فنية لتعزيز قدراات التخطيط االستراتيجي
مشرووع المساعدةالفن
ختارة في ن
لبنان
من الوزارات المخ
في عدد ن

(٢٠١٧
٢
-٢٠١٦
الخطة التشغيللية )٦
صناعة
وزارة الص

مشروع رقمENPI/٢٠١١٤/٣٤٩-١٥٥:
ع

منفذ بدعم مالي من المفوضية األألوروبية
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٢

LIST OF ACRONYMS/قائمة االختصارات

ALI

Association of Lebanese Industrialists

BDL

Banque Du Liban

مصرف لبنان

CA

Customs Administration

إدارة الجمارك

CCIA

Chambers of Commerce,Industry and Agriculture

COLIBAC ConseilLibanaisD’Accreditation
EC

European Commission

EU

European Union

IDAL

Investment Development Authority of Lebanon

IMF

International Monetary Fund

IRI

Industrial Research Institute

LIBNOR

Lebanese Standards Institution

LIRA

Lebanese Industrial Research Achievements Program

MoET

Ministry of the Economy and Trade

MoI

Ministry of Industry

٣

جمعية الصناعيين اللبنانيين

غرف التجارة والصناعة والزراعة
المجلس اللبناني لإلعتماد
المفوضية األوروبية
اإلتحاد اإلوروبي
الموسسة العامة لإلستثمار
صندوق النقد الدولي
معھد البحوث الصناعية
مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية
برنامج انجازات البحوث الصناعية
وزارة االقتصاد والتجارة
وزارة الصناعة

تم تحضير ھذا التقرير من قبل السيدة
ُجمانا الھاشم )رئيس الدائرة االدارية وشؤون الموظفين/منسق المشروع(
والسيد

بسام جوني )باحث إقتصادي(
مع مشاركة السيدين علي شحيمي وعالء الدين الحجار

إشراف
الخبير الدولي المھندس ميشال منادر

٤

.١المقدمة
انجزت وزارة الصناعة في أوائل شھر ايار من عام  ٢٠١٦صياغة خطة العمل التنفيذية لرؤيتھا التكاملية لمدة أربع سنوات ).(٢٠٢٠-٢٠١٦
وضعت ھذه الخطة للوزارة وللقطاع الصناعي ثالثة غايات عامة وثمانية أھداف محددة وحددت خمس ٍة وثالثين نشاطا ً النجازھا .ترتكز ھذه األنشطة على
مؤشرات للنجاح وتوزيع للمسؤوليات لتنفيذھا وتحديد التكلفة إن وجدت.
من أجل انجاح الخطة التنفيذية يتم العمل على تحويلھا الى خطط تشغيلية سنوية تعتبر خارطة طريق لتنفيذ االستراتيجية .وھذه ھي أول خطة
تشغيلية لعام  .٢٠١٧ - ٢٠١٦يبدأ التنفيذ إعتباراً من األول من تموز  ٢٠١٦حتى كانون اول ٢٠١٧إستثنائيا ً لسنة واحدة ونصف.
ھذه الخطة التشغيلية الطموحة المتقدمة شملت واحداً وثالثين نشاطا ً من أصل خمسة وثالثين يتطلب تنفيذھا بشكل جزئي أو إجمالي في السنة األولى بھدف
تحقيق النتائج المحددة في الخطة االستراتيجية للسنة األولى .و لقد أعددنا قائمة باألنشطة وفقا لمنھجية الترقيم المعتمدة في الخطة اإلستراتيجية وحددنا
المراحل التي سيمر بھا كل نشاط ليتم إنجازه .وزعنا المھام على الوحدات المختصة في الوزارة وعلى الجھات الخارجية من منظمات ووكاالت وشركاء
معنيين لتنفيذ األنشطة .كما حددنا المؤشرات والنتائج الواجب الوصول اليھا قبل نھاية السنة إضافة الى الموارد واألكالف الالزمة.ثم حددنا المدة والمؤشرات
الزمنية )بشكل فصلي( إلنجاز كل مرحلة من كل نشاط.
من المتعارف عليه ،ان الخطة التشغيلية ھي األساس لرفع التقارير والمتابعة ،لذلك وضعنا جدوالً لرفع التقاريرحول تنفيذ ھذه الخطة التشغيلية
السنوية .في نھاية السنة سيكون ھناك تقييما للنتائج التي تم التوصل اليھا وسيتم مقارنتھا مع النتائج المطلوب الوصول اليھا حسب الخطة اإلستراتيجية.
عندما يكون ھناك فرقا بين النتائج التي تم التوصل اليھا والنتائج المتوخاة حسب الخطة اإلسترتيجية ،فإن التقرير سيعرض اسباب ھذا اإلختالف وسيحدد
اإلجراءات الواجب اتخاذھا لتصحيح المسار .انھا مسألة مھمة جداً ألنھا قد تؤدي الى تعديل في الخطة التشغيلية للسنة القادمة ال سيما في الخطة
االستراتيجية ألربع سنوات.
بعد القيام بعملية التقييم ورفع التقرير في نھاية السنة األولى ،عندھا 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 تنفيذھا الذي تغير خالل السنة األولى.

٥

 .٢خطة العمل – لمحة عامة
رقم النشاط
)بحسب الخطة
االستراتيجية(

اسم النشاط

١.١.١

تبسيط إجراءات الترخيص الخاصة للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة الحجم وقوننة اوضاعھا
وتوجيھھا بالتعاون مع الشركاء )وزارات البيئة
 الصحة العامة  -الزراعة  -األشغالالعامة/التنظيم المدني -الدفاع الوطني والشؤون
اإلجتماعية ،نقابة الحرفيين ،جمعية الصناعيين
اللبنانيين(
مأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص
لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفية
ال سيما تكنولوجيا المعلومات ،األعشاب
ولوحات التحكم االلكتروني وتعميمھا تباعا ً على
قطاعات اخرى

٤.١.١

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  ١٠الى  %٥بأقل تقدير(
لتخفيف العبء عن الصناعيين.
رفع مستوى دائرة المدن والمناطق الصناعية
في الوزارة الى مصلحة وتقوية دورھا وإنجاز
البنى التحتية للمناطق الصناعية الجديدة
المقترحة )بعلبك – تربل – جليلية( بالتعاون مع
اليونيدو.

