الخ ّطة التشغيل ّية 2020 -

إعداد
الس ّيدة ُجمانا الهاشم

ّ
الموظفين/منسقة المشروع
رئيسة الدائرة االدار ّية وشؤون
و

بســام جوني
السيد ّ
باحث إقتصادي

في المديرية العامة لوزارة الصناعة

كانون الثاني 2020

الفهرس
المقدمة

 -1خطة العمل -لمحة عامة

 -2خطة العمل  -تقييم سنة 2020
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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

EBRD

The European Bank for Reconstruction and Development

EC

European Commission

EIB

European Investment Bank

ESCWA
EU

The United Nations Economic and Social Commission for
West Asia
European Union

IDAL

Investment Development Authority of Lebanon

IRI

Industrial Research Institute

معهد البحوث الصناعية

Liban Pack

Lebanese Packaging Center

المركز اللبناني للتغليف

LIBNOR

Lebanese Standards Institution

LIRA

Lebanese Industrial Research Achievements Program

MoET

Ministry of the Economy and Trade

MoI

Ministry of Industry

OMSAR

Office of the Minister of State for Administrative Reform

WB

World Bank

غرف التجارة والصناعة والزراعة
المجلس اللبناني لإلعتماد
البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية
المفوضية األوروبية
البنك األوروبي لإلستثمار
لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية
لغربي آسيا
اإلتحاد اإلوروبي
الموسسة العامة لإلستثمار

مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية
برنامج انجازات البحوث الصناعية
وزارة االقتصاد والتجارة
وزارة الصناعة
مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلداريّة
البنك الدولي

المق ّدمة
ّ
خطة تنفيذيّة إستراتيجية ألربع سنوات (-2016
أنجزت وزارة الصناعة أوائل عام  2016صياغة
 )2020تنفيذاً لرؤيتها التكامليّة " لبنان الصناعة  ٬" 2025رسمت فيها للوزارة وللقطاع الصناعي ثالث غايات
عامّة وثمانية أهداف مح ّددة وحددت أربع وثالثين نشاطا ً إلنجازها .ترتكز هذه األنشطة على مؤ ّشرات للنجاح
وتوزيع للمسؤوليات لتنفيذها مع تحديد للتكلفة إن وجدت.
ّ
الخطة التنفيذيّة اإلستراتيجية ت ّم العمل على تحويلها إلى خطط تشغيليّة سنويّة هي بمثابة
من أجل إنجاح
خارطة طريق تحقيقا ً لألهداف المختارة .فت ّم إنجاز الخطط التشغيليّة عن األعوام  2018 - 2017و 2019حيث تم
ّ
الخطة التشغيليّة هذه للسنة الرابعة عن العام  2020التي سيبدأ العمل على
تقييم مراحل تنفيذها ،وحاليا ً تم إنجاز
تنفيذ مختلف نشاطاتها وفقا ً للفرص المتاحة والتحديات الممكنة.
ّ
الخطة التشغيليّة الحاضرة والطموحة من أربعة وثالثين نشاطا ً مطلوبٌ تنفيذها رغم كل التح ّديات
تتألّف
والظروف التي طرأت  -بشكل جزئيّ أو كليّ  -خالل األعوام الثالثة  2018 - 2017و 2019أدت إلى تأخر
ظهورالنصوص القانونية المرجو صدورها و /أو تعديلها لتطوير مسار القطاع الصناعي ،وذلك يرتبط إرتباطا ً وثيقا ً
بالوضع السياسي الذي ما زال يعيشه لبنان ،إال أن وزارة الصناعة حريصة على القيام بواجباتها وتتواصل مع
شركائها الحاليين والمحتملين بإيجابية لتطوير القطاع الصناعي وفقا ً لخطوات ثابتة ومدروسة.
ّ
الخطة التشغيلية لعام  2020ت ّم ترقيم قائمة األنشطة وفقا
واستكماالً لتحقيق النتائج المح ّددة والمرسومة في
ّ
الخطة اإلستراتيجيّة ( )2020-2016مع تحديد المراحل التي سيمرّ بها كل نشاط
لمنهجية الترقيم المعتمدة في
مطلوب إنجازه .كما تتضمّن الخطة التشغيلية الحاضرة ( )2020توزيع المهام على الوحدات المختصّة في الوزارة
وتحدد أطر التعاون والتواصل مع الجهات الخارجيّة من ّ
منظمات ووكاالت وشركاء معنيين للتشارك في آليّة تنفيذ
ً
ضافة إلى
األنشطة ،وإقترن كل ذلك مع تحديد الموشرات والنتائج التي يجب تحقيقها قبل نهاية العام الجاري إ
الموارد واألكالف الالزمة مع تقسيم للفترة الزمنيّة (بشكل فصلي) إلنجاز كل مرحلة من كل نشاط.
ّ
الخطة التشغيليّة هي األساس لرفع التقارير والمتابعة ،لمختلف األنشطة المستهدفة،
من المتعارف عليه ،أنّ
لذلك وضعنا جدوالً مفصّال لهذه الغاية بهدف تفعيل اإلنتاجية وزيادة عامل الشفافية إلنجاز المطلوب.
ومع نهاية العام الجاري  ،2019عملت الوزارة على إنجاز تقييم النتائج المحقّقة ومقارنتها بالنتائج المخطط
ّ
ّ
المتوخاة ،يعرض التقرير
الخطة اإلستراتيجيّة .وفي حال تبيّن أنّ هنالك فرق بين النتائج المحقّقة والنتائج
لها بحسب
أسباب هذا اإلختالف ويح ّدد اإلجراءات الواجب إ ّتخاذها لتصحيح المسار .وهذه المسألة مهمّة جداً ألنها قد تؤ ّدي إلى
ّ
الخطة التشغيليّة للسنة القادمة.
إجراء تعديالت في
بعد إنجاز عمليّة التقييم ورفع التقرير في نهاية العام  ،2020يحين موعد إعداد ّ
خطة إستراتيجية جديدة ذات
أهداف جديدة تواكب التغييرات والتطورات الحاصلة على المستوى المحلي والدولي وترمي إلى تعزيز دور وزارة
الصناعة وإنماء القطاع الصناعي في لبنان.
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 .1خطّة العمل – لمحة عا ّمة
رقم
النشاط

النشاط

وصف مقتضب للنشاط
( المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا العام)

(بحسب
الخطّة
اإلستراتيجيّة)

الميزانيّة
اإلضافيّة

ّ
المتوخاة
النتيجة

الوحدة المسؤولة

(بحلول نهاية السنة(

(الداخلية والخارجيّة)

الفترة الزمنيّة ()2020
الفصل
1

الفصل
2

الفصل
3

الفصل
4

)التي تدعو الحاجة اليها من
اجل اجتياز المراحل هذا
العام(

1.1.1

الخاصّة
تبسيط إجراءا الترخي
والمتو ّسطة
الصغير
بالمؤسسا
الحج وقوننة أوضاعها وتوجيهها
بالتعاون مع الشركاء (وزارا البيئة-
الص ّحة العا ّمة -الزراعة -األشغال
العا ّمة والنقل /التنظي المدني /الشؤون
اإلجتماعيّة ٬ونقابة الحرفيين ٬وجمعيّة
الصناعيين اللبنانيين ٬وغرف التجار
والصناعة والزراعة).

1.1.2

إط ل ومتابعللة مشللاريع مشللتركة مللع
المنظّما الدوليّة واإلقليميّة والحكوميّلة
وغيللر الحكوميّ لة والحكومللا األجنبيّللة
والبنللللد الللللدولي والبنللللوو األوروبيّللللة
واإلتحلللاد األوروبّلللي ومصلللرف لبنلللان
والشركا الماليّة لزياد الحوافز بهدف

متابعة تبسيط إجراءا الترخي /إقرار
مشروعي تعديل المرسومين األول برق
 8018وال اني برق  5243وتعميمها
عبر الوسائل المتاحة.

ال ميزانيّة إضافيّة

 إقرار مشروعي تعديلالمرسومين

-

مصللللللللحة التلللللللراخي
بالتعاون مع الشركاء

X

 تعملللللللي م لللللللمونهماعبر الوسائل المتاحة.

 العمل على ترسي ا ليا وتعميمهاومواصلة العمل على تحدي ها وتصحيح
مساراتها

X

 ترسللللللللللي ا ليللللللللللاوتعميمهلللللا وتحلللللدي ها
وتصحيح مساراتها

X

X

X

X

 بناء قدرا أكبر عدد ممكن منالمؤسسا الصغير والمتوسطة الحج
بالتعاون مع الشركاء.

 التعلللاون ملللع مختللللالشللللللللركاء لتعزيللللللللز
المؤسسلللا الصلللغير
والمتوسللللللطة الحجلللللل
إلفادتهللللللا مللللللن كللللللل
الخلللللللدما المتاحلللللللة
وتزويللدها بالمعلومللا
ذا الصلة (إجراءا
مبسّلللللللللطة /بلللللللللرام
تحفيزيلللللللة  /تحسلللللللين
عملية التغلي )...

X

X

X

X

 إطل مشللاريع مشللتركة مللع الشللركاءللنهو بالقطا الصناعي من خ ل:
* زياد الحلوافز وتلوفير تمويلل إضلافي
للقطا الصناعي

التفلللللللاو ملللللللع  -مشللللاريع جديللللد مللللع
الشللللللللركاء لزيللللللللاد
مصلللللللللللللللللللللللرف
الحوافز وتوفير تمويل
لبنان٬BDL/
إضللللللللللافي للقطللللللللللا
منظملللللللة األمللللللل
الصناعي.
المتحلللللد للتنميلللللة
الصللللللللللللللللللناعية/

*تقللللللدي مسللللللاعدا تقنيّللللللة (منللللللاط
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-

مصللللللللحة التلللللللراخي
الصناعيّة
مصلللحة الشللؤون التقنيّللة
والخدما الصناعيّة
مصلللللللحة المعلوملللللللا
الصناعيّة

X

رقم
النشاط

النشاط

وصف مقتضب للنشاط
( المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا العام)

(بحسب
الخطّة
اإلستراتيجيّة)

الميزانيّة
اإلضافيّة

ّ
المتوخاة
النتيجة

الوحدة المسؤولة

(بحلول نهاية السنة(

(الداخلية والخارجيّة)

الفترة الزمنيّة ()2020
الفصل
1

الفصل
2

الفصل
3

الفصل
4

)التي تدعو الحاجة اليها من
اجل اجتياز المراحل هذا
العام(

توفير تمويلل إضلافي للقطلا الصلناعي
ولتقلللللدي مسلللللاعدا تقنيّلللللة (منلللللاط
صلللناعيّة ٬طاقلللة بديلللللة ٬بيئلللة نظيفللللة٬
أبحللللاث وتطللللوير ٬تللللدريب ٬تسللللوي ٬
منتجا جديد ومتميّز (.

صناعيّة ٬طاقة بديلة ٬بيئة نظيفة ٬أبحاث
وتطللللوير ٬تللللدريب ٬تسللللوي  ٬منتجللللا
جديد ومتميّز (.
 وضللع بللرام تطويريللة أوليللة جللاهزللتفاو ( (Projects Concept Notes
 تنميلللللة مسلللللتدامة لإلنتلللللا الصلللللناعيالوطني

 تقدي مساعدا تقنيّة()UNIDO
مللللللن تللللللدريب و ال
الصلللين  -الهنلللد -
صناعية حدي ة.
اليابلللللان-هولنلللللدا-
البللدء بتنفيللذ مشللاريعالنمسللللا -إيطاليللللا-
كبللرك كإقامللة منللاط
االتحللللللللللللللللللللللللللاد
صللللللللللناعية جديللللللللللد
األوروبّللللي -بنللللد
وحدي ة.
االسللللللللللللللللللللت مار
األوروبّيEIB
 البنللللللللللللللللللللللللد  -اليد العامللة تطلورو ال صناعية حدي لة
األوروبّي لإلنشاء
تأمنت.
والتعمير
EBRD
 البنلللللد اللللللدولي  -تعزيللز سللمعة اإلنتللاالصناعي اللوطني ملن
... WB
خلللل ل دعلللل مختللللل
القطاعلللا الصلللناعية
السيما القطا الغلذائي
لجهللللة تطللللوير البنللللى
التحتية واستخدام ال
صللللللللناعية حدي للللللللة٬
وتطبي معايير س مة
الغللللللللللذاء وأصللللللللللول
التغليللل ونظلللام إدار
الجلللللللود واسلللللللتمرار
تقدي التدريب فلي هلذا
اإلطللللار للتوسللللع فللللي
األسللللللللللللللللللللللللللللللللللوا
المحلية/اإلقليميلللللللللللللللة
والدولية.

3

-

مصلللللللللالح الصلللللللللناعة
اإلقليميّة.
مصلللحة الشللؤون التقنيللة
والخدما الصناعية
مصللللللللحة التلللللللراخي
الصللللللللللناعية  /دائللللللللللر
المراقبلللة ودائلللر الملللدن
والمناط الصناعية

X

X

X

X

X

X

X

رقم
النشاط

النشاط

وصف مقتضب للنشاط
( المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا العام)

(بحسب
الخطّة
اإلستراتيجيّة)

الميزانيّة
اإلضافيّة

ّ
المتوخاة
النتيجة

الوحدة المسؤولة

(بحلول نهاية السنة(

(الداخلية والخارجيّة)

الفترة الزمنيّة ()2020
الفصل
1

الفصل
2

الفصل
3

الفصل
4

)التي تدعو الحاجة اليها من
اجل اجتياز المراحل هذا
العام(

1.1.3

مأسسة الحوار بين القطاعين العام
والخا( لدع المؤ ّسسا الصغير
والمتو ّسطة والحرفية في القطاعا
التالية :تكنولوجيا المعلوما  ٬األعشاب
التجميل واألدوية
ومستح را
ّ
ولوحا التحك االلكتروني وتعميمها
تباعا ً على قطاعا أخرك.

1.1.4

إقرار مشرو قانون الدم بين
المصانع ونشر فوائده وتوجيه
اإلست مارا الصناعية نحو التو ّسع
والتكامل من أجل تفعيل المرسوم
المتعلّ بالتحسين العقاري وتخفيض
نسبة ال ريبة (من  10إلى أقل من
 %5بأقل تقدير) لتخفي العبء على
الصناعيين.

 متابعة مأسسة الحوار بين القطاعينالعام والخا( من خ ل إقرار مسو ّد
قرار سب إعداده وعرضه على الجها
المختصة (رئاسة مجلس الوزراء -
مجلس شورك الدولة) والبدء بالتنفيذ
الفعلي للمشرو وعقد إجتماعا لجنة
الصناعية
الحوار لدع القطاعا
المستهدفة

 الميزانيّللللللللللللللةإضافيّة

-

إقللللللللرار مسللللللللو ّد
القرار.

-

 تمويللل مللناالتحلللللللللللللللللللاد
األوروبي.

-

بلللدء التنفيلللذ الفعللللي
للمشرو .

