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قدرة السوق المحلي
على إستيعاب اإلنتاج الصناعي

مقدمة:
نظراً للمتغيرات اإلقتصادية العالمية واألزمة اإلقتصادية التي تعرض لها اإلقتصاد الصيني المتنامي
من جراء إنخفاض حجم الصادرات الصناعية ٬نتيجة ضعف القدرة الشرائية عالميا ً والتنافس الشرس على
األسواق بين الدول المصنعة والعوائق التقنية امام التبادل التجاري ٬وقيام الحكومة الصينية بتخفيض قيمة
عملتها الوطنية (اليوان) بنسبة  %2لتحقيق النمو في الناتج المحلي الصيني ٬الذي إنخفضت نسبة نموه من
 % 9الى  %7على مدى فصلين متتاليين ٬كانت النتيجة زيادة التضخم وإرتفاع الفوائد وهبوط حاد في
أسواق المال الصينية واألميركية واالوروبية .أفرط اإلقتصاد الصيني في اإلعتماد على الصادرات وزيادتها
الدائمة وأهمل السوق المحلي الضخم ٬الذي من الممكن ان يستوعب جزءاً أكبر من اإلنتاج الصيني .وهذا
ادى الى إختالل التوازن في اإلقتصاد الصيني .األمر الذي يولد في األوساط اإلقتصادية الدولية مخاوف من
ان يؤدي ذلك الى حصول ركود في األسعار على المستوى الدولي مع إنعكاسات حتمية على إقتصادات الدول
ومنها لبنان السيما لجهة نموالصادرات او على األقل ثباتها.
بناء على ذلك نسلط الضوء على أهمية اإلستفادة من اإلتجاه نحو توسيع السوق المحلي اللبناني ليستوعب
نسبة تصل الى  %50من الناتج الصناعي اللبناني ٬كأحد األهداف اإلستراتيجية ٬ووفق الهدف األول العمالني
للرؤية التكاملية للقطاع الصناعي اللبناني (لبنان الصناعة  ٬)2025التي نشرتها وزارة الصناعة العام .2015
أوالً  :قدرة الصناعة اللبنانية على تلبية الطلب المحلي:
فيييي مقاربييية علميييية مبدئيييية لتحدييييد حجيييم الطليييب المحليييي اللبنييياني عليييى السيييلع الصيييناعية ( محليييية
ومستوردة) ٬يقتضي تحديد مستوى اإلنتاج الصناعي المحلي ٬يضاف اليه قيمة السلع المستوردة من الخيارج٬
ويحسم منه قيمة السلع الصناعية المصدرة منها:
قيمة الطلب المحلي على السلع دون تحديد حجم المخزون من هذه السلع =
( اإلنتاج الصناعي المحلي وفقا ً ألرقام وزارة الصناعة ( + )2017قيمة السلع المستوردة في سنة ) 2017
– (قيمة الصادرات الصناعية في سنة )2017
= 2.474 –19.582 + 13.2
=

