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LIST OF ACRONYMS / قائمة االختصارات
جمعية الصناعيين اللبنانيين

ALI

Association of Lebanese Industrialists

BDL

Banque Du Liban

مصرف لبنان

CA

Customs Administration

إدارة الجمارك

CCIA

Chambers of Commerce,Industry and Agriculture

COLIBAC

Conseil Libanais D’Accreditation

EC

European Commission

ELCIM

Euro - Lebanese Center for Industrial Modernisation

EU

European Union

IDAL

Investment Development Authority of Lebanon

IMF

International Monetary Fund

IRI

Industrial Research Institute

LCEC

Lebanese Center for Energie Conservation

LGBC

Lebanese Green Building Council

LIBNOR

Lebanese Standards Institution

LIRA

Lebanese Industrial Research Achievements Program

MoET

Ministry of the Economy and Trade

MoI

Ministry of Industry

PESTLE

Politic/Economic/Social/Technology/legal/Environmental

QUALEB

Lebanese Quality Programme

R&D

Research and Development

SWOT

Threats/ Opportunity/ Weakness/Strength

التهديدات/الفرص/الضعف/القوة

SMEs

Small and Medium-sized Enterprises

الصناعات الصغيرة والمتوسطة

غرف التجارة والصناعة والزراعة
المجلس اللبناني لإلعتماد
المفوضية األوروبية
 األوروبي للتحديث الصناعي- المركز اللبناني
اإلتحاد اإلوروبي
الموسسة العامة لإلستثمار
صندوق النقد الدولي
معهد البحوث الصناعية
المركز اللبناني لحفظ الطاقة
مجلس لبنان لألبنية الخضراء
مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية
برنامج انجازات البحوث الصناعية
وزارة االقتصاد والتجارة
وزارة الصناعة
بيئي/قانوني/تقني/اجتماعي/اقتصاد/سياسة
برنامج الجودة اللبناني
بحث وتطوير
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 .1المقدمة
إن اإلقتصاد اللبناني هو إقتصاد ح ّر قائم على المبادرة الفردية ،ويرتكز على قطاعات أساسية
كالصناعة والزراعة والتجارة والخدمات بما في ذلك القطاع المصرفي الذي يلعب دورا هاما في جذب
االستثمارات الخارجية نتيجة ثباته بالرغم من كافة األزمات التي مر بها لبنان.
يعاني القطاع الصناعي حاليا من مشاكل عديدة ،بسبب ما خلّفته الحرب مــن فوضى ودمـار شـــامل
للبنى التحتية فــي ظ ّل غياب السـياســات الداعمة مـن قبل الحكومات المتعاقبـة ،فوجدنا من الضروري تنشيط
هذا القطاع لإلسهام في تحقيق النمو وإإلزدهارالمستدامين.
إنطالقا من هذا الواقع وضعت وزارة الصناعة رؤية تكاملية (لبنان الصناعة )2025-إلحياء دورها
القطاعي الرائد ،والمساهمة في زيادة اإلنتاجية الصناعية والقدرة التنافسية عبر إعتماد آليات جديدة منها
التخصُّ ص والتكامل الصناعي واإلنفتاح نحو الداخل والخارج على حد سواء من خالل توطيد عالقاتها مع
شركائها الرئيسيين المعنيين بمتابعة مشاكل الصناعيين اللبنانيين ومساعدتهم في تسويق السلع اللبنانية عالميا
وإقليميا بالتوازي مع االستهالك المحلّي من خالل حمالت التوعية واعتماد المعاييرالدولية المختلفة في جودة
اإلنتاج.
بناء على هذه الرؤية بعيدة المدى تم وضع خطة إستراتيجية رباعية واقعية وموضوعية لوزارة
الصناعة اللبنانية قابلة للتطبيق.
تم إعداد الخطة اإلستراتيجية من خالل فريق عمل مؤلف من ثمانية أعضاء ( ملحق رقم ( 6بالتعاون
مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية وخبراء من االتحاد األوروبي.
إن التقرير الحاضر يتضمن عدد من المراحل المنفّذة بشكل علمي آخذا" بعين االعتبار النقاط المنهجية
التالية:
تحليل إستراتيجي لواقع وزارة الصناعة الحالي إعتمادا على عدة أساليب تحليلية حديثة وعلمية ومنها SWOT
 , PESTLEوتحليل دور أصحاب المصالح المعنيين والتي تساهم في تحقيق األهداف المرسومة من قبل
وزارة الصناعة.
إجراء مقابالت ميدانية مع بعض الشركاء الداخليين والخارجيين الذين تم اختيارهم وفقا لمعيار مدى تأثيرهم
المباشر وااليجابي على مسيرة عمل الوزارة وذلك عن طريق طرح أسئلة موجهة وهادفة إليهم لتعريفهم برؤية
وزارة الصناعة  2025ولتعريفهم بنشاطات فريق العمل ال سيما نيتهم في وضع خطة رباعية للوزارة يليها
وضع خطة تنفيذية سنوية ولإلستعالم عن المبادرات التي ينوون القيام بها بالتعاون مع وزارة الصناعة،
للمساهمة المستدامة والمستمرة في تطوير القطاع الصناعي.
عرض رسالة الوزارة ورؤيتها وأبرز القيم المعتمدة لدى وزارة الصناعة وموظفيها والتي نجدها أيضا لدى
الشركاء الخارجيين وفي المجتمع وما هي الخطوات التي ما زالت بحاجة الى تطوير وتقويم األهداف الرئيسية
واألهداف المحددة والنشاطات.
في نهاية المطاف ال بد من توحيد النظرة الجماعية ما أمكن وتضافر كافة الجهود ليتمكن فريق عمل
وزارة الصناعة من التحول إلى خليّة عمل دائمة متخصّصة في التخطيط مستمرة في العمل ،وتخطي
المصاعب التي يمكن ان تطرأ داخليا وخارجيا ،من أجل إنجاز المطلوب في القطاع الصناعي ،بالرغم من
المشكالت المتعددة التي تحيط به على كافة الصعد (إجتماعية -إقتصادية -أمنية وغيرها) ،وإيجاد بقعة آمنة
مستقرة تبعده عن تأثيرات األحداث المتالحقة والمزمنة وتمكنه من اإلستفادة من الفرص التي يمتلكها ال سيما
موارد لبنان النفطية والغازية الكامنة التي إن قدر لها أن تبصر النور ،سترتقي به إلى المكان الذي نريد وتريده
األجيال القادمة.
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تم تحضير هذا التقرير من قبل السيدة
ُجمانا الهاشم (رئيس الدائرة االدارية وشؤون الموظفين/منسق المشروع)
والسيدين

بسام جوني (باحث إقتصادي)
عالء الدين الحجار (محلل ومبرمج)
مع مشاركة السيدين مارون منصور وعلي شحيمي

إشراف
الخبير الدولي المهندس ميشال منادر
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 .2تحليل إستراتيجي للوضع الحالي
 1.2على مستوى القطاع الصناعي
بلغ اإلنتاج الصناعي اللبناني ما يقارب  5,328مليار دوالر سنة  ( 2013وزارة الصناعة) وكان
اإلنتاج الصناعي قد بلغ ما يقارب  4,77مليار دوالر سنة  ( 2012وزارة الصناعة) ما يعني ان اإلنتاج
الصناعي قد إرتفع من سنة  2012الى سنة  2013بقيمة وقــدرها  0,55مليار دوالر أي بنسبة  .11,6%وقد
بلغت نســـبة مجموع اإلنتاج الصنـاعـي  5,328مليار دوالر الى مجموع الناتج المحلي اللبناني المق ّدر حوالي
 47,2مليار دوالر مايقارب  % 11,2سنة  (2013جدول رقم  2ورسم رقم .)1
بلغ عدد المنشات الصناعية المرخصة ما يقارب  5000منشأة سنة ( 2014وزارة الصناعة) .علما ان
عدد العاملين في القطاع الصناعي يناهز  83.000عامال ومجموع القيمة المضافة بلغ  2,1مليار دوالر (حسب
ارقام سنة  .)2007يق ّدر عدد العاملين حاليا في القطاع الصناعي بمايقارب 134.000عامل.
وبلغت قيمة السلع الصناعيّة المستوردة وفق إحصاءات المديرية العامة للجمارك عام 21,228 2013
مليار دوالر (جدول رقم .)4أما قيمة السلع الصناعيّة المص ّدرة فقاربت 3,360مليار دوالر ،أي ما يعادل 63
بالمئة من اإلنتاج الصناعي المحلي الذي بلغ  5,32مليار دوالر سنة  .2013على ضوء هذه اإلحصاءات،
يمكن تقدير قيمة الطلب المحلي على السلع الصناعيّة ( محلية وأجنبية ) فــي العام  ،2013دون تحديد حجــم
المخزون من هــذه السـلع ،بحـوالي  23,196مليار دوالر .وبلغت نسبة اإلنتاج الصناعي اللبناني (5,328
مليار دوالر سنة  )2013الى قيمة الطلب المحلي على السلع الصناعية بنسبة ( %21جدول رقم  .)1وبذلك
بلغت قيمة اإلستهالك المحلي سنة  2013من السلع الوطنية ما يقارب مليارين دوالر،اي ان اإلستهالك المحلي
من السلع الوطنية تصل نسبته الى  %8,6من قيمة الطلب المحلي على السلع الصناعية محلية وأجنبية (جدول
رقم  .)1إضافة الى ان الصادرات الصناعية قد بلغت  3,360مليار دوالر سنة ( 2013جدول رقم  )2وذلك
يؤشر الى إمكانية التو ُّسع في السوق المحلي اللبناني ليتمكن من إستيعاب نسبة أعلى من الناتج الصناعي
المحلي.
بلغت قيمة الصادرات الصناعية مــا يقــارب  3,149مليار دوالر سنة  2014اي ما نسبته  %94من
الصادرات العامة التي تبلغ حوالي  3,312مليار دوالر لسنة ( 2014الجمارك اللبنانية).
جدول رقم 1
السنة

اإلنتاااااااااااا
الصناعي

نسااااابة اإلنتاااااا
الصاااااناعي/قيمة
الطلااال المحلااااي
علاااااااى السااااااالع
(محلياااااااااااااااااااااااة
واجنيبة)

الساااااااااااااااااااالع السااااااااااااااااالع نساااااابة الساااااالع قيماااااااااااااااااة قيماااة الطلاااال نسااااااااااابة اإلساااااااااااتهالك
الصاااااااااااناعية الصااااااااناعية الصاااااااااااااااااناعية اإلساااتهالك المحلااي علااى المحلااااااي ماااااان الساااااالع
ماان الساالع السلع (محلية الوطنياااة\ قيماااة الطلااال
المصدرة/اإلنتا
المصدرة
المستوردة
المحلااااي علااااى الساااالع
واجنبية)
المحلية
الصناعي
الصاااااااناعية (المحلياااااااة
واألجنبية )

2010

3,941

%21.1

17,963

3,291

%83,5

0,650

18,612

%3,5

2011

4,171

%20

20,158

3,530

%84,6

0,641

20,798

%3

2012

4,770

%20,6

21,279

2.952

%61,8

1,818

23,097

%7,9

2013

5,328

%22

21,228

3,360

%63

1,968

23,196

%8.6

(هذه األرقام بمليارات الدوالرات –الجمارك اللبنانية – وزارة الصناعة)
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يبين هذا الجدول قيمة الطلب المحلي على السلع الصناعية (محلية واجنبية) وقد تم إحتسابه وفق المعادلة التالية:
قيمة الطلب المحلي على السلع الصناعية (محلية وأجنبية) = قيمة اإلنتاج الصناعي  +قيمة الواردات من السلع  -الصادرات
الصناعية.
جدول رقم 2

الناتج المحلي

نسبة اإلنتا الصناعي \ الناتج المحلي

السنة

اإلنتا الصناعي

%10

38,4

3,94

2010

%10,40

40,1

4,17

2011

%10,80

44,1

4,77

2012

%11,20

47,2

5,32

2013

(هذه األرقام بمليارات الدوالر  -الجمارك اللبنانية )
هذا الجدول يبين :تغيُّر اإلنتاج الصناعي ونسبة اإلنتاج الصناعي الى الناتج المحلي من سنة  2010الى سنة  .2013من المالحظ
النمو البطيء في اإلنتاج الصناعي من سنة 2010حتى سنة  2013بسبب الزيادة في الواردات والتداعيات اإلقتصادية لألزمة
السورية وإقفال الحدود البرية وتأثيرها على الصادرات اللبنانية.
رسم رقم 1
يبين نسبة اإلنتاج الصناعي الى الناتج المحلي

total industrial
product /GDP

10.40%

40.1 billion$

GDP

10%
38.4 billion$

50

40

30

20

10

2013

44.1 billion$

2012

10.80%

4.77 billion $
4.17 billion $

2011

47billion$

3.9 billion S

2010

11.20%

5.32 billion$

0

يبين هذا الرسم الزيادة التدريجية في اإلنتاج الصناعي من سنة  2010الى سنة  2013ونسبة اإلنتاج الصناعي من الناتج المحلي
حتى الوصول الى الهدف اإلستراتيجي وهو الوصول الى نسبة  % 13في الحد األدنى سنة .2020
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جدول رقم3
نسبة الصادرات الصناعية الى الناتج المحلي

الناتج المحلي

الصادرات الصناعية

السنة

6.50%

15100

484

2002

6.90%

16500

1087

2003

6.90%

21100

1467

2004

7.70%

21500

1667

2005

7.80%

22000

1737

2006

9.40%

24900

2353

2007

10.10%

29200

2978

2008

7.30%

35500

2595

2009

8.50%

38400

3291

2010

8.30%

40100

3334

2011

6.60%

44100

2952

2012

7.90%

47200

3360

2013

6.70%

47000

3149

2014

(هذه االرقام بماليين الدوالرات مصدرها وزارة الصناعة  /مصلحة المعلومات الصناعية  +إدارة الجمارك اللبنانية ).
هذا الجدول يبين  :قيمة الصادرات الصناعية ،مجموع الناتج المحلي ونسبة الصادرات الصناعية الى مجموع الناتج المحلي مـن
ســنة  2002الى سنة  .2014من المالحظ إنخفاض نسبة الصادرات الصناعية  /مجموع الناتج المحلي من  %10,10سنة
 2008الى  %6,7سنة  .2014تاثرت الصادرات الصناعية اللبنانية بسبب األزمة السورية التي ا ّدت الى إقفال الحدود البرية.
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جدول رقم 4
صادرات صناعية

صادرات\ واردات

الميزان التجاري

الواردات

الصادرات

السنة

3.291

23.70%

-13.7109

17.963

4,252

2010

3.334

21.20%

-15.8927

20.158

4,265

2011

2.952

21.10%

-16.7967

21.279

4,483

2012

3,360

18.50%

-17.2925

21.228

3,935

2013

3.149

18.60%

-17.8246

21.137

3.312

2014

(هذه األرقام بمليارات الدوالرات  /الجمارك اللبنانية )
هذا الجدول يبين  :تغ ُّير قيمة مجموع الصادرات العامة ،الصادرات الصناعية ،الواردات ،الميزان التجاري و نسبة الصادرات
الى مجموع الواردات .من المالحظ إرتفاع العجز في الميزان التجاري من حوالي  13,7مليار دوالر سنة  2010الى حوالي 18
مليار دوالر سنة  2014بسبب عدم نمو الصادرات الصناعية،الزيادة في الواردات والتداعيات اإلقتصادية لألزمة السورية .بلغت
نسبة تغطية الصادرات العامة الى مجموع المستوردات حوالي  % 18,5لسنة  2013متراجعة من  %21,1لسنة  .2012بلغت
قيمة المستوردات اللبنانية عام  2013نحو  21مليار و 228مليون دوالر وبلغ مجموع قيمة الصادرات العامة  3,936مليار
دوالر .فبذلك يكون العجز في الميزان التجاري حوالي  17,292مليار دوالر ،أي بإرتفاع نسبته  % 2,5مقارنة مع العام 2012
حين بلغ العجز  16,7967مليار دوالر.

إن القطاع الصناعي يعاني من بعض العقبات أبرزها عدم إعطائه األولوية من قبل الحكومات المتعاقبة وغياب
السياسات الداعمة له على مستوى الحكومة .بالرغم من تقديم الحكومة بعض المساعدات المالية للصناعيين
ليتمكنوا من تصدير منتجاتهم عبر البحر بعد إقفال الحدود البريّة بسبب األزمة السورية .حيث ان هذا القطاع
يعاني من نقص في التمويل الحكومي إلنشاء مناطق صناعيّة جديدة .باإلضافة الى كلفة اإلنتاج العالية بالنسبة
للطاقة واجورالعمال وأسعار العقارات وإستخدام المياه ومحاربة التلوث .إن عدم اإلستقرار السياسي واألمني
والتدهوراإلقليمي أ ّدى الى إقفال الحدود وتأثيرها السلبي على الصادرات الصناعيّة اللبنانيّة وزيادة العجز
المزمن في الميزان التجاري الى ما يقارب  17,824مليار دوالر سنة  2014وزيادة الواردات الى 21,137
مليار دوالر .كذلك أ ّدى عدم اإلستقرار األمني الى نقص اإلستثمارات في القطاع الصناعي .ناهيك عن ضغط
الالجئين على البنية التحتيّة اللبنانيّة ( تلوث/هدر للمياه وللطاقة) .لقد جاء لبنان في المرتبة  101على 140
دولة ،محقّقا نتيجة  7/3,84في مؤ ّشر التنافسيّة العالميّة الصادر عن المنتدى اإلقتصادي العالمي للفترة
المتراوحة بين العامين  ،2016-2015متقدما بذلك من المرتبة  113التي كان عليها خالل فترة .2015-2014
وقد إحتلت سويسرا المركز األول في مؤ ّشر التنافسيّة العالميّة محققة .7/5,76
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رسم رقم 2
موقع لبنان في التنافسية العالمية(World Economic Forum Report) - Lebanon /

يبين الرسم التقييم األولي للدرجات التي حازها لبنان في مجال التنافسية العالمية .وتتميز بإنخفاضها في األبعاد كافة )المؤسسات،
البنية التحتية ،البيئة اإلقتصادية ،اإلبتكار ،التكنولوجيا ،نمو األسواق المالية ،أسواق العمال ،السلع ،حجم األسواق ،تطور
األعمال) ،بإستثناء البعد المتعلق بالصحة والتعليم األساسي والجامعي الذي اليزال متميزا .هذه المرتبة المتدنية هي بشكل خاص
9
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بسبب نقاط الضعف التالية في كلفة اإلنتاج :اسعار العقارات المرتفعة غير المتوفرة للصناعيين -أكالف الطاقة (الكهرباء –
الوقود) – كلفة اليد العاملة – كلفة التمويل (الفوائد).