-

-

إجتماعلللللا لجنلللللة
الحلللللللللوار للللللللللدع
القطاعلللللللللللللللللللللللا
الصللللللللللللللللللللللللناعية
المستهدفة استكملت

-

تقيي سنوي

-

حشلللللللد إمكانللللللللا
القطللللللاعين العللللللام
والخللا( (مللوارد/
طاقللللا  /خبللللرا )
للتشلللللللللارو فلللللللللي
مشللللاريع صللللناعية
بنّاء وواعد .

-

تنفيللللللللذ مشللللللللرو
القللللللانون وإنجللللللاز
المراسلللللللللللللللللللل
ال زمة.

-

تعملي القللانون عبللر
الوسللائل اإلع ميّ لة
المتاحة.

-

فوائد الدم نُ ِشلر
ش
ر
عبللللر إقامللللة ُو ِ
عملللللللللللللل ملللللللللللللع

 ضغط صنا القرار على الجهاالرسمية إلقرار مشرو قرار المأسسة
لتحقي الدع المطلوب للمؤسسا
الصناعية المعنية ال سيما القطاعا
المستهدفة

متابعة إقرار مشرو قانون الدم بين
المصانع عبر القيام بلقاءا مع الجها
المعنيّة من أجل تنفيذ المشرو وإنجاز
ال زمة للقانون وتعميمه
المراس
ونشر فوائده عبر الوسائل اإلع مية
المتاحة.

ال ميزانيّة إضافيّة

X

X

X

X

-

-

4

مصلللللللللحة ال ّدراسللللللللا
االقتصلللللللاديّة واإلنملللللللاء
الصناعي.
االتحاداألوروبي

X

مصلللللللللحة ال ّدراسللللللللا
االقتصلللللللاديّة واإلنملللللللاء
الصلللناعي بالتعلللاون ملللع
الشركاء:
وزار الماليّللللللللللة  -إدار
الجملللللللارو  -مجلسلللللللي
الللللللللللوزراء والنللللللللللواب
وجمعيّلللللللة الصلللللللناعيين
اللبنانيين.

X

X

X

X

X

رقم
النشاط

النشاط

وصف مقتضب للنشاط
( المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا العام)

(بحسب
الخطّة
اإلستراتيجيّة)

الميزانيّة
اإلضافيّة

ّ
المتوخاة
النتيجة

الوحدة المسؤولة

(بحلول نهاية السنة(

(الداخلية والخارجيّة)

الفترة الزمنيّة ()2020
الفصل
1

الفصل
2

الفصل
3

الفصل
4

)التي تدعو الحاجة اليها من
اجل اجتياز المراحل هذا
العام(

الصناعيين

1.2.1

1

رفع مستوك دائر المدن والمناط
الصناعيّة في الوزار إلى مصلحة
وتعزيز دورها وإنجاز البنى التحتيّة
للمناط الصناعيّة الجديد المقترحة
بتمويل من البنوو األوروبية وإيطاليا
وهولندا وبالتعاون مع منظمة األم
المتحد للتنمية الصناعية و /أو الجها
المانحة.

متابعللة العمللل علللى إنجللاز البنللى التحتيّلة
للمناط الصناعيّة الجديلد باإلنتهلاء ملن
وضع ال ّدراسا الهندسيّة من قبل مكتلب
إستشلللللاري متخ ّ
صللللل يلللللت إختيلللللاره
بمناقصا دولية.

 ال ميزانيّلللللللللللللللةإضافيّة
 تلللللأمين تمويللللللخارجي عبر:
 اليونيدوالحكومللللللللللللللللللللةاإليطآليّة
 بنلللد االسلللت ماراألوروبّي
البند الدولي البند األوروبّليلإلنشاء والتعمير
هولندا. مصللادر أخللركمحتملة

 يقصد بـ"صانعي القرار" السيد الوزير وسعادة مديرعام وزارة الصناعة أينما ورد التعبير في هذا المستند.5

-

قلللللللللانون اللللللللللدم
والمرسللوم المتعل ل
بالتحسللين العقللاري
وتخفلللللليض نسللللللبة
ال للللللللللللللللللللللللللريبة
المسلتهدفة مللن 10
إلللى أقللل مللن %5
بأقلللللل تقلللللدير ٬تللللل
إصدارهما

-

تنفيللللللذ ال ّدراسللللللا
الهندسللللليّة إلنشلللللاء
المنللاط الصللناعيّة
المقترحلللللللة عبلللللللر
منظملللللللللة األمللللللللل
المتحللللللد للتنميللللللة
الصللللللللللللللللللللناعية /
اليونيدو وغيرها .

-

بدايللللللللللة عمليّللللللللللة
ان لللمام الشلللركا
إللللللللللى المنلللللللللاط
الصناعيّة

-

ورش عملللل عقلللد
مللللللللع الصللللللللناعيين
والجهلللللا المعنيلللللة
لنشر فوائلد المنلاط
الصلللللللللللللللللللللللللللناعية
ولإلست مار فيها عند
إنشللللللللائها وإتمللللللللام

-

صللانعو القللرار 1ودائللر
الملللللللللللدن والمنلللللللللللاط
الصلللللللللناعيّة ومنسّللللللللل
األنشللللطة مللللع اليونيللللدو
بالتنسي مع الشركاء:
السفار الهولندية
التعاون
مكتب
اإليطالي  -السفار
اإليطآليّة و مع منظمة
األم المتحد للتنمية
الصناعية.
 مجللللللللللللس اإلنملللللللللللاءواإلعمار

X

X

X

X

X

X

X

X

رقم
النشاط

النشاط

الميزانيّة
اإلضافيّة

وصف مقتضب للنشاط
( المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا العام)

(بحسب
الخطّة
اإلستراتيجيّة)

ّ
المتوخاة
النتيجة

الوحدة المسؤولة

(بحلول نهاية السنة(

(الداخلية والخارجيّة)

الفترة الزمنيّة ()2020
الفصل
1

الفصل
2

الفصل
3

الفصل
4

)التي تدعو الحاجة اليها من
اجل اجتياز المراحل هذا
العام(

أعمال بناء المنلاط
الصناعية المقترحة

1.2.2

عقد إجتماعا دوريّة مع اإلدارا
عا ّمة
المعنيّة (إدارا
والجها
ومؤ ّسسا عا ّمة وبلديّا ونقابا )
لتطوير البنى التحتيّة والخدما ال ّداعمة
للمؤسسا والمناط الصناعيّة.

متابعة التواصل مع اإلدارا والجها
المعنيّة بهدف الحصول على تمويل
للمشاريع التنفيذيّة ()Concept notes
التي وضعتها الوزار والتي تهدف إلى
تطوير البنى التحتيّة والخدما الداعمة
للمؤ ّسسا والمناط الصناعيّة.

-

ال ميزانيّة
إضافيّة

-

اليونيدو

-

البند الدولي

-

اإلتحاد
األوروبي
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-

مشلللللرو المنلللللاط
الصلللللللناعية أنجلللللللز
بنسبة  %20وعملية
إن للللمام الشللللركا
الللللللللللى المنللللللللللاط
الصناعية تستكمل

-

الحصلللللللول عللللللللى
تمويلللللللللل لتنفيلللللللللذ
مشلللللاريع بهلللللدف
تطللللوير البنللللى
التحتيّللللة بالتعللللاون
مع الجها المعنيّلة
والخللدما ال ّداعمللة
للمؤسسلللللللللللللللللللللا
والمنللللللللللللللللللللللللاط
الصناعيّة.

X

-

التراخي
مصلحة
بالتعاون مع الشركاء:
اليونيلللللللللللدو  -جمعيّلللللللللللة
الصللللللناعيين اللبنللللللانيين-
إدارا عامللة ومؤسسللا
عامة  -بلديّا ونقابا .

-

البند الدولي

-

اإلتحاد األوروبي

X

X

X

X

-

إسلللللللتمرار تنفيلللللللذ
الخطة بالتعاون ملع
الجها المعنية

X

X

X

X

-

إستكمال الخطلوا
ال زمللللللة لتللللللأمين
اللللللدع المطللللللوب
لتطللللللللوير البنللللللللى
التحتيّلللة والخلللدما
ال ّداعمة للمؤسسلا
والمنللللللللللللللللللللللللاط
الصناعيّة.

X

X

X

X

رقم
النشاط

النشاط

الميزانيّة
اإلضافيّة

وصف مقتضب للنشاط
( المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا العام)

(بحسب
الخطّة
اإلستراتيجيّة)

ّ
المتوخاة
النتيجة

الوحدة المسؤولة

(بحلول نهاية السنة(

(الداخلية والخارجيّة)

الفترة الزمنيّة ()2020
الفصل
1

الفصل
2

الفصل
3

الفصل
4

)التي تدعو الحاجة اليها من
اجل اجتياز المراحل هذا
العام(

1.3.1

حلل ّ المصللانع بكللل الوسللائل المتاحللة
إيجابيلللا ً عللللى تلللدريب ع ّملللاله ورفلللع
مستوك خبراته .

التواصللل مللع الصللناعيين غيللر المنتسللين
لجمعيللللة الصللللناعيين اللبنللللانيين بشللللكل
مباشللر أو عبللر الجمعيّللة للمنتسللبين مللنه
لتأمين دورا تدريبية له وللعمال.

1.3.2

العمل داخليلا ً وخارجيلا ً للدع المصلانع
المؤهّلللة والواعللد بللالقرو والهبللا
والتدريب وخ فها وتطلوير تجهيزاتهلا
وقدراتها اإلنتاجيّة.

تعمي برام التمويل والمساعدا التقنيّة
المتوفّر بالتعاون مع جمعيّة الصناعيين
وورش عمل لتوعية الصناعيين حول
البرام المتوفّر
وعقد لقاءا مع المؤسسا المعنية
BDL- Kafalat-EU - Unido
لزياد تأمين القرو الميسر والهبا
للقطا .

-

ال ميزانيّلللللللة
إضافيّة

-

برنللللللللللللللام
األملللللللللللللللللل
المتّحلللللللللللللد
اإلنملللللللللائي/
UNDP
اليونيدو

-

 تأ ّمنلللللللت اللللللللدوراالتدريبيّلللة المتلللوفّر
بالتعللللللللللاون مللللللللللع
اليونيللدو واالتّحللاد
األوروبّللي والمعهللد
االوروبلللي للتعلللاون
والتنميلة )) IECD
شللللاركت المصللللانع
فيهلللا بالتعلللاون ملللع
جمعيّلللة الصلللناعيين
وتعميمهلللللللا عللللللللى
الصناعيين.

 اإلتحللللللللللللللللللللللاداألوروبي

 مؤسّسللللللللةكفاال
 االتحلللللللللاداألوروبي
 اليونيدو مصللللرفلبنللللللان
.BDL/
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-

مصللللللللحة التلللللللراخي
بالتعللللاون مللللع أصللللحاب
المصانع والشركاء

-

مصلللحة الشللؤون التقنيللة
والخدما الصناعية

-

المصالح اإلقليمية

X

X

X

X

 إزديلللاد علللدد أسلللماءالمصللللانع المنتسللللبة
اللللللللللى اللللللللللدورا
التدريبية

X

X

X

X

 إزديللاد عللدد البللرامالتدريبية لتأهيل اليد
العاملة في المصانع
اللبنانيللللللة لمواكبللللللة
التطور الصناعي

X

X

X

X

X

X

X

X

-

دراسللللللة أوضللللللا
اإلقلللللرا وسلللللبل
زيادتللللللللله وحلللللللللل
المشاكل القائمة.

-

ورش عملللللللللللللللللللل
لتوعيللة الصللناعيين
حللللللللول البللللللللرام
التمويليلللة المتلللوفر
بالتعاون مع جمعية

-

صانعو القرار
 +من ّس مشرو
اليونيدو
إع ميو الوزار
الباح ّون اإلقتصاديون
مصلحة المعلوما
الصناعيّة.
مصلحة الشؤون التقنية
والخدما الصناعية

X

X

X

X

رقم
النشاط

النشاط

وصف مقتضب للنشاط
( المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا العام)

(بحسب
الخطّة
اإلستراتيجيّة)

الميزانيّة
اإلضافيّة

ّ
المتوخاة
النتيجة

الوحدة المسؤولة

(بحلول نهاية السنة(

(الداخلية والخارجيّة)

الفصل
1

الفصل
2

الفصل
3

الفصل
4

)التي تدعو الحاجة اليها من
اجل اجتياز المراحل هذا
العام(

الصناعيين أقيمت

1.3.3

الفترة الزمنيّة ()2020

تعمللي مفهللومي التخصّص ليّة والتكامللل
باإلنتا داخليّا ً وخارجيّلا ً بكلل الوسلائل
المتاحة.

العمل على عقد إجتماعا دورية
) (B to Bبلللللين رجلللللال أعملللللال
متخصّصلللللللللللللين فلللللللللللللي مفهلللللللللللللومي
التخصّصللللليّة والتكاملللللل ومم ّللللللين ملللللن
القطلللللا الصلللللناعي لنقلللللل الخبلللللرا ٬
وإقاملللللللللة ورش عملللللللللل وملللللللللؤتمرا
ونللللدوا متخصّصللللة وهادفللللة للتوجيلللله
وصللللللللوالً إلللللللللى ترسللللللللي مفهللللللللومي
التخصصلللية و التكاملللل فلللي التعلللام
التجارية داخليا ً وخارجيا ً.

ال ميزانيّلللللللللللللللللللة
إضافيّة.

-

لقلللللللللللاءا ملللللللللللع
الشللللللركاء لزيللللللاد
تللللللأمين القللللللرو
الميسللللر والهبللللا
للقطا الصناعي

-

توسلللللليع مروحللللللة
التواصلللللللللل ملللللللللع
الشللللللركاء لتللللللأمين
القلللرو المي ّسلللر
والهبللا والتللدريب
للقطلللا الصلللناعي
لتللللأمين تجهيللللزا
حدي لللة تسلللاه فلللي
تطلللللوير القلللللدرا
اإلنتاجيّة.

 عقد إجتماعا()B To B
ومم ّلللين مللن القطللا
الصلللللللللناعي لنقلللللللللل
الخبرا .
 عقلللللللللد ورش عمللللللللللوملللؤتمرا ونلللدوا
متخصّصللللة وهادفللللة
للتوجيه والتح ير.
 ترسلللللللللي مفهلللللللللوميالتخصصية والتكاملل
فللللللللللي التعللللللللللام
التجاريللللللللة داخليللللللللا ً
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-

-

-

المصالح اإلقليمية

المدير العام
مصللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللحة
التراخي /دائلللر الملللدن
والمناط الصناعيّة
مصلللللللللحة ال ّدراسللللللللا
االقتصلللللللاديّة واإلنملللللللاء
الصناعي/دائر التخطيط
والتنمية الصناعيّة
مصلللللللحة المعلوملللللللا
الصناعيّة.
البلديا
 اتحاد رجال األعمالاتحللللاد غللللرف التجللللار
والصناعة والزراعة
النقابا المعنيّة

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

رقم
النشاط

النشاط

وصف مقتضب للنشاط
( المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا العام)

(بحسب
الخطّة
اإلستراتيجيّة)

الميزانيّة
اإلضافيّة

ّ
المتوخاة
النتيجة

الوحدة المسؤولة

(بحلول نهاية السنة(

(الداخلية والخارجيّة)

الفترة الزمنيّة ()2020
الفصل
1

الفصل
2

الفصل
3

الفصل
4

)التي تدعو الحاجة اليها من
اجل اجتياز المراحل هذا
العام(

وخارجيا ً

-

اليونيدو.
جمعيّلللللللللة الصلللللللللناعيين
اللبنانيين

-

مصلللللللللحة ال ّدراسللللللللا
االقتصلللللللللاديّة (دائلللللللللر
الحماية والدع ).
مصلللحة الشللؤون التقنيّللة
والخدما الصناعيّة.
وزارا اإلقتصلللللللللللللللللاد
والتجار والماليّلة وإدار
الجملللارو CA/وغلللرف
التجلللللللللار والصلللللللللناعة
والزراعلللللللةCCIA
وجمعيّلللللللة الصلللللللناعيين
اللبنانيين والنقابا .

