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 انـــً فً لبنـــالصناع اعــة للقطـالتكاملٌ ةـــــالرؤٌ

 "0205 لبنــان الصناعــة" 

 

 

 صناعتنا قوة تغٌٌر" 

 "وابتكاراتنا ازدهار وافتخار

 

 لثانٌةتقٌٌم السنة ا

0/6/0226 - 0/6/0227 

 

 

مدٌر عام وزارة الصناعة                                                                                  

دانً جدعون                                                                                          
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 "إبتكر فً لبنان"

 

 

ستنادا الى مهام وزارة الصناعة المحددة قانونا بصفتها الراعٌة والموجهة والداعمة والمنظمة ا

 للقطاع الصناعً اللبنانً والمرجعٌة ذات الصالحٌة الحصرٌة فً كل ما ٌتعلق بهذا القطاع،

اإلنجازات المحققة تنفٌذا للرإٌة التكاملٌة للقطاع الصناعً اللبنانً   بعرضوبالشفافٌة المسإولة 

ثانً من حزٌران " التً أعلناها فً احتفال الٌوم الوطنً للصناعة اللبنانٌة فً ال2225" لبنان الصناعة 

خطة تخطٌط استراتٌجً رباعً واقعً وموضوعً واستتبعته ببادرت الوزارة  الى وضع ، 2215

معتمدة أسالٌب تحلٌلٌة علمٌة حدٌثة واستطالع تشغٌلٌة لعدد من األهداف المحددة فً رإٌتها العشرٌة 

ورصد أداء  طبٌقتال تبعتببما بات ٌسمح للمراقبٌن آراء مختلف الشركاء المعنٌٌن بتنمٌة الصناعة 

بدقة ما سبق تنفٌذه وما نستمر بتحقٌقه  مواكبموضوعً بّناء مختلف وحدات الوزارة والخروج بتقٌٌم 

 تباعا.

الى الجمٌع للعمل وجه تنوفً خضم األزمات والصراعات التً تعصف بالمنطقة والعالم، 

المضطهدة الشعوب  باتت ملجؤالواعً فً هذه األرض المباركة التً الوجود رسٌخ تبمسإولٌة على 

فٌما تتسع لتشرذمها وتفتٌت أوطانها وبعثرة تارٌخها فقط بها رحاب الدول الواسعة المإٌدة  تضٌقلتً ا

  ،غٌرة المحدودة بامكاناتها أصال لشعبها المفكر أبدا فً الهجرة للبقاءارضنا الص ها ل

  ،المتسارعةوإزاء التحدٌات 

من بهذه المسإولٌة الواعٌة، نضع بتصرف الجمٌع تقٌٌم االنجازات المحققة فً السنة الثانٌة و

آملٌن أن تحث سٌاستنا االٌجابٌة مإسساتنا الوطنٌة ومسإولٌها " 2225رإٌتنا التكاملٌة " لبنان الصناعة 

للنهوض من التعثر الى التنمٌة. على تؤكٌد دعمهم للصناعة وسائر القطاعات االنتاجٌة سبٌال وحٌدا 

" إبتكر فً مطلقٌن شعارنا الجدٌد دعم البقاء بتشجٌع االبتكار، نبذ التراخً إزاء الهجرة وهً رسالتنا و

لبنان" مواكبة للتطور الالفت الذي شهدته قطاعاتنا الصناعٌة فً السنوات األخٌرة وإٌمانا بؤهمٌة وضع 

 تهلك. البحث العلمً فً خدمة االنتاج والمس

ونستهل تقٌٌمنا بلمحة موجزة عن تقدم العمل على المستوى االستراتٌجً ونتناول تفصٌال 

 المحددة.االنجازات المحققة وفقا لألهداف العمالنٌة السبع 

 األهداف اإلستراتٌجٌة : والً :أ

األنشطة المعلنة فً تقٌٌم السنة األولى  التطوٌرٌةبدٌنامٌتها تابعت وزارة الصناعة 

 لقطاع الصناعً الوطنً وترسٌخ دوره االنتاجً االقتصادي واالجتماعًالداعمة ل

ال سٌما مع الجهات المانحة وشركاء االعالمً والخدماتً والعالئقً بتعزٌز التواصل 

فع قدما الدوتبادل الخبرات والتطوٌر العلمً والبحثً كما بادرت الى تفعٌل التدرٌب 
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الوطنٌة المشارٌع العام، الى متابعة تنفٌذ مختلف ؤسسة الحوار بٌن القطاعٌن ممبادرات ب

واالقلٌمٌة المقررة، الى تفعٌل الرقابة ومتابعة أساسٌات الجودة وسالمة الغذاء 

ترسٌخ المرجعٌة الموثوقة للوزارة فً و واالستمرار فً تجهٌز الوزارة وتطوٌرها

 والمعلومات الصناعٌة  مجالً االحصاءات

 

 

 ثانٌا: األهداف العمالنٌة: 

 وخفض اإلستٌراد :توسٌع السوق المحلً بزٌادة اإلنتاج  لهدف األول :ا

خالل الفترة الممتدة عمل المؤسسات الصناعٌة عبر حثها على قوننة أوضاعها  تنظٌم -2

 : 0/6/0227الى  0/6/0226من 

 

مختلف بتعمٌم  وذلك الشفافٌةاعتمادا على المإسسات الصناعٌة مع تم تعزٌز التعاون 

عبر وتنمٌته القطاع الصناعً بالمتعلقة والتقارٌر والمعلومات واالدارٌة لقانونٌة النصوص ا

من خالل والمحدثة باستمرار االلكترونٌة ة الوزارة على صفحوسائل اإلعالم والنشرات 

السنوي والنشرات وقد صدر فً هذه الفترة العدد الثالث من دلٌل الدلٌل القطاعً التروٌجً 

قطاع الصناعات الغذائٌة وتضمن أبرز المعلومات واالحصاءات الصادرة فً هذه الفترة 

القرارات الى جانب نشر وٌجري العمل حالٌا على تحدٌث المعلومات النجاز العدد الرابع 

 . والتعامٌم والمذكرات والتقارٌر

 
  وعٌة المنتجات اللبنانٌة وجودتها.تحسٌن ن -2

 
  روط التزام المإسسات شمن للتؤكد الكشوفات الفنٌة وتطوٌرها عملٌا وفنٌا تفعٌل

  .واقتراح التدابٌر المناسبة بحق المإسسات المخالفةالممنوح لها الترخٌص 
  ربط االستفادة من خدمات الوزارة بمطابقة المإسسات الصناعٌة استمرار التشدٌد على

 للشروط المطلوبة.
  المخالفة واعطائها إلى المصانع وطلبات تسوٌة األوضاع تنبٌهات من ال العدٌدتوجٌه

 .تحت طائلة االقفاللتسوٌة اوضاعها ددة مح مهال
  والمشاركة فً تنظٌم اللجنة الوطنٌة للدستور الغذائً  فً اجتماعاتالفاعلة المشاركة

فً تدابٌر المعاٌٌر الدولٌة لسالمة الغذاء"  ورشة عمل حول " تعزٌز التنسٌق والمشاركة
 .2017شباط  9و  8فً فندق رمادا بالزا فً 

  الصناعات الغذائٌة وشركة مٌفوساتفاهم بٌن وزارة الصناعة ونقابة المذكرة فً إطار 
بٌر وقائٌة على طول سلسلة الغذاء، نظمت إلتخاذ تدا 12/2/2216الموقعة بتارٌخ 

حول تطبٌق القانون  2216تشرٌن الثانً  7ندوة بتارٌخ  وزارة الصناعة فً مقرها

 األمٌركً المتعلق بالسالمة الصحٌة الغذائٌة.
  فً اللجان الفنٌة لمإسسة المقاٌٌس والمواصفات اللبنانٌة لٌبنور وإبداء الفاعلة المشاركة

 الرأي فً مشارٌع المواصفات وفً الكشوفات على المصانع
 إجتماعات لجنة متابعة المواضٌع المتعلقة بسالمة الغذاء التً تم فً  المشاركة الفاعلة

 .11/2/2015تارٌخ  39/2015تشكٌلها بموجب قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم 
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 مختلف فً والمتصاعد والتنسٌق الدائم  العمل على تفعٌل األجهزة المعنٌة بالجودة
وضع مجلس ، ولقد مجاالت المواصفات والمطابقة والفحوصات واألبحاث والتطوٌر

العلمً  استراتٌجٌة عمل تقوم أساسا على تشجٌع البحثالبحوث الصناعٌة إدارة معهد 
 –الوظٌفٌة  –وربطه بالحاجات الصناعٌة، وأنجز مشروع األنظمة الداخلٌة ) المالٌة 

نظام أساسً جدٌد للمعهد عّدل نظامه األساسً الموضوع منذ  إقراركما تم الهٌكلٌة ...( 
 .1961العام 

ٌضع مجلس إدارة المجلس اللبنانً لالعتماد اللمسات األخٌرة على مشروع المرسوم و

  التنظٌمً على أن ٌؤخذ مجراه القانونً لالقرار.

  بً فً تفعٌل البعد التدرٌ، تم مإسسة المقاٌٌس والمواصفات اللبنانٌةوعلى صعٌد
المشاركة الفاعلة فً اللجان الفنٌة وإبداء الرأي فً مشارٌع المواصفات وفً والمإسسة 

 الكشوفات على المصانع
 

  ًالمشاركة فً اللجنة المصغرة المكلفة بوضع مشروع خطة لمكافحة السالمونٌال ف

 الدواجن والسٌطرة علٌها والمنبثقة عن اللجنة الفنٌة فً مإسسة لٌبنور.

 مع جمعٌة الصناعٌٌن اللبنانٌٌن لفرض مدة صالحٌة للشٌبس المستورد إلى  المتابعة

 تارٌخ التصنٌع. لبنان ال تزٌد عن ثالثة أشهر من

  المتعلق بإضافة مادة إٌودور أو إٌودات  178متابعة موضوع تطبٌق القانون رقم

 دة وللمطبخ. البوتاسٌوم ومادة الفلٌورور أو فلٌوراٌد البوتاسٌوم إلى الملح المعد للمائ

  مراسلة مإسسة المقاٌٌس والمواصفات اللبنانٌة لإلفادة عن قوائم المواصفات القٌاسٌة

 العربٌة المعتمدة باللغة العربٌة وإلعداد مواصفة خاصة بكسبة فول الصوٌا. 

  مراسلة شركة بشارة بارودي ش.م.م للتؤكٌد على طلب المنظمة العالمٌة للجودة بوضع

 اإلنتاج من أي غبار قد ٌصل إلى المنتوج. عازل زجاجً لحماٌة

 حول تطبٌق متطلبات قانون السالمة الغذائٌة األمٌركٌة  مراسلة نقابة الصناعات الغذائٌة

 RBMLللمصانع المصدرة إلى الوالٌات المتحدة األمٌركٌة وحول إمكانٌة قٌام مختبر 

MICROBIOLOGY LABS  بتحلٌل السموم الفطرٌة وترسبات المبٌدات

 المضادات الحٌوٌة فً المواد الغذائٌةو

 .ابداء الراي بمشروع مرسوم تعدٌل التعرفة الجمركٌة للمحضرات الغذائٌة 

  ابداء الراي بالتقارٌر الثالثة المعدة من قبل لجنة متابعة سالمة الغذاء والمرسلة من قبل

 رئاسة مجلس الوزراء.

 لحلٌبتمثٌل الوزارة فً اجتماعات اللجنة الوطنٌة لقطاع ا. 

 

 مواكبة التطور: -3

 

بما ٌسمح بوجود بٌئة عمل متطورة وتوفٌر التجهٌزات المختلفة الى تعزٌز التؤهٌل التقنً 
استمرت ، ومرٌحة تساهم فً تحفٌز العاملٌن وتعطً صورة متمٌزة لإلدارة ضمن االعتمادات المتوفرة

إلى المبادرة بمعارفهم وتعمٌق خبراتهم العلمٌة والعملٌة  وصقل هاالعاملٌن فٌبتعزٌز كفاءة الوزارة 
شاركنا فٌه  ناه اونظم 2017آذار  31نشاط حتى  57ما فً  نموظفٌالانتداب واقتراح مشاركة 
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( أي علمٌة متخصصة وورش عمل عقدت فً لبنان وخارجه حول مواضٌعندوات  تدرٌبٌة اتدور)
الى جانب الدورات التدرٌبٌة عن بعد والتً ٌتابعها الموظفون ، بمعدل نشاط أو اثنٌن اسبوعٌا خالل سنة

 .وفقا لبرنامج التدرٌب المقرر من مكتب وزٌر الدولة لشإون التنمٌة اإلدارٌة
 

 حماٌة الصناعة الوطنٌة ودعمها:  -4
 

  متابعة معاملة شركة ماستر للعلكة والسكاكر حول وضع اسم وعنوان المستورد على

للمنتجات المستوردة والمشاكل التً تعانٌها مع وزارة الصحة العامة العبوات الداخلٌة 

مراسلة وزارة الصحة العامة . و5/5/2216/و تارٌخ 1219-1337رقم المعاملة 

ومعهد البحوث الصناعٌة بخصوص شكوى الشركة من العراقٌل التً تواجهها لدى 

عدم الكشف على استٌراد المواد االولٌة الالزمة لصناعتها من الخارج وبسبب 

/و تارٌخ 1219-1337مواصفات  منتجات السكاكر والعلكة المستوردة. )كتاب رقم 

8/6/2216.) 