٣.١.١

١.٢.١

وصف مقتضب للنشاط
) المراحل التي ينبغي
اجتيازھا ھذا العام(

الميزانية االضافية
التي تدعو الحاجة
اليھا من اجل اجتياز
المراحل ھذا العام

التشاور مع الصناعيين
والحرفيين لتبسيط اجراءات
الترخيص توصال الى إقرار
مشروعي تعديل المرسومين
٨٠١٨و٥٢٤٣

ال ميزانية إضافية

العمل على متابعة مأسسة
الحوار بين القطاعين العام
والخاص من خالل إقرار
مسودة القرار والبدء بالتنفيذ
الفعلي للمشروع

الميزانية إضافية
تمويل من / EU
االتحاد األوروبي

متابعة إقرار مشروع قانون
الدمج بين المصانع عبر
القيام بلقاءات مع الجھات
المعنية من أجل تنفيذ
المشروع وإنجاز المراسالت
الالزمة
العمل على إنجاز البنى
التحتية للمناطق الصناعية
الجديدة عبر وضع الدراسات
اإلنشائية لمكتب إستشاري
متخصص من اجل إنجاز
البنى التحتية للمناطق
الصناعية الجديدة )بعلبك–
تربل– جليلية( بالتعاون مع
اليونيدو

ال ميزانية إضافية

الوقت
النتيجة الواجب بلوغھا
بحلول نھاية السنة
التشاورمع الصناعيينوالحرفيين لألخذ بطلباتھم
 إقرار مشروعي تعديلالمرسومين
٨٠١٨و ٥٢٤٣لتبسيط
إجراءات التراخيص
 -مسودة القرار أقرت

الوحدة المسؤولة الداخلية
والخارجية
 -مصلحة التراخيص

٢٠١٦
Q
٣

Q
٤

Q
١

Q
٢

Q
٣

Q
٤

X

X

X

X

X

X

الشؤون
وزارات
والبيئة
اإلجتماعية،الصحة
والزراعة والدفاع ونقابة
الحرفيين وجمعية الصناعيين
اللبنانيين والتنظيم المدني
الدراسات
مصلحة
اإلقتصادية واإلنماء الصناعي

X
X

 االتحاداألوروبيEU/التنفيذ

ال ميزانية إضافية
تمويل خارجي من
UNIDO
والحكومة اإليطالية

إبتدأللمشروع
 لقاءات مع الجھاتالمعنية )رئاسة مجلس
الوزراء والنواب و وزارة
المالية وادارة الجمارك (
تنفيذ المشروع وإنجازالمراسالت الالزمة
 إتمام الدراسات اإلنشائيةإستشاري
لمكتب
متخصص من اجل إنجاز
البنى التحتية للمناطق
الجديدة
الصناعية
)بعلبك– تربل– جليلية(
بالتعاون مع اليونيدو
التلزيم بمناقصة دوليةعبر اليونيدو

٢٠١٧

X

X

X

X

الفعلي

الدراسات
مصلحة
اإلقتصادية واإلنماء الصناعي

X

X

X

X

X

X

 وزارة المالية وإدارةالجمارك ومجلس الوزراء
ومجلس النواب
 صانعو القرار ١دائرةالمناطق الصناعية

X

X

X

X

X

X

X

 -منسق مشروع اليونيدو

X

 -١يقصد بصانعي القرار )معالي الوزير وحضرة المدير العام( أينما ورد التعبير

٦

رقم النشاط
)بحسب الخطة
االستراتيجية(

اسم النشاط

وصف مقتضب للنشاط
) المراحل التي ينبغي
اجتيازھا ھذا العام(

الميزانية االضافية
التي تدعو الحاجة
اليھا من اجل اجتياز
المراحل ھذا العام

الوقت
النتيجة الواجب بلوغھا
بحلول نھاية السنة

٢.٢.١

عقد إجتماعات دورية مع اإلدارات والجھات
المعنية )إدارات عامة ومؤسسات عامة ونقابات
والبلديات( لتطوير البنى التحتية والخدمات
الداعمة للمؤسسات والمناطق الصناعية .

القيام بتشكيل فريق عمل
لوضع خطة تنفيذية بھدف
التحتية
البنى
تطوير
الداعمة
والخدمات
والمناطق
للمؤسسات
الصناعية

ال ميزانية إضافية
UNIDO

١.٣.١

حث المصانع بكل الوسائل المتاحة إيجابيا ً على
تدريب عمالھم ورفع مستوى خبراتھم.

التواصل مع الصناعيين
بشكل مباشراو عبر جمعية
الصناعيين اللبنانيين لمعرفة
حاجاتھم التدريبية

UNIDO

رأي
إستطالعالصناعيين حول حاجاتھم
التدريبية لتحديد الئحة
كاملة بالدورات التدربية
القائمة بالتعاون مع جمعية
الصناعيين وتعميمھا على
الصناعيين

الوحدة المسؤولة الداخلية
والخارجية

 -فريق عمل تم تشكيله

مصلحة التراخيص +جمعية
UNIDO
الصناعيين اللبنانيين+ ALI/
إدارات عامة ومؤسسات
عامة +نقابات وبلديات
مصلحة التراخيصجمعية الصناعيين اللبنانيينUNIDO
EU

 -ووضع خطة تنفيذية

٢٠١٦
Q
٣

Q
٤

٢٠١٧
Q
١

Q
٢

Q
٤

Q
٣

X
X

X

X

٢.٣.١

العمل داخليا ً وخارجيا ً لدعم المصانع المؤھلة
والواعدة بالقروض والھبات والتدريب وخالفھا
وتطوير تجھيزاتھا وقدراتھا اإلنتاجية

عقد اجتماعات مع المعنيين
القروض
سقف
لرفع
الصناعية ولتأمين الھبات
والتدريب والتجھيز

ال ميزانية إضافية

 دراسة اوضاع اإلقراضوحل
زيادته
وسبل
المشاكل القائمة

القرارومنسق
صانعو
مشروع UNIDO
 مؤسسة كفاالت  /مصرفلبنانEU +UNIDO/

X

X

٣.٣.١

تعميم مفھومي التخصصية والتكامل باإلنتاج
داخليا ً وخارجيا ً بكل الوسائل المتاحة.

التواصل مع الجھات المعنية
إلقامة ورش عمل ھادفة
توصال الى تعميم مفھومي
والتكامل
التخصصية
باإلنتاج

ال ميزانية إضافية

 إقامة ورش عمل ھادفةمفھومي
لتعميم
التخصصية و التكامل
باإلنتاج
 التواصل مع مختلفالجھات المحلية والدولية
إلعتماد ھذين المفھومين
حالً للمنافسة المضرة.