 30.31مليار دوالر

وفقا ً للدراسة اإلحصائية التي أجرتها وزارة الصناعة عام  2017عن أرقام عام  ٬ 2015قدر اإلنتاج
الصيناعي بنحيو  13.2ملييار دوالر ٬أي مايعيادل  % 25مين النياتج المحليي اإلجميالي اليذي قيدر بحيوالي 53
مليييار دوالر سيينة ( 2017حسييب أرقييام مصييرف لبنييان) ٬وبلغييت قيم ية السييلع المسييتوردة وفييق إحصيياءات
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المديرية العامية للجميارع عيام  2017نحيو  19.582ملييار دوالر .أميا قيمية السيلع الصيناعية المصيدرة سينة
 2017فقاربت  2.474مليار دوالر ٬نسبتها  18.74بالمئة من اإلنتياج الصيناعي المحليي .عليى ضيوء هيذه
اإلحصاءات ٬يمكن تقدير الطلب المحلي على السلع الصناعية في العيام  ٬2017دون تحدييد حجيم المخيزون
من هذه السلع  ٬بحوالي  30.31مليار دوالر .وتبلي نسيبة النياتج المحليي الصيناعي نحيو  % 35بالمئية مين
هذا الطلب.
بناء عليى أرقيام سينة ( 2017أرقيام وزارة الصيناعة والجميارع) يتبيين لنيا ان نسببة اإلسبتك ا المحلبي مبن
السلع الوطنية \ قيمة الطلب المحلي على السلع (المحلية واألجنبية) = (= 30.31\) 2.474 -13.2
.% 35
يتبين لنا أن اإلنتاج الصناعي المحلي لديه فرصة لإلستفادة من تلبيية السيوق المحليي بنسيبة تفيوق 35
 %من حاجة الطليب المحليي للوصيول اليى  %70-50حسيب الرؤيية التيي وضيعتها وزارة الصيناعة والتيي
لحظت موضوع توسيع السوق المحلي.
م حظة  :حتى عام  2013تم إعتماد أرقام وإحصائيات إدارة اإلحصاء المركزي فبي تقبدير النبات
الصناعي في ذلك الوقت (جدول رقم  .)1عام  2015وضعت وزارة الصناعة دراسة إحصائية على عينة من
المصانع المرخص لكا بلغ عددها  1389مصنعا ً تم إنتقاؤها بشبل عشبوائي ضبمن إطبار مشبروظ النظبام
اإلحصائي الدائم عن العام  2013وتبين لنا أن اإلنتاج الصناعي لكذه العينة بلبغ  5.5مليبار دوالر فبي سبنة
. 2013
تبين لنا من الدراسة اإلحصائية المفصلة التي أعدتكا وزارة الصناعة عام  2017لعينة من 1975
مصببنعا ً مرخصبا ً لببدا الببوزارة (علمبا ً أن عببدد المصببانع المرخصببة لببدا الببوزارة بلببغ حببوالي  5100مصببنعا ً
يُضاف إليكا حوالي  2000مصبنع مبن المصبانع المرخصبة سبابقا ً مبن المحبافظين أو ييبر المرخصبة والتبي
تعم على قوننتكا) أن النبات الصبناعي لكبذه العينبة قبد بلبغ  6.6مليبار دوالر  ٬األمرالبذي مفباده باحتسبابنا
للنببات الصببناعي العببام الببذي نسببتطيع تقببديره بحببوالي  13.2مليببار دوالر أميركببي يشببل اإلنتبباج الصببناعي
مايعادل حوالي  %25من النات المحلي اللبناني البالغ حوالي  53مليار دوالر أميركي.
جدول رقم  : 1يبين نسبة الناتج الصناعي من الناتج المحلي اإلجمالي

نسبة النات الصناعي \ النات المحلي
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%10.4
%10.8
%23
%25

عدد
المصانع
العاملة
النات المحلي اإلنتاج الصناعي
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(هذه األرقام بمليارات الدوالرات  /الجمارع اللبنانية – وزارة الصناعة)
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رسم رقم 1

(وزارة الصناعة وإدارة اإلحصاء المركزي).
يبين هذا الرسم كيف تطور الناتج الصناعي منذ عام  2017 -2009مع العلم انه حتى عام  2013تم إعتماد أرقام وإحصيائيات
إدارة اإلحصاء المركزي في تقدير الناتج الصناعي في ذلك الوقت .اما في الفترة الزمنية ما بين العيام  2017-2013تيم إعتمياد
ارقام وزارة الصناعة.

