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  مقّدمة
 

من مواكبة النمو قد تمّكن سابقاً القطاع الصناعي  وكان ،ماهرةته الوبعمالوروح المبادرة األعمال ريادة  على شعبهلبنان بقدرات تميّز ي 

 .تلك الفترة االقتصادي فيالنمو نظراً لتسارع  ذاته ي حدّ ف اً إنجاز ما يُعتبرة، قتصادي الذي شهدته البالد قبل الحرب األهليّ اإل

 باإلضافة إلى في لبنان التي خلّفتها الحرب ةللبنى التحتيّ  لكبيرالتدمير االفوضى و العديد من المشاكل الناجمة عن اللبناني القطاع الصناعيحالياً، يواجه 

 أّدت على سبيل المثال،فة. حتى األمنيّ وة ة والتعليميّ ة والصحيّ جتماعيّ ة واإلقتصاديّ اإل اتإلى تفاقم األزم التي أّدتغير المباشرة  السوري النزاعتداعيات 

ة ة األساسيّ خدمات البنية التحتيّ  أصالً من قصور خطير التي كانت تعانيالبنية التحتيّة اللبنانيّة  إلى إجهاد السوريين نازحيناألعداد الهائلة من ال

 إلىاألزمة السوريّة  أّدت، إلخ.(. عدا عن ذلك، المستشفياتواإليجار، والمدارس، والنفايات الصلبة، والنقل، ، ويرف الصحّ الصّ والمياه، ، والكهرباءك)

في  والزراعيّ  الصناعيّ القطاعين  علىة في سوريا األهليّ  تأثير الحربنعكس إ ،وبالتالياللبناني ٪ من الشباب 36 باتت تطال البطالة التيتفاقم نسبة 

إغالق الحدود إلى تقييد التجارة مع سوريا والدول المجاورة وتسبّب بانخفاض حاّد في إذ أّدى   في السنوات األخيرة. لبنان اللذين شهدا تدهوراً كبيراً 

 ٢٠١٥عام ٪ ١١.4عيّة بنسبة زرالدرات الصّاا تنخفضإفيما البلدان العربيّة. إلى البلدان المجاورة، ال سّ  اللبنانية الّصادرات الزراعيّة والصناعيّة

 (.2017 -)وزارة الصناعة  2017و  2010٪ بين عامي  33ادرات الصناعيّة اللبنانيّة بنسبة نخفضت أيضاً الصإو ،٢٠١٤مقارنةً بالعام 

أهداف  طبيقوتة للمنتجات اللبنانيّ  ية وتوسيع السوق المحلّ الصادرات الصناعيّ زيادة و تكاملي والتخصصين أجل تعزيز اإلنتاج الملذلك و 

وإنشاء مناطق  لقائمةة امشروع متكامل يقوم على إعادة تأهيل المناطق الصناعيّ  علىالعمل  بدأت وزارة الصناعة ،2030التنمية المستدامة لعام 

ة ستراتيجيّ اإل تها( وخطّ 2025)لبنان الصناعة  اللبناني الّصناعي للقطاع التكاملّية الرؤيةحّددة في المألهداف ل تنفيذا  مستدامة وجديدة ة صناعيّ 

(2016-2020.) 
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I.  في لبنان لّصناعةالحالي لوضع التحليل   
 

 الصناعي القطاع مستوى على .1

 

-بيانات) الصناعة وزارة بحسب 2016 عامفي ال عامالً  134,000 حواليل كان يشغّ  القطاع الصناعي أنّ  إلىاإلحصائية  تشيرالتقديرات 

 لدى مرّخصاً  مصنعاً  1975 من لعيّنة 2017 عام الّصناعة وزارة أعّدتها التي 2015،عن العام  المفّصلة اإلحصائيّة الّدراسة من لنا تبيّنو(. 2017

 المصانع من مصنع 2000 حوالي إليها يُضاف    25/9/2018حتى تاريخ  مصنعاً  5212بلغ   الوزارة لدى المرّخصة المصانع عدد أن علماً ) الوزارة

 هذا،ردوال مليار 6.6 بلغ قد نةالعيّ  لهذه الصناعي الناتج أنّ ( قوننتها علىالوزارة  عملت والتي المرّخصة غير أو المحافظينقبل  من سابقاً  المرّخصة

 البالغ اللبنانياإلجمالي  المحلي الناتج من%  25 حوالي ليشكّ  أميركي دوالر مليار 13.2 حواليالذي يُقّدر ب  2015للعام  الصناعي لناتجأّن ا مفاده

أي   ،2015 عام دوالر مليار 2.956 حواليبلغت قد  المصّدرة الصناعيّة السلع قيمة وأظهرت هذه الدراسة أيضاً أّن  .أميركي دوالر مليار 53 حوالي

 (.2017 –ي )وزارة الصناعة المحلّ  الصناعي الناتج من%  22.4 ما يمثّل نسبة

 

 الصناعي القطاع تنمية التي واجهت العقباتّ(أ 
 

 المتعاقبة الحكوماتمن قبل  الصناعي لقطاععدم إعطاء األولوية ل.  

 في ستثماراتواإل الصادرات نسبة نخفاضإ وإلى الحدود إغالق إلىأّدى الذي  اإلقليمي الوضع وتدهور ياألمنو السياسي ستقراراإل غياب 

 .الصناعي القطاع

 البيئي. ثالتلوّ  ومكافحة المياه ستخدامإ وتكلفة العقارات، وأسعار العّمال، وأجور الطاقة، إنتاج تكاليف رتفاعإ 

 من مليون 0.5 + السوريين من مليون 1.5) النازحين أعدادتزايد بسبب  (.والطاقة، إلخ الصرف مياه/ التلّوث)اللبنانيّة  التحتيّة البنية إجهاد 

  .(الفلسطينيين

 1975 عامال منذ اللبنانية المناطق جميع فيلمصانع لالعشوائي  نتشاراإل. 

