
6 
 

 

  الفنية لتعزيز قدرات التخطيط االستراتيجي مشروع المساعدة

 في عدد من الوزارات المختارة في لبنان
 

 
 
 
 

 (2017-2016) خطة التشغيلية ال
 

 وزارة الصناعة

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

ENPI/2014/349-155   :مشروع رقم
 
 
 

 2016 حزيران                                               منفذ بدعم مالي من المفوضية األوروبية

 
 

                     

http://www.city.net/countries/lebanon/


2 
 

 .الفهرس

 

 5 .............................................................................................................................................. المقدمة .1

 

 6 ....................................................................................................................... عامة لمحة – العمل خطة. 2

 

 16 ......................................................................................................................... التقرير – العمل خطة 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

  LIST OF ACRONYMS/ االختصاراتقائمة 

    

ALI Association of Lebanese Industrialists جمعية الصناعيين اللبنانيين 

BDL Banque Du Liban صرف لبنانم 

CA Customs Administration إدارة الجمارك 

CCIA Chambers of Commerce,Industry and Agriculture  والزراعةغرف التجارة والصناعة 

COLIBAC Conseil Libanais D’Accreditation المجلس اللبناني لإلعتماد 

EC European Commission المفوضية األوروبية 

EU European Union اإلتحاد اإلوروبي 

IDAL Investment Development Authority of Lebanon الموسسة العامة لإلستثمار 

IMF International Monetary Fund                                 صندوق النقد الدولي 

IRI Industrial Research Institute معهد البحوث الصناعية 

LIBNOR Lebanese Standards Institution مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية 

LIRA Lebanese Industrial Research Achievements Program برنامج انجازات البحوث الصناعية 

MoET Ministry of the Economy and Trade قتصاد والتجارة                      وزارة اال 

MoI Ministry of Industry                                                   وزارة الصناعة 
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 المقدمة .1
 

العمل التنفيذية لرؤيتها  خطةصياغة  2016في أوائل شهر ايار من عام  صناعةرة الوزا انجزت  

غايات  وللقطاع الصناعي ثالثة (. وضعت هذه الخطة للوزارة2020-2016ت )ربع سنواألمدة  التكاملية

على مؤشرات هذه األنشطة . ترتكز النجازهانشاطاً  ثينوثال وحددت خمسة   وثمانية أهداف محددة عامة

 التكلفة إن وجدت. وتحديدللنجاح وتوزيع للمسؤوليات لتنفيذها 

 

تعتبر خارطة طريق  تشغيلية سنوية تحويلها الى خطط  العمل على يتم من أجل انجاح الخطة التنفيذية 

األول من إعتباراً من تنفيذ . يبدأ ال2017 - 2016طة تشغيلية لعام لتنفيذ االستراتيجية. وهذه هي أول خ

 .احدة ونصفلسنة و إستثنائياً  2017 حتى كانون اول   2016تموز 

من أصل خمسة وثالثين يتطلب تنفيذها  وثالثين نشاطاً  اً هذه الخطة التشغيلية الطموحة المتقدمة شملت واحد 

. بشكل جزئي أو إجمالي في السنة األولى بهدف تحقيق النتائج المحددة في الخطة االستراتيجية للسنة األولى

في الخطة اإلستراتيجية وحددنا المراحل التي سيمر  م المعتمدةوفقا لمنهجية الترقياألنشطة ب أعددنا قائمةو لقد 

الخارجية من  الجهاتعلى لى الوحدات المختصة في الوزارة وهام عوزعنا الم .بها كل نشاط ليتم إنجازه

الواجب الوصول اليها قبل  النتائجحددنا المؤشرات و . كمانشطةت وشركا  معنيين لتنفيذ األمنظمات ووكاال

إلنجاز بشكل فصلي( ) ات الزمنيةوالمؤشر المدةحددنا  ثم السنة إضافة الى الموارد واألكالف الالزمة.نهاية 

 من كل نشاط. كل مرحلة 

لذلك وضعنا جدوالً  ،ان الخطة التشغيلية هي األساس لرفع التقارير والمتابعة من المتعارف عليه، 

للنتائج التي تم  اسيكون هناك تقييم . في نهاية السنةةيوسنالالخطة التشغيلية هذه التقاريرحول تنفيذ  لرفع 

التوصل اليها وسيتم مقارنتها مع النتائج المطلوب الوصول اليها حسب الخطة اإلستراتيجية. عندما يكون 

فإن التقرير  ،يها والنتائج المتوخاة حسب الخطة اإلسترتيجيةلبين النتائج التي تم التوصل ا اهناك فرق

مهمة جداً  . انها مسألةسيعرض اسباب هذا اإلختالف وسيحدد اإلجرا ات الواجب اتخاذها لتصحيح المسار

 .ال سيما في الخطة االستراتيجية ألربع سنوات القادمةنة ة للستؤدي الى تعديل في الخطة التشغيليقد ألنها 

الخطة التشغيلية للسنة الثانية إعداد  عندها يجب ،سنة األولىبعد القيام بعملية التقييم ورفع التقرير في نهاية ال

على اساس الخطة اإلستراتيجية وعلى اساس التقرير االول واألخذ بعين اإلعتبار كل التعديالت التي وضعت 

 تنفيذها الذي تغير خالل السنة األولى. مدةعلى انشطة الخطة اإلستراتيجية و
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 لمحة عامة –خطة العمل . 2

 

 الوقت

 

 الوحدة المسؤولة

 الداخلية والخارجية

 

النتيجة الواجب بلوغها 

 بحلول نهاية السنة

 

زانية يالم

االضافية التي 

تدعو الحاجة 

اليها من اجل 

اجتياز المراحل 

 هذا العام

 

 وصف مقتضب للنشاط

 ) المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا

 العام(

 

 اسم النشاط

 

رقم النشاط 

)بحسب 

الخطة 

 االستراتيجية(

2017 

 

2016 

Q

4 

Q

3 

Q

2 

Q

1 

Q

4 

Q

3 

x x x x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 مصلحة التراخيص -

 

وزارات الشؤون  -

اإلجتماعية،الصحة 

والبيئة والزراعة والدفاع 

ونقابة الحرفيين وجمعية 

الصناعيين اللبنانيين 

 والتنظيم المدني

التشاورمع الصناعيين - 

والحرفيين لألخذ 

 بطلباتهم

 

 تعديل  إقرار مشروعي -

 8018المرسومين  

لتبسيط إجراءات  5243و

 التراخيص

التشاور مع الصناعيين والحرفيين  ال ميزانية إضافية

لتبسيط اجراءات الترخيص توصال 

 تعديل  الى إقرار مشروعي

  5243و 8018المرسومين  

تبسيط إجراءات الترخيص الخاصة 

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم 

وقوننة اوضاعها وتوجيهها بالتعاون مع 

الصحة العامة  -)وزارات البيئة الشركاء 

األشغال العامة/التنظيم  -الزراعة  -

الدفاع الوطني والشؤون  -المدني

اإلجتماعية، نقابة الحرفيين، جمعية 

 (الصناعيين اللبنانيين

1.1.1 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

x  

 

 

 

x 

مصلحة الدراسات  -  

اإلقتصادية واإلنماء 

 الصناعي

 

 EUاالتحاداألوروبي/ -

 مسودة القرار أقرت -

 

 

 

إبتدأ التنفيذ الفعلي -  

 مشروعلل

 الميزانية إضافية

/ EU تمويل من 

 االتحاد األوروبي

العمل على متابعة مأسسة الحوار بين 

العام والخاص من خالل القطاعين 

إقبرار مسودة القرار والبدء بالتنفيذ 

 الفعلي للمشروع

 

مأسسة الحوار بين القطاعين العام 

والخاص لدعم المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة والحرفية ال سيما تكنولوجيا 

المعلومات، األعشاب ولوحات التحكم 

االلكتروني وتعميمها تباعاً على قطاعات 

 اخرى

3.1.1 

x 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

x 

مصلحة الدراسات  -

اإلقتصادية واإلنماء 

 الصناعي

 

وزارة المالية وإدارة  -

الجمارك  ومجلس 

 الوزراء ومجلس النواب

لقاءات مع الجهات  -

المعنية )رئاسة مجلس 

الوزراء والنواب و 

وزارة المالية وادارة 

 الجمارك (   

وإنجاز تنفيذ المشروع  -

 المراسالت الالزمة

 ال ميزانية إضافية

 

 

 

 

 

متابعة إقرار مشروع قانون الدمج 

بين المصانع عبر القيام بلقاءات مع 

الجهات المعنية من أجل تنفيذ 

 المشروع وإنجاز المراسالت الالزمة

إقرار مشروع قانون الدمج بين  متابعة

المصانع ونشر فوائده وتوجيه 

من  اإلستثمارات نحو التوسع والتكامل

أجل تفعيل المرسوم المتعلق بالتحسين 

العقاري وتخفيض نسبة الضريبة )من 

% بأقل تقدير( لتخفيف العبء 5الى  10

 عن الصناعيين.

