة أصــولها25التــي أصــيبت بأضــرار تقــل عــن 

 %.75% و 25نسبة أضرارها في األصول الثابتة بين %  تراويت 28.82المتضررة آ

 

بالدرجـة األولـا ، سواء من نايية عددها أو قيمتها، تتمركز المؤسسات اإلقتصادية المتضررة ،قطاعياح 

 فيمـــا لـــم تـــبح.  ركبـــات ذات المحركـــاتالتجـــارة وصـــيانة المالصـــناعات التحويليـــة ال فيفـــة و يفـــي قطـــاع

 . في الترتيب الثالث لجهة يجم ال ساهر جاءت المؤسسات اإلجتماعية التي

 

ــاح فتــأتي  فــي مقدمــة المنــاطق وبنــت جبيــل زيلــة وصــور أقضــية و منطقــة الضــايية الجنوبيــةجغرافي

وفــي  بنســب متفاوتــة قضــاءح  18، بــالرغم مــن أن ال ســاهر طالــت لناييــة قيمــة ال ســاهر اإلجماليــةالمتضـررة 

 .مجاالت متعددة

 

توزيع نسب الخسائر بحسب القطاعات

مؤسسات اقتصادية

%07

مزروعات

%52

آليات

%3

مواشي وطيور

%2
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توزيع نسب المتضررين بحسب القطاعات

مؤسسات اقتصادية

%22

مزروعات

%05

آليات

%81

مواشي وطيور

%01
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   :  توزيع األضرار اإلجمالية بحسب نوع الضرر وطبيعت   1جدول رقم آ

 قيمة األضرارآ$  يجم االضرار ويدة القياس أنواع الضرر

397,909,414 9604 العدد مؤسسات  

 183,490,113 - - أصول ثابتة

 214,419,301 - - سلع أولية

 16,570,419 9116 العدد الليات

 6,963,909 5887 العدد سيايية

 9,606,510 3033 العدد انتاجية

 56,576,523 1042634 العدد اشجار مثمرة

 1,124,300 11243 العدد تين

 11,667,332 169681 العدد يمضيات

 75,920 1898 العدد خروب

 19,231,535 195079 العدد زيتون

 146,644 5866 العدد سمام

 650,250 2601 العدد صنوبر

 220 11 العدد عطريات

 5,405,447 228873 العدد فاكهة

 2,939,040 11860 العدد فاكهة استواهية

 12,963,736 288273 العدد لوزيات

 47,700 159 العدد ن يل

 2,324,400 127090 دونم كرمة

 3,094,276 45177 العدد اشجار غير مثمرة

 25,200 63 العدد ارز

 447,182 6043 العدد اشجار يرجية

 600 2 العدد اوكاريا

 160 2 العدد براكتيوم

 4,720 118 العدد تويا

 40 1 العدد روبين
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 قيمة األضرارآ$  يجم االضرار ويدة القياس أنواع الضرر

 500 5 العدد سيكا

 1,535,140 36409 العدد شجر زينة

 1,080,000 1800 العدد شوح

 734 734 العدد نصوب صغيرة

 81,300,491 309482 دونم مزروعات يقلية

 47,562 252 دونم اعشاب

 33,336,884 41671 دونم تبا

 10,029,335 81534 دونم يبوب

 375,572 1878 دونم يشاهش

 33,307,026 166535 دونم خضار

 223,400 559 دونم فريز

 3,755,678 5008 دونم موز

 45,020 45 دونم ورود

 180,015 12001 كوز  100آ صندوم صبير

 8,696,860 71462 العدد ماشية

 4,492,800 4548 العدد بقر يالب

 940,750 1798 العدد بقر غير يالب

 1,303,760 29639 العدد غنم

 250 50 العدد غير ذلك مواشي

 1,959,300 35427 العدد ماعز

 323,490 1344 العدد دواب

 52,800 264 العدد بغال او يمير

 6,000 5 العدد جمل

 250,800 209 العدد خيول

 4,290 858 العدد غير ذلك دواب

 9,600 8 العدد الما

 95,491 190982 كلا  5آ سطل يليب
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 قيمة األضرارآ$  يجم االضرار ويدة القياس أنواع الضرر