 إنتشلللللللللللار اللللللللللللوعيبمفهومي التخصصية
والتكامللللللل باإلنتللللللا
وتطبيلللل المبللللدأ فللللي
عمليا التصنيع
1.3.4

تك ي إقامة ورش عمل ومؤتمرا
وإجتماعا للخرو بتوصيا ُملزمة
من شأنها نشر ثقافة الوعي حول
مكافحة اإلغرا والزياد في الواردا
وتبسيط إجراءاتها وقواعد المنشأ
واإللتزام المشترو بالعمل الجدي
والبنّاء للمنافسة الفاعلة تجاه الصناعا
األجنبيّة.

نشر ثقافة الوعي حول مكافحة االغرا
والزياد في الواردا بين الصناعيين
اللبنانيين ومتابعة العمل بقانون حماية
اإلنتا الوطني وخفض حج االستيراد
وتشجيع االسته و المحلي

ال ميزانيّلللللللللللللللللةإضافيّة

1.3.5

متابعة العمل الح ي مع النواب أفلراداً

التواصللل مللع اإلدارا المعنيّللة لتعللديل

ال ميزانيّة إضافيّة
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 نشللللر ثقافللللة الللللوعيحلللللللللللول مكافحلللللللللللة
اإلغرا والزياد فلي
اللللللواردا وتبسللللليط
إجراءاتهلللللا وقواعلللللد
المنشللا عبللر إسللتخدام
الوسللللللائل المتاحللللللة
وتبسللللليط إجراءاتهلللللا
وقواعد المنشأ.
-

متابعللللللللة العمللللللللل
بقللللللللانون حمايللللللللة
اإلنتللللللا الللللللوطني
وخفللللللللض حجلللللللل
االسللتيراد وتشللجيع
االسته و المحلي

-

متابعللة العمللل علللى
تعزيلللللز الصلللللناعة
الوطنيلللة وحمايتهلللا
بشلللللللتى الوسلللللللائل
المتاحلللللللة لتكلللللللون
رائللد فللي األسللوا
الخارجية والمحلية

 -التواصل مع

-

-

صانعو القرار ودائر

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

رقم
النشاط

النشاط

وصف مقتضب للنشاط
( المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا العام)

(بحسب
الخطّة
اإلستراتيجيّة)

الميزانيّة
اإلضافيّة

ّ
المتوخاة
النتيجة

الوحدة المسؤولة

(بحلول نهاية السنة(

(الداخلية والخارجيّة)

الفترة الزمنيّة ()2020
الفصل
1

الفصل
2

الفصل
3

)التي تدعو الحاجة اليها من
اجل اجتياز المراحل هذا
العام(

ولجانلللللا ً نيابيّلللللة لتعلللللديل النصلللللو(
القانونيّة المتعلّقة بـ:
 رسلللوم المرفلللأ (ضلللمنا ً قطلللعغيللللللللار ا ال الصللللللللناعيّة
والمواد األوّليّة الصناعيّة).
 رسلوم ال لريبة عللى القيملةالم افة.
 -رسوم إدار الجمارو.

النّصو( القانونيّة المتعلّقة:
برسلللوم المرفلللأ والجملللارو وال لللريبة
علللى القيمللة الم للافة ونشللر فوائللد هللذه
عبللللللر اسللللللتخدام الوسللللللائل
التعلللللدي
اإلع مية .
 متابعلللة ال لللغط إلصلللدارها ونشلللرهاوفقا ً لألصول

تطبيللل مبلللدأ المعامللللة بالم لللل تجلللاه أي
إجراءا أجنبيّة غير مناسبة.

العمل على وضع ليّة عمل لتطبيل مبلدأ
المعاملة بالم ل والبدء بتطبيقه ملع اللدول
التي ال تنفذ نصو( اإلتفاقيا التجارية

اإلدارا المعنيّة
(مجلس الوزراء
والماليّة وإدار
الجمارو).

-

الحماية والدع .
وزار الماليّة وإدار
الجمارو ومجلسي
الوزراء والنواب.

 نشر فوائد هذهعبر
التعدي
استخدام الوسائل
اإلع ميّة.

X

X

X

X

 النصو( المعدلةصدر

X

X

X

X

 كامللللللللل التعللللللللديوالمراسلللي التطبيقيلللة
صللدر وبللدأ العمللل
بها
1.3.6

الفصل
4

ال ميزانيّة إضافيّة

 ت وضع ليّة عمللتطبي مبدأ المعاملة
بالم ل.

-

 بدء تطبي مبدأالمعاملة بالم ل مع
الدول التي ال تنفذ
نصو( اإلتفاقيا
التجارية

-

 إسللتكمال تطبي ل مبللدأالمعامللللة بالم لللل فلللي
التبادل التجاري
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X

-

صنا القرار
دائر تشجيع الصّادرا
ودائر الق ايا
وال ّدراسا القانونيّة
دائر الخدما
الصناعيّة.
مجلس الوزراء
ووزارا الماليّة
واإلقتصاد والتجار
وإدار الجمارو.CA/

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

رقم
النشاط

النشاط

وصف مقتضب للنشاط
( المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا العام)

(بحسب
الخطّة
اإلستراتيجيّة)

الميزانيّة
اإلضافيّة

ّ
المتوخاة
النتيجة

الوحدة المسؤولة

(بحلول نهاية السنة(

(الداخلية والخارجيّة)

الفترة الزمنيّة ()2020
الفصل
1

الفصل
2

الفصل
3

الفصل
4

)التي تدعو الحاجة اليها من
اجل اجتياز المراحل هذا
العام(

1.3.7

العمل على رفع الرّسوم الجمركيّة عللى
بعض السّلع المستورد والمنافسة للسّلع
الداخليللللللة بسللللللبب زيللللللاد الللللللواردا
واإلغرا والدع .

 العملللل عللللى رفلللع الرّسلللوم الجمركيّلللةعللى بعلض ال ّسلللع المسلتورد والمنافسللة
للسّلع الداخلية والبدء بتنفيذ رفع الرّسوم
بطريقللة تدريجيّللة وإسللتكمال رفللع هللذه
الرسوم.
 تطبيل فللر الرسللوم الجمركيللة التلليفرضلللت بموجلللب قلللانون موازنلللة علللام
 2019ومرسللوم الحمايللة ل مانيللة عشللر
سلعة.

ال ميزانيّة إضافيّة

1.3.8

فلللر إجلللازا اإلسلللتيراد والتصلللدير
حي يلزم.

إضللافة إلللى اإلجللازا المفروضللة سللابقا ً
عللللى إسلللتيراد وتصلللدير بعلللض السللللع٬
العمللل مللع الجهللا المعنيّللة فللي الللوزار
لتحديد السّلع التلي يجلب فلر إجلازا
السللللتيرادها والتواصللللل مللللع اإلدارا
المعنيّلللة :مجللللس اللللوزراء ووزارتلللي
اإلقتصلللللللاد والتجلللللللار والماليلللللللة/إدار
الجملللللللارو و التعلللللللاون ملللللللع جمعيّلللللللة
الصلللناعيين اللبنلللانيين وغلللرف التجلللار
والصناعة والزراعة لتنسلي الخطلوا
ال زمللة وفللر اإلجللازا حي ل يجللب
ومتابعلة تنفيللذ المتفل عليلله وتحديلد سللبل
إستبدال اإلجازا بإجراءا اخرك

ال ميزانيّة إضافيّة

 بدايللللللة تنفيللللللذ رفللللللعالرّسللللللللوم بطريقللللللللة
تدريجيّة.

-

 إستكمال رفع الرسلومالجمركية

صانعو القرار +دائر
الحماية والدع  -دائر
الخدما الصناعيّة.
مجلس الوزراء
ووزارا الماليّة
واإلقتصاد والتجار
وإدار الجمارو.CA/

 متابعة مسلتمر لمللرفلللع بعلللض الرسلللوم
الجمركيللللللة لحمايللللللة
منتجا وطنية معيّنلة
وضبط اإلستيراد
 العمل ت مع الجهاالمعنيّة في الوزار
لتحديد السّلع الواجب
فر إجازا حول
إستيرادها
 تللللل التواصلللللل ملللللعاإلدارا المعنيّللللللللللللة
لتنسلللللي الخطلللللوا
ال زملللللللة وفلللللللر
اإلجلللللللازا حيللللللل
يجب.
 متابعللة تنفيللذ المتفلعليلللله وتحديللللد سللللبل
إسلللللتبدال اإلجلللللازا
بإجراءا اخرك
 تطبي نظام حمائيمتكامل وفاعل لبعض
السلللللللللللع الوطنيللللللللللة
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-

صانعو القرار
 +مصلحة الشؤون
التقنيّة والخدما
الصناعيّة
مجلس الوزراء
 وزار الماليّة/إدارالجمارو
وزار اإلقتصاد
والتجار MoET

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

رقم
النشاط

النشاط

وصف مقتضب للنشاط
( المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا العام)

(بحسب
الخطّة
اإلستراتيجيّة)

الميزانيّة
اإلضافيّة

ّ
المتوخاة
النتيجة

الوحدة المسؤولة

(بحلول نهاية السنة(

(الداخلية والخارجيّة)

الفترة الزمنيّة ()2020
الفصل
1

الفصل
2

الفصل
3

الفصل
4

)التي تدعو الحاجة اليها من
اجل اجتياز المراحل هذا
العام(

المطلوب حمايتها
1.3.9

تك يللل تعريللل الملللواطن عللللى ال ّسللللع
الوطنيّة وجودتها لرفع حجل اسلته كها
وتخفي استيراد المنتجا المشابهة.

العملللل عللللى تحسلللين جلللود المنتجلللا
اللبنانيّلة لتصلبح منافسلة للسللع األجنبيلة
وتشللللللجيع اللبنللللللانيين علللللللى إسللللللته و
المنتجلللللللا الوطنيلللللللة فلللللللي مختلللللللل
المحافظا .

ال ميزانيّة إضافيّة

1.3.10

العملللل المسلللتمرعلى اسلللتعمال وسلللائل
النشلللللر الخا ّ
صلللللة بلللللالوزار ( دليلللللل
الصناعا  ٬األدلّلة التوجيهيّلة ٬الصلفحة
اإللكترونيّللة ) وغيرهللا (أف ل م وثائقيّ لة٬
تلفزيللون ٬صللح ) والطللر اإلع ميّ لة
واإلع نيّة األخرك للتأثير والتوجيه.

متابعللللة تحللللدي الصللللفحة اإللكترونيّللللة
الخا ّ
صللة بللالوزار بإسللتمرار وت للمينها
المعلوملا الصلناعيّة الكافيلة والمطلوبلة
وتيوي دليل الصناعا واألف م الوثائقية
التي تشجع الصناعة اللبنانية.

ال ميزانيّة إضافيّة

 تحسّن جلود المنتجلااللبنانيّة عموما ً.
 أصللبح جللزء كبيللر مللنالمنلللت اللبنلللاني منافسلللا ً
للسلع األجنبيلة وتحسلنت
جودته بنسبة %15

مصلحة الشؤون التقنيّة
والخدما الصناعيّة/دائر
المواصفا والجود

X

X

X

 مصلحة اإلحصاءاوالمعلوما الصناعية.

X

X

 -إع ميو الوزار

 إزدياد عدد الحملالتوعويلللللللة لتعريللللللل
المللواطن حللول أهميللة

X

X

X

X

 -وزار اإلقتصاد والتجار

إسللته و المنتجللا التللي
ت تصنيعها في لبنان
 تحلللللللدي الصلللللللفحةاإللكترونيّة الخاصّة
بالوزار بإستمرار.

 مصللللللللللللحة ال ّدراسلللللللللللااالقتصلللللللللاديّة واالنملللللللللاء
الصناعي.

 تيللللللللللللوي الللللللللللللدليلااللكترونلللللي لجميلللللع
المصلللانع المرخصلللة
مقسل بحسللب النشللاط
الصناعي.

 دائلللر التخطللليط والتنميلللةالصناعيّة.

 إعتمللللللللاد الصللللللللفحةاإللكترونيلللللللللللللللللللللللللة
ومنشللورا الللوزار
واإلحصلللللللللللللللللللاءا
الصللناعية المنشللور
كمرجعيللللة وكنللللاط
رسمي للوزار

X

X

X

X

 دائر تشجيع الصّادرا . مصللللللللحة اإلحصلللللللاءاوالمعلوما الصناعية .
 جمعيّلللللللللللة الصلللللللللللناعييناللبنانيين.
 وسائل اإلع م واإلع ن. -إع ميو الوزار
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X

X

X

X

X

X

X

X

رقم
النشاط

النشاط

وصف مقتضب للنشاط
( المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا العام)

(بحسب
الخطّة
اإلستراتيجيّة)

الميزانيّة
اإلضافيّة

ّ
المتوخاة
النتيجة

الوحدة المسؤولة

(بحلول نهاية السنة(

(الداخلية والخارجيّة)

الفصل
1

الفصل
2

الفصل
3

الفصل
4

)التي تدعو الحاجة اليها من
اجل اجتياز المراحل هذا
العام(

 أثر إيجابي للصلناعةاللبنانيلللللللللللة عبلللللللللللر
اإلسلللللللللللتفاد ملللللللللللن
المعلومللا المنشللور
إلكترونيا وفلي األ ِدلّلة
مللللع اإلسللللتمرار فللللي
توسللللللللليع مروحلللللللللة
الوسللللائل اإلع ميللللة
الخـاصــة بالوزار
2.1.1

الفترة الزمنيّة ()2020

تلللللللأمين اإلحصلللللللاءا والمعلوملللللللا
الصلللناعيّة وتيويمهلللا للبنلللاء عليهلللا فلللي
السياسا واألنشطة والتوجها .

تللللأمين المعلومللللا اإلحصللللائيّة بشللللكل
دوري وتيويمها.

ال ميزانيّلللللللللللللللللللة
إضافيّة.