موقع سويسرا في التنافسية العالمية(World Economic Forum Report) - Switzerland/

يبين هذا الرسم بأن سويسرا تتميز بتفوقها في األبعاد كافة.
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باإلضافة الى إن عدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في اإلتفاقيات التجارية مع الدول األخرى قد أدى الى
إغراق األسواق اللبنانية بالسلع األجنبيّة الذي يؤدي لزيادة المنافسة وزيادة الواردات وتدنّي مستوى الصادرات
الصناعية ونقص في اإلستثمارات والبطالة .وتقوم وزارة الصناعة بالترويج للمنتجات الصناعية اللبنانية عبر
حمالت إعالنية مرئية ومكتوبة .وتدعو الوزارة للتوجه نحو اإلقتصاد الرقمي .وتسعى الوزارة لإلستفادة من
دعم المؤسسات الدوليّة (كاإلتحاد األوروبي واليونيدو )...إلطالق المشاريع الجديدة (إنشاء مناطق صناعيّة
جديدة) .وكذلك تعمل الوزارة على تأمين قروض مي ّسرة مق ّدمة من كفاالت ومصرف لبنان والمصارف
الخاصّة للمؤسسات الصناعيّة الصغيرة والمتوسطة .كذلك تعمل الوزارة من خالل برنامج ليرا والتعاون مع
الجامعات ومراكز البحوث العلمية لدعم وتشجيع االهتمام بالبحث والتطوير .R&D
وتسعى الوزارة الى تفعيل التواصل مع وزارة الخارجية والمغتربين لتفعيل دور السفارات في تسويق
المنتجات الصناعية .وكذلك تفعيل التعاون مع وزارة اإلقتصاد والتجارة إلعادة تقييم اإلتفاقيات التجارية إلزالة
العوائق التقنية المفروضة على بعض المنتجات المص ّدرة.
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2.2على مستوى وزارة الصناعة
إن وزارة الصناعة اللبنانية تتميز في العالقة اإليجابية المبنية مع المواطنين من جهة وبينها وبين بقية
المؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الدولية واالقليمية وغير الحكومية من جهة أخرى .كذلك ترتبط
الوزارة بعالقة تنسيق وتعاون متبادل على كل األصعدة مع جمعية الصناعيين اللبنانيين التي يوجد لديها مكتب
تنسيقي دائم في وزارة الصناعة .وتتميز الوزارة أيضا بوجود المؤهالت العلميّة واإلختصاصات المتن ّوعة
والخبرات المكتسبة من خالل المشاركة في الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات والطاوالت المستديرة
التي تشارك فيها الوزارة داخل لبنان وخارجه .كما تعتمد الوزارة الشبّاك المو ّحد لخدمة المواطنين وتسهيل
اإلجراءات اإلدارية للحصول على التراخيص والشهادات الصناعية .إن الوزارة تتّبع سياسة الباب المفتوح
والشفافية والدور اإلرشادي والتوجيهي في عملية الترخيص وعند المراقبة الميدانية على المصانع من الناحية
الفنية والعملية .وبذلك تساهم الوزارة مساهمة ف ّعالة في تحسين البنية التحتية لجودة المنتج اللبناني.
تقوم وزارة الصناعة بكشوفات دورية لزيادة قوننة المؤسسات الصناعية وتأمين تطابقها مع معايير
السالمة الدولية .ومع المهارات القياديّة من خالل القرارات والتعاميم والمذكرات والتوجيهات ووضع المشاريع
والخطط وذلك بهدف تطوير أداء القطاع الصناعي ،قامت وزارة الصناعة بوضع رؤية تكاملية شاملة للقطاع
الصناعي (لبنان الصناعة  )2025تتألف من أهداف إستراتيجية وسبعة اهداف عمالنية لكل منها حددت
الخطوات واألدوات لتنفيذها.
وتتميز الوزارة بإلتزام مختلف وحداتها بالمشاركة الفعّالة في صنع القرار ،وتعلن عن اإلحصاءات
والمعلومات الصناعية شهريا باإلضافة الى الترويج اإلعالمي للصناعة عبر موقعها اإللكتروني التالي:
( )www.industry.gov.lbالمتطور دائما وعبر إصدار مجلة خاصة شهرية تعنى بالقطاع الصناعي
(الحدث الصناعي) وسنويا عبر دليل متخصص ،وعبر ورش العمل والندوات والمقابالت الصحفية من أجل
التوجيه ونشر الوعي والترويج للقطاع الصناعي وتوجيهه نحو األفضل وتحسين صورة المنتج اللبناني.
تعاني وزارة الصناعة حاليا من بعض المشاكل المادية من ناحية عدم كفاية الموازنة المالية
المخصصة لها من الحكومة ( ألداء عملها كما يجب للقيام بمهامها بأفضل مايمكن) ومن ناحية أخرى النقص
في التمويل الحكومي (إلنشاء مناطق صناعيّة جديدة مثال) .كما تعاني من بعض الشغور في بعض المراكز
القياديّة حيث يوجد رئيس مصلحة واحد معين باألصالة من أصل أحد عشر مركزا ملحوظا في الهيكلية للفئة
الثانية إضافة الى الشغور في وظائف الفئتين الثالثة والرابعة ،إضافة الى غياب المزيد من الحوافز المعنويّة
كالترفيعات والترقيات في القطاع العام ككل .وقد تم وضع مشروع قانون جديد بتعديل قانون الوزارة ومشروع
مرسوم بتعديل تنظيمها وهيكليتها لم يتم إقرارهما حتى اآلن.
وقد وضعت الوزارة مشروعا يجري العمل على تنفيذه ،يتضمن تأمين مبنى مركزي جديد لها
وللمؤسسات المرتبطة بها ومراكز جديدة لمصالحها اإلقليمية ،كافية وحديثة لتكون مؤهلة لتقديم أفضل
الخدمات وإستيعاب العاملين فيها.
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اما على مستوى النصوص القانونية فإن الوزارة تعمل على تحديث النصوص التنظيمية الخاصة بها .
مع اإلشارة الى النقص في القوانين التي تدعم الصناعة .ولكن الوزارة تعمل على اإلستفادة من الدعم التقني
المق ّدم من المنظمات والهيئات الدولية واالقليميّة وغير الحكوميّة (IECD -UNDP-UNIDO- EU
والجهات المانحة…) .إضافة الى تعزيز التعاون مع جمعية الصناعيين اللبنانيين لمتابعة مشاكل الصناعيين
ومن خالل برنامج تعزيز البحوث الصناعيّة وتبادل معلومات مع غرف التجارة والصناعة والزراعة تمهيدا
لمنح شهادات المنشأ.
إن وزارة الصناعة عرّابة لبعض المتخرجين من الجامعات اللبنانيّة عبر منحهم فرصة تدريبيّة في
بعض المصانع.
وهناك تعاون مستم ّر مع المؤسسة اللبنانية لتشجيع اإلستثمارات  IDALفي ع ّدة مشاريع وإتفاقيات
دولية  .وتعمل الوزارة على توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكوالت لتعزيز الصناعة والبحوث العلمية التي تساهم
في تنمية القطاع الصناعي وترأس برنامج اإلنجازات الصناعية  . LIRAباإلضافة الى المشاركة في فرق
عمل مشتركة مع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانيّة إلصدار مواصفات لبنانية جديدة أو لتحديثها .كما
تتعاون الوزارة مع معهد البحوث الصناعيّة  IRIلمتابعة إصدار شهادات المطابقة واعتماد مختبراته في
الفحوص المخبريّة .تسعى الوزارة الى تفعيل دور المجلس اللبناني لإلعتماد  COLIBACوزيادة التعاون
والتنسيق مع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ومعهد البحوث الصناعية بهدف تحسين البنية التحتية
للمنتج اللبناني.
والتشاور دائم مع اإلدارات والمؤسسات المعنية وجمعية الصناعيين اللبنانيين ومعهد البحوث
الصناعية والمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية بهدف تفعيل التعاون والتنسيق مع القطاعات الصناعية ال
سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واألخذ بإقتراحاتها واإلطالع على حاجاتها من أجل وضعها ضمن خطة
مشروع التخطيط اإلستراتيجي .وتقوم الوزارة بتوجيه الشباب اللبناني نحواإلهتمام بالتعليم المهني والتقني
وربطه بسوق العمل وحاجات القطاع الصناعي للمؤهالت والكفاءات العلمية والتدريبية وتطوير مستواه،
وتدعو الصناعيين للمشاركة في الدورات التدريبية والمؤتمرات وورش العمل بهدف تطوير عملهم واإلطالع
على أفضل الممارسات الناجحة.
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 3.2تحليل أصحاب المصلحة
عرض للشركاء االستراتيجيين المنخرطين في عملية تطوير القطاع الصناعي وتقديم الخدمات
والمعلومات والتقنيات التي تساهم في تحقيق األهداف المرسومة من قبل وزارة الصناعة.

رسم رقم 3
أصحاب المصلحة الخارجيين /القطاعيين/الداخليين

مالحظة ( :مختصر عن وقائع مقابلة أصحاب المصلحة موجودة في المالحق )5-4
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 4.2تحليل البيئة الخارجية
 5.2التحليل الرباعي
قام فريق التخطيط اإلستراتيجي في وزارة الصناعة بتحليل الوضع الحالي وقد تضمن التحليل:

 مسحا للبيئة الخارجية المحيطة بالوزارة ( PESTLEملحق رقم)1 تحليال رباعيا  SWOTللبيئة الداخلية للوزارة (ملحق رقم)2 -تحليال رباعيا  SWOTللبيئة الخارجية للوزارة (ملحق رقم )3
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 .3الرسالة والرؤية والقيم
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 1.3الرسالة
رعاية القطاع الصناعي واإلسهام في تنميته وتنشيطه وحمايته وتطويره
تنبثق رسالة وزارة الصناعة من خالل القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء التي رسمها المشترع
للقطاع الصناعي السيّما القانون رقم  642تاريخ ( 1997/6/2إحداث وزارة الصناعة) حيث ورد في المادة
الثانية منه مهام وزارة الصناعة ،وفقا لما يلي:
تعنى وزارة الصناعة بشؤون القطاع الصناعي واإلسهام في تنميته وتنشيطه والسهر على تطبيق
القوانين واألنظمة المتعلّقة بالشؤون والقضايا الصناعيّة على مختلف أنواعها ،وإتخاذ التدابير الالزمة من إعداد
وتنسيق وتنفيذ ،لتعزيز الصناعة الوطنيّة وإنمائها وحمايتها وتطويرها ومعالجة شؤونها ،من خالل سياسة
عامة تحفظ التوازن اإلقتصادي .وهي تتولى بصورة خاصة:
 تنظيم عمل الصناعات الوطنيّة وحمايتها وتطويرها وتشجيعها.
 الترخيص بتأسيس المؤسسات الصناعية ،مراقبة إستمرار توافر شروط ترخيصها ومراقبة جودة
اإلنتاج.
 إقتراح إنشاء المناطق الصناعيّة ومراكز التجمع الصناعي وتصنيفها وتصنيف الصناعات.
 المساعدة على تأسيس صناعات جديدة والعمل على تنمية الصناعة الوطنية .
 دعم الصناعة الوطنية ومكافحة حاالت اإلغراق ومنح التصدير وزيادة الواردات.
 اإلهتمام بالتشريع الصناعي واإلشتراك في تحضير اإلتفاقيات التجارية الدوليّة المتعلّقة بالصناعة.
 العناية بقضايا الهيئات الوطنية واإلقليمية والدولية المهتمة بشؤون الصناعة والصناعيين.
 العمل والتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية من أجل إنماء القطاع الصناعي.
 اإلسهام في رفع المستوى التقني لليد العاملة اللبنانية.
 وضع اإلحصاءات الصناعيّة وتحديثها وتحليلها وجمع المعلومات والمعطيات الالّزمة لدرس مجاالت
التوظيف في المشاريع الصناعيّة في لبنان ومجاالت تصريف المنتجات الصناعيّة الوطنيّة في األسواق
الداخليّة والخارجيّة.
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 2.3الرؤية
صناعة تسهم بف ّعالية وثبات في تحقيق التنمية المستدامة
أعدت وزارة الصناعة رؤية تكاملية للقطاع الصناعي للعام  2025مستوحاة من الواقع الذي وصل إليه
القطاع الصناعي بعد تجارب عديدة على مدى سنين طويلة ،كما ان جميع العاملين في المديرية العامة للصناعة
قد و ّحدوا جهودهم ونظرتهم وهم يطمحون خالل السنوات الخمس القادمة الى تحقيق خطوات ممنهجة وهادفة،
منها على سبيل المثال ال الحصر:














تعريف الجيل الصاعد على اإلختصاصات العلميّة الصناعيّة وتعزيزالترابط بين المدارس والوزارة
والصناعيين لتأمين زيارات ميدانية للطالب الجامعيين.
تفعيل الحوار بين وزارة الصناعة والمؤسسات والهيئات التابعة لوصايتها لتصويب األهداف ولخدمة
الصناعة اللبنانية.
زيادة نسبة الناتج الصناعي الى الناتج المحلي اإلجمالي (من  ٪11.2سنة  2013إلى  ٪13سنة
.)2019
دعم الصناعة اللبنانيّة لتنافس السلع األجنبيّة من خالل تحسين البنية التحتيّة لجودة المنتج اللبناني بشكل
يتوافق مع المعايير والمواصفات الدولية.
العمل على خلق مدن صناعية ذات خدمات تكاملية جديدة ،لتحسين الجدوى االقتصادية للمصانع
ولإلستخدام األمثل لألراضي وحفاظا على البيئة المحيطة ولتنمية المناطق الريفية.
الترويج للصناعة الوطنية بالتنسيق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين ،ال سيما زيادة الوعي لدى
المستهلك اللبناني على أهمية إستهالك السلع الوطنية ،عبر اطالق شعارات موضوعيّة ترويجية مثل
شعار ( ":لبنان الصناعة )" و"الصناعة قوة تغيير"
تشجيع الصناعيين اللبنانيين على المشاركة فــي المعارض التي تقام محليا ،إقليميا ودوليا لعرض أجود
وأفخر الصناعات اللبنانيـة :كالمواد الغذائيّــة  -المجوهـرات  -النبيذ الفاخـر  -تصميم األزياء
( - )Haute coutureزيت الزيتون...
تطوير قدرات الموارد البشرية في وزارة الصناعة من خالل المشاركة في دورات تدريبيّة تخصّصية
ف ي الخارج ،تساهم في زيادة اإلنتاجية وإبتكار وسائل جديدة في طريقة العمل ،واإلطالع على
التجارب الناجحة.
إقامة دورات تدريبيّة بشكل دوري للصناعيين والعاملين لتعريفهم على احدث أنظمة الجودة العالمية،
كيفية عملها ،طريقة تطبيقها وعلى كيفية عمل اآلالت الصناعية المتطورة.
التواصل المباشر مع جمعية الصناعيين اللبنانيين وأبرز النقابات المهتمة باإلنتاج الصناعي للعمل على
ح ّل مشاكل الصناعيين بشكل مباشر من دون وساطة وللعمل على إنسياب السلع اللبنانية الى الخارج
بسهولة
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 3.3القيم
في مسيرتنا اإلستراتيجية لتحقيق رسالتنا على المستويات كافة نحتكم نحن أسرة وزارة الصناعة الى منظومة
قيمنا المشتركة التي ستبقى مرجعيتنا األولى واألساسية أال وهي:

المساواة

ترسيخ مبدأ المساواة بين الصناعيين ،والنظر في قضاياهم بحيادية وحل مشاكلهم.
وتقليص العقبات التي تعترض إزدهار المؤسسات الصناعية الناشئة
).(STARTUPS

االبتكار والتميز

دعم االبتكار ،واإلبداع وتبنّي ثقافة التميز وتهيئة المناخ اإليجابي لمعاونة موظفي
وزارة الصناعة على تحويل أفكارهم إلى نتائج عملية تسهم بشكل فعال في تحقيق
الوزارة إلنجاز متميز.

النزاهة والشفافية

العمل في إطار من النزاهة والشفافية التامة ووضع المعايير المناسبة لتحقيق ذلك،
بتوفير القدر المناسب من المعلومات لألطراف ذات العالقة ،وإرساء نهج مؤسسي
قادر على الحصول على ثقة المتعامل ،وترسيخ مصداقية الوزارة.

المهنية العالية

العمل على التطوير الذاتي والمعرفة المستمرة.

التواصل والشراكات الفاعلة

نشر المعلومات الصناعية واإلحصائية وتكريس التواصل الداخلي والخارجي وانفتاح
الوزارة على محيطها لتحقيق منافع مشتركة للوزارة ولموظفيها ولشركائها في كافة
المجاالت.
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 4.3مقارنة بين الوضع الحالي والحالة المنشودة وتحليل الفجوات
تسعى وزارة الصناعة الى تطوير القطاع الذي تديره مع توسيع مروحة االنتاج النظيف وفق معايير الجودة
من خالل إتخاذ إجراءات متعددة وبشكل أوّ ل عبر إعداد مشروع البيان الوزاري عند تشكيل الحكومات المتعاقبة حتى
يتم تبنّي الخطط والبرامج الصناعية قيد االنجاز تحت مظلة قانونية.
إن الوضع السياسي اللبناني ليس مستقرا وغالبا ما يؤدي الى شلل العمل االداري حيث ال يتم اصدار أنظمة
ونصوص قانونية جديدة لتسيير المرفق العام وإلدارة القطاع الصناعي وفقا لألصول.
و في إطار السياسات والمبادرات وضعت وزارة الصناعة رؤيتها التكاملية  2025لتنمية القطاع الصناعي
على المدى القريب وعلى المدى البعيد .وتستفيد المديرية العامة للصناعة من مشروع التخطيط االستراتيجي المموّ ل من
االتحاد األوروبي عبر مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية إلعداد خطة استراتيجية ( )2020-2016مع خطة
تنفيذية سنوية عمالنية بشكل موضوعي قابل للتطبيق والقياس بموجب مؤشرات أداء قياسية علمية.
إن معظم النصوص القانونية التي ترعى شؤون الصناعيين المتعلقة ببعض االعفاءات الضريبية و/أو منح
إمتيازات للصناعة الوطنية هـي قديمة العهد وبحاجة الى تحديث بمـا يتناســـب والتطور التكنولوجي ،التقني والفني.
وهو ما تعمل الوزارة على إنجازه بحسب الحاجة واإلمكانيات والظروف المتوفرة .
إن وحدات وزارة الصناعة ورأسمالها البشري تجهز على الدوام وفق االمكانات المتاحة .
الصرف يجري على أساس موازنة عام  2005وما أضيف اليها من تعديالت ترصد لوزارة الصناعة سنويا
هامشا ماليا يتراوح بين  6و 7مليار ليرة لبنانية لتغطية كامل النفقات على صعيد الوزارة وعلى الصعيد القطاعي كما
يشمل مقدار المساهمات الممنوحة من وزارة الصناعة لمعهد البحوث الصناعية ولمؤسسة المقاييس والمواصفات
اللبنانية وللمجلس اللبناني لإلعتماد باالضافة الى جمعية الصناعيين اللبنانيين.
وتسعى الوزارة بشكل مستدام الى تطوير قاعدة المعلومات المتوفرة لديها من خالل تيويم إحصاءاتها
ومعلوماتها وإطالق استمارات ودراسات بحيث يمأل كل صناعي إستبيانا مفصال عن وضع مصنعه الحالي قبل
إستالمه للشهادة الصناعية الممنوحة له من الوزارة .إن شركاء الوزارة الداخليين والخارجيين لديهم مكانة كبيرة فيها
حيث يوجد تعاون وطيد ومباشر لحلّ المشاكل الملِحَّة والطارئة للصناعيين حيث يتم إبالغ الجهات المعنية بشكل رسمي
مع متابعة مستمرة.
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ملخص تحليل الفجوات
الحالة الراهنة



نظام التجارة الحرة
عوودم وجووود سياسووات داعمووة للقطوواع
الصناعي على المستوى الحكومي
وضوووووعت الووووووزارة رؤيوووووة تكاملي وووووة
لتطوير القطاع الصناعي



نقوووووص فوووووي القووووووانين التوووووي تووووودعم
الصناعة
قوانين غير ميوّمة



العمليات



قوووانون رقوووم  97/642إلنشووواء وزارة
الصناعة
مرسووووووم رقوووووم  98/13173لتنظووووويم
وزارة الصناعة وتحديد مالكها
مرسوووووم رقووووم  2002/8018تحديوووود
اصول التورخيص بإنشواء المؤسسوات
الصناعية
إصوووووووودار التووووووووراخيص الصووووووووناعية
وشهادات اإلستثمار الصناعية والقيام
بالكشوفات الدورية على المصانع.

الموارد والمهارات
والمعرفة التي يتمتع
بها الموظفون





السياسات والمبادرات



الحالة المنشودة


سياسووووات حكوميووووة داعمووووة للقطوووواع
الصناعي
تنفيذ الرؤية التكاملية
خطووووة إسووووتراتيجية خمسووووية -2016
2020



إقتوووراح جميوووع القووووانين التوووي تمووونح
إعفوووووووواءات صووووووووناعية وتصووووووووحيح
وضعها.




الفجوة






اإلطار التشريعي







األنظمة في المؤسسة




نصووووووص قانونيوووووة حديثوووووة راعيوووووة
للصناعة



التووورخيص ألكبووور عووودد ممكووون مووون
المؤسسووووووات الصووووووناعية وتصووووووحيح
وضعها.

موازنة محدودة للوزارة
موارد بشرية متخصصة
مهوووارات عاليوووة فوووي تقوووديم الخووودمات
الصوووناعية والتوووراخيص والكشووووفات
ووضوووووووع الدراسوووووووات اإلقتصوووووووادية
الالزمة لتطوير القطاع الصناعي.