 796,453 117655 العدد طيور

 7,800 13 العدد يبش

 482,245 106661 العدد دجاه

 128,208 10684 العدد طيور غير ذلك

 178,200 297 العدد نعام

 1,633,150 18892 العدد قفران نحل

 196,620 32770 كلا سمك

 55,790 232460 كلا عل 
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 آعدد  : توزيع المؤسسات المتضررة بحسب يجم األضرار اإلجمالية ونوع النشاط2جدول رقم آ

  

 نوع النشاط

ضرار اإلجمالية آ$ يجم األ  

أقل 

من 

500 

 500بين 

وأقل من 

1000 

بين 

1000 

وأقل 

من 

5000 

 5000بين 

وأقل من 

10000 

بين 

10000 

وأقل من 

50000 

بين 

50000 

وأقل من 

100000 

بين 

100000 

وأقل من 

500000 

بين 

500000 

وأقل من 

 مليون

 1بين 

وأقل 

 5من 

 مليون

مليون  5

 وأكثر

 غير

 محدد
 مجموع

ت تحويليةصناعا  157 122 405 142 231 48 43 13 21 9 97 1288 

الماء والكهرباء 

 والغاز
5 12 20 18 21 4 1 0 0 0 4 85 

 290 21 0 2 0 8 9 47 27 99 36 41 اإلنشاءات والبناء

تجارة علا اختالفها 

 وصيانة المركبات
998 658 1619 605 1034 162 162 23 10 3 282 5556 

 443 17 0 0 0 4 7 70 50 168 49 78 الفنادم والمطاعم

 206 16 0 0 0 7 5 50 33 70 12 13 النقل واالتصاالت

 34 1 0 0 0 2 1 13 3 8 3 3 الوساطة المالية

 األنشطة العقارية

 وتأجير المعدات
19 20 103 38 60 10 6 1 0 0 22 279 

اإلدارة العامة 

 والدفاع والضمان
0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 7 

التعدين واستغالل 

 المحاجر
0 0 3 1 3 2 2 0 0 0 1 12 

 116 15 0 1 0 4 10 32 12 26 8 8 التعليم

الصحة والعمل 

 االجتماعي
14 34 134 81 143 13 3 0 0 0 25 447 

أنشطة ال دمة 

المجتمعية 

 والش صية األخرى

90 63 186 92 106 11 15 1 0 1 33 598 

 149 12 0 0 1 1 1 28 19 47 16 24 أنشطة زراعية

 94 18 0 0 0 4 8 15 16 27 4 2 م تل 

 9604 565 13 34 39 262 291 1854 1139 2917 1038 1452 مجموع
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 آعدد األضرار بحسب القضاء والجهة المتضررة : توزيع 3جدول رقم آ 

 القضاء أو المنطقة

 المتضرروناألفراد  المؤسسات المتضررة

 ملك استثمار
غير 

 محدد
 مزروعات مواشي  الليات  مجموع

 176 1 454 3459 19 1831 1609 آالضايية الجنوبية  

 5669 1122 2622 1956 1 1178 777  بنت جبيل

 4908 1154 1513 1568 2   1109 457 صور

 3163 706 892 864 0 591 273 مرجعيون

 1853 380 811 1106 12 763 331 النبطية

 472 36 297 138 0 82 56 صيدا

ا  665 64 5 4 0 3 1 ياصبي

 50 119 36 13 0 12 1 البقاع الغربي

 262 89 28 20 0 12 8 الهرمل

 3739 512 600 273 0 174 99 بعلبك

 13 11 11 14 0 8 6 جزين

 434 91 61 66 0 45 21 زيلة

 0 0 3 0 0 0 0 جبيل

 6 4 17 12 0 10 2 الشوى

 3 0 10 8 0 6 2 طرابلس

 5 8 345 67 0 42 25 عالي 

 0 5 15 3 0 3 0 كسروان

 1 0 0 27 0 27 0 عكار

 0 0 2 6 0 6 0 غير محدد

 21419 4302 7722 9604 34 5902 3668 وعمجم
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ابتة4جدول رقم آ  آعدد  : توزيع المؤسسات المتضررة بحسب يجم األضرار اإلجمالية ويجم األصول الث