 االسللللللتمرار بتللللللأمينالمعلوما اإلحصائيّة
بشكل دوري وتطلوير
عدد من التقارير
 دراسلللللا إحصلللللائيةيبنلللللللى عليهلللللللا ملللللللع
االسلللللللتمرار بتنفيلللللللذ
النظللللللام االحصللللللائي
الصناعي الدائ
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 مصلللللللللللحة المعلومللللللللللاالصلللللللللللللللللللللللللللناعيّة/دائر
االحصلللاءا والمعلوملللا
بالتعللللاون مللللع المصللللالح
األخلللللرك فلللللي المديريلللللة
العامة للصناعة

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 إدار الجمارو واإلحصاءالمركلللللللللللزي وجمعيّلللللللللللة
الصناعيين اللبنانيين.

 المعلومللا الصللناعيةاصللبحت اك لللر وفلللر
ودقلللللللة والدراسلللللللا
واألبحللللاث أصللللبحت
أك ر مهنية وواقعية

X

X

X

X

 متابعللللللللللة إصللللللللللدارالمعلوملللللللللللللللللللللللللللا
واإلحصللللللللللللللللللللاءا
والبيانلللا الصللللناعية
بشكل دوري ومستمر
والعملللل عللللى وضلللع
معطيللا يبنللى عليهللا

X

X

X

X

رقم
النشاط

النشاط

وصف مقتضب للنشاط
( المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا العام)

(بحسب
الخطّة
اإلستراتيجيّة)

الميزانيّة
اإلضافيّة

ّ
المتوخاة
النتيجة

الوحدة المسؤولة

(بحلول نهاية السنة(

(الداخلية والخارجيّة)

الفترة الزمنيّة ()2020
الفصل
1

الفصل
2

الفصل
3

الفصل
4

)التي تدعو الحاجة اليها من
اجل اجتياز المراحل هذا
العام(

فللي وضللع السياسللا
واألنشطة والتوجها
المستقبلية.
2.1.2

تفعيل اإلتصلال المباشلر وغيلر المباشلر
مع الجها المعنيّة في الداخل والخار
لزيللللللاد التبللللللادال التجاريللللللة وحلللللل ّل
المشاكل.

 تحسللين جللود المنللت اللبنللاني وإزالللةالعراقيل التقنيّة أملام وصلول ال ّ
صلادرا
اللبنانيّة إلى األسلوا األجنبيّلة بالتعلاون
مللع وزار الخارجيّللة والمغتللربين وعقللد
المؤتمرا الدولية للمسلاعد عللى زيلاد
الصللللادرا الصللللناعية والتللللزام معظلللل
الصلللللللناعيين بالمواصلللللللفا الوطنيلللللللة
واإلوروبية والعالمية.

ال ميزانيّة إضافيّة

 تح ّسلللن جلللود العديلللدمن المنتجا اللبنانيّة.
 استمرار عمليّة إزالةالعراقيللل التقنيّللة أمللام
وصللللول ال ّ
صللللادرا
اللبنانيّللة إلللى األسللوا
األجنبيّة بالتعاون ملع
وزار الخارجيّلللللللللللللة
والمغتربين.

 اإلجتماعا المباشر أو غير المباشرمع المعنيين من لبنانيين وأجانب.

 عقللللللللد المللللللللؤتمراالدولية للمساعد على
زيلللللللاد الصلللللللادرا
الصللللللناعية والتللللللزام
معظلللللل الصللللللناعيين
بالمواصللفا الوطنيللة
واإلوروبية والعالمية

 وضللللللللع المشللللللللاريع واإلقتراحللللللللاوالبلللرام ا يللللة إللللى تسلللهيل التعلللاون
وتطللوير التبللادل ورفللع مسللتوك التجللار
لإلنتا الوطني وتقلي العجز بلالميزان
التجاري الوطني.

 إزدهلللللللللار التبلللللللللادلالتجللاري عبللر تفعيللل
بنلللللللللود اإلتفاقيلللللللللا
الدوليلللة لزيلللاد حجللل
الصللادرا الصللناعية
اللبنانيلللة المنشلللأ إللللى
الخار
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 مصللللللللللللحة ال ّدراسلللللللللللااالقتصلللللللللللللاديّة واالنملللللللللللللاء
الصلللللللناعي/دائر التخطللللللليط
والتنميللة الصللناعيّة – مصلللحة
الشللللؤون التقنيّللللة والخلللللدما
الصلللللللللناعيّة/دائر الجلللللللللود
والمواصفا .
 دائللللر تشللللجيع الصللللادرابالتعللاون مللع دائللر االحصللاء
والمعلوما
 وزار الخارجية والمغتربين وزار اإلقتصاد والتجار إدار الجمارو السفارا المعتمد فلي لبنلان -الوزارا األجنبية الموازية

X

X

X

X

رقم
النشاط

النشاط

وصف مقتضب للنشاط
( المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا العام)

(بحسب
الخطّة
اإلستراتيجيّة)

الميزانيّة
اإلضافيّة

ّ
المتوخاة
النتيجة

الوحدة المسؤولة

(بحلول نهاية السنة(

(الداخلية والخارجيّة)

الفترة الزمنيّة ()2020
الفصل
1

الفصل
2

الفصل
3

الفصل
4

)التي تدعو الحاجة اليها من
اجل اجتياز المراحل هذا
العام(

2.1.3

التللللروي اإلع مللللي واإلع نللللي عبللللر
تغطيللللة جميللللع األنشللللطة لزيللللاد
ال ّ
صللللللللادرا الصللللللللناعيّة وتشللللللللجيع
اإلسته و األجنبي للمنتجا الوطنيّة.

العمل على توزيع ونشر المواد اإلع نية
واإلحصلللائيّة واإلع ميّلللة عبلللر اإلعللل م
المرئي والمسلمو واإلسلتفاد ملن خبلر
اللبنانيين في الخار وخاصلة القطاعلا
ذا القيمة الم افة العالية

ال ميزانيّلللللللللللللللللللة
إضافيّة.

2.1.4

تنظلللللي المعلللللار داخليلللللا ً وخارجيلللللا ً
والمشاركة فيهلا ضلمن منظلور متطل ّور
هادف ومتخ ّ
ص .

العمل على زيلاد وجلود الجنلا اللبنلاني
فللي المعللار الدوليّللة وزيللاد الحللوافز
لمشلللاركة الصلللناعيين فيهلللا ملللن خللل ل
جمعيّللة الصللناعيين اللبنللانيين والمؤسّسللة
العامللة لتشللجيع اإلسللت مارا فللي لبنللان
(إيدال) .IDAL/

 ال ميزانيّللللللللللللةإضافيّة

 توسّللللللللع م ّ لللللللللطردلتوزيللع ونشللر المللواد
اإلع نيّة واإلحصائيّة
واإلع ميّلللللللة عبللللللللر
اإلعلللللللل م المرئللللللللي
والمسللللمو وتركيللللز
اإلهتملللللام المجتمعلللللي
علللى أهميّللة الصللناعة
الوطنيّة.
 اإلسلللتفاد ملللن خبلللراللبنللانيين فللي الخللار
وخاصللللة القطاعللللا
ذا القيمة الم افة
 إسلللللللللت مار وسلللللللللائلاإلعللللل م والع قلللللا
واإلتفاقيللللللللللللللللللللللللللا
واإلسللتفاد مللن خبللر
اللبنللانيين فللي الخللار
للتللللللللروي للقطللللللللا
الصناعي
 ازديللاد وجللود الجنللااللبناني في المعار
الدوليّة.

-

مصلحة ال ّدراسا
االقتصاديّة واإلنماء
الصناعي/دائر التخطيط
والتنمية الصناعيّة
جمعيّة الصناعيين
اللبنانيين ALI/
إتحاد غرف التجار
والصناعة والزراعة
التجمعا الصناعيّة
النقابا
وسائل إع م وإع ن
وزار الخارجيّة
والمغتربين ٬وزار
اإلقتصاد والتجار
إع ميو الوزار

-

صانعو القرار
دوائر تشلجيع ال ّ
صلادرا
والتخطلللللللللليط والتنميللللللللللة
الصلللللللللناعيّة والتعلللللللللاون
والع قا الصناعيّة
من ّسللللللللللللقو المشللللللللللللاريع
والبرام .
وزار اإلقتصاد والتجار /
 - MoETمنظمللللة األملللل
المتحلللللللللللللللد للتنميلللللللللللللللة
الصللللللللللللللللناعيّة/اليونيدو -

-

 تمويل خارجي تعللللللاون بللللللينالقطاعين العام
والخا(
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 إزديلللللللللاد الحلللللللللوافزلمشاركة الصناعيين
 إزدياد نسبة المشاركةفللللللللللي المعللللللللللار
الداخليللللة والخارجيللللة
للصلللللناعيين وتنظلللللي

-
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

رقم
النشاط

النشاط

وصف مقتضب للنشاط
( المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا العام)

(بحسب
الخطّة
اإلستراتيجيّة)

الميزانيّة
اإلضافيّة

ّ
المتوخاة
النتيجة

الوحدة المسؤولة

(بحلول نهاية السنة(

(الداخلية والخارجيّة)

الفصل
1

الفصل
2

الفصل
3

الفصل
4

)التي تدعو الحاجة اليها من
اجل اجتياز المراحل هذا
العام(

معللللللللار
ودولية

محليللللللللة

جمعيّللللللللللة الصللللللللللناعيين
اللبنللللللللللانيين  -االتحللللللللللاد
األوروبي.EU/

 مشلللللللاركة واسلللللللعةللصلللناعيين اللبنلللانيين
في المعار المحلية
والخارجيللللللة بشللللللكل
هلللللللللادف لتسللللللللللوي
المنتجللللللا اللبنانيللللللة
ولفللتح أسللوا جديلللد
إلسته كها
2.1.5

الفترة الزمنيّة ()2020

ترسللللي ليّللللة التواصللللل مللللع البع للللا
اللبنانيّة في الخار بالتنسلي ملع وزار
الخارجيّللللة والمغتللللربين ومللللع البع للللا
األجنبيّ لة العاملللة فللي لبنللان والمنظّمللا
الدوليّللللللة لتسللللللهيل التبللللللادل التجللللللاري
والتعري ل بالمنتجللا اللبنانيّللة وتقريللب
الصناعيين من رجال األعمال والتجار.

عقللد إجتماعللا مللع الملحقللين اللبنللانيينالتجاريين في الخار ومتابعلة توصليا
اإلجتماعا وتقيي النتائ لتفعيلل التبلادل
التجاري.

 ال ميزانيّللللللللللللةإضافيّة.

 عقللد إجتماعللا مللعالبع لللا الدبلوماسلللية
اللبنانيّة في الخار .

 تمويل خارجي متابعلللللللة توصللللللليااإلجتماعلللللللا ملللللللع
الملحقلللللين اللبنلللللانيين
التجللللللللللاريين فللللللللللي
الخار وتقيي النتائ
لتفعيللللللللللل التبللللللللللادل
التجللللللللاري للسلللللللللع
والخلللللللللللللللللللللللللللدما
والمسلللللللللاهمة فلللللللللي
نهو االقتصاد

 تواصلللللللل مسلللللللتمر ملللللللع الملحقللللللليناإلقتصلللللاديين عبلللللر وزار الخارجيلللللة
والمغتربين بشكل شهري ومنظ
 إيصلللللال المعلوملللللا المتلللللوفر إللللللىالصلللللناعيين لإلسلللللتفاد ملللللن الفلللللر(
المتاحة.

 التنسي ملع الملحقليناللبنلللانيين التجلللاريين
في الخار للحصلول
عللى معلوملا دقيقللة
حول الفر( المتاحة
إلنسلللللللللياب السللللللللللع
المصلللنعة فلللي لبنلللان
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 صانعو القرار دائر تشجيع الصّادرا دائللر التخطللليط والتنميلللةالصناعيّة.
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X
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X

X

 وزار الخارجيّللللللللللللللللللللللللةوالمغتربين
 االتّحاد األوروبي EU/ -اليونيدو.

X

X

X

X

رقم
النشاط

النشاط

وصف مقتضب للنشاط
( المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا العام)

(بحسب
الخطّة
اإلستراتيجيّة)

الميزانيّة
اإلضافيّة

ّ
المتوخاة
النتيجة

الوحدة المسؤولة

(بحلول نهاية السنة(

(الداخلية والخارجيّة)

الفترة الزمنيّة ()2020
الفصل
1

الفصل
2

الفصل
3

الفصل
4

)التي تدعو الحاجة اليها من
اجل اجتياز المراحل هذا
العام(

نحللللللللللو األسللللللللللوا
الخارجية
2.2.1

دعللللل ليبلللللان بلللللاو وتوسللللليع مروحلللللة
التعري به بين الصناعيين.

ازدياد عدد المؤسسا الصناعيّة التي
تستفيد من نشاطا ليبان باو Liban
( Packتدريب -مواصفا -
إستشارا  ٬إل ).

2.2.2

حللل ّ مؤسّسلللة المقلللاييس والمواصلللفا
اللبنانيّة على تك ي إصدار المواصفا
وتطبيقهللا لرفللع مسللتوك جللدوك اإلنتللا
الوطني.

المتابعلللللة الدائملللللة لوضلللللع توصللللليا
إلصدار مواصفا جديد وقواعد فنيّة

ال ميزانيّة إضافيّة
 مسللللللللللللللللللللاهمةمحلللللدود ضلللللمن
موازنلللللللللة وزار
الصلللللللناعة منلللللللذ
العام 2017

 تعريلللل المؤ ّسسللللاالصلللناعيّة بنشلللاطا
ليبلان بلاو واالسللتفاد
من خلدماتها (تلدريب
 مواصللللللللللللللللللفا -إستشارا  ٬إل )

ومراقبة

 دائر المواصفاالجود .
 ليبان باو جمعيّللللللللللة الصللللللللللناعييناللبنانيين.

 إزدياد عددالمؤسسا المستفيد
من نشاطا
(Liban Pack
 تطوير نشاطالصناعيين اللبنانيين
لناحيتي التغلي
والتعليب ٬ليت ءم مع
المعايير الدولية
المتعارف عليها ومع
القوانين واألنظمة
اللبنانية المرعية
اإلجراء
ال ميزانيّلللللللللللللللللللة
إضافيّة.

 وضللللللع توصللللللياإلصلللدار مواصلللفا
ّ
جديلللد وقواعلللد فنيلللة
لتلللوفير ب لللائع منلللة
في األسوا اللبنانية
 متابعلللللللللللة إلتلللللللللللزامالصلللللللللللللللللللللللللناعيين
بالمواصلللللللللللللللللللللفا
المعمول بهلا لتحسلين
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 دائللر المواصللفا ومراقبللةالجود .
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 مؤسّسلللللللللللللة المقلللللللللللللاييسوالمواصفا (ليبنور).
X

X

X

X

رقم
النشاط

النشاط

وصف مقتضب للنشاط
( المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا العام)

(بحسب
الخطّة
اإلستراتيجيّة)

الميزانيّة
اإلضافيّة

ّ
المتوخاة
النتيجة

الوحدة المسؤولة

(بحلول نهاية السنة(

(الداخلية والخارجيّة)

الفترة الزمنيّة ()2020
الفصل
1

الفصل
2

الفصل
3

الفصل
4

)التي تدعو الحاجة اليها من
اجل اجتياز المراحل هذا
العام(

جللللللللللود االنتللللللللللا
والتصدير
 متابعلللة التنسلللي ملللعمؤسسللللللة المقللللللاييس
والمواصفا اللبنانية
لتطلللللللللللللللللللللوير و/أو
إصلللللللللللللللدارأكبرعدد
ممكللللللللللللللن مللللللللللللللن
المواصلللللللللللللللللللللللفا
اوالقواعللللللللد الفنيللللللللة
الجديد
2.2.3

توقيللللع مللللذ ّكرا التفللللاه واإلتفاقيللللا
الدوليّلللة المتعلّقلللة بلللاإلعتراف المتبلللادل
بالمواصلللللللفا الوطنيّلللللللة وشلللللللهادا
المطابقة.

