
 11131مرسوم رقم 

 1998/10/8صادر في 

 تنظيم وزارة الصناعة وتحديد مالكها وشروط

 وظائفها التعيين الخاصة في بعض
 

 :بموجب معدل

 43/14/4113ريخ تا 11831المرسوم رقم  

  4/1/2010 تاريخ 4883والمرسوم رقم  

 ان رئيس الجمهورية،

  الدستور، على بناء

 ،)العامة وتعديالته )تنظيم االدارات 11/6/1191تاريخ  111رقم  المرسوم االشتراعي بناء على

 ،)الموظفين وتعديالته )نظام 11/6/1191تاريخ  111رقم  المرسوم االشتراعي بناء على

 ،)احداث وزارة الصناعة) 2/6/1997 تاريخ 641القانون رقم  بناء على

 الصناعة، بناء على اقتراح وزير

 ،12/1/12تاريخ  111بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 

 ،)11/9/1112خ تاري 12 - 112/19استشارة مجلس شورى الدولة )الرأي رقم  وبعد

 ،1/9/1112مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ  وبعد موافقة

 :يأتي يرسم ما

  

 المادة االولى   

 :وزارة الصناعة من المديرية العامة للصناعة، وهي تتكون من تتألف   

 .المركزية االدارة -

 .المصالح االقليمية -

 :ويرتبط بهذه الوزارة

 .مواصفات اللبنانيةوال مؤسسة المقاييس -

 .معهد البحوث الصناعية -

  .التجمع الصناعي هيئة انشاء وادارة مراكز -

 

 الفصل االول

 االدارة المركزية

 ((22-2المواد

 2 المادة   

 :من تتألف االدارة المركزية   
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 .مصلحة الديوان -

 .مصلحة الدراسات االقتصادية واالنماء الصناعي -

 .تقنية والخدمات الصناعيةمصلحة الشؤون ال -

 .مصلحة المعلومات الصناعية -

  .مصلحة التراخيص الصناعية -

 

 3 المادة   

 :من تتألف مصلحة الديوان   

 .الدائرة االدارية وشؤون الموظفين -

 .دائرة المحاسبة واللوازم -

 .دائرة القضايا والدراسات القانونية -

  .توالمراجعا دائرة العالقات العامة -

 

 4 المادة   

لمصلحة الديوان المهام والصالحيات المنصوص عليها في القوانين  التابعة  تتولى الوحدات االدارية   
 تاريخ 1214والمرسوم رقم  11/6/91تاريخ  111المرسوم االشتراعي رقم   ماسي واالنظمة النافذة وال

16/12/1959.  

 

 5 المادة   

 :العامة والمراجعات، باالضافة الى ما تقدم، بما يلي تقوم دائرة العالقات   

 التي يحتاجونها في ما يتعلق بتقديم معامالتهم  وتقديم كافة االيضاحات واالرشادات استقبال اصحاب العالقة -

 .الجراءات العائدة لهاوا

ووضع نشرات مبسطة تعرف بالنصوص القانونية التي  وضع "دليل المعامالت" بالتعاون مع الوحدات المعنية، -
  .واالجراءات المحددة في هذه النصوص تنظم الصناعة في لبنان، والشروط

 

 6 المادة   

 :االقتصادية واالنماء الصناعي من تتألف مصلحة الدراسات   

 .دائرة التخطيط والتنمية الصناعية -

 .تشجيع الصادرات دائرة -

 .دائرة حماية ودعم الصناعة -
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  .الصناعية دائرة التعاون والعالقات -

 

 7 المادة   

 :والتنمية الصناعية تتولى دائرة التخطيط   

اعة الوطنية ضمن الخطة وحماية وتعزيز الصن اعداد عناصر ومقومات السياسة العامة الرامية الى انماء *
 .العامة االقتصادية واالجتماعية