ثانياً :الرؤية التلاملية لوزارة الصناعة
تضمنت الرؤية التكامليية للقطياع الصيناعي اللبنياني (لبنيان الصيناعة  ٬) 2025التيي اعلنتهيا وزارة الصيناعة
ضيييمن فعالييييات الييييوم اليييوطني للصيييناعة اللبنانيييية بتييياري  . 2015 /6/2وقبيييل ظهيييور مؤشيييرات األزمييية
اإلقتصيادية المتوقعية حالييا ً ٬المخياطر التيي يمكين ان يعيياني منهيا اإلقتصياد اللبنيياني ومنهيا تحدييدا "األوضيياع
اإلقتصادية الداخلية والخارجية التي تؤثر على اإلقتصاد الوطني".
كما لحظت المعادلية الضيرورية لنميو اإلنتياج المحليي وقدرتيه عليى المنافسية فيي اليداخل والخيارج وركائزهيا
األساسية المترابطة والمتناغمة:
 رؤية هادفة وتوجيه
 تعاون فاعل عام  -عام وعام  -خاص
 سعر منتج مناسب
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نوعية عالية
تخصصية في اإلنتاج
حركية مجتمعية وازنة
قيمة مضافة وإبداع

حيث ان التخصصية في اإلنتاج المتكاملة مع تقسيم العمل ونوع اإلنتاج وتكامله مع القدرات اإلنتاجية فيي
الدول المحيطة على األقل  ٬هي الحل األمثل للتخفيف من اعباء المنافسية الشرسية .هيذه التخصصيية يجيب ان
ترتبط بتوازن حركية اإلقتصاد بين التصدير وتلبية الحاجات المحلية .وهيو األمير اليذي ليم تنتهجيه العدييد مين
اإلقتصادات الكبرى التي بنت وتبني قدراتها اإلنتاجية عليى اإلمكانييات الضيخمة التيي تتخطيى قيدرة المجتميع
الداخلي لكل دولة على اإلستيعاب .ويصبح التفتيش بالتالي على األسواق الالزمة لتصريف اإلنتاج اميراً ملحيا ً
ومستمراً مع ما يرافقه من تنافس وضغوط وأزمات هي نتيجة حتمية ومنطقية للتنافس بين الدول المصدرة.

ثالثا ً :توسيع السوق المحلي( :الهدف العمالني األول في الرؤية التكاملية)

الخطوات:
 تنظيم عمل المؤسسات الصناعية في جميع المناطق عبر :حثها على قوننة أوضاعها ،تنظيم
إنتشارها وتوحيد الشروط العامة والخاصة التي ترعى عملها وتعميمها.
بدددددأت الددددوزارع العمددددل علددددى زيددددادع الددددوع ي لدددددص الصددددناعيين عددددن مدددددص أهميددددة قوننددددة المؤسسددددات
الصددددناعية وتسددددجيلها فددددي وزارع الصددددناعة واإلجابددددة علددددى معظددددم مخاوفهددددا المتعل ددددة بعمليددددة ال وننددددة
والمسددداعدع علدددى تخطيهدددا لتحعيدددز الصدددناعيين للمبدددادرع الدددى قونندددة مؤسسددداتهم وتعدددريعهم بالعا ددددع التدددي
سيحصددددلون عليهددددا مددددن جددددراء ذلدددد  .حيدددد ان وزارع الصددددناعة قددددد بدددددأت بلصدددددار مجلددددة الحددددد
الصناعي لتوجيه وترشيد الصناعيين وتوعيتهم .
وتعمدددل الدددوزارع علدددى تععيدددل التعددداون مدددع الجهدددات المعنيدددة لسدددرعة البدددت بدراسدددة طلبدددات التدددرخيص
الصناعي.
أنجدددزت الدددوزارع التعددددي ت المطلوبدددة إلقدددرار مشدددروعي تعدددديل المرسدددومين  8018و 5243لتبسددديط
إجراءات التراخيص والمتابعة مستمرع.
 تحسين نوعية المنتجات اللبنانية وجودتها
تعمدددل الدددوزارع علدددى تععيدددل التعددداون مدددع مؤسسدددة الم دددايي وال سددديما مدددن خددد ل وضدددع التوصددديات
إلصدددار مواصددعات جديدددع وقواعددد فنيددة جديدددع .وتعمددل الددوزارع مددع المجلدد اللبندداني لاعتمدداد ومعهددد
البحدددو الصدددناعية والمركدددز اللبنددداني للتغليددد  Liban Packمدددن اجدددل تحسدددين البنيدددة التحتيدددة للمندددتج
اللبنددددداني و تشدددددجيع المصدددددانع علدددددى التطدددددوير المسدددددتمر لصدددددناعاتها ووسدددددا ل إنتاجهدددددا لانسدددددجام مدددددع
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متغيدددرات الطلدددب .قامدددت الدددوزارع بعددددع ورش عمدددل مدددع جمعيدددة الصدددناعيين للتعريددد
وتم إقرار موازنة سنوية (ب يمة  150مليون ليرع) للمركز من موازنة الوزارع.