 المدير العام +مصلحة التراخيص/دائرة
المدن والمناطق الصناعية
الدراسات
+مصلحة
االقتصادية واالنماء الصناعي/
والتنمية
التخطيط
دائرة
مصلحة
+
الصناعية
المعلومات الصناعية
 البلديات  -اتحاد رجالاألعمال اللبنانيين  +إتحاد
غرف التجارة والصناعة
والزراعة  +النقابات المعنية
UNIDO

X

X

X

X

X

X

X

٧

رقم النشاط
)بحسب الخطة
االستراتيجية(

اسم النشاط

وصف مقتضب للنشاط
) المراحل التي ينبغي
اجتيازھا ھذا العام(

الميزانية االضافية
التي تدعو الحاجة
اليھا من اجل اجتياز
المراحل ھذا العام

٤.٣.١

تكثيف إقامة ورش العمل والمؤتمرات
واإلجتماعات للخروج بتوصيات ملزمة من
شأنھا نشر ثقافة الوعي حول مكافحة اإلغراق
والزيادة في الواردات وتبسيط إجراءاتھا
وقواعد المنشأ واإللتزام المشترك بالعمل الجدي
والبناء للمنافسة الفاعلة تجاه الصناعات األجنبية

نشر ثقافة الوعي حول
مكافحة االغراق والزيادة في
الواردات بين الصناعيين
اللبنانيين

 ال ميزانية إضافية تمويل خارجي منUNIDO

٥.٣.١

متابعة العمل الحثيث مع النواب أفراداً ولجانا ً
نيابية لتعديل النصوص القانونية المتعلقة ب :
 رسوم المرفأ )ضمنا ً قطع غيار اآلالتالصناعية والمواد األولية الصناعية(
 رسومTVAرسوم ادارة الجمارك

الوقت
النتيجة الواجب بلوغھا
بحلول نھاية السنة

الوحدة المسؤولة الداخلية
والخارجية

 التواصل مع وزارةاإلقتصاد والجھات الدولية

الدراسات
مصلحة
اإلقتصادية )دائرة الحماية
والدعم(
التقنية
الشؤون
مصلحة
والخدمات الصناعية
 وزارات اإلقتصاد والتجارةوالمالية وإدارة الجمارك
وغرف التجارة والصناعة
والزراعة

 إقامة ورش عمل حولمكافحة اإلغراق والزيادة
في الواردات وتبسيط
إجراءاتھا وقواعد المنشأ.
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التواصل مع اإلدارات
المعنية لتعديل النصوص
القانونية المتعلقة برسوم
المرفأ والجمارك والضريبة
على القيمة المضافة

ال ميزانية إضافية

التواصل مع اإلدارات
المعنية )مجلس
الوزراءوالمالية وادارة
الجمارك(

 صانعو القرار ودائرة الحمايةوالدعم
 وزارة المالية وادارةالجمارك ومجلس الوزراء

X

X

X

X

X

X

٦.٣.١

تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل تجاه أية إجراءات
أجنبية غير مناسبة

التواصل مع اإلدارات
المعنية لوضع مبدأ المعاملة
بالمثل قيد التنفيذ

ال ميزانية إضافية

 التواصل مع اإلداراتالمعنية )مجلس
الوزراءووزارات المالية
واإلقتصاد والتجارة
وادارة الجمارك (

 الوزير  /المدير العامدائرة تشجيع الصادرات ودائرة
القضايا والدراسات القانونية
ودائرة الخدمات الصناعية
مجلس الوزراءووزاراتالمالية واإلقتصاد والتجارة
وادارة الجمارك

X

X

X

X

X

X

٧.٣.١

العمل على رفع الرسوم الجمركية حيث يمكن
على بعض السلع المستوردة والمنافسة للسلع
الداخلية بسبب زيادة الواردات واإلغراق والدعم

العمل على رفع الرسوم
الجمركية على بعض السلع
المستوردة والمنافسة للسلع
الداخلية

ال ميزانية إضافية

التواصل مع اإلدارات
المعنية )مجلس
الوزراءووزارات المالية
واإلقتصاد والتجارة
وادارة الجمارك (

صانعو القرار +دائرة
الحماية والدعم
دائرة الخدمات الصناعية
مجلس الوزراءووزاراتالمالية واإلقتصاد والتجارة
وإدارة الجمارك

X

X

X

X

X

X

٨

رقم النشاط
)بحسب الخطة
االستراتيجية(

اسم النشاط

وصف مقتضب للنشاط
) المراحل التي ينبغي
اجتيازھا ھذا العام(

الميزانية االضافية
التي تدعو الحاجة
اليھا من اجل اجتياز
المراحل ھذا العام

الوقت
النتيجة الواجب بلوغھا
بحلول نھاية السنة

٨.٣.١

فرض إجازات اإلستيراد والتصدير حيث يلزم

التواصل مع اإلدارات
المعنية لتسھيل إجراءات
إجازات االستيراد والتصدير

ال ميزانية إضافية

العمل المشترك بين
اإلدارات المعنية لتسھيل
إجراءات إصدار
اإلجازات ووضع
شروطھا وضوابطھا

١٠.٣.١

العمل المستمرعلى إستعمال وسائل النشر
الخاصة بالوزارة )مجلة الحدث الصناعي،
دليل الصناعات ،األدلة التوجيھية ،الصفحة
اإللكترونية ( وغيرھا )افالم وثائقية  ،تلفزيون،
صحف( والطرق اإلعالمية واإلعالنية األخرى
للتأثير والتوجيه

استعمال وسائل النشر
المتاحة لتوجيه الرأي العام
إلستھالك السلع الوطنية

ال ميزانية إضافية

 متابع ة العم ل عل ىتط وير مجل ة الح دث
الص ناعي وال دليل
الص ناعي وتح ديث
الصفحة اإللكترونية

١.١.٢

ت أمين اإلحص اءات والمعلوماتالص ناعية
وتيويمھ ا للبن اء عليھ ا ف ي السياس ات واألنش طة
والتوجھات

قي ام مص لحة المعلوم ات
الصناعية بت أمين المعلوم ات
واالحصاءات بشكل دوري

ال ميزانية إضافية

إعتم اد تحلي ل المعلوم ات
ووض ع الدراس ات
اإلحصائية

٣.١.٢

الترويج اإلعالمي واإلعالني عبر تغطي ة جمي ع
األنش طة لزيادةالص ادرات الص ناعية وتش جيع
اإلستھالك األجنبي.