يجم األصول 

 آ$  ابتةالث

 يجم األضرار اإلجمالية آ$ 

أقل من 

500 

بين 

500 

وأقل 

من 

1000 

بين 

1000 

وأقل 

من 

5000 

 5000بين 

وأقل من 

10000 

بين 

10000 

وأقل 

من 

50000 

بين 

50000 

وأقل من 

100000 

بين 

100000 

وأقل من 

500000 

بين 

500000 

وأقل من 

 مليون

 1بين 

وأقل من 

 مليون 5

5 

مليون 

 وأكثر

 غير

 ددمح

 مجموع

 226 10 0 0 0 0 0 8 6 46 43 117 500أقل من 

وأقل من  500بين 

1000 
72 88 112 16 14 0 1 0 0 0 1 289 

وأقل  1000بين 

  5000من 
202 199 918 232 204 21 14 0 0 0 18 1671 

وأقل  5000بين 

 10000من 
48 42 239 265 254 21 17 2 1 0 10 808 

وأقل  10000بين 

 50000من 
37 42 174 124 648 83 62 4 2 0 11 1101 

وأقل  50000بين 

 100000من 
0 2 13 9 44 55 24 4 1 0 2 145 

وأقل  100000بين 

  500000من 
1 1 6 9 29 12 53 7 2 1 1 111 

وأقل  500000بين 

 من مليون 
0 0 1 1 5 0 5 6 2 0 0 17 

بين مليون وأقل 

 مليون  5من 
0 0 0 0 0 0 0 2 12 2 0 17 

 12 0 7 2 0 2 0 0 0 0 0 0 مليون وأكثر  5

 4571 512 3 12 14 84 99 648 477 1408 621 975 غير محدد 

 9604 565 13 34 39 262 291 1854 1139 2917 1038 1452 مجموع
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 آعدد القضاءو : توزيع المؤسسات المتضررة بحسب يجم األضرار اإلجمالية 5جدول رقم آ

 القضاء

ة آ$  يجم األضرار اإلجمالي  

أقل 

من 

500 

بين 

500 

وأقل 

من 

1000 

بين 

1000 

وأقل 

من 

5000 

بين 

5000 

وأقل 

من 

10000 

بين 

10000 

وأقل 

من 

50000 

بين 

50000 

وأقل 

من 

100000 

بين 

100000 

وأقل 

من 

500000 

بين 

500000 

وأقل 

من 

 مليون

 1بين 

وأقل 

 5من 

 مليون

5 

مليون 

 وأكثر

غ. 

م  
 مجموع

ة ال ضايي

 الجنوبية
206 152 805 492 1134 191 180 32 20 7 240 3459 

 273 6 1 1 1 5 5 82 53 83 23 13 بعلبك

ع  بقا

 غربي
0 1 3 2 2 0 0 0 0 0 5 13 

بنت 

 جبيل
340 300 749 210 214 34 20 0 1 0 88 1956 

 14 1 0 0 0 0 0 0 2 3 1 7 جزين

ا  4 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 ياصبي

 66 3 2 3 1 7 3 8 14 18 4 3 زيلة

 12 0 0 1 1 1 0 4 0 4 0 1 الشوى 

صور  398 205 502 149   180  18 17 4 0 2   93 1568 

صيدا  8 14 39 20 30 11 9 0 2 0 5 138 

 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 طرابلس

 67 6 1 6 0 9 2 17 9 11 3 3 عالي 

 27 1 0 0 0 0 0 0 0 6 7 13 عكار

 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 كسروان

 864 46 0 0 0 3 9 64 72 318 173 179 مرجعيون

 1106 66 0 0 0 11 18 117 113 357 151 273 النبطية

 20 1 0 0 0 0 0 0 3 14 2 0 الهرمل

 6 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 غير محدد

 9604 565 13 34 39 262 291 1854 1139 2917 1038 1452 مجموع
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 ويجم األضرار اإلشغالطبيعة   : توزيع المؤسسات المتضررة بحسب6جدول رقم آ