اعداد الخطط الالزمة  اقتراح الخطط والبرامج لوضع السياسة العامة موضع التنفيذ بعد اقرارها بما في ذلك *
الصناعات القائمة، ووضع الدراسات االقتصادية  النشاء صناعات جديدة واقتراح االجراءات المناسبة لتطوير

 .جدواها لتبرير

المالئمة  الالزمة عن أوضاع القطاعات الصناعية ومشكالتها ومتطلباتها، وبلورة المقترحات اعداد الدراسات *
 .لمعالجة المشكالت وتأمين المتطلبات

واالعالنية اآليلة الى تشجيع استهالك المنتجات الصناعية الوطنية  تهيئة مشاريع البرامج االعالمية *
  .مع االدارات والمؤسسات والهيئات المختصة نوتصديرها، بالتعاو 

 

 8 المادة   

 :الصادرات تتولى دائرة تشجيع   

المتوفرة لدى مصلحة المعلومات الصناعية،  متابعة المؤشرات، والمعطيات العائدة لالنتاج الصناعي الوطني *
 .الخارجية وطاقات التصدير ومتطلبات االسواق

 .الخارجية ة لتشجيع الصادرات لمالقاة متطلبات االسواقاقتراح التدابير المالئم *

الصناعي، والمشاركة في صياغتها  دراسة مشاريع االتفاقات الدولية المتعلقة بالصناعة أو باالنتاج *
 .المختصة وتحضيرها، بالتعاون مع الوزارات واالدارات

المحلية واالشتراك بالمعارض الصناعية  ةالتنسيق مع وزارة االقتصاد والتجارة في اقامة المعارض الصناعي *
واالعالنية بالتعاون مع االدارات والمؤسسات والهيئات المختصة من  الدولية والعمل بمختلف الوسائل االعالمية

  .المنتجات الصناعية الوطنية وتصديرها اجل تشجيع استهالك

 

 9 المادة   

 :الصناعة تتولى دائرة حماية ودعم   

 .بشأنها بات الحماية الجمركية والدعم من الصناعيين وتقديم االقتراحاتدراسة طل *

بمثابة االغراق المتعلقة بالسلع  دراسة حاالت االغراق ومنح التصدير وسواها من مساعدات االنتاج المعتبرة *
ئل المناسبة والتحقيق في هذه الحاالت، واقتراح الوسا المستوردة الى لبنان وتلحق الضرر بالصناعة الوطنية،



  .لمكافحتها

 

 10 المادة   

 :والعالقات الصناعية تتولى دائرة التعاون   

واالقليمية والدولية المهتمة بشؤون الصناعة والصناعيين  التعاون مع االدارات والهيئات والجمعيات الوطنية *
 .والعناية بقضاياها

  .الصناعية مناقشة القضايا والمسائلاعداد وتنظيم المؤتمرات واللقاءات التي تعقد لبحث و  *

 

 11 المادة   

 :التقنية والخدمات الصناعية من تتألف مصلحة الشؤون   

 .دائرة الدراسات التقنية -

 .الصناعية دائرة الخدمات -

 .دائرة المواصفات ومراقبة الجودة -

  .التقني دائرة التأهيل -

 

 12 المادة   

 :التقنية تتولى دائرة الدراسات   

منها، من الناحية التقنية،  درس أوضاع مختلف القطاعات الصناعية عموما، والصناعات القائمة في كل *
والدراسات الفنية الالزمة، الرامية الى تحديث هذه الصناعات  والطرق المعتمدة في االنتاج، وتقديم االقتراحات

  .مستواها وخفض كلفة االنتاج وتطويرها وتوسيعها ورفع

 

 13 المادة   

 :الصناعية تتولى دائرة الخدمات   

الصناعة الوطنية ورفع انتاجيتها  المساعدة على تأمين الخدمات العامة والمتخصصة التي تؤدي الى تنمية *
 .وتدني تكاليف االنتاج