بLiban Pack

 حماية الصناعة الوطنية ودعمها لزيادع إنتاجها
تشدددار الدددوزارع ب دددوع باعمدددال هي دددة التح يدددق الخاصدددة لمكافحدددة اإلغدددراق وزيدددادع الدددواردات والمشددداركة
بالددددددورات التدريبيددددد ة المتخصصدددددة فدددددي مكافحدددددة اإلغدددددراق بالتعددددداون مدددددع وزارع اإلقتصددددداد والتجدددددارع
وإعتمدددداد الوسددددا ل الممكنددددة ل حمايددددة اإلنتدددداج الددددوطني فددددي حددددالتي اإلغددددراق والزيددددادع فددددي الددددواردات
وتبسيط إجراءاتها.
وقامدددت الدددوزارع بمراجعدددة اإلتعاقيدددات التجاريدددة والسددديما إتعاقيدددة الشدددراكة بدددين لبندددان واإلتحددداد اأوروبدددي
بالتعدداون والتنسدديق مددع وزارع اإلقتصدداد والتجددارع وتددم وضددع ت يدديم لهددذا اإلتعاقيددات وتددم تشددكيل فريددق
عمدددل مهمتددده متابعدددة التواصدددل مدددع اإلتحددداد اأوروبدددي بهدددد تسدددهيل وصدددول الصدددادرات اللبنانيدددة الدددى
اأسواق اأوروبية وال يام بكل ما يت م ومصالح الصناعة الوطنية وحمايتها.
ت وم الوزارع بحل بالمشاكل التي تواجه ال طاع الصناعي عبر التنسيق الدا م مع ممثلي هذا ال طاع والجهات
الحكومية وغير الحكومية المعنية (بلديات ،جمعيات ،منظمات  )...إليجاد الحلول.
كمددا تعمددل علددى حددل مشدداكل التصدددير واإلسددتيراد مددع الجهددات المعنيددة محليددا (جمددار ٬إقتصدداد والتجددارع
٬مالية )...ودوليا (سعارات ٬وزارات صناعة أجنبية)...
متابعدة العمدل علدى مشدروع قدانون بلععداء الصدادرات الصدناعية مدن ضدريبة الددخل بنسدبة  %100بعددد ان
إست ر تطبيق ال انون ال اضي باإلععاء بنسبة  % 50من الضريبة.
 مواكبة التطور
تعمل الوزارع بشكل دؤوب على تحعيزالصناعيين على التواصل مع معهد البحو الصناعية لكي
يستعيدوا من الت ديمات الميسرع في مجال وضع دراسات الجدوص اإلقتصادية واأبحا والعحوص المخبرية
وكيعية تحسين جودع المنتجات عبر تععيل التعاون مع مؤسسة الم ايي والمواصعات اللبنانية التي ت وم
بتدريب الصناعيين وتوعيتهم على أهمية اإللتزام بالمعايير والمواصعات لتحسين نوعية المنتجات الصناعية
وزيادع قدرتها على المنافسة في السوق المحلي.
كذل ت وم الوزارع بشكل دا م على تنمية ال درات العلمية والعنية لدص العاملين في الوزارع عبر
المشاركة الععالة في الدورات التدريبية المتخصصة في لبنان والخارج والندوات والمؤتمرات وورش العمل
وتنظيمها لاط ع على كافة التطورات العلمية وأخذ العبرمن التجارب الناجحة.
 تشجيع تعضيل الصناعات الوطنية في مشتريات ال طاع العام