  حول 9/8/2216/و تارٌخ 2231-2424مراسلة المجلس االعلى للجمارك بكتاب رقم .

 نقابة كتاب: االصناف الحرفٌة المطلوب فرض اجازة مسبقة على استٌرادها المرجع

  .5/8/2216 تارٌخ و/2231-2424 برقم لدٌنا المسجل ٌٌناللبنان الحرفٌٌن

  متابعة موضوع االلبسة المستعملة ومراسلة وزارة االقتصاد والتجارة البداء الرأي

 بإعادة منع استٌراد االلبسة المستعملة.

  متابعة موضوع الرخام والغرانٌت مع المجلس االعلى للجمارك البداء الرأي بوضع حد

 على استٌراد الرخام والغرانٌت.ادنى لالستٌفاء 

  متابعة موضوع سمك السلمون االطلنطً مع الجهات المعنٌة البداء الرأي بتوفر انتاج

 عً.افادتها من االعفاء الصنا BLEU MER MEمحلً من االصناف التً تطلب شركة 

  اعداد تقرٌر حول الصعوبات والمشاكل التً ٌعانً منها الصناعٌون. واجراء العدٌد من

 االتصاالت مع اصحاب المصانع للمتابعة.

 :و حول الفرص1818-1977مراسلة جمعٌة الصناعٌٌن اللبنانٌٌن بكتاب رقم/ 

 رقم لبنان فً العراق جمهورٌة سفارة المرجع: كتاب.العراق جمهورٌة فً االستثمارٌة

 .29/6/2216 تارٌخ 352/16/  ت.م

  تسمٌة جغرافٌة للحمص بالطحٌنة ابداء الرأي بطلب جمعٌة الصناعٌٌن الحصول على

 .22/7/2216تارٌخ  324/2216المنتج فً لبنان كتاب جمعٌة الصناعٌٌن رقم 

  متابعة ملف روكً بالست حول حماٌة الحبٌبات البالستٌكٌة من منافسة البضائع

االجنبٌة وطلب التدخل لدى الجهات المعنٌة فً سورٌا العادة فتح امكانٌة التصدٌر الى 

 سورٌا بعد ان تم منع تصدٌر المنتجات اللبنانٌة الى سورٌا. 

 رات اللبنانٌة من الدخول الى متابعة ملف ٌونٌفرسال مٌتال بروداكت حول منع الصاد

 .29/7/2216/و تارٌخ 2136-2327سورٌا  رقم الكتاب 

 كتاب شركة سولٌفر  -متابعة ملف سولٌفر حول حماٌة ودعم صناعة الزجاج فً لبنان

 .12/8/2216/و تارٌخ 2322-1886رقم 
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  مراسلة وزارة الطاقة والمٌاه حول ضرورة عدم استبعاد المنتجات المحلٌة بواسطة

لمواصفات عن االشتراك فً المناقصات العمومٌة موضوع طلب شركة كابالت لبنان ا

 .22/8/2216تارٌه  DG/16/53بكتابها رقم 

 مع وزارة المالٌة إلجابة طلب الجمعٌة اللبنانٌة للطاقة الشمسٌة إعفاء مولدات  المتابعة

 رسوم الجمركٌة.الكهرباء العاملة على الطاقة الشمسٌة والتجهٌزات التابعة لها من ال

 وٌتابع الموضوع حالٌا مع المجلس االعلى للجمارك.

  بفعالٌة فً أعمال هٌئة التحقٌق فً قضاٌا اإلغراق والدعم والتزاٌد فً المشاركة

الواردات لدى وزارة االقتصاد والتجارة واالهتمام بالمشاكل التً تواجه القطاع 

مثلً هذا القطاع من نقابات وجمعٌة مع مالٌجاد الحلول الصناعً عبر التنسٌق الدائم 

 .الصناعٌٌن اللبنانٌٌن والجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة المعنٌة

  2217شباط  17اطالق الحملة الوطنٌة لصناعة األدوٌة فً السراي الحكومً بتارٌخ. 

 عقد متابعة التنسٌق مع الجهات المعنٌة بتطبٌق اتفاقٌة الشراكة مع االتحاد االوروبً و

اجتماعات تقٌٌم االتفاقٌة والبحث فً كٌفٌة تمكٌن لبنان من زٌادة صادراته الى دول 

التبادل مع دول ل جعة التقرٌر االحصائً النهائً حوتبوٌب ومراو ً.االتحاد االوروب

بهدف تقٌٌم  2015الى العام  2002االتحاد االوروبً خالل الفترة الممتدة من العام 

 اتفاقٌة التبادل التجاري.

  متابعة موضوع حصر تصنٌع كل ما ٌتعلق باألرزة اللبنانٌة والعلم اللبنانً بالمنتجٌن

المتعلق بفرض اجازة  17/9/2215تارٌخ  119/1القرار رقم  وبعد صدوراللبنانٌٌن. 

، وافق مجلس الوزراء مسبقة على استٌراد المنتجات الحرفٌة ذات الطابع الوطنً

، 119/1اقتراح وزٌر الصناعة وفقا للقرار لى ع 2/6/2216تارٌخ  16بقراره رقم 

بالئحة  9/8/2216ووضع القرار موضع التنفٌذ وافادة المجلس األعلى للجمارك بتارٌخ 

 .أصناف قررت وزارة الصناعة فرض إجازة مسبقة على استٌرادها 

 طلب ابداء الرأي بفرض رسم تصدٌر على نفاٌات وقصاصات وفضالت من لدائن. 

  صناعة الحدٌد الناشئةدعم وحماٌة. 

  التواصل الدائم مع إدارة الجمارك لحل المشاكل الطارئة عند االستٌراد او التصدٌر

 وتسهٌل االجراءات عند الضرورة.

 .إعطاء افادات للمصانع قٌد التجهٌز العفاء الماكٌنات الصناعٌة من الرسوم الجمركٌة 

 لمنشأ العربٌة واألوروبٌة بما ٌؤمن إستكمال المتابعة الحثٌثة والفاعلة لموضوع قواعد ا

أفضل وضع للمنتجات اللبنانٌة فً مجال التصدٌر وفتح األسواق. وٌشارك فرٌق العمل 

فٌها المكلف متابعة الملف باجتماعات دورٌة تعقد فً وزارة االقتصاد والتجارة ٌناقش 

هذه التغٌرات البنود الجمركٌة والشروط التً تقابلها الكتساب صفة المنشأ وتقٌٌم أثر 

وقد تمت مناقشة التعدٌالت الجدٌدة فً االتفاقٌة االقلٌمٌة  على المستوى الوطنً.

 األورومتوسطٌة حول قواعد المنشأ. 

  إجازة لفرض  17/2/2017تارٌخ  43استصدار قرار عن مجلس الوزراء رقم

 والرخام ووضع استمارة خاصة لها.استٌراد لمربعات الصخور 
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 : فً مشترٌات القطاع العام ةالصناعات الوطنٌتشجٌع تفضٌل  -5

  رقم التشدٌد على أهمٌة تطبٌق التعمٌم الصادر عن دولة رئٌس مجلس الوزراء متابعة

والرامً الى تذكٌر االدارات العامة بوجوب تفضٌل 28/6/2212تارٌخ  14/2212

والتؤكٌد على تضمٌن هذه االفضلٌة فً دفاتر اعة الوطنٌة فً مشترٌاتها قانونا الصن

 الشروط. 

  وتنظٌم شإونهم كقوة ضغط فاعلة  على المطالبة بحقوقهم بهذا الشؤنحث الصناعٌٌن

 .ومإثرة

  فً استدراجات 12بنسبة منح المصانع افادات بناء للطلب العطائها االفضلٌة تزاٌد %

 .الخاصة بالمشتروات الحكومٌة العروض

 :ةوتأمٌن مناطق صناعٌة جدٌدتنظٌم المناطق الصناعٌة القائمة  -6

 فً ملكٌات عامة لٌست صناعٌة  مناطق 3ولٌة إلنشاء إطالق مشروع الدراسات األ

نماء إل 26/1/2216سراي الحكومً بتارٌخ من الوذلك بالتعاون مع ٌونٌدو للبٌع 

 القطاع الصناعً فً المناطق الثالث التالٌة :

 2الف م 822على مساحة ملٌون و )البقاع( تربل/ قوساٌا. 

 )تقرٌبا. 2الف م 422على مساحة  بعلبك )البقاع 

 تقرٌبا. 2الف م 662على مساحة  لٌلٌة )الشوف(الج 

 Masterالى اجراء دراسات جدوى + وضع خطة رئٌسٌة ) ٌهدف هذا المشروع

Planبتموٌل من إٌطالٌا وسٌتم اإلعالن عن  الدراساتأنجزت وقد  المقترحة. ناطق( للم

 .نتائجها تحت رعاٌة فخامة رئٌس الجمهورٌة

 

بالتوازي، تم العمل على تؤمٌن التموٌل الالزم النشاء البنى التحتٌة لهذه المناطق وقد 

ابدت الحكومة االٌطالٌة وكل من البنك االوروبً لالستثمار والبنك الدولً الرغبة 

صبحت متقدمة والجهات المذكورة تستكمل االجراءات الداخلٌة بالتموٌل والمباحثات أ

لدٌها بعد الزٌارات المٌدانٌة لخبرائها للمناطق المستهدفة واالجتماعات التقنٌة التً 

 عقدت مع مهندسً الوزارة وخبراء الٌونٌدو.

 

تم تحضٌر مناطق أخرى بالتفاهم مع البلدٌات فً جزٌن والزرارٌة فً الجنوب والقاع 

البقاع والمتٌن فً جبل لبنان وبصرما فً الشمال وٌجري مهندسو الوزارة فً 

الدراسات األولٌة الالزمة لتقرٌر ما ٌصلح اعتماده واالستكمال مع الجهات المانحة 

 الحقا.

 

  ،) متابعة تنفٌذ مشارٌع قائمة مع كّل من منظمة األمم المتحدة للتنمٌة الصناعٌة ) ٌونٌدو

) دعم الصناعات الخشبٌة والمفروشات فً دوالر ملٌونٌمة ومع حكومة الٌابان بق
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ومع ، ) الصناعات اإلبداعٌة(ألف دوالر 800، ومع اإلتحاد األوروبً بقٌمة الشمال(

 .الحكومة اإلٌطالٌة بقٌمة ملٌون دوالر

 إنجاز وضع مشارٌع اولٌة تتناول تؤهٌل مناطق صناعٌة قائمة وتؤمٌن السالمة العامة 

 .فٌها

  جلسات متتابعة مع ممثلً البنك الدولً للتعاون فً مجاالت مختلفة ومنها تحدٌدا عقد

ومسح صناعً شامل  ةتموٌل اقامة مناطق صناعٌة جدٌدة وتؤهٌل مناطق قائم

 والتواصل مستمر.