 .واقتراح منح شهادات المنشأ الصحاب العالقة التثبت من صحة المنشأ *

والتصدير، وعلى الشهادات واالفادات الصناعية تمهيدا القتراح منحها  الستيرادالتأشير على اجازات ا *
 .العالقة الصحاب

 .االقتصادية واالنماء الصناعي التحقق من سعر الكلفة للسلع المحلية باالشتراك مع مصلحة الدراسات *

  .المهام الموكولة اليها اجراء الكشوفات والتحقيقات الفنية في معرض تنفيذ *



 

 14 المادة   

 :ومراقبة الجودة تتولى دائرة المواصفات   

من انطباقه على المواصفات بما في ذلك  مراقبة جودة االنتاج الصناعي واتخاذ االجراءات الالزمة للتثبت *
 .المخبرية الالزمة اخذ العينات وطلب اجراء الفحوصات والتحاليل

لوضع أو تحديث مواصفات السلع الصناعية  مواصفات اللبنانيةالتعاون والتنسيق مع مؤسسة المقاييس وال *
 .  المنتجة محليا

 .ت العالميةلتأمين انتاج سلع مطابقة للمواصفا اقتراح الخطط والوسائل المناسبة *

  .اليها الميدانية ورفع التقارير وابداء الرأي في ما يعود للمهمات الموكلة اجراء التحقيقات والكشوفات *

 

 15 المادة   

 :التقني تتولى دائرة التأهيل   

زارة التعليم والتنسيق مع وزارة العمل وو  االسهام في رفع المستوى التقني لليد العاملة اللبنانية وذلك، بالتعاون *
 .المعنية بشؤون التدريب والتأهيل المهني والتقني المهني والتقني والمؤسسات المحلية والدولية

  .الفنية الضرورية لنمو القطاع الصناعي التشجيع على توفير الكفاءات *

 

 16 المادة   

 :الصناعية من تتألف مصلحة المعلومات   

 .دائرة االحصاءات والمعلومات -

  .اآللي دائرة المركز -

 

 17 المادة   

 :والمعلومات تتولى دائرة االحصاءات   

 .العمل على اجراء المسح الصناعي واصدار الدليل الصناعي *

مجاالت  المعلومات الصناعية ووضع االحصاءات وتزويد اصحاب العالقة بالمعلومات المناسبة لدرس تأمين *
الوطني في االسواق الداخلية  لبنان واالمكانات المحتملة لتصريف االنتاج التوظيف في المشاريع الصناعية في

  .والخارجية

 

 18 المادة   

 :اآللي تتولى دائرة المركز   
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 .ونشاطاتها اعداد وتصميم وتنفيذ انظمة معلوماتية ومكننة اعمال جميع وحدات االدارة *

 .الكبر عدد من المستفيدين دمات التي تؤمنهاتطوير شبكة المعلومات الصناعية لتأمين ايصال الخ *

ومتابعة تيويمها، وتبادل المعلومات مع مراكز المعلومات  انشاء وادارة المبطقات الالزمة للمعلومات االساسية *
  .المماثلة الصناعية االجنبية

 

 19 المادة   

 :الصناعية من تتألف مصلحة التراخيص   

 .دائرة الترخيص -

 .مدن والمناطق الصناعيةدائرة ال -

  .المراقبة دائرة -

 

 20 المادة   

 :الترخيص تتولى دائرة   

والتعليمات، عند درسها طلبات  تنسيق العمل بين لجان الترخيص، والتثبت من تطبيقها االجراءات واالصول *
 .الترخيص وطلبات تجديد الترخيص

 .المختصة ق المصالح االقليمية واحالتها الى اللجانالترخيص وتجديد الترخيص خارج نطا استالم طلبات *

الرأي بشأنها ورفعها بالتسلسل  تلقي ملفات الترخيص وتجديد الترخيص المحالة من "لجان الترخيص" وابداء *
  .االداري الى مدير عام الصناعة

