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المقدمة
أنجزت وزارة الصناعة في أوائل شهر أ ّيار من عام  6102صياغة ّ
خطة العمل التنفيذ ّية لرؤيتها التكامل ّية لم ّدة أربع سنوات
( .)6161-6102وضعت هذه الخ ّطة للوزارة وللقطاع الصناعي ثالث غايات عا ّمة وثمانية أهداف مح ّددة ووضعت خمس ٍة
وثالثين نشاطا ً إلنجازها .ترتكز هذه األنشطة على مؤ ّشرات للنجاح وتوزيع للمسؤوليات لتنفيذها مع تحديد للتكلفة إن
وجدت.
ّ
الخطة التنفيذ ّية يت ّم العمل على تحويلها إلى خطط تشغيل ّية سنو ّية تعتبر خارطة طريق لتنفيذ االستراتيج ّية.
من أجل إنجاح
الخطة التشغيل ّية للسنة األولى حتى نهاية العام  6102وعليه ت ّم تقييم شامل لمراحل تنفيذها ووُ ضعت ال ّ
ّ
خطة
فأُنجزت
التشغيل ّية الحاليّة على أساس هذا التقييم لمتابعة نشاطات عام  6102والتي بدأ العمل بها إعتباراً من أول كانون الثاني
 6102على مدى أربعة فصول.
ّ
الخطة التشغيل ّية الطموحة من أربعة وثالثين نشاطا ً مطلوب تنفيذها رغم كل التح ّديات والظروف بشكل جزئي أو
تتألّف هذه
إجمالي في السنة الثانية وأُضيف نشاط من العام السابق على أن ُتستكمل بنوده لدى عودة العمل البرلماني في لبنان وبذلك
ّ
الخطة
ُيصبح العدد اإلجمالي للن ّشاطات خمس وثالثون ،ويصب ك ّل ذلك في خانة تحقيق النتائج المح ّددة والمرجوّ ة في
ّ
الخطة اإلستراتيجيّة مع تحديد المراحل التي
اإلستراتيجيّة حيث ت ّم ترقيم قائمة األنشطة وفقا لمنهجية الترقيم المعتمدة في
صة في الوزارة وعلى الجهات
سيمرّ بها كل نشاط مطلوب إنجازه .بالتوازي مع مسألة توزيع المهام على الوحدات المخت ّ
ّ
منظمات ووكاالت وشركاء معنيين للتشارك في آليّة تنفيذ األنشطة .وحُ ّددت المؤ ّشرات والنتائج التي يجب
الخارجيّة من
ً
إضافة إلى الموارد واألكالف الالّزمة باإلضافة إلى الم ّدة والمؤ ّشرات الزمن ّية (بشكل فصلي)
تحقيقها قبل نهاية العام الجاري
إلنجاز كل مرحلة من كل نشاط.
ّ
صال لهذه الغاية.
الخطة التشغيل ّية هي األساس لرفع التقارير والمتابعة ،لذلك وضعنا جدوالً مف ّ
من المتعارف عليه ،أنّ
ّ
الخطة اإلستراتيجيّة .وفي
وفي نهاية هذه السنة ،ستعمل الوزارة على تقييم النتائج المح ّققة ومقارنتها بالنتائج المتو ّقعة بحسب
ّ
المتوخاة ،يعرض التقرير أسباب هذا اإلختالف و ُيح ّدد اإلجراءات
حال تبيّن أنّ هنالك فرق بين النتائج المحقّقة والنتائج
ّ
الخطة التشغيل ّية للسنة
الواجب ا ّتخاذها لتصحيح المسار .وهذه المسألة مه ّمة جداً ألنها قد تؤ ّدي إلى إجراء تعديالت في
القادمة.
ّ
الخطة التشغيل ّية للسنة الثالثة على أساس
بعد إنجاز عمليّة التقييم ورفع التقرير في نهاية السنة الثانية ،يحين موعد إعداد
ُ
ّ
ّ
الخطة
الخطة اإلستراتيجيّة وعلى أساس التقرير الثاني مع األخذ باإلعتبار ك ّل التعديالت التي أجريت على أنشطة
اإلستراتيجيّة طوال م ّدة التنفيذ حتى نهاية العام .6161
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 .1خطة العمل – لمحة عامة
رقم
النشاط

النشاط

وصف مقتضب للنشاط

الميزانية اإلضافية

النتيجة المتوخاة

الوحدة المسؤولة

( المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا العام)

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

(بحلول نهاية السنة(

(الداخلية والخارجيّة)

(بحسب
الخطّة
اإلستراتيجيّة)

0.0.0

إجرا ات الترخيص الخاصّة
تبسي
بالمؤسسات الصغيرة والمتو ّسطة الحجم
وقوننة أوضاعها وتوجيهها بالتعاون مع
الشركا (وزارات البيئة والصحّ ة العا ّمة
والزراعة واألشغال العا ّمة/التنظيم المدني
والشؤون اإلجتماعيّة ،ونقابة الحرفيين،
وجمعيّة الصناعيين اللبنانيين ،وغرف
التجارة والصناعة والزراعة).

التشاور مع الصناعيين والحرفيين
صالا
لتبسي إجرا ات الترخيص تو ّ
إلى إقرار مشروعي تعديل المرسوم
رقم  8108و المرسوم رقم 3425و
تعميم مضمونهما عبر الوسا ل
اإلعالميّة المتاحة.

ال ميزانيّة إضافيّة

0.0.8

إ الق ومتابعة مشاريع مشتركة مع
المنظّمات الدوليّة واإلقليميّة والحكوميّة
وغير الحكوميّة والحكومات األجنبيّة والبنك
الدولي والبنوك األوروبيّة واإلتحال
األوروبّي ومصرف لبنان والشركات الماليّة
لزيالة الحوافز بهدف توفير تمويل إضافي
للقطاع الصناعي ولتقديم مساعدات تقنيّة
(منا ص صناعيّة ،اقة بديلة ،بيئة نظيفة،
أبحاث وتطوير ،تدريب ،تسويص ،منتجات
جديدة ومتميّزة(.

إ الق مشاريع مشتركة مع منظّمات
لوليّة/إقليميّة/حكوميّة وغير حكوميّة
والحكومات األجنبيّة والبنك الدولي
ومصرف لبنان والشركات الماليّة
لزيالة الحوافز بهدف توفير تمويل
إضافي للقطاع الصناعي وتقديم
مساعدات تقنيّة (منا ص صناعيّة،
اقة بديلة ،بيئة نظيفة ،أبحاث
وتطوير ،تدريب ،تسويص ،منتجات
جديدة ومتميّزة(.

اليونيدو (-)UNIDO
برنامج األمم المتّحدة
اإلنما ي (– )UNDP
هولندا -النمسا -إيطاليا-
اليابان -مصرف لبنان-
االتحال األوروبّي -بنك
االستثمار األوروبّي-
البنك األوروبّي لإلنشا
والتعمير  -البنك
الدولي.

 إقرررار مشرررروعي تعرررديلالمرسرررررروم رقررررررم 8108
و المرسرررروم رقررررم3425
لتبسررررررررررري إجررررررررررررا ات
التراخيص.

-

مصلحة التراخيص
وزارات الشؤون اإلجتماعيّة،
الص ّحة والبيئة والزراعة
والتنظيم المدني ونقابة
الحرفيين وجمعيّة الصناعيين
اللبنانيين وغرف التجارة
والصناعة والزراعة.

-

مصلحة التراخيص الصرناعيّة
 +مصررررلحة الشررررؤون التقنيّررررة
والخررررررررردمات الصرررررررررناعيّة +
مصلحة المعلومات الصرناعيّة
 +المصالح اإلقليميّة.

 تعميم مضمون المرسومرقرررم  8108و المرسررروم
رقرم 3425عبرر الوسررا ل
اإلعالمية المتاحة.
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 إقامرررة مشررراريع مشرررتركةمررررع المنظّمررررات الدوليّررررة
واإلقليميّررررررة والحكو ّميررررررة
وغيررررررررررررر الحكوميّررررررررررررة
والحكومررررررات األجنبيّررررررة
والبنك الردولي ومصررف
لبنرران والشررركات الماليّررة
لزيررررالة الحرررروافز بهرررردف
تررررروفير تمويرررررل إضرررررافي
للقطاع الصناعي.
 تقررررديم مسرررراعدات تقنيّررررة(منررا ص صررناعيّة ،اقررة
بديلة ،بيئة نظيفة ،أبحاث
وتطرررررررررروير ،ترررررررررردريب،
تسررويص ،منتجررات جديرردة
ومتميزة(.
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( المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا العام)

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

(بحلول نهاية السنة(

(الداخلية والخارجيّة)

(بحسب
الخطّة
اإلستراتيجيّة)

1

0.0.3

مأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص لدعم
المؤ ّسسات الصغيرة والمتو ّسطة والحرفيّة ال
سيما تكنولوجيا المعلومات ،األعشاب ولوحات
التح ّكم االلكتروني وتعميمها تباعاا على قطاعات
أخرى.