العمل على زيادة الص ادرات
جيع
ناعية وتش
الص
االس تھالك األجنب ي للس لع
اللبناني ة عب ر الت رويج
االعالمي واالعالني

ال ميزانية إضافية

الت رويج للص ادرات ق د
ت أمن عب ر التع اون م ع
البعث ات اللبناني ة ف ي
الخارج والبعث ات األجنبي ة
ف ي لبن ان والف اعلين
المعني ين ف ي القط اع
ة
اص )جمعي
الخ
الصناعيين – إتحاد غ رف
التج ارة ووالص ناعة –
تجمع ات ص ناعية-نقاب ات
– وسائل إعالم

 توسيع نطاق توزيعھافي الداخل والخارج

الوحدة المسؤولة الداخلية
والخارجية
 صانعو القرار +مصلحةالشؤون التقنية والخدمات
الصناعية
 مجلس الوزراء -وزارةالمالية  -وزارة اإلقتصاد
والتجارة وإدارة الجمارك
 مصلحة الدراساتاالقتصاديةواالنماء الصناعي/
دائرةالتخطيط والتنمية
الصناعية -
دائرة تشجيع الصادرات
دائرة اإلحصاءات
والمعلومات
 جمعية الصناعيين وسائلاالعالم واالعالن
 مصلحة المعلومات الصناعية /دائرة االحصاءات
والمعلومات بالتعاون مع
التراخيص والشؤون التقنية
والخدمات الصناعية
والدراسات اإلقتصادية
 إدارة الجمارك واإلحصاءالمركزي وجمعية الصناعيين
اللبنانيين
مصلحة الدراسات االقتصادية
واالنماء الصناعي  /دائرة
التخطيط والتنمية الصناعية-
جمعية الصناعيين – إتحاد
غرف التجارة والصناعة
والزراعة – التجمعات
الصناعية– النقابات – وسائل
إعالم وإعالن – وزارة
الخارجية والمغتربين
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رقم النشاط
)بحسب الخطة
االستراتيجية(

الميزانية االضافية
التي تدعو الحاجة
اليھا من اجل اجتياز
المراحل ھذا العام

اسم النشاط

وصف مقتضب للنشاط
) المراحل التي ينبغي
اجتيازھا ھذا العام(

٤.١.٢

تنظ يم المع ارض داخلي ا ً وخارجي ا ً والمش اركة
فيھا ضمن منظور متطور ھادف ومتخصص

تفعي ل المش اركة ف ي
المعارض المحلية والدولية

ال ميزانية إضافية
تموي ل خ ارجي م ن
UNIDO
EU,
ALI

الوقت
النتيجة الواجب بلوغھا
بحلول نھاية السنة

الوحدة المسؤولة الداخلية
والخارجية

 بروتوك ول التع اون ت متفعيله وتطويره

صانعو القرار +دائ رة تش جيعالص ادرات  +دائ رة التخط يط
والتنمي ة الص ناعية +دائ رة
التعاون والعالقات الصناعي +
منسقو المشاريع والبرامج
 وزارة اإلقتص اد والتج ارة-منظم ة األم م المتح دة للتنمي ة
الصناعية- UNIDO/
/ ALIجمعية الصناعيين
اللبنانيين  -االتحاد
األوروبيEU/

آلي ة عم ل ق د ت م وض عھال دعم واش راك وإختي ار
الش ركات المناس بة
للمشاركة في المعارض
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٥.١.٢

ترس يخ آلي ة التواص ل م ع البعث ات اللبناني ة ف ي
الخ ارج بالتنس يق م ع وزارة الخارجي ة
والمغت ربين وم ع البعث ات اإلحنبي ة العامل ة ف ي
لبن ان والمنظم ات الدولي ة لتس ھيل التب ادل
التجاري والتعريف بالمنتج ات اللبناني ة وتقري ب
الصناعيين من رجال األعمال والتجار.

زي ادة التب ادل التج اري
والتعريف بالمنتجات اللبنانية
عب ر التواص ل والتنس يق م ع
البعثات اللبنانية واألجنبية

ال ميزانية إضافية
تموي ل خ ارجي م ن
UNIDO EU
ووزارة الخارجي ة
والمغتربين

تواص ل مباش ر م ع وزارة
الخارجي ة والمغت ربين
ووحداتھا المتخصصة

 ص انعو الق رار  +دائ رةتش جيع الص ادرات -دائ رة
التخطيط والتنمية الصناعية(
وزارة الخارجي ة والمغتت ربين– /EUاالتحاد األوروبي
UNIDO

X

X

X

X

١.٢.٢

دعم ليبان باك وتوسيع مروحة التعري ف ب ه ب ين
الصناعيين

العم ل عل ى التعري ف
ب Liban Packعب ر إقام ة
ورش عمل

ال ميزانية إضافية

إقام ة ورش عم ل م ع
جمعي ة الص ناعيين
للتعريف بLiban Pack

دائ رة المواص فات ومراقب ةالجودة
Liban
 ليب ان ب اك//Packجمعي ة الص ناعيين
اللبنانيينALI /

X

X

X

X

٢.٢.٢

ح ث مؤسس ة المق اييس والمواص فات اللبناني ة
على تكثيف إص دار المواص فات وتطبيقھ ا لرف ع
مستوى جدوى اإلنتاج الوطني

التواص ل م ع مؤسس ة
المق اييس والمواص فات
اللبناني ة لحثھ ا عل ى إص دار
مواص فات جدي دة وقواع د
فني ة لتحس ين ج ودة المن تج
اللبناني

ال ميزانية إضافية

وض ع توص يات إلص دار
مواص فات جدي دة وقواع د
فنية

دائ رة المواص فات ومراقب ةالجودة
ة
  LIBNORمؤسسالمقاييس والمواصفات اللبنانية
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رقم النشاط
)بحسب الخطة
االستراتيجية(

وصف مقتضب للنشاط
) المراحل التي ينبغي
اجتيازھا ھذا العام(

الميزانية االضافية
التي تدعو الحاجة
اليھا من اجل اجتياز
المراحل ھذا العام

الوقت
النتيجة الواجب بلوغھا
بحلول نھاية السنة

الوحدة المسؤولة الداخلية
والخارجية

٣.٢.٢

توقي ع م ذكرات التف اھم واإلتفاقي ات الدولي ة
المتعلق ة ب اإلعتراف المتب ادل بالمواص فات
الوطنية وشھادات المطابقة

التنس يق م ع الجھ ات المعني ة
لوض ع وتوقي ع م ذكرات
التف اھم واالتفاقي ات الدولي ة
المتعلقة ب االعتراف المتب ادل
بالمواص فات الوطني ة
وشھادات المطابقة

ال ميزانية إضافية
ل وزارة
تموي
اإلقتصاد

توس يع مروح ة اإلتص ال
والتواص ل م ع البعث ات
األجنبية

ص انعو الق رار  +دائ رةالمواصفات ومراقبة الجودة
دائرة تشجيع الصادرات
دائرة الحماية والدعم
ة
  LIBNORمؤسسالمقاييس والمواصفات اللبنانية/
معھد البحوث الصناعيةIRI /
وغ رف التج ارة والص ناعة
والزراعة