 (.....ةالحديديّ  السككو ،واالتصاالت الكهرباء،و المياه،) المتداعية ةالتحتيّ  البنية. 
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 الصناعي  لقطاعلالرئيسيّة  المميزاتّ(ب 

 

 حجم المؤسّسات الصناعيّة : 

o عامل 19توظّف أقّل من % 75ن أكثر م. 

o  عامل. 100توظّف أكثر من % منها  3فقط 

  الُمضافةمساهمة المؤسسات الصناعيّة في القيمة الصناعيّة حجم: 

o  ّالمضافة الصناعيّة القيمة إجمالي من٪ 20 حوالي حقّقت = لعام19 عن الهاعمّ  عدد يقلّ  التي ساتالمؤس  

o المضافة الصناعيّة القيمة إجمالي من٪ 50 حواليتحقّق  = عامل 100 من أكثر فتوظّ  التي المؤسسات 

 الصناعي لقطاعالترّكز الجغرافي ل  : 

o مع ةالصناعيّ  المواقع من الكثير تتداخل حيث لبنان وجبل بيروت منطقتي فيمنتشرة  لةمسجّ ال الصناعية المؤسّسات من٪ 55 من أكثر 

 .ةوالزراعيّ  ةوالتجاريّ  ةالسكنيّ  المناطق

 

 الصناعة وزارة مستوى على .2
 

 :  أطلقتو ومصالحهاها وحداتوتطوير  تفعيلمن خالل وحشدت الطاقات حثيثة جهود ببذل  وزارة الصناعةقامت  ،2015 عامال في

 تتضّمن:التي " 2025-الصناعة لبنانّ" للقطاع الصناعي ةيتكاملال رؤيتها -

 11  ًهدفاً استراتيجيّا 

 عمالنيّة أهداف  7و 

 واتّددت أدوات تطبيقها المختلفة واألنشطة الالزمة لكّل أداة من هذه األدوحُ 
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 :كما أنجزت الوزارة صياغة -

  (2020-2016) سنوات أربع لمدة التكامليّة لرؤيتها تنفيذيّةإستراتيجية  خطّة 

   االستراتيجيّة تطبيق خطتها  وزارة الصناعةبدأت  وقد  2018و2017-2016لسنوات  التشغيليّة الخطّطباإلضافة إلى

 . 2016منذ العام ها التشغيليّة طة وخطّ التنفيذيّ 

   إلى الرامية الجهودضمن  "2030 – 2018 ةالصناعيّ  لمناطقا لتنمية ةستراتيجيّ اإل خطةال"الحاليّة  ستراتيجيةاإلوتندرج 

  (.2025-لبنان الصناعة  ) للوزارة ةيتكاملال للرؤية ةستراتيجيّ اإل األهداف تنفيذ

 :فيها( 1،3،7،9،11،12،17،13األهداف رقم ) الصلة ذات المستدامة أهداف األمم المتّحدة للتنمية مجتأدو  

 

 :فهي التشغيلية األهدافأّما 

 وخفض اإلستيرادالوطني  توسيع السوق المحلي بزيادة اإلنتاج .1

  اً وخارجيا ً ة داخلي  ة للصناعة الوطني  رفع القدرة التنافسي   .2

 ة زيادة الصادرات الصناعي    .3

 في القطاع الصناعي  ستثماراإلو التمويلزيادة  .4

 تشجيع الصناعات الخضراء  .5

 تشجيع صناعات المعرفة الجديدة  .6

 اإلعالم من أجل الصناعة  .7
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  الصناعة وزارة 

 

  ّغير ماتوالمنظّ  ةواإلقليميّ  ةالدوليّ  ماتوالمنظّ  ةوالخاصّ  ةالعامّ  مؤّسساتال ومع ،من جهة المواطنين معرسختها  التي دةالجيّ العالقات ب زتتمي 

 من جهة أخرى ةالحكوميّ 

 

 على الصناعي القطاع في سبيل تنمية والجزئي الكلّي المستويين على األسواق عنودراسات إستقصائية  والبحوث االقتصاديّة الدراسات تجري 

 بشكل عام اللبناني قتصادواإل الخصوص وجه

 

 متنّوعة خبراتو صاتوتخصّ  عالية ةعلميّ  مؤهالت ذو فريق عمل تضم 

 

 شباك الخدمات الموحد تعتمد" "One-stop shop الخدماتوكافّة  الصناعيّة لتراخيصمنح ا في اإلداريّة اإلجراءات وتسهيل الوقت توفيرل 

 منالكشف عليها  عندالمصانع و ترخيص عند والتوجيه ةالشفافيّ  وتعتمد المفتوح الباب سياسة الصناعة وزارة عدا عن ذلك، تتّبع. األخرى

 والتشغيليّة فنيّةال الناحيتين

 

 والدوليّة اللبنانيّة السالمة لمعايير مطابقتها وضمان الصناعيّة المؤّسساتقوننة كد من ألتل دوريّة ميدانيّة كشف عمليّاتالوزارة  تجري 

 

 باإلضافة اللبنانيّة، الصناعة حول ةشهريّ  ومعلومات إحصاءات وتنشر القرار عمليّات صنع في الفّعالة بالمشاركة مختلف وحداتها تتميّز بالتزام 