 مجموع غير محدد ملك استثمار  $ يجم األضرار

 >500 565 886 1 1452 

500- 1000 386 650 2 1038 

1000-5000 1092 1816 9 2917 

5000-10000 497 640 6 1143 

10000-50000 782 1065 4 1851 

50000-100000 107 183 0 290 

100000-500000 94 168 0 262 

500000-1000000 15 24 0 39 

1000000-5000000 6 28 0 34 

5000000+ 0 13 0 13 

 565 12 429 124 غير محدد

 9604 34 5902 3668 مجموع
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  : توزيع المؤسسات المتضررة بحسب نوع النشاط وعدد العمال7جدول رقم آ

 نوع النشاط
مجموع  عدد العمال

 وأكثر 50 49-20 19-10 9-5 4-1 المؤسسات

اعات تحويلية خفيفة  1288 19 25 65 138 1041 صن

اء والغاز  85 0 0 2 2 81 الماء والكهرب

اء  290 1 1 7 43 238 االنشاءات والبن

انة وبيع المركبات ذات  تجارة عامة وصي

 المحركات
5219 229 57 37 14 5556 

ادم والمطاعم  443 1 15 21 65 341 الفن

 206 0 1 4 17 184 النقل واالتصاالت

 34 0 0 2 5 27 الوساطة المالية

أجير اآلالت والمعدات  279 0 0 2 20 257 األنشطة العقارية وت

 447 0 0 1 7 439 الصحة 

 116 0 0 0 2 114 التعليم

ع  أنشطة ال دمة المجتمعية  598 0 3 11 32 552 واالجتما

 7 0 0 0 0 7 إدارات ومؤسسات عامة

 12 0 1 2 1 8 التعدين واستغالل المحاجر

 149 0 0 1 7 141 أنشطة زراعية

 94 0 0 3 5 86 غير محدد

 9604 35 83 178 573 8735 مجموع
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  : يجم األضرار في اآلليات بحسب نوع الضرر والقضاء8جدول رقم آ

 القضاء أو المنطقة

عدد 

اآلليات 

 المتضررة

ة ارة نوع المركب اريخ صنع السي القيمة  ت

المقدرة 

 ل ضرارآ$ 
 غير محدد انتاجي سيايي

بعد 

 األلفين

 95بين 

 واأللفين

و  90 بين

95 

و  80بين 

90 
 غير محدد 80قبل 

ة الجنوبية  1274338 44 81 206 104 72 51 8 132 418 558 الضايي

 4770932 649 734 1202 280 209 78 66 972 2114 3152 بنت جبيل

 2905519 333 308 678 205 143 48 7 597 1111 1715 صور

 1931652 227 305 396 74 46 14 19 384 668 1071 مرجعيون

 1513002 269 163 345 115 50 31 22 311 644 977 النبطية

 490637 47 71 141 38 40 10 9 91 259 359 صيدا

ا  13350 3 0 1 1 0 0 0 4 1 5 ياصبي

ع الغربي  35440 9 12 12 4 5 1 0 18 25 43 البقا

 80550 1 7 7 6 5 5 0 9 22 31 الهرمل

 978704 172 132 221 64 56 30 3 169 503 675 بعلبك

 21820 6 0 12 0 0 1 0 1 18 19 جزين

 620950 2 4 7 1 2 1 0 10 7 17 الشوى

 226085 5 20 18 9 8 5 0 25 40 65 زيلة

 870 2 1 1 0 0 0 0 2 2 4 جبيل

 4360 1 1 5 2 1 0 0 1 9 10 طرابلس

  15000آ 15 0 0 0 0 0 0 0 15 15 كسروان

 1696510 313 22 36 11 12 4 0 332 66 398 عالي 

 5700 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 غير محدد

 16585419 2093 1857 3277 911 643 277 134 3058 5924 9116 مجموع
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 اءار والمزروعات بحسب النوع والقض : خساهر األشج9جدول رقم آ