 والصغٌرة الحجم والحرفٌة : دعم المؤسسات الصناعٌة المتوسطة -7

 بٌن القطاعٌن العام والخاص بغٌة  اطالق مشروع تشكٌل هٌئة حوار للصناعة الوطنٌة

إفادة المإسسات الصغٌرة والمتوسطة وتحسٌن انتاجٌتها وصادراتها وتسوٌقها داخل 

وتحضٌر ملف خاص للحصول على تموٌل  لبنان وفً المنطقة االورومتوسطٌة

 .للمإسسات الصغٌرة والمتوسطة فً اطار التعاون الصناعً االورومتوسطً 

 شباط  2فً شاورات التً عقدت فً وزارة اإلقتصاد والتجارة  المشاركة فً جلسة الم

 مرصد إنشاءبحضور موفدٌن من البنك الدولً لعرض الجدوى اإلقتصادٌة من  2216

 ورفع المالحظات بشؤنها.. والمتوّسطة الصغٌرة بالمإّسسات خاصّ 

  مشروع متابعة تنفٌذCultural and creative industrial Clusters in 

south Mediterranean region  االقلٌمً بالتعاون مع ٌونٌدو والذي تم اطالقه

والمباحثات جارٌة لتمدٌد تموٌل المشروع مع  18/10/2014و16فً تونس بٌن 

االتحاد األوروبً. مع االشارة إلى أنه تم افتتاح مركز عرض للمنتجات والندوات تحت 

  .فً الجمٌزة  La Boutiqueاسم 

 

 : ًالصادرات الصناعٌة :زٌادة  الهدف الثان 

 ظمات الدولٌة والحكومات األجنبٌة:والمن تفعٌل التعاون مع البعثات فً الخارج -2

 

  األرمنٌة المشتركة فً  –المشاركة فً اجتماعات الدورة الثانٌة للجنة الحكومٌة اللبنانٌة
 مبنى وزارة اإلقتصاد والتجارة. 

  :و تارٌخ 2352 - 2536توجٌه كتاب الى وزارة االقتصاد والتجارة ٌحمل الرقم/
 22فً بٌروت فً التً عقدت مع الوفد العراقً جتماعات بشؤن اإل 20/8/2016

مذكرة تفاهم علمً وتقنً فً مجال المقاٌٌس مشروع مرفق ب 23/8/2216و

ومعهد البحوث الصناعٌة  مؤسسة المقاٌٌس والمواصفات اللبنانٌةوالمواصفات بٌن 
 ، والجهاز المركزي للتقٌٌس والسٌطرة النوعٌة فً العراق فً لبنان

  المشاركة فً إجتماعات لجنة اإلتفاقات التجارٌة فً مبنى غرفة التجارة الصناعة

،  لمناقشة توصٌات 23/8/2216و 22و  18، 8، 12/7والزراعة فً بٌروت فً 

إلى  . وتمت مناقشة الزٌارةالعراقٌة واللجنة اللبنانٌة اإلٌرانٌةإجتماعات اللجنة اللبنانٌة 
ضرورة اإلنتهاء من الجدول التفاضلً للصناعات إنطالقاً من الجدول الذي كان وإٌران 

 قد وضع فً اإلتفاقٌة التركٌة. 
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  : ًمتابعة الدراسة التً أعّدها خبراء معتمدٌن من البنك الدول Jobs for north 
Lebanon-Value chains, labor Markets, skills and investment  

climate in Tripoli and the north  فً مقر وزارة االقتصاد والتجارة. وابداء

 .مالحظات الوزارة بشؤنها
  رافق وزٌر الصناعة  من القطاعٌن العام والخاصتنظٌم زٌارة لدولة اٌران  مع وفد

تلبٌة لدعوة  وزٌر الصناعة والمعادن والتجارة فً الجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة بٌن 
  .31/8/2216و  27

 للعمل على إعداد الئحة السلع الخاصة والتجارة  عقد اجتماعٌن  فً وزارة االقتصاد
 .19/9/2216و  16فً   باإلتفاقٌة التفضٌلٌة مع إٌران

  تقٌٌم االتفاقٌات الدولٌة ال سٌما اتفاقٌة الشراكة االورومتوسطٌة واتفاقٌة مواصلة عملٌة

التٌسٌر العربٌة مع الجهات المعنٌة من القطاعٌن العام والخاص لوضع اسس عمالنٌة 

ٌرتكز علٌها التفاوض للمرحلة الالحقة مع الجهات الدولٌة المعنٌة. وقد أنجز فً هذا 

 شراكة االورومتوسطٌة.االطار التقٌٌم الشامل ألثر ال
  تنفٌذا لمشروع التخطٌط االستراتٌجً إنجاز تقرٌري كلفة االنشطة ومإشرات األداء

القائم بالتعاون مع االتحاد االوروبً ومكتب وزٌر الدولة لشإون التنمٌة االدارٌة، 
 .الى الخبٌر االوروبً لضمهما الى التقرٌرٌن االساسٌٌن النهائٌٌنوتسلٌم التقرٌرٌن 

اضافة الى انجاز تقرٌر الخطة التنفٌذٌة لثالثة أهداف عملٌة من الرإٌة التكاملٌة لوزارة 
رمشٚش انخطخ انزشغٛهٛخ انزٙ رحذد يٓبو انٕحذاد فٙ انٕصاسح نهسُخ  الصناعة وإنجاز

 فٛز انخطخ اإلسزشارٛدٛخ.ُاألٔنٗ يٍ ر
 ومكتب وزٌر  األوروبً متابعة تنفٌذ مشروع التخطٌط اإلستراتٌجً بالتعاون مع اإلتحاد

الدولة لشإون التنمٌىة اإلدارٌة، المشاركة فً اجتماعات العمل التحضٌرٌة ودعم 
 ، المشروع بما ٌلزم من تقارٌر ودراسات تحلٌلٌة

  ًإٌداع مشارٌع تطال معظم مفاصل القطاع الصناعً الى كل من : البنك الدول– 

مكتب وزٌر الدولة لشإون التنمٌة اإلدارٌة فً  -مصرف لبنان –االتحاد االوروبً 

 –الطاقات البدٌلة  –الحفاظ على الموارد  –مجاالت مختلفة منها: االحصاء الصناعً 

السالمة العامة فً  –تؤهٌل المناطق الصناعٌة القائمة  –المناطق الصناعٌة الجدٌدة 

 الخاص...الحوار بٌن القطاعٌن العام و -المناطق الصناعٌة

  التعاون مع وكالة جاٌكا الٌابانٌة واستكمال التحضٌرات لمشروع الدعم لبعض المخابز
دورة المشاركة فً و ار المإسسات التً تستحق المساعدةفً منطقة البقاع بعد اختٌ

تدرٌبٌة حول" معلومات عامة عن المنطقة االقتصادٌة الخاصة ومنطقة التنمٌة 
 3بٌن نظمتها الوكالة فً الٌابان وفٌتنام االجنبً المباشر"  الصناعٌة لتشجٌع االستثمار

 .2016تموز  23و 
  مصنعا بنفقاتها ووارداتها  1389دراسة إحصائٌة إقتصادٌة على عٌنة من إنجاز

 وتحلٌل أرقامها ومعطٌاتها.

 احصاءات التبادل التجاري مع كل من الصٌن ومصر وتحضٌر الئحة من السلع  متابعة

 .التً ٌجب العمل على زٌادة صادراتها الى مصر
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  لتنمٌة إقتصادٌة 2025مشروع سٌاسة إقتصادٌة وطنٌة "لبنان اإلقتصاد وضع "

مستدامة كورقة عمل إلجتماعات اللجنة الوزارٌة برئاسة رئٌس مجلس الوزراء لوضع 

 سة إقتصادٌة للبنان.سٌا

  زٌارة دولة رئٌس مجلس الوزراء مع وفد لبنانً كبٌر لجمهورٌة مصر تحضٌر

لتفعٌل  23/3/2017تم توقٌع بروتوكول تعاون صناعً بتارٌخ حٌث العربٌة، 

 العالقات الثنائٌة ذات األثر االقتصادي والتً تساهم فً تنمٌة القطاع الصناعً.

 
 :اإلتحاد األوروبً .1

 

  ًتفعٌل التواصل لتسهٌل التبادل التجاري والحصول على الدعم المالً والتقنً ف

مجاالت متعددة ذات عالقة بالقطاع الصناعً. وابداء الرأي بشؤن بعض بنود االتفاقٌة 

 االقلٌمٌة االورومتوسطٌة حول قواعد المنشؤ االورومتوسطٌة. 
 تحاد األوروبً بتارٌخ انجاز تقرٌر مفصل حول نتائج إتفاقٌة الشراكة مع اإل

 وتحدٌد الصناعات التً تواجه عوائق تقنٌة خالل عملٌة التصدٌر. 3/8/2016

  تنظٌم المإتمر العربً األوروبً لألعمال لدعم المإسسات الصغٌرة والمتوسطة– 
 .2016حزٌران  3و  2بٌروت فً 

  اللبنانً وإضافة وضع تقرٌر حول ازمة النازحٌن السورٌٌن وتداعٌاتها على اإلقتصاد
نتائج هذا التقرٌر الى مضمون التقرٌر العام المخصص لتقٌٌم إتفاقٌة الشراكة بٌن لبنان 

 واإلتحاد األوروبً.

 انًفٕظٛخ األٔسٔثٛخ فٙ ثشٔكسٛم  تنظٌم دورة تدرٌبٌة فً شهر اٌلول بالتعاون مع

ٔGIZ   ٔEBESM  ٌرحذ ػُٕاCapacity Building on Policy Advocacy 

شارك فٌها مندوبٌن عن مإسسات صغٌرة ومتوسطة معنٌة  2016أٚهٕل  15ٔ  14فٙ 

 بمؤسسة الحوار بٌن القطاعٌن العام والخاص لتنمٌة القدرات البشرٌة.

   المشاركة فً اجتماعات الفرٌق الوطنً للـCBRN  ًالتً عقدت فً السراٌا الحكوم

 خبراء االتحاد األوروبً لمناقشة المسودة النهائٌة لخطة العمل الوطنٌة مع 

  رمذٚى ػشض حٕل ثشَبيحTAIEX  ٍانز٘ ًٕٚنّ اإلرحبد األٔسٔثٙ ثحعٕس انضيالء ي

انًصبنح انًخزهفخ فٙ انٕصاسح، ثٓذف اإلسزفبدح يٍ انفشص ٔانًسبػذاد انزمُٛخ انزٙ 

 ٚزٛحٓب انجشَبيح.

  ٍٛانًفٕظٛخ األٔسٔثٛخ فٙ ثشٔكسٛم ٔرُظٛى ٔسشخ ػًم ثبنزؼبٌٔ ثGIZ              ٔ

EBESM  ٌرحذ ػُٕاCapacity Building on Policy Advocacy  ٙ14ف  ٔ

 أٚهٕل ثحعٕس يٍ انمطبػٍٛ انؼبو ٔانخبص. 15

 .ٙانزُسٛك فٙ يدبل إغالق يششٔع سٚبدح انُسبء انز٘ ٚذػًّ االرحبد األٔسٔث 

 خبص، نزشكٛم ْٛئخ حٕاس نهصُبػخ انٕغُٛخ ثٍٛ انمطبػٍٛ انؼبو ٔان يزبثؼخ يششٔع لشاس

انز٘ ٚٓذف إنٗ رُظٛى ػًهٛخ انحٕاس ٔٚدًغ ثٍٛ اإلداساد ٔانًؤسسبد انؼبيخ انًؼُٛخ 

ٔرنك ثغٛخ رحسٍٛ ثٛئخ األػًبل نهًؤسسبد  ٔيًثهٙ انمطبع انخبص ٔاندٓبد انذاػًخ،
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انصغٛشح ٔانًزّٕسطخ ٔصٚبدح صبدسارٓب انصُبػٛخ. ػهًب أٌ ْزا انًششٔع ٚزى ثبنزؼبٌٔ 

 .GIZ   ٔEBESMاألٔسٔثٛخ فٙ ثشٔكسٛم ٔانًفٕظٛخ ثٍٛ 

  انزُسٛك يغ انًفٕظٛخ األٔسٔثٛخ فٙ ثشٔكسٛم ػجش انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ فٙ ػذح يدبالد

 ظًٍ انزؼبٌٔ انصُبػٙ األٔسٔيزٕسطٙ.

  دراسة عن خروج برٌطانٌا من اإلتحاد األوروبً وسبل مقاربة ذلك بما ٌناسب إنجاز

 لبنان.