موازنووووووة تلبووووووي حاجووووووات القطووووووواع
الصناعي
توظيف جديد لزيادة الموارد البشرية
تطووووير مهوووارات المووووظفين وزيوووادة
المشوواركة فووي الوودورات التخصصووية
في الخارج

أماكن العمل والمعدات





معدات واماكن عمل جيدة
مبنى للوزارة غير كاف.
نقص في السيارت والتجهيزات الفنية
المناسبة




تأمين مبنى مركزي جديد
تووامين السوويارات والتجهيووزات الفنيووة
المناسبة

المعلومات وممارسة
المعلوماتية



توفر بنك معلومات غير مكتمل



بنك معلومات صناعية حديثة ومكننوة
كاموووووووول المعلوموووووووووات اإلحصوووووووووائية
والصناعية




العالقات مع اصحاب
المصلحة



عالقة إيجابية مع اصحاب المصلحة
والمشووووووووواركة فوووووووووي ورش العمووووووووول
والطواوالت المسوتديرة لودعم وتطووير
قطاع الصناعة.



العمووووول علوووووى إسوووووتمرارية العالقوووووة
اإليجابيووووووة مووووووع معظووووووم اصوووووووحاب
المصلحة وتطويرها ومأسستها




مناخ سياسي داعم
تطووووووير القطووووواع الصوووووناعي بشوووووكل
مستدام
عوودم وجووود خطووة إسووتراتيجية وخطووة
تنفيذية
التجاوب من القطاع الخاص
إلتووووزام المووووواطنين بوووودعم الصووووناعة
الوطنية عبر إستهالك منتجاتها.
إصودار قوووانين جديوودة تموونح إعفوواءات
للصووووووناعات الجديووووووودة والخضوووووووراء
وترعووى وتموونح إمتيووازات للصووناعات
المتوسطة والصغيرة الحجم
تيوووويم النصووووص القانونيوووة الراعيوووة
للصناعة ولعمل الوزارة.
الروتين اإلداري



تفعيووول الكشووووفات الصوووناعية ونشووور
الوعي بين الصناعيين
التعاون موع النقابوات المعنيوة وجمعيوة
الصناعيين.



التعووواون موووع وزارة الماليوووة (مديريوووة
الموازنة)
التعواون موع معاهوود التودريب ومجلووس
الخدمة المدنية للتوظيف.
عوووودم كفايووووة الوووودورات التخصصووووية
للموظفين



التعووووواون موووووع الجهوووووات المانحوووووة و
 OMSARو UNIDOو اإلتحواد
األوروبي  ) ...للحصول على الودعم
والمساندة
عدم توفر اإلمكانيات المادية
جهاز بشري غير كاف
إستمارات
مراجعات وشكاوى
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.4الغايات اإلستراتيجية  -اإلهداف المحددة -األنشطة
ملخص الغايات واألهداف المحددة واألنشطة
الغاية العامة

الهدف المحدد

النشاط

1.1.1
1.1
-1
تبسيط إجراءات الترخيص الخاصة بهذه المؤسسات وقوننة اوضاعها وتوجيهها
توسااااااااااايع الساااااااااااوق دعم المؤسسات الصغيرة بالتعاون مع الشركاء (وزارة الشؤون اإلجتماعية ،نقابة الحرفيين ،جمعية
المحلاااي بزياااادة اإلنتاااا
والمتوسطة الحجم والحرفية الصناعيين اللبنانيين).
الصاااااااااااناعي بنسااااااااااابة وتعميمها مناطقيا
( %30مااااااااااااااااان 5.32
2.1.1
ملياااااااااار دوالر حسااااااااال
إطالق ومتابعة مشاريع مشتركة مع المنظمات الدولية واإلقليمية والحكومية وغير
األرقااااام المقااااد ّرة سااااانة
الحكومية والحكومات األجنبية والبنك الدولي ومصرف لبنان والشركات المالية
 2014الاااااااى  7ملياااااااار
لزيادة الحوافز بهدف توفير تمويل إضافي للقطاع الصناعي ولتقديم مساعدات تقنية
دوالر فااااي نهايااااة ساااانة
(مناطق صناعية ،طاقة بديلة ،بيئة نظيفة ،أبحاث وتطوير ،تدريب ،تسويق ،منتجات
(2020
جديدة ومتميزة )
3.1.1
مأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
والحرفية ال سيما تكنولوجيا المعلومات ،األعشاب ولوحات التحكم االلكتروني
وتعميمها تباعا على قطاعات اخرى
4.1.1
متابعة إقرار مشروع قانون الدمج بين المصانع ونشر فوائده وتوجيه اإلستثمارات
نحو التوسع والتكامل من أجل تفعيل المرسوم المتعلق بالتحسين العقاري وتخفيض
نسبة الضريبة (من  10الى  %5بأقل تقدير) لتخفيف العبء عن الصناعين.
2.1
1.2.1
تنظوووويم المنوووواطق الصووووناعية رفع مستوى دائرة المدن والمناطق الصناعية في الوزارة الى مصلحة وتقوية دورها
القائمووووووة وتووووووأمين منوووووواطق وإنجاز البنى التحتية للمناطق الصناعية الجديدة المقترحة (بعلبك –تربل – جليلية )
صووناعية فووي جميووع المنوواطق بالتعاون مع اليونيدو.
اللبنانية
2.2.1
عقد إجتماعات دورية مع اإلدارات والجهات المعنية ( إدارات عامة ومؤسسات
عامة ونقابات والبلديات) لتطوير البنى التحتية والخدمات الداعمة للمؤسسات
والمناطق الصناعية .
3.2.1
تشجيع اإلستثمار الداخلي والخارجي في المناطق الصناعية في صناعات القيمة
المضافة العالية والعمل على تامين اقصى التسهيالت الممكنة له ضمن حدود
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المصلحة الوطنية.

1.3.1
3.1
حث المصانع بكل الوسائل المتاحة إيجابيا على تدريب عمالهم ورفع مستوى
حماية الصناعة الوطنية خبراتهم.
ودعمها لزيادة إنتاجها
وإنتشارها وزيادة قدرتها
2.3.1
التنافسية
العمل داخليا وخارجيا لدعم المصانع المؤهلة والواعدة بالقروض والهبات
والتدريب وخالفها وتطوير تجهيزاتها و قدراتها اإلنتاجية
3.3.1
تعميم مفهومي التخصصية والتكامل باإلنتاج داخليا وخارجيا بكل الوسائل المتاحة.
4.3.1
تكثيف إقامة ورش العمل والمؤتمرات واإلجتماعات للخروج بتوصيات ملزمة من
شأنها نشر ثقافة الوعي حول مكافحة اإلغراق والزيادة في الواردات وتبسيط
إجراءاتها وقواعد المنشأ واإللتزام المشترك بالعمل الجدي والبناء للمنافسة الفاعلة
تجاه الصناعات األجنبية
5.3.1
متابعة العمل الحثيث مع النواب أفرادا ولجانا نيابية على تعديل النصوص القانونية
المتعلقة :
 رسوم المرفأ ( ضمنا قطع غيار اآلالت الصناعية والمواد األولية الصناعية) رسوم TVA رسوم الجمارك6.3.1
تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل تجاه اي إجراءات أجنبية غير مناسبة.
7.3.1
العمل على رفع الرسوم الجمركية حيث يمكن على بعض السلع المستوردة
والمنافسة للسلع الداخلية بسبب زيادة الواردات واإلغراق والدعم
8.3.1
فرض إجازات اإلستيراد والتصدير حيث يلزم.
9.3.1
تكثيف تعريف المواطن على السلع الوطنية وجودتها لرفع حجم إستهالكها
وتخفيف اإلستيراد المشابه.
10.3.1
العمل المستمرعلى إستعمال وسائل النشر الخاصة بالوزارة (مجلة الحدث
الصناعي  ،دليل الصناعات ،األدلة التوجيهية ،الصفحة اإللكترونية ) وغيرها
(افالم وثائقية  ،تلفزيون ،صحف) والطرق اإلعالمية واإلعالنية األخرى للتأثير
والتوجيه.
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-2
زياااااااااادة الصاااااااااـادرات
الصناعية بنســبة %25
(ماااااااان  3مليااااااااار دوالر
 2015الااااااااى  4مليااااااااار
دوالر في سنة (2020

1.1.2
1.2
تأمين اإلحصاءات والمعلومات الصناعية وتيويمها للبناء عليها في السياسات
تفعيووول التعووواون موووع البعثوووات واألنشطة والتوجهات
اللبنانيووة والمنظمووات الدوليووة
2.1.2
والحكوموووووووووووات االجنبيوووووووووووة
تفعيل اإلتصال المباشر وغير المباشر مع الجهات المعنية في الداخل والخارج
وسووفاراتها العاملووة فووي لبنووان لزيادة التبادالت التجارية وحل المشاكل
لتسوووووويق اإلنتووووواج الووووووطني
والبحث عن اسوواق خارجيوة 3.1.2
جديووووووودة والمشووووووواركة فوووووووي الترويج اإلعالمي واإلعالني عبر تغطية كافة النشاطات لزيادة الصادرات
الصناعية وتشجيع اإلستهالك األجنبي للسلع الوطنية.
المعارض الدولية.
4.1.2
تنظيم المعارض داخليا وخارجيا والمشاركة فيها ضمن منظور متطور هادف
ومتخصص
5.1.2
ترسيخ آلية التواصل مع البعثات اللبنانية في الخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية
والمغتربين ومع البعثات اإلحنبية العاملة في لبنان والمنظمات الدولية لتسهيل التبادل
التجاري والتعريف بالمنتجات اللبنانية وتقريب الصناعيين من رجال األعمال
والتجار.
6.1.2
وضع آلية بالتعاون مع الصناعيين اللبنانيين ضمن إطار البروتوكول المشترك
الموقع عام  2002لتنظيم المشاركة في المعارض الدولية

2.2
إستيفاء منتجات الصناعة
الوطنية للشروط
والمواصفات الوطنية
واألجنبية المتطورة.

1.2.2
دعم ليبان باك وتوسيع مروحة التعريف به بين الصناعيين
2.2.2
حث مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية على تكثيف إصدار المواصفات
وتطبيقها لرفع مستوى جدوى اإلنتاج الوطني
3.2.2
توقيع مذكرات التفاهم واإلتفاقيات الدولية المتعلقة باإلعتراف المتبادل بالمواصفات
الوطنية وشهادات المطابقة
4.2.2
تنظيم ورش عمل مع الشركاء)  (LIBNOR- IRI- QUALEBلتقديم مساعدات
تقنية للمصانع للحصول على شهادات)CE Mark - ISO( :
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3.2
تفعيل النصوص القانونية
الداعمة لزيادة الصادرات

1.3.2
العمل على مشروع قانون بإعفاء الصادرات الصناعية من ضريبة الدخل بنسبة
 %100بعد ان إستقر تطبيق القانون القاضي باإلعفاء بنسبة  % 50من الضريبة
2.3.2
تخفيف إجراءات التصدير بالتعاون مع الجمارك والوزارات المعنية مباشرة
( اإلقتصاد والتجارة والصحة والزراعة والبيئة)...
3.3.2
العمل على إقرار مشروع القانون المتعلق بإعفاء المواد األولية واألالت والمعدات
المستوردة للصناعة من الضريبة

1.1.3
1.3
-3
الطلب من أصحاب المصانع إستقبال طالب جامعات ومعاهد فنية من أجل إجراء
تشجيع وتطوير صاناعة تشوووجيع اإلبتكوووار واألبحووواث فترة تمرين ) (stageترتبط باختصاصاتهم بالتنسيق مع وزارة الصناعة
والمشاركة فيها ماديا
المعرفة الجديدة
وعمليوووووا وبشوووووريا ومسووووواندة 2.1.3
القطاعووات التووي ترغووب فووي إيجاد شبكة تواصل فاعل وتعاون بين الجهات المعنية لتحفيز عوامل االبتكار
التقدم التكنولوجي
والتطوير(وزارة التربية والتعليم العالي ،الجامعات والمعاهد الفنية جمعية
الصناعيين ومعهد البحوث الصناعة والمجلس الوطني للبحوث العلمية).
3.1.3
السعي إلقرار مشروع القانون الرامي إلى تعديل المادة  5مكرر من قانون ضريبة
الدخل لجهة إعفاء نفقات األبحاث والتطوير من ضريبة الدخل
4.1.3
تفعيل العمل بإتفاقية التعاون الموقعة بين وزارتي الصناعة والتربية و التعليم
العالي وجمعية الصناعيين اللبنانيين لتقريب المناهج والبرامح التعليمية من
الحاجات التصنيعية وإليجاد بدائل وطرق إنتاج جديدة ومتطورة وذلك:
 بزيارات الصناعيين الى المعاهد والجامعات بإستقبال الطالب ومن مختلف المستويات في المصانع لتعريفهم بالصناعةالوطنية.
 بكسر حاجز الرفض والعدائية بين المجتمع اللبناني والصناعة الوطنية -ربط إستهالك المنتجات المحلية باإلنتماء الوطني
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2.3
1.2.3
إقامة إجتماعات تنسيقية مع الجهات التي تؤمن تمويل وإدارة و/أو مساعدات تقنية
للحاضنات الصناعية لدعم اصحاب االبتكارات في الميادين التي تساهم في تطوير
القطاع الصناعي وتكنولوجيا المعلومات (وزارة االتصاالت Berytec - BIAT -
.)SouthBic-

تشووووووجيع قوووووودرات اإلبووووووداع
بالتنسووووووويق موووووووع الجهوووووووات
الحكوميوووة وغيووور الحكوميوووة
المعنيوووووووووووة والجامعوووووووووووات،
الجمعيووات،النقابووات ومراكووز
األبحاث
2.2.3
تطوير بنود مشاريع اإلتفاقيات والتعاون العلمي وتبادل الخبرات باإلشتراك مع
الجامعات ومراكز البحث العلمي لتطبيق أفضل األبحاث في المجاالت التخصصية
التي تراها الوزارة مناسبة كتكنولوجيا النانو،الميكاترونيك ،الصناعات الغذائية،
األدوية ،البرمجة ( ،) softwareالطاقات البديلة ،تصنيع المعدات واآلآلت
الصناعية ،المنتجات التجميلية والعطور ،األعشاب الطبية ،الكيمياء الحيوية
والصناعية والصناعات التدويرية. ...
3.2.3
ترسيخ وتقوية برنامج  LIRAبين وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين
والمجلس الوطني للبحوث العلمية والجامعات الكبرى لمساعدة المؤسسات الصناعية
المتعلقة باإلبتكاروتطوير الصناعات الجديدة.
4.2.3
تشجيع البحث العلمي في المجاالت الصناعية وتعميمه بالتعاون مع الجامعات
والمؤسسات المعنية داخل لبنان وخارجه.
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][Type text

 .5مؤشرات النجاح
الغايات
العامة

األهداف المحددة

األنشطة (المشاريع والبرامج)

.1
توسااااااااااااااااااايع
الساااااااااااااااااااوق
المحلااااااااااااااااااي
بزيادة اإلنتاا
الصاااااااااااااناعي
بنساابة %30
(مااااااااان 5.32
ملياااااااار دوالر
حساال األرقااام
المقااد ّرة سااانة
 2014الى 7
ملياااااااار دوالر
فاااااااي نهاياااااااة
سنة (2020

1 .1
دعاااام المؤسسااااات
الصااااااااااااااااااااااااااغيرة
والمتوسااااااااااااااااااطة
الحجاااام والحرفيااااة
وتعميمها مناطقيا

1.1.1
تبسوويط إجووراءات التوورخيص الخاصووة
بهوووذه المؤسسوووات وقوننوووة اوضووواعها
وتوجيههووووا بالتعوووواون مووووع الشووووركاء
(وزارة الشوووؤون اإلجتماعيوووة ،نقابووووة
الحرفيين ،جمعية الصناعيين )

2.1.1
إطالق ومتابعة مشواريع مشوتركة موع
المنظموووووووووات الدوليوووووووووة واإلقليميوووووووووة
والحكوميوووووووووة وغيووووووووور الحكوميوووووووووة
والحكومووات األجنبيووة والبنووك الوودولي
ومصووورف لبنوووان والشوووركات الماليوووة
لزيووادة الحوووافز بهوودف توووفير تمويوول
إضووووافي للقطوووواع الصووووناعي ولتقووووديم
مسووواعدات تقنيوووة (منووواطق صوووناعية،
طاقووووة بديلووووة ،بيئووووة نظيفووووة ،أبحوووواث
وتطوووير ،توودريب ،تسووويق ،منتجووات
جديدة ومتميزة )
3.1.1
مأسسووة الحوووار بووين القطوواعين العووام
والخوواص لوودعم المؤسسووات الصووغيرة
والمتوسوووووووطة والحرفيوووووووة ال سوووووووويما
تكنولوجيوووووا المعلوموووووات ،األعشووووواب
ولوحات التحكم االلكتروني وتعميمها
تباعا على قطاعات اخرى
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مؤشرات األداء

خط األساس

السنة األولى
-2016\7\1
2017\12\31

إنخفوواض موودة وعوودد
المستندات للحصوول
على تراخيص

المودة الحاليووة حوووالي
ثالثة اشهر
مشووووووروعي تعووووووديل
المرسوووووومين 8018
و5243

التشوووووووووووووووووووووووووواورمع
الصوووووووووووووووووووووووووناعيين
والحووووورفيين لألخوووووذ
بطلباتهم
إقوووووورار مشووووووروعي
المرسومين

زيادة عدد المشواريع
المشتركة المنفذة موع
اليونيووووودو واالتحووووواد
األوروبوووووي والبنوووووك
الووووووووودولي الهادفوووووووووة
لتطوووووووووير القطوووووووواع
الصناعي

مشووواريع مشووووتركة
مووووع اليونيوووودو (بنوووواء
منووووواطق صوووووناعية-
تجمعووات صووناعية )
واالتحووواد األوروبوووي
( مأسسة الحوار بين
القطوووووووواعين العووووووووام
والخوواص) والجهووات
المانحة المختلفة.

إقرار مسوودة القورار
الوزاري

إطوووووووووووووالق هوووووووووووووذا
المشوووووووروع وعقووووووود
ثالثوووووووة إجتماعوووووووات
تمهيدية.

مسودة القرار اقورت
وإبتوودأ التنفيووذ الفعلووي
للمشروع

القيم المستهدفة
السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

2018

2019

2020

تعمووووووويم مضووووووومون
مرسوووم رقووم 8018
و مرسوم رقم5243
عبوووووووووور الوسووووووووووائل
اإلعالمية المتاحة
وضووع آليووات تسووريع
اإلجراءات

ترسووووووويخ اآلليوووووووات
وتعميمهوووووا والعمووووول
المتواصووووووول علوووووووى
تحووووديثها وتصوووووحيح
مساراتها

إنخفوووووووووواض عوووووووووودد
المسووتندات المطلوبووة
ومدة الحصوول علوى
الترخيص الوى شوهر
ونصف.

مشاريع مشتركة موع
المنظموووووات الدوليوووووة
والحكوميوووة لتطووووير
اليوووووود العاملووووووة فووووووي
المؤسسات الصغيرة
والمتوسوووطة وتوووأمين
مسوووووووواعدات تقنيووووووووة
(آالت صوووووووووووووووناعية
حديثة) قد إنطلقت

اليد العاملوة تطوورت
وآالت صووووووووووووووناعية
حديثة تأمنت

زاد عووودد المشووواريع
المشتركة المنفذة موع
اليونيووووودو واالتحووووواد
األوروبوووووي والبنوووووك
الوودولي والحكوموووات
األجنبية

إجتماعوووووووات لجنوووووووة
الحووووووووووووار لووووووووووودعم
القطاعات الصوناعية
الوووووثالث المسوووووتهدفة
استكملت

تقييم سنوي تم تنفيذه

القطاعووووووووووووووووووووووووووووات
المسوووتهدفة تطوووورت
وسوووووواهمت بزيووووووادة
اإلنتاج الصناعي

الغايات
العامة

األهداف المحددة

األنشطة (المشاريع والبرامج)

4.1.1
متابعووة إقوورار مشووروع قووانون الوودمج
بووين المصووانع ونشوور فوائووده وتوجيووه
اإلسووتثمارات نحووو التوسووع والتكاموول
مووون أجووول تفعيووول المرسووووم المتعلوووق
بالتحسوووين العقووواري وتخفووويض نسوووبة
الضووووريبة (موووون  10الووووى  %5بأقوووول
تقوووووووودير) لتخفيووووووووف العووووووووبء عوووووووون
الصناعين.
2.1
تنظاااااايم المناااااااطق
الصااناعية القائمااة
وتاااااممين منااااااطق
صناعية في جميع
المناطق اللبنانية

1 .2 .1
رفووع مسووتوى دائوورة الموودن والمنوواطق
الصووناعية فووي الوووزارة الووى مصوولحة
وتقويووة دورهووا وإنجوواز البنووى التحتيووة
للمنواطق الصوناعية الجديودة المقترحوة
(بعلبك– تربل– جليليوة) بالتعواون موع
اليونيدو.