متابعة مأسسة الحوار بين القطاعين
العام والخاص من خالل إقرار
مسو ّلة القرار والبد بالتنفيذ الفعلي
للمشروع.

 الميزانيّة إضافيّة تمويل من االتحالاألوروبي.

-

إقرار مسو ّلة القرار.
بدايرررة التنفيرررذ الفعلررري
للمشروع.

0.0.4

إقرار مشروع قانون الدمج بين المصانع
ونشر فوا ده وتوجيه اإلستثمارات نحو
التو ّسع والتكامل من أجل تفعيل المرسوم
المتعلّص بالتحسين العقاري وتخفيض نسبة
الضريبة (من  01إلى أقل من  %3بأقل
تقدير) لتخفيف العب على الصناعيين.

متابعة إقرار مشروع قانون الدمج
بين المصانع عبر القيام بلقا ات مع
الجهات المعنيّة من أجل تنفيذ
المشروع وإنجاز المراسالت الالزمة
للقانون وتعميمه عبر الوسا ل
اإلعالمية المتاحة.

ال ميزانيّة إضافيّة

-

مشروع
تنفيذ
وإنجاز
القانون
المراسالت الالزمة.

-

تعميم القانون عبر
الوسا ل اإلعالميّة
المتاحة.

0.8.0

رفع مستوى لا رة المدن والمنا ص
الصناعيّة في الوزارة إلى مصلحة وتعزيز
لورها وإنجاز البنى التحتيّة للمنا ص
الصناعيّة الجديدة المقترحة (بعلبك – تربل
– جليلية و/أو غيرها والمتين بتمويل من
هولندا وبالتعاون مع اليونيدو.

متابعة العمل على إنجاز البنى التحتيّة
للمنا ص الصناعيّة الجديدة عبر تأمين
تمويل لوضع ال ّدراسات الهندسيّة من
قبل مكتب إستشاري متخ ّ
صص من
أجل إنجاز البنى التحتيّة للمنا ص
الصناعيّة الجديدة (بعلبك – تربل–
جليلية و /أو غيرها -المتين).

 ال ميزانيّة إضافيّة تمويل خارجي عبروالحكومة
اليونيدو
اإليطآليّة وقرض من
االستثمار
بنك
والبنك
األوروبّي
والبنك
الدولي
لإلنشا
األوروبّي
والتعمير وهولندا.

-

تنفيرررررررررذ ال ّدراسرررررررررات
الهندسرررررررريّة إلنشررررررررا
المنرررررا ص الصرررررناعيّة
المقترحررررررررررة عبررررررررررر
اليونيدو وبداية العمرل
علررررى بنررررا المنررررا ص
الصناعيّة.

-

 بداية عمليّة انضمامالشرررررررررررركات إلرررررررررررى
المنا ص الصناعيّة

0.8.8

عقد إجتماعات لوريّة مع اإللارات
والجهات المعنيّة (إلارات عا ّمة ومؤ ّسسات
عا ّمة ونقابات وبلديّات) لتطوير البنى
التحتيّة والخدمات ال ّداعمة للمؤسسات
والمنا ص الصناعيّة.

متابعة التواصل مع اإللارات
والجهات المعنيّة بهدف الحصول
على تمويل للمشاريع التنفيذيّة
( )Concept notesالتي وضعتها
الوزارة والتي تهدف إلى تطوير البنى
التحتيّة والخدمات الداعمة للمؤ ّسسات
والمنا ص الصناعيّة.

ال ميزانيّة إضافيّة
اليونيدو

-

الحصول على تمويل
مشاريع
لتنفيذ
بهدف تطوير البنى
التحتيّة بالتعاون مع
المعنيّة
الجهات
والخدمات ال ّداعمة
للمؤسسات والمنا ص
الصناعيّة.

-

مصرررررررررررررررلحة ال ّدراسرررررررررررررررات
االقتصررررررررررررراليّة واإلنمرررررررررررررا
الصناعي.
االتحالاألوروبي

-

مصرررررررررررررررلحة ال ّدراسرررررررررررررررات
االقتصررررررررررررراليّة واإلنمرررررررررررررا
الصناعي.

-

وزارة الماليّررررررررررررررررررررررررة وإلارة
الجمرررارك ومجلرررر الررروزرا
ومجلرررررر النرررررواب وجمعيّرررررة
الصناعيين اللبنانيين.

-

-

 -يقصد بـ"صانعي القرار" معالي وزير وسعادة مديرعام وزارة الصناعة أينما ورد التعبير في هذا المستند.
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( المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا العام)

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

(بحلول نهاية السنة(

(الداخلية والخارجيّة)

(بحسب
الخطّة
اإلستراتيجيّة)

0.3.0

حث المصانع بكل الوسا ل المتاحة إيجابياا
ّ
على تدريب ع ّمالهم ورفع مستوى
خبراتهم.

التواصل مع الصناعيين بشكل مباشر
أو عبر جمعيّة الصناعيين اللبنانيين
لتأمين لورات تدريبية للع ّمال
والصناعيين.

-

0.3.8

العمل لاخليا ا وخارجيا ا لدعم المصانع
المؤهّلة والواعدة بالقروض والهبات
والتدريب وخالفها وتطوير تجهيزاتها
وقدراتها اإلنتاجيّة.

تعمررريم بررررامج التمويرررل والمسررراعدات
التقنيّررة المترروفّرة بالتعرراون مررع جمعيّررة
الصررررناعيين وورل عمررررل لتوعيررررة
الصناعيين حول البرامج المتوفّرة

مؤسّسة كفاالت -
االتحال األوروبي -
اليونيدو  -مصرف
لبنان.

-

0.3.3

تعميم مفهومي التخصّ صيّة والتكامل
باإلنتاج لاخليّا ا وخارجيّا ا بكل الوسا ل
المتاحة.

(
العمل على عقد إجتماعات
 (B to Bبين رجال أعمال
متخ ّ
صصين في مفهومي التخصّصيّة
والتكامل وم ّمثلين من القطاع
الصناعي لنقل الخبرات ،وإقامة
ورل عمل ومؤتمرات وندوات
متخ ّ
للتوجيه
وهالفة
صصة
والتحضير.

ال ميزانيّة إضافيّة.

 عقد إجتماعات ( B )To Bبين رجال
أعمال متخ ّ
صصين في
مفهومي التخ ّ
صصيّة
والتكامل وممثّلين من
القطاع الصناعي لنقل
الخبرات.
 عقد ورل عملوندوات
ومؤتمرات
متخ ّ
وهالفة
صصة
للتوجيه والتحضير.

ال ميزانيّة إضافيّة
اليونيدو
األمم
برنامج
المتّحدة اإلنما ي.

الفصل
0

الفصل
8

الفصل
3

الفصل
4

 تأ ّمنت الدوراتالتدريبيّة المتوفّرة
بالتعاون مع اليونيدو
واالتّحال األوروبّي
والمعهد االوروبي
للتعاون والتنمية
) )IECDشاركت
المصانع فيها بالتعاون
مع جمعيّة الصناعيين
وتعميمها على
الصناعيين.

-

مصلحة التراخيص
جمعيّة الصناعيين اللبنانيين
برنامج األمم
اليونيدو-
المتّحدة اإلنما ي  -االتحال
األوروبي.

X

X

X

X

أوضاع
لراسة
وسبل
اإلقراض
زيالته وحل المشاكل
القا مة.

-

صانعو القرار  +منسّص
مشروع اليونيدو  -إعالميو
الوزارة.
الباحثّون اإلقتصاليون
المعلومات
مصلحة
الصناعيّة.

X

X

X

X

-

المرررررردير العررررررام  +مصررررررلحة
التراخيص/لا ررررررررررة المررررررررردن
والمنررررررررررا ص الصررررررررررناعيّة +
مصرررررررررررررررلحة ال ّدراسرررررررررررررررات
االقتصررررررررررررراليّة واإلنمرررررررررررررا
الصرررررررناعي/لا رة التخطررررررري
والتنمية الصناعيّة  +مصرلحة
المعلومات الصناعيّة.
البلرررررررديات  -اتحرررررررال رجرررررررال
األعمررررال اللبنررررانيين  +اتحررررال
غررررررف التجرررررارة والصرررررناعة
والزراعة  +النقابات المعنيّة
اليونيدو.
جمعيّة الصناعيين اللبنانيين

-

-

-
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0.3.4

تكثيف إقامة ورل العمل والمؤتمرات
واإلجتماعات للخروج بتوصيات ملزمة من
شأنها نشر ثقافة الوعي حول مكافحة
اإلغراق والزيالة في الوارلات وتبسي
إجرا اتها وقواعد المنشأ واإللتزام المشترك
بالعمل الجدي والبنّا للمنافسة الفاعلة تجاه
الصناعات األجنبيّة.