 

 21 المادة   

 :  والمناطق الصناعية تتولى دائرة المدن   

العائدة لها واعداد  اقتراح انشاء المدن والمناطق الصناعية وابداء الرأي في جميع المشاريع والتصاميم *
وذلك بعد   الصناعية والمؤسسات الصناعية، قالدراسات والمقترحات ومشاريع المراسيم العائدة لتصنيف المناط

 .العامة ووزارة الشؤون البلدية والقروية استطالع رأي وزارة البيئة ووزارة الصحة

تتولى ادارة المناطق الصناعية وتأمين الخدمات فيها، وذلك في حدود  االشراف والرقابة على الهيئات التي *
  .وفقا للنصوص النافذة تخضع لرقابة وزارة الصناعة المواضيع التي

 

 22 المادة   

 :المراقبة تتولى دائرة   

المصالح االقليمية واقتراح  مراقبة مدى استمرار توفر شروط الترخيص للمؤسسات الصناعية خارج نطاق *
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 .المخالفة التدابير واالجراءات المناسبة بحق المؤسسات

المؤسسات الصناعية في المحافظات،  امر المراقبة علىتنسيق العمل بين الوحدات االدارية المناط بها  *
  .العمل المقررة والتثبت من تطبيقها اجراءات واصول الرقابة وقواعد

 

 الفصل الثاني

 المصالح االقليمية

 ( (27-23  المواد

 23 المادة   

 :التالي واصبح على الوجه 4/1/2010 تاريخ 4883االولى من المرسوم رقم  المادة بموجب ، 41المادة  نص عدل   

 -لبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع والنبطية وعكار وبعلبك تتمثل وزارة الصناعة في كل من محافظات 
مراعاة  اقليمية تتولى ضمن نطاق المحافظة تنفيذ المهام المناطة بها بموجب هذا المرسوم مع الهرمل بمصلحة

  . 11/6/1191تاريخ  116رقم  المرسوم االشتراعي أحكام

   .إداريا وفنيا بالمديرية العامة لوزارة الصناعة ترتبط المصالح االقليمية

 

 24 المادة   

 :االقليمية من تتألف مصلحة الصناعة   

 .االدارية والمراجعاتدائرة الشؤون  -

 .الصناعية دائرة الخدمات -

  .دائرة الترخيص والمراقبة -

 

 25 المادة   

 :االدارية والمراجعات تتولى دائرة الشؤون   

المصلحة االقليمية، باالضافة الى االعمال  شؤون الموظفين واللوازم والمراجعات والشكاوى ضمن نطاق *
 .القلمية والتحرير واالستكتاب

  .أصحاب العالقة بالمعلومات واالحصاءات الصناعية تزويد *

 

 26 المادة   

 :الصناعية تتولى دائرة الخدمات   

الصناعة الوطنية ورفع انتاجيتها  المساعدة على تأمين الخدمات العامة والمتخصصة التي تؤدي الى تنمية *
 .وتدني تكاليف االنتاج

 .منح شهادات المنشأ الصحاب العالقة واقتراح التثبت من صحة المنشأ *

../../../../Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/159495
../../../../Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/159495
../../../../Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/159491
../../../../Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/159491
../../../../Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/28033
../../../../Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/28033


والتصدير، وعلى الشهادات واالفادات الصناعية تمهيدا القتراح منحها  التأشير على اجازات االستيراد *
 .العالقة الصحاب

 .اليها اجراء الكشوفات والتحقيقات الفنية في معرض تنفيذ المهام الموكولة *

  .مراقبة جودة االنتاج *

 

 27 المادة   

 :والمراقبة تتولى دائرة الترخيص   

 ."استالم طلبات الترخيص واحالتها على "لجنة الترخيص *

التراخيص  ملفات الترخيص المحالة من لجنة الترخيص وابداء الرأي بشأنها واحالتها على مصلحة تلقي *
 .الصناعية