4.1.1 
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1
 يقصد بصانعي القرار )معالي الوزير وحضرة المدير العام( أينما ورد التعبير - 

 

 الوقت

 

 الوحدة المسؤولة

 والخارجيةالداخلية 

 

النتيجة الواجب بلوغها 

 بحلول نهاية السنة

 

الميزانية 

االضافية التي 

تدعو الحاجة 

اليها من اجل 

اجتياز المراحل 

 هذا العام

 

 وصف مقتضب للنشاط

) المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا 

 العام(

 

 اسم النشاط

 

رقم النشاط 

)بحسب 

الخطة 

 االستراتيجية(
2017 2016 

Q

4 

Q

3 

Q

2 

Q

1 

Q

4 

Q

3 

    x  

 

 

 

 

 

 

x 

صانعو القرار-
1

دائرة   

 المناطق الصناعية 

 

 منسق مشروع اليونيدو -

لدراسات اإلنشائية إتمام ا-

لمكتب إستشاري 

نجاز متخصص من اجل إ

البنى التحتية للمناطق 

ناعية الجديدة  الص

( ليليةج –تربل –)بعلبك

 بالتعاون مع اليونيدو  

زيم بمناقصة دولية التل-

 عبر اليونيدو 

 ال ميزانية إضافية

تمويل خارجي من 

UNIDO  

والحكومة 

 اإليطالية

العمل على إنجاز البنى التحتية  

للمناطق الصناعية الجديدة عبر 

وضع الدراسات اإلنشائية لمكتب 

نجاز إستشاري متخصص من اجل إ

البنى التحتية للمناطق الصناعية 

( ليليةج –بلتر –الجديدة )بعلبك

 بالتعاون مع اليونيدو 

رفع مستوى دائرة المدن والمناطق 

الوزارة الى مصلحة وتقوية الصناعية في 

وإنجاز البنى التحتية للمناطق  دورها

تربل –ديدة المقترحة )بعلبك الصناعية الج

 ( بالتعاون مع اليونيدو.ليليةج –

 

1.2.1 

 

    

 

 

x 

 

x 

 

 

 

 مصلحة التراخيص  - 

UNIDO   جمعية +

الصناعيين 

+  /ALIاللبنانيين

إدارات عامة ومؤسسات 

 عامة+ نقابات وبلديات

 فريق عمل تم تشكيله  -

 

 

 ووضع خطة تنفيذية -

 ال ميزانية إضافية 

UNIDO   

 

 

 

القيام بتشكيل فريق عمل  لوضع 

خطة تنفيذية بهدف تطوير البنى 

التحتية والخدمات الداعمة للمؤسسات 

 الصناعيةوالمناطق 

عقد إجتماعات دورية مع اإلدارات 

والجهات المعنية )إدارات عامة 

ومؤسسات عامة ونقابات والبلديات( 

لتطوير البنى التحتية والخدمات الداعمة 

 للمؤسسات والمناطق الصناعية . 

 

2.2.1 

 

    x 

 

x 

 

 مصلحة التراخيص-

 جمعية الصناعيين -

 اللبنانيين

UNIDO  

EU 

 

 

 

رأي إستطالع -

الصناعيين حول حاجاتهم 

التدريبية لتحديد الئحة 

كاملة بالدورات التدربية 

القائمة بالتعاون مع 

لصناعيين جمعية ا

وتعميمها على 

 الصناعيين

UNIDO  

 

 

 

 

التواصل مع الصناعيين بشكل 

مباشراو عبر جمعية الصناعيين 

 اللبنانيين لمعرفة حاجاتهم التدريبية 

المتاحة  حث المصانع بكل الوسائل

إيجابياً على تدريب عمالهم ورفع مستوى 

 خبراتهم.

 

1.3.1 

 

  x x   - منسق وصانعو القرار

 UNIDOمشروع 

 /مؤسسة كفاالت  -

 /مصرف لبنان

UNIDO  +EU 

دراسة اوضاع  -

اإلقراض وسبل زيادته 

 وحل المشاكل القائمة

عقد اجتماعات مع المعنيين لرفع  ال ميزانية إضافية

الصناعية ولتأمين  سقف القروض

 الهبات والتدريب والتجهيز

العمل داخلياً وخارجياً لدعم المصانع 

المؤهلة والواعدة بالقروض والهبات 

والتدريب وخالفها وتطوير تجهيزاتها 

 وقدراتها اإلنتاجية

2.3.1 
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 الوقت

 

 الوحدة المسؤولة

 الداخلية والخارجية

 

النتيجة الواجب بلوغها 

 بحلول نهاية السنة

 

الميزانية 

االضافية التي 

تدعو الحاجة 

اليها من اجل 

اجتياز المراحل 

 هذا العام

 

 وصف مقتضب للنشاط

) المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا 

 العام(

 

 اسم النشاط

 

رقم النشاط 

)بحسب 

الخطة 

 2016 2017 االستراتيجية(

Q
4 

Q
3 

Q
2 

Q
1 

Q
4 

Q
3 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

x 

 

x  

 

 

 

x 

 

 

 المدير العام -  

+ مصلحة 

التراخيص/دائرة المدن 

والمناطق الصناعية 

+مصلحة الدراسات 

االقتصادية واالنماء 

الصناعي/دائرة التخطيط 

 والتنمية الصناعية+

مصلحة المعلومات 

 الصناعية

اتحاد رجال  -البلديات  -

األعمال اللبنانيين + 

إتحاد غرف التجارة 

والصناعة والزراعة+ 

 النقابات المعنية

UNIDO  

إقامة ورش عمل هادفة -

لتعميم مفهومي 

التخصصية و التكامل 

 باإلنتاج

التواصل مع مختلف -

الجهات المحلية والدولية 

إلعتماد هذين المفهومين 

 حالً للمنافسة المضرة.

التواصل مع الجهات المعنية إلقامة  ال ميزانية إضافية

ورش عمل هادفة توصال الى تعميم 

مفهومي التخصصية والتكامل 

 باإلنتاج 

 

تعميم مفهومي التخصصية والتكامل 

باإلنتاج داخلياً وخارجياً بكل الوسائل 

 المتاحة.

 

3.3.1 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

x x 

 

 

 

 

مصلحة الدراسات  -

اإلقتصادية )دائرة 

 الحماية والدعم( 

مصلحة الشؤون التقنية 

 والخدمات الصناعية

وزارات اإلقتصاد  -

والتجارة والمالية وإدارة 

الجمارك  وغرف 

التجارة والصناعة 

 والزراعة

 

 

 

 

 

التواصل مع وزارة  -

اإلقتصاد والجهات 

 الدولية 

 

إقامة ورش عمل حول -

والزيادة  مكافحة اإلغراق

في الواردات وتبسيط 

 إجراءاتها وقواعد المنشأ.

ال ميزانية -

 إضافية 

تمويل خارجي -

  UNIDOمن 

نشر ثقافة الوعي حول مكافحة 

االغراق والزيادة في الواردات بين 

 الصناعيين اللبنانيين 

 

تكثيف إقامة ورش العمل والمؤتمرات 

واإلجتماعات للخروج بتوصيات ملزمة 

شر ثقافة الوعي حول مكافحة من شأنها ن

اإلغراق والزيادة في الواردات وتبسيط 

إجراءاتها وقواعد المنشأ واإللتزام 

المشترك بالعمل الجدي والبناء للمنافسة 

 الفاعلة تجاه الصناعات األجنبية

4.3.1 

 



9 
 

 

 الوقت

 

 الوحدة المسؤولة

 الداخلية والخارجية

 

النتيجة الواجب بلوغها 

 بحلول نهاية السنة

 

زانية يالم

االضافية التي 

تدعو الحاجة 

اليها من اجل 

اجتياز المراحل 

 هذا العام

 

 وصف مقتضب للنشاط

) المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا 

 العام(

 

 اسم النشاط

 

رقم النشاط 

)بحسب 

الخطة 

 االستراتيجية(

2017 2016 

Q

4 

Q

3 

Q

2 

Q

1 

Q

4 

Q

3 

x x x x x x - القرار ودائرة و صانع

 الحماية والدعم 

وزارة المالية وادارة  -

الجمارك  ومجلس 

 الوزراء

 

 

التواصل مع اإلدارات 

 المعنية  )مجلس الوزراء

 والمالية وادارة الجمارك(

 

التواصل مع اإلدارات المعنية   ال ميزانية إضافية

لتعديل النصوص القانونية المتعلقة 

والضريبة برسوم المرفأ والجمارك 

 على القيمة المضافة

 

نواب أفراداً متابعة العمل الحثيث مع ال

تعديل النصوص القانونية لولجاناً نيابية 

 : ب المتعلقة

رسوم المرفأ )ضمناً قطع غيار اآلالت  -

 الصناعية والمواد األولية الصناعية(

 TVA   رسوم -

  رسوم ادارة الجمارك  

5.3.1 

 

x x x x x x -   المدير العام /الوزير 

دائرة تشجيع الصادرات 

ودائرة القضايا 

 والدراسات القانونية

الخدمات ودائرة 

 الصناعية

 مجلس الوزراء-

ووزارات المالية 

واإلقتصاد والتجارة 

 وادارة الجمارك 

التواصل مع اإلدارات  -

 المعنية )مجلس الوزراء

ووزارات المالية 

واإلقتصاد والتجارة 

 وادارة الجمارك (

 