٤.٢.٢

تنظ يم ورش عم ل م ع الش ركاء (LIBNOR-
)IRI- QUALEB
 +مؤسسات من القطاع الخاص لتقديم مساعدات
تقنية للمص انع للحص ول عل ى ش ھاداتCE ) :
(Mark - ISO

زي ادة المس اعدات التقني ة
للمص انع تمھي دا للحص ول
على شھادات:
CE Mark- ISO

ال ميزانية إضافية

١.٣.٢

العم ل عل ى مش روع ق انون بإعف اء الص ادرات
الصناعية من ضريبة الدخل بنس بة  %١٠٠بع د
ان إستقر تطبيق القانون القاضي باإلعفاء بنس بة
 % ٥٠من الضريبة

متابع ة العم ل م ع الجھ ات
المعني ة عل ى إص دار اآللي ة
التطبيقي ة إلعف اء الص ادرات
الصناعية من ض ريبة ال دخل
بنسبة  %٥٠ومن ث م اقت راح
مشروع قانون إعف ائي بنس بة
%١٠٠

ال ميزانية إضافية

اإلش تراك ف ي ورش عم ل
م ع الش ركاء  +مؤسس ات
من القطاع الخاص
(IRI
-LIBNOR
)QUALEB
 +مؤسس ات م ن القط اع
الخاص
لتق ديم مس اعدات تقني ة
للمص انع للحص ول عل ى
شھادات:
CE Mark- ISO
وض ع المب رراتواألسباب الموجبة

٢.٣.٢

تخفي ف إج راءات التص دير بالتع اون م ع ادارة
الجمارك والوزارات المعنية مباشرة
)اإلقتص اد والتج ارة والص حة والزراع ة
والبيئة(...

التواص ل م ع الجھ ات
المعني ة لتبس يط إج راءات
التصدير

ال ميزانية إضافية

اسم النشاط

- Lobbying for ٥٠%

إجتماع ات م ع ادارة
الجم ارك وال وزارات
المعنية
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دائ رة التأھي ل التقن ي-دائ رة
المواصفات ومراقبة الجودة
دائرة الدراس ات التقني ة ودائ رة
التقنية
  /Qualebبرن امج الج ودة-مؤسسة المقاييس والمواص فات
اللبناني ة - LIBNOR/معھ د
البحوث الصناعيةIRI /
 ص انعو الق رار  +دائ رةالحماية والدعم
دائ رة التخط يط واإلنم اء
الصناعي
دائ رة القض ايا والدراس ات
القانونية
ة –إدارة
 وزارة الماليالجم ارك  -مجل س ال وزراء -
مجلس نواب ولجانه المختصة
 دائ رة تش جيع الص ادرات +مصلحة الشؤون التقنية
دائ رة الحماي ة وال دعم ودائ رة
الخدمات الصناعية
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االستراتيجية(

اسم النشاط

وصف مقتضب للنشاط
) المراحل التي ينبغي
اجتيازھا ھذا العام(

الميزانية االضافية
التي تدعو الحاجة
اليھا من اجل اجتياز
المراحل ھذا العام

الوقت
النتيجة الواجب بلوغھا
بحلول نھاية السنة

الوحدة المسؤولة الداخلية
والخارجية

٣.٣.٢

العم ل عل ى إق رار مش روع الق انون المتعل ق
بإعف اء الم واد األولي ة واألالت والمع دات
المستوردة للصناعة من الضريبة

تفعي ل التواص ل م ع الجھ ات
المعني ة م ن أج ل إق رار
مش روع الق انون المتعل ق
باالعفاء الضريبي

ال ميزانية إضافية

تفعي ل اإلتص
والضغط من أجلھا
lobbying

االت

 ص انعو الق رار  +دائ رةالحماية والدعم
دائ رة القض ايا والدراس ات
القانونية
دائ رة التخط يط واإلنم اء
الصناعي
ة -إدارة
 وزارة الماليالجمارك  -مجلس الوزراء

١.١.٣

الطل ب م ن أص حاب المص انع إس تقبال ط الب
جامع ات ومعاھ د فني ة م ن أج ل إج راء فت رة
تمرين ) (stageترتبط باختصاص اتھم بالتنس يق
مع وزارة الصناعة

تش جيع اص حاب المص انع
إلس تقبال ط الب الجامع ات
المتمرنين لفترة زمنية محددة

ال ميزانية إضافية

إنش اء آلي ة تواص ل ت ربط
بين أقطاب المثلث المتمث ل
ب وزارة الص ناعة وجمعي ة
الص ناعيين والمص انع م ن
جھ ة والجامع ات م ن جھ ة
اخرى

 مص لحة الت راخيص +دائ رةالتأھي ل التقن ي +منس قو
المشاريع والبرامج
 الجامع ات -وزارة التربي ةوالتعل يم الع الي -جمعي ة
الصناعيين اللبنانيينALI/

٢.١.٣

إيجاد شبكة تواص ل فاع ل وتع اون ب ين الجھ ات
المعنية لتحفيز عوامل االبتكار والتطوير)وزارة
التربي ة والتعل يم الع الي ،الجامع ات والمعاھ د
الفني ة جمعي ة الص ناعيين ومعھ د البح وث
الصناعة والمجلس الوطني للبحوث العلمية(.

إنش اء ش بكة عالق ات ب ين
القط اعين الع ام والخ اص
لتحفي ز عوام ل االبتك ار
والتط وير وتفعي ل برن امج
LIRA

ال ميزانية إضافية

 ش بكة العالق ات تفعل تم ن القط اعين الع ام
والخاص

 فري ق عم ل برئاس ة س عادةالمدير العام
 وزارة التربي ة والتعل يمالع الي -الجامع ات والمعاھ د
الفني ة -جمعي ة الص ناعيين
اللبن انيين -معھ د البح وث
الص ناعية والمجل س ال وطني
للبحوث العلمية

٣.١.٣

الس عي إلق رار مش روع الق انون الرام ي إل ى
تعديل المادة  ٥مكرر م ن ق انون ض ريبة ال دخل
لجھ ة إعف اء نفق ات األبح اث والتط وير م ن
ضريبة الدخل

متابع ة العم ل م ع الجھ ات
المعني ة إلق رار مش روع
القانون لحسم نفقات األبح اث
والتطوير من ضريبة الدخل

ال ميزانية إضافية

 لقاءات مع وزارة الماليةوادارة الجمارك

 ص انعو الق رار  +دائ رةالحماية والدعم
دائ رة القض ايا والدراس ات
القانونية
ة  -إدارة
 وزارة الماليالجم ارك  -مجل س ال وزراء -
مجلس النواب ولجانه المختصة