التقارير و الماليّة ميزانيتها عن إلى نشر البيانات إضافةً   www.industry.gov.lb :اإللكتروني موقعها على للصناعة الترويجيّة أنشطتها إلى

 ونشر والتوجيه وترسيخ الحوكمة ةالشفافيّ  تعزيز أجل الصادرات، والتراخيص، إلخ.( من) الصناعيّة والتقارير والمشتريات النفقاتحول 

 اللبناني الصناعي المنتج طويروت األفضل نحووالسير به  الصناعي القطاع ةقضيّ  وتعزيز الوعي
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 على ها ب واالضطالع مهامها ألداء( ةالعامّ  الموازنة إجمالي من٪ 0.04 تمثلوالتي ) الحكومة مهاتقدّ  التي ةالماليّ  الموازنة كفاية تعاني من عدم

 أفضل نحو ممكن

 

  يسمح بما اإلقليميّة لمصالحها جديدة مراكز وإنشاء به، المرتبطة والمؤّسسات الوزارة لمقرّ  جديد مركزي مبنى بناءوضع مشروع بادرت إلى 

 فيها العاملين ستيعابوإ الخدمات أفضل بتقديم

 

 الصناعة المتعلّقة بدعم القوانين النواقص فيوتعديل  بها الخاّصة القانونيّة النصوص تحديث على عملت 

 

 اليونيدو -األوروبي حاداالتّ ) الحكوميّة وغير واإلقليميّة الدوليّة والمؤّسسات المنظّمات تقّدمهالذي  التقنيّ  الدعم من ستفادةلإل جاهدة تسعى- 

 إلى باإلضافة( المانحة والتنمية والوكاالت للتعاون ياألوروبّ  المعهد - ةاالقتصاديّ  والتنمية التعاون مةمنظّ  - اإلنمائي المتحدة األمم برنامج

 المشاكل التي يواجهها متابعةل ةالمعنيّ  الجهات وجميع والزراعة والصناعة التجارة وغرف اللبنانيين الصناعيين ةجمعيّ  مع التعاون تعزيز

 .نوالصناعيّ 

 

 المصانع بعضفي و وحداتها في التدريب لتلقّي فرصةال منحهممن خالل  اللبنانيّة الجامعات من جينرّ خالمت بعض ترعى. 

 

 وتترأس الصناعي القطاع تطوير في تساهم التي العلميّة والبحوث الصناعة لتعزيز والبروتوكوالت والمذّكرات تفاقياتاإل توقيع على تعمل 

   . (LIRA)اللبنانيّة  الصناعيّة البحوث إنجازات برنامج

 

  ةالصناعيّ  البحوث معهد معتتعاون(IRI)  دور تفعيلعلى  الوزارةوتعمل . المخبريّة همتحاليلكافّة  عتمادوإ المطابقة شهادات إصدار لمتابعة 

 بهدف ، (Libnor)اللبنانيّة والمواصفات المقاييس ومؤّسسة ، (IRI)ةالصناعيّ البحوث  ومعهد ، (COLIBAC)لالعتماد اللبناني المجلس

 .اللبناني للمنتج التحتية البنى تعزيز
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  العلميّة للمؤهالت الصناعي القطاع جاتحاو العمل سوقمتطلّبات  مة بينمن خالل المواء المهني التعليم نحو اللبناني الشباب هيجتوتعمل على 

 .وتطويره والتدريبيّة

 

 الصناعي تعزيز القطاع أجل من والتشريعات والمراسيم التنمويّة المشاريع تصوغ. 

 

 الناجحة  الممارسات أفضل وتبادل أعمالهم تطوير بهدف العمل، وورش والمؤتمرات التدريبيّة الدورات في للمشاركة عّمالهمو تدعو الصناعيين

 .وأكثرها فعاليّة

II. لمناطق الصناعيّةل الحالي وضعال تحليل  

 والمشاكل ياتالتحدّ  .1
 

 وتنظيمها لبنان الصناعيّة في المناطق إلنشاء سابقاً  وطنيّة خطّة بسبب غياب أي ةاللبنانيّ  المناطقعشوائيّاً في كافّة التجمعات الصناعيّة  نتشرتإ 

بها. وقد  ةالخاصّ  صناعيّةال مناطقها إنشاء في منطقة أو بلدة كل رغبة في لتمثّ مفاهيم مجتزأة تعلى و ةتجاريّ  قواعد لىإ هاإنشاؤ ستندإ وقد وتطويرها،

صالحية علماً أّن  ،مناسبةو جديدة ةتحتيّ  بنية أيأن تتضّمن  دونوهي مصنّفة كمناطق صناعيّة  ة،خاصّ  عقارات على بالكامل المناطق هذه بُنيت

 .2010 عامالمنذ   ولكن لم تُفّعل إاّل  642 القانون بموجب 1997 عامال منذ صناعةال وزارة إلىنتقلت قد إالمناطق الصناعيّة تصنيف 

  (: 2017-رسمياً )وزارة الصناعة بها معترف خاّصةمنطقة صناعيّة  133 من أكثر لبنان فييوجد 

o  61 = لبنان جبل محافظة 

o  22=  البقاع محافظة 

o 31= وعكار الشمال محافظتي  

o  19=  والنبطيّة الجنوب محافظتي 
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 دلبالا ءنحاأ كافّة ة فينتشروهي م لصناعيا طلنشاا زکرت أو رفلعا قيطر نع تلقائيّة ورةبص نشأت المناطق الصناعيّة. 