التواصل مع اإلدارات المعنية لوضع  ال ميزانية إضافية

 مبدأ المعاملة بالمثل قيد التنفيذ

 

 

 

تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل تجاه أية 

 إجراءات أجنبية غير مناسبة
6.3.1 

 

x x x x x x - صانعو القرار+ دائرة

 الحماية والدعم

 الصناعية الخدماتدائرة 

 مجلس الوزراء-

ووزارات المالية 

واإلقتصاد والتجارة 

 وإدارة الجمارك 

التواصل مع اإلدارات 

 المعنية )مجلس الوزراء

ووزارات المالية 

واإلقتصاد والتجارة 

 وادارة الجمارك (

 

العمل على رفع الرسوم الجمركية  ال ميزانية إضافية

على بعض السلع المستوردة 

 والمنافسة للسلع الداخلية

الرسوم الجمركية حيث  العمل على رفع

يمكن على بعض السلع المستوردة 

والمنافسة للسلع الداخلية بسبب زيادة 

 الواردات واإلغراق والدعم

7.3.1 

 

x x x x x x -  +صانعو القرار

مصلحة الشؤون التقنية 

 والخدمات الصناعية

 - مجلس الوزراء -

وزارة  -وزارة المالية 

اإلقتصاد والتجارة 

 وإدارة الجمارك 

 

 

العمل المشترك بين 

اإلدارات المعنية لتسهيل 

إجراءات إصدار 

اإلجازات ووضع 

 شروطها وضوابطها 

 

 

التواصل مع اإلدارات المعنية لتسهيل  ال ميزانية إضافية

إجراءات إجازات االستيراد 

 والتصدير 

 

 

 

 

اإلستيراد والتصدير حيث فرض إجازات 

 يلزم
8.3.1 
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 الوقت

 

 الوحدة المسؤولة

 الداخلية والخارجية

 

النتيجة الواجب بلوغها 

 بحلول نهاية السنة

 

زانية يالم

االضافية التي 

تدعو الحاجة 

اليها من اجل 

اجتياز المراحل 

 هذا العام

 

 وصف مقتضب للنشاط

) المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا 

 العام(

 

 اسم النشاط

 

رقم النشاط 

)بحسب 

الخطة 

 االستراتيجية(

2017 2016 

Q

4 

Q

3 

Q

2 

Q

1 

Q

4 

Q

3 

x 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

x 

مصلحة الدراسات  - 

واالنماء  االقتصادية

 الصناعي/ دائرة

التخطيط والتنمية 

  - الصناعية

 درات دائرة تشجيع الصا

 دائرة اإلحصاءات 

 والمعلومات

جمعية الصناعيين  -

 م واالعالنالوسائل االع

متابعةةةةةةة العمةةةةةةل علةةةةةةى -

تطةةةةةةوير مجلةةةةةةة الحةةةةةةد  

الصةةةةةةةةةةناعي  والةةةةةةةةةةدليل 

وتحةةةةةةةةةةديث  الصةةةةةةةةةةناعي

   الصفحة اإللكترونية

 

توسةةةيع نطةةةاق توزيعهةةةا  -

 في الداخل والخارج

استعمال وسائل النشر المتاحة لتوجيه  ال ميزانية إضافية

 العام إلستهالك السلع الوطنيةالرأي 

العمل المستمرعلى إستعمال وسةائل النشةر 

الخاصةةةةةةةة بةةةةةةةالوزارة )مجلةةةةةةةة الحةةةةةةةد  

األدلةةةةةة ،الصةةةةةناعي،  دليةةةةةل الصةةةةةناعات 

الصفحة اإللكترونية ( وغيرهةا  ،التوجيهية

صةةةةةةحف(  ،تلفزيةةةةةةون ،)افةةةةةةالم وثائقيةةةةةةة 

والطةةةرق اإلعالميةةةة واإلعالنيةةةة األخةةةرى 

 للتأثير والتوجيه

10.3.1 

 

x x x x x x -  مصلحة المعلومات

الصناعية / دائرة 

ات والمعلومات االحصاء

التراخيص  بالتعاون مع 

والشؤون التقنية 

 والخدمات الصناعية

 والدراسات اإلقتصادية

إدارة الجمارك   -

واإلحصاء المركزي 

وجمعية الصناعيين 

 اللبنانيين

إعتمةةاد تحليةةل المعلومةةات 

ووضةةةةةةةةةةةع الدراسةةةةةةةةةةةات 

 اإلحصائية

قيةةةام مصةةةلحة المعلومةةةات الصةةةناعية  ال ميزانية إضافية

بتةةةةةأمين المعلومةةةةةات واالحصةةةةةاءات 

 بشكل دوري 

الصةناعية  تأمين اإلحصاءات والمعلومةات

وتيويمهةةةةا للبنةةةةاء عليهةةةةا فةةةةي السياسةةةةات 

 واألنشطة والتوجهات

1.1.2 

x x x x x x   مصلحة الدراسات

االقتصادية واالنماء 

الصناعي / دائرة 

والتنمية التخطيط 

جمعية  - الصناعية

إتحاد  – الصناعيين

غرف التجارة والصناعة 

التجمعات  –والزراعة 

 –النقابات  –ةالصناعي

 – وإعالن وسائل إعالم

 وزارة الخارجية 

 والمغتربين

التةةةةرويج للصةةةةادرات قةةةةد 

تةةةأمن  عبةةةر التعةةةاون مةةةع  

البعثةةةةةةات اللبنانيةةةةةةة فةةةةةةي 

الخارج والبعثات األجنبية 

والفةةةةةةةاعلين فةةةةةةي لبنةةةةةةان 

المعنيةةةةةةين فةةةةةةي القطةةةةةةاع 

الخةةةةةةةةةةةةةاص )جمعيةةةةةةةةةةةةةة 

إتحةةةةةةةةةاد  –الصةةةةةةةةةناعيين 

غةةةةةةةةةةةةةةةرف التجةةةةةةةةةةةةةةةارة 

تجمعةةةةات  –ووالصةةةةناعة 

وسةائل  –نقابات -صناعية

 إعالم

العمةةةةةةل علةةةةةةى زيةةةةةةادة الصةةةةةةادرات  ال ميزانية إضافية

الصةةةةةةةناعية وتشةةةةةةةجيع االسةةةةةةةةتهالك 

األجنبةةي للسةةلع اللبنانيةةة عبةةر التةةرويج 

 االعالمي واالعالني

اإلعالنةي عبةر تغطيةة مي والترويج اإلعال

الصةةةةادرات  لزيةةةةادة جميةةةةع األنشةةةةطة 

 الصةةةناعية وتشةةةجيع اإلسةةةتهالك األجنبةةةي

 للمنتجات الوطنية.

 

3.1.2 
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 الوقت

 

 الوحدة المسؤولة

 الداخلية والخارجية

 

النتيجة الواجب بلوغها 

 بحلول نهاية السنة

 

زانية يالم

االضافية التي 

تدعو الحاجة 

اليها من اجل 

المراحل اجتياز 

 هذا العام

 

 وصف مقتضب للنشاط

) المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا 

 العام(

 

 اسم النشاط

 

رقم النشاط 

)بحسب 

الخطة 

 االستراتيجية(

2017 2016 

Q

4 

Q

3 

Q

2 

Q

1 

Q

4 

Q

3 

   

 

 

x 

 x x -دائةةةرة صةةانعو القةةرار +

تشةةةةةةجيع الصةةةةةةادرات + 

دائةةرة التخطةةيط والتنميةةة 

دائةةةةةةةةةةةرة +الصةةةةةةةةةةةناعية 

التعةةةةةةةةةاون والعالقةةةةةةةةةات 

+ منسةةةةةةةةقو  الصةةةةةةةةناعي

 المشاريع والبرامج

وزارة اإلقتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد  -

منظمةةةة األمةةةم  -والتجةةةارة

المتحةةةةةةةةةةةةةةدة للتنميةةةةةةةةةةةةةةة 

   - UNIDOالصناعية/

ALI  جمعية الصناعيين/

االتحةةةةةةةةةةاد  -اللبنةةةةةةةةةةانيين 

 EUاألوروبي/

بروتوكةةول التعةةةاون تةةةم  -

 تفعيله وتطويره 

 

آلية عمل قد تةم وضةعها   -

واشةةةراك وإختيةةةار لةةةدعم 

الشةةةةةةةةةةركات المناسةةةةةةةةةةبة 

 للمشاركة في المعارض

 ال ميزانية إضافية 

تمويل خارجي من  

UNIDO EU, 

ALI 

تفعيةةةةةل المشةةةةةاركة فةةةةةي المعةةةةةارض 

 المحلية والدولية 

تنظةةةةةةةيم المعةةةةةةةارض داخليةةةةةةةاً وخارجيةةةةةةةاً 

والمشةةةاركة فيهةةةا ضةةةمن منظةةةور متطةةةور 

 هادف  ومتخصص

4.1.2 

 

x x x x x x -  صةةةةةةةةةانعو القةةةةةةةةةرار+  

 -دائرة تشجيع الصادرات

دائةةرة التخطةةيط والتنميةةة 

 الصناعية(

وزارة الخارجيةةةةةةة  -

 –والمغتتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةربين 

EUاالتحاد األوروبي/ 

UNIDO 

تواصل مباشر مةع وزارة  

الخارجيةةةةةةة والمغتةةةةةةربين 

 ووحداتها المتخصصة

 ال ميزانية إضافية

تمويل خارجي من 

UNIDO EU  

 ووزارة الخارجيةةةة

 والمغتربين

ل التجةةةةاري والتعريةةةةف زيةةةةادة التبةةةةاد

بالمنتجةةةةات اللبنانيةةةةة عبةةةةر التواصةةةةل 

والتنسةةةةةةيق مةةةةةةع البعثةةةةةةات اللبنانيةةةةةةة 

 واألجنبية

ترسيخ آليةة التواصةل مةع البعثةات اللبنانيةة 

في الخةارج بالتنسةيق مةع وزارة الخارجيةة 

والمغتةربين ومةع البعثةات اإلحنبيةة العاملةةة 

فةةةةي لبنةةةةان والمنظمةةةةات الدوليةةةةة لتسةةةةهيل 

ي والتعريةةةةف بالمنتجةةةةات التبةةةةادل التجةةةةار

اللبنانيةةةة وتقريةةةب الصةةةناعيين مةةةن رجةةةال 

 األعمال والتجار.

5.1.2 

 

x  x x x x - دائةةةةةةةةةرة المواصةةةةةةةةةفات

 ومراقبة الجودة

 Libanليبةةةان بةةةاك/  -

Pack جمعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة/

 الصةةناعيين اللبنةةانيين/ 

ALI 

إقامةةةةةة ورش عمةةةةةل مةةةةةع 

 جمعيةةةةة الصةةةةناعيين  

 Libanللتعريةةةةةف ب

Pack 

 Libanالعمةةةل علةةةى التعريةةةف ب ال ميزانية إضافية

Pack عبر إقامة ورش عمل 

دعةةم ليبةةان بةةاك وتوسةةيع مروحةةة التعريةةف 

 به بين الصناعيين

 

 

1.2.2 

 

x x x x x x - دائةةةةةةةةةرة المواصةةةةةةةةةفات

 ومراقبة الجودة

- LIBNOR  مؤسسةةةةةةةةة

المقةةةةاييس والمواصةةةةفات 

 اللبنانية

وضةةع توصةةيات إلصةةدار 

مواصفات جديةدة وقواعةد 

 فنية

 

التواصةةةةةل مةةةةةع مؤسسةةةةةة المقةةةةةاييس  إضافيةال ميزانية 

والمواصةةةفات اللبنانيةةةة  لحثهةةةا علةةةى 

إصدار مواصفات جديدة وقواعد فنيةة 

 لتحسين جودة المنتج اللبناني

 

حةةةةةث مؤسسةةةةةة المقةةةةةاييس والمواصةةةةةفات 

اللبنانيةةة علةةى تكثيةةف إصةةدار المواصةةفات 

وتطبيقهةةةا لرفةةةع مسةةةتوى جةةةدوى اإلنتةةةاج 

 الوطني 

 

2.2.2 
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 الوقت

 

 المسؤولةالوحدة 

 الداخلية والخارجية

 

النتيجة الواجب بلوغها 

 بحلول نهاية السنة

 

زانية يالم

االضافية التي 

تدعو الحاجة 

اليها من اجل 

اجتياز المراحل 

 هذا العام

 

 وصف مقتضب للنشاط

) المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا 

 العام(

 

 اسم النشاط

 

رقم النشاط 

)بحسب 

الخطة 

 االستراتيجية(

2017 2016 

Q

4 

Q

3 

Q

2 

Q

1 

Q

4 

Q

3 

x x x x x x - صةةانعو القةةرار + دائةةرة

المواصةةةةةةةفات ومراقبةةةةةةةة 

   الجودة

 دائرة تشجيع الصادرات

 دائرة الحماية والدعم

- LIBNOR  مؤسسةةةةةةةةة

المقةةةةاييس والمواصةةةةفات 

اللبنانيةةةة/ معهةةةد البحةةةو  

    IRIالصناعية/

وغةةةةةةةةةةةةةرف التجةةةةةةةةةةةةةارة 

 والصناعة والزراعة

مروحةةة اإلتصةةال توسةةيع 

والتواصةةةةل مةةةةع البعثةةةةات 

 األجنبية

 ال ميزانية إضافية 

تمويةةةةةةةةةةةةةةل وزارة 

 اإلقتصاد

التنسةةيق مةةع الجهةةات المعنيةةة لوضةةع 

وتوقيةةع مةةذكرات التفةةاهم واالتفاقيةةات 

الدوليةةة المتعلقةةة بةةاالعتراف المتبةةادل 

بالمواصةةةةةةفات الوطنيةةةةةةة وشةةةةةةهادات 

 المطابقة

وليةة توقيع مذكرات التفةاهم واإلتفاقيةات الد

المتعلقة بةاإلعتراف المتبةادل بالمواصةفات 

 الوطنية وشهادات المطابقة

3.2.2 

x x x x x x  

-التأهيةةةةةل التقنةةةةةيدائةةةةةرة 

دائةةةةةةةةةةرة المواصةةةةةةةةةةفات 

 ومراقبة الجودة

 

 الدراسةةةات التقنيةةةةدائةةةرة 

 ودائرة التقنية

- Qualeb برنةةةةةةةةةةةةةامج /

مؤسسةةةةةةةةةةةةة  -الجةةةةةةةةةةةةودة

المقةةةةاييس والمواصةةةةفات 

 -LIBNOR اللبنانيةةةة/

البحةةةةةةةةةةةةةةةو  معهةةةةةةةةةةةةةةةد 

    IRIالصناعية/

اإلشتراك في ورش عمةل 

 +   مةةةةةةةع الشةةةةةةةركاء

مؤسسةةةةةات مةةةةةن القطةةةةةاع 

 الخاص

LIBNOR - (IRI 

QUALEB) 

+ مؤسسات من القطةاع   

 الخاص

لتقةةةةديم مسةةةةاعدات تقنيةةةةة 

للمصةةانع للحصةةول علةةى 

 شهادات:

CE Mark- ISO 

زيةةةادة المسةةةاعدات التقنيةةةة للمصةةةانع  ال ميزانية إضافية

 على شهادات:تمهيدا للحصول 

CE Mark- ISO 

 

تنظةةةةةةةةيم ورش عمةةةةةةةةل مةةةةةةةةع الشةةةةةةةةركاء 

(LIBNOR- IRI- QUALEB) 

لتقةةديم  + مؤسسةةات مةةن القطةةاع الخةةاص  

مسةةاعدات تقنيةةة للمصةةانع للحصةةول علةةى 

 (CE Mark -  ISOشهادات:  )

4.2.2 

 

x 

 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

 

x 

صانعو القرار + دائةرة  -

 الحماية والدعم

واإلنمةةاء دائةةرة التخطةةيط 

 الصناعي

والدراسات  دائرة القضايا

 نيةالقانو

إدارة  –وزارة الماليةةةةةةةة  -

مجلةةةةةةةةةةس  -الجمةةةةةةةةةةارك 

مجلةةس نةةواب  -الةةوزراء 

وضةةةةةةةةةةةع المبةةةةةةةةةةةررات -

 واألسباب الموجبة 

 

- Lobbying for 

50% 

 ال ميزانية إضافية

 

متابعة العمل مع الجهات المعنية على 

إصةةةةةةدار اآلليةةةةةةة التطبيقيةةةةةةة إلعفةةةةةةاء 

الصةةةادرات الصةةةةناعية مةةةةن ضةةةةريبة 

% ومةةن ثةةم اقتةةرا  50الةةدخل بنسةةبة 

 % 100مشروع قانون إعفائي بنسبة 

العمةةةةةل علةةةةةى مشةةةةةروع قةةةةةانون ب عفةةةةةاء 

الصةةادرات الصةةناعية مةةن ضةةريبة الةةدخل 

% بعةةةةةد ان إسةةةةةتقر تطبيةةةةةق 100بنسةةةةةبة 

% من  50باإلعفاء بنسبة  اضيالقانون الق

 الضريبة

1.3.2 
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 لمختصةولجانه ا

  الوقت

 الوحدة المسؤولة

 الداخلية والخارجية

 

النتيجة الواجب بلوغها 

 بحلول نهاية السنة

 

زانية يالم

االضافية التي 

تدعو الحاجة 

اليها من اجل 

اجتياز المراحل 

 هذا العام

 

 وصف مقتضب للنشاط

) المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا 

 العام(

 

 اسم النشاط

 

رقم النشاط 

)بحسب 

الخطة 

 االستراتيجية(

2017 2016 

Q

4 

Q

3 

Q

2 

Q

1 

Q

4 

Q

3 

x x x x x x -  دائةةةةةةةةةةةةةةرة تشةةةةةةةةةةةةةةجيع

الصةةةةةادرات + مصةةةةةلحة 

 لشؤون التقنية ا

دائةةةةرة الحمايةةةةة والةةةةدعم 

الخةةةةةةةةةةةةدمات دائةةةةةةةةةةةةرة و

 الصناعية

إجتماعةةةةةةةةات مةةةةةةةةع ادارة 

الجمةةةةةةارك  والةةةةةةوزارات 

 المعنية

التواصل مع الجهات المعنيةة لتبسةيط   ميزانية إضافيةال 

 إجراءات التصدير

 

تخفيةةف إجةةراءات التصةةدير بالتعةةاون مةةع 

 ادارة الجمارك والوزارات المعنية مباشرة 

رة  والصةحة والزراعةةة ) اإلقتصةاد والتجةا

 والبيئة...(

2.3.2 

 

   x   -  صانعو القرار + دائةرة

 الحماية والدعم

والدراسات  دائرة القضايا

  القانونية 

واإلنمةةاء  دائةةرة التخطةةيط

 الصناعي

إدارة  -ةوزارة الماليةةةةةةةةة -

مجلةةةةةةةةةةس  -الجمةةةةةةةةةةارك 

 الوزراء

تفعيةةةةةةةةةةةل اإلتصةةةةةةةةةةةاالت 

 والضغط من أجلها

lobbying 

 

تفعيةةل التواصةةل مةةع الجهةةات المعنيةةة  ال ميزانية إضافية 

مةةةةن أجةةةةل إقةةةةرار مشةةةةروع القةةةةانون 

 المتعلق باالعفاء الضريبي

إقرار مشروع القانون المتعلةق العمل على 

ب عفةةاء المةةواد األوليةةة واألالت والمعةةدات 

 المستوردة للصناعة من الضريبة

 

3.3.2 

     x - ة التةةةةراخيص+ مصةةةلح

+ تقنةةةةيدائةةةةرة التأهيةةةةل ال

منسةةةةةةةةةةةةقو المشةةةةةةةةةةةةاريع 

 والبرامج

وزارة  -الجامعةةةةةةةةةةةةةةةات -

 -التربيةةةة والتعلةةةيم العةةةالي

جمعيةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةناعيين 

 ALIاللبنانيين/

آليةة  تواصةل تةربط إنشاء 

بةةةةةةةين أقطةةةةةةةاب المثلةةةةةةةث 

المتمثةل بةوزارة الصةناعة 

وجمعيةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةناعيين 

والمصةةةةةةانع مةةةةةةن جهةةةةةةة 

والجامعةةةةةات مةةةةةن جهةةةةةة 

 اخرى

تشةةةجيع اصةةةحاب المصةةةانع إلسةةةتقبال  ال ميزانية إضافية 

طةةةالب الجامعةةةةات المتمةةةرنين لفتةةةةرة 

 زمنية محددة

الطلةةةب مةةةن أصةةةحاب المصةةةانع إسةةةتقبال 

مةةةن أجةةةل  طةةةالب جامعةةةات ومعاهةةةد فنيةةةة

تةةةةةرتبط  (stage)إجةةةةةراء فتةةةةةرة تمةةةةةرين 

باختصاصةةةةةةةاتهم بالتنسةةةةةةةيق مةةةةةةةع وزارة 

  الصناعة

 

1.1.3 

 

   x  

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

فريةةةةةق عمةةةةةل برئاسةةةةةة  -

 سعادة المدير العام

وزارة التربيةةة والتعلةةيم  -

الجامعةةةةةةةةةةات  -العةةةةةةةةةةالي

جمعيةةةة  -والمعاهةةد الفنيةةةة

 -الصةةةةةةناعيين اللبنةةةةةةانيين

معهةةد البحةةو  الصةةناعية 

والمجلةةةةةةةةةةس الةةةةةةةةةةوطني 

 للبحو  العلمية

 شةةةبكة العالقةةةات تفعلةةة  -

مةةةةةةةن القطةةةةةةةاعين العةةةةةةةام 

 والخاص

  

 LIRAوتفعيل برنامج  -

 

 

 

 

القطةةاعين  بةةين عالقةةات شةةبكةإنشةةاء  ال ميزانية إضافية

العةةةةةةام والخةةةةةةاص لتحفيةةةةةةز عوامةةةةةةل 

 االبتكةار والتطةةوير وتفعيةةل برنةةامج 

LIRA 

 

إيجةةةاد شةةةبكة تواصةةةل فاعةةةل وتعةةةاون بةةةين 

الجهةةات المعنيةةة لتحفيةةز عوامةةل االبتكةةار 

والتطةةوير)وزارة التربيةةة والتعلةةيم العةةالي، 

الجامعةةةةةةةات والمعاهةةةةةةةد الفنيةةةةةةةة جمعيةةةةةةةة 

الصةةةةناعيين ومعهةةةةةد البحةةةةةو  الصةةةةةناعة 

 والمجلس الوطني للبحو  العلمية(.

 

2.1.3 
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 الوقت

 

 الوحدة المسؤولة

 الداخلية والخارجية

 

النتيجة الواجب بلوغها 

 السنة بحلول نهاية

 

زانية يالم

االضافية التي 

تدعو الحاجة 

اليها من اجل 

اجتياز المراحل 

 هذا العام

 

 وصف مقتضب للنشاط

) المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا 

 العام(

 

 اسم النشاط

 

رقم النشاط 

)بحسب 

الخطة 

 االستراتيجية(

 

2017 106 

Q

4 

Q

3 

Q

2 

Q

1 

Q

4 

Q

3 

x x x x 

 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

 

 

صةةانعو القةةرار + دائةةرة -

 الحماية والدعم

دائرة القضايا والدراسات 

 القانونية

إدارة  -وزارة الماليةةةةةةةة - 

مجلةةةةةةةةةس  -الجمةةةةةةةةةارك  

مجلس النةواب  -الوزراء 

 ولجانه المختصة

لقةةةةةةةةةاءات مةةةةةةةةةع وزارة  -

 المالية وادارة الجمارك 

 

ورش عمةةل مةةع جمعيةةة  -

الصناعيين اللبنانيين ومةع 

 الةةةوزارات المعنيةةةة حةةةول

اهميةةةةةةةةةة إقةةةةةةةةةرار هةةةةةةةةةذا 

 المشروع

 

متابعةةةة العمةةةل مةةةع الجهةةةات المعنيةةةة  ال ميزانية إضافية

إلقةرار مشةروع القةةانون لحسةم نفقةةات 

 األبحا  والتطوير من ضريبة الدخل

السعي إلقرار مشروع القانون الرامي إلى 

مكةةرر مةةن قةةانون ضةةريبة  5تعةةديل المةةادة 

الةةةةةدخل لجهةةةةةة إعفةةةةةاء نفقةةةةةات األبحةةةةةا  

 ريبة الدخلوالتطوير من ض

3.1.3 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

و القرار + دائةرة صانع -

دائةةةرة   - تقنةةةيالتأهيةةةل ال

 -تشةةةةةةةجيع الصةةةةةةةادرات 

دائةةرة التخطةةيط والتنميةةة 

 الصناعية

دائرة القضايا والدراسات 

 القانونية

 

جمعيةةةةةةةة الصةةةةةةةناعيين  -

وزارة التربيةة  -اللبنانيين 

 -والتعلةةةةةةةةةةةةةيم العةةةةةةةةةةةةةالي

 الجامعات  

تمديةةةةةد اإلتفاقيةةةةةة بةةةةةةين  -

 الوزارتين والجمعية 

 

 

وتفعيةةةل التواصةةةل بةةةين  -

 المعاهد والمصانع

 ال ميزانية إضافية

تمويل خارجي من 

وزارة التربيةةةةةةةةةةةةةة 

  IRIوالجامعات و

 ALIو

 التواصةةل مةةع وزارة التربيةةة والتعلةةيم

العةةالي وجمعيةةة الصةةناعيين اللبنةةانيين 

 لتجديد إتفاقية التعاون الموقعة 

تفعيل العمل ب تفاقية التعاون الموقعةة بةين 

وزارتةةةةي الصةةةةناعة والتربيةةةةة و التعلةةةةيم 

العةةةةالي وجمعيةةةةة الصةةةةناعيين اللبنةةةةانيين 

لتقريةةب المنةةاهج والبةةرامل التعليميةةة مةةن 

الحاجةةةةةات التصةةةةةنيعية وإليجةةةةةاد بةةةةةدائل 

 ج جديدة ومتطورة وذلك:وطرق إنتا

بزيةةةةةارات الصةةةةةناعيين الةةةةةى المعاهةةةةةد  -

 والجامعات 

ب سةةةةةةتقبال الطةةةةةةالب ومةةةةةةن مختلةةةةةةةف  -

المسةةةةةةتويات فةةةةةةي المصةةةةةةانع لتعةةةةةةريفهم 

 بالصناعة الوطنية.

بكسةةةر حةةةاجز الةةةرفض والعدائيةةةة بةةةين  -

 المجتمع اللبناني والصناعة الوطنية 

ربةةةةةةط إسةةةةةةتهالك المنتجةةةةةةات المحليةةةةةةة  -

 باإلنتماء الوطني

4.1.3 

x x x x x x -  صانعو القةرار+ منسةق

+ مصةةةةةةةلحتي  اليونيةةةةةةةدو

المعلومةةةات الصةةةناعية + 

الشةةةةةةةةةةةةةةؤون التقنيةةةةةةةةةةةةةةة 

 والخدمات الصناعية

 -وزارة االتصةةةةةةةةةةةةةةاالت 

Berytech - BIAT -   

إجتماعةةةةات تنسةةةةيقية مةةةةع 

الجهات التي تؤمن تمويةل 

وإدارة و/أو مسةةةةةةةةةاعدات 

تقنيةةةةةةةةةةةةةة للحاضةةةةةةةةةةةةةنات 

الصةةةةةةناعية وللتجمعةةةةةةات 

والنقابةةةةةةةةةات الصةةةةةةةةةناعية 

 المتخصصة

 

ال ميزانيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 إلضافية

التواصةةل مةةع الجهةةات المعنيةةة لتةةأمين 

مسةةةاعدات تقنيةةةة وماليةةةة للحاضةةةنات 

الصةةةةةةناعية وللتجمعةةةةةةات الصةةةةةةناعية 

 والنقابات المتخصصة

إقامة إجتماعات تنسيقية مع الجهات التةي 

تؤمن تمويل وإدارة و/أو مسةاعدات تقنيةة 

للحاضةةةةنات الصةةةةناعية لةةةةدعم اصةةةةحاب 

االبتكةةارات فةةي الميةةادين التةةي تسةةاهم فةةي 

تطةةةةوير القطةةةةاع الصةةةةناعي وتكنولوجيةةةةا 

-المعلومةةةةةةةةةةةةات )وزارة االتصةةةةةةةةةةةةاالت 

Berytech – BIAT)  -SouthBic.) 

1.2.3 
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 الوق 

 

 

 الوحدة المسؤولة

 الداخلية والخارجية

 

النتيجة الواجب بلوغها 

 بحلول نهاية السنة

 

زانية يالم

االضافية التي 

 تدعو الحاجة

اليها من اجل 

اجتياز المراحل 

 هذا العام

 

 وصف مقتضب للنشاط

) المراحل التي ينبغي اجتيازها هذا 

 العام(

 

 اسم النشاط

 

رقم النشاط 

)بحسب 

الخطة 

 االستراتيجية(

 

2017 

 

2016 

Q

4 

Q

3 

Q

2 

Q

1 

Q

4 

Q

3 

x x x x x x - صةةانعو القةةرار +دائةةةرة

تشةةةةةةةجيع الصةةةةةةةادرات+ 

والدراسات دائرة القضايا 

القانونيةةةةةةةةةةة+ الةةةةةةةةةةدوائر 

المختصةةةة كالمواصةةةةفات 

ومراقبةةةةةةةةةةة الجةةةةةةةةةةودة + 

 الترخيص.

وزارة  -الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةات-

جمعيةةةةةةةةةةةةةةة  -التربيةةةةةةةةةةةةةةة

الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةناعيين 

   IRI –ALIاللبنانيين/

توجيةةةةةه المصةةةةةانع نحةةةةةو 

صناعات القيمةة المضةافة 

وتةةأمين التعةةاطف والةةدعم 

 لها

 

 ال ميزانية إضافية 

وتمويةةةةل خةةةةارجي 

من وزارة التلربية 

والجامعةةةةةةةةةةةةةةات و 

ALI وIRI 

العمةةةل المشةةةترك مةةةع مراكةةةز البحةةةث 

العلمةةةةةي ال سةةةةةيما مجلةةةةةس البحةةةةةو  

العلميةةةةةةة لتطةةةةةةوير بنةةةةةةود مشةةةةةةاريع 

االتفاقيةةةات لتطةةةوير بعةةةض المجةةةاالت 

التخصصةةةةةية ذات القيمةةةةةة المضةةةةةافة 

 العالية

تطةةوير بنةةود مشةةاريع اإلتفاقيةةات والتعةةاون 

خبةةةرات باإلشةةةتراك مةةةع العلمةةةي وتبةةةادل ال

الجامعات ومراكةز البحةث العلمةي لتطبيةق 

أفضل األبحا   في المجاالت التخصصةية 

التةةةي تراهةةةا الةةةوزارة مناسةةةبة كتكنولوجيةةةا 

النانو،الميكاترونيةةك، الصةةناعات الغذائيةةة، 

(، الطاقةات  softwareاألدوية، البرمجة )

البديلةةةةةةةةةة، تصةةةةةةةةةنيع المعةةةةةةةةةدات واآلآلت 

لتجميليةة والعطةةور، الصةناعية، المنتجةةات ا

األعشةةةةةةاب الطبيةةةةةةة، الكيميةةةةةةاء الحيويةةةةةةة 

 والصناعية والصناعات التدويرية... .

2.2.3 
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 التقرير –خطة العمل  3.

 

 

الفاااارق باااين ماااا تااام التخطاااي  لااا  وماااا تااام 

 تحقيق 

 

 

نتيجة او حالة النشاط التي تم بلوغها في الواقع فاي 

 نهاية العام

 

 

 بحلول نهاية السنةالنتيجة الواجب بلوغها 

 

 

 اسم النشاط

 

 

رقااااااااام النشااااااااااط 

)بحساااااب الخطاااااة 

 االستراتيجية(

التشةةةةاورمع الصةةةةناعيين والحةةةةرفيين لألخةةةةذ -   

 بطلباتهم

 

 8018المرسومين   تعديل  إقرار مشروعي -

 لتبسيط إجراءات التراخيص 5243و

تبسةةيط إجةةراءات التةةرخيص الخاصةةة بهةةذه 

المؤسسةةةات وقوننةةةة اوضةةةاعها وتوجيههةةةا 

بالتعةةةةاون مةةةةع الشةةةةركاء )وزارة الشةةةةؤون 

اإلجتماعيةةةةةة، نقابةةةةةة الحةةةةةرفيين، جمعيةةةةةة 

 الصناعيين اللبنانيين(.

1.1.1 

 

 مسودة القرار أقرت -  

 

 

 

 إبتدأ التنفيذ الفعلي للمشروع-  

مأسسةةةةةة الحةةةةةوار بةةةةةين القطةةةةةاعين العةةةةةام 

والخةةةةةاص لةةةةةدعم المؤسسةةةةةات الصةةةةةغيرة 

والمتوسةةطة والحرفيةةة ال سةةيما تكنولوجيةةا 

المعلومةةةات، األعشةةةاب ولوحةةةات الةةةةتحكم 

االلكتروني وتعميمها تباعةاً علةى قطاعةات 

 اخرى

3.1.1 

لقةةاءات مةةع الجهةةات المعنيةةة )رئاسةةة مجلةةس  -  

الةةةةةةوزراء والنةةةةةةواب و وزارة الماليةةةةةةة وادارة 

 الجمارك (   

 تنفيذ المشروع وإنجاز المراسالت الالزمة -

إقةةرار مشةةروع قةةانون الةةدمج بةةين  متابعةةة

المصةةةةةةةةانع ونشةةةةةةةةر فوائةةةةةةةةده وتوجيةةةةةةةةه 

مةةن  اإلسةةتثمارات نحةةو التوسةةع والتكامةةل

أجةةل تفعيةةل المرسةةوم المتعلةةق بالتحسةةين 

العقةةاري وتخفةةيض نسةةبة الضةةريبة )مةةن 

% بأقل تقدير( لتخفيةف العةبء 5الى  10

 عن الصناعين.

4.1.1 

 

لدراسات اإلنشائية لمكتب إستشاري إتمام ا-  

نجاز البنى التحتية متخصص من اجل إ

 –تربل –ناعية الجديدة  )بعلبكللمناطق الص

 ( بالتعاون مع اليونيدو  ليليةج

 التلزيم بمناقصة دولية عبر اليونيدو -

 

 

 

 

 

 

رفةةةةع مسةةةةتوى دائةةةةرة المةةةةدن والمنةةةةاطق 

الوزارة الى مصةلحة وتقويةة الصناعية في 

وإنجةةةةاز البنةةةةى التحتيةةةةة للمنةةةةاطق دورهةةةةا 

–يةةةدة المقترحةةةة  )بعلبةةةك الصةةةناعية الجد

 ( بالتعاون مع اليونيدو. ليليةج –تربل 

 

 

 

 

1.2.1 
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الفارق بين ما تم التخطي  ل  وما تم 

 تحقيق 

 

 

نتيجة او حالة النشاط التي تم بلوغها في الواقع في 

 نهاية العام

 

 

 النتيجة الواجب بلوغها بحلول نهاية السنة

 

 

 اسم النشاط

 

النشاط رقم 

)بحسب الخطة 

 االستراتيجية(

 فريق عمل تم تشكيله  -  

 

 

 ووضع خطة تنفيذية -

عقةةةةةد إجتماعةةةةةات دوريةةةةةة مةةةةةع اإلدارات 

والجهةةةةةةةةةات المعنيةةةةةةةةةة ) إدارات عامةةةةةةةةةة 

ومؤسسةةةةات عامةةةةة ونقابةةةةات والبلةةةةديات( 

لتطةةوير البنةةى التحتيةةة والخةةدمات الداعمةةة 

 للمؤسسات والمناطق الصناعية . 

2.2.1 

 

إسةةةةتطالع رأي الصةةةةناعيين حةةةةول حاجةةةةاتهم -  

التدريبيةةةةةة لتحديةةةةةد الئحةةةةةة كاملةةةةةة بالةةةةةدورات 

التدربية القائمة بالتعاون مع جمعية الصةناعيين 

 وتعميمها على الصناعيين

حةةةةث المصةةةةانع بكةةةةل الوسةةةةائل المتاحةةةةة 

إيجابياً على تدريب عمالهم ورفع مستوى 

 خبراتهم.

1.3.1 

 

زيادتةه وحةل دراسة اوضاع اإلقراض وسبل  -  

 المشاكل القائمة

العمةةةل داخليةةةاً وخارجيةةةاً لةةةدعم المصةةةانع 

المؤهلةةةةة والواعةةةةدة بةةةةالقروض والهبةةةةات 

والتةةدريب وخالفهةةا وتطةةوير تجهيزاتهةةا و 

 قدراتها اإلنتاجية

2.3.1 

 

إقامةةةةة ورش عمةةةةل هادفةةةةة لتعمةةةةيم مفهةةةةومي -  

 التخصصية و التكامل باإلنتاج

والدوليةة التواصل مع مختلف الجهات المحلية -

إلعتمةةةةةاد هةةةةةذين المفهةةةةةومين حةةةةةالً للمنافسةةةةةة 

 المضرة.

تعمةةةةيم مفهةةةةومي التخصصةةةةية والتكامةةةةل 

باإلنتةةةاج داخليةةةاً وخارجيةةةاً بكةةةل الوسةةةائل 

 المتاحة.

3.3.1 

التواصةةةل مةةةع وزارة اإلقتصةةةاد والجهةةةات  -  

 الدولية 

 

إقامةةةة ورش عمةةةل حةةةول مكافحةةةة اإلغةةةةراق -

إجراءاتهةةةةا والزيةةةةادة فةةةةي الةةةةواردات وتبسةةةةيط 

 وقواعد المنشأ.

تكثيةةةف إقامةةةة ورش العمةةةل والمةةةؤتمرات 

واإلجتماعةةات للخةةروج بتوصةةيات ملزمةةة 

من شأنها نشر ثقافةة الةوعي حةول مكافحةة 

اإلغةةراق والزيةةادة فةةي الةةواردات وتبسةةيط 

إجراءاتهةةةةةةا وقواعةةةةةةد المنشةةةةةةأ واإللتةةةةةةزام 

المشةةترك بالعمةةل الجةةدي والبنةةاء للمنافسةةة 

 األجنبية الفاعلة تجاه الصناعات

4.3.1 

 

التواصةةةةةةل مةةةةةةع اإلدارات المعنيةةةةةةة  )مجلةةةةةةس   

 والمالية وادارة الجمارك( الوزراء

 

نةةواب أفةةراداً متابعةةة العمةةل الحثيةةث مةةع ال

تعةةديل النصةةوص القانونيةةة لولجانةةاً نيابيةةة 

 المتعلقة :

رسوم المرفأ ) ضمناً قطع غيار اآلالت  -

 الصناعية والمواد األولية الصناعية(

TVA - رسوم الجمارك -  رسوم – 

5.3.1 

 

التواصةةةل مةةةع اإلدارات المعنيةةةة )مجلةةةس  -  

ووزارات المالية واإلقتصةاد والتجةارة  الوزراء

 وادارة الجمارك (

 

 

تطبيةةةةق مبةةةةدأ المعاملةةةةة بالمثةةةةل تجةةةةاه اي 

 إجراءات أجنبية غير مناسبة
6.3.1 
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الفارق بين ما تم التخطي  ل  وما تم 

 تحقيق 

 

 

حالة النشاط التي تم بلوغها في الواقع في نتيجة او 

 نهاية العام

 

 

 النتيجة الواجب بلوغها بحلول نهاية السنة

 

 

 اسم النشاط

 

رقم النشاط 

)بحسب الخطة 

 االستراتيجية(

التواصةةةةةةل مةةةةةةع اإلدارات المعنيةةةةةةة )مجلةةةةةةس   

ووزارات المالية واإلقتصةاد والتجةارة  الوزراء

 وادارة الجمارك (

 

الرسةةوم الجمركيةةة حيةةث  العمةةل علةةى رفةةع

يمكةةةةةن علةةةةةى بعةةةةةض السةةةةةلع المسةةةةةتوردة 

والمنافسةةةة للسةةةلع الداخليةةةةة بسةةةبب زيةةةةادة 

 الواردات واإلغراق والدعم

7.3.1 

 

العمةةل المشةةترك بةةين اإلدارات المعنيةةة لتسةةهيل   

اإلجةةازات ووضةةع شةةروطها  إجةةراءات إصةةدار

 وضوابطها 

فرض إجازات اإلسةتيراد والتصةدير حيةث 

 يلزم
8.3.1 

متابعةةةةة العمةةةةل علةةةةى تطةةةةوير مجلةةةةة الحةةةةد  -  

و تحةةةةديث  الصةةةةناعي  والةةةةدليل الصةةةةناعي

   الصفحة اإللكترونية

 

 توسيع نطاق توزيعها في الداخل والخارج -

العمل المستمرعلى إستعمال وسةائل النشةر 

الخاصة بالوزارة )مجلة الحةد  الصةناعي 

 ،األدلةةةةة التوجيهيةةةةةة،دليةةةةل الصةةةةةناعات  ،

وغيرهةةةةا )افةةةةالم  الصةةةةفحة اإللكترونيةةةةة (

صةةةةحف( والطةةةةرق  ،تلفزيةةةةون ،وثائقيةةةةة 

اإلعالميةةةةة واإلعالنيةةةةة األخةةةةرى للتةةةةأثير 

 والتوجيه

10.3.1 

 

إعتمةةةاد تحليةةةل المعلومةةةات ووضةةةع الدراسةةةات   

 اإلحصائية

الصةناعية  تأمين اإلحصاءات والمعلومةات

وتيويمهةةةةا للبنةةةةاء عليهةةةةا فةةةةي السياسةةةةةات 

 واألنشطة والتوجهات

1.1.2 

للصادرات قد تةأمن  عبةر التعةاون مةع  الترويج   

البعثات اللبنانية في الخةارج والبعثةات األجنبيةة 

فةةةةي لبنةةةةان والفةةةةاعلين المعنيةةةةين فةةةةي القطةةةةاع 

إتحةةةاد غةةةرف  –الخةةةاص )جمعيةةةة الصةةةناعيين 

-تجمعةةةةات صةةةةناعية –التجةةةةارة ووالصةةةةناعة 

 وسائل إعالم –نقابات 

اإلعالنةي عبةر تغطيةة الترويج اإلعالمي و

الصةةةةةادرات   لزيةةةةةاد نشةةةةةطةاأل جميةةةةةع

 األجنبةةةي كالصةةةناعية وتشةةةجيع اإلسةةةتهال

 .للسلع الوطنية

3.1.2 

 

 بروتوكول التعاون تم تفعيله وتطويره  -  

 

آليةةة عمةةل قةةد تةةم وضةةعها  لةةدعم واشةةراك  -

وإختيةةةةار الشةةةةركات المناسةةةةبة للمشةةةةاركة فةةةةي 

 المعارض

تنظةةةةةةةيم المعةةةةةةةارض داخليةةةةةةةاً وخارجيةةةةةةةاً 

متطةةةور  والمشةةةاركة فيهةةةا ضةةةمن منظةةةور

 هادف  ومتخصص

4.1.2 

 

تواصةةةةةةةل مباشةةةةةةةر مةةةةةةةع وزارة  الخارجيةةةةةةةة   

 والمغتربين ووحداتها المتخصصة

ترسيخ آليةة التواصةل مةع البعثةات اللبنانيةة 

في الخةارج بالتنسةيق مةع وزارة الخارجيةة 

والمغتةربين ومةع البعثةةات اإلحنبيةة العاملةةة 

فةةةةي لبنةةةةان والمنظمةةةةات الدوليةةةةة لتسةةةةهيل 

والتعريةةةةف بالمنتجةةةةات  التبةةةةادل التجةةةةاري

اللبنانيةةةة وتقريةةةب الصةةةناعيين مةةةن رجةةةال 

 األعمال والتجار.