تعمددددل الددددوزارع ومددددا تددددزال جاهدددددع علددددى حدددد اإلدارات العامددددة اللبنانيددددة علددددى تطبيددددق اأفضددددلية فددددي
المناقصات العامة لانتاج الوطني وتثبيت نسبة تعوق ال  % 10لصالح الصناعة الوطنية.
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 تنظيم المناطق الصناعية ال ا مة وتامين مناطق صناعية في جميع المناطق اللبنانية
مشروع بناء مناطق صناعية جديدع ومستدامة :
تم إنجاز المرحلة االولى :
 إط ق مشروع الدراسات اأولية إلنشاء  4مناطق صناعية في ملكيات بلدية ليست للبيع وذل منالتالية :
السراي الحكومي بتاريخ  2016/1/26إلنماء ال طاع الصناعي في المناطق الث
 تربل /قوسايا (الب اع) على مساحة مليون و 800ال م2 بعلب (الب اع) على مساحة  400ال م 2ت ريبا. ال اع (الب اع) على مساحة  1.5مليون م 2ت ريبا. المتين (المتن) على مساحة  773000 - 520000م 2ت ريبااجراء دراسات جدوص  +وضع خطة ر يسية ( )Master Planللمناطق الم ترحة.
ويجري العمل على البدء بالمرحلة الثانية:
والجدير بالذكر ان الدراسات اإلجمالية انجزت والدراسات الهندسية يجري العمل علي تامين
التمويل لبد ها.
 إعداد مسودع مشاريع لتاهيل مناطق صناعية قا مة وتامين الس مة العامة. تم ع د جلسات متتابعة وإجتماعات دورية مع ممثلي البن اأوروبي لاستثمار  EIBوممثلي البناأوروبي لاعمار والتنمية ( ) EBRDوالتعاون اإليطالي والحكومة الهولندية للتعاون في مجاالت
مختلعة ومنها تحديدا لتمويل اقامة مناطق صناعية جديدع وتم اإللتزام بتامين حوالي  130مليون
دوالر أميركي لتنعيذ البنى التحتية الحديثة ال زمة .
يتععل عمل دا رع المدن والمناطق الصناعية في الوزارع أكثر فاكثر وتعمل اإلدارع على جعلها على
مستوص مصلحة.
 دعم المؤسسات الصناعية المتوسطة والصغيرع الحجم والحرفية وتعميمها مناط يا
تنظم الوزارع الدورات والمؤتمرات وورش العمل وتعمل على تشجيع الصناعيين وتحعيزهم للمشاركة
بالندوات والدورات التدريبية المتعل ة بتوجيه الصناعيين نحو اإلمكانات المتوفرع لتمويل هذا المؤسسات
وتطويرها  .كذل تعمل الوزارع بالتعاون مع المؤسسات الدولية (اإلتحاد اأوروبي واليونيدو) إلنجاز
مشاريع التنمية للمؤسسات الصغيرع والمتوسطة.
بدات الدوزارع العمدل تشدريعيا وعمليدا وإع ميدا وماديدا علدى جعدل الصدناعات المتوسدطة والصدغيرع الحجدم
والحرفية أكثر مهنية وانتشارا (عن طريق تامين المدوارد الماديدة لهدا وإشدراكها فدي المعدارخ المتخصصدة
ووضعها على الخارطة السياحية وتطوير النصوص ال انونية المنظمة لها).
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رابعا ً  :اإلعالم من أجل الصناعة  ( :الهدف السابع في الرؤية التكاملية)
الخطوات:





تغيير الث افة المجتمعية والمعاهيم السا دع في ما يتعلق بالنظرع إلى الصناعة الوطنية
تشجيع إسته المنتجات الصناعية اللبنانية
ربط إسته اإلنتاج المحلي باالنتماء الوطني
إظهار وترسيخ الع قة المباشرع بين نمو اإلنتاج الصناعي وإزدهار الوطن

إضددد افة إلدددى مدددا سدددبق لجهدددة تنظددديم ورش العمدددل والنددددوات والمدددؤتمرات والل ددداءات العلميدددة وتنشددديط
العمدددددل البحثدددددي وتوجيددددده الصدددددناعيين ٬بددددددأت الددددددوزارع فعليدددددا بلصددددددار مجلدددددة الحدددددد الصددددددناعي
المتخصصدددة بال طددداع الصدددناعي مدددرع كدددل شدددهرين .وقدددد قامدددت الدددوزارع بتععيدددل التعددداون مدددع الجامعدددات
عبددر مشددروع  ، LIRAو المعاهددد والمدددار لتضددمين المندداهج التعليميددة مددا يضددمن زيددادع الددوعي لدددص
الطددد ب أهميدددة الصدددناعة اللبنانيدددة واسدددته منتجاتهدددا وتشدددجيع الصدددناعيين علدددى زيدددارع المددددار
والمعاهد والجامعات وعرخ مراحل االنتاج في أف م مصورع.
كمدددا بددددأت الدددوزارع بلعدددداد كتيبدددات دوريدددة ) )Proactiveتتنددداول معلومدددات و إحصددداءات عدددن :واقدددع
ال طدددداع الصددددناعي فددددي لبنددددان والخطددددة التنمويددددة  -تعريدددد بمهددددام الددددوزارع ،صدددد حياتها وانجازاتهددددا-
خدددددمات الددددوزارع  -اإلجددددراءات :الشددددروط وال ددددرارات التنظيميددددة المعتمدددددع  -المسددددتندات المطلوبددددة،
المددددع والكلعدددة -المشددداريع والبدددرامج  -مصدددادر التمويدددل الصدددناعي -التشدددريعات التدددي ترعدددى االسدددتثمار
فدددددي ال طددددداع الصدددددناعي – دليدددددل المصدددددانع العاملدددددة فدددددي لبندددددان  -أدلدددددة قطاعيدددددة  -خدددددرا ط المنددددداطق
الصناعية.
كددددذل تعمدددددل دوريددددداعلى تععيدددددل موقعهدددددا االلكتروندددددي المتخصدددددص فدددددي نشدددددر الت دددددارير اإلحصدددددا ية
الشددددهرية  ٬العصددددلية والسددددنوية التددددي تعنددددى بالصددددادر ات الصددددناعية والتددددراخيص واأخبددددار اإلع ميددددة
لنشاطات الوزارع اليومية.
انجددددزت الددددوزارع العمددددل علددددى تخصدددديص يددددوم وطنددددي للصددددناعة الوطنيددددة و تنظدددديم أنشددددطة م مددددة
للمناسددددبة  .تمكنددددت الددددوزارع مددددن إنتدددداج بددددرامج وثا يددددة لتعزيددددز المددددادع اإلع نيددددة الصددددناعية وزيددددادع
الددددوعي لدددددص المسددددتهلكين علددددى أهميددددة اسددددته السددددلع الوطنيددددة وربددددط هددددذا اإلسددددته باإلنتمدددداء
الدددوطني .وقدددد تدددم عدددرخ بعدددخ أنشدددتطها وبرامجهدددا خددد ل اإلحتعدددال السدددنوي الدددذي اقامتددده الدددوزارع
بمناسددددب ة العيددددد الددددوطني لددددوزارع الصددددناعة فددددي  2015 / 6/2ون لتدددده بشددددكل مباشددددر معظددددم المحطددددات
التلعزيونية اللبنانية.
سدددعت الدددوزارع لددددص وسدددا ل اإلعددد م المحليدددةعلى ت دددديم مسددداحات إع ميدددة مناسدددبة وإع نيدددة للصدددناعة