2 .2 .1
عقوود إجتماعووات دوريووة مووع اإلدارات
والجهوووووات المعنيووووووة (إدارات عامووووووة
ومؤسسات عامة ونقابوات والبلوديات)
لتطوووووير البنووووى التحتيووووة والخوووودمات
الداعموووووووة للمؤسسوووووووات والمنووووووواطق
الصناعية .

القيم المستهدفة
السنة الثانية

السنة الثالثة

2018

2019
فوائد الدمج نشرت
عبوووووور إقامووووووة ورش
عمل مع الصناعيين

قوووووووووووانون الووووووووووودمج
والمرسوووم المتعلقووان
بالتحسووووين العقوووواري
وتخفوووووووويض نسووووووووبة
الضريبة المستهدفة
 %5تم إصدارهما

مشووووووووروع المووووووووودن
الصوووناعية قووود أنجوووز
بنسوووووووووووووووووبة %100
وعمليوووووووة إنضووووووومام
الشووووووووووركات الووووووووووى
المنووواطق الصوووناعية
تستكمل.

الخطة نفذت

مؤشرات األداء

خط األساس

السنة األولى
-2016\7\1
2017\12\31

إقوورار قووانون الوودمج
بوووووووووووين المصوووووووووووانع
وتخفووويض الضوووريبة
الى %5

الضريبة الحالية
%10

لقوواءات مووع الجهووات
المعنيووووووووة (رئاسووووووووة
مجلوووووووس الووووووووزراء
والنوووووووووواب و وزارة
الماليوووة والجموووارك)
مووووووون اجووووووول تنفيوووووووذ
المشوووووروع وإنجووووواز
المراسالت الالزمة

القوووانون عموووم عبووور
الوسووووائل اإلعالميووووة
المتاحة

دائوووووووووورة والموووووووووودن
المنووواطق الصوووناعية
تحولت الوى مصولحة
وتشكل مجلوس إدارة
لهيئوووة إنشوووواء وإدارة
مراكوووووووووز التجموووووووووع
الصناعي

يوجووود دائووورة للمووودن
والمنوواطق الصووناعية
امووووووا مجلوووووووس إدارة
هيئووووووة إنشوووووواء إدارة
مراكوووووووووز التجموووووووووع
الصناعي ال يوجد

الدراسوات اإلنشوائية
لمكتوووووب إستشووووواري
متخصووص موون اجوول
إنجوواز البنووى التحتيووة
للمنووواطق الصوووناعية
الجديووووودة (بعلبوووووك–
تربوووووووول– جليليووووووووة)
بالتعاون مع اليونيدو
تووووووم تلزيمووووووه عبوووووور
مناقصوووووووووة دوليوووووووووة
أجرتها اليونيدو .

الدراسووووات إلنشوووواء
المنووواطق الصوووناعية
المقترحوووووووووة عبووووووووور
يونيوووودو تووووم تنفيووووذها
وبوووودأ العمووووول ببنووووواء
المنووواطق الصوووناعية
وتووووم بنوووواء مانسووووبته
 %30من المناطق
وبوووووودأت الشووووووركات
عملية اإلنضمام الوى
المناطق الصناعية

ورش عمووووووول موووووووع
الصناعيين والجهات
المعنيووة لنشووور فوائووود
المووووووودن الصوووووووناعية
واإلسوووووووتثمار فيهوووووووا
عقوودت واعمووال بنوواء
المنووواطق الصوووناعية
المقترحوووة أسوووتكملت
وتووووم بنوووواء مانسووووبته
 %70من المناطق
الصناعية المقترحة

إجتموواع سوونوي علووى
األقل

غير موجود

فريووووووق عموووووول تووووووم
تشكيله ووضع خطوة
تنفيذية

الخطوووة بووودأ تنفيوووذها
بالتعووووووووووواون مووووووووووووع
اإلدارات المعنية

إسوووووووووتمرار تنفيوووووووووذ
الخطووة بالتعوواون مووع
الجهات المعنية

السنة الرابعة
2020
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القيم المستهدفة
الغايات
العامة

األهداف المحددة

األنشطة (المشاريع والبرامج)

مؤشرات األداء

3.1
حمايااااة الصااااناعة
الوطنياااة ودعمهاااا
لزيااااااادة إنتاجهااااااا
وإنتشارها وزياادة
قدرتها التنافسية

1.3.1
حووث المصووانع بكوول الوسووائل المتاحووة
إيجابيوووا علوووى تووودريب عموووالهم ورفوووع
مستوى خبراتهم.

زيوادة عوودد الوودورات
التدريبية للعمال

دورات محدودة

زيووووووووادة القووووووووروض
والهبوووات والتووودريب
للقطووووواع الصوووووناعي
لتطووووووير تجهيزاتوووووه
وقدراته اإلنتاجية

نسوووبة محووودودة جووودا
موووووووووون القووووووووووروض
والهبووووووات موجهوووووووة
للقطووووواع الصوووووناعي
السويما مون مصوورف
لبنان

دراسووووووووة اوضوووووووواع
اإلقوووووووراض وسوووووووبل
زيادتوووووووووووه وحووووووووووول
المشاكل القائمة

زيوووووووووووادة إنتشوووووووووووار
مفهووومي التخصووص
والتكاموووووووووول بووووووووووين
الصناعيين
العمووول علوووى إدخوووال
هووووووذين المفهووووووومين
ضوووووومن اإلتفاقيووووووات
وموووووذكرات التفووووواهم
مع الدول األخرى

مفهووومي التخصووص
والتكامووووول باإلنتووووواج
محدودين

إقاموووووة ورش عمووووول
هادفوووووووووووة لتعمووووووووووويم
مفهومي التخصصية
و التكامل باإلنتاج
التواصل مع مختلف
الجهوووووووات المحليوووووووة
والدوليووووووة إلعتموووووواد
هووووووذين المفهووووووومين
حوووووووووووال للمنافسوووووووووووة
المضرة.

2.3.1
العمل داخليا وخارجيا لودعم المصوانع
المؤهلة والواعدة بوالقروض والهبوات
والتووووووووودريب وخالفهوووووووووا وتطووووووووووير
تجهيزاتها وقدراتها اإلنتاجية.

3.3.1
تعميم مفهوومي التخصصوية والتكامول
باإلنتاج داخليا وخارجيا بكل الوسوائل
المتاحة.

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

خط األساس

السنة األولى
-2016\7\1
2017\12\31

2018

2019

2020

اسووووووماء المصووووووانع
المنتسوووووووووووبة الوووووووووووى
الوووودورات التدريبيووووة
أدرجوووووووت اسووووووومائها
ضمن الئحة الشرف

إزدياد عدد الدورات
التدريبيوووووووة للعموووووووال
بنسبة %50

إسوووووووووووووووووتطالع راي
الصووووووناعيين حووووووول
حاجوووواتهم التدريبيووووة
لتحديوود الئحووة كاملووة
بالوووودورات التدربيووووة
القائمووة بالتعوواون مووع
جمعيووووة الصووووناعيين
وتعميمهوووووووووا علوووووووووى
الصناعيين

الووودورات التدريبيوووة
غير المتوفرة تأمنوت
بالتعووووووووووواون مووووووووووووع
-UNIDO –EU
 IECDوالمصووانع
شاركت فيها

إزديوووووووووووواد نسووووووووووووبة
القووووروض والهبووووات
والتووووودريب للقطووووواع
الصووووناعي للتطوووووير
تجهيزاتهووا وقوودراتها
اإلنتاجية

تعميم برامج التمويل
المتووووووفرة بالتعووووواون
مووووووووووووووع جمعيووووووووووووووة
الصوووناعيين وورش
عموووووووووول لتوعيووووووووووة
الصووووووناعيين حووووووول
البووووورامج التمويليوووووة
المتوفرة أقيمت

لقووووووووووووواءات مووووووووووووووع
المؤسسات المعنيوة
(BDL- Kafalat,
)Unido - EU
لزيووووووووووادة تووووووووووأمين
القووووروض الميسوووورة
والهبوووووووات للقطووووووواع
الصناعي عقدت

انتشوووووووووار الووووووووووعي
بمفهووووووووووووووووووووووووووووووومي
التخصصووووووووووووووووووووووووية
والتكامووووووول وتقيووووووويم
النتووووووائج وتصووووووحيح
المسارات

إقامة إجتماعات
) (BtoBبين رجوال
اعموووال متخصصوووين
فووووووووووووي مفهووووووووووووومي
التخصصووووووووووووووووووووووووية
والتكاموووول وممثلووووين
مووووووووووووون القطووووووووووووواع
الصوووووووووناعي لنقووووووووول
الخبرات.

ترسووووووويخ مفهوووووووومي
التخصصووووووووووووووووووية و
التكامووووووووووووول فوووووووووووووي
التعوووامالت التجاريوووة
داخليا وخارجيا
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الغايات
العامة

األنشطة (المشاريع والبرامج)

مؤشرات األداء

خط األساس

السنة األولى
-2016\7\1
2017\12\31

2018

2019

2020

إقاموووة ورشوووة عمووول
سووونوية لنشووور ثقافووووة
الوعي حول مكافحوة
اإلغوووووراق والزيوووووادة
فووووووووووي الووووووووووواردات
وتبسوووويط إجراءاتهووووا
وقواعد المنشأ

ال ورش عمل حاليا

التواصوول مووع وزارة
اإلقتصووواد والجهوووات
الدولية إلقاموة ورش
عموول حووول مكافحووة
اإلغوووووراق والزيوووووادة
فووووووووووي الووووووووووواردات
وتبسوووويط إجراءاتهووووا
وقواعد المنشأ.

نشوووور ثقافووووة الوووووعي
حووووووووووول مكافحووووووووووة
اإلغوووووراق والزيوووووادة
فووووووووووي الووووووووووواردات
وتبسوووويط إجراءاتهووووا
وقواعوود المنشووا عبوور
إسووووووتخدام الوسووووووائل
المتاحة .

متابعوووووووووة العمووووووووول
بقووووووووووانون حمايووووووووووة
اإلنتوووووووواج الوووووووووطني
والعموول علووى اقوورار
التعووووديالت الالزمووووة
لتبسووويط االجوووراءات
والمهوول الووواردة فووي
القانون لتفعيله.

إنخفووواض الوووواردات
بنسبة %10
وإرتفوووووووووواع نسووووووووووبة
اإلسووووتهالك المحلووووي
من اإلنتاج الوطني
موووووون  % 8.3الووووووى
% 13

تعووووووديل النصوووووووص
القانونيووووووة (رسوووووووم
المرفووووأ -الجمووووارك-
TVA

غير مطبق

التواصووووووووووول موووووووووووع
اإلدارات المعنيوووووووووووة
(مجلووس الووووزراء
والمالية والجمارك)

إنتشوووار فوائووود هوووذه
إالتعوووووووديالت عبووووووور
سوووووووتخدام الوسوووووووائل
اإلعالميوووووة (مجلوووووة
الحوودث الصووناعي –
الدليل الصناعي)

النصوووووص المعدلووووة
صدرت

كاموووول التعووووديالت و
المراسوووويم التطبيقيووووة
صدرت

تطبيووووق المبوووودأ فووووي
اإلجرءات التجارية

غير مطبق

التواصووووووووووول موووووووووووع
اإلدارات المعنيوووووووووووة
(مجلووس الووووزراء
ووزارات الماليووووووووووة
واإلقتصوواد والتجووارة
والجمارك)

آليوووة عمووول لتطبيوووق
المبدا تم وضعها

بوووووودأ تطبيووووووق مبوووووودأ
المعاملووة بالمثوول مووع
الووودول التوووي ال تنفوووذ
تصوووص اإلتفاقيووات
التجاري

مبدأ المعاملوة بالمثول
طبق كامال

األهداف المحددة

4.3.1
تكثيوووووووووووف إقاموووووووووووة ورش العمووووووووووول
والمووؤتمرات واإلجتماعووات للخووروج
بتوصووويات ملزموووة مووون شوووأنها نشووور
ثقافووة الوووعي حووول مكافحووة اإلغووراق
والزيوووووادة فوووووي الوووووواردات وتبسووووويط
إجراءاتهوووا وقواعووود المنشوووأ واإللتوووزام
المشوووووترك بالعمووووول الجووووودي والبنووووواء
للمنافسووووة الفاعلووووة تجوووواه الصووووناعات
األجنبية

5.3.1
متابعوووة العمووول الحثيوووث موووع النوووواب
أفوووورادا ولجانووووا نيابيووووة علووووى تعووووديل
النصوص القانونية المتعلقة :
 رسوووم المرفووأ ( ضوومنا قطووع غيوواراآلالت الصوووووناعية والموووووواد األوليوووووة
الصناعية)
 - TVAرسوم
رسوم الجمارك –
6.3.1
تطبيووق مبوودأ المعاملووة بالمثوول تجوواه اي
إجراءات أجنبية غير مناسبة.

القيم المستهدفة
السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة
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الغايات
العامة

األهداف المحددة

األنشطة (المشاريع والبرامج)

مؤشرات األداء

القيم المستهدفة
خط األساس

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

2018

2019

2020

إصدار قرارات رفع
الرسووووووووووووم علوووووووووووى
إستيراد بعض السولع
المنافسة من منتجات
الوودول غيوور الموقعووة
إتفاقيات تجارية

الرسووووووم منخفضوووووة
جدا

التواصووووووووووول موووووووووووع
اإلدارات المعنيوووووووووووة
(مجلووس الووووزراء
ووزارات الماليووووووووووة
واإلقتصوواد والتجووارة
والجمارك)

إبتوووووودأ تنفيووووووذ رفووووووع
الرسووووووووم بطريقوووووووة
تدريجية

إسووووووووووتكمال رفووووووووووع
الرسوم الجمركية

الووووووووووواردات موووووووووون
الرسوووووم الجمركيووووة
مرتفعوووووة .وإرتفووووواع
نسوووبة هووووذه الرسوووووم
فووي الموازنووة العامووة
وضوووووبط اإلسوووووتيراد
بمووووا يضوووومن الوووودعم
المنطقووووووي لإلنتوووووواج
المحلي

8.3.1
فوورض إجووازات اإلسووتيراد والتصوودير
حيث يلزم

إصووووودار اإلجوووووازات
حسب الحالة

يوجوووووووووووود بعووووووووووووض
اإلجازات

العمول المشوترك بوين
اإلدارات المعنيوووووووووووة
لتسوووووهيل إجوووووراءات
إصووووودار اإلجوووووازات
ووضوووووع شوووووروطها
وضوابطها

العمل تم مع الجهات
المعنيووة فووي الوووزارة
لتحديووووووووووود السووووووووووولع
الواجووووووووب فوووووووورض
إجوووووووووازات حوووووووووول
إسووووووووووووووووووووووووووووتيرادها
والتواصووول توووم موووع
اإلدارات المعنيوووووووووووة
(مجلووس الووووزراء
والماليووة) و التعوواون
مووع وزارة اإلقتصوواد
والتجووارة والجمووارك
لتنسووووويق الخطووووووات
الالزمووووووة وفوووووورض
اإلجوووووووازات حيوووووووث
يجب

متابعووة تنفيووذ المتفووق
عليوووه وتحديووود سوووبل
إسووووتبدال اإلجووووازات
بإجراءات اخرى

نظام حمائي متكامول
فاعل وعلمي

9.3.1
تكثيووف تعريووف المووواطن علووى السوولع
الوطنيوووووووة وجودتهوووووووا لرفوووووووع حجوووووووم
إسووووووووتهالكها وتخفيووووووووف اإلسووووووووتيراد
المشابه.

نسووووووبة اإلسووووووتهالك
المحلوووي موووون السوووولع
الوطنية الى %20

النسبة حاليا %8.3

المنوووووووووتج اللبنووووووووواني
تحسنت جودته
إزدادت نسووووووووووووووووووووبة
الى%10

اصووووووووووبح المنووووووووووتج
اللبناني منافسا للسلع
األجنبيووووووووة وإزدادت
النسبة الى %15

وصووووووووووول نسووووووووووبة
اإلسووووووووتهالك الووووووووى
 %20موووووووون قيمووووووووة
الطلووب المحلووي علووى
السلع

7.3.1
العموول علووى رفووع الرسوووم الجمركيووة
حيوووووث يمكووووون علوووووى بعوووووض السووووولع
المسووتوردة والمنافسووة للسوولع الداخليووة
بسووووبب زيووووادة الووووواردات واإلغووووراق
والدعم

السنة األولى
-2016\7\1
2017\12\31
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الغايات
العامة

األهداف المحددة

.2
زياااااااااااااااااااااادة
الصاااااااااـادرات
الصااااااااااااناعية
بنسـااااااااااااااااااـبة
( %25من 3
ملياااااااار دوالر
 2015الاااى 4
ملياااااااار دوالر
فااااااااي ساااااااانة
(2020

1.2
تفعيل التعااون ماع
البعثااااات اللبنانيااااة
والمنظمااااااااااااااااااااات
الدوليااااااااااااااااااااااااااااااة
والحكوماااااااااااااااااااات
االجنبياااااااااااااااااااااااااااة
وسفاراتها العاملاة
في لبناان لتساويق
اإلنتاااااا الاااااوطني
والبحاااااااااث عااااااااان
اسااااواق خارجيااااة
جدياادة والمشاااركة
فاااااااي المعاااااااار
الدولية

األنشطة (المشاريع والبرامج)

10.3.1
العموول المسووتمرعلى إسووتعمال وسووائل
النشووووور الخاصوووووة بوووووالوزارة (مجلوووووة
الحوودث الصووناعي  ،دليوول الصووناعات
،األدلووووووووووة التوجيهيووووووووووة ،الصووووووووووفحة
اإللكترونيوة ) وغيرهووا (افووالم وثائقيووة
 ،تلفزيووووووووون ،صووووووووحف) والطوووووووورق
اإلعالمية واإلعالنية األخورى للتوأثير
والتوجيه.

