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إعداد
الس ّيدة ُجمانا الهاشم

ّ
الموظفين/منسقة المشروع
رئيسة الدائرة االدار ّية وشؤون
و

بســام جوني
السيد ّ
باحث إقتصادي

في المديرية العامة لوزارة الصناعة
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المقدمة
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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
COLIBAC

Chambers of Commerce,Industry and
Agriculture
Conseil Libanais D’Accreditation

EC

European Commission

EIB

European Investment Bank

EU

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
MoET

Lebanese Industrial Research Achievements
Program
Ministry of the Economy and Trade

MoI

Ministry of Industry

غرف التجارة والصناعة والزراعة
المجلس اللبناني لإلعتماد
المفوضية األوروبية
البنك األوروبي لإلستثمار
اإلتحاد اإلوروبي
الموسسة العامة لإلستثمار

مؤسسة المقاييس والمواصفات
اللبنانية
برنامج انجازات البحوث الصناعية
وزارة االقتصاد والتجارة
وزارة الصناعة

المقدمة
أنجزت وزارة الصناعة أوائل شهر أيّار من عام  2016صياغة ّ
خطة عمل تنفيذيّة لرؤيتها التكامليّة لم ّدة
ّ
الخطة للوزارة وللقطاع الصناعي ثالث غايات عامّة وثمانية أهداف
أربع سنوات ( .)2020-2016رسمت هذه
مح ّددة وحددت خمس ٍة وثالثين نشاطا ً إلنجازها .ترتكز هذه األنشطة على مؤ ّ
شرات للنجاح وتوزيع للمسؤوليات
لتنفيذها مع تحديد للتكلفة إن وجدت.
ّ
الخطة التنفيذيّة ت ّم العمل على تحويلها إلى خطط تشغيليّة سنويّة هي بمثابة خارطة طريق
من أجل إنجاح
ّ
لتنفيذ االستراتيجيّة .فت ّم إنجاز الخطة التشغيليّة للسنة األولى حتى نهاية العام  2017وعليه ت ّم وضع تقييم شامل
ّ
الخطة التشغيليّة للسنة الثانية في العام  2018حيث تم مؤخراً تقييم مراحل تنفيذها،
لمراحل تنفيذها والحقا ً وُ ضعت
ّ
الخطة التشغيليّة للسنة الثالثة عن العام  2019التي سيبدأ العمل على تنفيذ مختلف نشاطاتها وفقا ً
وحاليا ً تم إنجاز
للفرص المتاحة والتحديات ال ُممكنة.
ّ
الخطة التشغيليّة الحاضرة والطموحة من خمس ٍة وثالثين نشاطا ً مطلوبٌ تنفيذها رغم كل التح ّديات
تتألّف
والظروف بشكل جزئيّ أو إجمالي التي طرأت خالل العامين  2017و 2018ال سيما تأخر صدور النصوص
القانونية المرجو تعديلها لتطوير مسار القطاع الصناعي وذلك يعود إلى الوضع السياسي المتأرجح في تلك الحقبة
وال مجال للخوض في تلك األسباب إذ يتم إطالق الخطة التشغيلية الثالثة بتفاؤل كبير مع تشكيل الحكومة الجديدة.
ّ
الخطة اإلستراتيجيّة ت ّم ترقيم قائمة األنشطة وفقا لمنهجية
واستكماالً لتحقيق النتائج المح ّددة والمرسومة في
ّ
الخطة اإلستراتيجيّة مع تحديد المراحل التي سيمرّ بها كل نشاط مطلوب إنجازه .كما تتضمّن
الترقيم المعتمدة في
الخطة التشغيلية الحاضرة توزيع المهام على الوحدات المختصّة في الوزارة وعلى الجهات الخارج ّية من ّ
منظمات
ووكاالت وشركاء معنيين للتشارك في آليّة تنفيذ األنشطة ،واقترن كل ذلك مع تحديد المؤ ّشرات والنتائج التي يجب
ً
إضافة إلى الموارد واألكالف الالّزمة مع تقسيم للفترة الزمنيّة (بشكل فصلي) إلنجاز
تحقيقها قبل نهاية العام الجاري
كل مرحلة من كل نشاط.
ّ
الخطة التشغيليّة هي األساس لرفع التقارير والمتابعة ،لذلك وضعنا جدوالً مفصّال
من المتعارف عليه ،أنّ
لهذه الغاية بهدف زيادة عامل الشفافية إلنجاز المطلوب.
ّ
الخطة
وفي نهاية العام الجاري ،ستعمل الوزارة على تقييم النتائج المحقّقة ومقارنتها بالنتائج المتو ّقعة بحسب
ّ
المتوخاة ،يعرض التقرير أسباب هذا
اإلستراتيجيّة .وفي حال تبيّن أنّ هنالك فرق بين النتائج المحقّقة والنتائج
اإلختالف ويُح ّدد اإلجراءات الواجب إ ّتخاذها لتصحيح المسار .وهذه المسألة مهمّة جداً ألنها قد تؤ ّدي إلى إجراء
ّ
الخطة التشغيليّة للسنة القادمة.
تعديالت في
ّ
الخطة التشغيليّة للسنة
بعد إنجاز عمليّة التقييم ورفع التقرير في نهاية السنة الثالثة ،يحين موعد إعداد
ُ
ّ
الخطة اإلستراتيجيّة وعلى أساس التقرير الثالث مع األخذ باإلعتبار ك ّل التعديالت التي أجريت
الرابعة على أساس
ّ
الخطة اإلستراتيجيّة طوال م ّدة التنفيذ والتي ستمتد حتى نهاية العام .2020
على أنشطة
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 .1خطة العمل – لمحة عامة
رقم
النشاط

النشاط

وصف مقتضب للنشاط
( المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا العام)

(بحسب
الخطّة
اإلستراتيجيّة)

الميزانية
اإلضافية

النتيجة المتوخاة

الوحدة المسؤولة

(بحلول نهاية السنة(

(الداخلية والخارجيّة)

الفترة الزمنية ()2019
الفصل
1

الفصل
2

الفصل
3

الفصل
4

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

1.1.1

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

إجراءا
تبسيط
متابعة
الترخي /إقرار مشروعي تعديل
المرسومين األول برق  8018وال اني
برق  5243وتعميمها عبر الوسائل
المتاحة.
 ترسي ا ليا وتعميمها ومواصلةالعمل على تحدي ها وتصحيح مساراتها

ال ميزانيّة إضافيّة

1.1.2

إطللل ومتابعلللة مشلللاريع مشلللتركة ملللع
المنظّمللا الدوليّللة واإلقليميّلة والحكوميّلة
وغيلللر الحكوميّلللة والحكوملللا األجنبيّلللة
والبنللللل اللللللدولي والبنلللللور األوروبيّلللللة
واإلتحللللا األوروبّللللي ومصللللرف لبنللللان
والشركا الماليّلة لزيلا ة الحلوافز بهلدف
تللوفير تمويللل إضللافي للقطللا الصللناعي
ولتقدي مساعدا تقنيّة (مناط صناعيّة،
طاقة بديلة ،بيئة نظيفة ،أبحلاط وتطلوير،
تللللللدريب ،تسللللللوي  ،منتجللللللا جديللللللدة
ومتميّزة(.

إط ل مشللاريع مشللتركة مللع الشللركاء
للنهو بالقطا الصناعي من خ ل:
* زيا ة الحوافز وتوفير تمويل إضلافي
للقطا الصناعي
*تقلللللدي مسلللللاعدا تقنيّلللللة (منلللللاط
صلللناعيّة ،طاقلللة بديللللة ،بيئلللة نظيفلللة،
أبحللللاط وتطللللوير ،تللللدريب ،تسللللوي ،
منتجا جديدة ومتميّزة(.

التفلللللللاو ملللللللع  -مشللللاريع جديللللدة مللللع
الشللللللللركاء لزيللللللللا ة
مصلللللللللللللللللللللللرف
الحوافز وتوفير تمويل
لبنان،BDL/
إضللللللللللافي للقطللللللللللا
منظملللللللة األمللللللل
الصناعي.
المتحلللللدة للتنميلللللة
الصللللللللللللللللللناعية - /تقدي مساعدا تقنيّة
مللللللن تللللللدريب و ال
()UNIDO
صناعية حدي ة
اليابلللللان-هولنلللللدا-
النمسللللا -إيطاليللللا - -اليد العامللة تطلور
و ال صناعية حدي لة
االتحللللللللللللللللللللللللللا
تأمنت.
األوروبّللللي -بنلللل
االسللللللللللللللللللللت مار
األوروبّي- EIB
البنللل األوروبّلللي
لإلنشللاء والتعميللر
 -البن الدولي...
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 إقرار مشروعي تعديلالمرسومين

-

مصللللللللحة التلللللللراخي
بالتعاون مع الشركاء

X

 تعملللللللي م لللللللمونهماعبر الوسائل المتاحة.

X

 ترسللللللللللي ا ليللللللللللاوتعميمهلللللا وتحلللللدي ها
وتصحيح مساراتها

X
-

مصللللللللحة التلللللللراخي
الصناعيّة
مصلللحة الشللؤون التقنيّللة
والخدما الصناعيّة
مصلللللللحة المعلوملللللللا
الصناعيّة
مصلللللللللالح الصلللللللللناعة
اإلقليميّة.

X

X

X

رقم
النشاط

النشاط

وصف مقتضب للنشاط
( المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا العام)

(بحسب
الخطّة
اإلستراتيجيّة)

الميزانية
اإلضافية

النتيجة المتوخاة

الوحدة المسؤولة

(بحلول نهاية السنة(

(الداخلية والخارجيّة)

الفترة الزمنية ()2019
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
الصغيرة
والخاص لدع المؤ ّسسا
والمتو ّسطة والحرفية في القطاعا
التالية :تكنولوجيا المعلوما  ،األعشاب
ولوحا التح ّك االلكتروني وتعميمها
تباعا ً على قطاعا أخرى.

متابعة مأسسة الحوار بين القطاعين
العام والخاص من خ ل إقرار مسو ّ ة
القرار والبدء بالتنفيذ الفعلي للمشرو
وعقد إجتماعا لجنة الحوار لدع
القطاعا الصناعية ال ط المستهدفة

 الميزانيّللللللللللللللةإضافيّة
 تمويللل مللناالتحلللللللللللللللللللا
األوروبي.

1.1.4

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

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

ال ميزانيّة إضافيّة

1.2.1

رفع مستوى ائرة المدن والمناط
الصناعيّة في الوزارة إلى مصلحة
وتعزيز ورها وإنجاز البنى التحتيّة
للمناط الصناعيّة الجديدة المقترحة
(بعلب – تربل  /كوسايا – القا
والمتين بتمويل من هولندا وبالتعاون مع
منظمة األم المتحدة للتنمية الصناعية
والجها المانحة).