o السّكاني غير أّن النمو لها، األراضي تخصيص حدودها/ ترسيم لدى السكنيّة المناطق عن منفصلةفي البداية  الصناعيّة المناطق كانت 

دون لمصانع العشوائي ل نتشارهذا االويحول السكنيّة.  المناطق مع إلى تداخل األنشطة الصناعيّة اليومأّدت  قد ةالحضريّ  والمستوطنات

 العشوائي نتشارإلا فهذا  الكبير. الحجم اتقتصاديّ إ فوائد من ستفادةواإل القيمة سالسل وتعميقمة المنظّ التجّمعات الصناعيّة  إنشاء

 الطاقة وعدم مداداتالعالية إل كلفةال اللبناني ) الصناعي القطاع يواجههماتين لتين رئيسيمشك حلّ  يمنع المناسبة الصناعيّة للمواقع

 (األرض تكلفة رتفاعوإ كفايتها

 مراقبة  والحكومة الوزارة على يجعل من الصعب ةالسكنيّ  والمرافق المنشآت الصناعيّة تداخل بسبب المناطق بعض في الحياة نوعية تدهور

 البيئة وتنفيذها حماية إجراءات

 المناطق تنميةتعيق  ةأساسيّ  مشاكل مّما يؤّدي إلى لبنان جبل محافظة في ومعظمها الساحليّة، المناطق الصناعيّة في المناطق معظم تقع 

 :، منهاةالصناعيّ 

o  والطاقة ةلاوالعم األراضي تكلفة رتفاعإ  

o األراضي تأجير اتعمليّ  ندرة  

o الخدماتفي  نقص 

o  المناسبة ةالتحتيّ  البنىغياب 

o وزارة  2005 عامال حتى % من األراضي كانت ال تزال غير مصنّفة 80 ألنّ الصناعيّة نطاق المناطق  خارج تقع المصانع من العديد(

 (2017-الصناعة
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مناطق  أيال تضّم  بيروت العاصمةعلماً أّن  ،لبنان فيالمناطق الصناعيّة و للمصانع العشوائي نتشاراالظهر يُ   (2017وزارة الصناعة ):    1الرسم 

 ةاالقتصاديّ  مشاكلال أفرزتهاوقد  ةالسكنيّ  المناطق بين منتشرةوهي  سابقاً  المرّخصة المصانع من عدد صناعيّة مصنّفة إنّما فيها

 .المتراكمةة والمزمن ةجتماعيّ واإل
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ز النشاط ، يتركّ سبق وذكرناداخل لبنان. وكما  مناطق الصناعيّةلالحالي لتوزيع ال ظهريُ  (2017)وزارة الصناعة :  2رسم ال

 .وجبل لبنان الكبرى ة ال سيما في منطقتي بيروتة الغربيّ الساحليّ لبنان الصناعي والتجاري في مناطق 
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من ) المرخصة المصانع عدد: منطقةبحسب ال والمصانع ةالصناعيّ  المناطق توزيع ظهريُ  (2017وزارة الصناعة ): 3الرسم 

، 377 لبنان: شمال، 76:عكار، 323: لبنان جنوب، 270:النبطية، 218: بيروت، 3121: لبنان جبل: منطقة لكل( الوزارة

25/9/2018 حتى 1521: المجموع، 593:البقاع، 233: الهرمل بعلبك
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III. للمناطق الصناعيّة اللبنانيّة ةستراتيجيّ وزارة الصناعة اإل خطة 

 

 الرؤية .1

 "2030 ألجندة المستدامة التنمية أهداف تنفيذ وثبات في يةبفاعلّ  تساهم  ةمناطق صناعيّ "  

 

 الرسالة .2
 

 "هاتطويرو وحمايتها وتنشيطها ستدامتهاإ في والمساهمة توجيههاو وتنظيمها رةمتطوّ ة ة لبنانيّ صناعيّ  مناطق إنشاء" 

 

 الصناعة صالحيات وزارة  .3

 

        الصادر في 642 رقم القانون ماسيّ  وال ،الصناعي القطاع التي ترعى عمل واألنظمة القوانين من صالحيّاتها وزارة الصناعة تستمدّ 

 الّصناعة( وزارة حداثإ) 2/6/1997 

 

 : التاليةعلى مهام وزارة الصناعة  642/97نّصت الماّدة الثانية من قانون إحداث وزارة الصناعة رقم 

 وتطويرها وحمايتها وتنسيقها ةالوطنيّ  الصناعات تنظيم  

 ومراقبتهاسات الصناعيّة والتدقيق في مطابقتها للمعايير والمواصفات المطلوبة المـؤسّ  إلنشاء الترخيص 

 وفق تصنيفات محّددة  الصناعيّة والمناطق المدن انشاء اقتـراح 

  واإلحصاءات الصناعيّة وتسويق المنتجات الصناعيّة في األسواق المحليّة والخارجيّةإجراء الدراسات االقتصاديّة والبحوث 
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IV. االستراتيجيّة للمناطق الصناعيّة للخطّة التشغيليّة األهداف 
 

 المصلحة أصحاب وجميع الخاص للقطاعراعياً ومشرفاً وشريكاً  لتصبح التنظيمي دورال من نتقالاإلعلى  الصناعة وزارة تعمل  

 خالل من لبنان في ةالصناعيّ  المناطق عمليّة إنشاء وتطويرقيادة  الوزارةتتولى  لذلك. المعنيين بتطوير القطاع الصناعي اللبناني في المستقبل

 .شاملة ةوطنيّ  ةستراتيجيّ إ تباعإ

 