وضللللع توصلللليا لمؤسسللللة المقللللاييس
والمواصللفا اللبنانيللة  -ليبنللور ولمعهللد
البحوث الصلناعيّة بالتعلاون ملع جمعيّلة
الصلللناعيين اللبنلللانيين لتوقيلللع إتفاقيلللا
جديد .

ال ميزانيّلللللللللللللللللللة
إضافيّة.

2.2.4

تنظي ورش عمل ملع الشلركاء (ليبنلور
– معهد البحوث الصناعيّة) ومؤسسلا

العمل على زياد التواصلل ملع الشلركاء
وإقاملللللة ورش تلللللدريب نوعيلللللة لتقلللللدي

ال ميزانيّة إضافيّة

 توسلللللللليع مروحلللللللللةاالتصلللال والتواصلللل
مللع البع للا األجنبيللة
والجها المختصة.

-

 متابعللللللللللة وضلللللللللللعتوصللللللليا لتوقيلللللللع
إتفاقيلللا جديلللد ملللن
جانللب ليبنللور ومعهللد
البحللللللللللللللللللللللللللللللللوث
الصللناعية IRI/حللول
االعتللللراف المتبللللادل
بالمواصفا الوطنيلة
وشهادا المطابقة

-

صانعو القرار
دوائر المواصفا ومراقبة
الجود وتشلجيع ال ّ
صلادرا
والحماية والدع
مؤسّسللللللللللللة المقللللللللللللاييس
والمواصفا اللبنانيّة
معهد البحوث الصناعيّة
جمعيّة الصناعيين
غلللرف التجلللار والصلللناعة
والزراعة
وزارتلللللللللللي الخارجيّلللللللللللة
والمغتربين والعدل.

 إزدياد علدد اإلتقاقيلاالدوليلللللللة وملللللللذكرا
التفاه الموقعة
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 ازديللاد التواصللل مللعمعهللللللللللد البحللللللللللوث

 دائر التأهيل التقني -دائر المواصفا

ومراقبلة

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

رقم
النشاط

النشاط

وصف مقتضب للنشاط
( المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا العام)

(بحسب
الخطّة
اإلستراتيجيّة)

2.3.1

الميزانيّة
اإلضافيّة

ّ
المتوخاة
النتيجة

الوحدة المسؤولة

(بحلول نهاية السنة(

(الداخلية والخارجيّة)

الفترة الزمنيّة ()2020
الفصل
1

الفصل
2

الفصل
3

الفصل
4

)التي تدعو الحاجة اليها من
اجل اجتياز المراحل هذا
العام(

مللن القطللا الخللا( لتقللدي مسللاعدا
تقنية للمصانع للحصول عللى شلهادا :
و.ISO
Mark CE

مساعدا تقنية للمصانع

العمللللل علللللى مشللللرو قللللانون بإعفللللاء
الصّادرا الصناعيّة من ضريبة الدخل
بنسلللبة  %100بعلللد أن اسلللتق ّر تطبيللل
قلللللانون اإلعفلللللاء بنسلللللـبة  % 50ملللللن
ال ريبة.

اإلستحصال على موافقة الجها المعنيّة
ووضللللع دراسللللا الجللللدوك والخطللللط
المؤيّد وإصدار القلانون باإلعفلاء وضلع
ا ليا التطبيقية.

الصلللللناعيّةIRI/
وليبنلللور ومؤسسلللا
من القطا الخا(.

ال ميزانيّلللللللللللللللللللة
إضافيّة.

الجود
 مؤسّسلللللللللللللة المقلللللللللللللاييسوالمواصفا اللبنانيّة
 -معهد البحوث الصناعيّة...

 إقاملللة ورش تلللدريبنوعيلللللللللللة لتقلللللللللللدي
مسللللللللاعدا تقنيللللللللة
للحصلللللللللول عللللللللللى
الISOوCE Mark

X

X

X

X

 إزديلللللاد علللللدد ورشالتللللللدريب ومتابعللللللة
تقدي مساعدا تقنيلة
للمصللللانع للحصللللول
عللى شلهادا CE
Mark- ISO

X

X

X

X

 وافقللللللللت الجهللللللللاالمعنيّلللللة و ُوضلللللعت
دراسللللللا الجللللللدوك
والخطط المؤيّد .

-

 إصدار قانون اإلعفاءوا ليللللا التطبيقيللللة
لتصللللبح الصللللادرا
الصناعية معفلا ملن
ضريبة اللدخل بنسلبة
%100
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-

صانعو القرار
دائر الحماية والدع
دائللللر التخطلللليط واإلنمللللاء
الصناعي
دائللر الق للايا وال ّدراسللا
القانونيّة
وزار الماليّلللللللللللللللللة  /إدار
الجمارو
مجلسي الوزراء والنواب

X

X

رقم
النشاط

النشاط

وصف مقتضب للنشاط
( المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا العام)

(بحسب
الخطّة
اإلستراتيجيّة)

الميزانيّة
اإلضافيّة

ّ
المتوخاة
النتيجة

الوحدة المسؤولة

(بحلول نهاية السنة(

(الداخلية والخارجيّة)

الفترة الزمنيّة ()2020
الفصل
1

الفصل
2

الفصل
3

الفصل
4

)التي تدعو الحاجة اليها من
اجل اجتياز المراحل هذا
العام(

2.3.2

تخفي إجراءا التصدير بالتعلاون ملع
إدار الجملللللارو واللللللوزارا المعنيّلللللة
مباشلللللر (األشلللللغال العاملللللة والنقلللللل٬
اإلقتصاد والتجار والصحة والزراعلة
والبيئللللللة والماليللللللة وإدار الجمللللللارو٬
إل .).

العمل على وضلع ليلا تعلاون وتنسلي
وح ل ّل مشللاكل ومتابعللة وتيللوي وتحللدي
اإلجراءا

ال ميزانيّة إضافيّة

3.1.1

الطلللب مللن أصللحاب المصللانع اسللتقبال
طل ّ ب جامعللا ومعاهللد فنيّللة مللن أجللل
إجلللللللللراء فتلللللللللر تملللللللللرين تلللللللللرتبط
باختصاصلللللاته بالتنسلللللي ملللللع وزار
الصناعة .MoI

العملللللل عللللللى زيلللللاد علللللدد الطللللل ب
المستفيدين من ا ليّة وتطوير لية العملل
بين األقطاب ال ثة

ال ميزانيّة إضافيّة

3.1.2

إيجاد شلبكة تواصلل فاعلل وتعلاون بلين
الجها المعنيّة لتحفيز عواملل االبتكلار
والتطللللللوير(وزار التربيللللللة والتعلللللللي
العللللالي ٬الجامعللللا والمعاهللللد الفنيّللللة
جمعيّللللة الصللللناعيين اللبنللللانيين ومعهللللد
البحللوث الصللناعيّة والمجلللس الللوطني

 إنشلللاء شلللبكة ع قلللا بلللين القطلللاعينالعام والخا( لتحفيز عواملل االبتكلار
والتطلللللللللللوير وتفعيلللللللللللل برنلللللللللللام
ليرا.LIRA/
 وضع دراسا وأبحاث. -ورش عمل وندوا ومؤتمرا .

ال ميزانيّة إضافيّة

 وضلللع ليلللا تعلللاونوتنسللللللللللي وحلللللللللل ّل
مشاكل.

-

 متابعللللللللللة وتيللللللللللويوتحدي اإلجراءا

-

دائر تشجيع الصّادرا
دائر الحماية والدع
مصللللحة الشللللؤون التقنيّللللة/
دائر الخدما الصناعيّة.
وزارا الصللللحة العامللللة٬
الزراعلللللللللللة ٬اإلقتصلللللللللللاد
والتجللار  ٬األشللغال العاملللة
والنقل ...وإدار الجمارو .

-

دائر التأهيل التقني
مصلحة التراخي
منسّقو المشاريع والبرام
الجامعللللا  -وزار التربيللللة
والتعلي العالي
جمعيّللللللللللللة الصللللللللللللناعيين
اللبنانيينALI/

 التواصللل مسللتمر مللعإدار الجمللللللللللللللللارو
واللللوزارا المعنيلللة
لتبسلللللليط إجللللللراءا
التصدير
 ارتفللا عللدد الط ل بالمسلللتفيدين ملللن ليّلللة
التمرين.
 تطللللوير ليللللة العملللللبين األقطاب ال ثة

-

 متابعللة مل ل إسللتقبالطلللللل ب الجامعللللللا
والمعاهللللللللللد لللللللللللدك
المصانع اللبنانيلة فلي
مختلللل المحافظلللا
إلجللراء فتللر تمللرين
مرتبطللللللللللللللللللللللللللللللللة
باختصاصاته
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-

 تفعيل شبكة الع قلاملللن القطلللاعين العلللام
والخا(.

-

 تفعيللل برنللام ليلللرا/.LIRA

-

فري ل عمللل برئاسللة سللعاد
المدير العام.
وزار التربيلللللللة والتعللللللللي
العالي
الجامعا والمعاهد الفنيّة
جمعيّلللللللللللة الصلللللللللللناعيين

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

رقم
النشاط

النشاط

وصف مقتضب للنشاط
( المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا العام)

(بحسب
الخطّة
اإلستراتيجيّة)

الميزانيّة
اإلضافيّة

ّ
المتوخاة
النتيجة

الوحدة المسؤولة

(بحلول نهاية السنة(

(الداخلية والخارجيّة)

الفترة الزمنيّة ()2020
الفصل
1

الفصل
2

الفصل
3

الفصل
4

)التي تدعو الحاجة اليها من
اجل اجتياز المراحل هذا
العام(

للبحوث العلمية).

وضللللللع ال ّدراسللللللا
واألبحاث ونشرها.

 تلدريب ومواكبلة بهلدف تطلوير ليللاالعمل وتعملي اهميلة األبحلاث والتطلوير
في األعمال

اللللللللللوزار مركلللللللللز
أبحللللللاث ودراسللللللا
وتوجيه.

 إسلللللتكمال تنفيلللللذ مشلللللرو المنصلللللةاإللكتـرونـيــة للتـواصل والتكامــل
الجللللاري العملللللل عليلللله بالتعلللللاون ملللللع
 OMSARو  EUلمصللحة الجهلا
المعنية

 تطللوير ليللا العملللوتعمللللللللللي أهميللللللللللة
األبحللللاث والتطللللوير
في األعمال
 التواصل المستمر معالجهللللللللا المعنيللللللللة
لتحفيللللللللز عوامللللللللل
االبتكار والتطوير
 إنجلللللللللللاز المنصلللللللللللةاإللكترونيلللللة للتواصلللللل
بالتعاون مع OMSAR
و EUللللللدع العملللللل
المشلللترو التكلللاملي بلللين
الصللناعيين وبيللنه وبللين
الجامعللللللللا ومراكللللللللز
األبحللللللللللاث وطللللللللللالبي
المعلوملللللللا للتسلللللللوي
والتبللللادل التجلللللاري
واإلسلللللتخدام والجهلللللا
األجنبية المعنية.
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-

اللبنانيين
معهد البحوث الصناعيّة
المجللللس اللللوطني للبحلللوث
العلميّة.
مكتب وزيلر الدوللة لشلؤون
التنمية اإلدارية
اإلتحاد األوروبي
X

X

X

X

X

X

X

X

X

رقم
النشاط

النشاط

وصف مقتضب للنشاط
( المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا العام)

(بحسب
الخطّة
اإلستراتيجيّة)

الميزانيّة
اإلضافيّة

ّ
المتوخاة
النتيجة

الوحدة المسؤولة

(بحلول نهاية السنة(

(الداخلية والخارجيّة)

الفترة الزمنيّة ()2020
الفصل
1

الفصل
2

الفصل
3

الفصل
4

)التي تدعو الحاجة اليها من
اجل اجتياز المراحل هذا
العام(

3.1.3

السعي إلقلرار مشلرو القلانون الراملي
إلللى تعللديل المللاد  5مك ل ّرر مللن قللانون
ضللللريبة الللللدخل لجهللللة إعفللللاء نفقللللا
األبحاث والتطوير من ضريبة الدخل.

متابعة العمل مع الجها المعنيّلة إلقلرار
مشللرو القللانون لحس ل نفقللا األبحللاث
والتطلللللللللللللللوير ملللللللللللللللن ضللللللللللللللللريبة
اللدخل ) (Lobbyingومتابعلة المسلار
القانوني إلقرار المشرو .

ال ميزانيّة إضافيّة

3.1.4

تفعيللل العمللل بإتفاقيّلة التعللاون الموقّعللة
بللللين وزارتللللي الصللللناعة والتربيللللة و
التعلللللي العللللالي وجمعيّللللة الصللللناعيين
اللبنلللانيين لتقريلللب المنلللاه والبلللرام
التعليميّللللة مللللن الحاجللللا التصللللنيعيّة
وإليجلللاد بلللدائل وطلللر إنتلللا جديلللد
ومتطور وذلد من خ ل:
 قيللام الصللناعيين بزيللارا إلللى
المعاهد والجامعا .
 اسلللتقبال الطللل ّ ب ملللن مختلللل
المسلللللللتويا فلللللللي المصلللللللانع
لتعريفه بالصناعة الوطنيّة.
 كسللر حللاجز الللرفض والعدائيّ لة
بين المجتمع اللبناني والصلناعة
الوطنيّة.
 ربط استه و المنتجا المحليّة
باإلنتماء الوطني.
 إدخلللال ملللا أمكلللن ملللن حاجلللا
إنتاجيللة وتقنيللة ضللمن البللرام
التعليمية.
 نشللر ثقافللة الللربط بللين اإلنتمللاء
اللللوطني وإسلللته و المنتجلللا
المحلية.

 إقامللة ورش عمللل ونللدوا ومعللارصلللناعيّة فلللي المعاهلللد والملللدار فلللي
مختل األراضي اللبنانيّة وتأمين فلر(
عمل للخ ّريجين وإعطاء مواد علميلة فلي
الجامعلللللا والمعاهلللللد الفنيلللللة تخلللللت
بالصلللللللللناعة واإلبتكلللللللللار واألبحلللللللللاث
والتكنولوجيللللا واإلسللللتفاد مللللن خبللللرا
األسللللللاتذ الجللللللامعيين وفللللللي المعاهللللللد
المتخصصة

 ال ميزانيّللللللللللللةإضافيّة

 ممارسة ال غطومتابعة المسار
القانوني إلقرار
المشرو .