1.1.2
تووووووأمين اإلحصوووووواءات والمعلومووووووات
الصووناعية وتيويمهووا للبنوواء عليهووا فووي
السياسات واألنشطة والتوجهات

2 .1 .2
تفعيووووول اإلتصوووووال المباشووووور وغيووووور
المباشوووور مووووع الجهووووات المعنيووووة فووووي
الوووداخل والخووووارج لزيووووادة التبووووادالت
التجارية وحل المشاكل

3.1.2
التوورويج اإلعالموووي واإلعالنوووي عبووور
تغطيووووووة كافووووووة النشوووووواطات لزيووووووادة
الصوووووووادرات الصوووووووناعية وتشوووووووجيع
اإلستهالك األجنبي للمنتجات الوطنية

مؤشرات األداء

القيم المستهدفة
خط األساس

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

السنة األولى
-2016\7\1
2017\12\31

2018

2019

2020

متابعوووووووووة إصووووووووودار
وسووووووووووائل النشوووووووووور
الخاصة بالوزارة

المجلوووة تصووودر كووول
شووهرين والوودليل كوول
سووونة ويوجووود موقووووع
الكتروني
إصدار ادلة توجيهية
متخصصووووووووووووووووووووووووووة
()Guidlines

متابعوووة العمووول علوووى
تطوير مجلوة الحودث
الصووووناعي والوووودليل
الصووووناعي وتوسوووويع
نطووواق توزيعهوووا فوووي
الداخل والخارج

الصفحة اإللكترونيوة
الخاصوووووة بوووووالوزارة
يوووووووووووووتم تحوووووووووووووديثها
بإسوووتمرار وتحتووووي
المعلومووووووووووووووووووووووووووات
الصووووووناعية الكافيووووووة
المطلوبة
وإعتموووووواد التوجيووووووه
عبوووووووووور الصووووووووووفحة
اإللكترونيووووووووووووووووووووووووة
والمنشورات

التوووووزام الصوووووناعيين
بكتابوووة مقووواالت فوووي
المجلووة لوودعم القطوواع
الصووووناعي وإعتموووواد
الصفحة اإللكترونيوة
ومنشوورات الوووزارة
كمرجعيوووووووووووووووووووووووووووووة
للمعلومووووووووووووووووووووووووووات
واإلحصوووووووووووووووووواءات
الصوووناعية وكنووواطق
رسمي للوزارة

تحسوووووووون اوضوووووووواع
الصوووووناعة اللبنانيوووووة
عبووور اإلسوووتفادة مووون
وسائل النشر
توسوووووووويع مروحووووووووة
الوسووووائل اإلعالميووووة
الخاصة بالوزارة

إصووووووووووودار كافووووووووووووة
المعلومووووووووووووووووووووووووووات
واإلحصوووووووووووووووووواءات
الصوووووووناعية بشوووووووكل
دوري ومسوووتمر فوووي
اوقاتها

المعلومووووووووووووووووووووووووات
واإلحصوووووووووووووووووواءات
الصناعية تصدر كل
شووووووهر وكوووووول سووووووتة
اشهر وكل سنة

إعتموووووووووواد تحليوووووووووول
المعلوموووات ووضوووع
الدراسووووووووووووووووووووووووووووات
اإلحصائية

المعلومووووووووووووووووووووووووووات
اإلحصوووووائية تامنوووووت
بشووووكل دوري عبوووور
التواصوووول مووووع إدارة
الجمارك واإلحصواء
المركووووزي وجمعيووووة
الصناعيين وتحسنت

المعلومووووووووووووووووووووووووووات
الصوووناعية اصوووبحت
اكثوووووووووووووور وفوووووووووووووورة
والدراسوووووووووووووووووووووووووات
واألبحووواث اصوووبحت
اكثر مهنية وواقعية

إصوووودار المعلومووووات
الصوووووووناعية بشوووووووكل
دوري ومسووووووووووووووتمر
والعموول علووى وضووع
توقعووووووات مسووووووتقبلية
يبنى عليها

زيوووووادة الصوووووادرات
الصوووووناعية لخفوووووض
عجوووووووووز الميووووووووووزان
التجوووووووواري بنسووووووووبة
 %15سنة 2020

العجووووووووووووووز اآلن 15
مليار دوالر

تحسنت جودة المنتج
اللبنووووووواني وإزيلوووووووت
العراقيل التقنيوة اموام
وصوووول الصوووادرات
اللبنانية الى األسواق
األجنبية بالتعاون مع
وزارة الخارجية

عقووووووود الموووووووؤتمرات
الدوليووووووة للمسوووووواعدة
علوووووووووووووى زيوووووووووووووادة
الصووووووووووووووووووووووووووادرات
الصوووووناعية والتوووووزام
معظوووووم الصوووووناعيين
بالمواصوووووووووووووووووووووفات
الوطنية و اإلوروبية
والعالمية

إنخفوواض العجووز فووي
الميوووووزان التجووووواري
بنسووووووووووووووووووووووبة %15
وإرتفوواع الصووادرات
الصوووووووووووووووووووووووووووووناعية
بنسبة%25

زيوووووووووادة التووووووووورويج
اإلعالمي علوى كافوة
وسائل النقل وغورف
التجووووارة والصووووناعة

ترويج محدود

توزيووع ونشوور المووواد
اإلعالنيووووووووووووووووووووووووووووووة
واإلحصووووووووووووووووووووووائية
واإلعالميووووووة عبوووووور

اإلسووتفادة موون خبوورة
اللبنانيين في الخارج
وخاصوووة القطاعوووات
ذات القيمة المضافة

إسووووووووتثمار وسووووووووائل
اإلعووووالم والعالقووووات
واإلتفاقيووات للتوورويج
الصناعي

الترويج للصوادرات
قووووووود توووووووأمن عبووووووور
التعاون مع البعثوات
اللبنانيووة فووي الخووارج
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مووون خوووالل البعثوووات
اإلجنبية في الخارج

الغايات
العامة
األهداف المحددة

األنشطة (المشاريع والبرامج)

4.1.2
تنظوووويم المعووووارض داخليووووا وخارجيووووا
والمشووووواركة فيهوووووا ضووووومن منظوووووور
متطووور هوووادف ومتخصووص ووضوووع
آلية بالتعاون مع الصناعيين اللبنوانيين
ضووومن إطوووار البروتوكوووول المشوووترك
الموقووع عووام  2002لتنظوويم المشوواركة
في المعارض الدولية

2.2
إساااتيفاء منتجاااات
الصااناعة الوطنيااة
للشاااااااااااااااااااااااااااروط
والمواصااااااااااااااافات
الوطنية واألجنبياة

5.1.2
ترسووويخ آليوووة التواصووول موووع البعثوووات
اللبنانيوووة فوووي الخوووارج بالتنسووويق موووع
وزارة الخارجيووووة والمغتووووربين ومووووع
البعثوووات اإلحنبيوووة العاملوووة فوووي لبنوووان
والمنظموووات الدوليوووة لتسوووهيل التبوووادل
التجووووووواري والتعريوووووووف بالمنتجوووووووات
اللبنانيووووة وتقريووووب الصووووناعيين موووون
رجال األعمال والتجار.
1.2.2
دعووووم ليبووووان بوووواك وتوسوووويع مروحووووة
التعريف به بين الصناعيين

مؤشرات األداء

والبعثووووات األجنبيوووووة
فووي لبنووان والفوواعلين
المعنيووين فووي القطوواع
الخووووووواص (جمعيوووووووة
الصووناعيين – إتحوواد
غووووووووورف التجوووووووووارة
ووالصوووووووووووووووووناعة –
تجمعوووات صوووناعية-
نقابووووووات – وسووووووائل
إعالم
القيم المستهدفة
خط األساس

اإلعوووووووالم المرئوووووووي
والمسموع

العالية

السنة األولى
-2016\7\1
2017\12\31

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

2018

2019

2020

زيادة عدد
الصوووووووووووووووووووووووووناعيين
المشوووووووواركين فووووووووي
المعارض

يوجوووووود بروتوكووووووول
تعوووووووووووووواون مووووووووووووووع
الصوووووووووووووووووووناعيين –
مشواركة ضوعيفة فوي
المعارض الدولية.
محدوديووة المعووارض
المحلية

بروتوكوووول التعووواون
توووم تفعيلوووه وتطوووويره
وآليوووة عمووول قووود توووم
وضوووووووووعها لووووووووودعم
واشوووووراك وإختيوووووار
الشووووركات المناسووووبة
للمشوووووووووواركة فووووووووووي
المعارض

إزدياد وجود الجنواح
اللبنووووووووووووواني فوووووووووووووي
المعوووووارض الدوليوووووة
وزيوووووووادة الحووووووووافز
إلشتراك الصوناعيين
موووون خووووالل جمعيووووة
الصوووووووووووووووووووووووووناعيين
وIDAL

إزدياد المشاركة فوي
المعوووارض الداخليوووة
والخارجيووووووووووووووووووووووووووة
للصناعيين
تنظوووووووويم معووووووووارض
محلية ودولية

إزديادعووووووووووووووووووووووووووودد
الصوووووووووووووووووووووووووناعيين
المشوووووووواركين فووووووووي
المعووووووارض بنسووووووبة
%25

زيوووووادة الصوووووادرات
الصووووووناعية الووووووى 4
مليووار دوالر وزيووادة
آليووووة التواصوووول مووووع
البعثووات اللبنانيووة فووي
الخارج

 3مليار دوالر

تواصووول مباشووور موووع
وزارة الخارجيوووووووووة
والمغتووووووووووووووووووووووووربين
ووحوووووووووووووووووووووووووووووداتها
المتخصصة.

عقوود إجتماع وات مووع
الملحقووووين اللبنووووانيين
التجوووووووووواريين فووووووووووي
الخارج

متابعووووووة توصوووووويات
اإلجتماعوووووووات موووووووع
الملحقووووين اللبنووووانيين
التجوووووووووواريين فووووووووووي
الخارج لتقييم النتائج
وتفعيل الوسائل

 4مليار دوالر

زيادة عدد المنتسوبين
بنسووووبة  % 50و
زيووادة عوودد المصووانع
المسوووتوفية للشوووروط
والمعوووووايير الدوليوووووة

68منتسووووب الووووى
Liban
Pack
المركوووووووز اللبنووووووواني
للتغليف والتعبئة
مراسوووووووووووووووولة وزارة

إقامة ورش عمل مع
جمعية الصناعيين
للتعريوف ب Liban
Pack

إزديووووووووووووواد عووووووووووووودد
المؤسسووووووووووووووووووووووووووات
الصووووووووناعية التووووووووي
تسووتفيد موون نشوواطات
Liban Pack

إزديووووووووووووواد عووووووووووووودد
المؤسسووووووووووووووووووووووووووات
الصووووووووناعية التووووووووي
تسووتفيد موون نشوواطات
Liban Pack

إزديادعدد المنتسوبين
بنسوووووووووووووووووووبة % 50
وإزديووووووووووواد عووووووووووودد
المصوووانع المسوووتوفية
للشوووروط والمعوووايير
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المتطورة.

الغايات
العامة

(توووووووووووووووووووووووووووووودريب-
مواصووووووووووووووووووووووووفات-
إستشارات)...

(توووووووووووووووووووووووووووووودريب-
مواصووووووووووووووووووووووووفات-
إستشارات)...

الدوليووووووووة للتغليووووووووف
والتعبئووووووووووة عبوووووووووور
التعاون مع Liban
Pack

عبوووور التعوووواون مووووع
Liban Pack

المالية لودعم المركوز
اللبنووووووواني للتغليوووووووف
والعموول علووى إعفائووه
من الرسوم الفصلية
وضوووووووع توصووووووويات
إلصووودار مواصوووفات
جديدة وقواعد فنية

متابعوووووووووة وضوووووووووع
توصوووويات إلصوووودار
مواصوووووفات جديووووودة
وقواعد فنية

إسووووووتخدام الوسووووووائل
اإلعالميوووووة (مجلوووووة
الحوودث الصووناعي –
الووووودليل الصوووووناعي)
لتعمووووووووووويم ونشووووووووووور
المواصووووووووووووووووووفات و
القواعوووووووووود الفنيووووووووووة
الجديوووووودة وتشوووووووجيع
اإللتزام بها.

إزديووووووووووووواد عووووووووووووودد
المواصوووووووووووووووووووووووفات
والقواعوووووووود الفنيووووووووة
سنويا واإللتزام بها

2.2.2
حث مؤسسة المقواييس والمواصوفات
اللبنانيوووووووة علوووووووى تكثيوووووووف إصووووووودار
المواصووفات وتطبيقهووا لرفووع مسووتوى
جدوى اإلنتاج الوطني

زيووووووووووووووادة عوووووووووووووودد
المواصووووفات حسووووب
المعايير الدولية

نقوووووووووووووووص فوووووووووووووووي
المواصفات

السنة األولى
-2016\7\1
2017\12\31

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

األنشطة (المشاريع والبرامج)

مؤشرات األداء

2018

2019

2020

زيوووووووادة الموووووووذكرات
واإلتقاقيات الموقعة

عوووووووودد المووووووووذكرات
واإلتقاقيووات الموقعووة
محدود

توسوووووووويع مروحووووووووة
اإلتصووال والتواصوول
مع البعثات األجنبية

وضع توصيات ل
(IRI
–
)LIBNOR
بالتعوواون مووع جمعيووة
الصووووناعيين لتوقيووووع
إتفاقيات جديدة

متابعووووووووووة وضووووووووووع
توصيات ل
(IRI
–
)LIBNOR
بالتعوواون مووع جمعيووة
الصووووناعيين لتوقيووووع
إتفاقيات جديدة

إزديووووووووووووواد عووووووووووووودد
اإلتقاقيووووووووووووووووووووووووووووات
والمذكرات الموقعة

زيادة عدد الشوركات
الحاصووووووووولة علوووووووووى
شهادات
CE Mark- ISO

عدد محدود

اإلشووتراك فووي ورش
عموول مووع الشووركاء
( IRI -LIBNOR
)- QUALEB
لتقووووووديم مسوووووواعدات
تقنيوووووووووة للمصوووووووووانع
للحصوووووووووول علوووووووووى
شهادات:
CE Mark- ISO

إزديوواد التواصوول مووع
 IRIو  Qualebو
LIBNOR

ورش تدريب نوعيوة
لتقووووووديم مسوووووواعدات
تقنية

إزديووووووووووووواد عووووووووووووودد
الشوووركات الحاصووولة
على شهادات
CE Mark- ISO

األهداف المحددة

3 .2 .2
توقيوووع موووذكرات التفووواهم واإلتفاقيوووات
الدوليووة المتعلقووة بوواإلعتراف المتبووادل
بالمواصووووووفات الوطنيووووووة وشووووووهادات
المطابقة

4 .2 .2
تنظوووويم ورش عموووول مووووع الشووووركاء)
(LIBNOR- IRI- QUALEB
لتقوووووديم مسووووواعدات تقنيوووووة للمصوووووانع
للحصول على شهادات:
()CE Mark - ISO

القيم المستهدفة
خط األساس
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3.2
تفعياااال النصااااوص
القانونيااة الداعمااة
لزيادة الصادرات

1.3.2
العمووول علوووى مشوووروع قوووانون بإعفووواء
الصوووادرات الصوووناعية مووون ضوووريبة
الوودخل بنسووبة  %100بعوود ان إسووتقر
تطبيووووق القووووانون القاضووووي باإلعفوووواء
بنسبة  % 50من الضريبة
2 .3 .2
تخفيووف إجووراءات التصوودير وإسووتيراد
المعوووودات والمووووواد األوليووووة ونصووووف
المصوووونعة لووووزوم الصووووناعة الوطنيووووة
بالتعووواون موووع الجموووارك والووووزارات
المعنيوة مباشورة ( اإلقتصواد والتجوارة
والصحة والزراعة والبيئة)...

الغايات
العامة

األهداف المحددة

 . 3تشااااااااجيع
وتطاااااااااااااااااوير
صااااااااااااااااااناعة
المعرفاااااااااااااااااة
الجديدة

1.3
تشاااااجيع اإلبتكاااااار
واألبحاااااااااااااااااااااااااث
والمشاااااركة فيهااااا
ماديا
وعملياااااا وبشاااااريا
ومساااااااااااااااااااااااااااندة
القطاعاااااات التاااااي
ترغاال فااي التقاادم
التكنولوجي

األنشطة (المشاريع والبرامج)

3.3.2
العموول علووى إقوورار مشووروع القووانون
المتعلووووووق بإعفوووووواء المووووووواد األوليووووووة
واألالت والمعووووووووووودات المسوووووووووووتوردة
للصناعة من الضريبة

1.1.3
الطلب من أصحاب المصانع إسوتقبال
طالب جامعات ومعاهد فنية من أجول
إجووراء فتوورة تموورين ( )stageتوورتبط
باختصاصووواتهم بالتنسووويق موووع وزارة
الصناعة
التنسوووويق مووووع الجامعووووات والمصووووانع
لتنفيوووووذ توصووووويات موووووؤتمر الجامعوووووة
المبادرة لألعمال
2.1.3
إيجووواد شوووبكة تواصووول فاعووول وتعووواون
بووين الجهووات المعنيووة لتحفيووز عواموول
االبتكووووار والتطوووووير(وزارة التربيوووووة
والتعلوويم العووالي ،الجامعووات والمعاهوود
الفنيووووة جمعيووووة الصووووناعيين ومعهوووود

إعفووووواء الصوووووادرات
الصووووووووووناعية موووووووووون
ضريبة الدخل بنسوبة
%100

%50

وضوووووع المبووووورراتواألسباب الموجبة
Lobbying-

اإلستحصوووووال علوووووى
موافقووووووووة الجهووووووووات
المعنية ووضع
دراسوووووات الجووووودوى
والخطط المؤيدة

إصوووووووودار القووووووووانون
باإلعفاء.
وضووووووووع اآلليووووووووات
التطبيقية.

تبسوووووويط إجووووووراءات
التصدير واالسوتيراد
للصناعة

إجراءات طويلة

إجتماعووووووووات مووووووووع
الجمووووووووووووووووووووووووووووووارك
والوزارات المعنية

وضووع آليووات تعوواون
وتنسوووووووووويق وحوووووووووول
مشاكل

متابعووووووووووة وتيووووووووووويم
وتحديث اإلجراءات

سوووورعة فووووي إنجوووواز
المعامالت

السنة األولى
-2016\7\1
2017\12\31

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

2018

2019

2020

إقووووووووورار مشوووووووووروع
القانون

لم يتم إقراره بعد

تفعيووووول اإلتصووووواالت
والضغط من أجلها
lobbying

إعطووووواء المشوووووروع
مجوووووووراه القووووووووانوني
والتواصووووووووول موووووووووع
النوووووووووواب والكتووووووووول
النيابية إلقراره

التحضيرات الالزمة
مع اإلدارات المعنيوة
لتطبيووق القووانون عنوود
إقراره

إقوووووووووورار القووووووووووانون
ومتابعة تنفيذه

زيووادة عوودد الطووالب
المتووووودربين وزيوووووادة
عووووووووووووودد طوووووووووووووالب
الوووووووودكتوراه لوووووووودى
المصانع

عووووووووووودد الطوووووووووووالب
المتوووووودربين عشوووووورة
سنويا

إنشوواء آليووة تواصوول
تووووربط بووووين أقطوووواب
المثلووووووووث المتمثوووووووول
بوووووووزارة الصووووووناعة
وجمعيووة الصووناعيين
والمصووانع موون جهووة
والجامعات من جهوة
اخرى

إزديوووووووواد الطووووووووالب
المستفيدين من اآللية

تطووووير آليوووة العمووول
بين األقطاب الثالثة

200
طالب سنويا

شوووبكة تعووواون فاعلوووة
بووين الجهووات المعنيووة
لزيوووووووووادة عوامووووووووول
اإلبتكار والتطوير

ال يوجد شوبكة يوجود
برنامج LIRA
بدايووووووة عموووووول مووووووع
المجلووووووس الوووووووطني
للبحووووووووث العلميوووووووة

إقووورار إنشووواء الهيئوووة
موون مختلووف الجهووات
المعنيوووووووووووووة مووووووووووووون
القطتووووووواعين العوووووووام
والخوووووواص وتفعيوووووول

تطوووير آليووات العموول
وتعموووووووووويم اهميووووووووووة
األبحووواث والتطووووير
في األعمال

توسوووووووويع مروحووووووووة
المصانع التوي تعتمود
التطوير واألبحاث

مؤشرات األداء

القيم المستهدفة
خط األساس

الصووووووووووووووووووووووووووادرات
الصناعية معفاة مون
ضريبة الدخل بنسوبة
%100
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البحوث الصوناعية والمجلوس الووطني
للبحوث العلمية).
3.1.3
السوووووعي إلقووووورار مشوووووروع القوووووانون
الرامي إلى تعديل المادة  5مكرر مون
قوووانون ضوووريبة الووودخل لجهوووة إعفووواء
نفقات األبحاث والتطوير مون ضوريبة
الدخل

إقرار القانون

إليجوووووووووووواد هيئووووووووووووة
متخصصة

برنامج LIRA

غير مقر

لقووووواءات موووووع وزارة
المالية والجمارك

 lobbyingومتابعووة
المسوووووووار القوووووووانوني
إلقرار المشروع

إقرار المشروع

القانون اقر
ومتابعة التنفيذ

ورش عموووووووول مووووووووع
جمعيووووة الصووووناعيين
ومووووووووع الوووووووووزارات
المعنيووة حووول اهميووة
إقرار هذا المشروع
القيم المستهدفة

الغايات
العامة

األهداف المحددة

األنشطة (المشاريع والبرامج)