نشر ثقافة الوعي حول مكافحة
االغراق والزيالة في الوارلات بين
الصناعيين اللبنانيين

-ال ميزانيّة إضافيّة

 نشر ثقافة الوعي حولاإلغراق
مكافحة
والزيالة في الوارلات
إجرا اتها
وتبسي
وقواعد المنشا عبر
الوسا ل
إستخدام
وتبسي
المتاحة
وقواعد
إجرا اتها
المنشأ.

0.3.1

متابعة العمل الحثيث مع النواب أفرالاا
ولجانا ا نيابيّة لتعديل النصوص القانونيّة
المتعلّقة بـ:
 رسوم المرفأ (ضمنا ا قطع غياراآلالت الصناعيّة والموال األوّليّة
الصناعيّة).
 رسوم الضريبة على القيمةالمضافة.
 -رسوم إلارة الجمارك.

التواصل مع اإللارات المعنيّة لتعديل
النّصوص القانونيّة المتعلّقة برسوم
المرفأ والجمارك والضريبة على
القيمة المضافة ونشر فوا د هذه
التعديالت عبر استخدام الوسا ل
اإلعالمية (مجلة الحدث الصناعي –
الدليل الصناعي)

ال ميزانيّة إضافيّة

 التواصل مع اإللاراتالمعنيّة (مجلر
الوزرا والماليّة وإلارة
الجمارك).
 نشر فوا د هذهالتعديالت عبر استخدام
الوسا ل اإلعالميّة
(مجلّة الحدث الصناعي
– الدليل الصناعي).

0.3.1

تطبيص مبدأ المعاملة بالمثل تجاه أي
إجرا ات أجنبيّة غير مناسبة.

العمل على وضع آليّة عمل لتطبيص
مبدأ المعاملة بالمثل.

ال ميزانيّة إضافيّة

 تم وضع آليّة عمللتطبيص مبدأ المعاملة
بالمثل.

0.3.1

العمررررل حيررررث يمكررررن علررررى رفررررع الرّسرررروم
الجمركيّررررة علررررى بعررررض ال ّسررررلع المسررررتورلة
والمنافسررررة لل ّسرررررلع الداخليررررة بسررررربب زيرررررالة
الوارلات واإلغراق والدعم.

العمررل علرررى رفرررع الرّسررروم الجمركيّرررة
علرررررررى بعرررررررض ال ّسرررررررلع المسرررررررتورلة
والمنافسرررررة لل ّسرررررلع الداخليرررررة والبرررررد
بتنفيذ رفع الرّسوم بطريقة تدريجيّة.

ال ميزانيّة إضافيّة

 بداية تنفيذ رفع الرّسومبطريقة تدريجيّة.

-

مصرررررررررررررررلحة ال ّدراسرررررررررررررررات
االقتصرررراليّة (لا رررررة الحمايررررة
والدعم).
مصررررررلحة الشررررررؤون التقنيّررررررة
والخدمات الصناعيّة.
وزارات اإلقتصررررال والتجررررارة
والماليّرررررررة وإلارة الجمرررررررارك
وغررررف التجرررارة والصرررناعة
وجمعيّرررررررة
والزراعرررررررة
الصرررررررررررررناعيين اللبنرررررررررررررانيين
والنقابات.

-

صانعو القرار ولا رة الحماية
والدعم.
وزارة الماليّة وإلارة
الجمارك ومجلر الوزرا .

-

الوزير/المدير العام
لا رة تشجيع ال ّ
صالرات
ولا رة القضايا وال ّدراسات
القانونيّة ولا رة الخدمات
الصناعيّة.
مجلر الوزرا ووزارات
الماليّة واإلقتصال والتجارة
وإلارة الجمارك.

-

صانعو القرار +لا رة
الحماية والدعم  -لا رة
الخدمات الصناعيّة.
مجلر الوزرا ووزارات
الماليّة واإلقتصال والتجارة
وإلارة الجمارك.

-

-

الفصل
0

-

الفصل
8

الفصل
3

الفصل
4
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X

X
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0.3.2

فرض إجازات اإلستيرال والتصدير حيث
يلزم.

العمل مع الجهات المعنيّة في الروزارة
لتحديرررررد ال ّسرررررلع التررررري يجرررررب فررررررض
إجررازات السرررتيرالها والتواصررل مرررع
اإللارات المعنيّررة (مجلررر الرروزرا
والماليّرررررة واإلقتصرررررال والتجرررررارة ) و
التعاون مع وزارة اإلقتصرال والتجرارة
والجمرررررررارك وجمعيّرررررررة الصرررررررناعيين
اللبنررانيين وغرررف التجررارة والصررناعة
والزراعة لتنسريص الخطروات الالزمرة
وفرض اإلجازات حيث يجب

ال ميزانيّة إضافيّة

 العمل تم مع الجهاتالمعنيّة في الوزارة
لتحديد السّلع الواجب
فرض إجازات حول
إستيرالها
 ترررررررم التواصرررررررل مرررررررعاإللارات المعنيّرررررررررررررررررررة
(مجلررررر الرررروزرا
والماليّة) و التعراون مرع
وزارة اإلقتصررررررررررررررررررررال
والتجرررارة والجمرررارك و
وجمعيّررررررة الصررررررناعيين
اللبنرررررررررانيين وغررررررررررف
التجررررررررارة والصررررررررناعة
والزراعررررررررة لتنسرررررررريص
الخطرررررررروات الالزمررررررررة
وفرررررررررض اإلجررررررررازات
حيث يجب.

-

صانعو القرار +مصلحة
الشؤون التقنيّة والخدمات
الصناعيّة
مجلر الوزرا  -وزارة
الماليّة  -وزارة اإلقتصال
والتجارة وإلارة الجمارك.
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0.3.1

تكثيف تعريف الموا ن علرى السّرلع الو نيّرة
وجولتهرررا لرفرررع حجرررم اسرررتهالكها وتخفيرررف
استيرال المنتجات المشابهة.

العمل على تحسين جولة المنتجات
اللبنانيّة.

ال ميزانيّة إضافيّة

 تح ّسررررن جررررولة المنتجرررراتاللبنانيّة.

مصلحة الشؤون التقنيّة والخدمات
الصناعيّة/لا رة المواصفات
والجولة  -لا رة اإلحصا ات
والمعلومات.

X

X

X

X

0.3.01

العمررل المسررتمرعلى اسررتعمال وسررا ل النشررر
الخاصّة بالوزارة ( لليل الصرناعات ،األللّرة
التوجيهيّ رة ،الصررفحة اإللكترونيّررة ) وغيرهررا
(أفررالم وثا قيّرة ،تلفزيررون ،صررحف) والطرررق
اإلعالميّرررررة واإلعالنيّررررررة األخرررررررى للتررررررأثير
والتوجيه.

العمرررررررل علرررررررى تحرررررررديث الصرررررررفحة
اإللكترونيّرررررررة الخا ّ
صرررررررة برررررررالوزارة
ب سررررررتمرار وتضررررررمينها المعلومررررررات
الصررناعيّة الكافيررة المطلوبررة واعتمررال
التوجيرررره عبررررر الصررررفحة اإللكترونيّررررة
والمنشورات.

ال ميزانيّة إضافيّة

 تحرررررررررررديث الصرررررررررررفحةاإللكترونيّرررة الخا ّ
صررررة
برررررررالوزارة ب سرررررررتمرار
وتضررررمينها المعلومررررات
الصررررررررررناعيّة الكافيررررررررررة
المطلوبة.
 التوجيررره عبرررر الصرررفحةاإللكترونيّرررررررررررررررررررررررررررررررررة
والمنشورات.

 مصررلحة ال ّدراسررات االقتصرراليّةواالنمررررررا الصررررررناعي /لا رررررررة
التخطررري والتنميرررة الصرررناعيّة -
لا رررررررة تشررررررجيع ال ّ
صررررررالرات -
لا رررررررررررررررررررة اإلحصررررررررررررررررررا ات
والمعلومات.
 جمعيّة الصناعيين اللبنانيين. -وسا ل االعالم واالعالن.
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8.0.0

تررأمين اإلحصررا ات والمعلومررات الصرررناعيّة
وتيويمهرررررا للبنرررررا عليهررررررا فررررري السياسررررررات
واألنشطة والتوجهات.

تررأمين المعلومررات اإلحصررا يّة بشرركل
لوري عبرررررررر التواصرررررررل مرررررررع إلارة
الجمرررررررارك واإلحصرررررررا المركرررررررزي
وجمعيّررررررررة الصررررررررناعيين اللبنررررررررانيين
وتحسينها.

ال ميزانيّة إضافيّة.