اح التدابير واالجراءات المناسبة بحق واقتر  مراقبة مدى استمرار توافر شروط الترخيص للمؤسسات الصناعية، *
  .المؤسسات المخالفة

 

 الفصل الثالث

 احكام مختلفة

 ( (29-28  المادتين

 28 المادة   

 الملحق بهذا المرسوم وتوزع الوظائف الدائمة في الفئتين 1الصناعة وفقا للجدول رقم  يحدد مالك وزارة - 1   

عام الصناعة وبعد  ك بقرار من وزير الصناعة بناء على اقتراح مديرالرابعة والخامسة الملحوظة في المال
 .موافقة مجلس الخدمة المدنية

 .الملحق بهذا المرسوم 1ببعض الوظائف في وزارة الصناعة وفقا للجدول رقم  تحدد شروط التعيين الخاصة - 2

وفقا   درة بالتعاقدملء بعض الوظائف في المالك التي تستدعي مؤهالت فنية مميزة ونا يمكن - 3
الوظائف  وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. يتم تحديد هذه 2/5/1997 تاريخ 18121المرسوم رقم  الحكام

هيئة مجلس الخدمة  بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة وبعد موافقة
التي يجري التعاقد الشغالها دون التقيد براتب الدرجة  على ان يعطى المتعاقد الراتب الخاص بالوظيفة  المدنية

  .المماثلة المحددة في المالك الدائم الدنيا في سلسلة رواتب الوظائف

 

 29 المادة   

 ام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه، ويعمل به فور نشره فيالمخالفة الحك تلغى جميع النصوص   

 .الجريدة الرسمية
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 1112تشرين االول  2بعبدا في 

 الهراوي االمضاء: الياس

  

 
 

 

 1الجدول رقم 

  ك وزارة الصناعةمال
 

 :بموجب معدل

 

 43/14/4113تاريخ  11831المرسوم رقم  

  3/1/4111تاريخ  4883والمرسوم رقم  

 

 

 
 

 4الجدول رقم 

 بعض تحديد شروط التعيين الخاصة في

 عةوظائف مال ك وزارة الصنا

 يجب  11/6/91تاريخ  111المرسوم االشتراعي رقم  في باالضافة الى شروط التعيين العامة المنصوص عليها

 :منها الشروط الخاصة المبينة تجاه كل ان تتوفر في المرشحين للوظائف المذكورة

 الصناعي مصلحة الدراسات االقتصادية واالنماء - 1 

 رئيس مصلحة

 .االقتصادية اجازة جامعية في العلوم * 

 الصناعية دائرة التخطيط والتنمية (1) 

 رئيس دائرة 

 .االقتصادية اجازة جامعية في العلوم *

 باحث اقتصادي

 .م االقتصاديةاجازة جامعية في العلو  *

 باالعالم اخصائي

 .اجازة جامعية باالعالم *

 الصادرات دائرة تشجيع (2) 

 رئيس دائرة

 .االقتصادية اجازة جامعية في العلوم * 
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 باحث او محلل 

الدولية، او اجازة في  اجازة جامعية في العلوم االقتصادية مع شهادة اختصاص في العالقات االقتصادية * 
 .الدولي اختصاص في القانون الحقوق مع شهادة

 اخصائي في التسويق 

التسويق، او اجازة في  اجازة في العلوم االقتصادية، او اجازة في ادارة االعمال مع شهادة اختصاص في * 
 .االعالن والمبيعات

 حماية ودعم الصناعة دائرة (3) 

 رئيس دائرة

 .العلوم االقتصادية اجازة جامعية في * 

 اقتصادي باحث 

 .االقتصادية اجازة جامعية في العلوم *  

 محاسب 

 .امتياز فني في المراجعة والخبرة في المحاسبة شهادة * 

 مراقب محقق أو 

 .يعادلها شهادة البكالوريا اللبنانية او ما * 

 الصناعية مصلحة الشؤون التقنية والخدمات 

 مهندس رئيس مصلحة

 .اللبنانية عية او الكيمائية مع اذن بمزاولة المهنة على االراضيفروع الهندسة الصنا شهادة جامعية في احد * 