4.1.3
تفعيل العمل بإتفاقيوة التعواون الموقعوة
بوووين وزارتوووي الصوووناعة والتربيوووة و
التعلووويم العوووالي وجمعيوووة الصوووناعيين
اللبنووانيين لتقريووب المنوواهج والبوورامح
التعليميووووة موووون الحاجووووات التصوووونيعية
وإليجوواد بووودائل وطوورق إنتووواج جديووودة
ومتطورة وذلك:
 بزيووارات الصووناعيين الووى المعاهوودوالجامعات
 بإسووووتقبال الطووووالب وموووون مختلووووفالمسوووتويات فوووي المصوووانع لتعوووريفهم
بالصناعة الوطنية.
2.3
تشااااااجيع قاااااادرات
اإلباااداع بالتنسااايق
مااااااااااع الجهااااااااااات
الحكوميااااة وغياااار
الحكومية المعنياة
والجامعااااااااااااااااااات
الجمعيات النقابات
ومراكز األبحاث

1.2.3
إقامة إجتماعوات تنسويقية موع الجهوات
التوووووووي توووووووؤمن تمويووووووول وإدارة و/أو
مساعدات تقنية للحاضونات الصوناعية
لوووووودعم اصووووووحاب االبتكووووووارات فووووووي
الميووووادين التووووي تسوووواهم فووووي تطوووووير
القطوووووووواع الصووووووووناعي وتكنولوجيووووووووا
المعلوموووووووات (وزارة االتصووووووواالت -
Berytec - BIAT
.)SouthBic

مؤشرات األداء

زيووادة فوورص العموول
التوووووي تتطوووووابق موووووع
حاجات السوق

خط األساس

السنة األولى
-2016\7\1
2017\12\31

نقووص فووي الكفوواءات
ونسووبة بطالووة عاليوووة
%35
إتفاقية بين وزارتوي
الصووووناعة والتربيووووة
وجمعية الصناعيين

تمديووود اإلتفاقيوووة بوووين
الوزارتين والجمعيوة
وتفعيوووووول التواصوووووول
بووووووووووووين المعاهوووووووووووود
والمصانع

ورش عمل ونودوات
ومعوووارض صوووناعية
فوووووووووووووي المعاهووووووووووووود
والمووووووووودارس فوووووووووي
مختلووووف األراضوووووي
اللبنانيووووووووة وتووووووووأمين
فوووووووووووورص عموووووووووووول
للخريجين

إجتماعووووات تنسوووويقية
مووووع الجهووووات التووووي
تووؤمن تمويوول وإدارة
و/أو مساعدات تقنية
للحاضوووووووووووووووووووووووووونات
الصوووووووووووووووووووووووووووووناعية
وللتجمعوووووووووووووووووووووووووات
الصووناعية والنقابووات
المتخصصة

إزديووووووووووووواد عووووووووووووودد
الشركات الناشئة في
الحاضوونات وترسوويخ
مفووووووووواهيم اإلبوووووووووداع
والتخصصية

اقامووة مووؤتمرات فووي
هذا االطار

إجتماعات دورية

ال إجتماعات تنسيق
مشوووووووووووروع ينفوووووووووووذ
بالتعوواون مووع يونيوودو
لتطووووووووووير بعوووووووووض
قطاعووات الصووناعات
الخفيفة والحرفية

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

2018

2019

2020

تمكووووين الصووووناعيين
مووووون إعطووووواء موووووواد
علمية فوي الجامعوات
والمعاهوووووووود الفنيووووووووة
تخوووووتص بالصوووووناعة
واإلبتكووار واألبحوواث
والتكنولوجيوووووووووووووووووووووا
واإلسوووووووووتفادة مووووووووون
خبووووووورات األسووووووواتذة
الجووووووووامعيين وفووووووووي
المعاهد المتخصصوة
للتوجيه في المصانع

زيووادة فوورص العموول
التوووووي تتطوووووابق موووووع
حاجووووووووات السوووووووووق
وإنخفووووووواض نسوووووووبة
البطالة

توسووووووووووويع رقعوووووووووووة
الصناعات اإلبداعيوة
والمتجددة

إسووووووووووتمرار دعووووووووووم
ومسوواندة الصووناعات
اإلبداعيووووووووووة بكوووووووووول
األساليب المتاحة
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األهداف المحددة

األنشطة (المشاريع والبرامج)

مؤشرات األداء

القيم المستهدفة
خط األساس

الغايات
العامة
2.2.3
تطووووووير بنوووووود مشووووواريع اإلتفاقيوووووات
والتعووواون العلموووي وتبوووادل الخبووورات
باإلشوووتراك موووع الجامعوووات ومراكوووز
البحث العلمي لتطبيق أفضل األبحاث
في المجاالت التخصصية التوي تراهوا
الووووووووووزارة مناسوووووووووبة كتكنولوجيوووووووووا
النانو،الميكاترونيووووووووك ،الصووووووووناعات
الغذائيووووووووووة ،األدويووووووووووة ،البرمجووووووووووة
( ،) softwareالطاقوووووووات البديلوووووووة،
تصوونيع المعوودات واآلآلت الصووناعية،
المنتجوووووووات التجميليوووووووة والعطوووووووور،
األعشووواب الطبيوووة ،الكيميووواء الحيويوووة
والصناعية والصناعات التدويرية...
3 .2 .3
تشووجيع البحووث العلمووي فووي المجوواالت
الصووووناعية وتعميمووووه بالتعوووواون مووووع
الجامعات والمؤسسوات المعنيوة داخول
لبنان وخارجه.

زيووادة عوودد بووراءات
اإلختراع

عدد قليل
مشوووووووروع كفووووووواالت
لوووووودعم الصووووووناعات
الجديدة

زيادة عدد األبحاث

تمويل ضئيل

السنة األولى
-2016\7\1
2017\12\31
توجيووووووه المصووووووانع
نحو صناعات القيمة
المضووووووافة وتووووووأمين
التعاطف والدعم لها

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

2018

2019

2020

حوووووووافز للكفووووووواءات
لتنفيووووووذ إختراعووووووات
جديوووووووودة وضووووووووعت
وتوووووووووأمين جهوووووووووات
داعموووووووة لمسووووووواعدة
المبتكوووووووورين غلووووووووى
تطبيوووووق إبتكووووواراتهم
الجديدة تم تأمينها

توزيع جوائز ودعم
إعالمووووووي وتوجيووووووه
ودعوووووووووم لإلبتكوووووووووار
واإلبداع والتطوير

إزديوواد عوودد بووراءات
اإلختراع
إنتشوووووووار مفهوووووووومي
األبحاث والتطوير

تأمين حوافز ألساتذة
الجامعووووووات لزيووووووادة
األبحوواث العلميووة فووي
القطاع الصناعي

لجنووووووووووة إشوووووووووورافية
مختصة بالتعاون مع
جمعيووووة الصووووناعيين
تم تشكيلها

إزديوووووووووواد تمويوووووووووول
األبحاث
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 .6تكلفة الخطة

كلفة األنشطة
الرقم

إسم النشاط

الكلفة في
الموازنة
الحالية

الزيادات التمويل الخارجي
في
الميزانية

زيادة في
اإليرادات

1.1.1

تبسيط إجراءات الترخيص الخاصة بهذه المؤسسات نعم
وقوننة اوضاعها وتوجيهها بالتعاون مع الشركاء
(وزارة الشؤون اإلجتماعية ،نقابة الحرفيين ،جمعية
الصناعيين اللبنانيين)

كال

كال

كال

2.1.1

إطالق ومتابعة مشاريع مشتركة مع المنظمات الدولية نعم
واإلقليمية والحكومية وغير الحكومية والحكومات
األجنبية والبنك الدولي ومصرف لبنان والشركات
المالية لزيادة الحوافز بهدف توفير تمويل إضافي
للقطاع الصناعي ولتقديم مساعدات تقنية (مناطق
صناعية ،طاقة بديلة ،بيئة نظيفة ،أبحاث وتطوير،
تدريب ،تسويق ،منتجات جديدة ومتميزة)

كال

Unido, EU,Italy, BDL,
ALI

كال

3.1.1

مأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص لدعم نعم
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفية ال سيما
تكنولوجيا المعلومات ،األعشاب ولوحات التحكم
االلكتروني وتعميمها تباعا على قطاعات اخرى

كال

EU

كال

38
التخطيط االستراتيجي ( / )2020-2016وزارة الصناعة

4.1.1

متابعة إقرار مشروع قانون الدمج بين المصانع ونشر نعم
فوائده وتوجيه اإلستثمارات نحو التوسع والتكامل من
أجل تفعيل المرسوم المتعلق بالتحسين العقاري
وتخفيض نسبة الضريبة (من  10الى  %5بأقل تقدير)
لتخفيف العبء عن الصناعي.

كال

كال

كال

1.2.1

رفع مستوى دائرة المدن والمناطق الصناعية في نعم
الوزارة الى مصلحة وتقوية دورها وإنجاز البنى
التحتية للمناطق الصناعية الجديدة المقترحة (بعلبك–
تربل– جليلية) بالتعاون مع اليونيدو.

كال

ممولة من إيطاليا (يونيدو ) بقيمة
 500الف يورو وقيد التلزيم عبر
مناقصة عامة

كال

2.2.1

عقد إجتماعات دورية مع اإلدارات والجهات المعنية
(إدارات عامة ومؤسسات عامة ونقابات والبلديات) نعم
لتطوير البنى التحتية والخدمات الداعمة للمؤسسات
والمناطق الصناعية

3.2.1

تشجيع اإلستثمار الداخلي والخارجي في القطاع
الصناعي في صناعات القيمة المضافة العالية والعمل نعم
على تأمين أقصى التسهيالت الممكنة له ضمن حدود
المصلحة الوطنية

1.3.1

حث المصانع بكل الوسائل المتاحة إيجابيا على تدريب
نعم
عمالهم ورفع مستوى خبراتهم

كال

كال

كال

كال

كال

Unido

كال

كال

كال

العمل داخليا وخارجيا لدعم المصانع المؤهلة والواعدة
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2.3.1

3.3.1

4.3.1

5.3.1

6.3.1

7.3.1

بالقروض والهبات والتدريب وخالفها وتطوير كال
تجهيزاتها وقدراتها اإلنتاجية
تعميم مفهومي التخصصية والتكامل باإلنتاج داخليا
نعم
وخارجيا بكل الوسائل المتاحة
تكثيف إقامة ورش العمل والمؤتمرات واإلجتماعات
للخروج بتوصيات ملزمة من شأنها نشر ثقافة الوعي نعم
حول مكافحة اإلغراق والزيادة في الواردات وتبسيط
إجراءاتها وقواعد المنشأ واإللتزام المشترك بالعمل
الجدي والبناء للمنافسة الفاعلة تجاه الصناعات األجنبية
متابعة العمل الحثيث مع النواب أفرادا ولجانا نيابية
كال
على تعديل النصوص القانونية المتعلقة:
 رسوم المرفأ ( ضمنا قطع غيار اآلالت الصناعيةوالمواد األولية الصناعية)
 رسوم TVA الجماركتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل تجاه اي إجراءات أجنبية
كال
غير مناسبة
العمل على رفع الرسوم الجمركية حيث يمكن على
بعض السلع المستوردة والمنافسة للسلع الداخلية بسبب كال
زيادة الواردات واإلغراق والدعم

كال

كال
نعم

كال

كال
كال

كال

كال

Unido,ALI

كال

كال
كال

كال

كال
كال

كال

كال
كال

فرض إجازات اإلستيراد والتصدير حيث يلزم.
8.3.1

كال

كال

كال

كال
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9.3.1

10.3.1

1.1.2

تكثيف تعريف المواطن على السلع الوطنية وجودتها
نعم
لرفع حجم إستهالكها وتخفيف اإلستيراد المشابه.
العمل المستمرعلى إستعمال وسائل النشر الخاصة
بالوزارة (مجلة الحدث الصناعي  ،دليل الصناعات نعم
،األدلة التوجيهية ،الصفحة اإللكترونية ) وغيرها
(افالم وثائقية  ،تلفزيون ،صحف) والطرق اإلعالمية
واإلعالنية األخرى للتأثير والتوجيه.
تأمين اإلحصاءات والمعلومات الصناعية وتيويمها
كال
للبناء عليها في السياسات واألنشطة والتوجهات

كال
كال

كال

2.1.2

نعم

3.1.2

الترويج اإلعالمي واإلعالني عبر تغطية كافة
النشاطات لزيادة الصادرات الصناعية وتشجيع نعم
اإلستهالك األجنبي

كال

4.1.2

5.1.2

ترسيخ آلية التواصل مع البعثات اللبنانية في الخارج
بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين ومع البعثات كال
اإلحنبية العاملة في لبنان والمنظمات الدولية لتسهيل
التبادل التجاري والتعريف بالمنتجات اللبنانية وتقريب
الصناعيين من رجال األعمال والتجار.

كال
كال

كال

تفعيل اإلتصال المباشر وغير المباشر مع الجهات
المعنية في الداخل والخارج لزيادة التبادالت التجارية نعم
وحل المشاكل

تنظيم المعارض داخليا وخارجيا والمشاركة فيها ضمن
نعم
منظور متطور هادف ومتخصص

كال

نعم
كال

كال

كال

كال

Unido,EU

كال

كال

Unido,EU,Ali

UNIDO,EU
وزارة الخارجية

كال
كال
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6.1.2

1.2.2

وضع آلية بالتعاون مع الصناعيين اللبنانيين ضمن
إطار البروتوكول المشترك الموقع عام  2002لتنظيم كال
المشاركة في المعارض الدولية
دعم ليبان باك وتوسيع مروحة التعريف به بين
نعم
الصناعيين

كال

كال

2.2.2

حث مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية على
تكثيف إصدار المواصفات وتطبيقها لرفع مستوى كال
جدوى اإلنتاج الوطني

كال

3.2.2

توقيع مذكرات التفاهم واإلتفاقيات الدولية المتعلقة
باإلعتراف المتبادل بالمواصفات الوطنية وشهادات كال
المطابقة

كال

4.2.2

تنظيم ورش عمل مع الشركاء (LIBNOR- IRI-
) QUALEBلتقديم مساعدات تقنية للمصانع نعم
للحصول على شهادات)(CE Mark - ISO

نعم

1.3.2

العمل على مشروع قانون بإعفاء الصادرات الصناعية
من ضريبة الدخل بنسبة  %100بعد ان إستقر تطبيق كال
القانون القاضي باإلعفاء بنسبة  % 50من الضريبة

كال

2.3.2

تخفيف إجراءات التصدير بالتعاون مع الجمارك
كال
والوزارات المعنية مباشرة
( اإلقتصاد والتجارة والصحة والزراعة والبيئة )

كال

كال

كال

كال

كال

كال

كال

كال

وزارة اإلقتصاد

كال

كال

EU,IRI,
Unido, Ali Libnor
كال

كال

كال
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3.3.2

العمل على إقرار مشروع القانون المتعلق بإعفاء
المواد األولية واألالت والمعدات المستوردة للصناعة كال
من الضريبة

كال

1.1.3

الطلب من أصحاب المصانع إستقبال طالب جامعات
ومعاهد فنية من أجل إجراء فترة تمرين ) (stageكال
ترتبط باختصاصاتهم بالتنسيق مع وزارة الصناعة

كال

2.1.3

3.1.3

4.1.3

إيجاد شبكة تواصل فاعل وتعاون بين الجهات المعنية
لتحفيز عوامل االبتكار والتطوير(وزارة التربية كال
والتعليم العالي ،الجامعات والمعاهد الفنية جمعية
الصناعيين ومعهد البحوث الصناعة والمجلس الوطني
للبحوث العلمية)
السعي إلقرار مشروع القانون الرامي إلى تعديل المادة
 5مكرر من قانون ضريبة الدخل لجهة إعفاء نفقات نعم
األبحاث والتطوير من ضريبة الدخل
تفعيل العمل بإتفاقية التعاون الموقعة بين وزارتي
الصناعة والتربية و التعليم العالي وجمعية الصناعيين كال
اللبنانيين لتقريب المناهج والبرامح التعليمية من
الحاجات التصنيعية وإليجاد بدائل وطرق إنتاج جديدة
ومتطورة وذلك:
بزيارات الصناعيين الى المعاهد والجامعاتبإستقبال الطالب ومن مختلف المستويات فيالمصانع لتعريفهم بالصناعة الوطنية.
 -بكسر حاجز الرفض والعدائية بين المجتمع اللبناني

كال

كال

كال

كال

كال

كال

كال

كال

كال

كال

كال

وزارة التربية والجامعات ومعهد
و  ALIالبحوث

كال
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والصناعة الوطنية
 -ربط إستهالك المنتجات المحلية باإلنتماء الوطني

1.2.3

2.2.3

3.2.3

إقامة إجتماعات تنسيقية مع الجهات التي تؤمن تمويل
وإدارة و/أو مساعدات تقنية للحاضنات الصناعية لدعم كال
اصحاب االبتكارات في الميادين التي تساهم في تطوير
القطاع الصناعي وتكنولوجيا المعلومات وزارة
االتصاالت-Berytec - BIAT -SouthBic
تطوير بنود مشاريع اإلتفاقيات والتعاون العلمي وتبادل
الخبرات باإلشتراك مع الجامعات ومراكز البحث كال
في المجاالت
العلمي لتطبيق أفضل األبحاث
التخصصية التي تراها الوزارة مناسبة كتكنولوجيا
النانو،الميكاترونيك ،الصناعات الغذائية ،األدوية،
البرمجة)  ، (softwareالطاقات البديلة ،تصنيع
المعدات واآلآلت الصناعية ،المنتجات التجميلية
والعطور ،األعشاب الطبية ،الكيمياء الحيوية
والصناعي
ترسيخ وتقوية برنامج  LIRAبين وزارة الصناعة
وجمعية الصناعيين اللبنانيين والمجلس الوطني للبحوث نعم
العلمية والجامعات الكبرى لمساعدة المؤسسات
الصناعية المتعلقة باإلبتكاروتطوير الصناعات الجديدة.