8.0.8

تفعيررل اإلتصررال المباشررر وغيررر المباشررر مررع
الجهات المعنيّرة فري الرداخل والخرارج لزيرالة
التبالالت التجارية وح ّل المشاكل.

تحس رين جررولة المنررتج اللبنرراني وإزالررة
العراقيرررررررل التقنيّرررررررة أمرررررررام وصرررررررول
الصّررررالرات اللبنانيّررررة إلررررى األسررررواق
األجنبيّررررررررة بالتعررررررررراون مرررررررررع وزارة
الخارجيّة.

ال ميزانيّة إضافيّة

8.0.3

الترررويج اإلعالمرري واإلعالنرري عبررر تغطيررة
جميع األنشطة لزيالة الصّرالرات الصرناعيّة
وتشرررررجيع اإلسرررررتهالك األجنبررررري للمنتجرررررات
الو نيّة.

العمررررل علررررى توزيررررع ونشررررر المرررروال
اإلعالنيررررة واإلحصررررا يّة واإلعالميّررررة
عبر اإلعالم المر ي والمسموع.

ال ميزانيّة إضافيّة.
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 مصلحة المعلوماتالصناعيّة/لا رة االحصا ات
والمعلومات بالتعاون مع
التراخيص والشؤون التقنيّة
والخدمات الصناعيّة
وال ّدراسات االقتصاليّة.

-

ترررررررأمين المعلومرررررررات
اإلحصررررررا يّة بشرررررركل
لوري عبررر التواصررل
مرررررع إلارة الجمررررررارك
واإلحصررا المركررزي
وجمعيّرررة الصرررناعيين
اللبنررررررانيين وتحسررررررنت
نوعيتها.

-

لراسررررررات إحصررررررا ية
يبنى عليها

-

تحسّرررن جررررولة العديررررد
من المنتجات اللبنانيّة.

-

استمرار عمليّة إزالرة
العراقيرررل التقنيّرررة أمرررام
وصرررررول ال ّ
صرررررالرات
اللبنانيّررة إلررى األسررواق
األجنبيّة بالتعراون مرع
وزارة الخارجيّة.

 مصلحة ال ّدراسات االقتصاليّةواالنما الصناعي/لا رة
التخطي والتنمية الصناعيّة –
مصلحة الشؤون التقنيّة
والخدمات الصناعيّة/لا رة
الجولة والمواصفات.

 تو ّسررررررررررع م ّضررررررررررطرل
لتوزيررع ونشرررر المررروال
اإلعالنيّة واإلحصرا يّة
واإلعالميّرررررررررة عبرررررررررر
اإلعررررررررررالم المر رررررررررري
والمسرررررموع وتركيرررررز
اإلهتمرررررام المجتمعررررري
علررى أهميّررة الصررناعة
الو نيّة.

 مصلحة ال ّدراسات االقتصاليّةواإلنما الصناعي/لا رة
التخطي والتنمية الصناعيّة
 جمعيّة الصناعيين – إتحالغرف التجارة والصناعة
والزراعة – التجمعات
الصناعيّة– النقابات – وسا ل
إعالم وإعالن – وزارة
الخارجيّة والمغتربين.
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8.0.4

تنظيم المعارض لاخليا ا وخارجيا ا والمشراركة
فيهررررررا ضررررررمن منظررررررور متطرررررر ّور هررررررالف
ومتخ ّ
صص.

العمررررل علررررى زيررررالة وجررررول الجنررررا
اللبناني فري المعرارض الدوليّرة وزيرالة
الحوافزلمشراركة الصررناعيين فيهرا مررن
خررالل جمعيّررة الصررناعيين و المؤ ّسسررة
العامة لتشجيع اإلسرتثمارات فري لبنران
(إيدال).

 ال ميزانيّة إضافيّة تمويل خارجي مناليونيدو واالتّحال
األوروبّي وجمعيّة
الصناعيين
اللبنانيين.

8.0.1

ترسيخ آليّة التواصل مع البعثات اللبنانيّة فري
الخرررررارج بالتنسررررريص مرررررع وزارة الخارجيّرررررة
والمغتربين ومع البعثات األجنبيّة العاملة فري
لبنررران والمنظّمرررات الدوليّرررة لتسرررهيل التبرررالل
التجررررراري والتعريرررررف بالمنتجرررررات اللبنانيّرررررة
وتقريرررب الصرررناعيين مرررن رجرررال األعمرررال
والتجار.

عقد إجتماعات مع الملحقرين اللبنرانيين
التجاريين في الخارج.

 ال ميزانيّة إضافيّة. تمويررررررررل خررررررررارجيوتمويل مرن ووزارة
الخارجيّرررررررررررررررررررررررررررررة
والمغتربين.

 عقررررد إجتماعررررات مررررعالبعثررررررات الدبلوماسررررررية
اللبنانيّة في الخارج.

8.8.0

لعم ليبان باك وتوسريع مروحرة التعريرف بره
بين الصناعيين.

العمرررل علرررى زيرررالة عررردل المؤسسرررات
الصررناعيّة الترري تسررتفيد مررن نشررا ات
ليبررررران بررررراك (تررررردريب -مواصرررررفات-
إستشارات ،إلخ.).

ال ميزانيّة إضافيّة

 زيررالة عرردل المؤ ّسسرراتالصررناعيّة الترري تسرررتفيد
مرن نشرا ات ليبران براك
(تدريب  -مواصفات -
إستشارات ،إلخ.).

8.8.8

ّ
حث مؤسّسة المقايير والمواصرفات اللبنانيّرة
علررى تكثيررف إصرردار المواصررفات وتطبيقهررا
لرفع مستوى جدوى اإلنتاج الو ني.

المتابعررررة الدا مررررة لوضررررع توصرررريات
إلصررردار مواصرررفات جديررردة وقواعرررد
فنيّة.

ال ميزانيّة إضافيّة.

 عمليّررررررررررررررة وضررررررررررررررعتوصرررررررريات إلصرررررررردار
مواصرررررررررفات جديررررررررردة
وقواعرررررررد فنيّرررررررة قيرررررررد
المتابعة.

(بحسب
الخطّة
اإلستراتيجيّة)
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-

ازليررال وجررول الجنررا
اللبناني في المعرارض
الدوليّة.

 ازليررررررررررال الحرررررررررروافزلمشررراركة الصرررناعيين
مرررررن خرررررالل جمعيّرررررة
الصناعيين وإيدال.

 صانعو القرار  +لا رة تشرجيعالصّرالرات  +لا ررة التخطري
والتنميررررة الصرررررناعيّة  +لا ررررررة
التعاون والعالقات الصناعيّة +
منسّقو المشاريع والبرامج.
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والتنمية الصناعيّة.

x

 وزارة الخارجيّة والمغترربين –االتّحال األوروبي – اليونيدو.
 لا ررررررة المواصرررررفات ومراقبرررررةالجولة.
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 ليبررران بررراك/جمعيّرررة الصرررناعييناللبنانيين.
 لا رررررررة المواصررررررفات ومراقبررررررةالجولة.
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8.8.3

توقيررع مررذ ّكرات التفرراهم واإلتفاقيررات الدوليّررة
المتعلّقرررة بررراإلعتراف المتبرررالل بالمواصرررفات
الو نيّة وشهالات المطابقة.

وضرررررع توصررررريات لليبنرررررور ومعهرررررد
البحررررروث الصرررررناعيّة بالتعررررراون مرررررع
جمعيّرررة الصرررناعيين اللبنرررانيين لتوقيرررع
إتفاقيات جديدة.

ال ميزانيّة إضافيّة.

 وضررررررررررع توصررررررررررياتلليبنور ومعهرد البحروث
ال ّ
صررناعيّة بالتعرراون مررع
جمعيّررررررررة الصررررررررناعيين
اللبنرررررررررررانيين لتوقيرررررررررررع
إتفاقيات جديدة.

 صرررررررررانعو القررررررررررار  +لا ررررررررررةالمواصرررفات ومراقبرررة الجرررولة -
لا رة تشجيع الصّرالرات  -لا ررة
الحمايرررررررة والررررررردعم  -مؤسّسرررررررة
المقررايير والمواصررفات اللبنانيّررة/
معهررررد البحرررروث الصررررناعيّة/
جمعيّررررة الصررررناعيين اللبنررررانيين -
غررررررررف التجرررررررارة والصرررررررناعة
والزراعررررررة  -وزارة الخارجيّررررررة
والمغتربين ووزارة العدل.

x

x

x

x

8.8.4

تنظرريم ورل عمررل مررع الشررركا (ليبنررور –
معهررد البحرروث الصررناعيّة – برنررامج الجررولة
) + )QUALEBمؤسسررررات مررررن القطرررراع
الخررراص لتقرررديم مسررراعدات تقنيرررة للمصرررانع
للحصررررول علررررى شررررهالاتMark CE :
و .ISO

العمل على زيرالة التواصرل مرع معهرد
البحرروث الصررناعيّة وليبنررور وبرنررامج
الجولة.