 

 :العربٌة للتنمٌة الصناعٌة والتعدٌن المنظمة .2
 

  استمرار التعاون والتنسٌق فً سبٌل تحقٌق التكامل الصناعً العربً وتحقٌق التنمٌة

 مراسالت...(. –المستدامة )المشاركة فً اجتماعات وندوات

  مراسلة المنظمة للقٌام باالجراءات القانونٌة الالزمة لتسجٌل االتحاد العربً لتنمٌة

 الصناعٌة فً مجلس الوحدة االقتصادٌة.الصادرات 

  إػذاد إفادة وزارة الخارجٌة والمغتربٌن بمعلومات وبٌانات تتعلق بالصناعة الوطنٌة من

 .2015انًُظًخ انؼشثٛخ نهزًُّٛخ انّصُبػٛخ ٔانزّؼذٍٚ إلصذاس رمشٚشْب اندذٚذ نهؼبو 

  ٙيٕاصَللخ انًُظًللخ يشاسللهخ ٔصاسح انخبسخٛللخ ٔانًغزللشثٍٛ ثشلل ٌ رحٕٚللم يسللبًْخ نجُللبٌ فلل

انؼشثٛخ نهزًُٛخ انصُبػٛخ ٔانزؼذٍٚ، يٕظٕع انكزبة انلٕاسد يلٍ انًُظًلخ انؼشثٛلخ نهزًُٛلخ 

/ ٔ رلللللبسٚ  2232-2415انًسلللللدم ثلللللشلى  5/8/2016رلللللبسٚ   929انصلللللُبػٛخ سللللللى 

6/8/2016. 

 

 :االتحاد العربً لتنمٌة الصادرات الصناعٌة .3
 

 درات الصةةناعٌة واستضةةافة مقةةةره  متابعةةة اطةةالق عمةةل االتحةةاد العربةةةً لتنمٌةةة الصةةا

. 2215المإقت فً المبنى المركزي فً وزارة الصناعة ابتداء مةن شةهر تشةرٌن االول 

وهةةو هٌئةةة متخصصةةة فةةً تعزٌةةز التعةةاون والتكامةةل العربةةً لتنمٌةةة قةةدرات الصةةادرات 

 الصناعٌة العربٌة التنافسٌة داخل االسواق العربٌة والدولٌة وفتح اسواق جدٌدة لها. 

  ٔصاسح انخبسخٛخ ٔانًغزشثٍٛ سّداً ػهٗ ػذو إدساج يٕظٕع رسدٛم اإلرحبد ظًٍ مراسلة

 .101خذٔل أػًبل يدهس انٕحذح اإللزصبدّٚخ انؼشثٛخ فٙ دٔسرّ 

   ٚثخصللٕص انًٕافمللخ ػهللٗ  12/5/2016يشاسللهخ دٔنللخ سمللٛس يدهللس انللٕصساء ثزللبس

 رحبد.رفٕٚط ٔصٚش انصُبػخ انزّٕلٛغ ػهٗ إرّفبلٛخ إسزعبفخ يمش اإل

  انمبظلٙ ثبنًٕافملخ ػهلٗ  5/5/2016ربسٚ   28صذٔس لشاس يدهس انٕصساء انهّجُبَٙ سلى

َمم إػزًبد يٍ إحزٛلبغٙ انًٕاصَلخ انؼبّيلخ إنلٗ إحزٛلبغٙ يٕاصَلخ ٔصاسح انصلُبػخ نزًٕٚلم 

 ردٓٛض يمّش اإلرّحبد، ٔإٚذاع اإلرحبد َسخخ ػٍ انمشاس.

 ثٙ ػهٗ ارفبلٛخ اسزعبفخ يمش االرحبد فلٙ انزٕلٛغ ثٍٛ ٔصٚش انصُبػخ ٔسمٛس االرحبد انؼش

ثشػبٚخ  2/6/2016نجُبٌ ظًٍ فؼبنٛبد االحزفبل ثبنٕٛو انٕغُٙ نهصُبػخ انهجُبَٛخ ثزبسّٚ 

 دٔنخ سمٛس يدهس انٕصساء ٔحعٕسِ.
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 :منظمة حظر األسلحة الكٌمٌائٌة .4

 الثنائًالتواصل المستمر مع منظمة حظر األسلحة الكٌمٌاوٌة وتؤمٌن متطلبات التعاون 

 

  .المشاركة فً إجتماعات الهٌئة الوطنٌة لحظر األسلحة الكٌمٌائٌة 

 متابعة تركٌز عملٌة التتبعTreaceability   للمواد الكٌمٌائٌة المستوردة لحساب

 المصانع.

  متابعة ملف استٌراد مادة حامض الكبرٌتٌك والتنسٌق ما بٌن الصناعٌٌن وقٌادة الجٌش

 عملٌة االستٌراد واإلسراع فٌها.ووزارة الصحة لتسهٌل 

  المشاركة فً االجتماع اإلقلٌمً األسٌوي للدول األطراف فً منظمة حظر األسلحة

    2016أٌار  25-23الكٌمٌائٌة الذي أقٌم فً طهران للفترة ما بٌن 

  المشاركة فً دورة تدرٌبٌة مخصصة للفرٌق الوطنً للـCBRN  فً مدٌنة برنو– 

حول التحقق الكٌمٌائً للمواد  2016أٌار  21-16رة مابٌن جمهورٌة التشٌك للفت

 الكٌمٌائٌة ذات االستعمال المزدوج بؤشراف خبراء من االتحاد األوروبً.

  التنسٌق والمشاركة فً اجتماعات الهٌئة الوطنٌة لتطبٌق اتفاقٌة األسلحة الكٌمٌائٌة

 ومتابعة تنفٌذ بنودها.

 ٌس الهٌئة اللبنانٌة للطاقة الذرٌة حول الدورة إجراء اجتماعات دورٌة تنسٌقٌة مع رئ

 .2016تشرٌن الثانً  3-1التدرٌبٌة المزمع عقدها فً السراٌا الحكومً للفترة مابٌن 

 :األمم المتحدة .4
 

    ٚفٙ انسشا٘ انحكٕيٙ ظى يًثهٍٛ ػٍ ٔصاسح انصُبػخ  9/8/2016ػمذ اخزًبع ثزبس

ٔيسؤٔنٍٛ فٙ سمبسخ يدهس انٕصساء نجحث رطجٛك يجبدئ انزًُٛخ  UNDPٔيُذٔثٙ 

انًسزذايخ ٔرمذٚى ػشض حٕل دٔس ٔصاسح انصُبػخ فٙ رحمٛك ْزِ انًجبدئ ثبإلظبفخ انٗ 

ٔانًشاسٛى انزٙ رُظى ػًم   انزٙ رحذد انمٕاٍَٛ )  policy sheetرحعٛش ٔسلخ )

خ  ٔانفشػٛخ نهزًُٛخ انًسزذايخ انٕصاسح ٔلذ رى رحعٛش كزبة اخش ٚجٍٛ األْذاف انشمٛسٛ

 انزٙ يٍ انًًكٍ نٕصاسح انصُبػخ اٌ رسبْى فٙ رطجٛمٓب .

 

 :منظمة األمم المتحدة للتنمٌة الصناعٌة )الٌونٌدو(  -

  فً مقر منظمة الٌونٌدو  2تمثٌل الوزارة فً االجتماع السنوي لمناقشة مشروع مٌدتست

المقترحة للمضً بالمشروع وتنفٌذ والخطة  2016أٌار  8-6فً فٌٌنا للفترة مابٌن 

 الخطوات المتبقٌة منه.
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 بالنسبة الى قواعد المنشأ العربٌة واالوروبٌة :
 

العربٌة واألوروبٌة ٌشارك فرٌق العمل المكلف من قبل الوزارة لمتابعة ملف قواعد المنشؤ 

الموجودة إجتماعات دورٌة فً وزارة اإلقتصاد و التجارة حول مناقشة جمٌع النصوص فً 

البنود الجمركٌة والشروط التً تقابلها  فً اإلتفاقٌة وحول قواعد المنشؤ التفصٌلٌة العربٌة،

 الكتساب صفة المنشؤ وتقٌٌم أثر هذه التغٌرات على المستوى الوطنً.

 

 المنشأ األورومتوسطٌة: فً ما ٌعود لملف اإلتفاقٌة اإلقلٌمٌة لقواعد 

والتفصةةةٌلٌة للمنشةةةؤ)الموجودة فةةةً ملحةةةق هةةةذه اإلتفاقٌةةةة ( ٌةةةتم بالنسةةةبة للقواعةةةد العامةةةة 

 متوسطً فً بروكسٌل. -مناقشتها دورٌاً فً اجتماعات فرٌق العمل األورو

  المشاركة فً حفل إطالق الدلٌل التوضٌحً حول اإلتفاقٌة اإلقلٌمٌة لقواعد المنشؤ

 تجارة. التفصٌلٌة األورومتوسطٌة فً مكتب مدٌر عام وزارة اإلقتصاد وال

 المشاركة فً حفل إطالق الدلٌل العملً لقواعد المنشؤ األورومتوسطٌة نمت 

 

  ًو 28حضور ورشة عمل حول الدلٌل العملً لقواعد المنشؤ األورومتوسطٌة ف

 فً مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة فً بٌروت. 29/7/2216

 

 : فً ما ٌعود لملف قواعد المنشأ التفصٌلٌة العربٌة 

  ًاإلجتماعات األخٌرة للجنة الفنٌة لقواعد المنشؤ العربٌة فً القاهرة تم اإلتفاق على  ف

تحدٌد السلع الحساسة من الالئحة الموحدة غٌر المتفق علٌها  لوضع قواعد خاصة لها 

 % قٌمة مضافة محلٌة(.40)والتً هً سلع غٌر حساسة تسري علٌها القاعدة القدٌمة ال

 ة لكل بلد )من ضمنها السلع الحساسة للبنان(.تم تحدٌد البنود الحساس 

 ًلوائح وفق عدد البلدان التً  5فً اإلجتماع األخٌر تم ترتٌب هذه البنود الحساسة ف

 3أعتبرتها حساسة : اللوائح الثالث األولى أعتبرت حساسة فقط بالنسبة الى أقل من 

 % علٌها.40بلدان اتفق على تطبٌق 

 نالتقدم باتجاه تفعٌل التعاو : 

  2017شباط  10عقد اجتماع فً وزارة االقتصاد فً ب، المٌركوسور -اللبنانً  -

لمراجعة التعدٌالت التً أجرتها وزارة االقتصاد والتجارة على اتفاقٌة التجارة الحرة 

بٌن لبنان ودول المٌركوسور الستكمال التحضٌرات الالزمة لعقد االجتماع الثالث للجنة 

 المصرٌة المشتركة على المستوى الوزاري فً القاهرة.اللبنانٌة التجارٌة 

 30فً اللبنانٌة االٌرانٌة االقتصادٌة ة للجنة جتماعات الدورة السابعالمشاركة فً ا -

  .وعرض خالصة نقاش مضمون اإلتفاقٌة التفاضلٌة مع إٌران 2016كانون الثانً 
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 :باستمراروالبحث عن أسواق خارجٌة جدٌدة الوطنً التركٌز على تسوٌق اإلنتاج  -0

 

 مجموعة العمل المشتركة التً تضم مندوبٌن عن إجتماعات لمشاركة الفاعلة فً ا

وزارات الخارجٌة والغتربٌن والصناعة واالقتصاد والتجارة والزراعة والصحة عن 

الجانب اللبنانً ومجموعة من الخبراء االوروبٌٌن ووفقد من المفوضٌة االوروبٌة 

صول المنتجات األوروبٌة لتسهٌل و –لمتابعة مقررات إجتماع اللجنة الفرعٌة اللبنانٌة 

ومناقشة سبل تخفٌف العوائق التقنٌة والفنٌة التً تعٌق  اللبنانٌة الى االتحاد األوروبً

فً المجلس االقتصادي واالجتماعً، وزارة الخارجٌة والمغتربٌن التصدٌر الال اوروبا 

وعقد ورشة عمل فً  .2017 وآذار 2016والمفوضٌة االوروبٌة بٌن تشرٌن الثانً 

 . 2017آذار  15خ ٌإطار عمل المجموعة فً فندق الرادٌسون بتار

 

 :والتجارة والخدمات تشجٌع التكامل بٌن الصناعة والزراعة -3

 

نشر وتعمٌم الرإٌة التكاملٌة بركائزها الثالث: التخصصٌة والتكامل باالنتاج وتقسٌم 

المنافسة المدمرة ولبناء قوة انتاج قادرة على سد العمل لتؤمٌن المنعة االنتاجٌة بعٌدا عن 

 الحاجات االستهالكٌة المحلٌة وعلى التصدٌر الى الخارج.