-

 إقرار المشرو القانون أقر ومتابعةلعملية التنفيذ

 عقلد إجتماعلا إلعللاد إحيلاء اإلتفاقيللةالتللي تتابعهللا وزار الصللناعة مللع وزار
التربيللللللة والتعلللللللي العللللللالي وجمعيللللللة
الصللللناعيين اللبنللللانيين لتجديللللد التوقيللللع
عليهلللا وتنفيلللذها كلللل ضلللمن صللل حياته
ومسؤولياته

 تمويل خارجيمللللللللللللن وزار
التربيللللللللللللللللللللة
والجامعلللللللللا
ومعهللللللللللللللللللللد
البحلللللللللللللللللوث
ال ّ
صلللللللللللللناعيّة
وجمعيّلللللللللللللللللة
الصللللللللللناعيين
اللبنانيين.

 إقامللللللة ورش عملللللللونللللدوا ومعللللار
صللناعيّة فللي المعاهللد
والملللللللللدار فلللللللللي
مختلللللل األراضلللللي
اللبنانيّة.
 فللللللللللللر( عملللللللللللللللخريجين تأمنت
 إعطلللاء ملللواد علميلللةفللللللللللي الجامعللللللللللا
والمعاهللللللللد الفنيللللللللة
تخلللللت بالصلللللناعة
واإلبتكلللار واألبحلللاث
والتكنولوجيلللللللللللللللللللللا
لإلستفاد مستقب ً ملن
اليلللللللللللللد العامللللللللللللللة
المتخصصلللللللة فلللللللي
المصانع اللبنانية
 وضلللع ملللواد تعليميلللةفللي المنللاه الثانويةةة
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صانعو القرار
دائر الحماية والدع
دائر الق ايا وال ّدراسا
القانونيّة
وزار الماليّة /إدار
الجمارو
مجلسي الوزراء والنواب
ولجانه المخت ّ
صة.

X

X

X

X

X

X

X

X

X
 صانعو القرار دائر التأهيل التقني دائر تشجيع الصّادرا دائللللر التخطلللليط والتنميللللةالصناعيّة
 دائر الق ايا وال ّدراساالقانونيّة.

X

X
 جمعيّلللللللللة الصلللللللللناعييناللبنانيين
 وزار التربيللللة والتعللللليالعالي
 -الجامعا .

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

رقم
النشاط

النشاط

وصف مقتضب للنشاط
( المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا العام)

(بحسب
الخطّة
اإلستراتيجيّة)

الميزانيّة
اإلضافيّة

ّ
المتوخاة
النتيجة

الوحدة المسؤولة

(بحلول نهاية السنة(

(الداخلية والخارجيّة)

الفترة الزمنيّة ()2020
الفصل
1

الفصل
2

الفصل
3

الفصل
4

)التي تدعو الحاجة اليها من
اجل اجتياز المراحل هذا
العام(

لتوجيه الطةالب نحةو
التخصصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات
الصةةةةةةةةةناعية وفقةةةةةةةةةا
لحاجا سلو العملل
لخفض نسبة البطالة
3.2.1

عقللد إجتماعللا تنسلليقيّة مللع الجهللا
التللللللللي تللللللللؤ ّمن تمويللللللللل وإدار و/أو
مسللاعدا تقنيللة للحاضللنا الصللناعيّة
لدع أصحاب اإلبتكارا فلي الميلادين
التلللللي تسلللللاه فلللللي تطلللللوير القطلللللا
الصلللللناعي وتكنولوجيلللللا المعلوملللللا
(وزار االتصللاال Berytech – -
).)SouthBic- BIAT

3.2.2

تطللللللوير بنللللللود مشللللللاريع اإلتفاقيّللللللا
والتعللللاون العلمللللي وتبللللادل الخبللللرا
باإلشللللتراو مللللع الجامعللللا ومراكللللز
البحل ّ العلمللي لتطبيل أف للل األبحللاث
فللي المجللاال التخصّص ليّة التللي تراهللا

 العمللللل علللللى زيللللاد عللللدد الشللللركاالناشللئة فللي الحاضللنا وترسللي مفللاهي
اإلبللللدا والتخصّصلللليّة وتوسلللليع رقعللللة
الصناعا اإلبداعية والمتجدد

ال ميزانيّة إضافيّة

 متابعللة العمللل علللى مشللرو الللوزارإلنشلللللاء مراكلللللز التلللللدريب والتطلللللوير
والتوجيلله واإلبتكللار والللدع والخللدما
ضللمن مقللرا جديللد وحدي للة للمصللالح
اإلقليمية لتأمين التمويل ال زم بعد أن تل
إنجلاز وتعمللي البرنللام التنفيللذي األولللي
()Project Concept Note

تقلدي حللوافز للكفلاءا لتنفيللذ إختراعللا
جديللد وتلللأمين جهللا داعملللة لمسلللاعد
المبتكلللللرين عللللللى تطبيللللل إبتكلللللاراته
الجديلللد  ٬وإقاملللة ورش عملللل ونلللدوا
وملؤتمرا مللع تخصللي جللوائز ودعل

 إزديللللللللللللاد عللللللللللللددالشركا الناشئة في
الحاضنا .

-

 ترسّللللللللل مفلللللللللاهياإلبللللللللللللللللللللللللللللللللدا
والتخصّصيّة.

-

 توسلللللللللليع رقعللللللللللةالصناعا اإلبداعية
والمتجدد

 ال ميزانيّللللللللللللةإضافيّة
 تمويل خارجيملللللللللللن وزار
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صانعو القرار
اليونيدو
مصلللللللللحة المعلومللللللللا
الصناعيّة
مصلللحة الشللؤون التقنيّللة
والخدما الصناعيّة
وزار االتصاال
...Berytech- BIAT
EU

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 إسلللللللللتمرار دعلللللللللومسللاند الصللناعا
اإلبداعيلللللللللة بكلللللللللل
األساليب المتاحة

X

X

X

X

 إمكانيلللللللللة تلللللللللأمينالتمويللللللللل اللللللللل زم
إلحلللللداث المقلللللرا
الجديلللللد للمصلللللالح
اإلقليميللللة بالتعللللاون
مع الجها المانحة.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 تقلللللللللللدي حلللللللللللوافزللكفلللللللاءا لتنفيللللللللذ
إختراعا جديد .

-

 -تلأمين جهللا داعمللة

-

صانعو القرار
دائر تشجيع الصّادرا
دائر الق ايا وال ّدراسا
القانونيّة
الللللللللللدوائر المخت ّ
صللللللللللة

رقم
النشاط

النشاط

وصف مقتضب للنشاط
( المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا العام)

(بحسب
الخطّة
اإلستراتيجيّة)

الميزانيّة
اإلضافيّة

ّ
المتوخاة
النتيجة

الوحدة المسؤولة

(بحلول نهاية السنة(

(الداخلية والخارجيّة)

الفصل
1

الفصل
2

الفصل
3

الفصل
4

)التي تدعو الحاجة اليها من
اجل اجتياز المراحل هذا
العام(

الللللوزار مناسللللبة كتكنولوجيللللا النللللانو٬
الميكلللاترونيكس ٬الصلللناعا الغذائيّلللة٬
األدويلللة ٬البرمجلللة ٬الطاقلللا البديللللة٬
الصللللناعيّة٬
تصللللنيع المعللللدا وا
المنتجا التجميليّة والعطور ٬األعشاب
الطبيّلللة ٬الكيميلللاء الحيويّلللة والصلللناعيّة
والصناعا التدويريّة ٬إل .

إع مي وتوجيه ودع لإلبتكار واإلبلدا
والتطوير

تشلللجيع البحللل ّ العلملللي فلللي المجلللاال
الصلللللناعيّة وتعميملللللله بالتعللللللاون مللللللع
الجامعللا والمؤسسلللا المعنيّلللة داخلللل
لبنان وخارجه.

 تللللللأمين حللللللوافز ألسللللللاتذ وطلللللل بالجامعللا لزيللاد األبحللاث العلميّللة فللي
القطلللا الصلللناعي وإقاملللة ورش عملللل
ونلللللدوا وملللللؤتمرا وتشلللللكيل لجنلللللة
إشللرافية مختصلللة بالتعلللاون ملللع جمعيلللة
الصناعيين اللبنانيين.

التربيلللللللللللللللللللة
والجامعلللللللللا
وجمعيّللللللللللللللللة
الصلللللللللناعيين
اللبنلللللللللللللللانيين
ومعهلللللللللللللللللللد
البحللللللللللللللللوث
الصناعيّة.

لمسلللاعد المبتكلللرين
ع للللللللللللى تطبيللللللللللل
إبتكللللاراته الجديللللد
وإقاملللة ورش عملللل
ونللللللللللللللللللللللللللللللدوا
ومؤتمرا .
 توزيع جلوائز ودعلإع مللللللي وتوجيلللللله
ودعلللللللل لإلبتكللللللللار
واإلبدا والتطوير
 إزديللاد عللدد بللراءااإلختللللرا وإنتشللللار
مفهلللللومي األبحلللللاث
والتطوير

3.2.3

الفترة الزمنيّة ()2020

ال ميزانيّة إضافيّة

 إطلللللل مشللللللاريعبح ل علمللي جديللد
ذا قيمللللة م للللافة
للقطلللا الصلللناعي٬
وإقامللة ورش عمللل
ونلللللللللللللللللللللللللللللدوا
ومؤتمرا .
 لجنلللللللللة إشلللللللللرافيةمختصللللة بالتعللللاون
مللللللللللللع جمعيللللللللللللة
الصللللللللناعيين تلللللللل
تشكيلها
 إزدياد عدد الجهلاالمهتمللة فللي وضللع
األبحلللللاث العلميللللللة
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-

كالمواصللللفا ومراقبلللللة
الجود والترخي .
الجامعا
وزار التربيللللللللةوالتعلي
العالي
جمعيّلللللللللة الصلللللللللناعيين
اللبنانيين
ومعهللللللللللللد البحللللللللللللوث
الصناعيّة.
مركز األبحاث الدولية
المنظملللللللا والجهلللللللا
المانحة المتخصصة

صلللانعو القلللرار بالتعلللاون ملللع
الجامعا
 وزار التربيلللللللة والتعلللللللليالعالي
 جمعيّة الصناعيين اللبنانيين معهد البحوث الصناعيّة. اإلسكوا اإلتحاد األوروبي -الصين
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X
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X

X
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رقم
النشاط

النشاط

وصف مقتضب للنشاط
( المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا العام)

(بحسب
الخطّة
اإلستراتيجيّة)

الميزانيّة
اإلضافيّة

ّ
المتوخاة
النتيجة

الوحدة المسؤولة

(بحلول نهاية السنة(

(الداخلية والخارجيّة)

الفترة الزمنيّة ()2020
الفصل
1

الفصل
2

الفصل
3

الفصل
4

)التي تدعو الحاجة اليها من
اجل اجتياز المراحل هذا
العام(

التلللللي تسلللللاه فلللللي
تنميلللللللللة القطلللللللللا
الصناعي
 متابعللة العمللل علللى ضللرور اإلبتكللارفللي اإلنتللا الصللناعي الللوطني وتعملللي
العملللللل بالشلللللعار اللللللذي أطلقتللللله وزار
الصناعة عام " 2016إبتكلر فلي لبنلان"
بدالً من "صنع في لبنان".

 إقامللللة ورش عملللللونلللللدوا وإجلللللراء
اإلتصاال ال زملة
لتح لللير األرضلللية
العمليلللللة والبح يلللللة
والتمويللللل لترسللللي
هللذا المفهللوم ضللمن
ال قافلللللللة الوطنيلللللللة
للقطللللا الصللللناعي
اللبناني.

 التح لللللير إلطللللل " اإلسلللللتراتيجيةالوطنية لللذكاء اإلصلطناعي فلي القطلا
الصناعي اللبنلاني  " 2050-2020التلي
ت وضعها في نهاية العام  2019والعمل
علللى ترسللي هللذا المفهللوم فللي الصللناعة
اللبنانية لمواكبة التطور العالمي.

 تبنلللللي "اإلسلللللتراتيجيةالوطنيلللللللللللللة لللللللللللللللذكاء
اإلصطناعي فلي القطلا
الصلللللللللناعي اللبنلللللللللاني
 " 2050-2020رسللللميا ً
والعملللللل ملللللع الجهلللللا
المعنيللة داخلي لا ً وخارجي لا ً
بالوسائل المتاحة (ورش
عملللللللللللل  -نلللللللللللدوا -
نصللللللللو( قانونيللللللللة -
إتصاال وإمكانية تأمين
تمويللللل  )...علللللى بللللدء
تنفيلللذ اإلسلللتراتيجية بملللا
يتناسللللب مللللع الحاجللللا
التطويرية وال لرورا
التكنولوجية.
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رقم النشاط

النشاط

(بحسلللللللب الخطّلللللللة
اإلستراتيجيّة)

1.1.1

تبسلللللللليط إجللللللللراءا التللللللللرخي الخا ّ
صللللللللة
بالمؤسسا الصغير والمتو ّسطة الحج وقوننة
أوضلللاعها وتوجيههلللا بالتعلللاون ملللع الشلللركاء
(وزارا البيئللللة -الصلللل ّحة العا ّمللللة -الزراعللللة-
األشغال العا ّمة والنقل /التنظي المدني /الشلؤون
اإلجتماعيّللللة ٬ونقابللللة الحللللرفيين ٬وجمعيّللللة
الصلللللللناعيين اللبنلللللللانيين ٬وغلللللللرف التجلللللللار
والصناعة والزراعة).

1.1.2

إط ومتابعة مشاريع مشتركة مع المنظّما
الدوليّة واإلقليميّة والحكوميّة وغير الحكوميّة
والحكوما األجنبيّة والبند الدولي والبنوو
األوروبيّة واإلتحاد األوروبّي ومصرف لبنان
والشركا الماليّة لزياد الحوافز بهدف توفير
تمويل إضافي للقطا الصناعي ولتقدي
مساعدا تقنيّة (مناط صناعيّة ٬طاقة بديلة٬
بيئة نظيفة ٬أبحاث وتطوير ٬تدريب ٬تسوي ٬
منتجا جديد ومتميّز (.

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

-

إقرار مشروعي تعديل المرسومين

-

تعمي م مونهما عبر الوسائل المتاحة.

-

ترسللللللي ا ليللللللا وتعميمهللللللا وتحللللللدي ها
وتصحيح مساراتها

-

التعللللاون مللللع مختللللل الشللللركاء لتعزيللللز
المؤسسلللا الصلللغير والمتوسلللطة الحجللل
إلفادتها من كل الخدما المتاحلة وتزويلدها
بالمعلوما ذا الصلة (إجراءا مبسّلطة/
برام تحفيزية  /تحسين عملية التغلي )...