ال ميزانيّة إضافيّة

 ازليررررال التواصررررل مررررعمعهرررررررررررررد البحررررررررررررروث
الصرررررناعيّة وليبنرررررور و
برنامج الجولة.

 لا ررررررة التأهيرررررل التقنررررري -لا ررررررةالمواصفات ومراقبة الجولة
 برنررررررررامج الجررررررررولة -مؤسّسررررررررةالمقايير والمواصفات اللبنانيّرة -
معهد البحوث الصناعيّة.
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x

x

x

8.3.0

العمررررررل علررررررى مشررررررروع قررررررانون ب عفررررررا
ال ّ
صرررالرات الصرررناعيّة مرررن ضرررريبة الررردخل
بنسربة  %011بعرد أن اسرتق ّر تطبيرص القرانون
اإلعفا بنسبة  % 31من الضريبة.

اإلستحصررررال علررررى موافقررررة الجهررررات
المعنيّررررة ووضررررع لراسررررات الجرررردوى
والخط المؤيّدة.

ال ميزانيّة إضافيّة.

 وافقررت الجهررات المعنيّررةووضرررررررعت لراسرررررررات
الجررررررررردوى والخطررررررررر
المؤيّدة.

 صررانعو القرررار  +لا رررة الحمايررةوالرررررررردعم  -لا رررررررررة التخطرررررررري
واإلنمررررررا الصررررررناعي  -لا رررررررة
القضررايا وال ّدراسررات القانونيّررة -
وزارة الماليّررة  -إلارة الجمررارك
 مجلررررررر الرررررروزرا  -مجلرررررررالنواب ولجانه المخت ّ
صة.

8.3.8

تخفيرررف إجررررا ات التصررردير بالتعررراون مرررع
إلارة الجمررارك والرروزارات المعنيّررة مباشرررة
(اإلقتصرررال والتجرررارة والصرررحة والزراعرررة
والبيئة ،إلخ.).

العمررررل علررررى وضررررع آليررررات تعرررراون
وتنسيص وح ّل مشاكل.

ال ميزانيّة إضافيّة

 وضرررررع آليرررررات تعررررراونوتنسيص وح ّل مشاكل.

 لا رررررررة تشررررررجيع ال ّصررررررالرات +
مصلحة الشؤون التقنيّة.
 لا ررررة الحمايررررة والررردعم ولا رررررةالخدمات الصناعيّة.
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8.3.3

العمررل علررى إقرررار مشررروع القررانون المتعلّرص
ب عفررررا المرررروال األوّليّررررة واآلالت والمعرررر ّدات
المستورلة للصناعة من الضريبة.

تفعيررل التواصررل مررع الجهررات المعنيّررة
مررررن أجررررل إقرررررار مشررررروع القررررانون
المتعلررص باالعفررا الضررريبي وإعطررا
المشررروع مجررراه القررانوني والتواصررل
مع الن ّواب والكتل النيابيّة إلقراره.

ال ميزانيّة إضافيّة

 تفعيرررررررررل اإلتّصررررررررراالتوالضرررغ مرررن أجرررل
المشروع.
 المشرررروع أخرررذ مجرررراهالقرانوني والتواصرل مررع
النررواب والكتررل النيابيرررة
قد تم إلقراره.

-

صررانعو القرررار  +لا رررة الحمايررة
والدعم.
لا ررررررررة القضرررررررايا وال ّدراسرررررررات
القانونيّة.
لا رررررررررة التخطرررررررري واإلنمرررررررررا
الصناعي.
وزارة الماليّة  -إلارة الجمرارك -
مجلر الوزرا .

3.0.0

الطلب من أصحاب المصانع استقبال ّرالب
جامعرات ومعاهرد فنيّرة مررن أجرل إجررا فترررة
تمرررين ترررتب باختصاصرراتهم بالتنسرريص مررع
وزارة الصناعة.

العمررررل علررررى زيررررالة عرررردل الطرررررالب
المستفيدين من اآلليّة.

ال ميزانيّة إضافيّة

 ارتفرررراع عرررردل الطررررالبالمستفيدين من اآلليّة.

 مصرررررلحة الترررررراخيص +لا ررررررةالتأهيل التقني +منسّقو المشراريع
والبرامج
 الجامعررررررررررات -وزارة التربيررررررررررةوالتعلررررررررريم العرررررررررالي -جمعيّرررررررررة
الصناعيين اللبنانيين.

3.0.8

إيجرررال شررربكة تواصرررل فاعرررل وتعررراون برررين
الجهرررات المعنيّرررة لتحفيرررز عوامرررل االبتكرررار
والتطررروير(وزارة التربيرررة والتعلررريم العرررالي،
الجامعات والمعاهد الفنيّة جمعيّة الصرناعيين
ومعهد البحوث الصناعيّة والمجلرر الرو ني
للبحوث العلمية).

 إنشا شربكة عالقرات برين القطراعينالعرررررام والخررررراص لتحفيرررررز عوامرررررل
االبتكررار والتطرروير وتفعيررل برنررامج
ليرا.
 وضع لراسات وأبحاث. ورل عمل وندوات ومؤتمرات. -تدريب ومواكبة.

ال ميزانيّة إضافيّة

تفعيرررل شررربكة العالقرررات
مرررررن القطررررراعين العرررررام
والخاص.
تفعيل برنامج ليرا.
وضررررررررررع ال ّدراسررررررررررات
واألبحاث ونشرها.
الرروزارة مركررز أبحرراث
ولراسات وتوجيه.

 فريص عمل بر اسة سعالة المرديرالعام.
 وزارة التربيرررة والتعلررريم العرررالي-الجامعرررررات والمعاهررررررد الفنيّررررررة -
جمعيّررررة الصررررناعيين اللبنررررانيين-
معهررررررررد البحرررررررروث الصررررررررناعيّة
والمجلررررررر الررررررو ني للبحرررررروث
العلميّة.

3.0.3

السرعي إلقررار مشرروع القرانون الرامري إلررى
تعرررديل المرررالة  3مكررر ّرر مرررن قرررانون ضرررريبة
الدخل لجهة إعفا نفقات األبحراث والتطروير
من ضريبة الدخل.

متابعرررة العمرررل مرررع الجهرررات المعنيّرررة
إلقرررار مشررروع القررانون لحسررم نفقررات
األبحررررراث والتطررررروير مرررررن ضرررررريبة
الررررردخل ) (Lobbyingومتابعرررررة
المسار القانوني إلقرار المشروع.

ال ميزانيّة إضافيّة

-
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 ممارسة الضغومتابعة المسار
القانوني إلقرار
المشروع.

 صانعو القرار  +لا رة الحمايةوالدعم  -لا رة القضايا
وال ّدراسات القانونيّة  -وزارة
الماليّة  -إلارة الجمارك  -مجلر
الوزرا  -مجلر النواب ولجانه
المختصّ ة.
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3.0.4

تفعيررل العمررل ب تفاقيّرة التعرراون الموقّعررة بررين
وزارتي الصناعة والتربية و التعلريم العرالي
وجمعيّرررررة الصرررررناعيين اللبنرررررانيين لتقريرررررب
المنرراهج والبرررامج التعليميّ رة مررن الحاجررات
التصرررنيعيّة وإليجرررال بررردا ل و ررررق إنتررراج
جديدة ومتطورة وذلك من خالل:
 قيررررام الصررررناعيين بزيررررارات إلررررى
المعاهد والجامعات.
 اسررررررتقبال الطر ّ
رررررالب مررررررن مختلررررررف
المسررتويات فرري المصررانع لتعررريفهم
بالصناعة الو نيّة.
 كسررر حرراجز الرررفض والعدا يّرة بررين
المجتمررررررررع اللبنرررررررراني والصررررررررناعة
الو نيّة.
 ربررر اسرررتهالك المنتجرررات المحليّرررة
باإلنتما الو ني.

إقامرة ورل عمرل ونردوات ومعرارض
صررناعيّة فرري المعاهررد والمرردارف فرري
مختلررررف األراضرررري اللبنانيّررررة وتررررأمين
فرص عمل للخ ّريجين.

 ال ميزانيّة إضافيّة تمويررل خررارجي مررنوزارة التربيرررررررررررررررررة
والجامعرررات ومعهرررد
البحرررروث ال ّ
صررررناعيّة
وجمعيّررة الصررناعيين
اللبنانيين.