كال

كال

كال

كال

كال

و وزارة التربية والجامعات و
و ALIومعهد البحوث

 ALIو IRI
و الجامعات
ومراكز األبحاث

كال

كال
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الئحة المالحق
ملحق رقم  1تحليل البيئة الخارجية ()PESTLE
ملحق رقم  2تحليل رباعي للوضع الداخلي للوزارة ((SWOT
ملحق رقم  3تحليل رباعي للبيئة الخارجية للوزارة ((SWOT
ملحق رقم  4جدول مقابلة أصحاب المصلحة الداخليين
ملحق رقم  5جدول مقابلة اصحاب المصلحة الخارجيين (األسئلة المشتركة)
ملحق رقم  6القرار الوزاري لتسمية فريق عمل التخطيط اإلستراتيجي في الوزارة
ملحق رقم  7الئحة الصادرات الصناعية سنة 2014
ملحق رقم  8رسم بياني لمجموع الصادرات الصناعية سنة 2014
ملحق رقم  9الئحة توزيع التراخيص الصناعية حسل أنواع الصناعات
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ملحق رقم 1
العامل المؤثر
البيئة السياسيّة

البيئة االقتصادية

البيئة اإلجتماعية

البيئة
التكنولوجيّة/تقنية

البيئة القانونيّة

العامل البيئي

PESTLE
تحليل البيئة الخارجية
القوى والتاثيرات
 الدعم الحكومي لبرنامج التخطيط اإلستراتيجي في الوزارات األربع
 التنسيق المستمر مع الحكومة واإلدارات المعنيّة
 عدم اإلستقرار السياسي واألمني والتدهوراإلقليمي الذي أ ّدى الى إقفال الحدود امام الصادرات الصناعيّة
اللبنانيّة
 عدم وجود تعيينات باألصالة في الفئات العليا في القطاع العام
 عدم إعطاء األولوية للقطاع الصناعي من قبل الحكومات المتعاقبة
 الدعم التقني من المنظمات والهيئات الدولية واالقليمية وغير الحكومية ( كاإلتحاد األوروبي واليونيدو)...
 نقص في التمويل الحكومي (إلنشاء مناطق صناعيّة جديدة ونقص في عدد السيارات للكشوفات الصناعية)...
 مبادرات خجولة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 كلفة اإلنتاج العالية بالنسبة للطاقة وأجورالع ّمال وأسعار العقارات
 نقص اإلستثمارات في القطاع الصناعي
 قروض ميسرة مق ّدمة من كفاالت ومصرف لبنان والمصارف الخاصّ ة للمؤسسات الصناعيّة الصغيرة
والمتوسطة
 عدم الثبات في أسعار النفط
 إغراق األسواق بالسلع األجنبيّة
 العجز المزمن في الميزان التجاري وزيادة الواردات وتدني مستوى الصادرات الصناعية
 عدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في اإلتفاقيات التجارية مع الدول األخرى
 إرتفاع كلفة التصدير
 تراجع القدرة الشرائية
 تبادل معلومات مع غرف التجارة والصناعة والزراعة تمهيدا لمنح شهادات المنشأ
 وزارة صناعة عرّابة لبعض المتخرجين من الجامعات اللبنانية ولمنحهم فرصة تدريبيّة في بعض المصانع
 تعاون مستمرّ مع المؤسسة اللبنانية لتشجيع اإلستثمارات  IDALفي ع ّدة مشاريع وإتفاقيات دولية
 األصداء اإليجابية في العالقة المبنية بين الوزارة والمواطنين وبين الوزارة وبقية المؤسسات العامة
والخاصة والمنظمات الدولية واالقليمية وغير الحكومية
 الترويج للمنتجات الصناعية اللبنانية عبر حمالت إعالنية مرئية ومكتوبة
 تزويد المؤسسات الصناعية باآلالت والمعدات ذات التكنولوجيا الحديثة بدعم من المؤسسات الدولية (
اليونيدو)
 التوجه نحو اإلقتصاد الرقمي
 تطوير صناعة المعرفة الجديدة
 متابعة ملف قانون سالمة الغذاء
 بطء في تطوّ رالقوانين واألنظمة وتعديلها
 بطء العملية التشريعيّة
 نقص في القوانين التي تدعم الصناعة
 تقييم األثر البيئي من بين الشروط الخاصة للحصول على الترخيص الصناعي
 ضغط الالجئين على البنية التحتية اللبنانية ( تلوث /هدر للمياه وللطاقة)
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ملحق رقم 2
تحليل رباعي للوضع الداخلي للوزارة
SWOT
القوة








الضعف
الموووؤهالت العلميّوووة واإلختصاصوووات المتن ّوعوووة لووودى
موظفي وزارة الصناعة والخبرة المكتسبة.
الكشووووفات الدوريوووة علوووى المصوووانع التوووي تقووووم بهوووا
الوزارة لزيادة قوننة المؤسسات الصناعية.
اإلحصوووواءات والمعلومووووات الصووووناعية التووووي تعلنهووووا
الوزارة شهريا.
تم وضع رؤية تكاملية للقطاع الصناعي لعام 2025
التزام مختلف وحدات الووزارة بالمشواركة الفعّالوة فوي
صوووونع القوووورار و التنفيووووذ بحسووووب برنووووامج التخطوووويط
اإلستراتيجي.
الترويج اإلعالمي للصوناعة عبور الموقوع اإللكترونوي
وإصدار مجلوة تعنوى بقطواع الصوناعة ،اإلعوالم علوى
أنواعووووووه ،ورش العموووووول ،والنوووووودوات ،والمقووووووابالت
الصحفية.

التهديد
 نقص في جهوزية البنى التحتيّة للمدن الصناعيّة.
 تووورك مسوووتمر لوووبعض المووووظفين مووون الفئتوووين الثالثوووة
والرابعووة نتيجووة لتمووايز الرواتووب وللبحووث عوون فوورص
أفضل في القطاع العام ككل.
 ال يمكووون تفوووويض بعوووض الصوووالحيات نظووورا لغيووواب
التعيينات في الفئات القيادية من الفئة الثانية .

 شغور في بعض المراكز القياديّة.
 نقوووووص فوووووي الحووووووافز الماديّوووووة كالرواتوووووب
والدرجات في القطاع العام.
 عووودم وجوووود الحووووافز المعنويّوووة كالترفيعوووات
والترقيات في القطاع العام.

الفرص






إكتسوواب خبوورات جديوودة موون خووالل الوودورات
التدريبيوة والموؤتمرات والنودوات والطوواوالت
المستديرة.
تعزيووز التواصوول اإللكترونووي بووين المصووالح
اإلقليميّة والوزارة.
تبسيط اإلجراءات اإلدارية.
توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكوالت لتعزيز
الصناعة والبحوث العلمية الصناعية.
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ملحق رقم 3
تحليل رباعي للبيئة الخارجية لوزارة الصناعة
SWOT
القوة
 الدعم التقني المق ّدم من المنظمات والهيئات الدولية
واالقليميّة وغير الحكوميّة (كاإلتحاد األوروبي
واليونيدو)...
 سياسات دعم الصناعة الخضراء
 تعاون مستمر مع جمعية الصناعيين اللبنانيين لمتابعة
مشاكل الصناعيين ومن خالل برنامج تعزيز البحوث
الصناعيّة
 تبادل معلومات مع غرف التجارة والصناعة والزراعة
تمهيدا لمنح شهادات المنشأ
 وزارة الصناعة ع ّرابة لبعض المتخرجين من الجامعات
اللبنانيّة عبر منحهم فرصة تدريبيّة في بعض المصانع
 تعاون مستم ّر مع المؤسسة اللبنانية لتشجيع اإلستثمارات
 IDALفي ع ّدة مشاريع وإتفاقيات دولية.

التهديد








ضغط الالجئين على البنية التحتيّة اللبنانيّة.
عدم ثبات أسعار النفط.
إغراق األسواق بالسلع األجنبيّة الذي يؤدي لزيادة المنافسة
وزيادة الواردات وتدني مستوى الصادرات الصناعية.
األزمات اإلقتصادية (عدم زيادة الصادرات -إرتفاع الفوائد
المصرفية -نقص في اإلستثمارات -البطالة .)....
عدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في اإلتفاقيات التجارية مع
الدول األخرى.
عدم اإلستقرار السياسي واألمني والتدهوراإلقليمي الذي
أ ّدى الى إقفال الحدود امام الصادرات الصناعيّة اللبنانيّة.
عدم إعطاء األولوية للقطاع الصناعي من قبل الحكومات
المتعاقبة.

الضعف








نقص في التمويل الحكومي إلنشاء مناطق صناعيّة جديدة.
مبادرات خجولة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كلفة اإلنتاج العالية بالنسبة للطاقة وأجورالعمال وإستخدام
المياه ومحاربة التلوث.
نقص اإلستثمارات في القطاع الصناعي.
بطء في تط ّورالقوانين واألنظمة وتعديلها.
بطء العملية التشريعيّة.
نقص في القوانين التي تدعم الصناعة.

الفرص
 اإلستفادة من دعم المؤسسات الدوليّة إلطالق المشاريع
الجديدة (إنشاء مناطق صناعيّة جديدة).
 قروض ميسرة مق ّدمة من كفاالت ومصرف لبنان
والمصارف الخاصّة للمؤسسات الصناعيّة الصغيرة
والمتوسطة.
 تطوير صناعة المعرفة الجديدة التي تعتبر صناعة واعدة
عبر تشجيع اإلبتكار واإلبحاث ماديا وعمليا ومساندة
القطاعات التي ترغب بالتقدم التكنولوجي
 مذكرات تفاهم ثنائيّة تتضمن بندا عن الصناعات الخضراء
وتبادل أفضل الممارسات.
 المشاركة في فرق عمل مشتركة مع مؤسسة المقاييس
والمواصفات اللبنانيّة إلصدار مواصفات لبنانية جديدة أو
لتحديثها.
 تعزيز التعاون مع معهد البحوث الصناعيّة لمتابعة اصدار
شهادات المطابقة واعتماد مختبراته في الفحوص
المخبريّة.
 تزويد المؤسسات الصناعية باآلالت والمعدات ذات
التكنولوجيا الحديثة بدعم من المؤسسات الدولية (اليونيدو).
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ملحق رقم 4
جدول مقابلة أصحاب المصلحة الداخليين
األسئلة
نقاط قوة
الوزارة

المصلحة التقنية
والخدمات الصناعية


التاامثير المباشاار لماان
الخدمات الصناعية
التناااغم والتنساايق فااي
العمل عاموديا
مسااااااهمة فعالاااااة فاااااي
البنيااااااااااااة التحتيااااااااااااة
للمصانع
اتباااع اساالوب االرشاااد
والتوجيااااااااااااه عنااااااااااااد
المراقباااااااة الميدانياااااااة
على المصانع
وجاااااااااود مهندساااااااااين
واساااعي االطاااالع فاااي
مختلف االختصاصات
وجاااااااااود تجهيااااااااازات
مكتبية والكترونية
وجود حوافز مادية.
مشاااااااركة المااااااوظفين
بإساااتمرار فاااي دورات
تدريبية تقنية ومهنية
الشعور باالغبن خاصاة
لناحياااااة تااااادني نسااااابة
الرواتل.
عااااادم وجاااااود حاااااوافز
مادية كافية.
نقص في وسائل النقال
لتنفيذ المهام



ضاااااااامن االمكانيااااااااات
الموجااااااااااودة تقااااااااااوم
المصاااااالحة بكاااااال مااااااا
يتوجل عليها
لتنفيذ المهام




تممين وسائل نقل
مواصاااااااالة المتابعااااااااة
الدائماااااااااااة لصااااااااااايانة
وتجديااااااد التجهياااااازات
المكتبية وااللكترونية









نقاط ضعف
الوزارة





كيفية معالجة
نقاط الضعف من
قبل المصلحة


كيفية معالجة
نقاط الضعف من
قبل الوزارة

مصلحة المعلومات الصناعية









مصلحة التراخيص الصناعية

التفاهم بين الموظفين .
أهداف واحدة.
فريق عمل واحد.
فعالية في اإلنتا .
تنظيم ومثابرة في العمل.
المؤهالت العلمية والكفاءة لدى الموظفين
نسبة األخطاء محدودة
الادعم المطلاق مان قبال االدارة فاي وزارة الصاناعة
لجميع المبادرات



ق ا ّوة مااؤثرة فااي الب ا فااي عمليااة التااراخيص
والااادور اإلرشاااادي والتاااوجيهي مااان الناحياااة
الفنية والعملية.
مساااهمة فااي تحسااين البنيااة التحتيااة لجااودة
المنتج اللبناني.
إعطااااااء صاااااالحية كبيااااارة وهاااااام واساااااع
للتحاااارك والتنااااوع فااااي اإلختصاصااااات بااااين
المهندسين.
وجاااااود الشاااااباك الموحاااااد للحصاااااول علاااااى
التراخيص.
المرونااااة فااااي المراساااايم التفيذيااااة والساااايما
( 8016اصااول وإجااراءات إنشاااء المصااانع)
ومرساااوم ( 5043التصااانيف) وتعاااديل هاااذه
المراسيم اصب شبه منجزا.
اإلجااراءات اإلداريااة غياار المعقاادة والتواصاال
اإليجابي بين المهندسين المختصين .
عالقة تعاون وتنسيق مع الجامعات




إنعدام الحوافز المادية في القطاع العام
الشاااغور فاااي دائرتاااي التااارخيص والمراقباااة
ونقااص فااي وسااائل النقاال للمهندسااين للقيااام
بالكشوفات الدورية وغير الدورية.
نقااص فااي الباارامج الفنيااة العمليااة والاادورات
التدريبية التخصصية والتقنية .
عدم وجود رئيس مصلحة باألصالة
نقص في التمويل إلنشاء المدن الصناعية .
نقاااص فاااي المعلوماااات حاااول المصاااانع غيااار
المرخصاااااة مااااان وزارة الصاااااناعة وانعااااادام
تعاااااون البلااااديات إلبالغنااااا عنهااااا ماااان أجاااال
وضااعها فااي قاعاادة المعلومااات لاادى الااوزارة
للمتابعة
تممين وسائل النقل للكشوفات
تفعيااال المراقباااة الدورياااة ضااامن المصااالحة /
ترتبط بتعبئة الشاغور بشاكل أساساي وتاممين
وسائل النقل.
دعاااام تقنااااي فااااي مواضاااايع محااااددة لتمكااااين
المهندسين فنيا" في المواضيع ذات الصلة.
العمال علااى تاممين مبنااى رئيسايا يضاام وزارة
الصناعة وكل المؤسسات التابعة لوصايتها
السااااااعي لتعبئااااااة الشااااااغور الااااااوظيفي فااااااي
المصلحة.
تممين وسائل النقل للمهندسين
تاااااامين دورات تقنياااااة وتخصصاااااية عملياااااة
للمهندسين .











الحاجااة لمااوظفين ماان الفئتااين الرابعااة والخامسااة
(محررين مدخلي معلومات).








إن مصااااااالحة المعلومااااااااات الصااااااااناعية وضاااااااامن
اإلمكانياااات الموجاااودة لاااديها تقاااوم بكااال ماااا يلااازم
لتحسين اإلنتاجية







إن االدارة في وزارة الصاناعة تعاالج نقااط الضاعف
اال ان بعض القرارت كاجراء مباريات عبر مجلس
الخدمة المدنياة لمالء الشاواغر اإلدارياة (الفئتاين
الرابعة والخامسة) يتخذ على صعيد الدولة ككل
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ملحق رقم 5
األسئلة

جدول مقابلة اصحاب المصلحة الخارجيين (األسئلة المشتركة)
مؤسسة المقاييس والمواصفات
معهد البحوث الصناعي
جمعية الصناعيين اللبنانيين

المشاااااااااااااااااااااااااكل 
األساسااااية التااااي 

يواجهها القطاع






سالمة الغذاء.
المرفم ( الرسوم المرتفعة – بطء

سير المعامالت).
معبااار نصااايل ( مشااااكل الشاااحن
البري).
العوائق التقنياة المفروضاة علاى 
بعااض المنتجااات المص ادّرة التااي
فرضتها السعودية







الحلول المقترحة
لمعالجة المشاكل










بالنسااابة لمعبااار نصااايل يجااال 
تحديد البديل وفت خطوط ثانية.
بالنسبة لمشكلة النزوح السوري
يجل تنظيم هاذا الوجاود وتعزياز 
البنى التحتية.
يجااااال التركياااااز علاااااى الساااااوق 
العراقاااااي (إرتفعااااا الصاااااادرات 
اللبنانيااااااة بنساااااابة  %30إلااااااى
العااااااراق بااااااين عااااااامي  -2012
.)2013
معالجاااة أكاااالف الطاقاااة المكثّفاااة
التي تشاكل  %35مان ساعر بياع 
المنااتج عباار دعاام حكااومي بمبلا
 30مليون دوالر سنويا.
التع ّرف على أسواق جديدة.
قلاااة مااان الكفااااءات فاااي بعاااض
القطاعاااات لاااذلت يجااال تشاااجيع 
الشااباب اللبنااااني علااى اإلهتماااام
بالتعليم المهني والتقني وتطاوير 
مستواه.

بنااى تحتيااة للمناااطق الصااناعية 
غير مؤهلة

التلاااااااااوث البيئاااااااااي (يسااااااااااهم
الصاااناعيون بنسااابة  %30مااان 
التلوث البيئي في لبنان).

الصاناعي
هناك مشكلة في ذهنية

الاااااذي يماااااز باااااين الصاااااناعة
والتجارة (يسعى للارب الساريع) 
وعدم إقتناعه بامن الصاناعة هاي 
مشاااااروع يحقاااااق الااااارب علاااااى 
المديين المتوسط والبعيد.

عااادم إهتماااام الصاااناعي بتطاااوير 
جودة منتجاته وإعتماده على خط
إنتاااااا واحاااااد لتصااااادير سااااالعه
وسياسااة التنويااع الصااناعي غياار
موجودة.
تقاااعس بعااض الصااناعيين عاان
حضور ورش العمل
جهااال بعاااض الصاااناعيين لااادور
المعهد.
مشاااركة بعاااض الصااناعيين فاااي
وضاااع المواصااافات والمعارضاااة
على تطبيقها الحقا.
ال يوجد إلتزام بقانون التلحيم في
لبنان.
إساتراتيجية حكومياة لتنظايم بنات 
المعلوماااات الصاااناعية لمااادة 10
سنوات.
ضااارورة تفعيااال إدارة اإلحصااااء 
المركزي.

تعزيز التكامل بين الصناعيين.
دعاااام المركااااز اللبناااااني لإلنتااااا

األنظف.
إلااازام المصاااانع القياااام بدراساااة
جاادوى إقتصااادية قباال الحصااول
على التراخيص.
ال مكااااان للبنااااان أن يكااااون بلاااادا
صااااااناعيا بااااااال تحديااااااد القيمااااااة
المضااااااااافة لمنتجاتااااااااه ودعاااااااام
الصاااناعات الوطنياااة ذات القيماااة 
المضافة العالية
مشااااركة الصاااناعيين فاااي ورش 
العمل بهدف تطوير عملهم.
تفعيل المجلس اللبنااني لإلعتمااد

.COLIBAQ

( تضارب الصالحيات بين الوزارات).
عاااادم تااااوفر األراضااااي إلنشاااااء مناااااطق
صناعية.
إرتفاع أسعار األراضي.
صغر المنشآت الصناعية.
قلّاااة الماااوارد المالياااة نقاااص فاااي تاااوفّر
سرة.
القرو الصناعية المي ّ
غياب التعاونيات والتجمعات الصناعية.
إرتفاع سعر اليد العاملة.
عدم االهتمام بالبحث والتطوير .R&D
مشاكل في كيفية من التراخيص.
عدم وجود إستراتيجية للتنمية المستدامة
لدى المصانع.

علاااى الصاااناعي المشااااركة فاااي إعاااداد
المواصفات واإللتزام في تطبيقها ال سيما
عند منحهم التراخيص الصناعية
وضع التشاريعات الالزماة لفار تطبياق
المواصفات
تطبيااااااااق قاااااااااانون القواعاااااااااد الفنياااااااااة
()Technical Regulation Law
إن ليبنور عبار مركزهاا التادريبي تسااهم
فـاااـي توجيااااه الصاااناعيين نحااااـو وضااااع
إستراتيجية للتنمية المساتدامة مان خاالل
دورات تدريبيااااااااة متخصصااااااااة (بناااااااااء
قااادرات إدارة نفاياااات المصاااانع ترشااايد
إستخدام الطاقة والميااه المحافظاة علاى
البيئة والمسؤولية المجتمعية.
خلاااق منااااطق صاااناعية جديااادة مااان قبااال
الحكومة
تفعياااااال عمليااااااة الرقابااااااة و توحيااااااد ال
 Checklistباااااين الاااااوزارات المعنياااااة
وربط قاعدة البيانات.
العمل على وضع شارة المطابقة
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مسااااااتقبل القطاااااااع
الصناعي



يجااال مكافحاااة إغاااراق األساااواق
اللبنانية.
معالجاااة العوائاااق التقنياااة التاااي
عناااااد تصاااادير بعاااااض
تفاااار
المنتجات.
تطبيق سياسة المعاملة بالمثل.
إتخاذ اإلجراءات الوقائية لحماية
الصاااناعة الوطنياااة مااان إزديااااد
الواردات.
يمكن للبلديات أن تشارك في حل
مشاااااكلة األراضاااااي الصاااااناعية
المكلفة من خالل تقديم أو تامجير
مشاعات تابعة لها.
معالجاااة مشاااكلة تهريااال السااالع
للصناعة الوطنية.
هناك العديد مان المصاانع منشامة
ماان قباال أشااخاص ماان الجنسااية
الساااورية وهاااي غيااار مرخصاااة
أومرخصاااة ماااع شاااريت لبنااااني
لذلت يجل تفعيال الرقاباة واتخااذ
االجراءات القانونية الضرورية.
إن القطاع قاد بارهن عان صامود
ومناعة ذاتية .








تحدياااد القطاعاااات الصاااناعية التاااي هاااي
بحاجة للدعم واألسواق الواعدة.
رفع الرسوم الجمركية.
التواصل مع وزارة الخارجية والمغتربين
لتفعياااااال دورالساااااافارات فااااااي تسااااااويق
المنتجات الصناعية.
إعادة تقييم اإلتفاقيات التجارية.
توحيد الجهود لتطوير العالقات التجارية.
توضاااااي القيماااااة المضاااااـافة (Added
) valueللمنتجات الوطنية.