-

مشاريع جديد مع الشركاء لزيلاد الحلوافز
وتوفير تمويل إضافي للقطا الصناعي.

-

تقدي مساعدا تقنيّة

-

من تدريب و ال صناعية حدي ة.

-

البللدء بتنفيللذ مشللاريع كبللرك كإقامللة منللاط
صناعية جديد وحدي ة.

-

اليد العامللة تطلور و ال صلناعية حدي لة
تأمنت.

-

تعزيز سمعة اإلنتلا الصلناعي اللوطني ملن
خللل ل دعللل مختلللل القطاعلللا الصلللناعية
السلليما القطللا الغللذائي لجهللة تطللوير البنللى
التحتيلللة واسللللتخدام ال صلللناعية حدي للللة٬
وتطبيلللل معللللايير سلللل مة الغللللذاء وأصللللول
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الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

رقم النشاط

النشاط

(بحسلللللللب الخطّلللللللة
اإلستراتيجيّة)

1.1.3

مأسسة الحوار بين القطاعين العام والخا(
والمتو ّسطة
الصغير
المؤ ّسسا
لدع
والحرفية في القطاعا التالية :تكنولوجيا
المعلوما  ٬األعشاب ومستح را التجميل
واألدوية ولوحا التح ّك االلكتروني وتعميمها
تباعا ً على قطاعا أخرك.

1.1.4

إقرار مشرو قانون الدم بين المصانع ونشر
فوائده وتوجيه اإلست مارا الصناعية نحو
التوسّع والتكامل من أجل تفعيل المرسوم
المتعلّ بالتحسين العقاري وتخفيض نسبة
ال ريبة (من  10إلى أقل من  %5بأقل
تقدير) لتخفي العبء على الصناعيين.

1.2.1

رفع مستوك دائر المدن والمناط الصناعيّة
في الوزار إلى مصلحة وتعزيز دورها وإنجاز
البنى التحتيّة للمناط الصناعيّة الجديد
المقترحة بتمويل من البنوو األوروبية وإيطاليا

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

-

التغلي ونظام إدار الجود واستمرار تقدي
التدريب في هذا اإلطار للتوسع في األسوا
المحلية/اإلقليمية والدولية.
إقرار مسو ّد القرار.

-

بدء التنفيذ الفعلي للمشرو .

-

إجتماعللا لجنللة الحللوار لللدع القطاعللا
الصناعية المستهدفة استكملت

-

تقيي سنوي

-

حشلللد إمكانلللا القطلللاعين العلللام والخلللا(
(ملللوارد /طاقلللا  /خبلللرا ) للتشلللارو فلللي
مشاريع صناعية بنّاء وواعد .
تنفيذ مشرو القانون وإنجاز المراس
ال زمة.

-

تعمي القانون عبر الوسائل اإلع ميّة
المتاحة.

-

ش عمل
فوائد الدم نُ ِشر عبر إقامة ُور ِ
مع الصناعيين

-

قللانون الللدم والمرسللوم المتعل ل بالتحسللين
العقاري وتخفيض نسبة ال ريبة المستهدفة
مللن  10إلللى أقللل مللن  %5بأقللل تقللدير ٬ت ل
إصدارهما

-

تنفيللذ ال ّدراسللا الهندس ليّة إلنشللاء المنللاط
الصللللناعيّة المقترحللللة عبللللر منظمللللة األملللل
المتحد للتنمية الصناعية  /اليونيدو وغيرها

-
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النشاط

(بحسلللللللب الخطّلللللللة
اإلستراتيجيّة)

وهولندا وبالتعاون مع منظمة األم المتحد
للتنمية الصناعية و /أو الجها المانحة.

1.2.2

عقد إجتماعا دوريّة مع اإلدارا والجها
عا ّمة
عا ّمة ومؤ ّسسا
المعنيّة (إدارا
ونقابا ) لتطوير البنى التحتيّة
وبلديّا
والمناط
ال ّداعمة للمؤسسا
والخدما
الصناعيّة.

1.3.1

ح ّ المصانع بكل الوسائل المتاحة إيجابيا ً
على تدريب ع ّماله ورفع مستوك خبراته .

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

-

بداية عمليّة ان مام الشلركا إللى المنلاط
الصناعيّة

-

ورش عمل عقد مع الصناعيين والجهلا
المعنيللللة لنشللللر فوائللللد المنللللاط الصللللناعية
ولإلست مار فيهلا عنلد إنشلائها وإتملام أعملال
بناء المناط الصناعية المقترحة

-

مشلللرو المنلللاط الصلللناعية أنجلللز بنسلللبة
 %20وعمليلللللة إن لللللمام الشلللللركا اللللللى
المناط الصناعية تستكمل
الحصول على تمويل لتنفيذ مشاريع بهدف
تطوير البنى التحتيّة بالتعاون مع الجها
ال ّداعمة للمؤسسا
المعنيّة والخدما
والمناط الصناعيّة.

-

إستمرار تنفيذ الخطة بالتعاون مع الجها
المعنية

-

إستكمال الخطوا ال زمة لتأمين الدع
المطلوب لتطوير البنى التحتيّة والخدما
ال ّداعمة للمؤسسا والمناط الصناعيّة.

-

 تأ ّمنت الدورا التدريبيّة المتوفّر بالتعاونمع اليونيدو واالتّحاد األوروبّي والمعهد
االوروبي للتعاون والتنمية )) IECD
شاركت المصانع فيها بالتعاون مع جمعيّة
الصناعيين وتعميمها على الصناعيين.
 إزدياد عدد أسماء المصانع المنتسبة الىالدورا التدريبية
 إزدياد عدد البرام التدريبية لتأهيل اليدالعاملة في المصانع اللبنانية لمواكبة التطور
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1.3.2

العمل داخليا ً وخارجيا ً لدع المصانع المؤهّلة
والتدريب
والهبا
والواعد بالقرو
وخ فها وتطوير تجهيزاتها وقدراتها
اإلنتاجيّة.

1.3.3

تعمي مفهومي التخصّصيّة والتكامل باإلنتا
داخليّا ً وخارجيّا ً بكل الوسائل المتاحة.

1.3.4

إقامة ورش عمل ومؤتمرا
تك ي
ُملزمة من
وإجتماعا للخرو بتوصيا
شأنها نشر ثقافة الوعي حول مكافحة اإلغرا
والزياد في الواردا وتبسيط إجراءاتها
وقواعد المنشأ واإللتزام المشترو بالعمل

-

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

الصناعي
دراسة أوضا اإلقرا
وحل المشاكل القائمة.

وسبل زيادته

-

ورش عمل لتوعية الصناعيين حول
البرام التمويلية المتوفر بالتعاون مع
جمعية الصناعيين أقيمت

-

لقاءا مع الشركاء لزياد تأمين القرو
الميسر والهبا للقطا الصناعي

 توسيع مروحة التواصل مع الشركاء لتأمينوالتدريب
الميسّر والهبا
القرو
للقطا الصناعي لتأمين تجهيزا حدي ة
تساه في تطوير القدرا اإلنتاجيّة.
 عقد إجتماعا ( )B To Bومم ّلين من القطالنقل الخبرا .

الصناعي

 عقد ورش عمل ومؤتمرا وندوامتخصّصة وهادفة للتوجيه والتح ير.
 ترسي مفهومي التخصصية والتكامل فيالتجارية داخليا ً وخارجيا ً
التعام
 إنتشار الوعي بمفهومي التخصصية والتكاملباإلنتا وتطبي المبدأ في عمليا التصنيع
 نشر ثقافة الوعي حول مكافحة اإلغراوالزياد في الواردا وتبسيط إجراءاتها
وقواعد المنشا عبر إستخدام الوسائل المتاحة
وتبسيط إجراءاتها وقواعد المنشأ.
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الجدي والبنّاء للمنافسة الفاعلة تجاه الصناعا
األجنبيّة.

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

 متابعة العمل بقانون حماية اإلنتا الوطنيوخفض حج االستيراد وتشجيع االسته و
المحلي
 متابعة العمل على تعزيز الصناعة الوطنيةوحمايتها بشتى الوسائل المتاحة لتكون رائد
في األسوا الخارجية والمحلية

1.3.5

متابعة العمل الح ي مع النواب أفراداً ولجانا ً
نيابيّة لتعديل النصو( القانونيّة المتعلّقة بـ:
 رسوم المرفأ (ضمنا ً قطع غيارا ال الصناعيّة والمواد األوّليّة
الصناعيّة).
 رسوم ال ريبة على القيمةالم افة.
 -رسوم إدار الجمارو.

1.3.6

تطبي مبدأ المعاملة بالم ل تجاه أي إجراءا
أجنبيّة غير مناسبة.

1.3.7

العمل على رفع الرّسلوم الجمركيّلة عللى بعلض
السّللللع المسلللتورد والمنافسلللة للسّللللع الداخليلللة
بسبب زياد الواردا واإلغرا والدع .

 التواصل مع اإلدارا المعنيّة (مجلسالوزراء والماليّة وإدار الجمارو).
 نشر فوائد هذه التعديالوسائل اإلع ميّة.

عبر استخدام

 النصو( المعدلة صدروالمراسي التطبيقية صدر

 كامل التعديوبدأ العمل بها
 ت وضع ليّة عمل لتطبي مبدأ المعاملةبالم ل.

 بدء تطبي مبدأ المعاملة بالم ل مع الدول التيال تنفذ نصو( اإلتفاقيا التجارية
 إستكمال تطبي مبدأ المعاملة بالم ل فيالتبادل التجاري

 بداية تنفيذ رفع الرّسوم بطريقة تدريجيّة. إستكمال رفع الرسوم الجمركية متابعة مستمر لمل رفع بعض الرسومالجمركية لحماية منتجا وطنية معيّنة
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إجازا اإلستيراد والتصدير حي يلزم.

1.3.8

فر

1.3.9

تك ي ل تعريلل المللواطن علللى ال ّسلللع الوطنيّللة
وجودتها لرفع حج استه كها وتخفي استيراد
المنتجا المشابهة.

1.3.10

العملللل المسلللتمرعلى اسلللتعمال وسلللائل النشلللر
الخا ّ
صللة بللالوزار ( دليللل الصللناعا  ٬األدلّللة
التوجيهيّللللة ٬الصللللفحة اإللكترونيّللللة ) وغيرهللللا
(أفللل م وثائقيّلللة ٬تلفزيلللون ٬صلللح ) والطلللر
اإلع ميّة واإلع نيّة األخرك للتأثير والتوجيه.

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

وضبط اإلستيراد
 العمل ت مع الجها المعنيّة في الوزارلتحديد السّلع الواجب فر إجازا حول
إستيرادها
 ت التواصل مع اإلدارا المعنيّة لتنسيالخطوا ال زمة وفر اإلجازا حي
يجب.
 متابعة تنفيذ المتف عليه وتحديد سبل إستبدالاإلجازا بإجراءا اخرك
 تطبي نظام حمائي متكامل وفاعل لبعضالسلع الوطنية المطلوب حمايتها
 تحسّن جود المنتجا اللبنانيّة عموماً. أصبح جزء كبير من المنت اللبناني منافسا ًللسلع األجنبية وتحسنت جودته بنسبة %15
التوعوية لتعري
 إزدياد عدد الحمالمواطن حول أهمية إسته و المنتجا التي ت
تصنيعها في لبنان
 تحلللللدي الصلللللفحة اإللكترونيّلللللة الخاصّلللللةبالوزار بإستمرار.
 تيللللوي الللللدليل االلكترونللللي لجميللللع المصللللانعالمرخصة مقس بحسب النشاط الصناعي.
 إعتمللللاد الصللللفحة اإللكترونيللللة ومنشللللوراالللوزار واإلحصللاءا الصللناعية المنشللور
كمرجعية وكناط رسمي للوزار
 أثلر إيجلابي للصللناعة اللبنانيلة عبلر اإلسللتفادمن المعلوما المنشور إلكترونيا وفي األ ِدلّلة
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2.1.1

تللللأمين اإلحصللللاءا والمعلومللللا الصللللناعيّة
وتيويمها للبنلاء عليهلا فلي السياسلا واألنشلطة
والتوجها .

2.1.2

تفعيلللل اإلتصلللال المباشلللر وغيلللر المباشلللر ملللع
الجهللا المعنيّللة فللي الللداخل والخللار لزيللاد
التبادال التجارية وح ّل المشاكل.

2.1.3

التروي اإلع مي واإلع ني عبر تغطية جميع
األنشطة لزياد الصّادرا الصلناعيّة وتشلجيع

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

مللع اإلسللتمرار فللي توسلليع مروحللة الوسللائل
اإلع مية الخـاصــة بالوزار
 االسلللتمرار بتلللأمين المعلوملللا اإلحصلللائيّةبشكل دوري وتطوير عدد من التقارير
 دراسا إحصائية يبنى عليها مع االسلتمراربتنفيذ النظام االحصائي الصناعي الدائ
 المعلومللا الصللناعية اصللبحت اك للر وفللرودقللة والدراسللا واألبحللاث أصللبحت أك للر
مهنية وواقعية
 متابعلللة إصلللدار المعلوملللا واإلحصلللاءاوالبيانللا الصللناعية بشللكل دوري ومسللتمر
والعمل على وضع معطيا يبنلى عليهلا فلي
وضللللع السياسللللا واألنشللللطة والتوجهللللا
المستقبلية.
 تح ّسن جود العديد من المنتجا اللبنانيّة. اسللتمرار عمليّللة إزالللة العراقيللل التقنيّللة أمللاموصلللول الصّلللادرا اللبنانيّلللة إللللى األسلللوا
األجنبيّلللللة بالتعلللللاون ملللللع وزار الخارجيّلللللة
والمغتربين.
 عقد الملؤتمرا الدوليلة للمسلاعد عللى زيلادالصلللللللادرا الصلللللللناعية والتلللللللزام معظللللللل
الصلناعيين بالمواصللفا الوطنيللة واإلوروبيللة
والعالمية
 إزدهلللار التبلللادل التجلللاري عبلللر تفعيلللل بنلللوداإلتفاقيلللا الدوليلللة لزيلللاد حجللل الصلللادرا
الصناعية اللبنانية المنشأ إلى الخار
 تو ّسلللللع م ّ لللللطرد لتوزيلللللع ونشلللللر الملللللواداإلع نيّللللة واإلحصللللائيّة واإلع ميّللللة عبللللر
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اإلسته و األجنبي للمنتجا الوطنيّة.

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

اإلع م المرئي والمسمو وتركيلز اإلهتملام
المجتمعي على أهميّة الصناعة الوطنيّة.
 اإلسللتفاد مللن خبللر اللبنللانيين فللي الخللاروخاصة القطاعا ذا القيمة الم افة

2.1.4

تنظللي المعللار داخلي لا ً وخارجي لا ً والمشللاركة
فيها ضمن منظور متط ّور هادف ومتخ ّ
ص .