متابعة العمل على إنجاز البنى التحتيّة
للمناط الصناعيّة الجديدة عبر تأمين
تمويل لوضع ال ّدراسا الهندسيّة من
قبل مكتب إستشاري متخ ّ
من
ص
أجل إنجاز البنى التحتيّة للمناط
الصناعيّة الجديدة (بعلب – تربل–
قوسايا– القا و المتين).

 ال ميزانيّلللللللللللللللةإضافيّة
 تلللللأمين تمويللللللخارجي عبر:
 اليونيدوالحكومللللللللللللللللللللةاإليطآليّة
 -بنللل االسلللت مار

-

إقللللللللرار مسللللللللو ّ ة
القرار.
بلللدء التنفيلللذ الفعللللي
للمشرو .
إجتماعلللللا لجنلللللة
الحلللللللللوار للللللللللدع
القطاعلللللللللللللللللللللللا
الصللللناعية اللللل ط
المستهدفة استكملت
تقيي سنوي

-

تنفيللللللللذ مشللللللللرو
القللللللانون وإنجللللللاز
المراسلللللللللللللللللللل
ال زمة.
تعملي القللانون عبللر
الوسللائل اإلع ميّ لة
المتاحة.
فوائد الدمج نُ ِشلر
ش
عبللللر إقامللللة ُور ِ
عملللللللللللللل ملللللللللللللع
الصناعيين

-

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

-

-

-

مصلللللللللحة ال ّدراسللللللللا
االقتصلللللللا يّة واإلنملللللللاء
الصناعي.
االتحا األوروبي

X
X

X

X

-

1

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

3

-

مصلللللللللحة ال ّدراسللللللللا
االقتصلللللللا يّة واإلنملللللللاء
الصلللناعي بالتعلللاون ملللع
الشركاء:
وزارة الماليّللللللللللة  -إ ارة
الجملللللللارر  -مجلسلللللللي
الللللللللللوزراء والنللللللللللواب
وجمعيّلللللللة الصلللللللناعيين
اللبنانيين.

-

صللانعو القللرار 1و ائللرة
الملللللللللللدن والمنلللللللللللاط
الصلللللللللناعيّة ومنسّللللللللل
األنشللللطة مللللع اليونيللللدو
بالتنسي مع الشركاء:
السفارة الهولندية
التعاون
مكتب
اإليطالي  -السفارة

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

رقم
النشاط

النشاط

الميزانية
اإلضافية

وصف مقتضب للنشاط
( المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا العام)

(بحسب
الخطّة
اإلستراتيجيّة)

النتيجة المتوخاة

الوحدة المسؤولة

(بحلول نهاية السنة(

(الداخلية والخارجيّة)

الفترة الزمنية ()2019
الفصل
1

الفصل
2

الفصل
3

الفصل
4

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

األوروبّي
البن الدولي البن األوروبّليلإلنشاء والتعمير
-هولندا.

1.2.2

وريّة مع اإل ارا
عقد إجتماعا
عا ّمة
المعنيّة (إ ارا
والجها
ونقابا )
عا ّمة وبلديّا
ومؤ ّسسا
لتطوير البنى التحتيّة والخدما ال ّداعمة
للمؤسسا والمناط الصناعيّة.

متابعة التواصل مع اإل ارا والجها
المعنيّة بهدف الحصول على تمويل
( Concept
للمشاريع التنفيذيّة
 )notesالتي وضعتها الوزارة والتي
تهدف إلى تطوير البنى التحتيّة
للمؤ ّسسا
الداعمة
والخدما
والمناط الصناعيّة.

1.3.1

حل ّ
للا المصلللانع بكلللل الوسلللائل المتاحلللة
إيجابيللللا ً علللللى تللللدريب ع ّمللللاله ورفللللع
مستوى خبراته .

التواصل مع الصناعيين غيلر المنتسلين
لجمعيلللة الصلللناعيين اللبنلللانيين بشلللكل
مباشر أو عبر الجمعيّة للمنتسلبين ملنه
لتأمين ورا تدريبية له وللعمال.

-

ال ميزانيّة
إضافيّة
اليونيدو

-

ال ميزانيّلللللللة
إضافيّة
برنللللللللللللللامج
األملللللللللللللللللل
المتّحلللللللللللللدة
اإلنملللللللللائي/
UNDP

-

-

بدايللللللللللة عمليّللللللللللة
ان لللمام الشلللركا
إللللللللللى المنلللللللللاط
الصناعيّة
ورش عملللل عقلللد
مللللللللع الصللللللللناعيين
والجهلللللا المعنيلللللة
لنشلللر فوائلللد الملللدن
الصلللللللللللللللللللللللللللناعية
ولإلست مار فيها عند
إنشللللللللائها وإتمللللللللام
أعمال بناء المنلاط
الصناعية المقترحة

-

الحصلللللللول عللللللللى
تمويلللللللللل لتنفيلللللللللذ
مشلللللاريع بهلللللدف
تطللللوير البنللللى
التحتيّللللة بالتعللللاون
مع الجها المعنيّلة
والخللدما ال ّداعمللة
للمؤسسلللللللللللللللللللللا
والمنللللللللللللللللللللللللاط
الصناعيّة.
إسلللللللتمرار تنفيلللللللذ
الخطة بالتعاون ملع
الجها المعنية

-

-

-

4

 تأ ّمنلللللللت اللللللللدوراالتدريبيّلللة المتلللوفّرة
بالتعللللللللللاون مللللللللللع
اليونيللدو واالتّحللا
األوروبّللي والمعهللد
االوروبلللي للتعلللاون
والتنميللة)) IECD

اإليطآليّة و مع منظمة
األم المتحدة للتنمية
الصناعية.

-

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

X

X

X

-

مصللللللللحة التلللللللراخي
بالتعللللاون مللللع أصللللحاب
المصانع والشركاء

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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النتيجة المتوخاة

الوحدة المسؤولة

(بحلول نهاية السنة(
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الفترة الزمنية ()2019
الفصل
1

الفصل
2

الفصل
3

الفصل
4

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

-

اليونيدو

1.3.2

العمللل اخلي لا ً وخارجي لا ً لللدع المصللانع
المؤهّللللة والواعلللدة بلللالقرو والهبلللا
والتللدريب وخ فهللا وتطللوير تجهيزاتهللا
وقدراتها اإلنتاجيّة.

تعمي برامج التمويل والمساعدا
التقنيّة المتوفّرة بالتعاون مع جمعيّة
الصناعيين وورش عمل لتوعية
الصناعيين حول البرامج المتوفّرة
وعقد لقاءا مع المؤسسا المعنية
BDL- Kafalat-EU - Unido
لزيا ة تأمين القرو الميسرة والهبا
للقطا .

 مؤسّسللللللللةكفاال
 االتحلللللللللااألوروبي
 اليونيدو مصللللرفلبنللللللان
.BDL/

1.3.3

تعملللي مفهلللومي التخصّصللليّة والتكاملللل
باإلنتللاد اخليّ لا ً وخارجيّ لا ً بكللل الوسللائل
المتاحة.

العمل على عقد إجتماعا ورية
) (B to Bبللللين رجللللال أعمللللال
متخصّصللين فللي مفهللومي التخصّص ليّة
والتكامللللللل وم ّم للللللللين مللللللن القطلللللللا
الصناعي لنقل الخبرا  ،وإقاملة ورش
عمللل ومللؤتمرا ونللدوا متخصّصللة

ال ميزانيّلللللللللللللللللللة
إضافيّة.

شللللاركت المصللللانع
فيهلللا بالتعلللاون ملللع
جمعيّلللة الصلللناعيين
وتعميمهلللللللا عللللللللى
الصناعيين.
 أسلللللللماء المصلللللللانعالمنتسللللللللللبة الللللللللللى
اللللدورا التدريبيلللة
أ رجلللللللت ضلللللللمن
الئحة الشرف
-

-

-

5

راسللللللة أوضللللللا
اإلقلللللرا وسلللللبل
زيا تللللللللله وحلللللللللل
المشاكل القائمة.
ورش عملللللللللللللللللللل
لتوعيللة الصللناعيين
حللللللللول البللللللللرامج
التمويليلللة المتلللوفرة
بالتعاون مع جمعية
الصناعيين أقيمت
لقلللللللللللاءا ملللللللللللع
الشللللللركاء لزيللللللا ة
تللللللأمين القللللللرو
الميسللللرة والهبللللا
للقطلللا الصلللناعي
عقد

 عقد إجتماعا()B To B
ومم ّلللين مللن القطللا
الصلللللللللناعي لنقلللللللللل
الخبرا .
 -عقلللللللللد ورش عملللللللللل

-

-

صانعو القرار
 +من ّس مشرو
اليونيدو
إع ميو الوزارة
الباح ّون اإلقتصا يون
مصلحة المعلوما
الصناعيّة.

المدير العام
مصللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللحة
التراخي  /ائلللرة الملللدن
والمناط الصناعيّة
مصلللللللللحة ال ّدراسللللللللا
االقتصلللللللا يّة واإلنملللللللاء

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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2
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وها فللة للتوجيلله وصللوالً إلللى ترسللي
مفهلللومي التخصصلللية و التكاملللل فلللي
التجارية اخليا ً وخارجيا ً.
التعام

وملللؤتمرا ونلللدوا
متخصّصللللة وها فللللة
للتوجيه والتح ير.
 ترسلللللللللي مفهلللللللللوميالتخصصية والتكاملل
فللللللللللي التعللللللللللام
التجاريللللللللة اخليللللللللا ً
وخارجيا ً

-

1.3.4

تك يف إقامة ورش عمل ومؤتمرا
ُملزمة
وإجتماعا للخرود بتوصيا
من شأنها نشر ثقافة الوعي حول مكافحة
اإلغرا والزيا ة في الوار ا وتبسيط
إجراءاتها وقواعد المنشأ واإللتزام
المشترر بالعمل الجدي والبنّاء للمنافسة
الفاعلة تجاه الصناعا األجنبيّة.