 

المشاركة فً االجتماع  الخامس للجنة الفرعٌة حول التجارة والصناعة والخدمات الذي 

 .2216تشرٌن الثانً  11عقد فً المجلس االقتصادي االجتماعً فً 

 

 وتأمٌن مستلزماتها الفنٌة والخدماتٌة : ناعٌة داخلٌاً تشجٌع السٌاحة الص -4

 

والصناعة العمل مستمر باضطراد مع جمعٌة الصناعٌٌن اللبنانٌٌن وغرف التجارة 

الستقبال زوار ومستوردٌن لبنانٌٌن ومغتربٌن و/أو رجال والزراعة والنقابات المهنٌة 

المعارض والمإتمرات وتؤمٌن أعمال ومستوردٌن أجانب ال سٌما أثناء األنشطة الكبرى ك

 وانتاجها.اللبنانٌة المصانع أوضاع اطالعهم على 

 

 

 :الوطنٌة واألجنبٌة استٌفاء المنتجات الصناعٌة للمواصفات -5

 

 .تفعٌل الكشوفات وربط الخدمات باستٌفاء الشروط 

  دعم المركز اللبنانً للتغلٌف والتعبئة )لٌبان باك( وتوسٌع مروحة التعرٌف به بٌن

صناعً والتنسٌق مع وزارة المالٌة لدعم المركز وإعفائه من  68الصناعٌٌن، وانتساب 

 الرسوم الفصلٌة.

 .حث مإسسة المقاٌٌس والمواصفات اللبنانٌة على تكثٌف إصدار المواصفات وتطبٌقها 



15 
 

  توقٌع مذكرات التفاهم واالتفاقٌات الدولٌة المتعلقة باالعتراف المتبادل بالمواصفات

 وشهادات المطابقةالوطنٌة 

  تنظٌم ورش عمل مع الشركاء المعنٌٌن بالجودة وحث الشركات للحصول على شهادات

CE Mark – ISO 

  استكمال التواصل مع نقابة المهندسٌن وجمعٌة منتجً الباطون الجاهز للعمل المشترك

المهندسٌن على تؤمٌن سالمة األبنٌة فنٌا وقانونٌا وتشكٌل فرٌق عمل مشترك مع نقابة 

بهذا الخصوص ٌجتمع دورٌا لوضع اسس واضحة وعلمٌة لسالمة األبنٌة ٌقتضً 

 تطبٌقها.

  قدمت وزارة الصناعة الى المجلس اللبنانً لإلعتماد مكاتب فً الطابق الثامن لدٌها- 

تم التواصل مع مجلس اإلعتماد و رٌثما ٌتم تؤمٌن مقر دائم له خارج نطاق الوزارة.

، كما تم التواصل مع مجلس 27/10/2016ل موفد سوٌدي بتارٌخ السوٌدي واستقبا

وذلك بهدف  17/11/2016اإلعتماد التشٌكً واستقبال وفد أوروبً للتعاون بتارٌخ 

معرفة المإهالت والخبرات المطلوبة لدٌهما للتعٌٌن فً مجالس االعتماد من المدٌر 

م المعلومات وتوزٌعها على وقد تم إستال .العام حتى الموظفٌن المعنٌٌن واألخصائٌٌن

أعضاء مجلس اإلدارة لإلطالع وإبداء المالحظات تمهٌدا لعقد جلسة لمجلس اإلدارة 

وإقرار آخر مشروع مرسوم للهٌكلٌة وإحالته قانونا على مجلس شورى الدولة ومن ثم 

 على مجلس الوزراء إلقراره.

 

 سهٌل إجراءات االستٌراد والتصدٌر:ت -6

 

  إدارة الجمارك لحل المشاكل الطارئة عند االستٌراد او التصدٌر التواصل الدائم مع

 وتسهٌل االجراءات عند الضرورة.

 عطاء افادات للمصانع قٌد التجهٌز العفاء الماكٌنات الصناعٌة من الرسوم الجمركٌة.إ 

  مراسلة وزٌر االقتصاد والتجارة حول حصر طرٌقة شحن البضائع المستوردة الى

 المرافئ اللبنانٌة.

  إستكمال المتابعة الحثٌثة والفاعلة لموضوع قواعد المنشؤ العربٌة واألوروبٌة بما ٌإمن

أفضل وضع للمنتجات اللبنانٌة فً مجال التصدٌر وفتح األسواق. وٌشارك فرٌق العمل 

فٌها المكلف متابعة الملف باجتماعات دورٌة تعقد فً وزارة االقتصاد والتجارة ٌناقش 

لشروط التً تقابلها الكتساب صفة المنشؤ وتقٌٌم أثر هذه التغٌرات البنود الجمركٌة وا

وقد تمت مناقشة التعدٌالت الجدٌدة فً االتفاقٌة االقلٌمٌة  على المستوى الوطنً.

 األورومتوسطٌة حول قواعد المنشؤ. 
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 : وثبات :داخلٌاً وخارجٌاً باستمرار رفع القدرة التنافسٌة للصناعة الوطنٌة  الهدف الثالث 

 

 :ذو القٌمة المضافة العالٌة تشجٌع الصناعات الوطنٌة على التخصص فً اإلنتاج -2

 

  انهدُخ انٕغُٛخ نهزحعٛش نجذء انًفبٔظبد حٕل ارفبلٛخ رمٛٛى انًطبثمخ سجك أٌ حذدد

 لطبػبد راد أٔنٕٚخ ْٔٙ: ACAAs 6ٔانمجٕل انًزجبدل نهسهغ انصُبػٛخ 

 

 فٛٓب انًششٔثبد لطبع انًٕاد انغزامٛخ انًصُّؼخ ثًب (1

 لطبع انُسٛح (2

 لطبع انٕسق، انكشرٌٕ، انطجبػخ ٔانزغهٛف (3

 لطبع األخٓضح انكٓشثبمٛخ (4

 لطبع انًؼذاد ٔاألخٓضح انًٛكبَٛكٛخ (5

 لطبع يٕاد انجُبء (6

 

/ص ربسٚ  1762ٔثؼذ يٕافمخ دٔنخ سمٛس يدهس انٕصساء ثًٕخت انكزبة سلى 

ًّذ انًُبلشخ يغ خجشا 1/10/2007 ء االرحبد األٔسٔثٙ انًؼٍُٛٛ ػهٗ ْزِ انمطبػبد، ر

ٔرجٍّٛ ػذو ايكبَٛخ ادساج انمطبػبد انثالثخ األٔنٗ ظًٍ ْزِ االرفبلٛخ ػُذ كبفخ انذٔل 

نذٖ االرحبد األٔسٔثٙ  (harmonized)انًزٕسطٛخ ثسجت ػذو ٔخٕد يٕاصفبد يُّسمخ 

ثخ فٙ رهك انمطبػبد ٔثبنزبنٙ الزصشد انًٕافمخ ػهٗ ثذء انًفبٔظبد ثبنمطبػبد انثال

 انزبنٛخ:

 

 لطبع األخٓضح انكٓشثبمٛخ  (1

 لطبع انًؼذاد ٔاألخٓضح انًٛكبَٛكٛخ (2

 لطبع يٕاد انجُبء (3

 

 3حبنٛب، ٔثزشكٛضَب ٔاصشاسَب، ٔافمذ انهدُخ انٕغُٛخ ػهٗ ثذء انًفبٔظبد حٕل 

وتصنٌع  -اللوحات االلكترونٌة -قطاعات انتاجٌة جدٌدة وواعدة )تكنولوجٌا المعلومات

انزششٚؼبد  صادراتها. وقد تم العمل بهذا الخصوص على تحدٌد األعشاب( لتنمٌة

 New approachانهجُبَٛخ راد انصهخ نًمبسثزٓب يغ انزٕخٛٓبد انًمبسثخ اندذٚذح

directives  ٔرحذٚذ انًسبػذاد انفُٛخ انزٙ رحزبخٓب اإلداساد ٔاندٓبد انًؼُٛخ

 ثبنمطبػبد راد األٔنٕٚخ.

ػهٗ شكم خذٔل حّذد انًًٓبد ٔانخطٕاد ٔلذ ٔظؼذ انهدُخ خطخ ػًم ٔصػزٓب 

انًطهٕثخ نزُفٛزْب كًب رّى رٕصٚغ انًٓبو ثحٛث ػُّٛذ يٓهخ يحّذدح إلَدبص كم يًٓخ )ػُذ 

 اإليكبٌ( ٔاالسزؼبَخ ثخجشاء ٔر يٍٛ يٕاسد الصيخ نزنك ػُذ انعشٔسح.



17 
 

راد ٔٚزى انسؼٙ انٗ إظبفخ لطبػبد أٔ يُزدبد يحّذدح غٛش انزٙ رّى اػزًبدْب كمطبػبد 

ًّذ انًٕافمخ ػهٛٓب يٍ اندبَت األٔسٔثٙ أٔ غٛشْب  أٔنٕٚخ نزشًهٓب ْزِ اإلرفبلٛخ فٙ حبل ر

 يٍ االرفبلبد.

 

  حعشد انٕصاسح يششٔع خطخ ػًم فٙ إغبس انزؼبٌٔ انصُبػٙ األٔسٔيزٕسطٙ نزفؼٛم

انحٕاس ثٍٛ انمطبػٍٛ انؼبو ٔانخبص فٙ يٕظٕع رًُٛخ انصبدساد ثبنزؼبٌٔ يغ 

. ٔ لذ رى انزشكٛض ػهٗ انمطبػبد GIZ   ٔEBESMسٔثٛخ فٙ ثشٔكسٛم ٔانًفٕظٛخ األٔ

انثالثخ انًزكٕسح أػالِ ثذاٚخ إلغالق انخطخ: انصُبػخ انًزؼهمخ  ثبألػشبة انطجٛؼٛخ 

ٔصُبػخ ركُٕنٕخٛب  Electronic Boardsٔيسزخهصبرٓب، صُبػخ انهٕحبد اإلنكزشَٔٛخ 

 .ICTانًؼهٕيبد 

 

انمطبػٍٛ انؼبو ٔانخبص. كًب ػمذد ػذح إخزًبػبد رى ٔظغ خطخ ػًم نهحٕاس ثٍٛ 

ٔٔسش ػًم نهزُسٛك فٙ ْزا انًدبل، ٔٔظؼذ يسٕدح لشاس إلغالق انحٕاس        

 ٔي سسزّ ػجشرشكٛم ْٛئخ رعى يًثهٍٛ ػٍ انمطبػٍٛ انؼبو ٔانخبص.

 

 فً ما بٌنها:التكامل  تشجٌع المؤسسات الصناعٌة على -0

بركائزها الثالث: التخصصٌة والتكامل باالنتاج وتقسٌم العمل نشر وتعمٌم الرإٌة التكاملٌة 

لتؤمٌن المنعة االنتاجٌة بعٌدا عن المنافسة المدمرة ولبناء قوة انتاج قادرة على سد الحاجات 

 االستهالكٌة المحلٌة وعلى التصدٌر الى الخارج.

 :اللبنانً تطوٌر مكونات التصمٌم فً المنتج -3

 

  دعم ومساندة المركز اللبنانً للتغلٌف LibanPack ورعاٌة أنشطته لتقدٌم االرشادات

والتوجٌهات للصناعٌٌن بخصوص أفضل طرق ووسائل التغلٌف والتعلٌب بما ٌسهل 

الحفاظ على المنتج وٌساهم فً التسوٌق داخلٌا وعالمٌا. ومراسلة وزارة المالٌة 

 نًبنٛخ.يٍ انشسٕو ابخصوص طلب المركز إعفائه  

  متابعة إجراء دورات تدرٌبٌة فً مختلف المناطق ال سٌما التعاونٌات والمإسسات

 الصغٌرة فً األرٌاف عن التغلٌف والتعلٌب واالدارة المالٌة والعملٌة.

  استصدار مرسوم دعم المركز سنوٌا من موازنة الوزارة بمبلغ ماٌة وخمسٌن ملٌون

 .22/6/2216تارٌخ  3698لٌرة لبنانٌة رقم 

 .التخطٌط لربط المركز اللبنانً للتغلٌف بوزارة الصناعة ومتابعة دعمه بقوة 
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 والخاص:تفعٌل الشراكة بٌن القطاعٌن العام  -4

 

  التواصل الدائم مع مختلف جمعٌات الصناعٌٌن وتقاباتهم وتجمعاتهم لتدعٌم الواصل

 والتعاون.

  القطاعٌن وعقد اجتماعات تنفٌذ ورش عمل فً اطار تشجٌع الحوار والشراكة بٌن

 لمعالجة األمور الطارئة فً كل ما ٌتعلق بالقطاع الصناعً.

  فً إطار متابعة مؤسسة الحوار بٌن القطاعٌن العام والخاص ما زال العمل جاٍر

لتحضٌر الصٌغة القانونٌة لمشروع المرسوم الذي سٌشكل االطار القانونً والتنظٌمً 

 له.