إن القطاع قد برهن عن صمود ومناعة بالرغم
من كل الظروف.

51
التخطيط االستراتيجي ( / )2020-2016وزارة الصناعة

وقائع المقابالت مع أصحاب المصلحة الخارجيين (األسئلة الخاصة)
األسئلة

األسئلة

جمعية
الصناعيين

األسئلة

معهد البحوث
الصناعية

األسئلة

اليونيدو

هل يونيدو
 أحاااااااااااااادأصااااااااحاب
المصااااالحة
لاااااااااااوزارة
الصناعة

توجووووود مشووووواريع
مشووووووووتركة مووووووووع
الوووووزارة تسووووواهم
فووووووووووووي تقووووووووووووديم
المسووواعدة التقنيوووة
للمؤسسووووووووووووووووووات
الصوووووووووووووووووووووناعية
المختوووارة بهوووودف
زيووووووووادة ح ّ
صووووووووة
الصوووووووناعة فوووووووي
النوووووواتج المحلووووووي
االجمالي.

نوع المعاامالت
التااي تقااوم بهااا
جمعيااااااااااااااااااااااااة
الصناعيين

مكتووووووب تنسوووووويقي
تووووووووابع لجمعيووووووووة
الصوووووناعيين فوووووي
مبنوووووووووووووووى وزارة
الصناعة

مؤسسااااات الدولااااة
التاااااااي تتعااااااااملون
معهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
(وزارات  ).....هل
ياااااااااااتم االلتااااااااااازام
بشااااهاداتكم بشااااكل
صارم من قبال تلات
المؤسساااااااااااااات او
ام
اإلدارات
يلجاااااااااامون إلااااااااااى
مختبرات أخرى

 نتعاموووول مووووع كافووووةاإلدارات العامة.
 إن الشووووووهادة التوووووويتصووووودر عووووون معهووووود
البحووووووث الصوووووناعية
هي ملزمة .
 مختبوووووورات معهوووووودالبحووووووث الصوووووناعية
معتمدة عالميا.
 يمكووووووون ألي كوووووووانطلووب إختبووارات مووون
المعهووود منهوووا موووا هوووو
طوعي ومنهوا موا هوو
إلزامووي (اإلرسوواليات
الجمركية).

الخطااااااااااااااوات
المتخااذة حيااال
توحيااااااااااااااااااااااد
المواصاااااااافات
ماااااااع الااااااادول
العربياااااااااااااااااااة
لتسااااااااااااااااااهيل
التعامااال معهاااا
(تصااااااااااااااااادير
وإسااااااااااااااتيراد
المنتجااااااااااااااات
الصناعية)

المعااااااااايير
التي أخذت
بعااااااااااااااااين
االعتبااااااااار
لتااااااااااااوفير
المساااااعدة
التقنية

 االختيوووواريتم وفووووقعمليوووووووووة منهجيوووووووووة
حسوووووب القطاعوووووات
(مثوووووووووول الخشووووووووووب
واأللمنيووووم) خا ّ
صوووة
القطاعوووووووووووووووووووووووووووات
المتضوووووووو ّررة فووووووووي
مختلووووووف المنوووووواطق
اللبنانيوووة موووع األخوووذ
بعوين االعتبوار حجووم
الشوووركة (الشوووركات
الصووووووووووووووووووووووووووووووغيرة
والمتوسّوووطة) حيوووث
يت ّم تقديم التجهيوزات
الصووناعية كهبووة موون
الحكومة االيطالية.
 تووووووووووووووووونظم وزارةالصووووناعة بالتعوووواون
مع اليونيدو ورشات
عمل/نوودوات دوريّووة
 فوووووي العديووووود مووووونالمجاالت  -كسوالمة

األطااار الالّزماااة
لتحسااااااااااااااااااااين
التفاعااااااااااااااااااااال
والتنساايق بااين
وزارة
الصااااااااااااااااااناعة
وجمعيااااااااااااااااااااة
الصناعيين

 يجب أن نتعاونموووووووووووووووووووووع وزارة
الصووناعة لتطبيووق
بنوووووووووود الرؤيوووووووووة
التكامليووووووة التووووووي
وضووعتها الوووزارة
.
 يجوووووووب إيجوووووووادالحلول مون خوالل
مقاربووووة قطاعيووووة
لتطووووووير القووووودرة
اإلنتاجية.
 ربووط القطاعوواتبالنجاحوووووووووووووووووووات
كالتعووووواون الوووووذي
حصوول بموضوووع
دعووووووووووم قطوووووووووواع
المفروشووات الووذي
حقق نجاحا كبيورا
وإسووووووووووووووتطاع أن
يتعاموول مووع فنووادق
ومصوووووووووووووووووووارف

مااااااا هااااااي نساااااابة
عملكاام مااع القطاااع
الخااااااااص قياساااااااا
بالقطاع العاام (هال
يوجد لديكم رقم)؟

 القطوووووواع الخوووووواصملوووزم بووواللجوء الوووى
معهوووووووووود البحوووووووووووث
الصناعية إلستصودار
الشوووووهادات الالزموووووة
عنوووود إسووووتيراد منووووتج
معوووووووووين إلبرازهوووووووووا
للقطاع العام.
 يتعامووووووووول معهووووووووودالبحووووووث الصوووووناعية
مووع حوووالي 40.000
ملفوووا جمركيوووا بشوووكل
سوووونوي حيووووث يقوووووم
المعهوووووود بووووووالفحوص
المخبريووووووووووة علووووووووووى
الحاويوووات موووا يشووو ّكل
 %50مووووووووون عووووووووودد
معوووووووووامالت معهووووووووود
البحوث البحوث.

متااى سيصااب
العمااااااااااااااااااااااال
بالقواعااااااااااااااااد
الفنيااااااة باااااادال
عاااااااااااااااااااااااااااان
المواصاااااااافات
االلزامية؟

المؤسسة اللبنانية
للمقاييس
والمواصفات
 إن األولويووة المتبعووةهوووووووووووووووي موائموووووووووووووووة
المواصووووفات الوطنيووووة
مووووووووووع المواصووووووووووفات
الدولية.
 المؤسسة هي عضوومنتسووووووووب للمؤسسووووووووة
العالمية  ISOوعضوو
منتسووب فووي المؤسسووة
العربيوووووووووووة للتنميوووووووووووة
الصوووووناعية والتعووووودين
 AIDMOبهوووودف
توحيوووووود المواصووووووفات
العربية.
 توجوووود مشووووكلة فوووويوضوووع آليووووة وشووووراكة
شووووفافة بهوووودف إعووووداد
مواصوووووووفات تخوووووووصّ
المنتجات المتبادلة بين
الوووووووووووودول العربيووووووووووووة
واإللتزام بها.
 تتوورأس ليبنووور لجنووةالشووووووووووورق األدنوووووووووووى
للدستور الغذائي حيوث
توووووم محاولوووووة إعتمووووواد
مواصوووووووفات اقليميوووووووة
وعربية.
 تصووودر المواصوووفاتاللبنانيوووووووووة بموجوووووووووب
مرسوم.
 لووم يووورد الووى ليبنوووورأي طلوووووووووووووب مووووووووووووون
الووووووووزارات المعنيوووووووة
لوضووووع قواعوووود فنيووووة،
لوووذلك بوووادرت ليبنوووور
إلووى وضووع مواصووفات
وإرسووووووووووووالها إلووووووووووووى
الوزارات لتطبيقها.
 تأسووووووووووويس لجنوووووووووووةمشوووووتركة بوووووين كافوووووة
الووووووووزارات إلعوووووووداد
القواعد الفنية.
غيوووووووواب المراسوووووووويمالتطبيقيوووووووة المتعلّقوووووووة
بالقواعد الفنية.
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الغذاء وذلك لتحسين
جووووووووودة وانتاجيووووووووة
قطووووووووواع األغذيوووووووووة
الزراعيوووووووووة وفقوووووووووا
لمعووووووووايير الجووووووووودة
.ISO /
-

-

القطاعااات التااي
تشاااعرون أنهاااا
تتطلّااال رعاياااة
معيّنااااااة وهااااااي
قابلة للتطور

-

-

اقتراحااااااااااااااتكم
لتعزياااااااااااااااااااااااز
الصااااااااااااااادرات
الصاااااااااااااااناعية
اللبنانيااااااااااااااااااااة
وتسااااااااااااااااااويق
المنتجاااااااااااااااااات
الوطنيااااااة فااااااي
الااااااااااااااااااااااااداخل
والخار

عالمية.
التعاون من أجولتفعيل التخصصية
في الصناعة.
التعوووووووواون مووووووووعالوزارة في مجال
دراسووووة األسووووواق
الخارجية.
 القطاعووووات ذاتالطاقة المكثفة
 صناعة األلبسة صناعة األحذية تصووووووووووووووووووووووووميمالمجوهرات
 تصميم األزياء(Haute
Couture).

 تخفووووويض كلفوووووةاإلنتوووواج لتحسووووين
القدرة التنافسية.
 تعزيوووووووووووووووووووووووووزالديبلوماسوووووووووووووووية
اإلقتصادية.
 تعزيوووز العالقوووةموووووووع السوووووووفارات
اللبنانية واإلنتشار
اللبنووووووووواني فوووووووووي
الخارج.
 مشوووواركة أكثوووورفووووووي المعووووووارض
الدولية.
 إطووالق حمووالتإعالنيووووووة جديوووووودة
حووووول المنتجووووات
اللبنانية.
 تطوووووير التعلوووويمالمهني والتقني.
 تفعيووول التنسووويقمووووووع الوووووووزارات

عملكم علمي بحا
يقتصااااااااار علاااااااااى
الفحوصااااااااااااااات أم
تقومااون بدراسااات
جاااااااااادوى مااااااااااثال
لمشاريع معينة

 قياساااااااااااااااااااااااااااااااباااااالمختبرات فاااااي
لبنااان بماااذا يتميااز
المعهاد وهال يوجااد
فحوصاااااات يتمياااااز
بهااااا ال توجااااد فااااي
مختباااارات أخااااارى
وبالعكس

 يقوم المعهد بدراسةاألثوور البيئووي ودراسووة
الجوودويين اإلقتصووادية
واإلداريووووووة وقواعوووووود
المنشأ ويقووم ببحووث
لصوووووووووووالح بعوووووووووووض
المؤسسات.
 عنوود دراسووة السوووقيوووووووتم أوال إسوووووووتعمال
المعلوموات الجمركيوة
ثوووم يلوووي ذلوووك دراسوووة
القوووووووودرة اإلنتاجيووووووووة
المحليووووووة وموووووون ثووووووم
دراسووة إمكانيووة إعووادة
توووووووودوير أوتصوووووووونيع
بعض البضائع.
 يوجوووود  14مختبوووورافوووووووي المعهووووووود يوووووووت ّم
اإلسووووتعانة بهووووا عنوووود
دراسووووة اإلنتوووواج فووووي
عدة قطاعات.
يوووووووووووووتم إشوووووووووووووراكالجامعوووووووووووات فوووووووووووي
الدراسوووووووووات التوووووووووي
نع ّدها.
 مختبوووورات المعهوووودمعتمدة دوليوا وحوائزة
علوووى شوووهادة ISO
. 17025
 يووووووووووووتم مقارنووووووووووووةالفحوصوووات المحليوووة
موووووووووع الفحوصوووووووووات
العالمية.
 يبوودي المعهوود رأيووهالتقنووووي وهووووو بمثابووووةّ
الوووووووذراع التقنيوووووووة .1
لوووزارة الصووناعة فووي
عدة ملفات(اإلتفاقيات
الدولية)
.2ولمجلووووس النووووواب
على صعيد التشريع.
معظوووووووووم مشووووووووواكلالتراخيص الصوناعية
ترسوووول إلووووى المعهوووود
للبت فيها ومعالجتها.

-

-
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الشااااااااااااااااااااروط
المطلوباااااااااااااااااة
إلنتساااااااااااب اي
صاااااناعي الاااااى
الجمعيااااااااااااااااااااة
والخدمات التاي
تقدمها الجمعية

ال يوجاااااااااااااااااااااد
إساااااااااااااااااااتجابة
مقبولة من قبال
الصااااااااااااناعيين
عنااااادما تااااادعو
الوزارة لاورش
عماااااااااااااااااااااااااال
مؤتمرات.

لمعالجووووة مشووووكلة
تضوووووووووووووووووووووووووارب
الصالحيات.
 تسوووووووووووووووووووووووووهيلالمعوووووووووووووووووووامالت
الجمركية.
 معالجوووة مشوووكلةأكووووووووالف النقوووووووول
البحري من خالل
دعووووووم الحكومووووووة
بمبلووووغ  21مليووووار
ليرة.
 علوووى المصووونعأن يكون مر ّخصا
موووووووووووووووووووون وزارة
الصوووناعة ليوووتم ّكن
من اإلنتسواب الوى
جمعيوووووووووووووووووووووووووووووة
الصووووووووووووووووووناعيين
اللبنانيين.
 الصوووووووووووووووووناعيالمنتسوووووووب الوووووووى
الجمعيووووة يسوووووتفيد
من:
 .1تخفيض علوى
رسوم المرفأ
.2خدمات المعهد
( تخفيض )%50
 دعوووم للمشووواركةفووووووي المعووووووارض
المتخصّصة
 تأهيووووووووووووووووووووووووووولالمؤسسوووووووووووووووووووات
الصوووووووووووووووووووووووغيرة
والمتوسوووووووووووووووووطة
لتعزيووووووووووووووووووووووووووووز
صادراتها.
 أولويوووووووووووووووووووواتالصووووناعي تكموووون
فووووي مكووووان آخوووور
وهوووووووي معالجوووووووة
المشووووووووووووووووووووووووواكل
والعوائوووووووووووووووووووووووق
اإلقتصووووووووووووووووووادية
المووووذكورة سووووابقا
وال ير ّكوووووووز فوووووووي
الوضوووووع الحوووووالي
علووووووووى تطوووووووووير
الذات.
 شوووووووووووووووووووووووووعورالصووووووووووووووووووناعيين
باإلحبوووواط بسووووبب
إهمووووال الحكومووووة
اللبنانيوووووووة لووووووودعم
القطاع الصناعي.
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عنااااادما تطلااااال
الااااااوزارة ماااااان
بعااااااااااااااااااااااااااض
الصااااااااااااناعيين
تحساااااااااااااااااااااين
الشاااروط داخااال
مصااااااااااااااااانعهم
نالحااااااااظ أنااااااااه
هنااااااك تهااااا ّرب
ماان قاابلهم؟ مااا
هاااااااااااااااااااو رأي
الجمعيااااة بهااااذا
الموضااوع ومااا
هااااو تصاااا ّوركم
لحااااااااال هاااااااااذه
المشكلة؟

 إن تضوووووووووووواربالصوووالحيات بوووين
الوزارات المعنيوة
توووووووووووؤثر علوووووووووووى
الصوووووناعي فكووووول
وزارة تطلووب موون
المصووووووونع تنفيوووووووذ
شوووووووروط معيّنوووووووة
تكووووووووون أحيانووووووووا
مختلفوووووووووة عووووووووون
شوووووووووووروط وزارة
أخرى لذلك يجوب
علووووى الوووووزارات
التنسوووووووويق فيمووووووووا
بينها.
يجوووووووووب دعووووووووومالصووووووووووووووووووووووناعي
وإعطائووووه الوقووووت
الوووووالزم لتحسوووووين
وضعه.
 توووفير اإلمكانيووةالماديووة للصووناعي
لتحقيووق اإلصووالح
المبرمج.
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ملحق رقم 6
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ملحق رقم7
الئحة بقيمة السلع الصناعية المص ّدرة سنة  2014باإلضافة الى نسبة كل سلعة من الصادرات الى مجموع الصادرات الصناعية.
الصادرات الصناعية 2014

األرقام بماليين
الدوالرات

)وفقا ألرقام وزارة الصناعة(

السلع

النسبة من المجموع

المجموع

0.28%

8.9

منتجات المملكة الحيوانية

1.67%

52.5

منتجات المملكة النباتية

1.04%

32.8

شحوم ودهون وزيوت

16.79%

528.9

منتجات صناعة االغذية

0.49%

15.3

منتجات معدنية

16.50%

519.6

منتجات الصناعات الكيماوية

4.57%

144.0

لدائن ومصنوعاتها مطاط ومصنوعاته

0.66%

20.7

0.42%

13.1

خشل ومصنوعاته

6.69%

210.9

ورق وكرتون ومصنوعاتهما

3.88%

122.1

مواد نسيجية ومصنوعاتها

0.68%

21.4

احذية اغطية رأس ري

1.13%

35.6

مصنوعات من حجر جبس اسمن

5.14%

161.8

لؤلؤ احجار كريمة وشبه كريمة معادن
ثمينةدون الماس الخام وسبائت الذهل والفضة
بشكلها الخامي

11.99%

377.8

معادن عادية ومصنوعاتها

22.56%

710.7

آالت واجهزة ومعدات كهربائية

1.16%

36.5

معدات نقل

0.64%

20.3

ادوات واجهزة للبصريات

0.01%

0.3

اسلحة وذخائر

3.70%

116.6

100%

3,149.8

جلود جلود بفراء ومصنوعاتها

سلع ومنتجات مختلفة
المجموع

رسم بياني للصادرات الصناعية 2014

هذه األرقام بماليين الدوالرات (وزارة الصناعة – وإدارة اإلحصاء المركزي سنة )2014
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ملحق رقم8
2014

هذه األرقام بماليين الدوالرات (وزارة الصناعة – وإدارة اإلحصاء المركزي سنة )2014
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ملحق رقم 9
الئحة توزيع التراخيص الصناعية حسل أنواع الصناعات
توزيع المصانع المرخصة في وزارة الصناعة
التصنيف الصناعي الدولي الموحدISIC/
عدد
المصانع
227
التعدين والمناجم
954
82

تصنيع المنتجات الغذائية والمشروبات
مصانع النسيج
تصنيع لوازم المالبس .تحضير وصباغة الفراء
دب وتهيئة الجلود؛ صناعة األمتعة وحقائل اليد والسرو

325

صناعة الخشل والمنتجات الخشبية والفلين باستثناء األثاث؛ صناعة الق
المواد
صناعة الورق والمنتجات الورقية
الطباعة والنشر واستنساخ وسائط االعالم المسجلة
صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة والوقود النووي
صناعة المواد والمنتجات الكيميائية
صناعة المطاط والمنتجات البالستيكية
صناعة المنتجات المعدنية وغير المعدنية
صناعة المعادن األساسية
تصنيع منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات
تصنيع اآلالت والمعدات
تصنيع المكاتل والمحاسبة والحوسبة اآللية
صناعة اآلالت واألجهزة الكهربائية وأجهزةاالتصاالت والمعلوماتية
تصنيع ألجهزة البث التلفزيوني واالتصاالت واألجهزة
صناعة المواد الطبية و ادوات الدقة واألدوات البصرية والساعات والساعات
الشركات المصنعة للسيارات والمقطورات وشبه المقطورات
صناعة معدات النقل األخرى
تصنيع األثاث والمفروشات
التدوير
المناجم والتعدين والمقالع

3992

المجموع

137
54

66
201
2
310
229
474
190
330
88
3
67
1
5
8
3
217
15
4

واألحذية
وضفر البنود
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.8المراجع
 المرسوم اإلشتراعي رقم  111الصادر في (1959/12/6تنظيم اإلدارات العامة).
 المرسوم االشتراعي رقم  112الصادر في  1959/12/6وتعديالته (نظام الموظفين).
 قانون رقم  642الصادر في  ( 1997/6/2إحداث وزارة الصناعة).
 مرسوم رقم  13173تاريخ ( 1998/10/8تنظيم وزارة الصناعة وتحديد مالكها وشروط التعيين
الخاصة في بعض وظائفها).
 بروتوكول تعاون مع جمعية الصناعيين اللبنانيين موقّع عام .2002
 رؤية وزارة الصناعة .2025
 كتاب وزارة الصناعة رقم /2814-2923و تاريخ  2014/12/29وموضوعه (تشكيل فريق عمل
لمتابعة التخطيط اإلستراتيجي).
 وزارة الصناعة اللبنانية (مصلحة المعلومات الصناعية)/احصاءات.
 إدارة اإلحصاء المركزي.
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