نشر ثقافة الوعي حول مكافحة
االغرا والزيا ة في الوار ا بين
الصناعيين اللبنانيين ومتابعة العمل
بقانون حماية اإلنتاد الوطني وخفض
حج االستيرا وتشجيع االسته ر
المحلي

ال ميزانيّلللللللللللللللللةإضافيّة

 نشللللر ثقافللللة الللللوعيحلللللللللللول مكافحلللللللللللة
اإلغرا والزيا ة فلي
اللللللوار ا وتبسللللليط
إجراءاتهلللللا وقواعلللللد
المنشللا عبللر إسللتخدام
الوسللللللائل المتاحللللللة
وتبسللللليط إجراءاتهلللللا
وقواعد المنشأ.
 متابعللللللللة العملللللللللبقللللللللانون حمايللللللللة
اإلنتللللللاد الللللللوطني
وخفللللللللض حجلللللللل
االسللتيرا وتشللجيع
االسته ر المحلي

1.3.5

متابعة العمل الح يلا ملع النلواب أفلرا اً
ولجانا ً نيابيّة لتعديل النصوص القانونيّة
المتعلّقة بـ:
 رسلللوم المرفلللأ (ضلللمنا ً قطلللعغيللللللللللار ا ال الصللللللللللناعيّة

التواصل ملع اإل ارا المعنيّلة لتعلديل
النّصوص القانونيّة المتعلّقة:
برسللوم المرفللأ والجمللارر وال للريبة
على القيمة الم لافة ونشلر فوائلد هلذه
عبلللللر اسلللللتخدام الوسلللللائل
التعلللللدي

ال ميزانيّة إضافيّة

 التواصل معاإل ارا المعنيّة
(مجلس الوزراء
والماليّة وإ ارة
الجمارر).

6

الصناعي /ائرة التخطيط
والتنمية الصناعيّة
مصلللللللحة المعلوملللللللا
الصناعيّة.
البلديا
 اتحا رجال األعمالاتحللللا غللللرف التجللللارة
والصناعة والزراعة
النقابا المعنيّة
اليونيدو.
جمعيّلللللللللة الصلللللللللناعيين
اللبنانيين

-

مصلللللللللحة ال ّدراسللللللللا
االقتصلللللللللا يّة ( ائلللللللللرة
الحماية والدع ).
مصلللحة الشللؤون التقنيّللة
والخدما الصناعيّة.
وزارا اإلقتصلللللللللللللللللا
والتجارة والماليّلة وإ ارة
الجملللارر CA/وغلللرف
التجلللللللللارة والصلللللللللناعة
والزراعلللللللةCCIA
وجمعيّلللللللة الصلللللللناعيين
اللبنانيين والنقابا .

-

صانعو القرار و ائرة
الحماية والدع .
وزارة الماليّة وإ ارة
الجمارر ومجلسي
الوزراء والنواب.

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X
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الفصل
1

الفصل
2

الفصل
3

الفصل
4

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

-

والموا األوّليّة الصناعيّة).
رسللوم ال للريبة علللى القيمللة
الم افة.
رسوم إ ارة الجمارر.

 نشر فوائد هذهعبر
التعدي
استخدام الوسائل
اإلع ميّة (مجلّة
الحدط الصناعي –
الدليل الصناعي).
 النصوص المعدلةصدر

اإلع ميللة (مجلللة الحللدط الصللناعي –
الدليل الصناعي.
وإصدارها ونشرها وفقا ً لألصول

1.3.6

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

العمللل علللى وضللع ليّللة عمللل لتطبي ل
مبدأ المعاملة بالم ل واليدء بتطبيقله ملع
الدول التي ال تنفلذ نصلوص اإلتفاقيلا
التجارية

ال ميزانيّة إضافيّة

1.3.7

العمل على رفلع الرّسلوم الجمركيّلة عللى
بعض السّللع المسلتور ة والمنافسلة للسّللع
الداخلية بسبب زيا ة الوار ا واإلغرا
والدع .

العمل على رفع الرّسوم الجمركيّة على
بعللللض ال ّسلللللع المسللللتور ة والمنافسللللة
لل ّسلللللع الداخليللللة والبللللدء بتنفيللللذ رفللللع
الرّسللوم بطريقللة تدريجيّللة وإسللتكمال
رفع هذه الرسوم.

ال ميزانيّة إضافيّة

 ت وضع ليّة عمللتطبي مبدأ المعاملة
بالم ل.

-

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

-

صنا القرار
ائرة تشجيع الصّا را
و ائرة الق ايا
وال ّدراسا القانونيّة
ائرة الخدما
الصناعيّة.
مجلس الوزراء
ووزارا الماليّة
واإلقتصا والتجارة
وإ ارة الجمارر.CA/

-

صانعو القرار +ائرة
الحماية والدع  -ائرة
الخدما الصناعيّة.
مجلس الوزراء
ووزارا الماليّة
واإلقتصا والتجارة
وإ ارة الجمارر.CA/

 بدايللللللة تنفيللللللذ رفللللللعالرّسللللللللوم بطريقللللللللة
تدريجيّة.

-

 إستكمال رفع الرسلومالجمركية
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إجازا اإلستيرا والتصدير حيا

العمل مع الجهلا المعنيّلة فلي اللوزارة
لتحديد السّلع التي يجب فر إجلازا
السلللتيرا ها والتواصلللل ملللع اإل ارا
المعنيّللة :مجلللس الللوزراء ووزارتللي
اإلقتصللللللا والتجللللللارة والماليللللللة/إ ارة
الجمللللللارر و التعللللللاون مللللللع جمعيّللللللة
الصللناعيين اللبنللانيين وغللرف التجللارة
والصلللللللللناعة والزراعلللللللللة لتنسلللللللللي
الخطللوا ال زمللة وفللر اإلجللازا
حيلا يجلب ومتابعلة تنفيلذ المتفل عليلله
وتحديلللللد سلللللبل إسلللللتبدال اإلجلللللازا
بإجراءا اخرى

ال ميزانيّة إضافيّة

 العمل ت مع الجهاالمعنيّة في الوزارة
لتحديد السّلع الواجب
فر إجازا حول
إستيرا ها
 تللللل التواصلللللل ملللللعاإل ارا المعنيّللللللللللللة
لتنسلللللي الخطلللللوا
ال زملللللللة وفلللللللر
اإلجلللللللازا حيلللللللا
يجب.
 متابعللة تنفيللذ المتفلعليلللله وتحديللللد سللللبل
إسلللللتبدال اإلجلللللازا
بإجراءا اخرى

1.3.8

فر
يلزم.

ال ميزانيّة إضافيّة

 تحسّن جلو ة المنتجلااللبنانيّة.
 اصللبح المنللتج اللبنللانيمنافسلللا ً للسللللع األجنبيلللة
وتحسللنت جو تلله بنسللبة
%15

1.3.9

تك يلللف تعريلللف الملللواطن عللللى ال ّسلللللع
الوطنيّللة وجو تهللا لرفللع حج ل اسللته كها
وتخفيف استيرا المنتجا المشابهة.

العمللل علللى تحسللين جللو ة المنتجللا
اللبنانيّة لتصبح منافسة للسلع األجنبية.

ال ميزانيّة إضافيّة

 تحلللللللديا الصلللللللفحةاإللكترونيّة الخاصّة
بالوزارة بإستمرار.
 تيللللللللللللوي الللللللللللللدليلااللكترونلللللي لجميلللللع
المصلللانع المرخصلللة
مقسل بحسللب النشللاط
الصناعي.
 إعتمللللللللا الصللللللللفحةاإللكترونيلللللللللللللللللللللللللة
ومنشللورا الللوزارة

1.3.10

العمللللل المسللللتمرعلى اسللللتعمال وسللللائل
النشللللللر الخا ّ
صللللللة بللللللالوزارة ( ليللللللل
الصللناعا  ،األ لّللة التوجيهيّ لة ،الصللفحة
اإللكترونيّلللة ) وغيرهلللا (أفللل م وثائقيّلللة،
تلفزيلللون ،صلللحف) والطلللر اإلع ميّلللة
واإلع نيّة األخرى للتأثير والتوجيه.
.

متابعلللة تحلللديا الصلللفحة اإللكترونيّلللة
الخا ّ
صة بالوزارة بإسلتمرار وت لمينها
المعلوما الصناعيّة الكافية والمطلوبة
وتيلللللوي ليلللللل الصلللللناعا واألفللللل م
الوثائقية التي تشجع الصناعة اللبنانية
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-

صانعو القرار
 +مصلحة الشؤون
التقنيّة والخدما
الصناعيّة
مجلس الوزراء
 وزارة الماليّة/إ ارةالجمارر
وزارة اإلقتصا
والتجارة MoET

مصلحة الشؤون التقنيّة
والخدما الصناعيّة /ائرة
المواصفا والجو ة
 ائرة اإلحصاءاوالمعلوما .
-

مصللللللللللللحة ال ّدراسلللللللللللا
االقتصلللللللللا يّة واالنملللللللللاء
الصناعي.
ائلللرة التخطللليط والتنميلللة
الصناعيّة.
ائرة تشجيع الصّا را .
ائللللللللللرة اإلحصللللللللللاءا
والمعلوما .
جمعيّلللللللللللة الصلللللللللللناعيين
اللبنانيين.
وسائل االع م واالع ن.
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وصف مقتضب للنشاط
( المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا العام)

(بحسب
الخطّة
اإلستراتيجيّة)

الميزانية
اإلضافية

النتيجة المتوخاة

الوحدة المسؤولة

(بحلول نهاية السنة(

(الداخلية والخارجيّة)

الفترة الزمنية ()2019
الفصل
1

الفصل
2

الفصل
3

الفصل
4

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

واإلحصلللللللللللللللللللاءا
الصللناعية المنشللورة
كمرجعيللللة وكنللللاط
رسمي للوزارة
2.1.1

تللللللللأمين اإلحصللللللللاءا والمعلومللللللللا
الصللللناعيّة وتيويمهللللا للبنللللاء عليهللللا فللللي
السياسا واألنشطة والتوجها .

تلللأمين المعلوملللا اإلحصلللائيّة بشلللكل
وري وتيويمها.

ال ميزانيّلللللللللللللللللللة
إضافيّة.

 االسللللتمرار بتللللأمينالمعلوملللللللللللللللللللللللا
اإلحصللللائيّة بشللللكل
وري وتطوير عد
من التقارير
 راسلللا إحصلللائيةيبنلللللى عليهلللللا ملللللع
االسلللللتمرار بتنفيلللللذ
النظللللام االحصللللائي
الصناعي الدائ
 المعلوملللللللللللللللللللللللاالصللناعية اصللبحت
اك للللللللللللر وفللللللللللللرة
والدراسلللللللللللللللللللللا
واألبحللاط أصللبحت
أك ر مهنية وواقعية

2.1.2

تفعيللل اإلتصللال المباشللر وغيللر المباشللر
مع الجها المعنيّلة فلي اللداخل والخلارد
لزيا ة التبا ال التجارية وح ّل المشاكل.