 -وتفعيل برنامج LIRA

 ورش عم ل م ع جمعي ةالص ناعيين اللبن انيين وم ع
ال وزارات المعني ة ح ول
اھمية إقرار ھذا المشروع
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رقم النشاط
)بحسب الخطة
االستراتيجية(

اسم النشاط

٤.١.٣

تفعي ل العم ل بإتفاقي ة التع اون الموقع ة ب ين
وزارت ي الص ناعة والتربي ة و التعل يم الع الي
وجمعية الص ناعيين اللبن انيين لتقري ب المن اھج
والب رامح التعليمي ة م ن الحاج ات التص نيعية
وإليج اد ب دائل وط رق إنت اج جدي دة ومتط ورة
وذلك:
 بزيارات الصناعيين الى المعاھد والجامعات بإستقبال الطالب ومن مختلف المستويات فيالمصانع لتعريفھم بالصناعة الوطنية.
 بكسر ح اجز ال رفض والعدائي ة ب ين المجتم عاللبناني والصناعة الوطنية
 رب ط إس تھالك المنتج ات المحلي ة باإلنتم اءالوطني
إقامة إجتماعات تنسيقية مع الجھات التي ت ؤمن
تمويل وإدارة و/أو مس اعدات تقني ة للحاض نات
الص ناعية ل دعم اص حاب االبتك ارات ف ي
المي ادين الت ي تس اھم ف ي تط وير القط اع
الص ناعي وتكنولوجي ا المعلوم ات )وزارة
–- Berytech
االتص االت BIAT)-
.(SouthBic

٢.٢.٣

تط وير بن ود مش اريع اإلتفاقي ات والتع اون
العلم ي وتب ادل الخب رات باإلش تراك م ع
الجامع ات ومراك ز البح ث العلم ي لتطبي ق
أفضل األبحاث في المجاالت التخصصية التي
تراھ ا ال وزارة مناس بة كتكنولوجي ا
النانو،الميكاتروني ك ،الص ناعات الغذائي ة،
األدوي ة ،البرمج ة ) ،( softwareالطاق ات
البديل ة ،تص نيع المع دات واآلآلت الص ناعية،
المنتج ات التجميلي ة والعط ور ،األعش اب
الطبي ة ،الكيمي اء الحيوي ة والص ناعية
والصناعات التدويرية. ...

١.٢.٣

وصف مقتضب للنشاط
) المراحل التي ينبغي
اجتيازھا ھذا العام(

الميزانية االضافية
التي تدعو الحاجة
اليھا من اجل اجتياز
المراحل ھذا العام

التواص ل م ع وزارة التربي ة
والتعل يم الع الي وجمعي ة
الص ناعيين اللبن انيين لتجدي د
إتفاقية التعاون الموقعة

ال ميزانية إضافية
تموي ل خ ارجي م ن
ة
وزارة التربي
والجامع ات و IRI
وALI

الوقت
النتيجة الواجب بلوغھا
بحلول نھاية السنة

الوحدة المسؤولة الداخلية
والخارجية

 تمدي د اإلتفاقي ة ب ينالوزارتين والجمعية

 ص انعو الق رار  +دائ رةالتأھي ل التقن ي  -دائ رة تش جيع
الص ادرات  -دائ رة التخط يط
والتنمية الصناعية
دائ رة القض ايا والدراس ات
القانونية

 وتفعي ل التواص ل ب ينالمعاھد والمصانع

٢٠١٦
Q
٣

Q
٤

٢٠١٧
Q
١

Q
٢

Q
٣

Q
٤

X
X

X

X

X

X

X

 جمعية الصناعيين اللبنانيين -وزارة التربي ة والتعل يم الع الي-
الجامعات

التواصل مع الجھات المعني ة
لتأمين مساعدات تقنية ومالية
للحاض نات الص ناعية
وللتجمع ات الص ناعية
والنقابات المتخصصة

ال ميزانية إلضافية

إجتماع ات تنس يقية م ع
الجھات الت ي ت ؤمن تموي ل
وإدارة و/أو مس اعدات
تقنية للحاضنات الص ناعية
وللتجمع ات الص ناعية
والنقابات المتخصصة

 ص انعو الق رار +منس قلحتي
دو  +مص
اليوني
المعلوم ات الص ناعية +
الش ؤون التقني ة والخ دمات
الصناعية
االت -
وزارة االتص
-Berytech - BIAT

X

X

X

X

X

X

العم ل المش ترك م ع مراك ز
البحث العلمي ال سيما مجلس
البحوث العلمية لتطوير بن ود
مش اريع االتفاقي ات لتط وير
بعض المجاالت التخصص ية
ذات القيمة المضافة العالية

ال ميزانية إضافية
وتموي ل خ ارجي م ن
ة
وزارة التلربي
والجامع ات و ALI
وIRI

توجي ه المص انع نح و
ص ناعات القيم ة المض افة
وت أمين التع اطف وال دعم
لھا

صانعو القرار +دائ رة تش جيعالص ادرات +دائ رة القض ايا
والدراس ات القانوني ة +ال دوائر
المختص ة كالمواص فات
ومراقبة الجودة  +الترخيص.
الجامع ات -وزارة التربي ة-ناعيين
ة الص
جمعي
اللبنانيينIRI –ALI/

X

X

X

X

X

X

١٣

 .٣خطة العمل –التقرير
رقم النشاط
)بحسب
الخطة
االستراتيجية(

اسم النشاط

النتيجة الواجب بلوغھا بحلول نھاية السنة

١.١.١

تبسيط إجراءات الترخيص الخاصة بھذه المؤسسات وقوننة
اوضاعھا وتوجيھھا بالتعاون مع الشركاء )وزارة الشؤون
اإلجتماعية ،نقابة الحرفيين ،جمعية الصناعيين اللبنانيين(.
مأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص لدعم المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة والحرفية ال سيما تكنولوجيا
المعلومات ،األعشاب ولوحات التحكم االلكتروني وتعميمھا
تباعا ً على قطاعات اخرى
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  ١٠الى  %٥بأقل تقدير( لتخفيف العبء عن
الصناعين.
رفع مستوى دائرة المدن والمناطق الصناعية في الوزارة
الى مصلحة وتقوية دورھا وإنجاز البنى التحتية للمناطق
الصناعية الجديدة المقترحة )بعلبك – تربل – جليلية(
بالتعاون مع اليونيدو.
عقد إجتماعات دورية مع اإلدارات والجھات المعنية )
إدارات عامة ومؤسسات عامة ونقابات والبلديات( لتطوير
البنى التحتية والخدمات الداعمة للمؤسسات والمناطق
الصناعية .