 .الجامعية خبرة في حقل االختصاص ال تقل عن خمس سنوات بعد حيازة الشهادة *

 دائرة الدراسات التقنية (1) 

 دائرة مهندس رئيس

بمزاولة المهنة على الكيميائية او الزراعية مع اذن  شهادة جامعية في احد فروع الهندسة الصناعية او * 
 .االراضي اللبنانية

 .الجامعية حقل االختصاص ال تقل عن ثالث سنوات بعد حيازة الشهادة خبرة في *

 زراعي مهندس صناعات غذائية وتصنيع 

الزراعي او الصناعات الغذائية مع اذن بمزاولة المهنة على  شهادة جامعية في احد فروع هندسة التصنيع * 
 .يةاللبنان االراضي

 والكتروميكانيك مهندس صناعات ميكانيك 

 .اللبنانية االلكتروميكانيك مع اذن بمزاولة المهنة على االراضي شهادة جامعية في هندسة الميكانيك او * 



 والكترونيك مهندس كهرباء 

 .اللبنانية وااللكترونيك مع اذن بمزاولة المهنة على االراضي شهادة جامعية في هندسة الكهرباء * 

 بناء مهندس صناعات كيميائية ومواد 

البتروكيمائية او الهندسة الصناعية مع اذن بمزاولة المهنة على  شهادة جامعية في الهندسة الكيميائية او * 
 .اللبنانية االراضي

 والملبوسات مهندس في صناعة االنسجة 

 اذن بمزاولة المهنة على االراضي او الهندسة الصناعية مع شهادة جامعية في هندسة النسيج او الكيمياء * 

 .اللبنانية

 مهندس معلوماتية 

 .اللبنانية شهادة جامعية في الهندسة المعلوماتية مع اذن بمزاولة المهنة على االراضي *  

 دائرة الخدمات الصناعية (2) 

 دائرة مهندس رئيس

 .مزاولة المهنة على االراضي اللبنانيةالكيمائية مع اذن ب شهادة جامعية في احد فروع الهندسة الصناعية او * 

 .الجامعية سنوات بعد حيازة الشهادة خبرة ال تقل عن ثالث *

 مهندس 

 .االراضي اللبنانية جامعية في احد فروع الهندسة الصناعية او الكيمائية مع اذن بمزاولة المهنة على شهادة * 

 احصائي فني صناعي او 

 .(يعادلها في االختصاص المطلوب )صناعي واحصائي الثاني او ما شهادة البكالوريا الفنية القسم * 

 المواصفات ومراقبة الجودة دائرة (3) 

 مهندس رئيس دائرة

 .االراضي اللبنانية جامعية في احد فروع الهندسة الصناعية او الكيمائية مع اذن بمزاولة المهنة على شهادة * 

 .الشهادة الجامعية سنوات بعد حيازة خبرة في االختصاص المطلوب ال تقل عن ثالث *

 مهندس 

 .االراضي اللبنانية شهادة جامعية في احد فروع الهندسة الصناعية او الكيمائية مع اذن بمزاولة المهنة على *   

 مراقب 

 .يعادلها شهادة البكالوريا الفنية القسم الثاني او ما * 

 دائرة التأهيل التقني (4) 

 دائرة مهندس رئيس

 .اذن بمزاولة المهنة على االراضي اللبنانية هادة جامعية في احد فروع الهندسة الصناعية معش * 



 .الجامعية ثالث سنوات بعد حيازة الشهادة خبرة في حقل االختصاص ال تقل عن *

 مهندس 

 .المهنة جامعية في احد فروع الهندسة الصناعية مع اذن بمزاولة شهادة *   

 اعيةمصلحة المعلومات الصن 

 والمعلومات دائرة االحصاء (1)