تحسللين جلللو ة المنلللتج اللبنلللاني وإزاللللة
العراقيلللللللل التقنيّلللللللة أملللللللام وصلللللللول
ال ّ
صلللللا را اللبنانيّلللللة إللللللى األسلللللوا
األجنبيّة بالتعاون مع وزارة الخارجيّلة
والمغتللربين وعقللد المللؤتمرا الدوليللة
للمسلللللاعدة عللللللى زيلللللا ة الصلللللا را
الصلللناعية والتلللزام معظللل الصلللناعيين
بالمواصلللللفا الوطنيلللللة واإلوروبيلللللة
والعالمية

ال ميزانيّة إضافيّة

 تح ّسلن جللو ة العديللدملللللللللن المنتجلللللللللا
اللبنانيّة.
 اسللللللتمرار عمليّللللللةإزاللللللللة العراقيلللللللل
التقنيّلة أملام وصلول
ال ّ
صللا را اللبنانيّللة
إللللللللللى األسلللللللللوا
األجنبيّلللة بالتعلللاون
مع وزارة الخارجيّة
والمغتربين.
 -عقللللللد المللللللؤتمرا
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 مصلللللللللللحة المعلومللللللللللاالصلللللللللللللللللللللللللللناعيّة /ائرة
االحصلللاءا والمعلوملللا
بالتعللللاون مللللع المصللللالح
األخلللللرى فلللللي المديريلللللة
العامة للصناعة
 إ ارة الجمارر واإلحصاءالمركلللللللللللزي وجمعيّلللللللللللة
الصناعيين اللبنانيين.

 مصللللللللللحة ال ّدراسلللللللللااالقتصلللللللللا يّة واالنملللللللللاء
الصلللناعي /ائرة التخطللليط
والتنميللللللللة الصللللللللناعيّة –
مصلللللحة الشللللؤون التقنيّللللة
والخدما الصلناعيّة /ائرة
الجو ة والمواصفا .
 ائللللرة تشللللجيع الصللللا رابالتعللاون مللع ائللرة االحصللاء
والمعلوما
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الميزانية
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الوحدة المسؤولة

(بحلول نهاية السنة(

(الداخلية والخارجيّة)

الفترة الزمنية ()2019
الفصل
1

الفصل
2

الفصل
3

الفصل
4

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

الدوليلللللة للمسلللللاعدة
علللللللللللللى زيللللللللللللا ة
الصللللللللللللللللللللللا را
الصللللناعية والتللللزام
معظلللل الصللللناعيين
بالمواصللللللللللللللللللفا
الوطنية واإلوروبية
والعالمية
2.1.3

الترويج اإلع مي واإلع ني عبر تغطية
جميلللع األنشللللطة لزيللللا ة ال ّ
صللللا را
الصللناعيّة وتشللجيع اإلسللته ر األجنبللي
للمنتجا الوطنيّة.

العمللللل علللللى توزيللللع ونشللللر المللللوا
اإلع نية واإلحصائيّة واإلع ميّة عبلر
اإلعل م المرئلي والمسلمو واإلسلتفا ة
من خبرة اللبنانيين في الخارد وخاصة
القطاعا ا القيمة الم افة العالية

ال ميزانيّلللللللللللللللللللة
إضافيّة.

 توسّللللللع م ّ للللللطرلتوزيع ونشر الموا
اإلع نيّللللللللللللللللللللللللللة
واإلحصلللللللللللللللللللائيّة
واإلع ميّلللللة عبلللللر
اإلعلللللل م المرئللللللي
والمسللمو وتركيللز
اإلهتمللام المجتمعللي
عللللللللللللى أهميّلللللللللللة
الصناعة الوطنيّة.
 اإلسللتفا ة مللن خبللرةاللبنللللللللللانيين فللللللللللي
الخلللللارد وخاصلللللة
القطاعلللللللللللللا ا
القيمة الم افة

2.1.4

اخليللللللا ً وخارجيللللللا ً
تنظللللللي المعللللللار
والمشللاركة فيهللا ضللمن منظللور متط ل ّور
ها ف ومتخ ّ
ص .

العمل على زيا ة وجو الجناح اللبنلاني
في المعلار الدوليّلة وزيلا ة الحلوافز
لمشللاركة الصللناعيين فيهلللا مللن خللل ل
جمعيّة الصناعيين اللبنانيين والمؤسّسلة
العامللة لتشللجيع اإلسللت مارا فللي لبنللان
(إيدال) .IDAL/

 ال ميزانيّللللللللللللةإضافيّة
 تمويل خارجيمللن اليونيللدو
واالتّحللللللللللللللللا
األوروبّي.

 از يا وجو الجناحاللبنلللللللللللاني فلللللللللللي
المعار الدوليّة.
 از يلللللللا الحلللللللوافزلمشلللللللللللللللللللللللللللاركة
الصلللللللناعيين ملللللللن
خللللللللل ل جمعيّلللللللللة
الصناعيين وإيلدال /
.IDAL

10

-

مصلحة ال ّدراسا
االقتصا يّة واإلنماء
الصناعي /ائرة التخطيط
والتنمية الصناعيّة
جمعيّة الصناعيين
اللبنانيين ALI/
إتحا غرف التجارة
والصناعة والزراعة
التجمعا الصناعيّة
النقابا
وسائل إع م وإع ن
وزارة الخارجيّة
والمغتربين..

-

صانعو القرار
وائر تشلجيع ال ّ
صلا را
والتخطلللللللللليط والتنميللللللللللة
الصلللللللللناعيّة والتعلللللللللاون
والع قا الصناعيّة
من ّسللللللللللللقو المشللللللللللللاريع
والبرامج.
وزارة اإلقتصا والتجارة/
 - MoETمنظمللللة األملللل

-

-
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النتيجة المتوخاة

الوحدة المسؤولة
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الفصل
1

الفصل
2

الفصل
3

الفصل
4

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

 إز يللللللللللا نسللللللللللبةالمشلللللللللاركة فلللللللللي
المعللار الداخليللة
والخارجيللللللللللللللللللللللة
للصللناعيين وتنظللي
معللللللار محليللللللة
و ولية

المتحلللللللللللللللدة للتنميلللللللللللللللة
الصللللللللللللللللناعيّة/اليونيدو -
جمعيّللللللللللة الصللللللللللناعيين
اللبنللللللللللانيين  -االتحللللللللللا
األوروبي.EU/

2.1.5

ترسي ليّة التواصل مع البع لا اللبنانيّلة
في الخارد بالتنسي مع وزارة الخارجيّة
والمغتربين ومع البع ا األجنبيّة العامللة
فلللي لبنلللان والمنظّملللا الدوليّلللة لتسلللهيل
التبلللا ل التجلللاري والتعريلللف بالمنتجلللا
اللبنانيّللة وتقريللب الصللناعيين مللن رجللال
األعمال والتجار.

عقللد إجتماعللا مللع الملحقللين اللبنللانيين
التجللللللاريين فللللللي الخللللللارد ومتابعللللللة
توصللليا اإلجتماعلللا وتقيلللي النتلللائج
لتفعيل التبا ل التجاري

 ال ميزانيّللللللللللللةإضافيّة.
 -تمويل خارجي

 عقللد إجتماعللا مللعالبع لللا الدبلوماسلللية
اللبنانيّة في الخارد.
 متابعلللللللة توصللللللليااإلجتماعلللللللا ملللللللع
الملحقلللللين اللبنلللللانيين
التجللللللللللاريين فللللللللللي
الخارد وتقيي النتائج
لتفعيللللللللللل التبللللللللللا ل
التجللللللللاري للسلللللللللع
والخلللللللللللللللللللللللللللدما
والمسلللللللللاهمة فلللللللللي
نهو االقتصا

 صانعو القرار ائرة تشجيع الصّا را ائللرة التخطللليط والتنميلللةالصناعيّة.

2.2.1

ع ليبان بار وتوسليع مروحلة التعريلف
به بين الصناعيين.

از يا عد المؤسسلا الصلناعيّة التلي
تستفيد من نشلاطا ليبلان بلار Liban
( Packتلللللللدريب -مواصلللللللفا -
إستشارا  ،إل ).

ال ميزانيّة إضافيّة

 تعريللللف المؤ ّسسللللاالصلللناعيّة بنشلللاطا
ليبلان بلار واالسللتفا ة
من خلدماتها (تلدريب
 مواصللللللللللللللللللفا -إستشارا  ،إل )
 از يلللللللللللللا علللللللللللللدالمؤسسلا المسللتفيدة
ملللللللللللن نشلللللللللللاطا
)(Liban Pack

 ائرة المواصفاالجو ة.
 ليبان بار جمعيّللللللللللة الصللللللللللناعييناللبنانيين.

2.2.2

حل ّ
لللا مؤسّسللللة المقللللاييس والمواصللللفا
اللبنانيّة على تك يلف إصلدار المواصلفا

المتابعللللة الدائمللللة لوضللللع توصلللليا
إلصدار مواصفا جديدة وقواعد فنيّة

ال ميزانيّلللللللللللللللللللة
إضافيّة.

 وضللللللع توصللللللياإلصلللدار مواصلللفا

 ائللرة المواصللفا ومراقبللةالجو ة.
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 وزارة الخارجيّللللللللللللللللللللللللةوالمغتربين
 االتّحا األوروبي EU/ -اليونيدو.

ومراقبة
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1

الفصل
2

الفصل
3

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

جديلللدة وقواعلللد فنيّلللة
لتلللوفير ب لللائع منلللة
في األسوا اللبنانية
 متابعلللللللللللة إلتلللللللللللزامالصلللللللللللللللللللللللللناعيين
بالمواصلللللللللللللللللللللفا
المعمللللللول لتحسللللللين
جللللللللللو ة االنتللللللللللاد
والتصدير

وتطبيقهللا لرفللع مسللتوى جللدوى اإلنتللاد
الوطني.

2.2.3

توقيع مذ ّكرا التفاه واإلتفاقيا الدوليّة
المتعلّقة باإلعتراف المتبا ل بالمواصفا
الوطنيّة وشها ا المطابقة.

وضللللع توصلللليا لمؤسسللللة المقللللاييس
والمواصفا اللبنانيلة  -ليبنلور ولمعهلد
البحوط الصناعيّة بالتعاون مع جمعيّلة
الصلللناعيين اللبنلللانيين لتوقيلللع إتفاقيلللا
جديدة.

ال ميزانيّلللللللللللللللللللة
إضافيّة.