 :هيف ة الخمسةالتشغيليّ  األهدافأّما 

 

 القائمة الصناعيّة المناطقوتطوير  وتنظيم اللبنانيّة المناطق جميع في ومستدامة مةجديدة منظّ  ةصناعيّ  مناطق إنشاء -1

 

 المسائل حول والدراسات واألبحاث التحليالت إجراء من للتمّكن والمحتمل إنشاءها القائمة ةالصناعيّ  المناطق حول بيانات قاعدة إنشاء -2

 الصلة ذات جاهاتواالتّ 

 

 والمحليّة، ةالمركزيّ  للحكومات المختلفة واألجهزة واألجنبي، يالمحلّ  الخاص القطاع من)أصحاب المصلحة و الشركاءجهود حشد  -3

 .المناطق الصناعيّة وتطوير التمويل جذب بهدف اوالتنسيق معه( وغيرها والدوليّة المحليّة التمويل ووكاالت

 

 سات الصناعيّةلمؤسّ زبائنها من االمناطق الصناعيّة ل مهاتقدّ  التي األعمال وخدمات ةالتحتيّ  البنى جودة تطوير -4

 

 وتنفيذهاومراقبتها  ةستراتيجيّ اإل توجيه الصناعة من أجل وزارة في الصناعيّة المناطقدائرة وقدرات تطوير إمكانيّات  -5
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V. وحّل المشاكل التحّديات مواجهة وتمكينها منالصناعيّة  المناطق لتطوير التكاملي الصناعة وزارة مشروع 
 المناطق تنظيم بهدف( داعمةجهة ألنشطة ولميّسرة ك) اليونيدو مع بالتعاون وتطويره مشروعهاعلى التخطيط ل الصناعة وزارة عملت

 :(2017 الصناعة وزارة: الخريطة مصدر ،4 رقم الرسم) مستدام وطني إنمائي إطار ضمن مستدامةو جديدة مناطق وإنشاء القائمة الصناعية
 

 الجديد المستدامة الصناعية المناطقبناء  مشروع
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17 
 

  



18 
 

 المشروع عن عاّمة لمحة -1

 

 أساسيّة: ركائز ستةعلى يقوم هذا المشروع 

 

 المناطق الصناعيّة القائمة ّ.أ 

 

 المناطق ،المواقف النفايات، معالجة الهاتف، والكهرباء، ،اتوالطرق القانوني، اإلطار) ئهاوبنا ةالتحتيّ  البنية تأهيل : إعادةالبنية التحتيّة 

 .، إلخ.(ةالطبيّ  كزاالمر ي،الرّ شبكات  ي،الصحّ  الصرف الحرائق، مكافحة أنظمة ،والعازلة الخضراء

 

 ة عمار ىوط ،(يونانيال ادالبرّ خلف ) ةبوشريّ ال ،(مارون مار)ة بوشريال ،(الموت نهر قرب) بوشريةال الدكوانة، حمود، برج :المناطق

 المحيط الخطّ  إلكمال ، إلخ.بشامون الشويفات، كفرشيما، بعبدا، الحدث، فيل،ال سنّ  س،مكلّ ال جديدة،ال بصاليم، بياقوت، الزلقا، شلهوب،

(Contour) األولى المرحلة في بيروت مدينةب. 

 

 الجديدة ةالصناعيّ  المناطقّ.ب 
 

  مع بالتعاونوال سيما ومستدامة  جديدة ةصناعيّ  مناطقإنشاء UNIDO (والمسهّل الداعم )حدودي المحيط باألراضي لا الخط طول على

 بخطوط سكك الحديد مرتبطة بعضها ببعض (األحمر الخط -4 رسمال) البالد وجنوب وشرق شمالاللبنانية 

 

 من المناطق الصناعيّة ستفيدت سوف: 

 

 القائمة الحديديّة السكك  

 الخط طول علىالتي سيتم إنشاؤها  جديدةال حديديةال سككال ( 4رسم رقم الحدوديContour – red line :) سات المؤسّ   لربط

 ةالساحليّ  بالمناطق الصناعيّة

 آبار النفط والغاز المكتشفة في المياه اإلقليمية اللبنانية قبل من تغذيتها تمتس التي الغاز أنابيب خطوط 

 التواصل مع الموانيء البحرية على طول الساحل اللبناني 

 : ستؤمن خطوط سكك الحديد الحدودية التواصل مع 
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 وصوالً إلى أوروبا الشمال من وتركيا السوري الساحل 

 وصوالً إلى وسط آسيا الشرقي الشمال من والعراق سوريا 

 (الحرير طريق) بعدها وما الخليج ودول واألردن سوريا 

 

 

 البقاع -اقريّ منطقة  في (Dry Port) الجاف الميناءّ.ج 

 للتخصص في اإلنتاج وتكامله الصناعيينتستعمل من قبل التي  ةبحريال موانيءالوالمناطق الصناعيّة  بين تربط :ةداخليّ  محطة 

  منتجاتهم لتصدير

 الجاف ميناءلل شبكات مواصالت (Dry Port)  : وتركيا وأوروبا ووسط آسيا الخليج ودولالعراق و سورياتصل إلى 

 ف لجاا يناءلما تخدما(Dry Port) : الجمركي والتخليص الحاويات صيانة ،ات للتخزينمستودع ،البضائع تجميع شحن،ال إعادة 

 الجاف الميناء فوائد

 

 ةإلى السكك الحديديّ المعبدة الطرقات إستعمال  االنتقال من 

 والمناطق المحيطة بها مداخل الموانئاالزدحام في  مستوى انخفاض 

 المحدودة البحرية الموانئإستيعاب رات قدتجنب العقبات التي تتعلق ب 

 وبالتالي تخفيض أكالف صيانة الطرق والخدمات المرتبطة بها الطرقات المعبدةوالحفاظ على نبعااات الملواة للبيئة الحد من اإل 

 ةالريفيّ  المناطق تنمية 

 إلمداداتا سلسلة اتلوجستيّ  طويرت 

 وتوفير الوقت النقل اليفتك نخفاضإ 

 الحاويات الممتلئة والفارغة( تخزين) زنامختوفير ال 
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 توليد الطاقة بالغاز الطبيعيمحطات   د.