مجاندددا أو باسددددعار رمزيدددد ة السددديما تضددددمين البددددرامج الصددددباحية المر يدددة والمسددددموعة ف ددددرات ترويجيددددة
وتوعوية للمستهل تتضمن أهم اأخبار الصناعية ( جوا ز – نجاحات)...
وتعمددددل علددددى اإلعدددد ن الترويجددددي للمسددددافرين ووكدددداالت السددددعر عبرالتوزيددددع المجدددداني لمجلددددة الحددددد
الصناعي واأدلة ال طاعية على لل ادمين الى لبنان على متن طيران الشرق الوسط.
خاتمة:
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بنددددداء علدددددى مدددددا ت ددددددم يعددددداني المدددددواطن اللبنددددداني مدددددن مشددددداكل متراكمدددددة (البطالدددددة والنعايدددددات
والكهربددداء والمددداء )....ويسدددعى الدددى التغييدددر لتدددامين حيددداع كريمدددة لددده وإلسدددرته .لدددذل  ٬عليددده أن يبددددأ
بتغييدددر ث افتددده المجتمعيدددة والمعددداهيم السدددا دع لديددده فدددي مدددا يتعلدددق بدددالنظرع إلدددى الصدددناعة الوطنيدددة  ٬حيددد
يجددددب عليدددده أن يعددددي اأهميددددة اإلسددددتراتيجية لتشددددجيع إسددددته المنتجددددات اللبنانيددددة ٬التددددي تددددؤدي الددددى
زيددددادع الطلددددب علددددى الصددددناعات اللبنانيددددة وإزدهارهددددا و توسدددديع السددددوق المحلددددي اللبندددداني ٬الددددذي يب ددددى
المدددد ذ اأول واأخيددددر الددددذي يحضددددن ويدددددعم اإلقتصدددداد الددددوطني ٬لتح يددددق النمددددو اإلقتصددددادي وزيددددادع
اإلسدددتثمارات فدددي ال طددداع الصدددناعي وزيدددادع فدددرص العمدددل وتدددامين البندددى التحتيدددة للدولدددة اللبنانيدددة (مددداء
وكهربدددداء )...ويحميهددددا فددددي ظددددل اأزمددددات اإلقتصددددادية والمجتمعيددددة والسياسددددية العالميددددة ال ادمددددة مددددن
الشدددرق ومدددن الغدددرب ومدددن المحددديط  ٬التدددي قدددد تدددؤدي الدددى حددددو الركدددود اإلقتصدددادي علدددى المسدددتوص
الددددولي وزيدددادع حددددع المنافسدددة بدددين الددددول علدددى مسدددتوص التبدددادل التجددداري الددددولي ٬والدددذي قدددد يدددؤثر
سلبا على اإلنتاج المحلي ونمو الصادرات الصناعية اللبنانية .

المراجع
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إعتمدنا في بحثنا اإلقتصادي بعنوان “ قدرة السوق المحلي على إستيعاب اإلنتاج الصناعي " على
المراجع التالية:
-1الرؤية التكاملية للقطاع الصناعي في لبنان (لبنان الصناعة  )2025إصدار وزارة الصناعة ٬حزيران
.2015
 -2الرؤية اإلقتصادية ( لبنان اإلقتصاد للتنمية المستدامة  ) 2025إصدار وزارة الصناعة ٬كانون الثاني
. 2017
-3الخطة اإلستراتيجية التنفيذية لوزارة الصناعة )  )2016-2020إصدار وزارة الصناعة ٬تموز .2016
 -4الخطة التشغيلية لوزارة الصناعة ( )2016 -2017إصدار وزارة الصناعة ٬تموز .2016
 -5أرقام وإحصاءات وزارة الصناعة .
 -6أرقام وإحصاءات إدارة الجمارع اللبنانية.
 -7أرقام إدارة اإلحصاء المركزي.
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