 بالجودة: معنٌةالعمل على تفعٌل األجهزة ال -5

 

  :معهد البحوث الصناعٌة 

وضع مجلس إدارة المعهد استراتٌجٌة عمل تقوم أساسا على تشجٌع البحث العلمً 

 وربطه بالحاجات الصناعٌة على أن تقر هذه االستراتٌجٌة خالل السنة الحالٌة. 

كما تم وضع نظام أساسً جدٌد للمعهد عّدل نظامه األساسً الموضوع منذ العام 

1961. 

 

  :المجلس اللبنانً لالعتماد 

ٌضع مجلس إدارة المجلس اللبنانً لالعتماد اللمسات األخٌرة على مشروع المرسوم 

 التنظٌمً على أن ٌؤخذ مجراه القانونً لالقرار.

 

 مإسسة المقاٌٌس والمواصفات اللبنانٌة 

 القواعد الفنٌة.تم تفعٌل البعد التدرٌبً فً المإسسة اضافة الى العمل على المواصفات و

 

 

 الصناعً:العمل على تفعٌل أنشطة جمٌع المؤسسات التً تعنى بالقطاع  -6

 

 Berytech  .كحاضنة للصناعات ذات القٌمة المضافة 

تم توقٌع اتفاقٌة تعاون تطال تشجٌع البحث العلمً بٌنها وبٌن برنامج رعاٌة إنجازات 

وٌترسخ اكثر بالتعاون مع الذي ٌتفّعل العمل به  LIRA –البحوث الصناعٌة لٌرا 

الجامعات والمإسسات الصناعٌة. وٌجري البحث حالٌا بامكانٌة توقٌع اتفاقٌة تعاون بٌن 

 لدعم القطاع الصناعً حٌث ٌمكن. Berytech  وزارة الصناعة و
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 والمناطق الصناعٌة: تشجٌع التدرٌب المهنً فً المصانع -7

 

  جمعٌة الصناعٌٌن مع الموقع تعاون البروتوكول تنفٌذ برنامج التدرٌب المقرر فً إطار

شمل حزمة "أساسٌات الصحة ٌو 11/6/2215ومؤسسة التمٌز للتعلم والرٌادة بتارٌخ 

للمدراء والمشرفٌن والموظفٌن وحدة تدرٌبٌة مخصصة   21تنفٌذ لوالسالمة المهنٌة" 

تجارب واقعٌة،  والعّمال، معّززة بعشرات أفالم الفٌدٌو التعلّمٌة عالٌة الجودة حول

ورسوم متحّركة تعلٌمٌة، ومكتبة الكترونٌة خاّصة بمواضٌع التدرٌب، ولوائح تدقٌق 

 . تفّقدٌة، وتمارٌن تفاعلٌة للتقٌٌم الذاتً فً نهاٌة كل وحدة

 

  اعتماد منظمة العمل الدولٌة وزارة الصناعة مركزا الجراء االختبارات الخاصة

بؤساسٌات الصحة والسالمة المهنٌة فً لبنان فً اطار البرنامج الوطنً لتمكٌن 

 9001الصناعٌٌن من تطبٌق متطلبات المواصفات القٌاسٌة الدولٌة بدءا من أٌزو 

ة والسالمة واالمان والبٌئة فً سلسلة بالتكامل مع أنظمة إدارة المخاطر على الصح

االمداد والتورٌد بالتعاون مع مإسسة التمٌز للتعلم والرٌادة. وقد تم فً هذا االطار 

مرشح لنٌل شهادة  14ل  –تنظٌم امتحانات ضمن مقر الوزارة  7/9/2016بتارٌخ 

لمنظمة فً اساسٌات السالمة والصحة المهنٌة صادرة عن مركز التدرٌب الدولً التابع 

اٌطالٌا( وموقعة من وزارة الصناعة وجمعٌة الصناعٌٌن  –العمل الدولٌة ) تورٌنو 

 اللبنانٌٌة 

  ًشارك المدٌر العام بشكل ثابت باإلجتماعات األسبوعٌة الدورٌة للمركز الوطن

 .للتدرٌب المهنً

 

  تضمٌن البرامج والمشارٌع المنفذة مع ٌونٌدو دورات تدرٌبٌة متخصصة للصناعٌٌن 

 والعاملٌن فً المصانع.

 

 سنوات باستقبال طالب أربع اعة منذوزارة الصنستمر بهدف تشجٌع التدرٌب المهنً، ت 

جامعات ومعاهد فنٌة )حوالً االربعة سنوٌاً( الجراء برنامج تدرٌب تتراوح مدته بٌن 

شهر وشهر ونصف كحد اقصى ٌتم خالله توجٌههم الى مصانع مختلفة ٌتعرفون خاللها 

 ة والشروط العامة التً تلتزم بها.على طرٌقة عمل المصانع، آلٌات االنتاج المعتمد

 

 رأس المال والتصنٌع: كلفتًخفض  تخفٌض كلفة اإلنتاج : -8

 

 متابعة العمل المكثف رغم الصعوبات واألوضاع القائمة على:

 

 تخفٌض الرسوم على التصدٌر واالستٌراد 

 تخفٌض رسوم المرفؤ 
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  مناطق صناعٌة جدٌدة وتؤهٌل المناطق القائمة للمساهمة فً  3تنفٌذ الدراسات النشاء

 تخفٌض األكالف التؤسٌسٌة

 عبر استعمال افضل الوسائل الفنٌة والتقنٌة تخفٌض كلفة الطاقة 

  فرض شروط الصناعة الخضراء الموفرة للطاقة فً قرارات الترخٌص الصناعٌة وعند

 منح الخدمات للصناعٌٌن) الشهادات الصناعٌة، شهادة المنشؤ، واالفادات الصناعٌة..(.

  .تفعٌل الكشوفات الفنٌة وتطوٌرها عملٌا وفنٌا 
 دمات الوزارة بمطابقة المإسسات الصناعٌة للشروط المطلوبة.ربط االستفادة من خ 
 .تنبٌه المصانع المخالفة واعطائها مهال محددة لتسوٌة اوضاعها تحت طائلة االقفال 
  تشجٌع الصناعٌٌن على االستفادة من برامج التدرٌب ) برنامجSwitch Med 

Green ،ورش العمل ..،Creative industries, CELEP ،IECD. ،ISO ... 
  استمرار التعاون وتفعٌله مع سائر االدارات المعنٌة بعمل الوزارة ال سٌما وزارة

 الزراعة، البٌئة، التنظٌم المدنً والجمارك. 

  التعاون والتنسٌق المستمرٌن مع جمعٌة الصناعٌٌن اللبنانٌٌن وغرف التجارة والصناعة

 المشاكل وتطوٌر القطاع.والزراعة والنقابات والتجمعات الصناعٌة لحلحلة 

  إطالق المبادرات والعمل على البحث والدراسات اآلٌلة إلى المساهمة فً إٌجاد الحلول

واستنباط طرق متطورة لمساعدة الصناعة الوطنٌة على التوسع واالنتشار داخلٌا بٌن 

 وحدات الوزارة كما مع الجهات المعنٌة خارجها.

 مال التشغٌلً المعّد للتصدٌر مع وزارة المال. متابعة مسؤلة خفض الفوائد على الرأس 
   الدفع باتجاه إصدار قانون الدمج بٌن المصانع. وأصبَح المشروع فً مرحلته النهائٌة

 .فً اللجان النٌابٌة المشتركة
  من قانون الضرٌبة على القٌمة  17متابعة إقرار التعدٌالت المطلوبة على المادة

مواّد األولٌة المستوردة للحاجات الصناعٌة والمعّدات بهدف اعفاء ال ( TVA ) المضافة
 TVA. واآلالت المستوردة للمصانع من الـ

  متابعة مدٌرٌة الجمارك العامة لدعم طلب شركة هٌفً اوٌل دٌسترٌبٌشن للمستحلبات
 1ISOاخراج وتفرٌغ مادة غاز البروبان التجاري بواسطة خزان -الكحالة  –االسفلتٌة 
TANK الممكنة للتخفٌف من أكالف االنتاج. ضمن السرعة 

  عقد اجتماعات متتالٌة لبحث سبل إعفاء المواد األولٌة المستوردة لزوم الصناعة الدوائٌة
 من الضرٌبة على القٌمة المضافة،

  من قانون الضرٌبة على القٌمة 17متابعة مشروع قانون ٌرمً إلى تعدٌل المادة
% من مبٌعاتها اإلجمالٌة 60صادراتها عن  المضافة لجهة إعفاء المصانع التً تزٌد

للعام السابق من الضرٌبة على القٌمة المضافة على المواد األولٌة عند إخراجها من 
 الجمارك.

  التنسٌق مع االدارات المعنٌة كافة من وزارات) الزراعة ،االقتصاد والتجارة ، والمالٌة
واالعباء المالٌة المترتبة على  باالضافة الى المجلس األعلى للجمارك  لتخفٌف الرسوم

استٌراد مواد أولٌة أو وسٌطة من خالل افادتها من االعفاء الصناعً بموجب 
 ( وهذه بعض االمثلة على ذلك:322الرمز)
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فواكه مجففة من  الرسوم الجمركٌة  بموجب  -متابعة موضوع إعفاء التوت البري -
رقائق الفطور وألواح الحبوب  (، وذلك عند استعماله فً صناعة322الرمز الصناعً)

  0مع الشوكوال
   3920.49.90( المذٌل به البند الجمركً 322توسٌع قاعدة االعفاء الصناعً ) -

 0لٌشمل أفالم بولٌمرات كلورور الفٌنٌل، وذلك عند استعمالها فً صناعة التغلٌف
 والموضوع أصبح لدى المجلس االعلى الجمارك.

وم الرامً الى تعدٌل تعرٌفة الرسوم الجمركٌة الموافقة على مشروع المرس -
والمذكرات التكمٌلٌة لشروح جدول تعرٌفة النظام المنسق بتعدٌل تقسٌمات البند 

 3401.20.200( مقابل البند التعرٌفً 322واستحداث الرمز)  34.01التعرٌفً 
 

 فً ء الرأي بشؤن الترخٌص لب فالتنسٌق مع المجلس األعلى للتنظٌم المدنً وابدا

ٌزداد فعالٌة وتؤخذ وزارة الصناعة دورها بالشكل المناسب بعد  المناطق غٌر المنظمة

 . أن كان مغٌبا قبل سنوات

  متابعة مشروع مرسوم تعدٌل المنطقة السٌاحٌة فً أنفة الى منطقة صناعٌة وإٌداع بلدٌة

 أنفة رأي وزارة البٌئة بهذا الخصوص.

 عكار، وضع تقرٌر حول  –فً عرقة  متابعة تعدٌل تصنٌف المنطقة الصناعٌة

المشروع والقٌام بكشف مٌدانً بحضور نائب رئٌس البلدٌة ومراسلة التنظٌم المدنً 

 للموافقة على مشروع التعدٌل.

 .متابعة موضوع مرسوم شكا لزٌادة عامل االستثمار 

 .متابعة تعدٌل تصنٌف عقارات فً المنطقة الصناعٌة فً رشدبٌن عكار 

  مشروع قانون استخراج النفط ،متابعة دراسة 

  تكثٌف التنسٌق مع االدارات المعنٌة األخرى بخصوص التعجٌل بالبت بآرائها فً لجان

 التراخٌص و/أو التنسٌق فً مجال الكشوفات و/أو معالجة مشاكل عالقة مع صناعٌٌن.

  ت مناطق صناعٌة فً ملكٌات عامة لٌس 3متابعة تنفٌذ مشروع الدراسات األولٌة إلنشاء

 للبٌع إلنماء القطاع الصناعً فً المناطق الثالث التالٌة :

 2الف م 822تربل/ قوساٌا )البقاع( على مساحة تقارب ملٌون و. 

  2الف م 422بعلبك )البقاع( على مساحة تقارب. 

 2الف م 662الجلٌلٌة )الشوف( على مساحة تقارب. 

 Masterالرئٌسة )وقد أنجزت المرحلة األولى من دراسات الجدوى + وضع الخطة 

Plan 2217( للمناطق المقترحة. على أن تنتهً المرحلة االخٌرة خالل شهر شباط. 

كما تم حجز تصنٌف العقارات فً المناطق المذكورة صناعٌة فً المجلس االعلى 

 للتنظٌم المدنً بانتظار التصنٌف النهائً.