 

لتلبية احتياجات المناطق اء هربتوليد الكبهدف المستحدثة الغاز الطبيعي في المناطق الصناعية العاملة على انيات إنشاء محطات توليد الطاقة إمك

 الصناعية والمناطق المحيطة بها.

 طناعيإصنفق  -ه    

  بكلفة ووقت البقاع )من بحمدون حتى شتوره( يحفظ طريق البقاع مفتوحاً طوال العام  -مجهز بالكامل علي طريق بيروت طناعيإصبناء نفق

  أقل من نفق حمانا المحكى منذ سنين.

 

 بتكارعات تكنولوجيا واقتصاد المعرفة واإلبداع والخدمات واإلتجم -و    

 حتى العبده شماالً( تؤمن: قورة جنوباً )من النا ةفي كل منطقه ساحلي إبداعية وإبتكارية  ،عات صناعية تكنولوجيةإنشاء تجم

 الهاتف األرضي والهواتف الخلوية...( ومركز الخدمات الشاملة في مختلف المجاالت  -تخفيض تكاليف إيجار وإتصاالت )اإلنترنت

 التكنولوجية.

  األعمالتعزيز سهوله تأسيس شركات. 

 الحوافز المادية والمعنوية(. -تأمين فرص عمل للطالب ذوي الكفاءات العلمية )الرواتب العالية 

 اإلبتكار السريع من خالل مراكز األبحاث والمختبرات وتقديم البراءات مع حقوق الملكية الفكرية. 

 والتعاون وتأمين المنافع العامة  زيادة اإلنتاجية من خالل المدخالت التخصصية وتسهيل الوصول إلى المعلومات 

 اإلستفادة من وفورات اإلنتاج ذات الحجم اإلقتصادي الضخم داخل التجمعات الصناعية وجذب اإلستثمارات األجنبية.  

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في التجمعات الصناعية والصناعات ذات الصلة المنافسة على زيادة سرعه نموها تحفيز

 .تراف بها وتحسين تموضعها داخل السوقواالع

 إنشاء شبكات سلسله توريد مرتبطة ببعضها البعض داخل التجمعات الصناعية. 

 ملية الترويج للعالمة التجارية وللقيمة المضافة العاليه واإلنتاج المتخصص وخاصه في المجاالت التي حددتها وزارة الصناعة في رؤيتها التكا

" في هدفها العمالني السادس "تشجيع صناعات المعرفة الجديدة" : اإلتصاالت، البرمجة، تكنولوجيا النانو، 2025"لبنان الصناعة 
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 ،الطب ،نيك، الكترونيات، تصميم األزياء، صناعه الجلود المتميزة،الصناعة التحويلية والتجميعية، صناعه األغذيه الوطنية التقليديةالميكاترو

الكيمياء الحيوية والكيمياء  ،األعشاب الطبية والزيوت العطرية العطور ،مستحضرات التجميل ،المعدات الصناعية ،المجوهرات ،الطاقة البديلة

 دعم البترول والخدمات البحرية والسياحه البيئية والصناعية.  ،صناعه البتروكيماويات ،اعيةالصن

 

 

 المشروع تنفيذ مراحل -2

 

 :الُمنجزة المراحل

 الشرقي الحدودي الخط طول على ةصناعيّ  مناطق ثالث نشاءإل المشروع من األولى للمرحلة: ةاألوليّ  الدراسات ( 4الشكل رقم Red line :) 

 لبلديّاتعقارات تابعة : المواقع: 

 البقاع ايا،وسق -تربل -

 البقاع بعلبك، -

 البقاع القاع، -

 

 (القائمة الصناعيّة المناطق تأهيل إعادة من ضمنها)جاٍر حاليّاً  والتنفيذ تصميمال تمويلمبادرات : التمويل 

 التعاونمكتب و التنميةو إلعادة اإلعمار ياألوروبّ  والبنك ياألوروبّ  ستثماراإل بنك: الثالثة للمواقع نالمحتملي نمن بين المانحي -

 اإليطالي

 :الجدوى دراساتالتكاليف اإلجماليّة إلنجاز  -

 دوالر مليون 80 حوالي : كتربل وبعلب منطقتي في. 