 قضاء ال

 أشجار آدونم  أشجار آعدد 
مزروعات 

 يقلية آدونم 

مشتل 

 آعدد 
 مثمرة  مجموع غير مثمرة مثمرة 

 0  24673 9165 121709 1847 119862 بنت جبيل 

 60 99593 2308 259315 6293 253023 صور 

 0 9592 1270 53222 562 52660 مرجعيون

 0 18952 1006 85770 3646 82124 النبطية

 0 1500 21 15182 49 15133 صيدا

ا  1 2389 486 9268 151 9117 ياصبي

ع الغربي   0 2353 430 2712 1448 1264 البقا

 0 4112 7647 14473 0 14473 الهرمل

 0 107201 101072 304328 28734 275594 بعلبك

ة   0 17148 1384 91645 2398 89247 زيل

ة  ة الجنوبي  0 9916 2300 2897 0 2897 الضايي

 0 16 0 137 0 137 جزين

 0 5 0 48 48  0 الشوى

 0 3 0 14 0 14 عالي 

 0 21 0 0 0 0  طرابلس 

 0 6 0 0 0 0  عكار

 61 297481 127089 960719 45176 915544 مجموع
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اه الحيواني بحسب القضاء10جدول رقم آ   : يجم األضرار في أصول االنت

القضاء أو 

 المنطقة

 الواقعة علا الماشية والطيور والدواب آ عدد   يجم األضرار

قفران  

النحل 

 المتضررة

أيواض 

السمك 

 المتضررة

 دواب طيور مواشي

 بقر

 جمال خيول بغال م تل  دجاه نعام ماعز غنم
 يالب

غير 

 يالب
 مجموع

 528 4746 5 132 132 2635 15475 2 8314 1736 716 282 434 بنت جبيل

 524 4470 0 22 75 2820 51223 142 5015 1788 467 102 365 صور

 2008 2400 0 33 42 952 8230 50 5617 1015 396 127 269 مرجعيون

 0 1261 0 15 6 4260 3424 2 526 42 290 65 225 النبطية

 23000 5130 0 2 0 0 25787 95 13075 21468 2343 470 1873 بعلبك

ة  0 0 0 0 0 0 650 0 853 1640 1428 198 1230 زيل

 0 268 0 1 0 0 661 0 263 4 18 2 16 صيدا

 0 347 0 2 0 0 100 6 246 312 126 8 118 الهرمل

ا  0 98 0 0 8 30 784 0 1162 302 14 0 14 ياصبي

البقاع 

 60 0 1 0 0 260 0 342 39 2 2 0  الغربي
6710 

 0 55 0 0 1 0 67 0 14 8 200 200 0  جزين

 0 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الشوى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1285 342 342 0  عالي 

 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 كسروان

ة  الضايي

 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 الجنوبية
0 0 

 32770 18892 5 209 264 10697 106661 297 35427 29639 6346 1798 4548 مجموع
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اعات التحويلية 11جدول رقم آ  : تفصيل الصن

 نشاط خاص
عدد 

 المؤسسات
 النسبة مجموع قيمة االضرار النسبة

 0.89 1,545,933 15.22 196 افران المناقيش واللحم بعاجين دون استهال  في الحال

 0.77 1,333,009 9.39 121 الباتيسري وصناعة الحلويات العربية

 0.56 976,778 8.93 115 صناعة المالبس والجوارب من التريكو والكروشي 

 20.01 34,797,669 6.37 82 طباعة الصح  والمجالت

 0.48 838,384 6.13 79 صناعة منتجات م تلفة من ال شب

 0.23 394,154 6.13 79 صناعة ابواب ونوافل وبوابات تحكم من الحديد

 1.59 2,770,251 6.06 78 صناعة ابواب ونوافل وبوابات تحكم من االلمنيوم

 0.40 703,617 4.04 52 صناعة االيلية

 0.26 455,927 3.03 39 تحميص البن وطحن  وتعبئت 

 0.92 1,596,857 2.33 30 صناعة الباطون الجاهز لالستعمال

 4.35 7,572,516 2.25 29 صناعة منتوجات متممة للمفروشات

 0.20 345,314 2.10 27 صنع المنسوجات الجاهزة باستثناء الملبوسات

 0.15 261,138 2.02 26 صناعة اصناى منتجة من االسمنت للبناء

 0.10 168,443 1.86 24 رشات صناعة الفرشآف

 3.42 5,942,513 1.86 24 صناعة اصناى منتجة من الجص واالسمنت للبناء

 0.28 481,708 1.79 23 صناعة منتجات االلبان

 0.13 229,191 1.71 22 صناعة منتجات طوايين الحبوب

 0.24 417,700 1.48 19 صناعة اثاث المنازل

 0.07 121,805 1.24 16 مملحةآتحميص وتمليح البزورات صناعة النقوالت او المكسرات ال

 0.09 152,877 1.09 14 يفر وثقب المنتوجات المعدنيةآم رطة يديدية 

 5.34 9,288,635 1.09 14 نشر الكتب االطالس وال راه 

 0.13 219,396 0.93 12 صناعة الزيوت والدهون من مواد نباتية او ييوانيةآبما فيها زيت الزيتون 