 

5.1.2 
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الفارق بين ما تم التخطي  ل  وما تم 

 تحقيق 

 

 

نتيجة او حالة النشاط التي تم بلوغها في الواقع في 

 نهاية العام

 

 

 النتيجة الواجب بلوغها بحلول نهاية السنة

 

 

 اسم النشاط

 

رقم النشاط 

)بحسب الخطة 

 االستراتيجية(

 إقامةةة ورش عمةةل مةةع جمعيةةة الصةةناعيين    

 Liban Packللتعريف ب

دعةةم ليبةةان بةةاك وتوسةةيع مروحةةة التعريةةف 

 به بين الصناعيين
1.2.2 

 

وضةةةع توصةةةيات إلصةةةدار مواصةةةفات جديةةةدة   

 وقواعد فنية

 

حةةةةةث مؤسسةةةةةة المقةةةةةاييس والمواصةةةةةفات 

اللبنانيةةة علةةى تكثيةةف إصةةدار المواصةةفات 

وتطبيقهةةةا لرفةةةع مسةةةتوى جةةةدوى اإلنتةةةاج 

 الوطني 

2.2.2 

توسيع مروحة اإلتصال والتواصل مع البعثةات   

 األجنبية

توقيع مذكرات التفةاهم واإلتفاقيةات الدوليةة 

المتعلقةة بةاإلعتراف المتبةادل بالمواصةفات 

 وشهادات المطابقةالوطنية 

3.2.2 

 اإلشةةةتراك فةةةي ورش عمةةةل مةةةةع الشةةةركاء  

LIBNOR)- (IRI QUALEB)   

لتقةةةةةديم + مؤسسةةةةةات مةةةةةن القطةةةةةاع الخةةةةةاص 

مسةةةةاعدات تقنيةةةةة للمصةةةةانع للحصةةةةول علةةةةى 

 شهادات:

CE Mark- ISO 

 تنظيم ورش عمل مع الشركاء

) (LIBNOR- IRI- QUALEB  +

لتقةةةةةةةديم  مؤسسةةةةةةةات القطةةةةةةةاع الخةةةةةةةاص 

مسةةاعدات تقنيةةة للمصةةانع للحصةةول علةةى 

 (CE Mark -  ISOشهادات:  )

4.2.2 

 

 وضع المبررات واألسباب الموجبة -  

 

- Lobbying for 50% 

العمةةةةةل علةةةةةى مشةةةةةروع قةةةةةانون ب عفةةةةةاء 

الصةةادرات الصةةناعية مةةن ضةةريبة الةةدخل 

% بعةةةةةد ان إسةةةةةتقر تطبيةةةةةق 100بنسةةةةةبة 

من %  50القانون القاضي باإلعفاء بنسبة 

 الضريبة

1.3.2 

إجتماعةةةةات مةةةةع ادارة الجمةةةةارك  والةةةةوزارات   

 المعنية

تخفيةةف إجةةراءات التصةةدير بالتعةةاون مةةع 

 الجمارك والوزارات المعنية مباشرة 

) اإلقتصةاد والتجةةارة  والصةحة والزراعةةة 

 والبيئة...(

2.3.2 

 

 تفعيل اإلتصاالت والضغط من أجلها  

lobbying 

 

 

القانون المتعلةق  العمل على إقرار مشروع

ب عفةةاء المةةواد األوليةةة واألالت والمعةةدات 

 المستوردة للصناعة من الضريبة

3.3.2 

إنشةةاء آليةةة  تواصةةل تةةربط بةةين أقطةةاب المثلةةث   

المتمثةةل بةةوزارة الصةةناعة وجمعيةةة الصةةناعيين 

 والمصانع من جهة والجامعات من جهة اخرى

الطلةةةب مةةةن أصةةةحاب المصةةةانع إسةةةتقبال 

طةةةالب جامعةةةات ومعاهةةةد فنيةةةة مةةةن أجةةةل 

تةةةةةرتبط  (stage)إجةةةةةراء فتةةةةةرة تمةةةةةرين 

باختصاصةةةةةةةاتهم بالتنسةةةةةةةيق مةةةةةةةةع وزارة 

  الصناعة

 

 

1.1.3 
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الفارق بين ما تم التخطي  ل  وما تم 

 تحقيق 

 

 

نتيجة او حالة النشاط التي تم بلوغها في الواقع في 

 نهاية العام

 

 

 النتيجة الواجب بلوغها بحلول نهاية السنة

 

 

 اسم النشاط

 

رقم النشاط 

)بحسب الخطة 

 االستراتيجية(

مةةن القطةةاعين العةةام  بكة العالقةةات تفلعلةة  شةة  -  

 والخاص

  

 LIRAوتفعيل برنامج  -

 

إيجةةةاد شةةةبكة تواصةةةل فاعةةةل وتعةةةاون بةةةين 

الجهةةات المعنيةةة لتحفيةةز عوامةةل االبتكةةار 

التربيةةة والتعلةةيم العةةالي، والتطةةوير)وزارة 

الجامعةةةةةةةات والمعاهةةةةةةةد الفنيةةةةةةةة جمعيةةةةةةةة 

الصةةةةةناعيين ومعهةةةةةد البحةةةةةو  الصةةةةةناعة 

 والمجلس الوطني للبحو  العلمية(.

2.1.3 

 لقاءات مع وزارة المالية وادارة الجمارك  -  

 

ورش عمةل مةع جمعيةةة الصةناعيين اللبنةةانيين  -

ومع الوزارات المعنيةة حةول اهميةة إقةرار هةذا 

 المشروع

 

السعي إلقرار مشروع القانون الرامي إلى 

مكةةرر مةةن قةةانون ضةةريبة  5تعةةديل المةةادة 

الةةةةةدخل لجهةةةةةة إعفةةةةةاء نفقةةةةةات األبحةةةةةا  

 والتطوير من ضريبة الدخل

3.1.3 

 

 تمديد اإلتفاقية بين الوزارتين والجمعية  -  

 

 

 وتفعيل التواصل بين المعاهد والمصانع -

التعاون الموقعةة بةين تفعيل العمل ب تفاقية 

وزارتةةةةي الصةةةةناعة والتربيةةةةة و التعلةةةةيم 

العةةةةالي وجمعيةةةةة الصةةةةناعيين اللبنةةةةانيين 

لتقريةةب المنةةاهج والبةةرامل التعليميةةة مةةن 

الحاجةةةةةات التصةةةةةنيعية وإليجةةةةةاد بةةةةةدائل 

 وطرق إنتاج جديدة ومتطورة وذلك:

بزيةةةةةارات الصةةةةةناعيين الةةةةةى المعاهةةةةةد  -

 والجامعات 

تلةةةةةةةف ب سةةةةةةتقبال الطةةةةةةةالب ومةةةةةةن مخ -

المسةةةةةةتويات فةةةةةةي المصةةةةةةانع لتعةةةةةةريفهم 

 بالصناعة الوطنية.

بكسةةةر حةةةاجز الةةةرفض والعدائيةةةة بةةةين  -

 المجتمع اللبناني والصناعة الوطنية 

ربةةةةةةط إسةةةةةةتهالك المنتجةةةةةةات المحليةةةةةةة  -

 باإلنتماء الوطني

4.1.3 

إجتماعةةةات تنسةةةيقية مةةةع الجهةةةات التةةةي تةةةؤمن   

تمويل وإدارة و/أو مسةاعدات تقنيةة للحاضةنات 

الصةةةةناعية وللتجمعةةةةات الصةةةةناعية والنقابةةةةات 

 المتخصصة

إقامة إجتماعات تنسيقية مع الجهةات التةي 

تؤمن تمويل وإدارة و/أو مسةاعدات تقنيةة 

للحاضةةةةنات الصةةةةناعية لةةةةدعم اصةةةةحاب 

االبتكةةارات فةةي الميةةادين التةةي تسةةاهم فةةي 

تطةةةةوير القطةةةةاع الصةةةةناعي وتكنولوجيةةةةا 

-المعلومةةةةةةةةةةةةات )وزارة االتصةةةةةةةةةةةةاالت 

Berytech – BIAT)  -SouthBic.) 

 

1.2.3 
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الفارق بين ما تم التخطي  ل  وما تم 

 تحقيق 

 

 

نتيجة او حالة النشاط التي تم بلوغها في الواقع في 

 نهاية العام

 

 

 النتيجة الواجب بلوغها بحلول نهاية السنة

 

 

 اسم النشاط

 

رقم النشاط 

)بحسب الخطة 

 االستراتيجية(

صةناعات القيمةة المضةافة توجيه المصانع نحو   

 وتأمين التعاطف والدعم لها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تطةةوير بنةةود مشةةاريع اإلتفاقيةةات والتعةةاون 

العلمةةةي وتبةةةادل الخبةةةرات باإلشةةةتراك مةةةع 

الجامعةات ومراكةز البحةث العلمةي لتطبيةق 

أفضل األبحا   في المجاالت التخصصةية 

التةةةي تراهةةةا الةةةوزارة مناسةةةبة كتكنولوجيةةةا 

النانو،الميكاترونيةةك، الصةةناعات الغذائيةةة، 

(، الطاقةات  softwareاألدوية، البرمجة )

البديلةةةةةةةةةة، تصةةةةةةةةةنيع المعةةةةةةةةةدات واآلآلت 

الصةناعية، المنتجةةات التجميليةةة والعطةةور، 

األعشةةةةةةاب الطبيةةةةةةة، الكيميةةةةةةاء الحيويةةةةةةة 

 والصناعية والصناعات التدويرية... .

2.2.3 



[Type text] 
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