التشاورمع الصناعيين والحرفيين لألخذ بطلباتھم إقرار مشروعي تعديل المرسومين  ٨٠١٨و ٥٢٤٣لتبسيط إجراءات التراخيص
 -مسودة القرار أقرت

١.٣.١

حث المصانع بكل الوسائل المتاحة إيجابيا ً على تدريب
عمالھم ورفع مستوى خبراتھم.

٢.٣.١

العمل داخليا ً وخارجيا ً لدعم المصانع المؤھلة والواعدة
بالقروض والھبات والتدريب وخالفھا وتطوير تجھيزاتھا و
قدراتھا اإلنتاجية

٣.١.١

٤.١.١

١.٢.١

٢.٢.١

٣.٣.١

نتيجة او حالة النشاط التي تم بلوغھا
في الواقع في نھاية العام

الفارق بين ما تم التخطيط له وما
تم تحقيقه

إبتدأ التنفيذ الفعلي للمشروع لقاءات مع الجھات المعنية )رئاسة مجلس الوزراءوالنواب و وزارة المالية وادارة الجمارك(
تنفيذ المشروع وإنجاز المراسالت الالزمة إتمام الدراسات اإلنشائية لمكتب إستشاري متخصصمن اجل إنجاز البنى التحتية للمناطق الصناعية الجديدة
)بعلبك– تربل– جليلية( بالتعاون مع اليونيدو
 التلزيم بمناقصة دولية عبر اليونيدو فريق عمل تم تشكيله ووضع خطة تنفيذيةإستطالع رأي الصناعيين حول حاجاتھم التدريبيةلتحديد الئحة كاملة بالدورات التدربية القائمة بالتعاون
مع جمعية الصناعيين وتعميمھا على الصناعيين
 دراسة اوضاع اإلقراض وسبل زيادته وحل المشاكلالقائمة

تعميم مفھومي التخصصية والتكامل باإلنتاج داخليا ً -إقامة ورش عمل ھادفة لتعميم مفھومي التخصصية و

١٤

رقم النشاط
)بحسب
الخطة
االستراتيجية(

اسم النشاط

وخارجيا ً بكل الوسائل المتاحة.
٤.٣.١

تكثيف إقامة ورش العمل والمؤتمرات واإلجتماعات
للخروج بتوصيات ملزمة من شأنھا نشر ثقافة الوعي حول
مكافحة اإلغراق والزيادة في الواردات وتبسيط إجراءاتھا
وقواعد المنشأ واإللتزام المشترك بالعمل الجدي والبناء
للمنافسة الفاعلة تجاه الصناعات األجنبية
متابعة العمل الحثيث مع النواب أفراداً ولجانا ً نيابية لتعديل
النصوص القانونية المتعلقة :
 رسوم المرفأ ) ضمنا ً قطع غيار اآلالت الصناعية والمواداألولية الصناعية(
 -TVAرسوم -رسوم الجمارك

٦.٣.١

تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل تجاه اي إجراءات أجنبية غير
مناسبة

٧.٣.١

العمل على رفع الرسوم الجمركية حيث يمكن على بعض
السلع المستوردة والمنافسة للسلع الداخلية بسبب زيادة
الواردات واإلغراق والدعم

٨.٣.١

فرض إجازات اإلستيراد والتصدير حيث يلزم

١٠.٣.١

العمل المستمرعلى إستعمال وسائل النشر الخاصة بالوزارة
)مجلة الحدث الصناعي  ،دليل الصناعات ،األدلة التوجيھية،
الصفحة اإللكترونية ( وغيرھا )افالم وثائقية  ،تلفزيون،
صحف( والطرق اإلعالمية واإلعالنية األخرى للتأثير
والتوجيه

١.١.٢

تأمين اإلحصاءات والمعلوماتالصناعية وتيويمھا للبناء عليھا
في السياسات واألنشطة والتوجھات

٥.٣.١

النتيجة الواجب بلوغھا بحلول نھاية السنة

نتيجة او حالة النشاط التي تم بلوغھا
في الواقع في نھاية العام

الفارق بين ما تم التخطيط له وما
تم تحقيقه

التكامل باإلنتاج
التواصل مع مختلف الجھات المحلية والدولية إلعتمادھذين المفھومين حالً للمنافسة المضرة.
التواصل مع وزارة اإلقتصاد والجھات الدوليةإقامة ورش عمل حول مكافحة اإلغراق والزيادة فيالواردات وتبسيط إجراءاتھا وقواعد المنشأ.
التواصل مع اإلدارات المعنية )مجلس الوزراءوالمالية
وادارة الجمارك(

التواصل مع اإلدارات المعنية )مجلسالوزراءووزارات المالية واإلقتصاد والتجارة وادارة
الجمارك (
)مجلس
المعنية
اإلدارات
مع
التواصل
الوزراءووزارات المالية واإلقتصاد والتجارة وادارة
الجمارك (
العمل المشترك بين اإلدارات المعنية لتسھيل إجراءات
إصدار اإلجازات ووضع شروطھا وضوابطھا
متابعة العمل على تطوير مجلة الحدث الصناعيوالدليل الصناعيو تحديث الصفحة اإللكترونية
 -توسيع نطاق توزيعھا في الداخل والخارج

إعتماد تحليل المعلومات ووضع الدراسات اإلحصائية

١٥

رقم النشاط
)بحسب
الخطة
االستراتيجية(

اسم النشاط

النتيجة الواجب بلوغھا بحلول نھاية السنة

٣.١.٢

الترويج اإلعالمي واإلعالني عبر تغطية جميع األنشطة
لزيادة الصادرات الصناعية وتشجيع اإلستھالك األجنبي.

الترويج للصادرات قد تأمن عبر التعاون مع البعثات
اللبنانية في الخارج والبعثات األجنبية في لبنان
والفاعلين المعنيين في القطاع الخاص )جمعية
الصناعيين – إتحاد غرف التجارة ووالصناعة –
تجمعات صناعية-نقابات – وسائل إعالم

٤.١.٢

تنظيم المعارض داخليا ً وخارجيا ً والمشاركة فيھا ضمن
منظور متطور ھادف ومتخصص

٥.١.٢

ترسيخ آلية التواصل مع البعثات اللبنانية في الخارج
بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين ومع البعثات
اإلحنبية العاملة في لبنان والمنظمات الدولية لتسھيل التبادل
التجاري والتعريف بالمنتجات اللبنانية وتقريب الصناعيين
من رجال األعمال والتجار.