 إيطاليا ممّولة منو التنفيذ قيدحالياً  وهيلها  جدوى دراسة: يتم إعداد القاع منطقة 

 

 الصناعيّة التمويالت التالية:المناطق  جذبت اآلن حتى

 األوليّة للدراسات كمنحة يورو مليون إلى باإلضافة ،ةيطاليّ اإل حكومةال من يورو ماليين 7 بقيمة ماليّة التزامات -

 )كمنحة ةالهندسيّ  للخطط يورو ماليين 4 زائد) ياألوروبّ  االستثمار بنك من يورو ليونم 52 -
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 أمريكي دوالر مليون 46 يقيمة تقديم قرضإمكانية  فيحاليّاً  والتنمية إلعادة اإلعمار ياألوروبّ  البنكينظر و -

 

 .المناطق لهذه التحتيّة البنية تطوير في هذه المبالغ جميع سوف تُستثمر 

 
 

 المناطق الصناعيّة: لمشروع ةيّ ئوالبي ةاالقتصاديّ و ةاالجتماعيّ  الفوائد  -3

 ستتضّمن المرحلة األولى من مشروع المناطق الصناعيّة )المواقع الثالثة(: 

 

 إلى هذه المناطق الصناعيّة ستنتقلالقائمة التي  والشركات الجديدة المصانع من المئات ستضافةإ 

 األعمال  وحاضنات ةاإلبداعيّ  الصناعات /البناء/ تصليح السيّارات وخدماتها/ ةالزراعيّ  األغذيةصناعات  :القطاعات مختلف تشمل

 للمشروع جديدة عمل فرصة 100,000 حوالي بين من) مباشرة وغير مباشرة جديدة عمل فرصة 30,000 حوالي تأمين/ محتملةال

 (بأكمله

 واليد العاملة وبالتالي أكالف اإلنتاج والطاقة كما أكالف النقل ةالصناعيّ  التي تحتاجها المنشآت يضااألر كلفة خفض 

 إلخ.(واالتصاالت المياه وإمدادات والنقل الطاقة) التحتيّة البنية خدمات جودة تحسين ، 

 الماّدي( والجرد واآلالت المباني) ركاتأمن األصول الملموسة للشّ  تعزيز 

 ( السكنيّة والمساحات الصناعيّة الفصل بين المساحات) البلدي التخطيط تحسين 

 ةواالقتصاديّ  ةواالجتماعيّ  ةالبيئيّ  االستدامة تعزيز خالل من 2030ألجندة  المستدامة التنمية أهداف تنفيذ 

 فيها للمقيمين الحياة ةنوعيّ  تحسينو ةالريفيّ  المناطق تطوير 

 ةالصناعيّ  األنشطة تركيز خالل من القيمة سالسل زيادة 

 جمعاتإنشاء الت ( الصناعيةClusters) 

 األعمال حاضنات إنشاء 

 جمعاتالت  ربط طريق عن االبتكار زيادة ( الصناعيةClusters) التكنولوجيا مراكز وإنشاء االبتكار/والتطوير البحث بمراكز 

 ةالمباشر ةاألجنبيّ  اتستثماراإل لجذب ووضع مناهج والتشغيل ستثماراإل خيصاتر إجراءات وتسهيل تحسين 
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 وتخفيض األكالف ورفع مستوى جودة  للتصدير ةالتحتيّ  البنية تحسين خالل من ةاللبنانيّ  المنتجات لصادرات ةالتنافسيّ  القدرة زيادة

 المنتجات

VI. ةاالستراتيجي لتنفيذ ها وزارة الصناعةتخذالتي ستّ  الخطوات 

 
 والتوّسع التحتيّة والبنية التصنيف حيث من المناطق الصناعيّة القائمة تقييم إعادة 

 وزارة الّصناعةتكون  حيث عمليو قانوني إطار ضمن فقط، تأجيرها إمكانية مع عقارات تابعة للبلديّات على إنشاء مناطق صناعيّة جديدة 

 ه المناطق الصناعيّة بشكٍل مباشرهذمراقبة على قادرة 

 مع مشاريع التنقيب عن خاّصةً  الجديدة الصناعيّة المناطق في الغاز، أنابيب وخطوط...(  الشمسية الطاقة حقول) المتجّددة الطاقة تطوير 

 بنانلل الخطّ الحدودي ها على طولستكمالإ خالل من لقائمةا ةالحديديّ  السكك وطخط من ستفادةواإل في لبنان المستقبليّة الطبيعي الغاز

ً  ةالموجود ةالعام الطرقات مالستعإ سيحدّ  ذلك، إلى باإلضافة. والمرافئ ةالساحليّ  بالمنطقة صلالمتّ   إذا اإلستمالك تكلفة منتها اراحوب حاليّا

 على حّد سواءالغاز نابيبألو ةالحديديّ  السككوط خطبناء لاألدنى  الحد إلى األمر لزم

 للتنظيم المدني األعلى المجلس مع التنسيق (HCUP) في الممارسات أفضل ستناد إلىباإل ةالصناعيّ  المناطق إلنشاء مناطق تحديد من أجل 

 والبيئي التنظيم المدني

 على  طرتسي لتيا رةلکبياصناعات لوا المنخفضة المضافة القيمة ذات والصناعات رةلصغيا تلصناعاختالل التوازن بين اتصحيح إ

 ةالصناعي الخارطة

 وتشجيع القطاعات الصناعيّة ذات القيمة  ةالصناعيّ  لبنان قاعدة توسيع أجل من الصناعي ستثمارلإل الفرعي القطاعي التوزيع تنويع

 الُمضافة 

 خارجيّة التي تُصّدر إليهاوال المحليّة األسواق في المنافسة على قدرتها لزيادة تهاتكلف ةوفعاليّ اللبنانيّة  للصناعة ةالتنافسيّ  القدرة تحسين  

 نشطة األ في األجل طويلة ستثماراتاإل تشجيع خالل من أمناً  أكثر لعم بيئة وخلق الصناعيّة المناطق في ستثماراإل على الموافقات تسهيل

 ةاإلنتاجيّ 
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 بين األراضي ستخدامإ وترشيد الصناعيّة المنشآت تواجهها التيالمرتفعة  العقارات تكاليف من للحدّ  للمصانع الجغرافيّة المواقع تنويع 