 توسلللللللليع مروحلللللللللةاالتصلللال والتواصلللل
مع البع ا األجنبية
 متابعللللللللللة وضلللللللللللعتوصللللللليا لتوقيلللللللع
إتفاقيلللا جديلللدة ملللن
جانللب ليبنللور ومعهللد
البحللللللللللللللللللللللللللللللللوط
الصللناعية IRI/حللول
االعتللللراف المتبللللا ل
بالمواصفا الوطنيلة
وشها ا المطابقة

2.2.4

تنظي ورش عمل مع الشركاء (ليبنلور –
معهد البحوط الصناعيّة) ومؤسسا ملن
القطللا الخللاص لتقللدي مسللاعدا تقنيللة
للمصللانع للحصللول علللى شللها ا CE :
و.ISO
Mark

العمللل علللى زي لا ة التواصللل مللع معهللد
البحوط الصناعيّة وإقامة ورش تدريب
نوعية لتقدي مساعدا تقنية للمصانع

ال ميزانيّة إضافيّة

 از يللا التواصللل مللعمعهللللللللللد البحللللللللللوط
الصلللللناعيّةIRI/
وليبنلللور ومؤسسلللا
من القطا الخاص.
 إقاملللة ورش تلللدريبنوعيلللللللللللة لتقلللللللللللدي
مسللللللللاعدا تقنيللللللللة
للحصلللللللللول عللللللللللى
الISOوCE Mark
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 مؤسّسلللللللللللللة المقلللللللللللللاييسوالمواصفا (ليبنور).

-

صانعو القرار
وائر المواصفا ومراقبة
الجو ة وتشلجيع ال ّ
صلا را
والحماية والدع
مؤسّسللللللللللللة المقللللللللللللاييس
والمواصفا اللبنانيّة
معهد البحوط الصناعيّة
جمعيّة الصناعيين
غلللرف التجلللارة والصلللناعة
والزراعة
ّ
وزارتلللللللللللي الخارجيلللللللللللة
والمغتربين والعدل.

-

ائرة التأهيل التقني
ائرة المواصفا
الجو ة
مؤسّسلللللللللللللة المقلللللللللللللاييس
والمواصفا اللبنانيّة
معهد البحوط الصناعيّة...

-

-
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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1
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2

الفصل
3

الفصل
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اجل اجتياز المراحل هذا
العام(

2.3.1

العمللللل علللللى مشللللرو قللللانون بإعفللللاء
الصّا را الصناعيّة ملن ضلريبة اللدخل
بنسبة  %100بعد أن استق ّر تطبي قانون
اإلعفاء بنسـبة  % 50من ال ريبة.

اإلستحصللللال علللللى موافقللللة الجهللللا
المعنيّللللة ووضللللع راسللللا الجللللدوى
والخطلللط المؤيّلللدة وإصلللدار القلللانون
باإلعفاء وضع ا ليا التطبيقية.

ال ميزانيّلللللللللللللللللللة
إضافيّة.

2.3.2

تخفيللف إجللراءا التصللدير بالتعللاون مللع
إ ارة الجمللللللارر والللللللوزارا المعنيّللللللة
مباشلللرة (اإلقتصلللا والتجلللارة والصلللحة
والزراعة والبيئة ،إل .).

العمل على وضع ليا تعاون وتنسلي
وح ّل مشلاكل ومتابعلة وتيلوي وتحلديا
اإلجراءا

ال ميزانيّة إضافيّة

 وضلللع ليلللا تعلللاونوتنسللللللللللي وحلللللللللل ّل
مشاكل.
 متابعللللللللللة وتيللللللللللويوتحديا اإلجراءا

2.3.3

العمللللل علللللى إقللللرار مشللللرو القللللانون
المتعلّللل بإعفلللاء الملللوا األوّليّلللة وا ال
والمعللللل ّدا المسلللللتور ة للصلللللناعة ملللللن
ال ريبة.

تفعيلللل التواصلللل ملللع الجهلللا المعنيّلللة
السا ة النل ّواب والكتلل النيابيّلة ملن أجلل
إقرار مشرو القانون المتعل باالعفاء
ال ريبي والقيام بالتح يرا ال زملة
مع اإل ارا المعنية

ال ميزانيّة إضافيّة

3.1.1

الطلللب ملللن أصللحاب المصلللانع اسلللتقبال
ط ل ّ ب جامعللا ومعاهللد فنيّللة مللن أجللل
إجراء فترة تمرين تلرتبط باختصاصلاته
بالتنسي مع وزارة الصناعة .MoI

العملللللل عللللللى زيلللللا ة علللللد الطللللل ب
المسلللتفيدين ملللن ا ليّلللة وتطلللوير ليلللة
العمل بين األقطاب ال ثة

ال ميزانيّة إضافيّة

 وافقللللللللت الجهللللللللاالمعنيّلللللة و ُوضلللللعت
راسللللللا الجللللللدوى
والخطط المؤيّدة.

-

 إصدار قانون اإلعفاءوا ليا التطبيقية

-

 ائرة تشجيع الصّا را ائرة الحماية والدع مصللللحة الشللللؤون التقنيّللللة/ائرة الخدما الصناعيّة.

 تفعيلللللل اإلتّصلللللاالوال للغط مللن أجللل
إقرار المشرو .

-

 متابعللة التواصللل مللعالنلللللللللواب والكتلللللللللل
النيابية إلقراره.
 متابعلللة التح للليراال زمة ملع اإل ارا
المعنيللللللللة لتطبيلللللللل
القانون عند إقراره

-

صانعو القرار
ائرة الحماية والدع .
ائلللرة الق لللايا وال ّدراسلللا
القانونيّة.
ائللللرة التخطلللليط واإلنمللللاء
الصناعي.
وزارة الماليّلللللللللللللللللللة /إ ارة
الجمارر  -مجلس الوزراء.

-

ائرة التأهيل التقني
مصلحة التراخي
منسّقو المشاريع والبرامج
الجامعللللا  -وزارة التربيللللة
والتعلي العالي
جمعيّللللللللللللة الصللللللللللللناعيين
اللبنانيينALI/

 ارتفللا عللد الط ل بالمسلللتفيدين ملللن ليّلللة
التمرين.
 تطللللوير ليللللة العملللللبين األقطاب ال ثة

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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صانعو القرار
ائرة الحماية والدع
ائللللرة التخطلللليط واإلنمللللاء
الصناعي
ّ
ائللرة الق للايا والدراسللا
القانونيّة
وزارة الماليّلللللللللللللللللة  /إ ارة
الجمارر
مجلسي الوزراء والنواب
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1
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2

الفصل
3

الفصل
4
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اجل اجتياز المراحل هذا
العام(

3.1.2

إيجللا شللبكة تواصللل فاعللل وتع لاون بللين
الجهللا المعنيّللة لتحفيللز عوامللل االبتكللار
والتطوير(وزارة التربية والتعلي العلالي،
الجامعللللللا والمعاهللللللد الفنيّللللللة جمعيّللللللة
الصللللناعيين اللبنللللانيين ومعهللللد البحللللوط
الصلللناعيّة والمجللللس اللللوطني للبحلللوط
العلمية).

 إنشللاء شللبكة ع قللا بللين القطللاعينالعلللللام والخلللللاص لتحفيلللللز عواملللللل
االبتكلللار والتطلللوير وتفعيلللل برنلللامج
ليرا.LIRA/
 وضع راسا وأبحاط. ورش عمل وندوا ومؤتمرا . تدريب ومواكبة بهلدف تطلوير ليلاالعمل وتعمي اهمية األبحاط والتطلوير
في األعمال

ال ميزانيّة إضافيّة

3.1.3

السللعي إلقللرار مشللرو القللانون الرامللي
إللللى تعلللديل الملللا ة  5مكللل ّرر ملللن قلللانون
ضللللريبة اللللللدخل لجهلللللة إعفلللللاء نفقلللللا
األبحاط والتطوير من ضريبة الدخل.

متابعللللة العمللللل مللللع الجهللللا المعنيّللللة
إلقللرار مشللرو القللانون لحس ل نفقللا
األبحللللللاط والتطللللللوير مللللللن ضللللللريبة
الدخل ) (Lobbyingومتابعة المسلار
القانوني إلقرار المشرو .

ال ميزانيّة إضافيّة

 ممارسة ال غطومتابعة المسار
القانوني إلقرار
المشرو .
 -إقرار المشرو

3.1.4

تفعيللل العمللل بإتفاقيّللة التعللاون الموقّعللة
بين وزارتي الصناعة والتربية و التعللي
العلللالي وجمعيّلللة الصلللناعيين اللبنلللانيين
لتقريلب المنلاهج والبلرامج التعليميّلة مللن
الحاجللللا التصللللنيعيّة وإليجللللا بللللدائل
وطر إنتاد جديدة ومتطورة و ل ملن
خ ل:
 قيلللام الصلللناعيين بزيلللارا إللللى
المعاهد والجامعا .
 اسللللتقبال الطلللل ّ ب مللللن مختلللللف

إقامللة ورش عمللل ونللدوا ومعللار
صلللناعيّة فلللي المعاهلللد والملللدار فلللي
مختلللللف األراضللللي اللبنانيّللللة وتللللأمين
فللرص عمللل للخ ل ّريجين وإعطللاء مللوا
علميللة فللي الجامعللا والمعاهللد الفنيللة
تخت بالصلناعة واإلبتكلار واألبحلاط
والتكنولوجيلللا واإلسلللتفا ة ملللن خبلللرا
األسلللللاتذة الجلللللامعيين وفلللللي المعاهلللللد
المتخصصة

 ال ميزانيّللللللللللللةإضافيّة
 تمويل خارجيمللللللللللللن وزارة
التربيللللللللللللللللللللة
والجامعلللللللللا
ومعهللللللللللللللللللللد
البحلللللللللللللللللوط
ال ّ
صلللللللللللللناعيّة
وجمعيّلللللللللللللللللة

 إقامللللللة ورش عملللللللونللللدوا ومعللللار
صللناعيّة فللي المعاهللد
والملللللللللدار فلللللللللي
مختللللللف األراضلللللي
اللبنانيّة.
 فلللللللللرص عمللللللللللللخريجين تامنت
 إعطاء موا علميةفلللللللي الجامعلللللللا

-

تفعيل شبكة الع قلا
ملللن القطلللاعين العلللام
والخاص.
تفعيللل برنللامج ليلللرا/
.LIRA
وضللللللع ال ّدراسللللللا
واألبحاط ونشرها.
اللللللللللوزارة مركلللللللللز
أبحللللللاط و راسللللللا
وتوجيه.
تطللوير ليللا العمللل
وتعمللللللللللي أهميللللللللللة
األبحللللاط والتطللللوير
في األعمال

-

-
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فري ل عمللل برئاسللة سللعا ة
المدير العام.
وزارة التربيلللللللة والتعللللللللي
العالي
الجامعا والمعاهد الفنيّة
جمعيّلللللللللللة الصلللللللللللناعيين
اللبنانيين
معهد البحوط الصناعيّة
المجللللس اللللوطني للبحلللوط
العلميّة.

صانعو القرار
ائرة الحماية والدع
ائرة الق ايا وال ّدراسا
القانونيّة
وزارة الماليّة /إ ارة
الجمارر
مجلسي الوزراء والنواب
ولجانه المخت ّ
صة.

 صانعو القرار ائرة التأهيل التقني ائرة تشجيع الصّا را ائللللرة التخطلللليط والتنميللللةالصناعيّة
 ائرة الق ايا وال ّدراساالقانونيّة.
 جمعيّلللللللللة الصلللللللللناعييناللبنانيين
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1

الفصل
2

الفصل
3

الفصل
4
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اجل اجتياز المراحل هذا
العام(

الصللللللللللناعيين
اللبنانيين.

والمعاهلللللد الفنيلللللة
تخللت بالصللناعة
واإلبتكلللللللللللللللللللللللار
واألبحللللللللللللللللللللللاط
والتكنولوجيلللللللللللللللا
لإلسللتفا ة مسللتقب ً
مللللن اليللللد العاملللللة
المتخصصللللة فللللي
المصانع اللبنانية

المستويا في المصانع لتعلريفه
بالصناعة الوطنيّة.
 كسلللر حلللاجز اللللرفض والعدائيّلللة
بللين المجتمللع اللبنللاني والصللناعة
الوطنيّة.
 ربط اسلته ر المنتجلا المحليّلة
باإلنتماء الوطني.

3.2.1

عقد إجتماعا تنسيقيّة مع الجها التلي
تللللؤ ّمن تمويللللل وإ ارة و/أو مسللللاعدا
تقنيلللللة للحاضلللللنا الصلللللناعيّة للللللدع
أصللحاب اإلبتكللارا فللي الميللا ين التللي
تسلللاه فلللي تطلللوير القطلللا الصلللناعي
وتكنولوجيلللللللللللا المعلوملللللللللللا (وزارة
االتصلاال - Berytech – BIAT) -
.)SouthBic

العمل على زيا ة عد الشركا الناشئة
في الحاضنا وترسي مفلاهي اإلبلدا
والتخصّصيّة وتوسيع رقعة الصلناعا
اإلبداعية والمتجد ة

ال ميزانيّة إضافيّة

 إز يللللللللللا عللللللللللدالشلللركا الناشلللئة
في الحاضنا .
 تر ّسللللللل مفلللللللاهياإلبللللللللللللللللللللللللللللدا
والتخصّصيّة.
 توسلللللللليع رقعللللللللةالصلللللللللللللللللللناعا
اإلبداعيلللللللللللللللللللللللة
والمتجد ة

3.2.2

تطوير بنو مشاريع اإلتفاقيّلا والتعلاون
العلمللي وتبللا ل الخبللرا باإلشللترار مللع
ّ
البحا العلمي لتطبيل
الجامعا ومراكز
أف لللللللل األبحلللللللاط فلللللللي المجلللللللاال
التخصّص ليّة التللي تراهللا الللوزارة مناسللبة
كتكنولوجيلللللا النلللللانو ،الميكلللللاترونيكس،
الصللناعا الغذائيّ لة ،األ ويللة ،البرمجللة،
الطاقا البديلة ،تصنيع المعدا وا
الصناعيّة ،المنتجا التجميليّة والعطور،
األعشلللللاب الطبيّلللللة ،الكيميلللللاء الحيويّلللللة
والصناعيّة والصناعا التدويريّة ،إل .

تقدي حوافز للكفاءا لتنفيذ إختراعلا
جديللدة وتللأمين جهللا اعمللة لمسللاعدة
المبتكللللرين علللللى تطبيلللل إبتكللللاراته
الجديللدة ،وإقامللة ورش عمللل ونللدوا
ومؤتمرا مع تخصي جوائز و عل
إع ملللللي وتوجيللللله و عللللل لإلبتكلللللار
واإلبدا والتطوير

 ال ميزانيّللللللللللللةإضافيّة
 تمويل خارجيملللللللللللن وزارة
التربيلللللللللللللللللللة
والجامعلللللللللا
وجمعيّللللللللللللللللة
الصلللللللللناعيين
اللبنلللللللللللللللانيين
ومعهلللللللللللللللللللد
البحللللللللللللللللوط
الصناعيّة.
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-

-

تقلللللللللدي حلللللللللوافز
للكفللللللاءا لتنفيللللللذ
إختراعا جديدة.
تأمين جها اعمة
لمساعدة المبتكلرين
علللللللللللى تطبيلللللللللل
إبتكللاراته الجديلللدة
وإقامللة ورش عمللل
ونلللللللللللللللللللللللللللدوا
ومؤتمرا .
توزيع جوائز و ع
إع ملللللي وتوجيللللله
و عللللللل لإلبتكلللللللار

 وزارة التربيللللة والتعللللليالعالي
 -الجامعا .

صانعو القرار
من ّس اليونيدو
مصلللللللللحة المعلومللللللللا
الصناعيّة
مصلللحة الشللؤون التقنيّللة
والخدما الصناعيّة
وزارة االتصاال
..Berytech - BIAT
.

-

-

صانعو القرار
ائرة تشجيع الصّا را
ائرة الق ايا وال ّدراسا
القانونيّة
الللللللللللدوائر المخت ّ
صللللللللللة
كالمواصللللفا ومراقبلللللة
الجو ة والترخي .
الجامعا
وزارة التربيللللللللةوالتعلي
العالي
جمعيّلللللللللة الصلللللللللناعيين
اللبنانيين
ومعهللللللللللللد البحللللللللللللوط

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)

الميزانية
اإلضافية

النتيجة المتوخاة

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(

واإلبدا والتطوير

3.2.3

الفترة الزمنية ()2019

ّ
البحلللا العلملللي فلللي المجلللاال
تشلللجيع
الصللللللناعيّة وتعميملللللله بالتعللللللاون مللللللع
الجامعلللا والمؤسسلللا المعنيّلللة اخلللل
لبنان وخارجه.

تللللللأمين حللللللوافز ألسللللللاتذة وطلللللل ب
الجامعللا لزيللا ة األبحللاط العلميّ لة فللي
القطللا الصللناعي وإقامللة ورش عمللل
ونللللدوا ومللللؤتمرا وتشللللكيل لجنللللة
إشللرافية مختصللة بالتعللاون مللع جمعيللة
الصناعيين اللبنانيين

ال ميزانيّة إضافيّة
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 إطلللللل مشللللللاريعبحللا علمللي جديللدة
ا قيمللللة م للللافة
للقطلللا الصلللناعي،
وإقامللة ورش عمللل
ونلللللللللللللللللللللللللللللدوا
ومؤتمرا .
 لجنلللللللللة إشلللللللللرافيةمختصللللة بالتعللللاون
مللللللللللللع جمعيللللللللللللة
الصللللللللناعيين تلللللللل
تشكيلها

الصناعيّة.

صلللانعو القلللرار بالتعلللاون ملللع
الجامعا
 وزارة التربيللللللللة والتعللللللللليالعالي
 جمعيّة الصناعيين اللبنانيين -معهد البحوط الصناعيّة.

X

X

X

X

X

X

X

X

 .2خطة العمل – تقييم سنة 2019

رقم النشاط

النشاط

(بحسلللللللب الخطّلللللللة
اإلستراتيجيّة)

1.1.1

تبسلللللللليط إجللللللللراءا التللللللللرخي الخا ّ
صللللللللة
بالمؤسسا الصغيرة والمتوسطة الحج وقوننة
أوضلللاعها وتوجيههلللا بالتعلللاون ملللع الشلللركاء
(وزارا البيئللللة والصلللل ّحة العا ّمللللة والزراعللللة
واألشللللغال العا ّمللللة/التنظي المللللدني والشللللؤون
اإلجتماعيّللللللة ،ونقابللللللة الحللللللرفيين ،وجمعيّللللللة
الصلللللللناعيين اللبنلللللللانيين ،وغلللللللرف التجلللللللارة
والصناعة والزراعة).

1.1.2

إط ومتابعة مشاريع مشتركة مع المنظّما
الدوليّة واإلقليميّة والحكوميّة وغير الحكوميّة
والحكوما األجنبيّة والبن الدولي والبنور
األوروبيّة واإلتحا األوروبّي ومصرف لبنان
والشركا الماليّة لزيا ة الحوافز بهدف توفير
تمويل إضافي للقطا الصناعي ولتقدي
مساعدا تقنيّة (مناط صناعيّة ،طاقة بديلة،
بيئة نظيفة ،أبحاط وتطوير ،تدريب ،تسوي ،
منتجا جديدة ومتميّزة(.

النتيجة المتوخاة

النتيجة المحققة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

-

إقللرار مشللروعي تعللديل المرسللومين رقلل
 8018ورقلللللل  5243تبسلللللليط إجللللللراءا
التراخي .
تعمللي م للمون المرسللومين عبللر الوسللائل
اإلع مية المتاحة.
ترسلللللللي ا ليلللللللا وتعميمهلللللللا والعملللللللل
المتواصل على تحدي ها وتصحيح مساراتها

-

إقامة مشاريع مشتركة مع المنظّما الدوليّة
واإلقليميّللللة والحكو ّميللللة وغيللللر الحكوميّللللة
والحكومللللللا األجنبيّللللللة والبنلللللل الللللللدولي
ومصللرف لبنللان والشللركا الماليّللة لزيللا ة
الحوافز بهدف توفير تمويل إضلافي للقطلا
الصناعي.

-

تقللدي مسللاعدا تقنيّللة (منللاط صلللناعيّة،
طاقللة بديلللة ،بيئللة نظيفللة ،أبحللاط وتطللوير،
تدريب ،تسوي  ،منتجا جديدة ومتميزة(.

-

اليد العامللة تطلور و ال صلناعية حدي لة
تأمنت.

-
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الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

رقم النشاط

النشاط

(بحسلللللللب الخطّلللللللة
اإلستراتيجيّة)

1.1.3

مأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص
الصغيرة والمتو ّسطة
المؤ ّسسا
لدع
والحرفيّة ال سيما تكنولوجيا المعلوما ،
األعشاب ولوحا التح ّك االلكتروني وتعميمها
تباعا ً على قطاعا أخرى.
إقرار مشرو قانون الدمج بين المصانع ونشر
نحو التو ّسع
فوائده وتوجيه اإلست مارا
والتكامل من أجل تفعيل المرسوم المتعلّ
بالتحسين العقاري وتخفيض نسبة ال ريبة
(من  10إلى أقل من  %5بأقل تقدير) لتخفيف
العبء على الصناعيين.
رفع مستوى ائرة المدن والمناط الصناعيّة
في الوزارة إلى مصلحة وتعزيز ورها وإنجاز
البنى التحتيّة للمناط الصناعيّة الجديدة
المقترحة (بعلب – تربل – جليلية و/أو غيرها
والمتين بتمويل من هولندا وبالتعاون مع
اليونيدو.

1.2.2

عقد إجتماعا وريّة مع اإل ارا والجها
عا ّمة
عا ّمة ومؤ ّسسا
المعنيّة (إ ارا
وبلديّا ) لتطوير البنى التحتيّة
ونقابا
والمناط
ال ّداعمة للمؤسسا
والخدما
الصناعيّة.

1.3.1

ّ
حا المصانع بكل الوسائل المتاحة إيجابيا ً
على تدريب ع ّماله ورفع مستوى خبراته .

1.1.4

1.2.1

-

-

-

النتيجة المتوخاة

النتيجة المحققة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

متابعة إقرار مسو ّ ة القرار
بداية التنفيذ الفعلي للمشرو .
إجتماعللا لجنللة الحللوار لللدع القطاعللا
الصناعية ال ط المستهدفة استكملت
تقيي سنوي
تنفيذ مشرو القانون وإنجاز المراس
ال زمة.
تعمي القانون عبر الوسائل اإلع ميّة
المتاحة.
فوائد الدمج نشر عبر إقامة ورش عمل
مع الصناعيين
تنفيللذ ال ّدراسللا الهندس ليّة إلنشللاء المنللاط
الصللناعيّة المقترحلللة عبلللر اليونيلللدو وبدايلللة
العمل على بناء المناط الصناعيّة.
بداية عمليّة ان مام الشلركا إللى المنلاط
الصناعيّة
ورش عمل مع الصناعيين والجها المعنية
لنشللر فوائللد المللدن الصللناعية ولإلسللت مار
فيها عند إنشائها وإتمام أعمال بناء المنلاط
الصناعية المقترحة
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
 تأ ّمنت الدورا التدريبيّة المتوفّرة بالتعاونمع اليونيدو واالتّحا األوروبّي والمعهد
االوروبي للتعاون والتنمية)) IECD
شاركت المصانع فيها بالتعاون مع جمعيّة
الصناعيين وتعميمها على الصناعيين.
 اسماء المصانع المنتسبة الى الدوراالتدريبية أ رجت ضمن الئحة الشرف
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الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

رقم النشاط

النشاط

(بحسلللللللب الخطّلللللللة
اإلستراتيجيّة)

النتيجة المتوخاة

النتيجة المحققة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

1.3.2

العمل اخليا ً وخارجيا ً لدع المصانع المؤهّلة
والتدريب
والهبا
والواعدة بالقرو
وخ فها وتطوير تجهيزاتها وقدراتها
اإلنتاجيّة.

1.3.3

تعمي مفهومي التخصّصيّة والتكامل باإلنتاد
اخليّا ً وخارجيّا ً بكل الوسائل المتاحة.

 عقد إجتماعا ( )B To Bبين رجالأعمال متخصّصين في مفهومي التخصّصيّة
والتكامل ومم ّلين من القطا الصناعي لنقل
الخبرا .
 عقد ورش عمل ومؤتمرا وندوا متخصّصةوها فة للتوجيه والتح ير.
 ترسي مفهومي التخصصية والتكامل فيالتجارية اخليا ً وخارجيا ً
التعام

1.3.4

تك يف إقامة ورش العمل والمؤتمرا
ُملزمة من
واإلجتماعا للخرود بتوصيا
شأنها نشر ثقافة الوعي حول مكافحة اإلغرا
والزيا ة في الوار ا وتبسيط إجراءاتها
وقواعد المنشأ واإللتزام المشترر بالعمل
الجدي والبنّاء للمنافسة الفاعلة تجاه الصناعا
األجنبيّة.

 نشر ثقافة الوعي حول مكافحة اإلغراوالزيا ة في الوار ا وتبسيط إجراءاتها
وقواعد المنشا عبر إستخدام الوسائل المتاحة
وتبسيط إجراءاتها وقواعد المنشأ.
 متابعة العمل بقانون حماية اإلنتاد الوطنيوالعمل على خفض حج االستيرا وتشجيع
االسته ر المحلي

1.3.5

متابعة العمل الح يا مع النواب أفرا اً ولجانا ً
نيابيّة لتعديل النصوص القانونيّة المتعلّقة بـ:
 رسوم المرفأ (ضمنا ً قطع غيارا ال الصناعيّة والموا األوّليّة
الصناعيّة).
 رسوم ال ريبة على القيمةالم افة.
 -رسوم إ ارة الجمارر.

 التواصل مع اإل ارا المعنيّة (مجلسالوزراء والماليّة وإ ارة الجمارر).
عبر استخدام
 نشر فوائد هذه التعديالوسائل اإلع ميّة (مجلّة الحدط الصناعي –
الدليل الصناعي).
 -النصوص المعدلة صدر

-

-

وسبل زيا ته

راسة أوضا اإلقرا
وحل المشاكل القائمة.
لقاءا عقد مع المؤسسا المعنية
الشركاء(/EU/Kafalat/BDL
ومع
 (UNIDOلزيا ة تأمين القرو
الميسّرة والهبا للقطا الصناعي
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الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

رقم النشاط

النشاط

(بحسلللللللب الخطّلللللللة
اإلستراتيجيّة)

النتيجة المتوخاة

النتيجة المحققة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

1.3.6

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

 ت وضع ليّة عمل لتطبي مبدأ المعاملةبالم ل.
 بدء تطبي مبدأ المعاملة بالم ل مع الدول التيال تنفذ نصوص اإلتفاقيا التجارية

1.3.7

العمل حيا يمكن عللى رفلع الرّسلوم الجمركيّلة
علللى بعللض ال ّسلللع المسللتور ة والمنافسللة لل ّسلللع
الداخليللللة بسللللبب زيللللا ة الللللوار ا واإلغللللرا
والدع .
فر إجازا اإلستيرا والتصدير حيا يلزم.

 بداية تنفيذ رفع الرّسوم بطريقة تدريجيّة. -إستكمال رفع الرسوم الجمركية

1.3.9

تك يللف تعريللف المللواطن علللى ال ّسلللع الوطنيّللة
وجو تها لرفع حج استه كها وتخفيف استيرا
المنتجا المشابهة.
العملللل المسلللتمرعلى اسلللتعمال وسلللائل النشلللر
الخا ّ
صللة بللالوزارة ( ليللل الصللناعا  ،األ لّللة
التوجيهيّللللة ،الصللللفحة اإللكترونيّللللة ) وغيرهللللا
(أفللل م وثائقيّلللة ،تلفزيلللون ،صلللحف) والطلللر
اإلع ميّة واإلع نيّة األخرى للتأثير والتوجيه.

1.3.8

1.3.10

 العمل ت مع الجها المعنيّة في الوزارةلتحديد السّلع الواجب فر إجازا حول
إستيرا ها
 ت ل التواصللل مللع اإل ارا المعنيّللة (مجلللساللللوزراء والماليّلللة) و التعلللاون ملللع وزارة
اإلقتصللللا والتجللللارة والجمللللارر و وجمعيّللللة
الصللللللناعيين اللبنللللللانيين وغللللللرف التجللللللارة
والصللللناعة والزراعللللة لتنسللللي الخطللللوا
ال زمة وفر اإلجازا حيا يجب.
 متابعة تنفيذ المتف عليه وتحديد سبل إستبدالاإلجازا بإجراءا اخرى
 تحسّن جو ة المنتجا اللبنانيّة. اصللبح المنللتج اللبنللاني منافسللا ً للسلللع األجنبيلللةوإز ا النسبة الى %15
 تحلللللديا الصلللللفحة اإللكترونيّلللللة الخاصّلللللةبللللالوزارة بإسللللتمرار وت للللمينها المعلومللللا
الصناعيّة الكافية المطلوبة.
 التوجيلللللللله عبللللللللر الصللللللللفحة اإللكترونيّللللللللةوالمنشورا .
 اعتمللللا الصللللفحة االلكترونيللللة ومنشللللورااللللوزارة واالحصلللاءا الصلللناعية كمرجعيلللة
وكناط رسمي للوزارة
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الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

رقم النشاط

النشاط

(بحسلللللللب الخطّلللللللة
اإلستراتيجيّة)

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 والخللارد لزيللا ة
التبا ال التجارية وح ّل المشاكل.

2.1.3

الترويج اإلع مي واإلع ني عبر تغطية جميع
األنشطة لزيا ة الصّا را الصلناعيّة وتشلجيع
اإلسته ر األجنبي للمنتجا الوطنيّة.

2.1.4

اخلي لا ً وخارجي لا ً والمشللاركة
تنظللي المعللار
فيها ضمن منظور متط ّور ها ف ومتخ ّ
ص .

2.1.5

ترسللي ليّللة التواصللل مللع البع للا اللبنانيّللة فللي
الخلللللللارد بالتنسلللللللي ملللللللع وزارة الخارجيّلللللللة
والمغتللربين ومللع البع للا األجنبيّ لة العاملللة فللي
لبنللللان والمنظّمللللا الدوليّللللة لتسللللهيل التبللللا ل
التجاري والتعريف بالمنتجا اللبنانيّلة وتقريلب
الصناعيين من رجال األعمال والتجار.

النتيجة المتوخاة

النتيجة المحققة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

 المعلوما اإلحصائيّة تأمنت بشلكل وريوتحسنت نوعيتها.
 ت إصدار راسا إحصائية يبنى عليها المعلومللا الصللناعية اصللبحت اك للر وفللرةوالدراسلا واألبحللاط اصللبحت اك للر مهنيللة
وواقعية
 تح ّسن جو ة العديد من المنتجا اللبنانيّة. استمرار عمليّلة إزاللة العراقيلل التقنيّلة أملاموصلللول ال ّ
صلللا را اللبنانيّلللة إللللى األسلللوا
األجنبيّة بالتعاون مع وزارة الخارجيّة.
 عقد المؤتمرا الدولية للمساعدة على زيلا ةالصللللللا را الصللللللناعية والتللللللزام معظلللللل
الصناعيين بالمواصفا الوطنية واألوروبية
والعالمية
 تو ّسلللللع م ّ لللللطر لتوزيلللللع ونشلللللر الملللللوااإلع نيّللللة واإلحصللللائيّة واإلع ميّللللة عبللللر
اإلع م المرئي والمسمو وتركيلز اإلهتملام
المجتمعي على أهميّة الصناعة الوطنيّة.
 اإلسللتفا ة مللن خبللرة اللبنللانيين فللي الخللاردوخاصة القطاعا ا القيمة الم افة
 از يا وجو الجنلاح اللبنلاني فلي المعلارالدوليّة.
 از يلللا الحلللوافز لمشلللاركة الصلللناعيين ملللنخ ل جمعيّة الصناعيين وإيدال.IDAL /
 إز يا نسبة المشاركة في المعار الداخليةوالخارجيللللة للصللللناعيين وتنظللللي معللللار
محلية و ولية
 عقللللد إجتماعللللا مللللع البع للللا الدبلوماسلللليةاللبنانيّة في الخارد.
 متابعللة توصلليا اإلجتماعللا مللع الملحقللليناللبنانيين التجلاريين فلي الخلارد لتقيلي النتلائج
وتفعيلللل التبلللا ل التجلللاري للسللللع والخلللدما
والمساهمة في نهو اإلقتصا
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الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

رقم النشاط

النشاط

(بحسلللللللب الخطّلللللللة
اإلستراتيجيّة)

2.2.1

ع ليبان بار وتوسيع مروحة التعريف به بلين
الصناعيين.

2.2.2

ّ
حللا مؤسّسللة المقللاييس والمواصللفا اللبنانيّللة
على تك يف إصدار المواصفا وتطبيقهلا لرفلع
مستوى جدوى اإلنتاد الوطني.

2.2.3

توقيلللع ملللذ ّكرا التفلللاه واإلتفاقيلللا الدوليّللللة
المتعلّقللللة بللللاإلعتراف المتبللللا ل بالمواصللللفا
الوطنيّة وشها ا المطابقة.
تنظي ورش عمل مع الشركاء (ليبنلور – معهلد
البحللللللللوط الصللللللللناعيّة – برنللللللللامج الجللللللللو ة
) + )QUALEBمؤسسللللللا مللللللن القطللللللا
الخللللاص لتقللللدي مسللللاعدا تقنيللللة للمصللللانع
للحصول على شها ا  CE Mark :و ISO
العمللل علللى مشللرو قللانون بإعفللاء ال ّ
صللا را
الصناعيّة من ضريبة الدخل بنسبة  %100بعلد
أن استق ّر تطبيل القلانون اإلعفلاء بنسلبة % 50
من ال ريبة.
تخفيللف إجللراءا التصللدير بالتعللاون مللع إ ارة
الجمارر والوزارا المعنيّة مباشرة (اإلقتصا
والتجارة والصحة والزراعة والبيئة ،إل .).
العملللل عللللى إقلللرار مشلللرو القلللانون المتعلّللل
بإعفلللللاء الملللللوا األوّليّلللللة وا ال والمعللللل ّدا
المستور ة للصناعة من ال ريبة.

-

2.2.4

2.3.1

2.3.2

2.3.3

-

-

النتيجة المتوخاة

النتيجة المحققة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

زيا ة علد المؤ ّسسلا الصلناعيّة التلي تسلتفيد
من نشاطا ليبان بلار (تلدريب  -مواصلفا
 إستشارا  ،إل .).از يا عد المؤ ّسسا الصناعيّة التلي تسلتفيد
من نشاطا ليبان بار .
عمليّللة وضللع توصلليا إلصللدار مواصللفا
جديدة وقواعد فنيّة قيد المتابعة.
متابعللة وضللع توصلليا إلصللدار مواصللفا
جديدة وقواعد فنية
تشللللجيع الصللللناعيين االلتللللزام بالمواصللللفا
المعمول بهلا وفقلا ً لألصلول القانونيلة لتحسلين
جو ة االنتاد والصا را الصناعية اللبنانية
متابعللللة وضللللع توصلللليا لليبنللللور ومعهللللد
البحللللوط الصّللللناعيّة بالتعللللاون مللللع جمعيّللللة
الصناعيين اللبنانيين لتوقيع إتفاقيا جديدة.
از يا التواصل ملع معهلد البحلوط الصلناعيّة
وليبنور و برنامج الجو ة.
ورش تللدريب نوعيللة لتقللدي مسللاعدا تقنيللة
للحصول على ال CE Markو ISO

 وافقللت الجهللا المعنيّللة و ُوضللعت راسللاالجدوى والخطط المؤيّدة.
 إصدار القانون باإلعفاء وا لياالتطبيقية
 وضع ليا تعاون وتنسي وح ّل مشاكل. متابعة وتيوي وتحديا اإلجراءا تفعيللللل اإلتّصللللاال وال للللغط مللللن أجلللللالمشرو .
 التواصل مع النواب والكتل النيابية إلقراره متابعلللة التح للليرا ال زملللة ملللع اإل اراالمعنية لتطبي القانون عند إقراره
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الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

رقم النشاط

النشاط

(بحسلللللللب الخطّلللللللة
اإلستراتيجيّة)

3.1.1

الطلللب مللن أصللحاب المصللانع اسللتقبال ط ل ّ ب
جامعللا ومعاهللد فنيّللة مللن أجللل إجللراء فتللرة
تمللللرين تللللرتبط باختصاصللللاته بالتنسللللي مللللع
وزارة الصناعة.
إيجا شبكة تواصل فاعل وتعلاون بلين الجهلا
المعنيّلللللللللللة لتحفيلللللللللللز عواملللللللللللل االبتكلللللللللللار
والتطلللللوير(وزارة التربيلللللة والتعللللللي العلللللالي،
الجامعللا والمعاهللد الفنيّللة جمعيّللة الصللناعيين
ومعهللد البحللوط الصللناعيّة والمجلللس الللوطني
للبحوط العلمية).

3.1.3

السلللعي إلقلللرار مشلللرو القلللانون الراملللي إللللى
تعديل الما ة  5مك ّرر من قانون ضلريبة اللدخل
لجهلللة إعفلللاء نفقلللا األبحلللاط والتطلللوير ملللن
ضريبة الدخل.
تفعيلللل العملللل بإتفاقيّلللة التعلللاون الموقّعلللة بلللين
وزارتللي الصللناعة والتربيللة و التعلللي العللالي
وجمعيّة الصناعيين اللبنلانيين لتقريلب المنلاهج
والبللرامج التعليميّلللة مللن الحاجلللا التصلللنيعيّة
وإليجلا بلدائل وطللر إنتلاد جديلدة ومتطللورة
و ل من خ ل:
 قيام الصناعيين بزيلارا إللى المعاهلد
والجامعا .
 استقبال الط ّ ب من مختلف المستويا
فلللللي المصلللللانع لتعلللللريفه بالصلللللناعة
الوطنيّة.
 كسلللر حلللاجز اللللرفض والعدائيّلللة بلللين
المجتمع اللبناني والصناعة الوطنيّة.
 ربلللللط اسلللللته ر المنتجلللللا المحليّلللللة
باإلنتماء الوطني.

3.1.2

3.1.4

النتيجة المتوخاة

النتيجة المحققة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

 ارتفا عد الط ب المستفيدين من ا ليّة. -تطوير لية العمل بين األقطاب ال ثة

-

تفعيلللل شلللبكة الع قلللا ملللن القطلللاعين العلللام
والخاص.
تفعيل برنامج ليرا.
وضع ال ّدراسا واألبحاط ونشرها.
الوزارة مركز أبحاط و راسا وتوجيه.
تطللوير ليللا العمللل وتعمللي اهميللة األبحللاط
والتطوير في األعمال

 ممارسة ال غط ومتابعة المسار القانونيإلقرار المشرو .
 إقرار المشرو إقامة ورش عمل وندوا ومعار صلناعيّةفي المعاهد والملدار فلي مختللف األراضلي
اللبنانيّة.
 فرص عمل للخريجين تامنت إعطاء موا علمية في الجامعلا والمعاهلدالفنيللللللة تخللللللت بالصللللللناعة واإلبتكللللللار
واألبحللاط والتكنولوجيللا لإلسللتفا ة مسللتقب
ملن اليلد العاملللة المتخصصلة فلي المصللانع
اللبنانية
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الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

رقم النشاط

النشاط

(بحسلللللللب الخطّلللللللة
اإلستراتيجيّة)

3.2.1

عقد إجتماعا تنسيقيّة مع الجها التي تلؤ ّمن
تمويل وإ ارة و/أو مساعدا تقنية للحاضلنا
الصللللناعيّة لللللدع أصللللحاب اإلبتكللللارا فللللي
الميللللا ين التللللي تسللللاه فللللي تطللللوير القطللللا
الصلللللناعي وتكنولوجيلللللا المعلوملللللا (وزارة
االتصلللاال - Berytech – BIAT) -
.)SouthBic

3.2.2

تطوير بنو مشاريع اإلتفاقيّا والتعاون العلمي
وتبللللا ل الخبللللرا باإلشللللترار مللللع الجامعللللا
ّ
البحا العلمي لتطبيل أف لل األبحلاط
ومراكز
فلي المجللاال التخصّصليّة التللي تراهلا الللوزارة
مناسللللبة كتكنولوجيللللا النللللانو ،الميكللللاترونيكس،
الصناعا الغذائيّة ،األ وية ،البرمجة ،الطاقا
الصلللناعيّة،
البديللللة ،تصلللنيع المعلللدا وا
المنتجا التجميليّة والعطور ،األعشاب الطبيّة،
الكيميلللللاء الحيويّلللللة والصلللللناعيّة والصلللللناعا
التدويريّة ،إل .
ّ
البحا العلمي في المجاال الصناعيّة
تشجيع
وتعميمه بالتعاون مع الجامعا والمؤسسا
المعنيّة اخل لبنان وخارجه.

3.2.3

النتيجة المتوخاة

النتيجة المحققة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

 إز يللللللا عللللللد الشللللللركا الناشللللللئة فلللللليالحاضنا .
 تر ّس مفاهي اإلبدا والتخصّصيّة. توسلللللليع رقعللللللة الصللللللناعا اإلبداعيللللللةوالمتجد ة

-

تقلللدي حلللوافز للكفلللاءا لتنفيلللذ إختراعلللا
جديدة.
تللأمين جهللا اعمللة لمسللاعدة المبتكللرين
على تطبي إبتكاراته الجديدة وإقامة ورش
عمل وندوا ومؤتمرا .
توزيع جوائز و ع إع ملي وتوجيله و عل
لإلبتكار واإلبدا والتطوير

 إط مشاريع بحا علمي جديدة ا قيملةم لللافة للقطلللا الصلللناعي ،وإقاملللة ورش
عمل وندوا ومؤتمرا .
 لجنللة إشللرافية مختصللة بالتعللاون مللع جمعيللةالصناعيين ت تشكيلها
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الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