 احصائي

 االحصائية حصل عليها بعد شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها على ان ال تقل اجازة جامعية في العلوم * 

 .مدة دراستها عن ثالث سنوات

 اآللي دائرة المركز (2) 

 محلل مبرمج

 .بعلوم الكمبيوتر مهندس معلوماتية او اجازة *   

 مبرمج 

 .في حقل المعلوماتية اجازة جامعية في المعلوماتية او اجازة جامعية في الرياضيات مع سنة خبرة على االقل * 

 معلومات مدخل 

 .الكمبيوتر شهادة البكالوريا مع سنتين خبرة في الطباعة على شهادة البكالوريا الفنية في المعلوماتية او * 

 مصلحة التراخيص 

 صالترخي دائرة (1)

 مهندس رئيس دائرة

 .فروع الهندسة الصناعية مع اذن بمزاولة المهنة على االراضي اللبنانية شهادة جامعية في احد * 

 .الجامعية حقل االختصاص ال تقل عن ثالث سنوات بعد حيازة الشهادة خبرة في *

 مهندس 

 .اللبنانية لى االراضيجامعية في احد فروع الهندسة الصناعية مع اذن بمزاولة المهنة ع شهادة * 

 باحث اقتصادي 

 .اجازة جامعية في العلوم االقتصادية *   

 والمناطق الصناعية دائرة المدن (2) 

 مهندس رئيس دائرة

 .في احد فروع الهندسة الصناعية مع اذن بمزاولة المهنة على االراضي اللبنانية شهادة جامعية * 

 .الجامعية سنوات بعد حيازة الشهادةخبرة في حقل االختصاص ال تقل عن ثالث  *

 مدني مهندس تنظيم 



 .بمزاولة المهنة على االراضي اللبنانية شهادة هندسة في اختصاص التنظيم المدني مع اذن *   

 مدني مهندس 

 .اللبنانية على االراضي شهادة في الهندسة المدنية مع اذن بمزاولة المهنة * 

 مساح 

 .ية في االختصاص المطلوبالبكالوريا الفن شهادة *   

 المراقبة دائرة (3) 

 مهندس رئيس دائرة

 .فروع الهندسة الصناعية مع اذن بمزاولة المهنة على االراضي اللبنانية شهادة جامعية في احد * 

 .الجامعية حقل االختصاص ال تقل عن ثالث سنوات بعد حيازة الشهادة خبرة في *

 مهندس مراقب  

 .اللبنانية احد فروع الهندسة الصناعية مع اذن بمزاولة المهنة على االراضيشهادة جامعية في  * 

 المصالح االقليمية 

 الصناعية دائرة الخدمات (1)

 مهندس رئيس دائرة

 .اللبنانية فروع الهندسة الصناعية او الكيمائية مع اذن بمزاولة المهنة على االراضي شهادة جامعية في احد * 

 .الجامعية ث سنوات بعد حيازة الشهادةخبرة ال تقل عن ثال *

 مهندس 

 .األراضي اللبنانية جامعية في احد فروع الهندسة الصناعية او الكيمائية مع اذن بمزاولة المهنة على شهادة * 

 والمراقبة دائرة الترخيص (3)   

 مهندس رئيس دائرة

 .اللبنانية اذن بمزاولة المهنة على االراضيفروع الهندسة الصناعية او الكيمائية مع  شهادة جامعية في احد * 

 .الجامعية خبرة ال تقل عن ثالث سنوات بعد حيازة الشهادة *

 مهندس 

 .اللبنانية االراضي جامعية في احد فروع الهندسة الصناعية او الكيمائية مع اذن بمزاولة المهنة على شهادة * 

 مراقب   

 .االبكالوريا الفنية او ما يعادله شهادة * 

 