 وتؤمٌن السالمة العامة. إٌجاد وتموٌل مشارٌع اولٌة تتناول تؤهٌل مناطق صناعٌة قائمة 

  استمرار التنسٌق مع السفارة الٌابانٌة ووكالة جاٌكا وعقد اجتماعات متتالٌة مع خبراء

رسمٌٌن ٌابانٌٌن لتعزٌز التعاون ال سٌما فً موضوع ادارة المخلفات الصناعٌة فً 

 .2لبنان وتسلٌم الجانب الٌابانً ورقة بؤهم احتٌاجات لبنان بهذا الخصوص

                                                           
2
 23/9/2215/ص تارٌخ 25-3215كتاب المدٌر العام رقم  - 
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 صناعٌٌن على االستفادة من التدرٌب الذي ٌقدمه االتحاد االوروبً عبر برنامج تشجٌع ال

Switch Med Green Entrepreneur  

 

 : قطاع الصناعً :زٌادة اإلستثمار والتموٌل فً ال الهدف الرابع 

 

 لزٌادة االستثمار: العمل على تحفٌز برامج اإلقراض المٌسر -2

 

  للحصول على التموٌل عبر قروض مٌسرة او هبات البنك الدولً اقتراح مشارٌع على

 اذا امكن.

 

 التواصل مع مصرف لبنان ووضع مشارٌع تموٌلٌة لمجاالت صناعٌة. 

 

  التواصل مع كفاالت للتوصل الى رفع قٌمة القروض المخصصة للصناعة وتخفٌف

 معدالت الفوائد.

 

 :الصناعً السعً إلٌجاد آلٌة لضمان االستثمار -0

 

  لوضع آلٌة تسمح بضمان االستثمارات فً القطاع  شركات التؤمٌنالعمل مع جمعٌة

 الصناعً بما ٌإمن جذب المستثمرٌن بالتعاون مع كفاالت بحسب االمكانٌات والحاالت.

 

 :العمل على زٌادة الهبات الخارجٌة للصناعة -3

 

  مواصلة تفعٌل وتطوٌر وتوسٌع مروحة العالقات مع المنظمات والجهات الدولٌة المعنٌة

بشإون الصناعة، لتحسٌن سبل استفادة الصناعة الوطنٌة ولتطوٌر المعارف 

والمشاركة مع االتحاد االوروبً فً تنظٌم ورشة  جراءات لدى العاملٌن فً الوزارةواال

عمل فً فندق البرٌستول حول " تسهٌل وصول المإسسات الصناعٌة الصغٌرة 

 .2016ألول كانون ا 6والمتوسطة الى مصادر التموٌل " بتارٌخ 

  ،) متابعة تنفٌذ مشارٌع قائمة مع كّل من منظمة األمم المتحدة للتنمٌة الصناعٌة ) ٌونٌدو

ألف  800ألف دوالر، ومع اإلتحاد األوروبً بقٌمة  600ومع حكومة الٌابان بقٌمة 

  .الف ٌورو 350ومع النمسا بقٌمة  ، ومع الحكومة اإلٌطالٌة بقٌمة ملٌون دوالرٌورو

  لملف " الحصول على التموٌل للمإسسات الصغٌرة والمتوسطة" ضمن إطار التحضٌر

 التعاون الصناعً األورومتوسطً.
 الٌابانٌة واستكمال التحضٌرات لمشروع الدعم لبعض المخابز وكالة جاٌكا  التعاون مع

 فً منطقة البقاع بعد اختٌار المإسسات التً تستحق المساعدة.
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 :لجذب االستثماراتتأمٌن الظروف والتسهٌالت  -4

التركٌز بشكل متصاعد على الكشوفات واالجتماعات وتؤمٌن الخدمات على ضرورة التزام 

المصانع تدرٌجٌا بمعاٌٌر فنٌة وبٌئٌة وصحٌة وقانونٌة وادارٌة آخذٌن باالعتبار القدرة 

 المالٌة لكل مصنع والظروف االقتصادٌة واالجتماعٌة المحٌطة. إضافة الى العمل المركز

على مشارٌع شاملة تطال شرائح واسعة من الصناعٌٌن. هذه المعاٌٌر ومجاالت العمل ٌمكن 

 اختصارها باآلتً:

  ًمستوى االنتاج ومساره الفنً والتقن 
  جودة المنتجات ال سٌما لجهة التزام المواصفات 
 لحل المشاكل وتبادل الخبرات والتوصل الى  ورش العمل والطاوالت المستدٌرة

 عملٌة قابلة للتطبٌق والعمل المشترك اقتراحات
  المناطق الصناعٌة الجدٌدة والقائمة 
 سالمة الغذاء باالنفراد او بالتعاون مع االدارات األخرى 
 النصوص القانونٌة: قرارات ومشارٌع مراسٌم وقوانٌن داعمة 
 العالقات الدولٌة من خالل الهبات والقروض والمساعدات الفنٌة 
 أهمٌة االنتاج المحلً وقدراته االعالم لالضاءة على 

 

 2الصناعات الخضراءتشجٌح  لهدف الخامس :ا: 

 

 تعمال الطاقات المتجددة والبدٌلة:اس -2

 

  المباحثات فً اجتماعات الدورة الثالثة للجنة الحكومٌة اللبنانٌة هتناولتمتابعة ما- 

تشجٌع االستثمارات  29/4/2215الى  27الروسٌة التً انعقدت فً بٌروت من 

امكانٌة وة فً الطاقة المتجددة او البدٌلة المشتركة بٌن البلدٌن السٌما تلك المستخدم

ناعة فً البلدٌن للتعاون فً مجال التوقٌع على مشروع مذكرة تفاهم بٌن وزارتً الص

التعاون فً مجال اضافة الى  ،االستثمار الصناعً فً المشارٌع الصناعٌة الخضراء

المواصفات والمترولوجٌا لناحٌة تبادل المعلومات المتعلقة بالقوانٌن واالنظمة العائدة 

 لها.

 اعات الخضراء امكانٌة التوقٌع على مذكرة تفاهم فً المجال الصناعً وتحدٌداً الصن

بٌن وزارة الصناعة والسوق المشتركة لدول امٌركا الجنوبٌة )المٌركوسور( كما ٌمكن 

 Diaspora for Industry-Eco DPTتعزٌز التعاون الصناعً مستقبالً على اساس 

Sug 2016. 

  التنسٌق بٌن الوزارة والٌونٌدو ومركز تفعٌلLCEC  فً الفاعلة المشاركة وللطاقة

فً  2016تموز  23و  21بٌن  ات وتقدٌم أوراق عمل ومنها ندوة عقدتندوالتنظٌم 

فندق كراون بالزا بعنوان تقٌٌم األثر التشرٌعً على مشروع قانون كفاءة استخدام 

فً فندق  2016آب  23و  22الطاقة والطاقة المتجددة، ومإتمر الطاقة المتجددة فً 
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 2016كانون األول  7، وورشة عمل فً فندق الموفنبٌك بتارٌخ لو روٌال الضبٌة

 .Lebanon National Green Export Review Projectحول 

 

 :تشجٌع الصناعات التدوٌرٌة  -0

 

 تسهٌل االستحصال على الخدمات المقدمة من الوزارة او من االدارات االخرى 

  للتدوٌر)بالستٌك، ورق وكرتون، العمل على فرض رسوم على تصدٌر المواد الصالحة

 حدٌد...(.

 

    ISO 14000مواصفات اإلدارة البٌئٌة ) ىحث المؤسسات الصناعٌة للحصول عل -3

 : (ISO 26000و   

 

فً اطار تنفٌذ بروتوكول التعاون مع جمعٌة الصناعٌٌن ومؤسسة التمٌز للتعلم والرٌادة 

لتمكٌن الصناعٌٌن من تطبٌق  واطالق " البرنامج الوطنً 11/6/2215الموقع بتارٌخ 

 9221متطلبات المواصفات القٌاسٌة الدولٌة ) الواردة فً الملحق "أ" بدءا من أٌزو 

رة المخاطر على الصحة والسالمة واألمان والبٌئة فً سلسلة دابالتكامل مع أنظمة إ

 االمداد والتورٌد".

 
 الصناعات صدٌقة للبٌئة: التنسٌق مع وزارة البٌئة لجعل -4

 

  متابعة التنسٌق وتبادل المعلومات بخصوص موضوع االنبعاثات واالحصاءات ذات
وتزوٌد وزارة البٌئة بقاعدة المعلومات الخاصة بالتراخٌص الصناعٌة.  الصلة

وتقدٌم  Switchmedوالمشاركة فً االجتماعات التنسٌقٌة المشتركة لمناقشة مشروع 
 . المالحظات حول االحصاءات الواردة فً المشروع

  ًالمشاركة باالجتماعات المتتالٌة لمتابعة مشروع دعم اإلصالحات والحوكمة البٌئٌة ف
وبحث سبل تفعٌل دور وزارة   –وموضوع  التفتٌش البٌئً وتفعٌل القوانٌن  –لبنان 

 البٌئة فً عملٌة الترخٌص، وضرورة تطوٌر الحدود القصوى لملوثات الهواء. 
 التراخٌص ومراقبة تنفٌذها. فرض شروط بٌئٌة وصحٌة فً قرارات 
  ًالتنسٌق الدائم مع وزارة البٌئة فً ما ٌتعلق بفرض اجراء تقٌٌم اثر بٌئً او فحص بٌئ

 مبدئً او تدقٌق بٌئً قبل صدور الترخٌص باالستثمار.
  تنظٌم مشترك مع وزارة البٌئة لندوة حول االلتزام البٌئً للمصانع اقٌمت فً معهد

 .17/8/2016البحوث الصناعٌة بتارٌه 
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 متابعة موضوع التلوث فً نهر الغدٌر -5

  ًمصنعا(. 122طلبات تسوٌة لمصانع على حوض اللٌطانً )حوال 
  ًمصنعا(. 212قرارات تنبٌه لمصانع على حوض اللٌطانً تسبب ضررا )حوال 
  القٌام بجولة مع منظمةACTED .التً ٌمكن أن تمول جزء من المشروع 
  للعدٌد من المصانع فً الشوٌفات وكفرشٌما وتنبٌهها تمهٌدا إجراء كشوفات مٌدانٌة

 إلقفال المصانع غٌر الملتزمة.
  مراسلة عدة إدارات ومإسسات وبلدٌات إضافة الى المجلس النٌابً ومجلس الوزراء

 بخصوص ورشة عمل حول الغدٌر أوائل شهر تموز
 

 .: صناعات المعرفة الجدٌدةتشجٌع  الهدف السادس: 

 

 فٌها :والمشاركة تشجٌع االبتكار واألبحاث  -2

 

  لٌرا وهدفه التركٌز  –االستمرار بدعم عمل برنامج رعاٌة انجازات البحوث الصناعٌة
على أهمٌة البحث العلمً التطبٌقً ركٌزة ومنطلقاً لكل تطور صناعً وتقدم اقتصادي. 

ة الصناعة ولقد تم توسٌع اطار البرنامج لٌشمل القطاع الصناعً الخاص ووزار
والمجلس الوطنً للبحوث العلمٌة والجامعات. وٌجري العمل حالٌاً على تحوٌل 
البرنامج الى مإسسة مشتركة بٌن القطاعٌن العام والخاص، بمشاركة الجامعات 
ومراكز األبحاث وٌتم البحث عن شرٌك ممّول إلنشاء "مركز لٌرا للنماذج السرٌعة" 

افة الى إنشاء " صندوق لٌرا لإلستثمار" لتوفٌر ومن ضمنه انشاء حاضنة صناعٌة، اض
األدوات والمناخ المناسبٌن للّطالب المبدعٌن من الجامعات العشر المتعاقدة، وغٌرهم 
من الباحثٌن وذوي الخبرة المإهلٌن، لتحوٌل ابتكاراتهم نماذج صناعٌة، ومن ُثم اطالق 

مصرف لبنان لتوفٌر دعم مإسساتهم ضمن خطة عمل مجدٌة. وقد أدى تطّور البرنامج ب
 مالً له.

 
  شرٌكاً رئٌسا فً معالجة المشارٌع دعم نشاطات الجمعٌة اللبنانٌة لتقدم العلوم واعتبارها

والملفات الحٌوٌة التً تحمل الطابع العام. من هنا كان التخطٌط والتنظٌم المشترك 
ة ودولٌة للعدٌد من المإتمرات وورش العمل والندوات المتخصصة بمشاركة لبنانٌ

ممٌزة. وقد خلصت المإتمرات الى وضع خالصات علمٌة وتطبٌقٌة واضحة وعملٌة، 
 ٌجري تبّنٌها على غٌر صعٌد.