3.8.0

عقررد إجتماعررات تنسرريقيّة مررع الجهررات الترري
تررؤ ّمن تمويررل وإلارة و/أو مسرراعدات تقنيررة
للحاضرررررنات الصرررررناعيّة لررررردعم أصررررررحاب
اإلبتكرررارات فررري الميرررالين التررري تسررراهم فررري
تطررررروير القطررررراع الصرررررناعي وتكنولوجيرررررا
المعلومررررررررررررررات (وزارة االتصرررررررررررررراالت -
).)SouthBic- Berytech – BIAT

العمررررل علررررى زيررررالة عرررردل الشررررركات
الناشئة في الحاضنات وترسيخ مفاهيم
اإلبداع والتخصّصيّة.

ال ميزانيّة إضافيّة

3.8.8

تطررروير بنرررول مشررراريع اإلتفاقيّرررات والتعررراون
العلمرررري وتبررررالل الخبرررررات باإلشررررتراك مررررع
الجامعررات ومراكررز الب ّ
حررث العلمرري لتطبيرررص
أفضررل األبحرراث فرري المجرراالت التخصّص ريّة
الترررري تراهررررا الرررروزارة مناسرررربة كتكنولوجيررررا
النانو ،الميكاترونيكر ،الصرناعات الغذا يّرة،
األلويررة ،البرمجررة ،الطاقررات البديلررة ،تصررنيع
المعرررررردات واآلآلت الصررررررناعيّة ،المنتجررررررات
التجميليّرررررة والعطرررررور ،األعشررررراب الطبيّرررررة،
الكيميرررا الحيويّرررة والصرررناعيّة والصرررناعات
التدويريّة ،إلخ.

تقرررررررديم حررررررروافز للكفرررررررا ات لتنفيرررررررذ
إختراعرررررات جديررررردة وترررررأمين جهرررررات
لاعمرررررة لمسررررراعدة المبتكررررررين علرررررى
تطبيررررص إبتكرررراراتهم الجديرررردة ،وإقامررررة
ورل عمل وندوات ومؤتمرات.

 ال ميزانيّة إضافيّة تمويررل خررارجي مررنوزارة التربيرررررررررررررررررة
والجامعات وجمعيّرة
الصررررررررررررررررررررررررناعيين
اللبنررررررانيين ومعهررررررد
البحوث الصناعيّة.

(بحسب
الخطّة
اإلستراتيجيّة)

 إقامرررررررررة ورل عمرررررررررلونررررررردوات ومعرررررررارض
صررررناعيّة فرررري المعاهررررد
والمرردارف فرري مختلررف
األراضي اللبنانيّة.
 فرررررررررررررص عمررررررررررررلللخريجين تامنت

 إزليرررررررررررررال عررررررررررررردلالشركات الناشئة فري
الحاضنات.
 تر ّسررررررررررخ مفرررررررررراهيماإلبررررررررررررررررررررررررررررررررررررداع
والتخصّصيّة.
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-

تقديم حوافز للكفا ات
لتنفيرررررررذ إختراعرررررررات
جديدة.

-

تررأمين جهررات لاعمررة
لمسرررراعدة المبتكرررررين
علرررررررررررررى تطبيرررررررررررررص
إبتكررررراراتهم الجديررررردة
وإقامررررة ورل عمرررررل
وندوات ومؤتمرات.

 صررانعو القرررار  +لا رررة التأهيررلالتقنرررررررررري  -لا رررررررررررة تشررررررررررجيع
ال ّ
صرررررالرات  -لا ررررررة التخطررررري
والتنمية الصناعيّة
 لا رررررة القضرررررايا وال ّدراسررررراتالقانونيّة.
-

جمعيّة الصناعيين اللبنرانيين -
وزارة التربيررررررررررة والتعلررررررررررريم
العالي -الجامعات.

-

صرررررررانعو القررررررررار +من ّسرررررررص
اليونيرررررررررررررردو  +مصررررررررررررررلحة
المعلومرررررررررات الصرررررررررناعيّة +
مصررررررلحة الشررررررؤون التقنيّررررررة
والخدمات الصرناعيّة  -وزارة
االتصرراالت Berytech -
.BIAT
 صرررررررانعو القررررررررار  +لا ررررررررةتشرررجيع ال ّ
صرررالرات  +لا ررررة
القضايا وال ّدراسات القانونيّة
 +الررررررررررررردوا ر المختصّرررررررررررررة
كالمواصفات ومراقبرة الجرولة
 +الترخيص.
 الجامعرررررات -وزارة التربيرررررة-جمعيّرررة الصرررناعيين اللبنرررانيين
ومعهد البحوث الصناعيّة.
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رقم
النشاط

النشاط

وصف مقتضب للنشاط

الميزانية اإلضافية

النتيجة المتوخاة

الوحدة المسؤولة

( المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا العام)

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

(بحلول نهاية السنة(

(الداخلية والخارجيّة)

(بحسب
الخطّة
اإلستراتيجيّة)

3.8.3

تشجيع الب ّ
حث العلمي في المجاالت
الصناعيّة وتعميمه بالتعاون مع الجامعات
والمؤسسات المعنيّة لاخل لبنان وخارجه.

تررررررأمين حرررررروافز ألسرررررراتذة و ررررررالب
الجامعات لزيرالة األبحراث العلميّرة فري
القطاع الصناعي ،وإقامرة ورل عمرل
وندوات ومؤتمرات.

ال ميزانيّة إضافيّة
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-

إ ررالق مشرراريع بحررث
علمررررررري جديررررررردة ذات
قيمرررة مضرررافة للقطررراع
الصررررررناعي ،وإقامررررررة
ورل عمرررل ونررردوات
ومؤتمرات.

صررررررانعو القرررررررار بالتعرررررراون مررررررع
الجامعررات -وزارة التربيررة -جمعيّررة
الصناعيين اللبنانيين -معهد البحوث
الصناعيّة.

الفترة الزمنية ()8102
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 .2خطة العمل – تقييم سنة 2112

رقم النشاط

النشاط

(بحسرررررررب الخطّرررررررة
اإلستراتيجيّة)

النتيجة المتوخاة

النتيجة المحققة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

0.0.0

تبسي إجرا ات الترخيص الخاصّ ة بالمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة الحجم وقوننة أوضاعها
وتوجيهها بالتعاون مع الشركا (وزارات البيئة
واألشغال
والزراعة
العا ّمة
والص ّحة
العا ّمة/التنظيم المدني والشؤون اإلجتماعيّة،
ونقابة الحرفيين ،وجمعيّة الصناعيين اللبنانيين،
وغرف التجارة والصناعة والزراعة).
إ الق ومتابعة مشاريع مشتركة مع المنظّمات
الدوليّة واإلقليميّة والحكوميّة وغير الحكوميّة
والحكومات األجنبيّة والبنك الدولي والبنوك
األوروبيّة واإلتحال األوروبّي ومصرف لبنان
والشركات الماليّة لزيالة الحوافز بهدف توفير
تمويل إضافي للقطاع الصناعي ولتقديم مساعدات
تقنيّة (منا ص صناعيّة ،اقة بديلة ،بيئة نظيفة،
أبحاث وتطوير ،تدريب ،تسويص ،منتجات جديدة
ومتميّزة(.

0.0.3

مأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص لدعم
المؤ ّسسات الصغيرة والمتو ّسطة والحرفيّة ال سيما
تكنولوجيا المعلومات ،األعشاب ولوحات التح ّكم
االلكتروني وتعميمها تباعاا على قطاعات أخرى.

-

0.0.4

إقرار مشروع قانون الدمج بين المصانع ونشر
فوا ده وتوجيه اإلستثمارات نحو التو ّسع والتكامل
من أجل تفعيل المرسوم المتعلّص بالتحسين
العقاري وتخفيض نسبة الضريبة (من  01إلى
أقل من  %3بأقل تقدير) لتخفيف العب على
الصناعيين.

-

تنفيذ مشروع القانون وإنجاز المراسالت
الالزمة.

-

تعميم القانون عبر الوسا ل اإلعالميّة
المتاحة.

0.0.8

-

إقرررررار مشررررروعي تعررررديل المرسرررروم رقررررم
و المرسررروم رقرررم 3425لتبسررري
8108
إجرا ات التراخيص.

-

تعمرررريم مضررررمون المرسرررروم رقررررم  8108و
المرسوم رقم 3425عبر الوسا ل اإلعالميرة
المتاحة.
إقامة مشاريع مشتركة مع المنظّمات الدوليّرة
واإلقليميّرررررة والحكو ّميرررررة وغيرررررر الحكوميّرررررة
والحكومررررررات األجنبيّررررررة والبنررررررك الرررررردولي
ومصرررف لبنرران والشررركات الماليّررة لزيررالة
الحوافز بهدف توفير تمويرل إضرافي للقطراع
الصناعي.
تقرررديم مسررراعدات تقنيّرررة (منرررا ص صرررناعيّة،
اقررة بديلررة ،بيئررة نظيفررة ،أبحرراث وتطرروير،
تدريب ،تسويص ،منتجات جديدة ومتميزة(.
إقرار مسو ّلة القرار.
بداية التنفيذ الفعلي للمشروع.

-

-
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الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

رقم النشاط

النشاط

(بحسرررررررب الخطّرررررررة
اإلستراتيجيّة)

0.8.0

رفع مستوى لا رة المدن والمنا ص الصناعيّة في
الوزارة إلى مصلحة وتعزيز لورها وإنجاز البنى
التحتيّة للمنا ص الصناعيّة الجديدة المقترحة
(بعلبك – تربل – جليلية و/أو غيرها والمتين
بتمويل من هولندا وبالتعاون مع اليونيدو.

0.8.8

عقد إجتماعات لوريّة مع اإللارات والجهات
المعنيّة (إلارات عا ّمة ومؤ ّسسات عا ّمة ونقابات
وبلديّات) لتطوير البنى التحتيّة والخدمات ال ّداعمة
للمؤسسات والمنا ص الصناعيّة.
ا
ّ
حث المصانع بكل الوسا ل المتاحة إيجابيا على
تدريب ع ّمالهم ورفع مستوى خبراتهم.

0.3.8

العمل لاخليا ا وخارجياا لدعم المصانع المؤهّلة
والواعدة بالقروض والهبات والتدريب وخالفها
وتطوير تجهيزاتها وقدراتها اإلنتاجيّة.

0.3.3

تعميم مفهومي التخصّ صيّة والتكامل باإلنتاج
لاخليّا ا وخارجيّا ا بكل الوسا ل المتاحة.

0.3.4

تكثيف إقامة ورل العمل والمؤتمرات
واإلجتماعات للخروج بتوصيات ملزمة من شأنها
نشر ثقافة الوعي حول مكافحة اإلغراق والزيالة
في الوارلات وتبسي إجرا اتها وقواعد المنشأ
واإللتزام المشترك بالعمل الجدي والبنّا للمنافسة
الفاعلة تجاه الصناعات األجنبيّة.

0.3.0

-

النتيجة المتوخاة

النتيجة المحققة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

تنفيررذ ال ّدراسررات الهندس ريّة إلنشررا المنررا ص
الصرررناعيّة المقترحرررة عبرررر اليونيررردو وبدايرررة
العمل على بنا المنا ص الصناعيّة.

  -بدايرررررة عمليّرررررة انضرررررمام الشرررررركات إلرررررىالمنا ص الصناعيّة
 الحصول على تمويل لتنفيذ مشاريع بهدفتطوير البنى التحتيّة بالتعاون مع الجهات
المعنيّة والخدمات ال ّداعمة للمؤسسات
والمنا ص الصناعيّة.
ّ
 تأ ّمنت الدورات التدريبيّة المتوفرة بالتعاونمع اليونيدو واالتّحال األوروبّي والمعهد
االوروبي للتعاون والتنمية)) IECD
شاركت المصانع فيها بالتعاون مع جمعيّة
الصناعيين وتعميمها على الصناعيين.
 لراسة أوضاع اإلقراض وسبل زيالتهوحل المشاكل القا مة.

 عقد إجتماعات ( )B To Bبين رجالأعمال متخ ّ
صصين في مفهومي التخصّ صيّة
والتكامل وممثّلين من القطاع الصناعي لنقل
الخبرات.
 عقد ورل عمل ومؤتمرات وندوات متخ ّصصة
وهالفة للتوجيه والتحضير.
 نشر ثقافة الوعي حول مكافحة اإلغراقوالزيالة في الوارلات وتبسي إجرا اتها
وقواعد المنشا عبر إستخدام الوسا ل المتاحة
وتبسي إجرا اتها وقواعد المنشأ.
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الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

رقم النشاط

النشاط

(بحسرررررررب الخطّرررررررة
اإلستراتيجيّة)

0.3.1

متابعة العمل الحثيث مع النواب أفرالاا ولجاناا
نيابيّة لتعديل النصوص القانونيّة المتعلّقة بـ:
 رسوم المرفأ (ضمنا ا قطع غياراآلالت الصناعيّة والموال األوّ ليّة
الصناعيّة).
 رسوم الضريبة على القيمة المضافة. رسوم إلارة الجمارك.تطبيص مبدأ المعاملة بالمثل تجاه أي إجرا ات
أجنبيّة غير مناسبة.
العمررل حيررث يمكررن علررى رفررع الرّسرروم الجمركيّررة
علرررى بعرررض ال ّسرررلع المسرررتورلة والمنافسرررة لل ّسرررلع
الداخلية بسبب زيالة الوارلات واإلغراق والدعم.
فرض إجازات اإلستيرال والتصدير حيث يلزم.

0.3.1

تكثيرررف تعريرررف المررروا ن علرررى السّرررلع الو نيّرررة
وجولتهررا لرفررع حجررم اسررتهالكها وتخفيررف اسررتيرال
المنتجات المشابهة.
العمرررررل المسرررررتمرعلى اسرررررتعمال وسرررررا ل النشرررررر
الخا ّ
صررررة بررررالوزارة ( لليررررل الصررررناعات ،األللّررررة
التوجيهيّة ،الصرفحة اإللكترونيّرة ) وغيرهرا (أفرالم
وثا قيّرررة ،تلفزيرررون ،صرررحف) والطررررق اإلعالميّرررة
واإلعالنيّة األخرى للتأثير والتوجيه.

0.3.1
0.3.1

0.3.2

النتيجة المتوخاة

النتيجة المحققة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

 التواصل مع اإللارات المعنيّة (مجلرالوزرا والماليّة وإلارة الجمارك).
 نشر فوا د هذه التعديالت عبر استخدامالوسا ل اإلعالميّة (مجلّة الحدث الصناعي –
الدليل الصناعي).

 تم وضع آليّة عمل لتطبيص مبدأ المعاملةبالمثل.
 -بداية تنفيذ رفع الرّسوم بطريقة تدريجيّة.

 العمل تم مع الجهات المعنيّة في الوزارةلتحديد السّلع الواجب فرض إجازات حول
إستيرالها
 تررم التواصررل مررع اإللارات المعنيّررة (مجلرررالررروزرا والماليّررررة) و التعرررراون مررررع وزارة
اإلقتصررررال والتجررررارة والجمررررارك و وجمعيّررررة
الصرررررررناعيين اللبنرررررررانيين وغررررررررف التجرررررررارة
والصرررررناعة والزراعرررررة لتنسررررريص الخطررررروات
الالزمة وفرض اإلجازات حيث يجب.

0.3.01

 -تحسّن جولة المنتجات اللبنانيّة.

 تحررررررديث الصررررررفحة اإللكترونيّررررررة الخا ّصررررررة
بررررالوزارة ب سررررتمرار وتضررررمينها المعلومررررات
الصناعيّة الكافية المطلوبة.
 التوجيررررررررره عبرررررررررر الصرررررررررفحة اإللكترونيّرررررررررةوالمنشورات.

15

الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

رقم النشاط

النشاط

(بحسرررررررب الخطّرررررررة
اإلستراتيجيّة)

النتيجة المتوخاة

النتيجة المحققة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

8.0.0

تررررررأمين اإلحصررررررا ات والمعلومررررررات الصررررررناعيّة
وتيويمهرررا للبنرررا عليهرررا فررري السياسرررات واألنشرررطة
والتوجهات.

8.0.8

تفعيل اإلتصال المباشر وغير المباشر مع الجهات
المعنيّرررة فررري الرررداخل والخرررارج لزيرررالة التبرررالالت
التجارية وح ّل المشاكل.

8.0.3

الترررويج اإلعالمرري واإلعالنرري عبررر تغطيررة جميررع
األنشررطة لزيررالة ال ّ
صررالرات الصررناعيّة وتشررجيع
اإلستهالك األجنبي للمنتجات الو نيّة.

 تو ّسرررررع م ّضرررررطرل لتوزيرررررع ونشرررررر المررررروال
اإلعالنيّررررة واإلحصررررا يّة واإلعالميّررررة عبررررر
اإلعالم المر ي والمسرموع وتركيرز اإلهتمرام
المجتمعي على أهميّة الصناعة الو نيّة.

8.0.4

تنظيم المعارض لاخليا ا وخارجيرا ا والمشراركة فيهرا
ضمن منظور متط ّور هالف ومتخ ّ
صص.

 ازليال وجرول الجنرا اللبنراني فري المعرارضالدوليّة.
 ازليرررال الحررروافز لمشررراركة الصرررناعيين مرررنخالل جمعيّة الصناعيين وإيدال.

8.0.1

ترسررريخ آليّرررة التواصرررل مرررع البعثرررات اللبنانيّرررة فررري
الخارج بالتنسيص مع وزارة الخارجيّرة والمغترربين
ومع البعثات األجنبيّة العاملة في لبنان والمنظّمات
الدوليّرررررة لتسرررررهيل التبرررررالل التجررررراري والتعريرررررف
بالمنتجات اللبنانيّة وتقريب الصرناعيين مرن رجرال
األعمال والتجار.
لعرم ليبران براك وتوسرريع مروحرة التعريرف بره بررين
الصناعيين.

 عقررررد إجتماعررررات مررررع البعثررررات الدبلوماسرررريةاللبنانيّة في الخارج.

8.8.8

ّ
حث مؤسّسة المقايير والمواصرفات اللبنانيّرة علرى
تكثيف إصدار المواصفات وتطبيقها لرفع مسرتوى
جدوى اإلنتاج الو ني.

8.8.0

-

ت رأمين المعلومررات اإلحصررا يّة بشرركل لوري
عبر التواصل مع إلارة الجمارك واإلحصرا
المركررررزي وجمعيّررررة الصررررناعيين اللبنررررانيين
وتحسنت نوعيتها.

-

لراسات إحصا ية يبنى عليها

-

تح ّسن جولة العديد من المنتجات اللبنانيّة.

-

اسررتمرار عمليّررة إزالررة العراقيررل التقنيّررة أمررام
وصرررول ال ّ
صرررالرات اللبنانيّرررة إلرررى األسرررواق
األجنبيّة بالتعاون مع وزارة الخارجيّة.

 زيرالة عرردل المؤ ّسسررات الصرناعيّة الترري تسررتفيدمن نشا ات ليبران براك (تردريب  -مواصرفات
 إستشارات ،إلخ.). عمليّررة وضررع توصرريات إلصرردار مواصررفاتجديدة وقواعد فنيّة قيد المتابعة.
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النتيجة المتوخاة

النتيجة المحققة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

8.8.3

توقيع مذ ّكرات التفاهم واإلتفاقيات الدوليّة المتعلّقرة
برررررراإلعتراف المتبررررررالل بالمواصررررررفات الو نيّررررررة
وشهالات المطابقة.

 وضررررع توصرررريات لليبنررررور ومعهررررد البحرررروثال ّ
صرررناعيّة بالتعررراون مرررع جمعيّرررة الصرررناعيين
اللبنانيين لتوقيع إتفاقيات جديدة.

8.8.4

تنظرريم ورل عمررل مررع الشررركا (ليبنررور – معهررد
البحرررررررررروث الصررررررررررناعيّة – برنررررررررررامج الجررررررررررولة
) + )QUALEBمؤسسات مرن القطراع الخراص
لتقررديم مسرراعدات تقنيررة للمصررانع للحصررول علررى
و .ISO
شهالاتMark CE :
العمرررل علرررى مشرررروع قرررانون ب عفرررا ال ّ
صرررالرات
الصررناعيّة مررن ضررريبة الرردخل بنسرربة  %011بعررد
أن استق ّر تطبيص القانون اإلعفا بنسبة  % 31مرن
الضريبة.
تخفيرررف إجررررا ات التصررردير بالتعررراون مرررع إلارة
الجمررارك والرروزارات المعنيّررة مباشرررة (اإلقتصررال
والتجارة والصحة والزراعة والبيئة ،إلخ.).
العمل على إقرار مشروع القرانون المتعلّرص ب عفرا
المررررروال األوّليّرررررة واآلالت والمعررررر ّدات المسرررررتورلة
للصناعة من الضريبة.

 ازليال التواصرل مرع معهرد البحروث الصرناعيّةوليبنور و برنامج الجولة.

3.0.0

الطلرررب مرررن أصرررحاب المصرررانع اسرررتقبال ر ّ
ررالب
جامعات ومعاهد فنيّة من أجل إجررا فتررة تمررين
ترررررررتب باختصاصرررررراتهم بالتنسرررررريص مررررررع وزارة
الصناعة.

3.0.8

إيجررال شرربكة تواصررل فاعررل وتع راون بررين الجهررات
المعنيّررة لتحفيررز عوامررل االبتكررار والتطرروير(وزارة
التربية والتعليم العالي ،الجامعرات والمعاهرد الفنيّرة
جمعيّرررة الصررررناعيين ومعهررررد البحرررروث الصررررناعيّة
والمجلر الو ني للبحوث العلمية).

3.0.3

السعي إلقرار مشروع القانون الرامري إلرى تعرديل
المررالة  3مك ر ّرر مررن قررانون ضررريبة الرردخل لجهررة
إعفرررا نفقررررات األبحررراث والتطرررروير مرررن ضررررريبة
الدخل.

8.3.0

8.3.8

8.3.3

 وافقررت الجهررات المعنيّررة ووضررعت لراسررراتالجدوى والخط المؤيّدة.

 -وضع آليات تعاون وتنسيص وح ّل مشاكل.

 تفعيررررل اإلتّصرررراالت والضررررغ مررررن أجررررلالمشروع.
 المشروع أخرذ مجرراه القرانوني والتواصرل مرعالنواب والكتل النيابية قد تم إلقراره
 -ارتفاع عدل الطالب المستفيدين من اآلليّة.

-

تفعيرررل شررربكة العالقرررات مرررن القطررراعين العرررام
والخاص.
تفعيل برنامج ليرا.
وضع ال ّدراسات واألبحاث ونشرها.
الوزارة مركز أبحاث ولراسات وتوجيه.

 ممارسة الضغ ومتابعة المسار القانونيإلقرار المشروع.
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رقم النشاط

النشاط

(بحسرررررررب الخطّرررررررة
اإلستراتيجيّة)

3.0.4

3.8.0

3.8.8

3.8.3

تفعيررررل العمررررل ب تفاقيّررررة التعرررراون الموقّعررررة بررررين
وزارترررري الصررررناعة والتربيررررة و التعلرررريم العررررالي
وجمعيّررة الصررناعيين اللبنرررانيين لتقريررب المنررراهج
والبرررررامج التعليميّررررة مررررن الحاجررررات التصررررنيعيّة
وإليجرررال بررردا ل و ررررق إنتررراج جديررردة ومتطرررورة
وذلك من خالل:
 قيررام الصررناعيين بزيررارات إلررى المعاهررد
والجامعات.
 اسررتقبال الطر ّرالب مررن مختلررف المسررتويات
في المصانع لتعريفهم بالصناعة الو نيّة.
 كسررررر حرررراجز الرررررفض والعدا يّررررة بررررين
المجتمع اللبناني والصناعة الو نيّة.
 رب استهالك المنتجات المحليّة باإلنتمرا
الو ني.
عقررد إجتماعررات تنسرريقيّة مررع الجهررات الترري تررؤ ّمن
تمويررل وإلارة و/أو مسررراعدات تقنيررة للحاضرررنات
الصناعيّة لدعم أصحاب اإلبتكارات فري الميرالين
الترررري تسرررراهم فرررري تطرررروير القطرررراع الصررررناعي
وتكنولوجيررررا المعلومررررات (وزارة االتصرررراالت -
).)SouthBic- Berytech – BIAT
تطروير بنررول مشرراريع اإلتفاقيّرات والتعرراون العلمرري
وتبالل الخبرات باإلشتراك مع الجامعات ومراكرز
البحر ّ
رررث العلمرررري لتطبيررررص أفضررررل األبحرررراث فرررري
المجاالت التخصّصيّة التي تراهرا الروزارة مناسربة
كتكنولوجيرررا النرررانو ،الميكررراترونيكر ،الصرررناعات
الغذا يّررررة ،األلويررررة ،البرمجررررة ،الطاقررررات البديلررررة،
تصرررنيع المعررردات واآلآلت الصرررناعيّة ،المنتجرررات
التجميليّرررة والعطرررور ،األعشررراب الطبيّرررة ،الكيميرررا
الحيويّة والصناعيّة والصناعات التدويريّة ،إلخ.
تشجيع الب ّ
حث العلمي في المجاالت الصناعيّة
وتعميمه بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات
المعنيّة لاخل لبنان وخارجه.

النتيجة المتوخاة

النتيجة المحققة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

 إقامة ورل عمل وندوات ومعرارض صرناعيّةفري المعاهرد والمردارف فري مختلرف األراضرري
اللبنانيّة.
 -فرص عمل للخريجين تامنت

 إزليررررررال عرررررردل الشررررررركات الناشررررررئة فرررررريالحاضنات.
 -ترسّخ مفاهيم اإلبداع والتخصّصيّة.

-

تقرررديم حررروافز للكفرررا ات لتنفيرررذ إختراعرررات
جديدة.

-

ترررأمين جهرررات لاعمرررة لمسررراعدة المبتكررررين
على تطبيص إبتكاراتهم الجديدة وإقامرة ورل
عمل وندوات ومؤتمرات.

-

إ الق مشاريع بحث علمي جديردة ذات قيمرة
مضررررافة للقطرررراع الصررررناعي ،وإقامررررة ورل
عمل وندوات ومؤتمرات.
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