 ةالعامّ المساحات و ةوالزراعيّ  ةالصناعيّ /ةوالتجاريّ  ةالسكنيّ  المناطق

 في المناطق الصناعيّة وتطويرها  ستثماراإل أجل من والخاص العام القطاعين بين الشراكات إلنشاء والمناهجاألنظمة و القواعد وضع

 وإدارتها 

 زبائنها من  لجذب المستدام ستثماراإل تشجيع جهود ودعم ؛المناطق الصناعيّة وإدارتها تشغيل في مركزيةالالّ  لتحقيق تدابيرباتّخاذ  التوصية

 .لمؤسسات الصناعيةا

 المستهدفة كمنشآت مستأجرة في بعض المناطق الصناعيّة المصانع حاجاتتأمين ل ةالمخصصّ  ةالتحتيّ  البنية خدمات توفير الحكومة ستدعم 

 التحتيّة في المناطق الصناعيّة.  البنية لتطوير ةتوجيهيّ  مبادئ ووضع المستفادة الدروس لجمع تنسيق كمركز الصناعة وزارة تعمل سوف

)المتن العالي وتمويل القسم األكبر منها بدعم من الدولة الهولندية(  والمتينوالقاع  وبعلبك من تربل كل في الرائدة األربعة المشاريع وتعتبر

 المناطق الصناعيّة  استراتيجية لتنفيذ الجانب هذا في ستستخدم التي المهّمة األمثلة من

  التخطيط يجري المثال، سبيل على. الصناعيّة للمناطق ةالتحتيّ  البنية تطوير فيمن الجوانب البالغة األهميّة  الطاقة إمدادات توفيروسيكون 

كثب الفوائد  عنالوزارة  ستراقبو. الشمس  ...( ،المتجددة ) الرياح للطاقة حقل إنشاءموقع إلى جانب  القاعالصناعية في  منطقةال إلنشاء

 .أخرى صناعيّة مناطق فيعن التجارب الناجحة والخبرات المكتسبة  أمثلة متعمّ / وتدعو هذه البديلة الطاقة مصادراإلقتصادية ل

 نشاءإل ةالتوجيهيّ  المبادئ نضموست. للمناطق الصناعيّة ةالتحتيّ  البنيةفي  ستثماراتإلل أيضاً جانباً مهّماً  البيئة لحماية ةالتحتيّ  البنية وتشّكل 

 صالتخلّ و الصلبة النفايات وجمع الصرف مياه معالجة مثل البيئة، حماية تدابير إدراج ةلصناعا وزارة وضعتها التي الصناعيّة المناطق

 .الهواء وثتلّ  تخفيفالرامية إلى  تدابيرالو منها

 لتطوير وخطط عمل ةتقنيّ  خطط وضع على فيها المصلحة وأصحابالصناعيّة  المناطق الجهات التي تعمل على ترويج الوزارة وستساعد 

 .اً واجتماعيّ  اً بيئيّ  مسؤولة بطريقةالمستثمرين  المستهدفين العمالء حتياجاتإ مع تتوافق الصناعيّة المناطق

  على المساعدة المساهمين والشركاء الصناعيّة المناطق قد تتيح المجال أمام إدارة المترابطة أو المتخّصصة الصناعيّة المؤّسساتإّن تجّمع 

 األعمال وكفاءة إنتاجية وزيادةالتكتاّلت الصناعيّة  وإنشاء القيمة سالسل التجاريّة لزيادة األعمال تقديم خدمات دعموالصناعيّة  التنمية في

 في المؤّسسات.
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 خالصة

 حيث ،(2025 -لبنان الصناعة ) للقطاع الصناعي التكامليّة رؤيتها مع إنشاء المناطق الصناعيّة تماشياً  ةستراتيجيّ إ بتنفيذ الصناعة وزارة تلتزم

 وضمان عمل فرص لخلق المتخّصص للتصنيع ومالئمة دةمحدّ  أخرى مواقع في أخرى متخّصصة صناعيّة مناطق بناء مع ةستراتيجيّ اإل هذه تتكامل

 قطعت وقد. مربع متر 570000 مساحتها تبلغ لبنان جبل/نيالمت في ةالصناعيّ  المنطقة إنشاء اإلطار هذا ضمن يندرج. الحاجة عند التطوير

 المطلوب المبلغ من اً كبير اً جزء لأن تموّ  هولندا دتتعهّ  حين في الموقع، هذال ةالتحتيّ  البنية تمويل شأنكبيراً ب شوطاً  هولندا حكومة مع االتصاالت

 أمريكي. دوالر مليون 20 حوالي فتكلّ  التي ةالتحتيّ  البنى إلنشاء

 حيث ةالمهتمّ  اتالبلديّ  مع تصاالتاإل ستمرّ ت ،ذلك موازاة وفي. مستدامة بطريقة المانحة والجهات الدول مع واإلتصاالت الجهود تستمر   

 في المستقبل. ةاالستراتيجيّ  وأهدافها الوزارة رؤية ضمن المالئمة المناطق تحديد على الصناعة وزارة موظفو يعمل

 المناطق تطويرتنمية و ةاستراتيجيّ  تنفيذ من أجل الدوليين والشركاء الوطنيين المصلحة أصحاب حشد جهودعلى  الصناعة أيضاً  وزارة ستعملو

 .2030 لعام المستدامة التنمية أهداف تنفيذ في تّساقبفعاليّة وإ تسهم التي الصناعيّة

 