وتهدف سلسلة المإتمرات التً تواظب الوزارة والجمعٌة على عقدها لتعزٌز العلوم 
رف والمشارٌع العلمٌة التً ٌقوم بها الباحثون والطالب الجامعٌون الى خلق مساحة تعا

وتالقً بٌن الباحثٌن، والتوجه النتاج علمً مشترك بٌن عدة مإسسات جامعٌة ومراكز 
ابحاث فً لبنان، بالشراكة مع المإسسات الجامعٌة خارج لبنان، وبالتعاون مع 

 المإسسات الخاصة من أجل مواءمة األبحاث والدراسات مع حاجات سوق العمل. 
الوكالة التوقٌع على اتفاقٌة تعاون مع  8/9/2216 خوقد تم فً هذا االطار بتارٌ

. تقضً االتفاقٌة LAASوالجمعٌة اللبنانٌة لتقدم العلوم   AUFالجامعٌة الفرانكوفونٌة 
بتفعٌل الجهود لتعزٌز الروابط والعالقات بٌن الجامعات ومراكز األبحاث والمإسسات، 

اعة على عاتقها تؤمٌن التواصل وتؤخذ وزارة الصن .ال سٌما اإلنتاجٌة والصناعٌة منها

واللقاءات بٌن فرق البحث العلمً فً الجامعات اللبنانٌة والمإسسات الصناعٌة. وتلتزم 
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الوكالة الجامعٌة للفرانكوفونٌة بتسهٌل التواصل بٌن الوزارة والجمعٌة من جهة وبٌن 
علوم بتحدٌد فرق األعضاء المنتسبٌن إلٌها حول العالم. وتقوم الجمعٌة اللبنانٌة لتقدم ال

العمل وتؤمٌن التواصل بٌنها وبٌن المختبرات البحثٌة الخاصة بالجامعات اللبنانٌة وبٌن 
 .المإسسات الصناعٌة

المإتمر السنوي الثانً للجامعة المبادرة لألعمال بالتعاون مع المشاركة فً تنظٌم 
 .2217الثانً كانون  26بٌروت بتارٌخ  –الجمعٌة الذي عقد فً جامعة القدٌس ٌوسف 

 

ٌترسخ التعاون أكثر مع الجامعات العاملة فً لبنان ومراكز االبحاث والدراسات عن 

طرٌق تنظٌم واقامة الندوات والمإتمرات وطاوالت العمل لتحقٌق األهداف ضمن 

 االمكانات المتوفرة وبؤسرع وقت ممكن.

 

 التقدم التكنولوجً: مساندة القطاعات التً ترغب فً -0

 

  االجراءات التنفٌذٌة لمشروع دعم الصناعات االبداعٌة وتجمعاتها) وتحدٌدا متابعة
 .المفروشات فً الشمال والمجوهرات فً برج حمود(

 ACAASٌونٌدو + 

 

 رعاٌة اإلبتكارات الصناعٌة: -3

 

  وهدفه التركٌز لٌرا –االستمرار بدعم عمل برنامج رعاٌة انجازات البحوث الصناعٌة 
. أهمٌة البحث العلمً التطبٌقً ركٌزة ومنطلقاً لكل تطور صناعً وتقدم اقتصادي على

القطاع الصناعً الخاص ووزارة الصناعة لٌشمل ر البرنامج اع اطٌتوسلقد تم و
تحوٌل  وٌجري العمل حالٌاً على والمجلس الوطنً للبحوث العلمٌة والجامعات.

ام والخاص، بمشاركة الجامعات مإسسة مشتركة بٌن القطاعٌن العالى البرنامج 
 اء "مركز لٌرا للنماذج السرٌعة"شرٌك ممّول إلنشوٌتم البحث عن  ومراكز األبحاث

لتوفٌر  "صندوق لٌرا لإلستثمار" إنشاء اضافة الى حاضنة صناعٌة، ومن ضمنه انشاء 
األدوات والمناخ المناسبٌن للّطالب المبدعٌن من الجامعات العشر المتعاقدة، وغٌرهم 
من الباحثٌن وذوي الخبرة المإهلٌن، لتحوٌل ابتكاراتهم نماذج صناعٌة، ومن ُثم اطالق 

مصرف لبنان لتوفٌر دعم تطّور البرنامج بوقد أدى مإسساتهم ضمن خطة عمل مجدٌة. 
 ه.مالً ل

 
  فً معالجة المشارٌع  شرٌكاً رئٌساواعتبارها  الجمعٌة اللبنانٌة لتقدم العلومشاطات ندعم

والمفات الحٌوٌة التً تحمل الطابع العام. من هنا كان التخطٌط والتنظٌم المشترك للعدٌد 
قد من المإتمرات وورش العمل والندوات المتخصصة بمشاركة لبنانٌة ودولٌة ممٌزة. و

وضع خالصات علمٌة وتطبٌقٌة واضحة وعملٌة، ٌجري تبّنٌها  خلصت المإتمرات الى
 صعٌد. غٌرعلى 

الجمعٌة على عقدها لتعزٌز العلوم الوزارة والمإتمرات التً تواظب  سلسلة تهدفو
خلق مساحة تعارف  الى والطالب الجامعٌونوالمشارٌع العلمٌة التً ٌقوم بها الباحثون 

علمً مشترك بٌن عدة مإسسات جامعٌة ومراكز  التوجه النتاجووتالقً بٌن الباحثٌن، 
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، وبالتعاون مع ابحاث فً لبنان، بالشراكة مع المإسسات الجامعٌة خارج لبنان
 . المإسسات الخاصة من أجل موائمة األبحاث والدراسات مع حاجات سوق العمل

 

 : من أجل الصناعة:اإلعالم  الهدف السابع 

 

الصناعة قضٌة وطنٌة وابرازها كحل حٌوي وضروري  لترسٌخحثٌث ومركز ومتصاعد العمل 

 هً:اربعة محاور رئٌسة على لمعالجة المشاكل االقتصادٌة واالجتماعٌة 

 الى الصناعة الوطنٌة تغٌٌر الثقافة المجتمعٌة حٌال النظرة 

 اللبنانٌة تشجٌع استهالك المنتجات الصناعٌة 

 الوطنً ربط استهالك اإلنتاج المحلً باالنتماء 

 ًوازدهار الوطن ترسٌخ العالقة بٌن نمو اإلنتاج الصناع 

 : أنجزت الخطوات التالٌةوقد 

  ًلمدة  2213البروتوكول الموقع فً نٌسان تجدٌد لمراسلة وزارة التربٌة والتعلٌم العال

وٌتناول تضمٌن المناهج التعلٌمٌة بٌن الوزارتٌن وجمعٌة الصناعٌٌن اللبنانٌٌن ثالث سنوات 

مساهمة الصناعة فً االقتصاد الوطنً ، الحث على التوجٌه المهنً للطالب، تشجٌع أهمٌة 

 التواصل وتنمٌة الثقة بالمنتجات اللبنانٌة وتشجٌع استهالكها.

 

  لمإتمرات والمعارض الصناعٌة المتخصصة وتوفٌر المتصاعدة وتنظٌمها امشاركة الوزارة

قد تم خالل هذه الفترة رعاٌة معرضً و بها. ات خاصةالمعلومات والمنشورات ضمن ستاند

                   19فً البٌال ومعرض صنع فً لبنان بٌن  2017نٌسان  7و 4أورٌكا بٌن 

فندق الكوالٌتً إن وقد شاركت الوزارة بجناح خاص  –فً طرابلس  21/5/2017و 

وتوفٌر  بفرٌق عملها االعالمً واالداري والتقنً لتعزٌز التواصل مع مجتمعها الصناعً

المعلومات المختلفة من نصوص ونشرات ومطبوعات تهم الصناعٌٌن الى االتصال المباشر 

والرد على استفساراتهم واالطالع على مشاكلهم ونقل الصورة إلى االدارة للمساعدة 

والمبادرة بالدعم المناسب وفق االمكانٌات والصالحٌات. وجدٌد المشاركة كان فً معرض 

الوزارة لقاء مع الصناعٌٌن عرضت فٌه للمشارٌع واالنجازات طرابلس حٌث عقدت 

واستمعت فٌه للمطالب والمشاكل التً ٌواجهونها. هذا وقد دعمت الوزارة كلفة مشاركة 

مترا فً معرض طرابلس لتشجٌع صناعة المفروشات  155صناعٌٌن بجناح مساحته 

عٌٌن لهذا الغرض الى الخشبٌة فً الشمال من خالل المساهمة المخصصة لجمعٌة الصنا

 تخفٌض كلفة المشاركة بالتواصل الفاعل مع المنظمٌن الى أرقام جد مقبولة ومحمولة.

 

 

  االعالم لدعم تسوٌق الصناعة اللبنانٌة وتحسٌن صورتها وتشجٌع استهالك وسائل إستخدام

منتجاتها، كما وتشجٌع التكامل بٌن الصناعٌٌن أنفسهم، والتعرٌف بالصناعات دون تمٌٌز 

بٌن الصناعٌٌن أو المناطق، إلى جانب تعمٌم النصوص القانونٌة واالدارٌة والمبادرات 

زارة والمإسسات المرتبطة بها والجهات المعنٌة بتنمٌة البحثٌة والعلمٌة الصادرة عن الو
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دار الصناعة الوطنٌة وتحقٌق أهدافها فً القطاعٌن العام والخاص، وذلك من خالل اص

الدلٌل القطاعً المتخصص باللغة االنكلٌزٌة ووالفرنسٌة العربٌة واالنكلٌزٌة  باللغاتنشرات 

 2016ثالثة فً تشرٌن األول لالطبعة ابالتعاون مع شركة بروأكتٌف وقد صدرت 

 .رابعةالصدار الطبعة ال 2016لتحدٌث الدلٌل وفق أرقام واحصاءات والتحضٌر جار 

وٌشارك مختلف الموظفٌن وفق مسإولٌاتهم واختصاصاتهم فً مقابالت اعالمٌة مرئٌة 

 ومسموعة ومكتوبة لتوفٌر المعلومات وشرح التوجٌهات.

 

 اللبنانٌة وتنظٌمها السٌما منها المصانع فً االرٌاف  دعما لتشجٌع قوننة أوضاع المصانع

م االعالم من اجل الصناعة والمناطق البعٌدة عن العاصمة، وتحقٌقا للهدف السابع استخدا

خدمة تسوٌق مجانٌة للمصانع النظامٌة المرخصة فً المناطق التً سبق واستفادت  استحدثنا

لٌب وأتاحت لها فرصة االعالن عن من مساعدات الوزارة ال سٌما من خالل مشروع سٌ

قصص نجاح سنوٌا  10نجاحاتها والتسوٌق لمنتجاتها على صفحات الدلٌل التسوٌقً بمعدل 

، وٌجري اختٌار المصانع المستفٌدة موضوعٌا بناء على كشوفات وفق موضوع كل دلٌل

م هذه المهندسٌن المختصٌن وتقارٌرهم المرفوعة حول تقدم العمل فً هذه المصانع وتعمٌ

 . الخدمة على مختلف المناطق ما أمكن

عبر الدعم االعالنً الذاتً اصدار الدلٌل ٌتم ٌجدر التنوٌه، فً هذا االطار، الى أن تموٌل 

من قبل شركة بروأكتٌف وتحصل الوزارة مجانا على ثالثة آالف نسخة من كل دلٌل ٌصدر 

. المعارض التً تشارك فٌهاتوزعه الى نشراتها ومستندات وشروط الترخٌص فً مختلف 

 الدلٌل تطوٌرا دائما فً الشكل والمضمون بما ٌحاكً االحتٌاجات وٌلبً الطموحات.وٌشهد 

 

  ًاطالق شعار جدٌد للصناعة " ابتكر فً لبنان" على هامش معرض صنع فً لبنان ف

ن طرابلس ووضع التصمٌم المنفذ فً ستاند الوزارة وشرح أبعاده فً اللقاء مع الصناعٌٌ

باالضاءة على أهمٌة التوجه تحو االبتكار للصمود امام المنافسة وتحدٌات العولمة 

 المتسارعة والمتزاٌدة. 

 
  السعً لدى وسائل االعالم المحلٌة لتقدٌم مساحات اعالمٌة واعالنٌة للصناعة تتضمن اهم

 ....(برامج توجٌهٌة -أفالم وثائقٌة -نشاطات -نجاحات -االخبار الصناعٌة )جوائز

 

  م تروٌجً لتشجