موجز حول المبادرات والسياسات التي أطلقتها وزارة الصناعة خالل العامين المنصرمين والمبادرات
المستقبلية التي تهدف الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة لعام SDGs 2030

إعداد
الباحث اإلقتصادي
بسام جوني
كانون االول 2017
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األسئلة المطروحة
 -1ماهي الخطة اإلستراتيجية التي توجه عمل إدارتكم؟ ملخص حولها.
-2هل هي خطة قيد التنفيذ؟ او مستقبلية؟
 -3ماهو تاريخ البدء بهذه الخطة والوقت المحدد للتنفيذ ؟
 -4ماهي اهداف الخطة /البرنامج؟
 -5هل تلحظ الخطة جوانب التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية والبيئية والترابط بينها أو اهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر او
غير مباشر؟ وكيف؟
 -6ماهي المؤشرات المستخدمة ضمن الخطة  /البرنامج لرصد التطور والنتائج ؟ مؤشرات كمية أو نوعية مطابقة او غير مطابقة
لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة؟
 -7ما مصادر هذه الموشرات؟
 -8ماهو اخر نتائج هذه المؤشرات؟
 -9ماهي القوانين  /التشريعات التي ترافق أو تحتاج ليها الخطة  /البرنامج؟
 -10هل صدق مجلس الوزراء الخطة /البرنامج؟

 -11أين نشرت هذه الخطة /البرنامج ؟
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الفهرس
مقدمة
 -1ملخص عن الرؤية العامة للقطاع الصناعي اللبناني
 -2خطة تنفيذية إستراتيجية للعام 2020
 -3الخطة التشغيلية  2017-2016والتقييم السنوي
 -4ملخص الغايات واألهداف المحددة واألنشطة
 -5جوانب التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية  /أهداف التنمية المستدامة التي تلحظها الخطة اإلستراتيجية لوزارة الصناعة بشكل مباشر وسياسات الوزارة ضمن
صالحياتها المنصوص عنها في األطر القانونية الناظمة ألعمال وسياسات الوزارة.
 -6مؤشرات (كمية ونوعية) النجاح المستخدمة ضمن الخطة لرصد التطور والنتائج
 -7التقييم السنوي
 -8اإلعالن عن الخطة اإلستراتيجية
 -9ملخص حول المبادرات واإلجراءات التي قامت بها الوزراة خالل سنتين 2017-2016
 -10المالحق والمراجع
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مقدمة
إستنادا الى مهام وزارة الصناعة المحددة قانونا بصفتها الراعية والموجهة والداعمة والمنظمة للقطاع الصناعي اللبناني والمرجعية ذات
الصالحية الحصرية في كل ما يتعلق بهذا القطاع ،وضعت الوزارة الرؤية التكاملية للقطاع الصناعي اللبناني" لبنان الصناعة  "2025وأعلنتها في
احتفال اليوم الوطني للصناعة اللبنانية في الثاني من حزيران  .2015تضمنت الرؤية أهدافا إستراتيجية ترى الوزارة أنه يقتضي تحقيقها بحلول العام
 ،2025وسبعة أهداف عمالنية وكل هدف عمالني خصصت له أدوات لتنفيذه وكل أداة خصص لها عدة أنشطة .وألحقت الرؤية بخطة إستراتيجية
تنفيذية ( )2020-2016وخطة تشغيلية للعامين  2017 -2016و بدأت وزارة الصناعة العمل على تطبيق خطتها التنفيذية واإلستراتيجية منذ عام
. 2016
ووضعت الوزارة مشروعها لسياسة إقتصادية شاملة " لبنان اإلقتصاد  " 2025تضمنت في ما تضمنته معظم بنود هذه الخطة (خصوصا البنود التي
تقع ضمن صالحيات وزارة الصناعة)،
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 -1ملخص عن الرؤية العامة للقطاع الصناعي اللبناني
الرسالة  :رعاية القطاع الصناعي اللبناني واإلسهام في تنميتة وتنشيطه وحمايته وتطويره
الرؤية  :صناعة تسهم بفعالية وثبات في تحقيق التنمية المستدامة
األهداف االستراتيجية:
 وزارة صناعة فاعلة ،دينامية ومتطورة قادرة على رعاية القطاع الصناعي وتوجيهه نحو النجاح المستدام
 تأمين مبنى مركزي جديد لوزارة الصناعة ومراكز جديدة لمصالحها اإلقليمية بما يسمح بإستيعاب العاملين فيها وإستيعاب المؤسسات
المرتبطة بها وذات الصلة ،مبان حديثة وكافية نحو المستقبل مؤهلة لتأمين أفضل الخدمات .
 ترسيخ المرجعية الموثوقة لوزارة الصناعة في مجالي اإلحصاءات والمعلومات الصناعية
 العمل على توجيه المجتمع اللبناني ليصبح مجتمعا صناعيا منتجا وفاعال بتميز
 تنمية اإلقتصاد الوطني ورفع مستوى المعيشة
 المساهمة في خفض عجز الميزان التجاري
 زيادة حجم فرص العمل بثبات
 العمل على رفع القدرة اإلنتاجية للصناعة الوطنية لتتمكن من تأمين بين  %50و %70من الحاجة اإلستهالكية المحلية وفق القطاعات

 رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى %18
 المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ألجندة  2030وال سيما األهداف (1و3و7و9و11و12و)17
 مواكبة التطور ودعم األبحاث واإلبتكارات
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األهداف العمالنية:

 -1توسيع السوق المحلي بزيادة اإلنتاج وخفض اإلستيراد
 -2زيادة الصادرات الصناعية
 -3رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية داخليا ً وخارجيا ً بإستمرار وثبات
 -4زيادة اإلستثمار والتمويل في القطاع الصناعي
 -5تشجيع الصناعات الخضراء
 -6تشجيع صناعات المعرفة الجديدة
 -7اإلعالم من أجل الصناعة
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 -2خطة تنفيذية إستراتيجية للعام 2020
ألحقت الوزارة الرؤية التكاملية بخطة تنفيذية إستراتيجية للعام  . 2020تم إعدادها الخطة التنفيذية اإلستراتيجية من قبل فريق عمل مؤلف من
ثمانية أعضاء من وزارة الصناعة بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية وخبراء من االتحاد األوروبي .تضمنت الخطة التنفيذية
اإلستراتيجية تحليال إستراتيجيا لواقع وزارة الصناعة الحالي إعتمادا على عدة أساليب تحليلية حديثة وعلمية ومنها  SWOT , PESTLEوتحليل
دور أصحاب المصالح المعنيين والتي تساهم في تحقيق األهداف المرسومة من قبل وزارة الصناعة .تم إجراء مقابالت ميدانية مع بعض الشركاء
الداخليين والخارجيين الذين تم اختيارهم وفقا لمعيار مدى تأثيرهم المباشر وااليجابي على مسيرة عمل الوزارة وذلك عن طريق طرح أسئلة موجهة
وهادفة إليهم لتعريفهم برؤية وزارة الصناعة  2025ولتعريفهم بنشاطات فريق العمل ال سيما نيتهم في وضع خطة رباعية للوزارة يليها وضع خطة
تنفيذية سنوية ولإلستعالم عن المشاكل التي يواجهونها والمبادرات التي ينوون القيام بها بالتعاون مع وزارة الصناعة ،للمساهمة المستدامة والمستمرة
في تطوير القطاع الصناعي.
اهم ما تضمنته الخطة اإلستراتيجية التنفيذية 2020-2016
 المقدمة -تحليل إستراتيجي للوضع الحالي

( على مستوى القطاع الصناعي وعلى مستوى وزارة الصناعة)

 -تحليل أصحاب المصلحة

( تحليل البيئة الخارجية  -التحليل الرباعي)

 الرسالة والرؤية والقيم مقارنة بين الوضع الحالي والحالة المنشودة وتحليل الفجوات الغايات واألهداف المحددة واألنشطة مؤشرات النجاح -تكلفة الخطة
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 -3الخطة التشغيلية  2017-2016والتقييم السنوي
الخطة التشغيلية
هذه الخطة التشغيلية الطموحة المتقدمة ( ) 2017-2016شملت واحداً وثالثين نشاطا ً من أصل خمسة وثالثين يتطلب تنفيذها بشكل جزئي
أو إجمالي في السنة األولى بهدف تحقيق النتائج المحددة في الخطة االستراتيجية للسنة األولى .و لقد أعددنا قائمة باألنشطة وفقا ً لمنهجية الترقيم
المعتمدة في الخطة اإلستراتيجية وحددنا المراحل التي سيمر بها كل نشاط ليتم إنجازه .وزعنا المهام على الوحدات المختصة في الوزارة وعلى
الجهات الخارجية من منظمات ووكاالت وشركاء معنيين لتنفيذ األنشطة .كما حددنا المؤشرات والنتائج الواجب الوصول اليها قبل نهاية السنة إضافة
الى الموارد واألكالف الالزمة .ثم حددنا المدة والمؤشرات الزمنية (بشكل فصلي) إلنجاز كل مرحلة من كل نشاط.
 بدأ العمل بتنفيذ الخطة التشغيلية إعتباراً من األول من تموز  2016حتى كانون اول  2017إستثنائيا ً لسنة واحدة ونصف السنة.التقييم السنوي
وضعنا جدوالً لرفع التقاريرحول تنفيذ هذه الخطة التشغيلية السنوية .في نهاية السنة سيكون هناك تقييما للنتائج التي تم التوصل اليها
وسيتم مقارنتها مع النتائج المطلوب الوصول اليها حسب الخطة اإلستراتيجية .عندما يكون هناك فرقا بين النتائج التي تم التوصل اليها والنتائج
المتوخاة حسب الخطة اإلسترتيجية ،فإن التقرير سيعرض اسباب هذا اإلختالف وسيحدد اإلجراءات الواجب اتخاذها لتصحيح المسار .انها مسألة
مهمة جداً ألنها قد تؤدي الى تعديل في الخطة التشغيلية للسنة القادمة ال سيما في الخطة االستراتيجية ألربع سنوات .بعد القيام بعملية التقييم ورفع
التقرير في نهاية السنة األولى ،عندها يجب إعداد الخطة التشغيلية للسنة الثانية على اساس الخطة اإلستراتيجية وعلى اساس التقرير االول واألخذ
بعين اإلعتبار كل التعديالت التي وضعت على انشطة الخطة اإلستراتيجية ومدة تنفيذها الذي تغير خالل السنة األولى.
وفي هذا الصدد قامت وزارة الصناعة بالتقييم األول لسنة (  ) 2017-2016وجاءت النتائج إيجابية (تجدون محتوى التقرير في ص .)33
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 -4ملخص الغايات واألهداف المحددة واألنشطة
الغاية العامة

الهدف المحدد

النشاط

-1
توسيع السوق المحلي بزيادة اإلنتاج
الصناعي بنسبة ( %30من 5.32
المقدرة سنة
مليار دوالر حسب األرقام
ّ
 2014الى  7مليار دوالر في نهاية
سنة (2020

1.1
دعم المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة الحجم والحرفية
وتعميمها مناطقيا

1.1.1
تبسيط إجراءات الترخيص الخاصة بهذه المؤسسات وقوننة اوضاعها وتوجيهها بالتعاون مع الشركاء (وزارة الشؤون اإلجتماعية ،نقابة
الحرفيين ،جمعية الصناعيين اللبنانيين).
2.1.1
إطالق ومتابعة مشاريع مشتركة مع المنظمات الدولية واإلقليمية والحكومية وغير الحكومية والحكومات األجنبية والبنك الدولي
ومصرف لبنان والشركات المالية لزيادة الحوافز بهدف توفير تمويل إضافي للقطاع الصناعي ولتقديم مساعدات تقنية (مناطق صناعية،
طاقة بديلة ،بيئة نظيفة ،أبحاث وتطوير ،تدريب ،تسويق ،منتجات جديدة ومتميزة )
3.1.1
مأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفية ال سيما تكنولوجيا المعلومات  ،األعشاب
ولوحات التحكم االلكتروني وتعميمها تباعا على قطاعات اخرى
4.1.1
متابعة إقرار مشروع قانون الدمج بين المصانع ونشر فوائده وتوجيه اإلستثمارات نحو التوسع والتكامل من أجل تفعيل المرسوم المتعلق
بالتحسين العقاري وتخفيض نسبة الضريبة (من  10الى  %5بأقل تقدير) لتخفيف العبء عن الصناعين.

2.1
تنظيم المناطق الصناعية القائمة
وتأمين مناطق صناعية في
جميع المناطق اللبنانية

1.2.1
رفع مستوى دائرة المدن والمناطق الصناعية في الوزارة الى مصلحة وتقوية دورها وإنجاز البنى التحتية للمناطق الصناعية الجديدة
المقترحة (بعلبك –تربل – جليلية ) بالتعاون مع اليونيدو.
2.2.1
عقد إجتماعات دورية مع اإلدارات والجهات المعنية ( إدارات عامة ومؤسسات عامة ونقابات والبلديات) لتطوير البنى التحتية
والخدمات الداعمة للمؤسسات والمناطق الصناعية .
3.2.1

3.1
حماية الصناعة الوطنية
ودعمها لزيادة إنتاجها
وإنتشارها وزيادة قدرتها
التنافسية

9

تشجيع اإلستثمار الداخلي والخارجي في المناطق الصناعية في صناعات القيمة المضافة العالية والعمل على تامين اقصى التسهيالت
الممكنة له ضمن حدود المصلحة الوطنية.
1.3.1
حث المصانع بكل الوسائل المتاحة إيجابيا على تدريب عمالهم ورفع مستوى خبراتهم.

2.3.1
العمل داخليا وخارجيا لدعم المصانع المؤهلة والواعدة بالقروض والهبات والتدريب وخالفها وتطوير تجهيزاتها و قدراتها اإلنتاجية
3.3.1
تعميم مفهومي التخصصية والتكامل باإلنتاج داخليا وخارجيا بكل الوسائل المتاحة.
4.3.1
تكثيف إقامة ورش العمل والمؤتمرات واإلجتماعات للخروج بتوصيات ملزمة من شأنها نشر ثقافة الوعي حول مكافحة اإلغراق
والزيادة في الواردات وتبسيط إجراءاتها وقواعد المنشأ واإللتزام المشترك بالعمل الجدي والبناء للمنافسة الفاعلة تجاه الصناعات
األجنبية

5.3.1
متابعة العمل الحثيث مع النواب أفرادا ولجانا نيابية على تعديل النصوص القانونية المتعلقة :
 رسوم المرفأ ( ضمنا قطع غيار اآلالت الصناعية والمواد األولية الصناعية) -TVAرسوم
رسوم الجمارك-
6.3.1
تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل تجاه اي إجراءات أجنبية غير مناسبة.
7.3.1
العمل على رفع الرسوم الجمركية حيث يمكن على بعض السلع المستوردة والمنافسة للسلع الداخلية بسبب زيادة الواردات واإلغراق
والدعم
8.3.1
فرض إجازات اإلستيراد والتصدير حيث يلزم.
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9.3.1
تكثيف تعريف المواطن على السلع الوطنية وجودتها لرفع حجم إستهالكها
وتخفيف اإلستيراد المشابه.
10.3.1
العمل المستمرعلى إستعمال وسائل النشر الخاصة بالوزارة (مجلة الحدث الصناعي  ،دليل الصناعات ،األدلة التوجيهية ،الصفحة
اإللكترونية ) وغيرها (افالم وثائقية  ،تلفزيون ،صحف) والطرق اإلعالمية واإلعالنية األخرى للتأثير والتوجيه.
-2
زيادة الصـادرات الصناعية بنســبة
( %25من  3مليار دوالر  2015الى
 4مليار دوالر في سنة (2020

1.2
تفعيل التعاون مع البعثات
اللبنانية والمنظمات الدولية
والحكومات االجنبية وسفاراتها
العاملة في لبنان لتسويق اإلنتاج
الوطني والبحث عن اسواق
خارجية جديدة والمشاركة في
المعارض الدولية.

1.1.2
تأمين اإلحصاءات والمعلومات الصناعية وتيويمها للبناء عليها في السياسات واألنشطة والتوجهات
2.1.2
تفعيل اإلتصال المباشر وغير المباشر مع الجهات المعنية في الداخل والخارج لزيادة التبادالت التجارية وحل المشاكل
3.1.2
الترويج اإلعالمي واإلعالني عبر تغطية كافة النشاطات لزيادة الصادرات الصناعية وتشجيع اإلستهالك األجنبي للسلع الوطنية.
4.1.2
تنظيم المعارض داخليا وخارجيا والمشاركة فيها ضمن منظور متطور هادف ومتخصص
5.1.2
ترسيخ آلية التواصل مع البعثات اللبنانية في الخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين ومع البعثات اإلحنبية العاملة في لبنان
والمنظمات الدولية لتسهيل التبادل التجاري والتعريف بالمنتجات اللبنانية وتقريب الصناعيين من رجال األعمال والتجار.
6.1.2
وضع آلية بالتعاون مع الصناعيين اللبنانيين ضمن إطار البروتوكول المشترك الموقع عام  2002لتنظيم المشاركة في المعارض الدولية
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2.2
إستيفاء منتجات الصناعة
الوطنية للشروط والمواصفات
الوطنية واألجنبية المتطورة.

1.2.2
دعم ليبان باك وتوسيع مروحة التعريف به بين الصناعيين
2.2.2
حث مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية على تكثيف إصدار المواصفات وتطبيقها لرفع مستوى جدوى اإلنتاج الوطني
3.2.2
توقيع مذكرات التفاهم واإلتفاقيات الدولية المتعلقة باإلعتراف المتبادل بالمواصفات الوطنية وشهادات المطابقة
4.2.2

3.2تفعيل النصوص القانونية
الداعمة لزيادة الصادرات

تنظيم ورش عمل مع الشركاء)  (LIBNOR- IRI- QUALEBلتقديم مساعدات تقنية للمصانع للحصول على شهاداتCE ( :
)Mark - ISO
1.3.2
العمل على مشروع قانون بإعفاء الصادرات الصناعية من ضريبة الدخل بنسبة  %100بعد ان إستقر تطبيق القانون القاضي باإلعفاء
بنسبة  % 50من الضريبة
2.3.2
تخفيف إجراءات التصدير بالتعاون مع الجمارك والوزارات المعنية مباشرة
( اإلقتصاد والتجارة والصحة والزراعة والبيئة)...
3.3.2
العمل على إقرار مش روع القانون المتعلق بإعفاء المواد األولية واألالت والمعدات المستوردة للصناعة من الضريبة
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 -3تشجيع وتطوير صناعة المعرفة
الجديدة

 1.3تشجيع اإلبتكار واألبحاث
والمشاركة فيها ماديا
وعمليا وبشريا ومساندة
القطاعات التي ترغب في التقدم
التكنولوجي

1.1.3
الطلب من أصحاب المصانع إستقبال طالب جامعات ومعاهد فنية من أجل إجراء فترة تمرين ) (stageترتبط باختصاصاتهم بالتنسيق
مع وزارة الصناعة
2.1.3
إيجاد شبكة تواصل فاعل وتعاون بين الجهات المعنية لتحفيز عوامل االبتكار والتطوير(وزارة التربية والتعليم العالي ،الجامعات
والمعاهد الفنية جمعية الصناعيين ومعهد البحوث الصناعة والمجلس الوطني للبحوث العلمية).
3.1.3
السعي إلقرار مشروع القانون الرامي إلى تعديل المادة  5مكرر من قانون ضريبة الدخل لجهة إعفاء نفقات األبحاث والتطوير من
ضريبة الدخل
4.1.3
تفعيل العمل بإتفاقية التعاون الموقعة بين وزارتي الصناعة والتربية و التعليم العالي وجمعية الصناعيين اللبنانيين لتقريب المناهج
والبرامح التعليمية من الحاجات التصنيعية وإليجاد بدائل وطرق إنتاج جديدة ومتطورة وذلك:
 بزيارات الصناعيين الى المعاهد والجامعات بإستقبال الطالب ومن مختلف المستويات في المصانع لتعريفهم بالصناعة الوطنية. بكسر حاجز الرفض والعدائية بين المجتمع اللبناني والصناعة الوطنية -ربط إستهالك المنتجات المحلية باإلنتماء الوطني

2.3
تشجيع قدرات اإلبداع بالتنسيق
مع الجهات الحكومية وغير
الحكومية المعنية والجامعات،
الجمعيات،النقابات ومراكز
األبحاث

1.2.3
إقامة إجتماعات تنسيقية مع الجهات التي تؤمن تمويل وإدارة و/أو مساعدات تقنية للحاضنات الصناعية لدعم اصحاب االبتكارات في
الميادين التي تساهم في تطوير القطاع الصناعي وتكنولوجيا المعلومات (وزارة االتصاالت .)SouthBic- Berytec - BIAT -
2.2.3
تطوير بنود مشاريع اإلتفاقيات والتعاون العلمي وتبادل الخبرات باإلشتراك مع الجامعات ومراكز البحث العلمي لتطبيق أفضل األبحاث
في المجاالت التخصصية التي تراها الوزارة مناسبة كتكنولوجيا النانو،الميكاترونيك ،الصناعات الغذائية ،األدوية ،البرمجة (software
) ،الطاقات البديلة ،تصنيع المعدات واآلآلت الصناعية ،المنتجات التجميلية والعطور ،األعشاب الطبية ،الكيمياء الحيوية والصناعية
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والصناعات التدويرية. ...
3.2.3
ترسيخ وتقوية برنامج  LIRAبين وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين والمجلس الوطني للبحوث العلمية والجامعات الكبرى
لمساعدة المؤسسات الصناعية المتعلقة باإلبتكاروتطوير الصناعات الجديدة.
4.2.3
تشجيع البحث العلمي في المجاالت الصناعية وتعميمه بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات المعنية داخل لبنان وخارجه.

 - 4تشجيع الصناعات الخضراء
 1.4إستعمال الطاقات المتجددة
والبديلة وتشجيع رفع كفاءة
الطاقة
 2.4تشجيع الصناعات
التدويرية recycling
3.4حث المؤسسات الصناعية
للحصول على ISO 14000
حول اإلدارة البيئية وعلى ISO
 26000حول المسؤولية
المجتمعية

14

1.1.4
نشر ثقافة ترشيد الطاقة والتوجه نحو الطاقات البديلة ( ورش عمل ،ندوات ،تدريب ،إعالم ،إعالن)......
2.1.4
تفعيل أنشطة المركز اللبناني لإلنتاج األنظف LCPC
3.1.4
العمل مع الجهات المصرفية والمالية المختلفة للحصول على قروض ميسرة للصناعات واألبنية الصديقة للبيئة
السعي لإلستفادة من هبات دولية متخصصة بالحفاظ على البيئة والطاقات البديلة
1.3.4
المشاركة في األبحاث العلمية الصناعية لترسيخ مفهوم الصناعات الخضراء وتعميمه
2.3.4
تشجيع إستعمال األبنية الخضراء و الموفرة للطاقة
3.3.4
تعميم مفهوم الصناعة الخضراء تدريجيا كأحد شروط منح خدمات الوزارة الى الصناعيين العاملين في لبنان بدءا بالترخيص الصناعي

 -5جوانب التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية  /أهداف التنمية المستدامة التي تلحظها الخطة اإلستراتيجية لوزارة الصناعة بشكل مباشر
وسياسات الوزارة ضمن صالحياتها المنصوص عنها في األطر القانونية الناظمة ألعمال وسياسات الوزارة.
The Ministry's Matrix (MOI policies) to implement the Sustainable Development Goals of Agenda 2030 including the Goals (1,3,9,11,12,17).
تحقيق األهداف  17,12,11,7,3,1من  SDGsبشكل غير مباشر والهدف  9بشكل مباشر

المؤشرات التي تهدف
الى تنفيذ أهداف التنمية
المستدامة 1و  3و7
9و11و 12و 17من
أجندا 2030
تشجيع خلق المنشآت
والوظائف الالئقة
واستدامتها

اآلليات المتوفرة لدى وزارة الصناعة اللبنانية والمدرجة ضمن بنود الرؤية التكاملية للوزارة
"لبنان الصناعة  " 2025وضمن بنود الخطة اإلستراتيجية التنفيذية للوزارة 2020-2016
استراتيجية /خطة
عمل /مرسوم/
قرار /غيره

عنوانها

تاريخ اصدارها

قانون 642

تنظيم عمل المؤسسات الصناعية عبر حثها على قوننة اوضاعها
وتنظيم إنتشارها وتوحيد الشروط العامة والخاصة التي ترعى عملها
وتعميمها

1997 /6/2

عمل
وزاري
فردي

x

 إنشاء مناطق صناعية جديدة ومستدامة : طاقة شمسية إكتفاء ذاتي ( مياه – محطة تكرير للمياه والصرف الصحي -مياهاألمطار )
x
 صناعة خضراء إنتاج مستدام محافظة على البيئة (  % 60-40من المنطقة الصناعية مساحاتخضراء)
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عمل
وزاري
مشترك

الجهات الرسمية
المعنية

 خلق فرص عمل مستدامة تسهيل اإلجراءات لدى اإلدارات األخرىمرسوم رقم

 -تصنيف المؤسسات الصناعية

2001/4/5
x

5243

تشجيع خلق المنشآت
والوظائف الالئقة
واستدامتها

مرسوم رقم
7954

االصول واالجراءات الواجب اتباعها في اجتماعات لجنة الترخيص
وفي ممارسة مهامها

مرسوم رقم

 تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسساتالصناعية واستثمارها

2002/5/29

x

8018

2002/6/12
 -حث المصانع للحصول على شهادة اإللتزام البيئي.

مرسوم رقم
9765
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الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية

2003\5\11

x

إقتراح مشاريع قوانين ومراسيم وإصدار قرارات تهدف الى توحيد
األحكام القانونية وتامين افضل الشروط لعمل المؤسسات الصناعية .

التشريعات والسياسات
التي تشجع على االنتقال
الى االقتصاد المنظم

x

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

بشكل مباشر

 -تيويم المعلومات عن المصانع المرخصة

نظم معلومات عن سوق
العمل محدثة وسهلة
المنال

x

 مشروع إستمارة النظام اإلحصائي الدائم الذي يؤمن معلوماتإحصائية عن عينة ممثلة للقطاع الصناعي .

تنظيم وتمثيل أصحاب
العمل والعمال لتعزيز
الحوار االجتماعي

مشروع مأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص لدعم
المؤسسات الصغيرة المتوسطة لزيادة التصدير.

x

تنظيم األنشطة
االقتصادية التجارية
والخدمية من خالل إنشاء
النقابات القطاعية

دور فاعل في تشكيل النقابات القطاعية (دعم دور النقابات القائمة،
ودعم إنشاء نقابات جديدة مثل نقابة الصناعات الدوائية ودعم نقابة
الحرفيين اللبنانيين)

x

حماية حقوق االنسان
والعمال في جميع
الوحدات االنتاجية سواء
في االقتصاد المنظم أو
غير المنظم

القيام بالكشوفات والرقابة الدورية على المؤسسات الصناعية
للتأكد من توفر شروط السالمة وإلزام المصانع وفرض التأمين على
المسؤولية المدنية -حوادث العمل – الحريق)

سياسات للسالمة
والصحة المهنيتين
والتصدي لظروف العمل
غير اآلمنة وغير الصحية
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مرسوم رقم
9765

مرسوم رقم
9765

القيام بالكشوقات والرقابة الدورية على المؤسسات الصناعية
للتأكد من توفر شروط السالمة  .وإلزام المصانع وفرض التأمين
على )المسؤولية المدنية -حوادث العمل – الحريق)

2003\5\11

x

x
2003\5\11

مجلس النواب
ورئاسة مجلس الوزراء
والوزارات المعنية

مواءمة السياسات
القطاعية مع أهداف الحد
من الفقر وتحقيق التنمية
اإلقتصادية المستدامة

إدخال أهداف التنمية المستدامة من أجندة  2030في كل من :

2015

 الرؤية التكاملية (لبنان الصناعة )2025x

 الخطةال تنفيذية اإلسترتيجية ( )2020 -2016لتنفيذ ثالثة اهدافعملية من الرؤية التكاملية
 -الخطة التشغيلية () 2017-2016

2016

تنظيم المناطق الصناعية القائمة و تأمين مناطق صناعية جديدة
ومستدامة في جميع المناطق اللبنانية وخصوصا األرياف.
 إنشاء مناطق صناعية جديدة ومستدامة : -طاقة شمسية

تعزيز التنمية الريفية
المستدامة

 إكتفاء ذاتي ( مياه – محطة تكرير للمياه والصرف الصحي -مياهاألمطار )
 صناعة خضراء محافظة على البيئة (  % 60-40من المنطة الصناعية مساحاتخضراء)
 خلق فرص عمل مستدامة -تسهيل اإلجراءات لدى اإلدارات األخرى
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x

7781
3361
11991

مراسيم تصنيف مناطق صناعية في األماكن الريفية وتقديم حوافز
ضريبية

x

124
127

تنفيذ مشاريع تنموية بالتعاون مع اإلتحاد األوروبي واليونيدو

x

 مناطق صناعية جديدة ومستدامة، -تشجيع صناعات المعرفة ذات القيمة المضافة

تطوير بيئة األعمال
واالستثمار :التشجيع
على خلق فرص عمل
جديدة ومستدامة

 -تشجيع الصناعات الخضراء

x

 إستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة تشجيع األبحاث العلمية واإلبتكارقانون رقم 248

تطوير بيئة األعمال
واالستثمار :تسهيل النفاذ
الى قنوات التمويل
الرسمية
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 قانون إعفاء الصادرات الصناعية اللبنانية من  % 50من ضريبةالمتوجبة عليها

العمل على تحفيز برامج اإلقراض الميسر لزيادة اإلستثمارات في
القطاع الصناعي

x

مصرف لبنان -كفاالت

تطوير بيئة األعمال
واالستثمار :تسهيل النفاذ
الى أسواق تصريف
المنتجات المحلية
والدولية

تنظيم المناطق الصناعية القائمة و تأمين مناطق صناعية جديدة
ومستدامة في جميع المناطق اللبنانية وخصوصا األرياف.
توقيع اإلتفاقيات التجارية لتسهيل تصريف المنتجات المحلية

x

 -مواصفات وقواعد فنية  +دعم وتطوير معهد البحوث الصناعية

تسهيل الوصول الى البنى
التحتية االقتصادية
والتكنولوجيا والمرافق
العامة

تنظيم المناطق الصناعية القائمة و تأمين مناطق صناعية جديدة
ومستدامة في جميع المناطق اللبنانية وخصوصا األرياف.

x

توفير سبل الحصول على
خدمات االعمال

تبسيط إجراءات الترخيص والشهادات الصناعية واإلفادات وشهادة
المنشأ والتدخل لتسهيل إجراءات اإلدارات األخرى.

x

تعزيز سبل الوصول الى
المشتريات العامة
والمشاركة في
المناقصات العامة

تشجيع تفضيل الصناعات الوطنية في مشتريات القطاع العام عبر
تطبيق األفضلية في المناقصات العامة بنسبة %10

آليات التعاون الدولي

التواصل مع المنظمات الدولية الحكومية (اإلتحاد األوروبي –البنك
الدولي – اليونيدو ) ......وغير الحكومية عبر وزارة الخارجية
بهدف دعم القطاع الصناعي

20

x

x

 -6مؤشرات (كمية ونوعية) النجاح المستخدمة ضمن الخطة لرصد التطور والنتائج
الغايات
العامة

األهداف المحددة

األنشطة (المشاريع والبرامج)

.1
توسممممممممممممممممممميع
السممممممممممممممممممموق
المحلممممممممممممممممممي
بزيادة اإلنتماج
الصمممممممممممممناعي
بنسممبة %30
(ممممممممممن 5.32
مليمممممممار دوالر
حسممب األرقممام
المقممد ّرة سمممنة
 2014الى 7
مليمممممممار دوالر
فمممممممي نهايمممممممة
سنة (2020

1 .1
دعممممم المؤسسممممات
الصممممممممممممممممممممممممممغيرة
والمتوسممممممممممممممممممطة
الحجممممم والحرفيممممة
وتعميمها مناطقيا ً

1.1.1
تبساايط إجااراءات التاارخيص الخاصااة
بهاااذه المؤسساااات وقونناااة اوضااااعها
وتوجيههااااا بالتعاااااون مااااع الشااااركاء
(وزارة الشاااؤون اإلجتماعياااة ،نقابااااة
الحرفيين ،جمعية الصناعيين )

2.1.1
إطالق ومتابعة مشااريع مشاتركة ماع
المنظماااااااااات الدولياااااااااة واإلقليمياااااااااة
والحكومياااااااااة وغيااااااااار الحكومياااااااااة
والحكومااات األجنبيااة والبنااك الاادولي
ومصااارف لبناااان والشاااركات المالياااة
لزيااادة الحااوافز بهاادف تااوفير تموياال
إضااااافي للقطاااااع الصااااناعي ولتقااااديم
مسااااعدات تقنياااة (منااااطق صاااناعية،
طاقااااة بديلااااة ،بيئااااة نظيفااااة ،أبحاااااث
وتطااوير ،تاادريب ،تسااويق ،منتجااات
جديدة ومتميزة )
3.1.1
مأسسااة الحااوار بااين القطاااعين العااام
والخاااص لاادعم المؤسسااات الصااغيرة
والمتوساااااااطة والحرفياااااااة ال ساااااااايما
تكنولوجياااااا المعلوماااااات ،األعشااااااب
ولوحات التحكم االلكتروني وتعميمها
تباعا على قطاعات اخرى
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مؤشرات األداء

خط األساس

السنة األولى
-2016\7\1
2017\12\31

إنخفاااض ماادة وعاادد
المستندات للحصاول
على تراخيص

المادة الحاليااة حااوالي
ثالثة اشهر
مشااااااروعي تعااااااديل
المرساااااومين 8018
و5243

التشاااااااااااااااااااااااااااورمع
الصاااااااااااااااااااااااااناعيين
والحااااارفيين ل خاااااذ
بطلباتهم
إقاااااارار مشااااااروعي
المرسومين

زيادة عدد المشااريع
المشتركة المنفذة ماع
اليونيااااادو واالتحااااااد
األوروباااااي والبناااااك
الااااااااادولي الهادفاااااااااة
لتطااااااااوير القطاااااااااع
الصناعي

مشااااريع مشااااتركة
مااااع اليونياااادو (بناااااء
منااااااطق صاااااناعية-
تجمعااات صااناعية )
واالتحااااد األوروباااي
( مأسسة الحوار بين
القطاااااااااعين العااااااااام
والخاااص) والجهااات
المانحة المختلفة.

إقرار مساودة القارار
الوزاري

إطاااااااااااااالق هاااااااااااااذا
المشاااااااروع وعقاااااااد
ثالثاااااااة إجتماعاااااااات
تمهيدية.

مسودة القرار اقارت
وإبتاادأ التنفيااذ الفعلااي
للمشروع

القيم المستهدفة
السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

2018

2019

2020

تعمااااااايم مضااااااامون
مرسااوم رقاام 8018
و مرسوم رقم5243
عباااااااااار الوسااااااااااائل
اإلعالمية المتاحة
وضااع آليااات تسااريع
اإلجراءات

ترسااااااايخ اآللياااااااات
وتعميمهاااااا والعمااااال
المتواصااااااال علاااااااى
تحااااديثها وتصاااااحيح
مساراتها

إنخفاااااااااااض عاااااااااادد
المسااتندات المطلوبااة
ومدة الحصاول علاى
الترخيص الاى شاهر
ونصف.

مشاريع مشتركة ماع
المنظماااااات الدولياااااة
والحكومياااة لتطاااوير
اليااااااد العاملااااااة فااااااي
المؤسسات الصغيرة
والمتوساااطة وتاااأمين
مساااااااااعدات تقنيااااااااة
(آالت صاااااااااااااااناعية
حديثة) قد إنطلقت

اليد العاملاة تطاورت
وآالت صااااااااااااااناعية
حديثة تأمنت

زاد عااادد المشااااريع
المشتركة المنفذة ماع
اليونيااااادو واالتحااااااد
األوروباااااي والبناااااك
الاادولي والحكوماااات
األجنبية

إجتماعاااااااات لجناااااااة
الحاااااااااااوار لااااااااااادعم
القطاعات الصاناعية
الاااااثالث المساااااتهدفة
استكملت

تقييم سنوي تم تنفيذه

القطاعااااااااااااااااااااااااااااات
المساااتهدفة تطاااورت
وساااااااهمت بزيااااااادة
اإلنتاج الصناعي

الغايات
العامة

األهداف المحددة

األنشطة (المشاريع والبرامج)

4.1.1
متابعااة إقاارار مشااروع قااانون الاادمج
بااين المصااانع ونشاار فوائااده وتوجيااه
اإلسااتثمارات نحااو التوسااع والتكاماال
مااان أجااال تفعيااال المرساااوم المتعلاااق
بالتحساااين العقااااري وتخفااايض نسااابة
الضااااريبة (ماااان  10الااااى  %5بأقاااال
تقاااااااادير) لتخفيااااااااف العاااااااابء عاااااااان
الصناعين.
2.1
تنظمممممميم المنمممممماطق
الصممناعية القائمممة
وتمممممأمين منممممماطق
صناعية في جميع
المناطق اللبنانية

1 .2 .1
رفااع مسااتوى دائاارة الماادن والمناااطق
الصااناعية فااي الااوزارة الااى مصاالحة
وتقويااة دورهااا وإنجاااز البنااى التحتيااة
للمنااطق الصاناعية الجديادة المقترحاة
(بعلبك– تربل– جليلياة) بالتعااون ماع
اليونيدو.

2 .2 .1
عقااد إجتماعااات دوريااة مااع اإلدارات
والجهاااااات المعنيااااااة (إدارات عامااااااة
ومؤسسات عامة ونقاباات والبلاديات)
لتطااااوير البنااااى التحتيااااة والخاااادمات
الداعماااااااة للمؤسساااااااات والمنااااااااطق
الصناعية .
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القيم المستهدفة
السنة الثانية

السنة الثالثة

2018

2019
فوائد الدمج نشرت
عباااااار إقامااااااة ورش
عمل مع الصناعيين

قاااااااااااانون الااااااااااادمج
والمرسااوم المتعلقااان
بالتحسااااين العقاااااري
وتخفاااااااايض نساااااااابة
الضريبة المستهدفة
 %5تم إصدارهما

مشااااااااروع المااااااااادن
الصاااناعية قاااد أنجاااز
بنسااااااااااااااااابة %100
وعملياااااااة إنضااااااامام
الشااااااااااركات الااااااااااى
المنااااطق الصاااناعية
تستكمل.

الخطة نفذت

مؤشرات األداء

خط األساس

السنة األولى
-2016\7\1
2017\12\31

إقاارار قااانون الاادمج
باااااااااااين المصاااااااااااانع
وتخفااايض الضاااريبة
الى %5

الضريبة الحالية
%10

لقاااءات مااع الجهااات
المعنيااااااااة (رئاسااااااااة
مجلاااااااس الاااااااوزراء
والناااااااااواب و وزارة
المالياااة والجماااارك)
مااااااان اجااااااال تنفياااااااذ
المشاااااروع وإنجااااااز
المراسالت الالزمة

القاااانون عمااام عبااار
الوسااااائل اإلعالميااااة
المتاحة

دائاااااااااارة والماااااااااادن
المنااااطق الصاااناعية
تحولت الى مصلحة

يوجاااد دائااارة للمااادن
والمناطق الصناعية

الدراساات اإلنشاائية
لمكتاااااب إستشااااااري
متخصااص ماان اجاال
إنجاااز البنااى التحتيااة
للمنااااطق الصاااناعية
الجديااااادة (بعلباااااك–
ترباااااااال– جليليااااااااة)
بالتعاون مع اليونيدو
تاااااام تلزيمااااااه عباااااار
مناقصاااااااااة دولياااااااااة
أجرتها اليونيدو .

الدراسااااات إلنشاااااء
المنااااطق الصاااناعية
المقترحاااااااااة عبااااااااار
يونياااادو تاااام تنفيااااذها
وباااادأ العمااااال ببنااااااء
المنااااطق الصاااناعية
وتاااام بناااااء مانساااابته
 %30من المناطق
وباااااادأت الشااااااركات
عملية اإلنضمام الاى
المناطق الصناعية

ورش عمااااااال ماااااااع
الصناعيين والجهات
المعنيااة لنشااار فوائاااد
المااااااادن الصاااااااناعية
واإلساااااااتثمار فيهاااااااا
عقاادت واعمااال بناااء
المنااااطق الصاااناعية
المقترحاااة أساااتكملت
وتاااام بناااااء مانساااابته
 %70من المناطق
الصناعية المقترحة

إجتماااع ساانوي علااى
األقل

غير موجود

فريااااااق عماااااال تاااااام
تشكيله ووضع خطاة
تنفيذية

الخطاااة بااادأ تنفياااذها
بالتعااااااااااااون مااااااااااااع
اإلدارات المعنية

إساااااااااتمرار تنفياااااااااذ
الخطااة بالتعاااون مااع
الجهات المعنية

السنة الرابعة
2020

الغايات
العامة

القيم المستهدفة
األهداف المحددة

األنشطة (المشاريع والبرامج)

مؤشرات األداء

3.1
حمايممممة الصممممناعة
الوطنيمممة ودعمهممما
لزيممممممادة إنتاجهمممممما
وإنتشارها وزيمادة
قدرتها التنافسية

1.3.1
حااث المصااانع بكاال الوسااائل المتاحااة
إيجابياااا علاااى تااادريب عماااالهم ورفاااع
مستوى خبراتهم.

2.3.1
العمل داخليا وخارجيا لادعم المصاانع
المؤهلة والواعدة باالقروض والهباات
والتااااااااادريب وخالفهاااااااااا وتطاااااااااوير
تجهيزاتها وقدراتها اإلنتاجية.

3.3.1
تعميم مفهاومي التخصصاية والتكامال
باإلنتاج داخليا وخارجيا بكل الوساائل
المتاحة.
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السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

خط األساس

السنة األولى
-2016\7\1
2017\12\31

2018

2019

2020

اسااااااماء المصااااااانع
المنتسااااااااااابة الاااااااااااى
الاااادورات التدريبيااااة
أدرجااااااات اسااااااامائها
ضمن الئحة الشرف

إزدياد عدد الدورات
التدريبياااااااة للعماااااااال
بنسبة %50

زياادة عاادد الاادورات
التدريبية للعمال

دورات محدودة

إساااااااااااااااااتطالع راي
الصااااااناعيين حااااااول
حاجاااااتهم التدريبيااااة
لتحديااد الئحااة كاملااة
بالاااادورات التدربيااااة
القائمااة بالتعاااون مااع
جمعيااااة الصااااناعيين
وتعميمهاااااااااا علاااااااااى
الصناعيين

الااادورات التدريبياااة
غير المتوفرة تأمنات
بالتعااااااااااااون مااااااااااااع
-UNIDO –EU
 IECDوالمصااانع
شاركت فيها

إزدياااااااااااااد نساااااااااااابة
القااااروض والهبااااات
والتااااادريب للقطااااااع
الصااااناعي للتطااااوير
تجهيزاتهااا وقاادراتها
اإلنتاجية

زيااااااااادة القااااااااروض
والهباااات والتااادريب
للقطااااااع الصاااااناعي
لتطاااااوير تجهيزاتاااااه
وقدراته اإلنتاجية

نسااابة محااادودة جااادا
ماااااااااان القااااااااااروض
والهبااااااات موجهاااااااة
للقطااااااع الصاااااناعي
السايما مان مصاارف
لبنان

دراسااااااااة اوضاااااااااع
اإلقاااااااراض وسااااااابل
زيادتاااااااااااه وحااااااااااال
المشاكل القائمة

تعميم برامج التمويل
المتاااااوفرة بالتعااااااون
مااااااااااااااع جمعيااااااااااااااة
الصاااناعيين وورش
عماااااااااال لتوعيااااااااااة
الصااااااناعيين حااااااول
البااااارامج التمويلياااااة
المتوفرة أقيمت

لقااااااااااااااءات مااااااااااااااع
المؤسسات المعنياة
(BDL- Kafalat,
)Unido - EU
لزيااااااااااادة تااااااااااأمين
القااااروض الميساااارة
والهباااااااات للقطااااااااع
الصناعي عقدت

انتشاااااااااار الاااااااااوعي
بمفهااااااااااااااااااااااااااااااومي
التخصصااااااااااااااااااااااااية
والتكامااااااال وتقيااااااايم
النتااااااائج وتصااااااحيح
المسارات

زياااااااااااادة إنتشاااااااااااار
مفهااومي التخصااص
والتكاماااااااااال بااااااااااين
الصناعيين
العمااال علاااى إدخاااال
هااااااذين المفهااااااومين
ضاااااامن اإلتفاقيااااااات
وماااااذكرات التفااااااهم
مع الدول األخرى

مفهااومي التخصااص
والتكامااااال باإلنتااااااج
محدودين

إقاماااااة ورش عمااااال
هادفاااااااااااة لتعمااااااااااايم
مفهومي التخصصية
و التكامل باإلنتاج
التواصل مع مختلف
الجهاااااااات المحلياااااااة
والدوليااااااة إلعتماااااااد
هااااااذين المفهااااااومين
حاااااااااااال للمنافساااااااااااة
المضرة.

إقامة إجتماعات
) (BtoBبين رجاال
اعماااال متخصصاااين
فااااااااااااي مفهااااااااااااومي
التخصصااااااااااااااااااااااااية
والتكاماااال وممثلااااين
مااااااااااااان القطااااااااااااااع
الصاااااااااناعي لنقااااااااال
الخبرات.

ترسااااااايخ مفهاااااااومي
التخصصااااااااااااااااااية و
التكامااااااااااااال فاااااااااااااي
التعاااامالت التجارياااة
داخليا وخارجيا

األنشطة (المشاريع والبرامج)

الغايات
العامة

مؤشرات األداء

خط األساس

السنة األولى
-2016\7\1
2017\12\31

2018

2019

2020

إقاماااة ورشاااة عمااال
سااانوية لنشااار ثقافااااة
الوعي حول مكافحاة
اإلغاااااراق والزياااااادة
فااااااااااي الااااااااااواردات
وتبساااايط إجراءاتهااااا
وقواعد المنشأ

ال ورش عمل حاليا

التواصاال مااع وزارة
اإلقتصااااد والجهاااات
الدولية إلقاماة ورش
عماال حااول مكافحااة
اإلغاااااراق والزياااااادة
فااااااااااي الااااااااااواردات
وتبساااايط إجراءاتهااااا
وقواعد المنشأ.

نشاااار ثقافااااة الااااوعي
حااااااااااول مكافحااااااااااة
اإلغاااااراق والزياااااادة
فااااااااااي الااااااااااواردات
وتبساااايط إجراءاتهااااا
وقواعااد المنشااا عباار
إسااااااتخدام الوسااااااائل
المتاحة .

متابعاااااااااة العمااااااااال
بقااااااااااانون حمايااااااااااة
اإلنتاااااااااج الااااااااوطني
والعماال علااى اقاارار
التعااااديالت الالزمااااة
لتبسااايط االجاااراءات
والمهاال الااواردة فااي
القانون لتفعيله.

إنخفااااض الاااواردات
بنسبة %10
وإرتفاااااااااااع نساااااااااابة
اإلسااااتهالك المحلااااي
من اإلنتاج الوطني
ماااااان  % 8.3الااااااى
% 13

تعااااااديل النصااااااوص
القانونيااااااة (رسااااااوم
المرفااااأ -الجمااااارك-
TVA

غير مطبق

التواصااااااااااال ماااااااااااع
اإلدارات المعنياااااااااااة
(مجلااس الاااوزراء
والمالية والجمارك)

إنتشاااار فوائاااد هاااذه
إالتعاااااااديالت عبااااااار
ساااااااتخدام الوساااااااائل
اإلعالمياااااة (مجلاااااة
الحاادث الصااناعي –
الدليل الصناعي)

النصااااوص المعدلااااة
صدرت

كاماااال التعااااديالت و
المراساااايم التطبيقيااااة
صدرت

تطبيااااق المباااادأ فااااي
اإلجرءات التجارية

غير مطبق

التواصااااااااااال ماااااااااااع
اإلدارات المعنياااااااااااة
(مجلااس الاااوزراء
ووزارات الماليااااااااااة
واإلقتصاااد والتجااارة
والجمارك)

آلياااة عمااال لتطبياااق
المبدا تم وضعها

باااااادأ تطبيااااااق مباااااادأ
المعاملااة بالمثاال مااع
الااادول التاااي ال تنفاااذ
تصااوص اإلتفاقيااات
التجاري

مبدأ المعاملاة بالمثال
طبق كامال

األهداف المحددة

4.3.1
تكثياااااااااااف إقاماااااااااااة ورش العمااااااااااال
والمااؤتمرات واإلجتماعااات للخااروج
بتوصااايات ملزماااة مااان شاااأنها نشااار
ثقافااة الااوعي حااول مكافحااة اإلغااراق
والزياااااادة فاااااي الاااااواردات وتبسااااايط
إجراءاتهاااا وقواعاااد المنشاااأ واإللتااازام
المشاااااترك بالعمااااال الجااااادي والبنااااااء
للمنافسااااة الفاعلااااة تجاااااه الصااااناعات
األجنبية

5.3.1
متابعاااة العمااال الحثياااث ماااع الناااواب
أفاااارادا ولجانااااا نيابيااااة علااااى تعااااديل
النصوص القانونية المتعلقة :
 رسااوم المرفااأ ( ضاامنا قطااع غياااراآلالت الصاااااناعية والماااااواد األولياااااة
الصناعية)
 - TVAرسوم
رسوم الجمارك –
6.3.1
تطبيااق مباادأ المعاملااة بالمثاال تجاااه اي
إجراءات أجنبية غير مناسبة.
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القيم المستهدفة
السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

الغايات
العامة

األنشطة (المشاريع والبرامج)

مؤشرات األداء

القيم المستهدفة
خط األساس

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

2018

2019

2020

إصدار قرارات رفع
الرساااااااااااوم علاااااااااااى
إستيراد بعض السالع
المنافسة من منتجات
الاادول غياار الموقعااة
إتفاقيات تجارية

الرساااااوم منخفضاااااة
جدا

التواصااااااااااال ماااااااااااع
اإلدارات المعنياااااااااااة
(مجلااس الاااوزراء
ووزارات الماليااااااااااة
واإلقتصاااد والتجااارة
والجمارك)

إبتاااااادأ تنفيااااااذ رفااااااع
الرساااااااوم بطريقاااااااة
تدريجية

إسااااااااااتكمال رفااااااااااع
الرسوم الجمركية

الااااااااااواردات ماااااااااان
الرسااااوم الجمركيااااة
مرتفعاااااة .وإرتفااااااع
نسااابة هااااذه الرسااااوم
فااي الموازنااة العامااة
وضااااابط اإلساااااتيراد
بمااااا يضاااامن الاااادعم
المنطقااااااي لإلنتاااااااج
المحلي

8.3.1
فاارض إجااازات اإلسااتيراد والتصاادير
حيث يلزم

إصااااادار اإلجاااااازات
حسب الحالة

يوجااااااااااااد بعااااااااااااض
اإلجازات

العمال المشاترك باين
اإلدارات المعنياااااااااااة
لتساااااهيل إجاااااراءات
إصااااادار اإلجاااااازات
ووضاااااع شاااااروطها
وضوابطها

العمل تم مع الجهات
المعنيااة فااي الااوزارة
لتحدياااااااااااد السااااااااااالع
الواجااااااااب فاااااااارض
إجاااااااااازات حاااااااااول
إسااااااااااااااااااااااااااااتيرادها
والتواصااال تااام ماااع
اإلدارات المعنياااااااااااة
(مجلااس الاااوزراء
والماليااة) و التعاااون
مااع وزارة اإلقتصاااد
والتجااارة والجمااارك
لتنسااااايق الخطاااااوات
الالزمااااااة وفاااااارض
اإلجاااااااازات حياااااااث
يجب

متابعااة تنفيااذ المتفااق
علياااه وتحدياااد سااابل
إسااااتبدال اإلجااااازات
بإجراءات اخرى

نظام حمائي متكامال
فاعل وعلمي

9.3.1
تكثيااف تعريااف المااواطن علااى الساالع
الوطنياااااااة وجودتهاااااااا لرفاااااااع حجااااااام
إسااااااااتهالكها وتخفيااااااااف اإلسااااااااتيراد
المشابه.

نساااااابة اإلسااااااتهالك
المحلاااي ماااان الساااالع
الوطنية الى %20

النسبة حاليا %8.3

المناااااااااتج اللبنااااااااااني
تحسنت جودته
إزدادت نساااااااااااااااااااابة
الى%10

اصاااااااااابح المنااااااااااتج
اللبناني منافسا للسلع
األجنبيااااااااة وإزدادت
النسبة الى %15

وصااااااااااول نساااااااااابة
اإلسااااااااتهالك الااااااااى
 %20ماااااااان قيمااااااااة
الطلااب المحلااي علااى
السلع

األهداف المحددة
7.3.1
العماال علااى رفااع الرسااوم الجمركيااة
حياااااث يمكااااان علاااااى بعاااااض السااااالع
المسااتوردة والمنافسااة للساالع الداخليااة
بساااابب زيااااادة الااااواردات واإلغااااراق
والدعم
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السنة األولى
-2016\7\1
2017\12\31

الغايات
العامة

األهداف المحددة

.2
زيمممممممممممممممممممممادة
الصمممممممممـادرات
الصممممممممممممناعية
بنسـممممممممممممممممممـبة
( %25من 3
مليمممممممار دوالر
 2015المممى 4
مليمممممممار دوالر
فممممممممي سممممممممنة
(2020

1.2
تفعيل التعماون ممع
البعثممممات اللبنانيممممة
والمنظمممممممممممممممممممممات
الدوليممممممممممممممممممممممممممممممة
والحكوممممممممممممممممممممات
االجنبيمممممممممممممممممممممممممممة
وسفاراتها العاملمة
في لبنمان لتسمويق
اإلنتممممماج الممممموطني
والبحممممممممم عمممممممممن
اسممممواق خارجيممممة
جديممدة والمشمماركة
فمممممممي المعمممممممارض
الدولية

األنشطة (المشاريع والبرامج)

10.3.1
العماال المسااتمرعلى إسااتعمال وسااائل
النشااااار الخاصاااااة باااااالوزارة (مجلاااااة
الحاادث الصااناعي  ،دلياال الصااناعات
،األدلااااااااااة التوجيهيااااااااااة ،الصاااااااااافحة
اإللكترونياة ) وغيرهااا (افااالم وثائقيااة
 ،تلفزيااااااااون ،صااااااااحف) والطاااااااارق
اإلعالمية واإلعالنية األخارى للتاأثير
والتوجيه.

1.1.2
تااااااأمين اإلحصاااااااءات والمعلومااااااات
الصااناعية وتيويمهااا للبناااء عليهااا فااي
السياسات واألنشطة والتوجهات

2 .1 .2
تفعيااااال اإلتصاااااال المباشااااار وغيااااار
المباشاااار مااااع الجهااااات المعنيااااة فااااي
الاااداخل والخااااارج لزيااااادة التبااااادالت
التجارية وحل المشاكل

3.1.2
التاارويج اإلعالماااي واإلعالناااي عبااار
تغطيااااااة كافااااااة النشاااااااطات لزيااااااادة
الصاااااااادرات الصاااااااناعية وتشاااااااجيع
اإلستهالك األجنبي للمنتجات الوطنية
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مؤشرات األداء

القيم المستهدفة
خط األساس

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

السنة األولى
-2016\7\1
2017\12\31

2018

2019

2020

متابعاااااااااة إصااااااااادار
وسااااااااااائل النشاااااااااار
الخاصة بالوزارة

المجلاااة تصااادر كااال
شااهرين والاادليل كاال
سااانة ويوجاااد موقااااع
الكتروني
إصدار ادلة توجيهية
متخصصااااااااااااااااااااااااااة
()Guidlines

متابعاااة العمااال علاااى
تطوير مجلاة الحادث
الصااااناعي والاااادليل
الصااااناعي وتوساااايع
نطااااق توزيعهاااا فاااي
الداخل والخارج

الصفحة اإللكترونياة
الخاصاااااة باااااالوزارة
ياااااااااااااتم تحاااااااااااااديثها
بإساااتمرار وتحتاااوي
المعلومااااااااااااااااااااااااااات
الصااااااناعية الكافيااااااة
المطلوبة
وإعتماااااااد التوجيااااااه
عباااااااااار الصاااااااااافحة
اإللكترونيااااااااااااااااااااااااة
والمنشورات

التااااازام الصاااااناعيين
بكتاباااة مقااااالت فاااي
المجلااة لاادعم القطاااع
الصااااناعي وإعتماااااد
الصفحة اإللكترونياة
ومنشاورات الااوزارة
كمرجعياااااااااااااااااااااااااااااة
للمعلومااااااااااااااااااااااااااات
واإلحصاااااااااااااااااااءات
الصاااناعية وكنااااطق
رسمي للوزارة

تحساااااااان اوضاااااااااع
الصاااااناعة اللبنانياااااة
عبااار اإلساااتفادة مااان
وسائل النشر
توساااااااايع مروحااااااااة
الوسااااائل اإلعالميااااة
الخاصة بالوزارة

إصااااااااااادار كافااااااااااااة
المعلومااااااااااااااااااااااااااات
واإلحصاااااااااااااااااااءات
الصاااااااناعية بشاااااااكل
دوري ومساااتمر فاااي
اوقاتها

المعلومااااااااااااااااااااااااات
واإلحصاااااااااااااااااااءات
الصناعية تصدر كل
شااااااهر وكاااااال سااااااتة
اشهر وكل سنة

إعتماااااااااااد تحلياااااااااال
المعلوماااات ووضاااع
الدراسااااااااااااااااااااااااااااات
اإلحصائية

المعلومااااااااااااااااااااااااااات
اإلحصاااااائية تامنااااات
بشااااكل دوري عباااار
التواصاااال مااااع إدارة
الجمارك واإلحصااء
المركاااازي وجمعيااااة
الصناعيين وتحسنت

المعلومااااااااااااااااااااااااااات
الصاااناعية اصااابحت
اكثاااااااااااااار وفاااااااااااااارة
والدراساااااااااااااااااااااااااات
واألبحااااث اصااابحت
اكثر مهنية وواقعية

إصاااادار المعلومااااات
الصاااااااناعية بشاااااااكل
دوري ومسااااااااااااااتمر
والعماال علااى وضااع
توقعااااااات مسااااااتقبلية
يبنى عليها

زياااااادة الصاااااادرات
الصاااااناعية لخفاااااض
عجاااااااااز المياااااااااازان
التجاااااااااري بنساااااااابة
 %15سنة 2020

العجااااااااااااااز اآلن 15
مليار دوالر

تحسنت جودة المنتج
اللبنااااااااني وإزيلااااااات
العراقيل التقنياة اماام
وصاااول الصاااادرات
اللبنانية الى األسواق
األجنبية بالتعاون مع
وزارة الخارجية

عقاااااااد الماااااااؤتمرات
الدوليااااااة للمساااااااعدة
علاااااااااااااى زياااااااااااااادة
الصااااااااااااااااااااااااااادرات
الصاااااناعية والتااااازام
معظااااام الصاااااناعيين
بالمواصااااااااااااااااااااافات
الوطنية و اإلوروبية
والعالمية

إنخفاااض العجااز فااي
الميااااازان التجااااااري
بنساااااااااااااااااااااابة %15
وإرتفاااع الصااادرات
الصاااااااااااااااااااااااااااااناعية
بنسبة%25

زياااااااااادة التااااااااارويج
اإلعالمي علاى كافاة
وسائل النقل وغارف
التجااااارة والصااااناعة
مااان خاااالل البعثاااات

ترويج محدود

توزيااع ونشاار المااواد
اإلعالنيااااااااااااااااااااااااااااااة
واإلحصااااااااااااااااااااااائية
واإلعالميااااااة عباااااار
اإلعاااااااالم المرئاااااااي

اإلسااتفادة ماان خباارة
اللبنانيين في الخارج
وخاصاااة القطاعاااات
ذات القيمة المضافة
العالية

إسااااااااتثمار وسااااااااائل
اإلعااااالم والعالقااااات
واإلتفاقيااات للتاارويج
الصناعي

الترويج للصاادرات
قاااااااد تاااااااأمن عبااااااار
التعاون مع البعثاات
اللبنانيااة فااي الخااارج
والبعثااااات األجنبياااااة

اإلجنبية في الخارج

الغايات
العامة
األهداف المحددة

األنشطة (المشاريع والبرامج)

4.1.2
تنظاااايم المعااااارض داخليااااا وخارجيااااا
والمشااااااركة فيهاااااا ضااااامن منظاااااور
متطااور هاااادف ومتخصااص ووضاااع
آلية بالتعاون مع الصناعيين اللبناانيين
ضااامن إطاااار البروتوكاااول المشاااترك
الموقااع عااام  2002لتنظاايم المشاااركة
في المعارض الدولية

2.2
إسمممتيفاء منتجمممات
الصممناعة الوطنيممة
للشمممممممممممممممممممممممممممروط
والمواصمممممممممممممممفات
الوطنية واألجنبيمة
المتطورة.
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5.1.2
ترسااايخ آلياااة التواصااال ماااع البعثاااات
اللبنانياااة فاااي الخاااارج بالتنسااايق ماااع
وزارة الخارجيااااة والمغتااااربين ومااااع
البعثاااات اإلحنبياااة العاملاااة فاااي لبناااان
والمنظماااات الدولياااة لتساااهيل التباااادل
التجااااااااري والتعرياااااااف بالمنتجاااااااات
اللبنانيااااة وتقريااااب الصااااناعيين ماااان
رجال األعمال والتجار.
1.2.2
دعاااام ليبااااان باااااك وتوساااايع مروحااااة
التعريف به بين الصناعيين

مؤشرات األداء

فااي لبنااان والفاااعلين
المعنيااين فااي القطاااع
الخااااااااص (جمعياااااااة
الصااناعيين – إتحاااد
غااااااااارف التجاااااااااارة
ووالصاااااااااااااااااناعة –
تجمعاااات صاااناعية-
نقابااااااات – وسااااااائل
إعالم
القيم المستهدفة
خط األساس

والمسموع

السنة األولى
-2016\7\1
2017\12\31

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

2018

2019

2020

زيادة عدد
الصاااااااااااااااااااااااااناعيين
المشاااااااااركين فااااااااي
المعارض

يوجااااااد بروتوكااااااول
تعاااااااااااااااون مااااااااااااااع
الصاااااااااااااااااااناعيين –
مشااركة ضاعيفة فاي
المعارض الدولية.
محدوديااة المعااارض
المحلية

بروتوكاااول التعااااون
تااام تفعيلاااه وتطاااويره
وآلياااة عمااال قاااد تااام
وضاااااااااعها لااااااااادعم
واشاااااراك وإختياااااار
الشااااركات المناساااابة
للمشاااااااااااركة فااااااااااي
المعارض

إزدياد وجود الجنااح
اللبنااااااااااااااني فاااااااااااااي
المعاااااارض الدولياااااة
وزياااااااادة الحاااااااوافز
إلشتراك الصاناعيين
ماااان خااااالل جمعيااااة
الصاااااااااااااااااااااااااناعيين
وIDAL

إزدياد المشاركة فاي
المعاااارض الداخلياااة
والخارجيااااااااااااااااااااااااااة
للصناعيين
تنظاااااااايم معااااااااارض
محلية ودولية

إزديادعااااااااااااااااااااااااااادد
الصاااااااااااااااااااااااااناعيين
المشاااااااااركين فااااااااي
المعااااااارض بنساااااابة
%25

زياااااادة الصاااااادرات
الصااااااناعية الااااااى 4
مليااار دوالر وزيااادة
آليااااة التواصاااال مااااع
البعثااات اللبنانيااة فااي
الخارج

 3مليار دوالر

تواصااال مباشااار ماااع
وزارة الخارجياااااااااة
والمغتااااااااااااااااااااااااربين
ووحاااااااااااااااااااااااااااااداتها
المتخصصة.

عقااد إجتماع اات مااع
الملحقااااين اللبنااااانيين
التجاااااااااااريين فااااااااااي
الخارج

متابعااااااة توصاااااايات
اإلجتماعاااااااات ماااااااع
الملحقااااين اللبنااااانيين
التجاااااااااااريين فااااااااااي
الخارج لتقييم النتائج
وتفعيل الوسائل

 4مليار دوالر

زيادة عدد المنتسابين
بنساااابة  % 50و
زيااادة عاادد المصااانع
المساااتوفية للشاااروط
والمعاااااايير الدولياااااة
عباااار التعاااااون مااااع
Liban Pack

68منتسااااب الااااى
Liban
Pack
المركاااااااز اللبنااااااااني
للتغليف والتعبئة
مراساااااااااااااااالة وزارة
المالية لادعم المركاز
اللبنااااااااني للتغلياااااااف

إقامة ورش عمل مع
جمعية الصناعيين
للتعرياف ب Liban
Pack

إزديااااااااااااااد عااااااااااااادد
المؤسسااااااااااااااااااااااااااات
الصااااااااناعية التااااااااي
تسااتفيد ماان نشاااطات
Liban Pack
(تاااااااااااااااااااااااااااااادريب-
مواصاااااااااااااااااااااااافات-

إزديااااااااااااااد عااااااااااااادد
المؤسسااااااااااااااااااااااااااات
الصااااااااناعية التااااااااي
تسااتفيد ماان نشاااطات
Liban Pack
(تاااااااااااااااااااااااااااااادريب-
مواصاااااااااااااااااااااااافات-

إزديادعدد المنتسابين
بنسااااااااااااااااااابة % 50
وإزديااااااااااااد عااااااااااادد
المصاااانع المساااتوفية
للشاااروط والمعاااايير
الدوليااااااااة للتغليااااااااف
والتعبئااااااااااة عباااااااااار

والعماال علااى إعفائااه
من الرسوم الفصلية

الغايات
العامة

2.2.2
حث مؤسسة المقااييس والمواصافات
اللبنانياااااااة علاااااااى تكثياااااااف إصااااااادار
المواصاافات وتطبيقهااا لرفااع مسااتوى
جدوى اإلنتاج الوطني

زيااااااااااااااادة عاااااااااااااادد
المواصاااافات حسااااب
المعايير الدولية

األنشطة (المشاريع والبرامج)

مؤشرات األداء

األهداف المحددة

3 .2 .2
توقياااع ماااذكرات التفااااهم واإلتفاقياااات
الدوليااة المتعلقااة باااإلعتراف المتبااادل
بالمواصاااااافات الوطنيااااااة وشااااااهادات
المطابقة

4 .2 .2
تنظاااايم ورش عماااال مااااع الشااااركاء)
(LIBNOR- IRI- QUALEB
لتقاااااديم مسااااااعدات تقنياااااة للمصاااااانع
للحصول على شهادات:
()CE Mark - ISO
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نقاااااااااااااااص فاااااااااااااااي
المواصفات

القيم المستهدفة
خط األساس

وضاااااااع توصااااااايات
إلصااادار مواصااافات
جديدة وقواعد فنية

السنة األولى
-2016\7\1
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إستشارات)...

إستشارات)...

التعاون مع Liban
Pack

متابعاااااااااة وضاااااااااع
توصاااايات إلصاااادار
مواصااااافات جديااااادة
وقواعد فنية

إسااااااتخدام الوسااااااائل
اإلعالمياااااة (مجلاااااة
الحاادث الصااناعي –
الااااادليل الصاااااناعي)
لتعمااااااااااايم ونشااااااااااار
المواصاااااااااااااااااافات و
القواعااااااااااد الفنيااااااااااة
الجدياااااادة وتشاااااااجيع
اإللتزام بها.

إزديااااااااااااااد عااااااااااااادد
المواصااااااااااااااااااااااافات
والقواعااااااااد الفنيااااااااة
سنويا َ واإللتزام بها

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

2018

2019

2020

زياااااااادة الماااااااذكرات
واإلتقاقيات الموقعة

عاااااااادد المااااااااذكرات
واإلتقاقيااات الموقعااة
محدود

توساااااااايع مروحااااااااة
اإلتصااال والتواصاال
مع البعثات األجنبية

وضع توصيات ل
(IRI
–
)LIBNOR
بالتعاااون مااع جمعيااة
الصااااناعيين لتوقيااااع
إتفاقيات جديدة

متابعااااااااااة وضااااااااااع
توصيات ل
(IRI
–
)LIBNOR
بالتعاااون مااع جمعيااة
الصااااناعيين لتوقيااااع
إتفاقيات جديدة

إزديااااااااااااااد عااااااااااااادد
اإلتقاقيااااااااااااااااااااااااااااات
والمذكرات الموقعة

زيادة عدد الشاركات
الحاصااااااااالة علاااااااااى
شهادات
CE Mark- ISO

عدد محدود

اإلشااتراك فااي ورش
عماال مااع الشااركاء
( IRI -LIBNOR
)- QUALEB
لتقااااااديم مساااااااعدات
تقنياااااااااة للمصاااااااااانع
للحصاااااااااول علاااااااااى
شهادات:
CE Mark- ISO

إزدياااد التواصاال مااع
 IRIو  Qualebو
LIBNOR

ورش تدريب نوعياة
لتقااااااديم مساااااااعدات
تقنية

إزديااااااااااااااد عااااااااااااادد
الشاااركات الحاصااالة
على شهادات
CE Mark- ISO

3.2
تفعيممممل النصمممموص
القانونيممة الداعمممة
لزيادة الصادرات

1.3.2
العمااال علاااى مشاااروع قاااانون بإعفااااء
الصاااادرات الصاااناعية مااان ضاااريبة
الاادخل بنساابة  %100بعااد ان إسااتقر
تطبيااااق القااااانون القاضااااي باإلعفاااااء
بنسبة  % 50من الضريبة
2 .3 .2
تخفيااف إجااراءات التصاادير وإسااتيراد
المعاااادات والمااااواد األوليااااة ونصااااف
المصاااانعة لاااازوم الصااااناعة الوطنيااااة
بالتعااااون ماااع الجماااارك والاااوزارات
المعنياة مباشارة ( اإلقتصااد والتجاارة
والصحة والزراعة والبيئة)...

الغايات
العامة

األهداف المحددة

 . 3تشممممممممجيع
وتطممممممممممممممممموير
صممممممممممممممممممناعة
المعرفمممممممممممممممممة
الجديدة

1.3
تشمممممجيع اإلبتكمممممار
واألبحمممممممممممممممممممممممما
والمشمممماركة فيهمممما
ماديا ً
وعمليممممما ً وبشمممممريا ً
ومسمممممممممممممممممممممممممماندة
القطاعمممممات التمممممي
ترغممب فممي التقممدم
التكنولوجي

األنشطة (المشاريع والبرامج)

3.3.2
العماال علااى إقاارار مشااروع القااانون
المتعلااااااق بإعفاااااااء المااااااواد األوليااااااة
واألالت والمعااااااااااادات المساااااااااااتوردة
للصناعة من الضريبة
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1.1.3
الطلب من أصحاب المصانع إساتقبال
طالب جامعات ومعاهد فنية من أجال
إجااراء فتاارة تماارين ( )stageتاارتبط
باختصاصااااتهم بالتنسااايق ماااع وزارة
الصناعة
التنساااايق مااااع الجامعااااات والمصااااانع
لتنفياااااذ توصااااايات ماااااؤتمر الجامعاااااة
المبادرة ل عمال
2.1.3
إيجااااد شااابكة تواصااال فاعااال وتعااااون
بااين الجهااات المعنيااة لتحفيااز عواماال
االبتكااااار والتطااااوير(وزارة التربياااااة
والتعلاايم العااالي ،الجامعااات والمعاهااد
الفنيااااة جمعيااااة الصااااناعيين ومعهااااد
البحوث الصاناعية والمجلاس الاوطني

إعفااااااء الصاااااادرات
الصااااااااااناعية ماااااااااان
ضريبة الدخل بنسابة
%100

%50

وضاااااع المبااااارراتواألسباب الموجبة
Lobbying-

اإلستحصاااااال علاااااى
موافقااااااااة الجهااااااااات
المعنية ووضع
دراساااااات الجااااادوى
والخطط المؤيدة

إصاااااااادار القااااااااانون
باإلعفاء.
وضااااااااع اآلليااااااااات
التطبيقية.

تبساااااايط إجااااااراءات
التصدير واالساتيراد
للصناعة

إجراءات طويلة

إجتماعااااااااات مااااااااع
الجمااااااااااااااااااااااااااااااارك
والوزارات المعنية

وضااع آليااات تعاااون
وتنساااااااااايق وحاااااااااال
مشاكل

متابعااااااااااة وتيااااااااااويم
وتحديث اإلجراءات

ساااارعة فااااي إنجاااااز
المعامالت
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السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

2018

2019

2020

إقااااااااارار مشاااااااااروع
القانون

لم يتم إقراره بعد

تفعيااااال اإلتصااااااالت
والضغط من أجلها
lobbying

إعطااااااء المشاااااروع
مجاااااااراه القااااااااانوني
والتواصااااااااال ماااااااااع
الناااااااااواب والكتااااااااال
النيابية إلقراره

التحضيرات الالزمة
مع اإلدارات المعنياة
لتطبيااق القااانون عنااد
إقراره

إقاااااااااارار القااااااااااانون
ومتابعة تنفيذه

زيااادة عاادد الطااالب
المتااااادربين وزياااااادة
عااااااااااااادد طاااااااااااااالب
الاااااااادكتوراه لاااااااادى
المصانع

عااااااااااادد الطاااااااااااالب
المتاااااادربين عشاااااارة
سنويا

إنشاااء آليااة تواصاال
تااااربط بااااين أقطاااااب
المثلااااااااث المتمثاااااااال
بااااااوزارة الصااااااناعة
وجمعيااة الصااناعيين
والمصااانع ماان جهااة
والجامعات من جهاة
اخرى

إزدياااااااااد الطااااااااالب
المستفيدين من اآللية

تطاااوير آلياااة العمااال
بين األقطاب الثالثة

200
طالب سنويا

شااابكة تعااااون فاعلاااة
بااين الجهااات المعنيااة
لزياااااااااادة عوامااااااااال
اإلبتكار والتطوير

ال يوجد شابكة يوجاد
برنامج LIRA
بدايااااااة عماااااال مااااااع
المجلااااااس الااااااوطني
للبحاااااااوث العلمياااااااة
إليجاااااااااااااد هيئااااااااااااة

إقااارار إنشااااء الهيئاااة
ماان مختلااف الجهااات
المعنياااااااااااااة مااااااااااااان
القطتااااااااعين العاااااااام
والخاااااااص وتفعياااااال
برنامج LIRA

تطااوير آليااات العماال
وتعماااااااااايم اهميااااااااااة
األبحااااث والتطاااوير
في األعمال

توساااااااايع مروحااااااااة
المصانع التاي تعتماد
التطوير واألبحاث

مؤشرات األداء

القيم المستهدفة
خط األساس

الصااااااااااااااااااااااااااادرات
الصناعية معفاة مان
ضريبة الدخل بنسابة
%100

للبحوث العلمية).
3.1.3
الساااااعي إلقااااارار مشاااااروع القاااااانون
الرامي إلى تعديل المادة  5مكرر مان
قاااانون ضاااريبة الااادخل لجهاااة إعفااااء
نفقات األبحاث والتطوير مان ضاريبة
الدخل

متخصصة
إقرار القانون

غير مقر

لقااااااءات ماااااع وزارة
المالية والجمارك

 lobbyingومتابعااة
المساااااااار القاااااااانوني
إلقرار المشروع

إقرار المشروع

القانون اقر
ومتابعة التنفيذ

ورش عماااااااال مااااااااع
جمعيااااة الصااااناعيين
ومااااااااع الااااااااوزارات
المعنيااة حااول اهميااة
إقرار هذا المشروع
القيم المستهدفة

األهداف المحددة

الغايات
العامة

األنشطة (المشاريع والبرامج)

4.1.3
تفعيل العمل بإتفاقياة التعااون الموقعاة
باااين وزارتاااي الصاااناعة والتربياااة و
التعلااايم العاااالي وجمعياااة الصاااناعيين
اللبنااانيين لتقريااب المناااهج والباارامح
التعليميااااة ماااان الحاجااااات التصاااانيعية
وإليجاااد بااادائل وطاارق إنتااااج جديااادة
ومتطورة وذلك:
 بزيااارات الصااناعيين الااى المعاهاادوالجامعات
 بإسااااتقبال الطااااالب وماااان مختلاااافالمساااتويات فاااي المصاااانع لتعاااريفهم
بالصناعة الوطنية.
2.3
تشممممممجيع قممممممدرات
اإلبمممداع بالتنسممميق
مممممممممممع الجهممممممممممات
الحكوميممممة وغيممممر
الحكومية المعنيمة
والجامعممممممممممممممممممات،
الجمعيات،النقابات
ومراكز األبحا
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1.2.3
إقامة إجتماعاات تنسايقية ماع الجهاات
التاااااااي تاااااااؤمن تمويااااااال وإدارة و/أو
مساعدات تقنية للحاضانات الصاناعية
لاااااادعم اصااااااحاب االبتكااااااارات فااااااي
الميااااادين التااااي تساااااهم فااااي تطااااوير
القطاااااااااع الصااااااااناعي وتكنولوجيااااااااا
المعلوماااااااات (وزارة االتصااااااااالت -
Berytec - BIAT
.)SouthBic

مؤشرات األداء

زيااادة فاارص العماال
التاااااي تتطاااااابق ماااااع
حاجات السوق

خط األساس

السنة األولى
-2016\7\1
2017\12\31

نقااص فااي الكفاااءات
ونساابة بطالااة عالياااة
%35
إتفاقية بين وزارتاي
الصااااناعة والتربيااااة
وجمعية الصناعيين

تمدياااد اإلتفاقياااة باااين
الوزارتين والجمعياة
وتفعياااااال التواصاااااال
بااااااااااااين المعاهااااااااااااد
والمصانع

ورش عمل ونادوات
ومعاااارض صاااناعية
فاااااااااااااي المعاهاااااااااااااد
والمااااااااادار فاااااااااي
مختلااااف األراضاااااي
اللبنانيااااااااة وتااااااااأمين
فاااااااااااارص عماااااااااااال
للخريجين

إجتماعااااات تنساااايقية
مااااع الجهااااات التااااي
تااؤمن تموياال وإدارة
و/أو مساعدات تقنية
للحاضاااااااااااااااااااااااااانات
الصاااااااااااااااااااااااااااااناعية
وللتجمعاااااااااااااااااااااااااات
الصااناعية والنقابااات
المتخصصة

إزديااااااااااااااد عااااااااااااادد
الشركات الناشئة في
الحاضاانات وترساايخ
مفااااااااااهيم اإلباااااااااداع
والتخصصية

اقامااة مااؤتمرات فااي
هذا االطار

إجتماعات دورية

ال إجتماعات تنسيق
مشاااااااااااروع ينفاااااااااااذ
بالتعاااون مااع يونياادو
لتطاااااااااوير بعاااااااااض
قطاعااات الصااناعات
الخفيفة والحرفية

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

2018

2019

2020

تمكااااين الصااااناعيين
مااااان إعطااااااء ماااااواد
علمية فاي الجامعاات
والمعاهااااااااد الفنيااااااااة
تخاااااتص بالصاااااناعة
واإلبتكااار واألبحاااث
والتكنولوجياااااااااااااااااااااا
واإلساااااااااتفادة مااااااااان
خبااااااارات األسااااااااتذة
الجااااااااامعيين وفااااااااي
المعاهد المتخصصاة
للتوجيه في المصانع

زيااادة فاارص العماال
التاااااي تتطاااااابق ماااااع
حاجااااااااات السااااااااوق
وإنخفااااااااض نسااااااابة
البطالة

توسااااااااااايع رقعاااااااااااة
الصناعات اإلبداعياة
والمتجددة

إسااااااااااتمرار دعاااااااااام
ومساااندة الصااناعات
اإلبداعيااااااااااة بكاااااااااال
األساليب المتاحة

األهداف المحددة

الغايات
العامة

األنشطة (المشاريع والبرامج)

2.2.3
تطاااااوير بناااااود مشااااااريع اإلتفاقياااااات
والتعااااون العلماااي وتباااادل الخبااارات
باإلشاااتراك ماااع الجامعاااات ومراكاااز
البحث العلمي لتطبيق أفضل األبحاث
في المجاالت التخصصية التاي تراهاا
الاااااااااوزارة مناسااااااااابة كتكنولوجياااااااااا
النانو،الميكاترونيااااااااك ،الصااااااااناعات
الغذائيااااااااااة ،األدويااااااااااة ،البرمجااااااااااة
( ،) softwareالطاقاااااااات البديلاااااااة،
تصاانيع المعاادات واآلآلت الصااناعية،
المنتجاااااااات التجميلياااااااة والعطاااااااور،
األعشااااب الطبياااة ،الكيميااااء الحيوياااة
والصناعية والصناعات التدويرية...
3 .2 .3
تشااجيع البحااث العلمااي فااي المجاااالت
الصااااناعية وتعميمااااه بالتعاااااون مااااع
الجامعات والمؤسساات المعنياة داخال
لبنان وخارجه.
 - 4تشمممممممجيع
الصممممممممممناعات
الخضراء
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 1.4إسااااااااااااااتعمال
الطاقااات المتجااددة
والبديلااااة وتشااااجيع
رفع كفاءة الطاقة
 2.4تشاااااااااااااااااااجيع
الصاااااااااااااااااااااناعات
التدويريااااااااة
recycling
3.4حاااااااااااااااااااااااااااث
المؤسساااااااااااااااااااااات
الصااااااااااااااااااااااااناعية
للحصااااااول علااااااى
ISO
14000
حااااااااااااااااول اإلدارة

1.1.4
نشااار ثقافاااة ترشااايد الطاقاااة والتوجاااه
نحاااو الطاقاااات البديلاااة( ورش عمااال،
ندوات ،تدريب ،إعالم ،إعالن)......
2.1.4
العمل مع الجهات المصرفية والمالياة
المختلفااااة للحصااااول علااااى قااااروض
ميسارة للصاناعات واألبنياة الصااديقة
للبيئاااة والساااعي لإلساااتفادة مااان هباااات
دولية متخصصة بالحفااظ علاى البيئاة
والطاقات البديلة
1.3.4
المشاااااااركة فااااااي األبحاااااااث العلميااااااة
الصاناعية لترسايخ مفهاوم الصااناعات
الخضراء وتعميمه

مؤشرات األداء

القيم المستهدفة
خط األساس

زيااادة عاادد بااراءات
اإلختراع

عدد قليل
مشاااااااروع كفااااااااالت
لاااااادعم الصااااااناعات
الجديدة

زيادة عدد األبحاث

تمويل ضئيل

.زيادة ورش العمل

يوجد ورش عمل

السنة األولى
-2016\7\1
2017\12\31
توجيااااااه المصااااااانع
نحو صناعات القيمة
المضااااااافة وتااااااأمين
التعاطف والدعم لها

زيادة ورش العمل

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

2018

2019

2020

حااااااوافز للكفااااااااءات
لتنفيااااااذ إختراعااااااات
جدياااااااادة وضااااااااعت
وتاااااااااأمين جهاااااااااات
داعماااااااة لمسااااااااعدة
المبتكاااااااارين غلااااااااى
تطبياااااق إبتكااااااراتهم
الجديدة تم تأمينها

توزيع جوائز ودعم
إعالمااااااي وتوجيااااااه
ودعااااااااام لإلبتكاااااااااار
واإلبداع والتطوير

إزدياااد عاادد بااراءات
اإلختراع
إنتشاااااااار مفهاااااااومي
األبحاث والتطوير

تأمين حوافز ألساتذة
الجامعااااااات لزيااااااادة
األبحاااث العلميااة فااي
القطاع الصناعي

لجنااااااااااة إشاااااااااارافية
مختصة بالتعاون مع
جمعيااااة الصااااناعيين
تم تشكيلها

إزدياااااااااااد تموياااااااااال
األبحاث

زيادة ورش العمل

زيادة ورش العمل

زيادة ورش العمل

إصااااااادار قاااااااروض
جديدة

بعض القروض
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إصااااااادار قاااااااروض
مصااااااااارفية لااااااااادعم
الصناعة

إصااااااادار قاااااااروض
مصرفية
لدعم الصناعة

إصااااااادار قاااااااروض
مصرفية
لدعم الصناعة

دعم برنامج البحوث
الصناعية LIRA

برنااااااامج البحااااااوث
الصناعية LIRA

تفعياااااااااال برنااااااااااامج
البحااااوث الصااااناعية
LIRA

تفعياااااااااال برنااااااااااامج
البحااااوث الصااااناعية
LIRA

تفعياااااااااال برنااااااااااامج
البحااااوث الصااااناعية
LIRA

تفعياااااااااال برنااااااااااامج
البحااااوث الصااااناعية
LIRA

البيئية وعلى ISO
 26000حااااااااااااول
المساااااااااااااااااااااااؤولية
المجتمعية
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2.3.4
فااارض مفهاااوم الصاااناعة الخضاااراء
تاادريجيا كأحااد شااروط ماانح خاادمات
الوزارة الاى الصاناعيين العااملين فاي
لبنان بدءا بالترخيص الصناعي

زياااااادة التااااااراخيص
سنويا

 5000مصاااااااااااااااااانع
مرخص

زياااااادة التااااااراخيص
سنويا

زياااااادة التااااااراخيص
سنويا

زياااااادة التااااااراخيص
سنويا

زياااااادة التااااااراخيص
سنويا

 -7التقييم السنوي لسنة ( )2017-2016

رقاااااااااام النشاااااااااااط
(بحساااااب الهطاااااة
االستراتيجية)
1.1.1

3.1.1

4.1.1

1.2.1
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اسم النشاط
تبسددددبط إبددددراءا التددددر بص ال اصددددة بهدددد
المؤسسدددددا ق ننددددددة ا هدددددداعها ت ببههددددددا
ار النددددددؤ ن
بالتعددددددا ن مددددددع النددددددر اء
اإلبتماعبددددددددةا نقابددددددددة الحددددددددرفببنا بمعبددددددددة
الصناعببن اللبنانببن).
مأسسددة الحد ار بددبن القطدداعبن العددام ال دداص
لددددددشعم المؤسسددددددا الصدددددد بر المت سددددددطة
الحرفبدددددة ا سدددددبما ت ن ل ببدددددا المعل مدددددا ا
األعندددددداا ل حددددددا الددددددتح م اال تر نددددددي
تعمبمها تباعا ً على قطاعا ا رى
متابعدددة إقددددرار مندددر ع قددددان ن الدددشمج بددددبن
المصددانع ننددر ف ائددش ت ببددل اإلسددت مارا
نحدددد الت سددددع الت امدددد مددددن أبدددد تفعبدددد
المرسددددددد م المتعلدددددددق بالتحسدددددددبن العقدددددددار
ت فدب نسددبة الهدرببة مددن  10الددى %5
بأق تقشبر) لت فبف العاء عن الصناعبن.
رفع مست ى شائر المدشن المنداطق الصدناعبة
فددددي الدددد ار الددددى مصددددلحة تق بددددة ش رهددددا
إنبددددا البنددددى التحتبددددة للمندددداطق الصددددناعبة
البشبددش المقترحددة بعلبددك –تربد – بلبلبددة )
بالتعا ن مع الب نبش .

النتيجة الواجب بلو ها بحلول نهاية السنة
التندددددا رمع الصدددددناعببن الحدددددرفببن لبطلباتهم

نتيجاة او حالاة النشااط التاي تام بلو هاا
في الواقع في نهاية العام
ددددد

 إقرار منر عي تعدشب المرسد مبن 8018 5243لتبسبط إبراءا الترا بص
 -مس ش القرار أقر

إبتشأ التنفب الفعلي للمنر ع لقدداءا مددع البهددا المعنبددة رئاسددة مبلدددار المالبدددددددة اشار
الددددددد راء النددددددد اا
البمارك )
تنفب المنر ع إنبا المراسه اله مةإتمام الشراسا اإلننائبة لم تا إستنارمت صص من اب إنبا البنى التحتبة للمناطق
بعلبك– ترب – بلبلبة)
الصناعبة البشبش
بالتعا ن مع الب نبش
-التل بم بمناقصة ش لبة عبر الب نبش

 التعدددددشبه ندددددبل منبدددددمستمر .

المتابعدددددة

الفاارق باايا ماا تاام التهطايط لااه
وما تم تحقيقه

التقدم
الحاصل
نعم

 إنبدددددا مندددددر ع المرسددددد م ب نت دددددارتصشبقل.

نعم

 إنتهددد المناقندددا فدددي اللبندددة النباببدددةالفرعبدددة بانت دددار إقدددرار المندددر ع فدددي
الهبئة العامة.

نعم

 إنبددا منددر ع تعددشب قددان ن إحددشاار الصدناعة  ) 97/642تدم
إرسالل الى مبلد ال شمدة المشنبدة مدن
م الى مبل ن رى الش لة بعدشها الدى
مبل ال راء.
المندددر ع بتهدددمن تعدددشبه ب هربدددة
لبهدددة الهب لبدددة اإلشاربدددة بعددد بعددد
الددش ائر الحالبدددة علدددى مسدددت ى مصدددلحة
منها شائر المشن المناطق الصناعبة.

نعم

رقم النشاط
(بحسب الهطة
االستراتيجية)
2.2.1

1.3.1

اسم النشاط
عقش إبتماعدا ش ربدة مدع اإلشارا البهدا
المعنبدددددة إشارا عامدددددة مؤسسدددددا عامدددددة
نقابددددا البلددددشبا ) لتطدددد بر البنددددى التحتبددددة
ال دددددشما الشاعمدددددة للمؤسسدددددا المنددددداطق
الصناعبة .
ح د المصددانع ب د ال سددائ المتاحددة إببابب دا ً
على تشربا عمالهم رفع مست ى براتهم.

2.3.1

العم شا لبا ً ارببدا ً لدشعم المصدانع المؤهلدة
الهبددددددا التددددددشربا
ال اعددددددش بددددددالقر
هفهددددددا تطدددددد بر تبهب اتهددددددا قددددددشراتها
اإلنتاببة
تعمبم مفه مي الت صصبة الت امد باإلنتداج
شا لبا ً ارببا ً ب ال سائ المتاحة.

4.3.1

ت بددددددف إقامددددددة رم العمدددددد المددددددؤتمرا
اإلبتماعددا لل ددر ج بت صددبا مل مددة مددن
نأنها ننر قافة ال عي ح م افحة اإلظدراق
ال بدددداش فددددي الدددد ارشا تبسددددبط إبراءاتهددددا
ق اعدددش المننددددأ اإللتددد ام المنددددترك بالعمدددد
البددددددش البندددددداء للمنافسددددددة الفاعلددددددة تبددددددا
الصناعا األبنببة
متابعددددة العمدددد الح بدددد مددددع الندددد اا أفددددراشاً
لبانددددا ً نباببددددة لتعددددشب النصدددد ص القان نبددددة
المتعلقة :
 رسدد م المرفددأ هددمنا ً قطددع ظبدددار ا االصناعبة الم اش األ لبة الصناعبة)
 -TVAرس م  -رس م البمارك–
تطببق مبشأ المعاملة بالم د تبدا ا إبدراءا
أبنببة ظبر مناسبة

3.3.1

5.3.1

6.3.1
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النتيجة الواجب بلو ها بحلول نهاية السنة
 فربق عم تم تن بلل-

نتيجة او حالة النشاط التي تم بلو ها
في الواقع في نهاية العام
 مندددداربع بدددداه تقددددشم اهدددد فدددديتأمبن مابل م للتنفب ه أنهر.

الفارق بيا ما تم التهطيط له
وما تم تحقيقه

التقدم
الحاصل
نعم

هع طة تنفب بة

إسدددددتطهع رأ الصدددددناعببن حددددد حابددددداتهمالتشربببة لتحشبش ائحة املدة بالدش را التشرببدة
القائمة بالتعا ن مع بمعبة الصناعببن تعمبمهدا
على الصناعببن
سدب باشتدل حد
 شراسدة ا هداع اإلقدراالمنا القائمة
 إصشار نص ص شاعمةإقامدددددة رم عمددددد هاشفدددددة لتعمدددددبم مفهددددد ميالت صصبة الت ام باإلنتاج
الت اص مع م تلدف البهدا المحلبدة الش لبدةإلعتماش ه بن المفه مبن حهً للمنافسة المهر .
 الت اصدددد مددددع ار اإلقتصدددداش البهدددداالش لبة
إقامددددة رم عمدددد حددددال بدددداش فدددددي الددددد ارشا
ق اعش المننأ.

إنبدددا رم عمددد بمبددداا م تلفدددةتهم القطاعبن العام ال اص

نعم

 قددرار مصددرف لبنددان بددشعم القددرللرأسما التن بلي للمصانع

نعم

 -إبتماعا

إعهم تنببع تفعب .

 تم تحهبر سبعة عندر ملفدا ً لمنتبداتتطلدددا حمابتهدددا مدددن اإلظدددراق بانت دددار
إقرارها في مبل ال راء.

نعم

نعم

م افحددددة اإلظددددراق
تبسدددددبط إبراءاتهدددددا

الت اص مع اإلشارا المعنبة مبل
المالبة اشار البمارك)

ال راء

الت اصدددد مددددع اإلشارا المعنبددددة مبلددددارا المالبدة اإلقتصداش التبدار
الد راء
اشار البمارك )

 منددددداربع القددددد انبن النصددددد ص تدددددمإرسالها الى البها المعنبة.

نعم

إبتماعا مع اإلتحداش األ ر بدي شعرببة أبنببة إبراءا عملبة.

نعم

رقم النشاط
(بحسب الهطة
االستراتيجية)
7.3.1

8.3.1

اسم النشاط

النتيجة الواجب بلو ها بحلول نهاية السنة

العم على رفع الرس م البمر بة حبد بم دن
على بعد السدلع المسدت رش المنافسدة للسدلع
الشا لبدددة بسدددبا بددداش الددد ارشا اإلظدددراق
الشعم
فر إبا ا اإلستبراش التصشبر حب بل م

الت اص مع اإلشارا المعنبة مبل الد راء
ارا المالبددددة اإلقتصدددداش التبددددار اشار
البمارك )

10.3.1

العمددد المسدددتمرعلى إسدددتعما سدددائ النندددر
ال اصددة بددال ار مبلددة الحددش الصددناعي ا
شلب د الصددناعا ااألشلددة الت ببهبددةا الصددفحة
اإلل تر نبددددددة ) ظبرهددددددا افددددددهم ائقبددددددة ا
تلف بدددددد نا صددددددحف) الطددددددرق اإلعهمبددددددة
اإلعهنبة األ رى للتأ بر الت ببل
الصدددناعبة
تدددأمبن اإلحصددداءا المعل مدددا
تب بمها للبناء علبهدا فدي السباسدا األنندطة
الت بها
التدددر بج اإلعهمدددي اإلعهندددي عبدددر ت طبدددة
بمبددع األننددطة ل بدداش الصدداشرا الصددناعبة
تنببع اإلستههك األبنبي للسلع ال طنبة.

4.1.2

تن ددبم المعددار شا لب دا ً اربب دا ً المنددار ة
فبها همن من ر متط ر هاشف مت صص

5.1.2

ترسبخ آلبدة الت اصد مدع البع دا اللبنانبدة فدي
ال ددددددارج بالتنسددددددبق مددددددع ار ال ارببددددددة
الم تدرببن مددع البع دا اإلحنببددة العاملدة فددي
لبنددددان المن مددددا الش لبددددة لتسددددهب التبدددداش
التبددددددار التعربددددددف بالمنتبددددددا اللبنانبددددددة
تقربددددا الصددددناعببن مددددن ربددددا األعمدددددا
التبار.

1.1.2

3.1.2
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العمدد المنددترك بددبن اإلشارا المعنبددة لتسددهب
هددع نددر طها
إبددراءا إصددشار اإلبددا ا
ه ابطها
متابعددددة العمدددد علددددى تطدددد بر مبلددددة الحددددشالصناعي الشلب الصدناعي تحدشب الصدفحة
اإلل تر نبة
 ت سبع نطاق ت بعها في الشاإعتمددداش تحلبددد المعل مدددا
اإلحصائبة

نتيجة او حالة النشاط التي تم بلو ها
في الواقع في نهاية العام
 -الملفا اعش بانت ار اإلقرار.

الفارق بيا ما تم التهطيط له
وما تم تحقيقه

التقدم
الحاصل
نعم

 بدددشأ فدددر اإلبدددا ا علدددى الملفددداالباه الر ام األحبار م هً)

نعم

 اإلعهم مفع اصب متحسسدا ً ألمد رالقطددداع الصدددناعي أ دددر مدددن ا قددد
مهى.

نعم

ال ارج
هدددع الشراسدددا

التددر بج للصدداشرا قددش تددأمن عبددر التعددا ن مددع
البع ددا اللبنانبددة فددي ال ددارج البع ددا األبنببددة
في لبنان الفاعلبن المعنببن فدي القطداع ال داص
بمعبدددة الصدددناعببن – إتحددداش ظدددرف التبدددار
الصددددناعة – تبمعددددا صددددناعبة-نقابددددا –
سائ إعهم
التعا ن تم تفعبلل تط بر
 بر ت آلبدددة عمددد قدددش تدددم هدددعها لدددشعم اندددراكإ تبددددار الندددددر ا المناسدددددبة للمندددددار ة فدددددي
المعار
ت اص مبانر مع ار ال ارببة الم ترببن
حشاتها المت صصة

 -تط بر تب بم مستمران.

نعم

 -مستمر شائم.

نعم

 الد ار تندارك بالمعدارللمر األ لى من إحشا ها.

 -تعا ن مستمر شائم.

تن بمهدا

نعم

نعم

رقم النشاط
(بحسب الهطة
االستراتيجية)
1.2.2

اسم النشاط
شعددم لببددان بدداك ت سددبع مر حددة التعربددف بددل
ببن الصناعببن

2.2.2

الم اصددفا اللبنانبددة
ح د مؤسسددة المقددابب
علدددى ت بدددف إصدددشار الم اصدددفا تطببقهدددا
لرفع مست ى بش ى اإلنتاج ال طني
ت قبدددع مددد را التفددداهم اإلتفاقبدددا الش لبدددة
المتعلقددددة بدددداإلعتراف المتبدددداش بالم اصددددفا
ال طنبة نهاشا المطابقة
تن بم رم عم مع النر اء
) + (LIBNOR- IRI- QUALEB
مؤسسددا القطدداع ال دداص لتقددشبم مسدداعشا
تقنبة للمصانع للحص على نهاشا CE :
)Mark - ISO

1.3.2

العم علدى مندر ع قدان ن ب عفداء الصداشرا
الصددناعبة مددن هددرببة الددش بنسددبة %100
بعش ان إستقر تطببق القدان ن القاهدي باإلعفداء
بنسبة  % 50من الهرببة
ت فبددددف إبددددراءا التصدددددشبر بالتعددددا ن مدددددع
البمارك ال ارا المعنبة مبانر
اإلقتصدددداش التبددددار الصددددحة ال راعددددة
الببئة)...
العمدد علددى إقددرار منددر ع القددان ن المتعلدددق
ب عفددددداء المددددد اش األ لبدددددة األا المعدددددشا
المست رش للصناعة من الهرببة

1.1.3

الطلددا مددن أصددحاا المصددانع إسددتقبا طددها
بامعددا معاهددش فنبددة مددن أب د إبددراء فتددر
تمدددددددربن ) (stageتدددددددرتبط با تصاصددددددداتهم
بالتنسبق مع ار الصناعة

3.2.2

4.2.2

2.3.2

3.3.2
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النتيجة الواجب بلو ها بحلول نهاية السنة
إقامدددة رم عمددد مدددع بمعبدددة الصدددناعببن
للتعربف اLiban Pack
هددددع ت صددددبا إلصددددشار م اصددددفا بشبددددش
ق اعش فنبة
ت سبع مر حة اإلتصدا
األبنببة

الت اصد مدع البع دا

اإلنددددتراك فددددي رم عمدددد مددددع النددددر اء
)(IRI QUALEB) -LIBNOR
 +مؤسسددددددا مددددددن القطدددددداع ال دددددداص لتقددددددشبم
مسددددداعشا تقنبدددددة للمصدددددانع للحصددددد علدددددى
نهاشا :
CE Mark- ISO
 -هع المبررا األسباا الم ببة

الفارق بيا ما تم التهطيط له
وما تم تحقيقه

التقدم
الحاصل
نعم

نتيجة او حالة النشاط التي تم بلو ها
في الواقع في نهاية العام
بقبمددة
 إقددرار م ا نددة سددن بة 150ملبد ن لبددر ) للمر د مددن م ا نددة
ال ار .
 -تبر تباعاً.

نعم

تبر تباعاً.

نعم

 -مستمر .

نعم

 -بانت ار األ هاع المناسبة.

نعم

- Lobbying for 50%
إبتماعددددا مدددددع اشار البمددددارك الددددد ارا
المعنبة
تفعب اإلتصاا
lobbying

اله ط من أبلها

إنندداء آلبددة ت اص د تددربط بددبن أقطدداا الم ل د
المتم د ب د ار الصددناعة بمعبددة الصددناعببن
المصانع من بهة البامعا من بهة ا رى

 -تنسبق شائم مستمر.

 -متابعة مع البها

 -مستمر شائم.

المعنبة .

نعم

نعم

نعم

رقم النشاط
(بحسب الهطة
االستراتيجية)
2.1.3

3.1.3

4.1.3

1.2.3
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اسم النشاط
إبباش نب ة ت اص فاع تعا ن ببن البهدا
المعنبدددددددددددة لتحفبددددددددددد ع امددددددددددد اابت دددددددددددار
التطدددد بر ار الترببدددددة التعلدددددبم العددددداليا
البامعددا المعاهددش الفنبددة بمعبددة الصددناعببن
معهددش البحدد الصددناعة المبلدد الدد طني
للبح العلمبة).
السددعي إلقددرار منددر ع القددان ن الرامددي إلددى
تعدددشب المددداش  5م دددرر مدددن قدددان ن هدددرببة
الددش لبهددة إعفدداء نفقددا األبحددا التط د بر
من هرببة الش
تفعبددد العمددد ب تفاقبدددة التعدددا ن الم قعدددة بدددبن
ارتددي الصددناعة الترببددة التعلددبم العددالي
بمعبة الصناعببن اللبنانببن لتقربا المنداهج
البددرام التعلبمبددة مددن الحابددا التصددنبعبة
إلبباش بشائ طدرق إنتداج بشبدش متطد ر
لك:
 ب بدددددددارا الصدددددددناعببن الدددددددى المعاهدددددددشالبامعا
 ب سددتقبا الطددها مددن م تلددف المسددت بافي المصانع لتعربفهم بالصناعة ال طنبة.
العشائبة ببن المبتمدع
 ب سر حاب الرفاللبناني الصناعة ال طنبة
 ربددط إسددتههك المنتبددا المحلبددة باإلنتمددداءال طني
إقامددة إبتماعدددا تنسدددبقبة مددع البهدددا التدددي
تددددؤمن تم بدددد إشار /أ مسدددداعشا تقنبددددة
للحاهدددددددنا الصدددددددناعبة لدددددددشعم اصدددددددحاا
اابت دددارا فدددي المبددداشبن التدددي تسددداهم فدددي
تطدددددد بر القطدددددداع الصددددددناعي ت ن ل ببددددددا
ار ااتصاا Berytech -
المعل ما
).)SouthBic- – BIAT

النتيجة الواجب بلو ها بحلول نهاية السنة
 نددب ة العهقددا تفعل دال اص

مددن القطدداعبن العددام

 تفعب برنامج LIRA -لقاءا

مع

ار المالبة اشار البمارك

نتيجة او حالة النشاط التي تم بلو ها
في الواقع في نهاية العام
 بتفع ب ستمرار تم إطهق مفه م" إبت ر في لبنان" مداالتر بدددددد علددددددى قطاعددددددا متقشمددددددة
نان ت ن ل بي م هً)
 -متابعة مع البها

المعنبة.

الفارق بيا ما تم التهطيط له
وما تم تحقيقه
نعم

نعم

 رم عم د مددع بمعبددة الصددناعببن اللبنددانببنمددع ال د ارا المعنبددة ح د اهمبددة إقددرار ه د ا
المنر ع
 -تمشبش اإلتفاقبة ببن ال ارتبن البمعبة

 نعم د علددى إعدداش تفعبد اإلتفاقبددة بعددشار الترببة.
ت قف تبا ا البمعبة

نعم

 -تفعب الت اص ببن المعاهش المصانع

إبتماعا تنسبقبة مع البها التي تؤمن تم بد
إشار /أ مسدددددددداعشا تقنبدددددددددة للحاهدددددددددنا
الصدددددناعبة للتبمعدددددا الصدددددناعبة النقابدددددا
المت صصة

 -متابعة تفعب .

نعم

رقم النشاط
(بحسب الهطة
االستراتيجية)
2.2.3

اسم النشاط

النتيجة الواجب بلو ها بحلول نهاية السنة

تطدددد بر بندددد ش مندددداربع اإلتفاقبددددا التعددددا ن
العلمدددددي تبددددداش ال بدددددرا باإلندددددتراك مدددددع
البامعددددا مرا دددد البحدددد العلمددددي لتطببددددق
أفهددد األبحدددا فدددي المبددداا الت صصدددبة
التدددددي تراهدددددا الددددد ار مناسدددددبة ت ن ل ببدددددا
النان االمب اتر نبددددددكا الصددددددناعا ال ائبددددددةا
األش بدددةا البرمبدددة ) softwareا الطاقدددا
الصددناعبةا
البشبلددةا تصددنبع المعددشا ا
المنتبدددددا التبمبلبدددددة العطددددد را األعنددددداا
الطببددددددددةا ال بمبدددددددداء الحب بددددددددة الصددددددددناعبة
الصناعا التش بربة. ...

ت ببددل المصددانع نحد صددناعا القبمددة المهددافة
تأمبن التعاطف الشعم لها

1.1.4

نتيجة او حالة النشاط التي تم بلو ها
في الواقع في نهاية العام
إطددددهق اإلبت ددددار اإلبددددشاع التطدددد بر
طددددة إسدددددتراتبببة اساسددددبة للددددد ار
للسن ا العنربن القاشمة.

الفارق بيا ما تم التهطيط له
وما تم تحقيقه
نعم

زيادة ورش العمل

رنة عم بالتعدا ن مدع مر د اإلنتداج
األن ددف  LCPSالصددناعة ال هددراء
اإلنتاج المستشام )

2.1.4

العم مع البها المصرفبة المالبدة الم تلفدة
مبسدددر للصدددناعا
للحصددد علدددى قدددر
األبنبة الصدشبقة للببئدة السدعي لفسدتفاش مدن
هبددا ش لبددة مت صصددة بالحفددا علددى الببئددة
الطاقا البشبلة

إصدار قروض جديدة

صش ر تعمبم  331من مصرف لبنان

نعم

1.3.4

المنددددار ة فددددي األبحددددا العلمبددددة الصددددناعبة
لترسبخ مفه م الصناعا ال هراء تعمبمل

تفعيل برنامج البحوث الصناعية LIRA

تدددم تفعبددد برندددامج البحددد الصدددناعبة
 LIRAرعابددة اإلبت ددارا البح د
الصددددددددددناعبة  -إبتماعددددددددددا ش ربددددددددددة
م تمرا سن بة)...

نعم

2.3.4

تعمبم مفه م الصناعة ال هراء تشربببا ً أحش
نددر ط مددن ددشما ال د ار الددى الصددناعببن
العاملبن في لبنان بشءاً بالتر بص الصناعي

زيادة عدد التراخيص سنويا

إ شاش عددشش التددرا بص الصددناعبة سددن با ً
الى مابقارا  6000قرار

نعم

ننددددر قافددددة ترنددددبش الطاقددددة الت بددددل نحدددد
الطاقددددددا البشبلددددددة رم عمدددددد ا نددددددش ا ا
تشرباا إعهما إعهن)......
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نعم

 -8اإلعالن عن الخطة اإلستراتيجية
تم اإلعالن عن الرؤية التكاملية للقطاع الصناعي اللبناني" لبنان الصناعة  "2025خالل احتفال اليوم الوطني للصناعة اللبنانية في الثاني من
حزيران  2015في الجامعة اللبنانية والخطة التنفيذية اإلستراتيجية (  ) 2020-2016في السراي الحكومي  3حزيران  2016ونفذت بالتعاون بين
وزارة الصناعة من جهة ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية  OMSARواإلتحاد األوروبي من جهة اخرى  .ونشرت في جميع وسائل
اإلعالم المرئي والمسموع وعممت على كافة الوزارات والسفارات والبعثات األجنبية وطبعت منشورات حولها وتوجد على صفحة الموقع اإللكتروني
لوزارة الصناعة .)www.industry.gov.lb) :
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 -9ملخص حول المبادرات واإلجراءات التي قامت بها الوزراة خالل سنتين 2017-2016
بدأت وزارة الصناعة بتنفيذ رؤيتها التكاملية التي أعلنتها في  2حزيران  ،2015والتي تضمنت العديد من األنشطة التي أطلقتها وأنجزتها لدعم
القطاع الصناعي الوطني وترسيخ دوره االنتاجي االقتصادي واالجتماعي.
 حلقات التدريب والتوجيه للصناعيين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين في الوزارة. توسيع مروحة العالقات المنظمة والمبرمجة مع مختلف الجهات الوطنية واألجنبية. مشاريع القوانين والمراسيم والنصوص القانونية والقرارات ذات التأثير اإليجابي الفاعل على القطاع الصناعي اللبناني. إطالق المبادرات واألفكار واالقتراحات ورعاية وتوجيه األنشطة واالحتفاالت ذات الصلة. تكريس تاريخ  2حزيران من كل عام يوما وطنيا للصناعة اللبنانية وتجذيره بقوة. إصدار سبعة اعداد من مجلة " الحد الصناعي" اضافة الى " دليل الصناعات الغذائية" في عدده الثال للمصانع المرخصة لدى الوزارة. المشاريع التنفيذية الوطنية الداعمة لبعض القطاعات الصناعية ال سيما في األطراف والممولة من أيطاليا واليابان واالتحاد األوروبي والمنفذة منفرق عمل الوزارة منفردة أو بالتعاون مع اليونيدو.
 إنجاز وضع مشاريع مهمة " كمشروع االنماء الصناعي واالقتصادي واالجتماعي" القائم على تمويل إنشاء المناطق الصناعية الجديدة وطنياوخلق فرص عمل وإنماء مناطقي و" مشروعي معالجة النفايات" بشكل فاعل بسيط قابل للتطبيق ومنخفض الكلفة إضافة إلى إنتاجهما للطاقة
ودعمهما للصناعات التدويرية و" مشروع قانون تعديل قانون إنشاء وزارة الصناعة" و" مشروع مرسوم تعديل مرسوم هيكلية الوزارة وتنظيمها
" و" مشاريع تعديل المراسيم التطبيقية النافذة لقانون انشاء الوزارة ال سيما المرسومين  8018و  "5243و " مشروع االحصاء الصناعي
الشامل" و" مشروع اإلرشاد والتوجيه الستعماالت الطاقات البديلة" و" مشروع السالمة في المناطق الصناعية القائمة" و" مشروع تجهيز عدد
من المناطق الصناعية القائمة لتوليد الطاقة من مصادر بديلة" و" مشروع الحفاظ على الموارد على اختالفها" و"مشروع إعادة تأهيل المناطق
الصناعية القائمة" و" خطة عمل تنفيذية خمسية(  )2020-2016لثالثة أهداف عمالنية للرؤية التكاملية من أصل سبعة".
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 التحضير الصدار دليل سنوي للمصانع المرخصة في وزارة الصناعة( ما يقارب خمسة آالف مصنع) مع دراسات وأبحا إعالنية وإعالمية. تنظيم عمل المؤسسات الصناعية عبر حثها على قوننة أوضاعها خالل الفترة الممتدة من  2015/6/2الى  : 2016/5/10خالل هذا العام ،تمتتسوية وضع  24مصنعا مقابل  ( 27بتراجع نسبته  %11,1للفترة ذاتها من السنة السابقة) ،تعديل  19قرار ترخيص مقابل  ( 17بزيادة نسبتها
 ،)%11,7اصدار  133ترخيصا جديدا باالستثمار مقابل  (120بزيادة نسبتها  163 )%10,83ترخيصا باالنشاء مقابل  (133بزيادة نسبتها
 ،)%22,5و 120ترخيصا باالنشاء واالستثمار مقابل  (105بزيادة نسبتها .)%14,28
 تشجيع الصناعيين على اإلستفادة من برامج التدريب ( برنامج  ..،Switch Med Greenورش العمل،Creative industries, CELEP ،... ISO ،IECD
 متابعة تطبيق قانون القواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة الخاصة بها ومراسلة الوزارات المعنية بهدف وضع آلية تنفيذية لهذا القانون ضمنلجنة مختصة ،ومؤسسة ليبنور بصدد تشكيل اللجنة بعد ورود أجوبة الوزارات المعنية.
 اقتراح مشروع قانون متكامل يتعلق بسالمة الغذاء. التعاون مع خبراء من منظمة الصحة العالمية لوضع بطاقة بيانية تبين المهام التي تعود إلى الوزارة في مجال سالمة الغذاء (food safetyprofile).
 مشاركة مراقبين في مجال السالمة الغذائية للتدرب على النظام الخاص بنظام التتبع الذي ينظمه برنامج الجودة في وزارة االقتصاد والتجارةQUALEBوزيارة عدد من المصانع.
 تنظيم ورشتي عمل الزاميتين بالتعاون مع يونيدو وجامعة الروح القدس الكسليك لمتابعة مشروع سالمة الغذاء للقطاعات ذات الخطورة العالية(الدواجن والحليب ومشتقاته).
 اصدار القرار رقم  1/1تاريخ  2016/1/5المتضمن الشروط الواجب اتباعها في مصانع األغذية واألعالف. اعداد مشروع قرار حول التتبع في مصانع األغذية واألعالف ويأخذ مجراه القانوني لالقرار. المشاركة في المؤتمر العلمي حول التغذية واألبحا حول الغذاء من تنظيم الجامعة اللبنانية األميركية.41

 إطالق الدليل التوجيهي حول ممارسات التصنيع الجيّد في المصانع الغذائية اللبنانية الذي يشمل قطاعات انتاج الدجاج واللحم النيء والمطبوخومحضراتهما ومنتجاتهما ،والخبز ،والحلويات والمأكوالت الجاهزة بتاريخ  2016/3/11بالتعاون مع .UNDP

 اعداد ورقة عمل وزارة الصناعة ضمن المؤتمر العلمي الدولي للجمعية اللبنانية لتقدم العلوم LAASبعنوان "سالمة الغذاء هو هم دائم وعملمستمر بالنسبة لوزارة الصناعة" في جامعة الروح القدس الكسليك بتاريخ 2016/4/15

 التنسيق الدائم والمتصاعد بين الوزارة ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ( )LIBNORومعهد البحو الصناعية( )IRIفي مختلفمجاالت المواصفات والمطابقة والفحوصات واالبحا والتطوير.

 تطوير التجهيزات في اإلدارة المركزية والمصالح اإلقليمية بمتابعة صيانة واستبدال وتطوير االجهزة المعلوماتية من حواسيب وطابعات وماسحاتو ،ups ،Switchesووصلها على الشبكة الداخلية للوزارة ،وتثبيت البرامج الالزمة من Microsoft windows
ضوئية
 ...office,antivirusوتنشيطها عبر االنترنت وتيويمها وتدريب الموظفين على استعمالها .اضافة الى ادارة وصيانة الشبكة الداخلية للوزارة
بالسرعة القصوى والفعالية الالزمة.
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مشروع بناء مناطق صناعية جديدة ومستدامة :

تكلفة المشروع  105مليون يورو .

إنجاز المرحلة االولى :
 إطالق مشروع الدراسات األولية إلنشاء  3مناطق صناعية في ملكيات عامة ليست للبيع وذلك من السراي الحكومي بتاريخ  2016/1/26إلنماءالقطاع الصناعي في المناطق الثال التالية :
تربل /قوسايا (البقاع) على مساحة مليون و 800الف م2بعلبك (البقاع) على مساحة  400الف م 2تقريبا.الجليلية (الشوف) على مساحة  660الف م 2تقريبا.اجراء دراسات جدوى  +وضع خطة رئيسية ( )Master Planللمناطق المقترحة.
ويجري العمل على البدء بالمرحلة الثانية:
والجدير بالذكر ان الدراسات اإلجمالية انجزت والدراسات الهندسية يجري العمل علي تأمين التمويل لبدئها.

 إعداد مسودة مشاريع لتأهيل مناطق صناعية قائمة وتأمين السالمة العامة. عقد جلسات متتابعة وإجتماعات دورية مع ممثلي البنك األوروبي لسإستثمار  EIBللتعاون في مجاالت مختلفة ومنها تحديدا لتمويل اقامة مناطقصناعية جديدة .
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 طلب التجديد لمرحلة ثانية من مشروع Cultural and creative industrial Clusters in south Mediterranean regionاالقليمي بالتعاون مع يونيدو والذي تم اطالقه في تونس بين 16و.2014/10/18
 تم انجاز مراحل المشروع الم ّمول من الحكومة اليابانيةSupport host communities in Lebanon affected by the high “: ”influx of Syrian refugeesالمنفذ مع اليونيدو:
 تم تسليم تجهيزات صناعية لبعض المصانع في البقاع وانهاء مرحلة الدورات التدريبية في معهد البحو الصناعية باالضافة الى دورة حولالتسويق وادارة المصانع ،كما جرت مواكبة هذه المصانع والعاملين فيها من قبل خبراء محليين لمتابعة موضوع السالمة العامة في المصنع.
 تم تنفيذ دورة تدريبية حول الخياطة لمتدربين ومتدربات من الجنسيتين السورية واللبنانية.وفي هذا االطار احيل كتاب وزير الصناعة رقم /143-1768ص تاريخ  2015/6/8على األمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لتحضير مشروع
مرسوم يرمي الى قبول هبة من الحكومة اليابانية بقيمة  600.000دوالر اميركي .نفذ المشروع من قبل اليونيدو بالتعاون مع وزارة الصناعة إلفادة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في منطقة البقاع.
 اطالق مشروع تمكين المرأة  Women Empowermentتم االتصال بالمؤسسات النسائية في لبنان إلطالعهن على المشروع ومعرفة مدىاستعدادهن لتلقي تدريبات حول االدارة والتسويق وبرنامج  Comfarلدراسة الجدوى ،وفي ايلول  2015رسا اإلختيار على جمعية "المجموعة"
(الجمعية النسائية) لتنفيذ المشروع الذي قام بتدريب العديد من السيدات ورائدات األعمال وسمح لبعضهم المشاركة في في Expo Milano
.2015
 متابعة مشروع  CELEP3المم ّول من التعاون االيطالي وتنفيذ يونيدو ووزارة الصناعة ويعمل اآلن على انجاز تسليم ما تبقى من تجهيزاتومعدات الى المصانع المعنية .كما تم إنجاز سلسلة دورات تدريبية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة وفي طرابلس وبرج حمود حول
التسويق والتغليف .ويجري التحضير لمشروع  CELEP 4لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال  Agro-foodوغيرها .وقد إشترطت
وزارة الصناعة أن يكون المستفيدين من المشاريع المشتركة مع اليونيدو من المصانع المرخصة من قبل وزارة الصناعة.
 متابعة االجراءات التنفيذية لمشروع دعم الصناعات االبداعية وتجمعاتها( وتحديدا المفروشات في الشمال والمجوهرات في برج حمود).يونيدو ACAAS +
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 تنفيذ عدد من الدورات التدريبية للمؤسسات الصغيرة والفردية والحرفية بالتعاون مع المعهد االوروبي للتعاون والتنمية  IECDفي اطاربرنامج دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة تناولت االولى أسس إدارة األعمال وشملت تدريب  13مؤسسة بين  8/31و  ،2015/10/12استتبعت
بدورة تدريبية على الحاسوب ) (Word+ Excelتم إطالقها في 19تشرين األول  2015لقسم من المشاركين ،الى تنفيذ دورة ثانية حول أسس
إدارة األعمال في  14تشرين األول  2015وشملت تدريب  12مؤسسة اخرى .تشمل نشاطات البرنامج المتابعة الفردية للمشاركين اثناء الدورة
وفترة سنة بعدها .تنظيم دورات متقدمة في الكومبيوتر والتسويق ،تنظيم جلسات مناقشة مع الخبراء وانشاء شبكة اصحاب المصالح الصغيرة،
المتابعة عن كثب ميدانيا او في مكتب البرنامج ،وتنفيذ دورة متخصصة لحاملي المشاريع الجديدة.
 المشاركة الفاعلة في أعمال اللجنة الوطنية لمناقشة التوصية  204الصادرة عن منظمة العمل الدولية المتعلقة باالنتقال من االقتصاد غير المنظمالى االقتصاد المنظم وت ّم تقديم ورقة عمل للوزارة ترتكز على الرؤية التكاملية.
 وضع دراسة تحليلية لسياسة الجوار االوروبي بتاريخ  2016/1/12تضمنت اولويات التعاون والشراكة بين لبنان واالتحاد االوروبي للسنواتاالربع القادمة.
 تفعيل التعاون والتنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة الخارجية والمغتربين واالتحاد االوروبي ووضع مسودة ورقة لبنان الموحدة لتعديل سياسةالجوار االوروبية حيال العراقيل التي تواجه الصادرات الصناعية الى اوروبا بتاريخ .2016/3/9
 تطوير التعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين لالستفادة من أنشطة البعثات اللبنانية المتواجدة في الخارج ومعلوماتها والمشاركة الفاعلة فيالمؤتمر االغترابي الذي نظمته وزارة الخارجية والمغتربين بين  3و  7أيار  2016مستنديا وعمليا.
 تفعيل الحوار بين القطاعين العام والخاص و تحديدا في موضوع تنمية الصادرات والعمل على ترجمة الخطة إلى العربية .وتم إختيار ثالثة قطاعاتبداية إلطالق الخطة:
 الصناعة المتعلقة باألعشاب الطبيعية ومستخلصاتها
 صناعة اللوحات اإللكترونية Electronic Boards
 صناعة تكنولوجيا المعلومات ICT
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 توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة ونقابة الصناعات الغذائية وشركة  MEFOSAلتطبيق متطلبات قوانين السالمة العامة الغذائيةالمستحدثة عالميا ً بما يتوافق مع منظمة (.)WTO
 إستكمال المتابعة الحثيثة والفاعلة لموضوع قواعد المنشأ العربية واألوروبية بما يؤمن أفضل وضع للمنتجات اللبنانية في مجال التصدير وفتحاألسواق .ويشارك فريق العمل المكلف متابعة الملف في اإلجتماعات التي تعقد في وزارة االقتصاد والتجارة لمناقشة البنود الجمركية والقواعد الفنية
التي تقابلها الكتساب صفة المنشأ وتقييم أثر هذه التغيرات على المستوى الوطني .وتم مناقشة التعديالت الجديدة في االتفاقية االقليمية
األورومتوسطية حول قواعد المنشأ.
 دعم ومساندة المركز اللبناني للتغليف  LibanPackورعاية أنشطته لتقديم االرشادات والتوجيهات للصناعيين بخصوص أفضل طرق ووسائلالتغليف والتعليب بما يسهل الحفاظ على المنتج ويساهم في التسويق داخليا وعالميا.
 تم توقيع اتفاقية تعاون تطال تشجيع البح العلمي بين الوزارة وبين برنامج رعاية إنجازات البحو الصناعية ليرا –  LIRAالذي يتف ّعل العملبه ويترسخ اكثر بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الصناعية .ويجري البح حاليا بامكانية توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الصناعة و
Berytechلدعم القطاع الصناعي حي يمكن.
 التركيز بشكل متصاعد على الكشوفات واالجتماعات وتأمين الخدمات على ضرورة التزام المصانع تدريجيا بمعايير فنية وبيئية وصحية وقانونيةوإدارية آخذين باالعتبار القدرة المالية لكل مصنع والظروف االقتصادية واالجتماعية المحيطة .إضافة الى العمل المركز على مشاريع شاملة تطال
شرائح واسعة من الصناعيين .هذه المعايير ومجاالت العمل يمكن اختصارها باآلتي:
• مستوى االنتاج ومساره الفني والتقني
• جودة المنتجات ال سيما لجهة التزام المواصفات
• ورش العمل والطاوالت المستديرة لحل المشاكل وتبادل الخبرات والتوصل الى اقتراحات عملية قابلة للتطبيق والعمل المشترك
• المناطق الصناعية الجديدة والقائمة
• سالمة الغذاء باالنفراد او بالتعاون مع االدارات األخرى
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 تعديل نموذج اتفاقيات التعاون الصناعي لنشر مفهوم الصناعات الخضراء وتشجيع الصناعات الصديقة للبيئة ،وفقا للرؤية التكاملية للقطاعالصناعي في لبنان ،وورود موافقة وزارة العدل على التعديل.
 تفعيل التنسيق بين الوزارة واليونيدو ومركز  LCECللطاقة والمشاركة في تنظيم مؤتمر بيروت للطاقة يشارك فيه  800خبير ومهتم من لبنانوالعالم بتبادل المعلومات وتطويرها ونشر فكر ترشيد الطاقة والحوافز الضرورية لذلك بين المصانع.
 وضع مشروع رائد تجريبي يتناول تطبيق المواصفة  ISO 50001في المصانع تم تسليمه الى البنك الدولي والمصرف المركزي واالتحاداالوروبي.
 متابعة التنسيق وتبادل المعلومات بخصوص موضوع االنبعاثات واالحصاءات ذات الصلة وتزويد وزارة البيئة بقاعدة المعلومات الخاصةبالتراخيص الصناعية .والمشاركة في االجتماعات التنسيقية المشتركة لمناقشة مشروع  Switchmedوتقديم المالحظات حول االحصاءات الواردة
في المشروع.
 فرض شروط بيئية وصحية في قرارات التراخيص ومراقبة تنفيذها. التنسيق الدائم مع وزارة البيئة في ما يتعلق بفرض اجراء تقييم اثر بيئي او فحص بيئي مبدئي او تدقيق بيئي قبل صدور الترخيص باالستثمار. تشجيع الصناعيين على االستفادة من التدريب الذي يقدمه االتحاد االوروبي عبر برنامج.

Switch Med Green Entrepreneur

 مراسلة حاكم مصرف لبنان بخصوص توسيع محفظة قروض المشاريع الصديقة للبيئة لتشمل كفاءة الموارد واالنتاج االنظف كمصطلح أشملوأعم ال يختصر حاجة المصانع بقروض الطاقة وحسب بل يتعداه الى مختلف المعدات والتجهيزات المحافظة على كفاءة الموارد ،إدخال إدارة
المحاسبة البيئية ،نظم االدارة البيئية ،إدارة الطاقة ،تدريب وتأهيل الكادر البشري وكل ما يتعلق بآليات التوزيع والتسويق ،واصدار االلية الالزمة
العطاء القروض وبفائدة مماثلة تالمس الصفر بالمئة.
 االستمرار بدعم عمل برنامج رعاية انجازات البحو الصناعية – ليرا وهدفه التركيز على أهمية البح العلمي التطبيقي ركيزة ومنطلقا ً لكل تطورصناعي وتقدم اقتصادي .ولقد تم توسيع اطار البرنامج ليشمل القطاع الصناعي الخاص ووزارة الصناعة والمجلس الوطني للبحو العلمية
والجامعات .ويجري العمل حاليا ً على تحويل البرنامج الى مؤسسة مشتركة بين القطاعين العام والخاص ،بمشاركة الجامعات ومراكز األبحا ويتم
البح عن شريك مم ّول إلنشاء "مركز ليرا للنماذج السريعة" ومن ضمنه انشاء حاضنة صناعية ،اضافة الى إنشاء " صندوق ليرا لسإستثمار"
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لتوفير األدوات والمناخ المناسبين للطّالب المبدعين من الجامعات العشر المتعاقدة ،وغيرهم من الباحثين وذوي الخبرة المؤهلين ،لتحويل ابتكاراتهم
نماذج صناعية ،ومن ثُم اطالق مؤسساتهم ضمن خطة عمل مجدية .وقد أدى تط ّور البرنامج بمصرف لبنان لتوفير دعم مالي له.
 دعم نشاطات الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم واعتبارها شريكا ً رئيسا في معالجة المشاريع والمفات الحيوية التي تحمل الطابع العام .من هنا كانالتخطيط والتنظيم المشترك للعديد من المؤتمرات وورش العمل والندوات المتخصصة بمشاركة لبنانية ودولية مميزة .وقد خلصت المؤتمرات الى
وضع خالصات علمية وتطبيقية واضحة وعملية ،يجري تبنّيها على غير صعيد .وتهدف سلسلة المؤتمرات التي تواظب الوزارة والجمعية على
عقدها لتعزيز العلوم والمشاريع العلمية التي يقوم بها الباحثون والطالب الجامعيون الى خلق مساحة تعارف وتالقي بين الباحثين ،والتوجه النتاج
علمي مشترك بين عدة مؤسسات جامعية ومراكز ابحا في لبنان ،بالشراكة مع المؤسسات الجامعية خارج لبنان ،وبالتعاون مع المؤسسات
الخاصة من أجل موائمة األبحا والدراسات مع حاجات سوق العمل.
 تغيير الثقافة المجتمعية حيال النظرة الى الصناعة الوطنية تشجيع استهالك المنتجات الصناعية اللبنانية ربط استهالك اإلنتاج المحلي باالنتماء الوطني ترسيخ العالقة بين نمو اإلنتاج الصناعي وازدهار الوطن مراسلة وزارة التربية والتعليم العالي لتجديد البروتوكول الموقع في نيسان  2013لمدة ثال سنوات بين الوزارتين وجمعية الصناعيين اللبنانيينويتناول تضمين المناهج التعليمية أهمية مساهمة الصناعة في االقتصاد الوطني  ،الح على التوجيه المهني للطالب ،تشجيع التواصل وتنمية الثقة
بالمنتجات اللبنانية وتشجيع استهالكها.
 اقتراح مشروع توجيهي للطالب لمواكبة اليوم الوطني للصناعة سنويا ً وذلك بتنظيم نشاطات مواكبة لسإحتفال. بدء مبادرات المدارس بتضمين برامج الرحالت المدرسية السنوية زيارات الى المصانع. مشاركة الوزارة المتصاعدة وتنظيمها المؤتمرات والمعارض الصناعية المتخصصة وتوفير المعلومات والمنشورات ضمن ستاندات خاصة بها. إستخدام وسائل االعالم لدعم تسويق الصناعة اللبنانية وتحسين صورتها وتشجيع استهالك منتجاتها ،كما وتشجيع التكامل بين الصناعيينأنفسهم ،والتعريف بالصناعات دون تمييز بين الصناعيين أو المناطق ،إلى جانب تعميم النصوص القانونية واالدارية والمبادرات البحثية والعلمية
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الصادرة عن الوزارة والمؤسسات المرتبطة بها والجهات المعنية بتنمية الصناعة الوطنية وتحقيق أهدافها في القطاعين العام والخاص ،وذلك من
خالل اصدار مجلة" الحد الصناعي" باللغات العربية واالنكليزية والفرنسية بالتعاون مع شركة الحد االعالمية حي يتولى فريق عمل الوزارة
المتخصص إعدادها مضمونا وشكال ،واصدار الدليل القطاعي المتخصص باللغة االنكليزية بالتعاون مع شركة بروأكتيف  ،اضافة الى التحضير
الطالق دليل جديد جامع سيتناول التسويق لعدد من القطاعات الصناعية ،وبالطبع سيتم تحديثه سنويا .وبذلك تستطيع الوزارة توفير المعلومات
المحدثة المرتبطة بحوالى  6قطاعات صناعية سنويا.
 التطوير مستمر ودائم للموقع االلكتروني للوزارة وباتت منشورات الوزارة ايضا على الصفحة .ويدرس مشروع البال الصناعيين الكترونيابصدور المجلة والدليل وصفحة الفهرس باستعمال معلومات قاعدة البيانات.
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 -9المالحق
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 -10المراجع
 المرس م اإلنتراعي رقم  111الصاشر في  1959/12/6تن بم اإلشارا

العامة).

 المرس م اانتراعي رقم  112الصاشر في  1959/12/6تعشبهتل ن ام الم
 قان ن رقم  642الصاشر في  1997/6/2إحشا
 مرس م رقم  13173تاربخ  1998/10/8تن بم
ائفها).
 بر ت
 رؤبة

فبن).

ار الصناعة).
ار الصناعة تحشبش مه ها نر ط التعببن ال اصة في بع

تعا ن مع بمعبة الصناعببن اللبنانببن م قع عام .2002
ار الصناعة .2025

 تاا ار الصناعة رقم  /2814-2923تاربخ  2014/12/29م ه عل تن ب فربق عم لمتابعة الت طبط
اإلستراتببي).


ار الصناعة اللبنانبة مصلحة المعل ما الصناعبة)/احصاءا .

 إشار اإلحصاء المر
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