 بروتوكول التعاون تم تفعيله وتطويره آلية عمل قد تم وضعھا لدعم واشراك وإختيارالشركات المناسبة للمشاركة في المعارض
تواصل مباشر مع وزارة الخارجية والمغتربين
ووحداتھا المتخصصة

١.٢.٢

دعم ليبان باك وتوسيع مروحة التعريف به بين الصناعيين

إقامة ورش عمل مع جمعية الصناعيين للتعريف
بـ Liban Pack

٢.٢.٢

حث مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية على تكثيف
إصدار المواصفات وتطبيقھا لرفع مستوى جدوى اإلنتاج
الوطني
توقيع مذكرات التفاھم واإلتفاقيات الدولية المتعلقة
باإلعتراف المتبادل بالمواصفات الوطنية وشھادات المطابقة

٤.٢.٢

تنظيم ورش عمل مع الشركاء
 + )(LIBNOR- IRI- QUALEBمؤسسات القطاع
الخاص لتقديم مساعدات تقنية للمصانع للحصول على
شھادات(CE Mark - ISO) :

اإلشتراك في ورش عمل مع الشركاء)- LIBNOR
)(IRI QUALEB
 +مؤسسات من القطاع الخاص لتقديم مساعدات تقنية
للمصانع للحصول على شھادات:
CE Mark- ISO

١.٣.٢

العمل على مشروع قانون بإعفاء الصادرات الصناعية من
ضريبة الدخل بنسبة  %١٠٠بعد ان إستقر تطبيق القانون
القاضي باإلعفاء بنسبة  % ٥٠من الضريبة

-وضع المبررات واألسباب الموجبة

٣.٢.٢

نتيجة او حالة النشاط التي تم بلوغھا
في الواقع في نھاية العام

الفارق بين ما تم التخطيط له وما
تم تحقيقه

وضع توصيات إلصدار مواصفات جديدة وقواعد فنية
توسيع مروحة اإلتصال والتواصل مع البعثات األجنبية

- Lobbying for ٥٠%

١٦

رقم النشاط
)بحسب
الخطة
االستراتيجية(

اسم النشاط

النتيجة الواجب بلوغھا بحلول نھاية السنة

٢.٣.٢

تخفيف إجراءات التصدير بالتعاون مع الجمارك والوزارات
المعنية مباشرة
) اإلقتصاد والتجارة والصحة والزراعة والبيئة(...

إجتماعات مع ادارة الجمارك والوزارات المعنية

٣.٣.٢

العمل على إقرار مشروع القانون المتعلق بإعفاء المواد
األولية واألالت والمعدات المستوردة للصناعة من الضريبة

تفعيل اإلتصاالت والضغط من أجلھا
lobbying

١.١.٣

الطلب من أصحاب المصانع إستقبال طالب جامعات
ومعاھد فنية من أجل إجراء فترة تمرين ) (stageترتبط
باختصاصاتھم بالتنسيق مع وزارة الصناعة

إنشاء آلية تواصل تربط بين أقطاب المثلث المتمثل
بوزارة الصناعة وجمعية الصناعيين والمصانع من جھة
والجامعات من جھة اخرى

٢.١.٣

إيجاد شبكة تواصل فاعل وتعاون بين الجھات المعنية لتحفيز
عوامل االبتكار والتطوير)وزارة التربية والتعليم العالي،
الجامعات والمعاھد الفنية جمعية الصناعيين ومعھد البحوث
الصناعة والمجلس الوطني للبحوث العلمية(.

 شبكة العالقات تفّعلت من القطاعين العام والخاص -وتفعيل برنامج LIRA

٣.١.٣

السعي إلقرار مشروع القانون الرامي إلى تعديل المادة ٥
مكرر من قانون ضريبة الدخل لجھة إعفاء نفقات األبحاث
والتطوير من ضريبة الدخل

 لقاءات مع وزارة المالية وادارة الجمارك ورش عم ل م ع جمعي ة الص ناعيين اللبن انيين وم عالوزارات المعنية حول اھمية إقرار ھذا المشروع

٤.١.٣

تفعيل العمل بإتفاقية التعاون الموقعة بين وزارتي الصناعة
والتربية و التعليم العالي وجمعية الصناعيين اللبنانيين
لتقريب المناھج والبرامح التعليمية من الحاجات التصنيعية
وإليجاد بدائل وطرق إنتاج جديدة ومتطورة وذلك:
 بزيارات الصناعيين الى المعاھد والجامعات بإستقبال الطالب ومن مختلف المستويات في المصانعلتعريفھم بالصناعة الوطنية.
 بكسر حاجز الرفض والعدائية بين المجتمع اللبنانيوالصناعة الوطنية
 -ربط إستھالك المنتجات المحلية باإلنتماء الوطني

 -تمديد اإلتفاقية بين الوزارتين والجمعية

نتيجة او حالة النشاط التي تم بلوغھا
في الواقع في نھاية العام

الفارق بين ما تم التخطيط له وما
تم تحقيقه

 -وتفعيل التواصل بين المعاھد والمصانع

١٧

رقم النشاط
)بحسب
الخطة
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النتيجة الواجب بلوغھا بحلول نھاية السنة

١.٢.٣

إقامة إجتماعات تنسيقية مع الجھات التي تؤمن تمويل وإدارة
و/أو مساعدات تقنية للحاضنات الصناعية لدعم اصحاب
االبتكارات في الميادين التي تساھم في تطوير القطاع
الصناعي وتكنولوجيا المعلومات )وزارة االتصاالت -
).(SouthBic- Berytech– BIAT

إجتماعات تنسيقية مع الجھات الت ي ت ؤمن تموي ل وإدارة
و/أو مس اعدات تقني ة للحاض نات الص ناعية وللتجمع ات
الصناعية والنقابات المتخصصة

٢.٢.٣

تط وير بن ود مش اريع اإلتفاقي ات والتع اون العلم ي وتب ادل
الخب رات باإلش تراك م ع الجامع ات ومراك ز البح ث العلم ي
لتطبيق أفضل األبحاث في المجاالت التخصصية التي تراھا
الوزارة مناسبة كتكنولوجي ا النانو،الميكاتروني ك ،الص ناعات
الغذائية ،األدوي ة ،البرمج ة ) ،( softwareالطاق ات البديل ة،
تص نيع المع دات واآلآلت الص ناعية ،المنتج ات التجميلي ة
والعط ور ،األعش اب الطبي ة ،الكيمي اء الحيوي ة والص ناعية
والصناعات التدويرية. ...

توجي ه المص انع نح و ص ناعات القيم ة المض افة وت أمين
التعاطف والدعم لھا

نتيجة او حالة النشاط التي تم بلوغھا
في الواقع في نھاية العام

الفارق بين ما تم التخطيط له وما
تم تحقيقه
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