 1.29 2,236,018 0.85 11 تحضير وغزل االلياى النسيجية نسج المنسوجات

 0.05 91,588 0.62 8 الم ابز وم ابز الحلويات

 0.24 411,960 0.54 7 انواع الطباعة االخرى
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 نشاط خاص
عدد 

 المؤسسات
 النسبة مجموع قيمة االضرار النسبة

 0.00 8,599 0.54 7 وم الحيوانيةاست الص وتنقية شحم ال نزير وغيرد من الشح

 0.04 72,969 0.47 6 طحن االفاوية والبهارات وتعبئتها

 0.15 255,297 0.39 5 صناعة الدهانات والطالءات والبرنيق وايبار الطباعة

 0.12 215,825 0.39 5 صناعة المجوهرات علا جميع اشكالها

 0.10 167,300 0.54 7 صناعة المثلجات والبوظة من الحليب والفواك 

 0.00 7,327 0.31 4 صناعة الشوكوال والحلويات السكرية واالقراص السكرية

 1.68 2,928,034 0.31 4 تجليد الكتب

 0.20 350,000 0.31 4 صناعة لوازم البناء من مواد بالستيكية

 0.02 36,999 0.31 4 صناعة المقاعد والكراسي من كافة المواد

 0.58 1,000,499 0.23 3 ياد الغازيةصناعة المشروبات المرطبة والم

 0.01 15,748 0.23 3 صناعة الطوب وبالط االرض من السيراميك او البورسلين

 0.00 1,999 0.23 3 انتاه الطحينة والحالوة

 11.47 19,945,976 0.23 3 صناعة المنتجات المعدنية االنشاهية

 0.01 19,599 0.23 3 قطع وتشكيل واتمام تجهيز االيجار

صناعة اوعية التغلي  من الورم مثل:أكياس الورم،واغلفة الملفات 

 واالسطوانات
3 0.23 1,572,000 0.90 

 0.29 509,999 0.23 3 صناعة اصناى القرطاسية الورقية

 5.31 9,230,950 0.16 2 صناعات اخرى من الورم او الكرتون غير مصنفة

 0.22 381,000 0.16 2   الكرتون...صناعة الكرتون بجميع اشكال  من:علب،صناديق،شن

 0.00 800 0.16 2 صنع وتشكيل المعادن بالطرم والكبس والسبك

 5.66 9,836,729 0.16 2 صنع المستحضرات الصيدالنية والكيماويات الدواهية والمنتجات النباتية

 4.99 8,676,500 0.16 2 صناعة منتجات الحليب

 0.02 42,099 0.16 2 صناعة المرغرين

 0.00 5,700 0.16 2 صناعة اجهزة كهرباهية منزلية

 0.01 15,098 0.16 2 صناعة اصناى م تلفة من مواد بالستيكية

 0.94 1,630,300 0.16 2 دبا وتهيئة الجلود
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 النسبة االضرار مجموع قيمة النسبة عدد المؤسسات نشاط خاص

 0.00 6,098 0.16 2 نشر ال شب وسحج 

 4.31 7,500,000 0.16 2 انتاه الورم المقوىآالكرتون  المموه

 0.05 84,000 0.16 2 للنساء واالوالد بالمجموعةصناعة الملبوسات 

 0.43 739,999 0.16 2 انتاه اقمشة واصناى من التريكو والكروشي  باليد او باالالت

 0.52 901,200 0.16 2 صناعة الواح وصفاهح ال شب

 0.49 850,899 0.16 2 صنع االطارات واالنابيب المطاطية تجديد االطارات

 0.22 386,000 0.16 2 الرياضة والثياب العسكريةصناعة ثياب العمل و

 0.00 3,000 0.08 1 استنساخ وساه  االعالم المسجلة

 0.00 500 0.08 1 صناعة اصناى اخرى متممة من المنسوجات

 0.01 20,000 0.08 1 صناعة اجهزة وادوات طبية مست دمة في الطب والجراية

 0.01 22,000 0.08 1 نشر المجالت والدوريات

 0.01 14,000 0.08 1 صناعة اجزاء وتجهيزات المركبات ذات المحركات

 0.14 248,000 0.08 1 نشر الصح 

صنع الورم، والورم المقوى المموه واالوعية المصنوعة من الورم والورم 

 المقوى
1 0.08 2,000,000 1.15 

 0.00 2,000 0.08 1 جات الم ابز الطازجة او المجمدة او الجافةصنع منت

 0.00 5,319 0.08 1 صناعة االلواح والصفاهح واالنابيب البالستيكية وتوابعها

 0.03 47,000 0.08 1 يف  صنع وتعليب االغلية المكونة اساسا من ال ضروات

 0.01 11,999 0.08 1 انتاه السكر وشراب السكر من مصادر عدة

 0.00 0 0.08 1 صيانة وتصليح المولدات الكهرباهيةآل  الموتورات ومحركات التوليد 

 0.00 1,000 0.08 1 نشاطات صناعية اخرى غير مصنفة في موضع اخر

 0.00 799 0.08 1 تجهيز البطاطا وصنع جريش ودقيق البطاطا وصناعة التشيبس

 0.06 99,999 0.08 1 صنع عجاهن الورم، الورم والورم المقوىآالكرتون 

 0.00 0 0.08 1 صناعة الصابون

 0.02 32,000 0.08 1 صناعة معدات االنارة
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 النسبة مجموع قيمة االضرار النسبة عدد المؤسسات نشاط خاص

 0.09 164,500 0.08 1 صناعة مشروبات كحولية مقطرة مثل الويسكي والبراندي والجن

 0.02 28,000 0.08 1 صناعة محركات،مولدات كهرباهية صغيرة او متوسطة

 0.00 500 0.08 1 ها من اصناى المفروشاتصناعة بياضات المنازل وغير

 0.01 19,999 0.08 1 صناعة منتجات المعادن المشكلة االخرى غير المصنفة في موضع اخر

 0.00 0 0.08 1 صناعة الملبوسات الرجالية بالمجموعة

 0.00 7,000 0.08 1 صناعة منتجات غلاهية اخرى غير مصنفة في موضع اخر

 0.00 7,000 0.08 1 رات التن ي  والتلميعصناعة المطهرات ومستحض

 0.00 0 0.08 1   والبطاريات الكهرباهيةaccumulateurصناعة المركماتآ

 0.00 2,500 0.08 1 نشر وساه  االعالم المسجلة

 0.00 8,000 0.08 1 صناعة وانتاه االسمنت علا انواع 

 0.02 37,000 0.08 1 صناعة االلبسة الرجالية علا القياس

 2.30 3,999,999 0.08 1 صناعة العلكة بكل اصنافها

 0.00 0 0.08 1 صنع المواد الكيمياهية االساسية باستثناء االسمدة والمركبات االزوتية

 0.00 399 0.08 1 صناعة السباغيتي والشعيرية والمعكرونة بجميع انواعها

 0.00 499 0.08 1 ع الحديد والصلب القاعديينصن

 0.01 23,500 0.08 1 صنع العمالت والميداليات والمجوهرات

 0.11 200,000 0.08 1 صناعة الحبال والمصيص واالمراس والشبا 

 0.00 0 0.08 1 صناعة االوعية واوعية التغلي  من مواد بالستيكية

 14.37 25,000,000 0.08 1 صناعة االلواح والصفاهح الزجاجية

 0.00 0 0.08 1 صناعة االسال  والكابالت المعزولة

 0.00 0 0.08 1 صنع المعادن الثمينة والمعادن غير الحديدية القاعدية

 0.00 0 0.08 1 صناعة اقمشة واصناى مالبس من التريكو والكروشي 

 0.00 399 0.08 1 صناعة اعالى ييوانية محضرة

 0.67 1,171,136 0.08 1 اء المالبس الفراهيةصنع المالبس باستثن

 0.00 2,499 0.08 1 صناعة وانتاه الجص واجفصين

 100.00 173,929,469 100.00 1288 المجموع

 