2.1.5

ترسللي ليّللة التواصللل مللع البع للا اللبنانيّللة فللي
الخلللللللار بالتنسلللللللي ملللللللع وزار الخارجيّلللللللة
والمغتللربين ومللع البع للا األجنبيّ لة العاملللة فللي
لبنللللان والمنظّمللللا الدوليّللللة لتسللللهيل التبللللادل
التجاري والتعري بالمنتجا اللبنانيّلة وتقريلب
الصناعيين من رجال األعمال والتجار.

 إسلللللللت مار وسلللللللائل اإلعللللللل م والع قلللللللاواإلتفاقيللا واإلسللتفاد مللن خبللر اللبنللانيين
في الخار للتروي للقطا الصناعي
 ازدياد وجود الجنلا اللبنلاني فلي المعلارالدوليّة.
 إزدياد الحوافز لمشاركة الصناعيين إزدياد نسبة المشاركة في المعار الداخليةوالخارجيلللة للصللللناعيين وتنظلللي معللللار
محلية ودولية
 مشللاركة واسللعة للصللناعيين اللبنللانيين فلليالمعار المحليلة والخارجيلة بشلكل هلادف
لتسلللوي المنتجلللا اللبنانيلللة ولفلللتح أسلللوا
جديد إلسته كها

 عقللللد إجتماعللللا مللللع البع للللا الدبلوماسلللليةاللبنانيّة في الخار .
 متابعللة توصلليا اإلجتماعللا مللع الملحقللليناللبنانيين التجاريين في الخلار وتقيلي النتلائ
لتفعيلللل التبلللادل التجلللاري للسللللع والخلللدما
والمساهمة في نهو االقتصاد
 التنسي ملع الملحقلين اللبنلانيين التجلاريين فلي33

الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

رقم النشاط

النشاط

(بحسلللللللب الخطّلللللللة
اإلستراتيجيّة)

به بلين

2.2.1

دع ليبان باو وتوسيع مروحة التعري
الصناعيين.

2.2.2

حلل ّ مؤسّسللة المقللاييس والمواصللفا اللبنانيّللة
على تك ي إصدار المواصفا وتطبيقهلا لرفلع
مستوك جدوك اإلنتا الوطني.

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

الخار للحصول عللى معلوملا دقيقلة حلول
الفر( المتاحة إلنسياب السلع المصلنعة فلي
لبنان نحو األسوا الخارجية
 تعري المؤ ّسسا الصلناعيّة بنشلاطا ليبلانبللللاو واالسللللتفاد ملللللن خللللدماتها (تلللللدريب -
مواصفا  -إستشارا  ٬إل )
 إزدياد عدد المؤسسا المستفيد من نشلاطا(Liban Pack
 تطللوير نشللاط الصللناعيين اللبنللانيين لنللاحيتيالتغلي والتعليب ٬ليت ءم مع المعايير الدولية
المتعللللارف عليهللللا ومللللع القللللوانين واألنظمللللة
اللبنانية المرعية اإلجراء
 وضللع توصلليا إلصللدار مواصللفا جديللدوقواعد فنيّة لتوفير ب لائع منلة فلي األسلوا
اللبنانية
 متابعللللللة إلتللللللزام الصللللللناعيين بالمواصللللللفاالمعمول بها لتحسين جود االنتا والتصدير
 متابعلللللة التنسلللللي ملللللع مؤسسلللللة المقلللللاييسوالمواصللللللللللفا اللبنانيللللللللللة لتطللللللللللوير و/أو
إصلللللدارأكبرعدد ممكلللللن ملللللن المواصلللللفا
اوالقواعد الفنية الجديد
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الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

رقم النشاط

النشاط

(بحسلللللللب الخطّلللللللة
اإلستراتيجيّة)

2.2.3

توقيلللع ملللذ ّكرا التفلللاه واإلتفاقيلللا الدوليّللللة
المتعلّقللللة بللللاإلعتراف المتبللللادل بالمواصللللفا
الوطنيّة وشهادا المطابقة.

2.2.4

تنظي ورش عمل مع الشركاء (ليبنلور – معهلد
البحلللوث الصلللناعيّة) ومؤسسلللا ملللن القطلللا
الخللللا( لتقللللدي مسللللاعدا تقنيللللة للمصللللانع
Mark
للحصلللللول عللللللى شلللللهادا CE :
و .ISO

2.3.1

العمللل علللى مشللرو قللانون بإعفللاء ال ّ
صللادرا
الصناعيّة من ضريبة الدخل بنسبة  %100بعلد
أن اسللتق ّر تطبيل قللانون اإلعفللاء بنس لـبة % 50
من ال ريبة.

2.3.2

تخفي ل إجللراءا التصللدير بالتعللاون مللع إدار
الجمارو والوزارا المعنيّة مباشلر (األشلغال
العامللة والنقللل ٬اإلقتصللاد والتجللار والصلللحة
والزراعلللة والبيئلللة والماليلللة وإدار الجملللارو٬

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

 توسلللليع مروحللللة االتصللللال والتواصللللل مللللعالبع ا األجنبية والجها المختصة.
 متابعة وضع توصيا لتوقيع إتفاقيلا جديلدملللللللن جانلللللللب ليبنلللللللور ومعهلللللللد البحلللللللوث
الصللللناعية IRI/حللللول االعتللللراف المتبللللادل
بالمواصفا الوطنية وشهادا المطابقة
 إزديلللاد عللللدد اإلتقاقيلللا الدوليللللة ومللللذكراالتفاه الموقعة
 ازدياد التواصل مع معهد البحلوث الصلناعيّة IRI/وليبنور ومؤسسا من القطا الخا(.
 إقامللة ورش تللدريب نوعيللة لتقللدي مسللاعداتقنية للحصول على الISOوCE Mark
 إزديلللاد علللدد ورش التلللدريب ومتابعلللة تقلللديمسللللاعدا تقنيللللة للمصللللانع للحصللللول علللللى
شهادا CE Mark- ISO

 وافقت الجها المعنيّة و ُوضعت دراساالجدوك والخطط المؤيّد .
 إصدار قانون اإلعفاءالتطبيقية لتصبح الصادرا
 وا لياالصناعية معفا من ضريبة الدخل بنسبة
%100
 وضع ليا تعاون وتنسي وح ّل مشاكل. -متابعة وتيوي وتحدي اإلجراءا
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النشاط

رقم النشاط
(بحسلللللللب الخطّلللللللة
اإلستراتيجيّة)

إل .).
3.1.1

الطلللب مللن أصللحاب المصللانع اسللتقبال ط ل ّ ب
جامعللا ومعاهللد فنيّللة مللن أجللل إجللراء فتللر
تمللللرين تللللرتبط باختصاصللللاته بالتنسللللي مللللع
وزار الصناعة .MoI

3.1.2

إيجاد شبكة تواصل فاعل وتعلاون بلين الجهلا
المعنيّلللللللللللة لتحفيلللللللللللز عواملللللللللللل االبتكلللللللللللار
والتطلللللوير(وزار التربيلللللة والتعللللللي العلللللالي٬
الجامعللا والمعاهللد الفنيّللة جمعيّللة الصللناعيين
اللبنللانيين ومعهللد البحللوث الصللناعيّة والمجلللس
الوطني للبحوث العلمية).

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

 التواصلللللللل مسلللللللتمر ملللللللع إدار الجملللللللارووالوزارا المعنية لتبسيط إجراءا التصدير
 ارتفلللا علللدد الطللل ب المسلللتفيدين ملللن ليّلللةالتمرين.
 تطوير لية العمل بين األقطاب ال ثة متابعلللللة ملللللل إسلللللتقبال طللللل ب الجامعلللللاوالمعاهللد لللدك المصللانع اللبنانيللة فللي مختل ل
المحافظلللا إلجلللراء فتلللر تملللرين مرتبطلللة
باختصاصاته
 تفعيلللل شلللبكة الع قلللا ملللن القطلللاعين العلللاموالخا(.
 تفعيل برنام ليرا.LIRA / -وضع ال ّدراسا

واألبحاث ونشرها.

 الوزار مركز أبحاث ودراسا وتوجيه. تطللوير ليللا العمللل وتعمللي أهميللة األبحللاثوالتطوير في األعمال
 التواصلللل المسلللتمر ملللع الجهلللا المعنيلللةلتحفيز عوامل االبتكار والتطوير
 إنجاز المنصة اإللكترونية للتواصل بالتعلاون OMSARو EUللللدع العملللل
ملللع
المشلللترو التكلللاملي بلللين الصلللناعيين وبيلللنه
وبلللين الجامعلللا ومراكلللز األبحلللاث وطلللالبي
المعلومللللا للتسللللوي والتبللللادل التجللللاري
واإلستخدام والجها األجنبية المعنية.
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رقم النشاط

النشاط

(بحسلللللللب الخطّلللللللة
اإلستراتيجيّة)

3.1.3

السلللعي إلقلللرار مشلللرو القلللانون الراملللي إللللى
تعديل الماد  5مك ّرر من قانون ضلريبة اللدخل
لجهلللة إعفلللاء نفقلللا األبحلللاث والتطلللوير ملللن
ضريبة الدخل.

3.1.4

تفعيلللل العملللل بإتفاقيّلللة التعلللاون الموقّعلللة بلللين
وزارتللي الصللناعة والتربيللة و التعلللي العللالي
وجمعيّة الصناعيين اللبنلانيين لتقريلب المنلاه
والبللرام التعليميّلللة مللن الحاجلللا التصلللنيعيّة
وإليجلاد بلدائل وطللر إنتلا جديلد ومتطللور
وذلد من خ ل:
 قيللللام الصلللللناعيين بزيلللللارا إللللللى
المعاهد والجامعا .
 اسللللللتقبال الطلللللل ّ ب مللللللن مختللللللل
المسللتويا فللي المصللانع لتعلللريفه
بالصناعة الوطنيّة.
 كسللر حللاجز الللرفض والعدائيّ لة بللين
المجتمع اللبناني والصناعة الوطنيّة.
 ربلللط اسلللته و المنتجلللا المحليّلللة
باإلنتماء الوطني.
 إدخال ما أمكلن ملن حاجلا إنتاجيلة
وتقنية ضمن البرام التعليمية.
 نشر ثقافلة اللربط بلين اإلنتملاء اللوطني
وإسته و المنتجا المحلية.
عقد إجتماعا تنسيقيّة مع الجها التي تلؤ ّمن
تمويل وإدار و/أو مساعدا تقنية للحاضلنا
الصللللناعيّة لللللدع أصللللحاب اإلبتكللللارا فللللي
الميللللادين التللللي تسللللاه فللللي تطللللوير القطللللا
الصلللللناعي وتكنولوجيلللللا المعلوملللللا (وزار
االتصلللاال - Berytech – BIAT) -
.)SouthBic

3.2.1

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

 ممارسة ال غط ومتابعة المسار القانونيإلقرار المشرو .
 إقرار المشرو القانون أقر ومتابعة لعملية التنفيذ إقامة ورش عمل وندوا ومعار صلناعيّةفي المعاهد والملدار فلي مختلل األراضلي
اللبنانيّة.
 فر( عمل للخريجين تأمنت إعطللاء مللواد علميللة فللي الجامعللا والمعاهللدالفنيللة تخللت بالصللناعة واإلبتكللار واألبحللاث
والتكنولوجيا لإلستفاد مستقب ً من اليد العاملة
المتخصصة في المصانع اللبنانية
 وضلللع ملللواد تعليميلللة فلللي المنلللاه ال انويلللةلتوجيلله الطل ب نحللو التخصصللا الصللناعية
وفقا لحاجا سو العمل لخفض نسبة البطالة

 إزديللللللاد عللللللدد الشللللللركا الناشللللللئة فلللللليالحاضنا .
 تر ّس مفاهي اإلبدا والتخصّصيّة. توسلللللليع رقعللللللة الصللللللناعا اإلبداعيللللللةوالمتجدد
 إسللللللتمرار دعلللللل ومسللللللاند الصللللللناعا37
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النشاط

(بحسلللللللب الخطّلللللللة
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ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

اإلبداعية بكل األساليب المتاحة

3.2.2

تطوير بنود مشاريع اإلتفاقيّا والتعاون العلمي
وتبللللادل الخبللللرا باإلشللللتراو مللللع الجامعللللا
ومراكز البح ّ العلمي لتطبيل أف لل األبحلاث
فلي المجللاال التخصّصليّة التللي تراهلا الللوزار
مناسللللبة كتكنولوجيللللا النللللانو ٬الميكللللاترونيكس٬
الصناعا الغذائيّة ٬األدوية ٬البرمجة ٬الطاقا
الصلللناعيّة٬
البديللللة ٬تصلللنيع المعلللدا وا
المنتجا التجميليّة والعطور ٬األعشاب الطبيّة٬
الكيميلللللاء الحيويّلللللة والصلللللناعيّة والصلللللناعا
التدويريّة ٬إل .

3.2.3

تشجيع البح ّ العلمي في المجاال الصناعيّة
وتعميمه بالتعاون مع الجامعا والمؤسسا
المعنيّة داخل لبنان وخارجه.

 إمكانيلللة تلللأمين التمويللللل الللل زم إلحللللداثالمقللللللرا الجديللللللد للمصللللللالح اإلقليميللللللة
بالتعاون مع الجها المانحة.
 تقلللدي حلللوافز للكفلللاءا لتنفيلللذ إختراعلللاجديد .
-

تلللأمين جهلللا داعملللة لمسلللاعد المبتكلللرين
على تطبي إبتكاراته الجديد وإقامة ورش
عمل وندوا ومؤتمرا .

-

توزيع جوائز ودع إع ملي وتوجيله ودعل
لإلبتكار واإلبدا والتطوير

 إزديلللاد علللدد بلللراءا اإلختلللرا وإنتشلللارمفهومي األبحاث والتطوير
 إط مشاريع بح علمي جديد ذا قيملةم لللافة للقطلللا الصلللناعي ٬وإقاملللة ورش
عمل وندوا ومؤتمرا .
 لجنللة إشللرافية مختصللة بالتعللاون مللع جمعيللةالصناعيين ت تشكيلها
 إزديلللاد علللدد الجهلللا المهتملللة فلللي وضلللعاألبحاث العلمية التي تساه في تنمية القطا
الصناعي
 إقاملللللللة ورش عملللللللل ونلللللللدوا وإجلللللللراءاإلتصللللاال ال زمللللة لتح للللير األرضللللية
العمليللللة والبح يللللة والتمويللللل لترسللللي هللللذا
المفهللللوم ضللللمن ال قافللللة الوطنيللللة للقطللللا
الصناعي اللبناني.
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النشاط

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

 تبنللللللي "اإلسللللللتراتيجية الوطنيللللللة للللللللذكاءاإلصللطناعي فللي القطللا الصللناعي اللبنللاني
 " 2050-2020رسميا ً والعمل ملع الجهلا
المعنيللة داخليللا ً وخارجيللا ً بالوسللائل المتاحللة
(ورش عمللل  -نللدوا  -نصللو( قانونيللة -
إتصللاال وإمكانيللة تللأمين تمويللل  )...علللى
بلللدء تنفيلللذ اإلسلللتراتيجية بملللا يتناسلللب ملللع
الحاجلللللللللا التطويريلللللللللة وال لللللللللرورا
التكنولوجية.
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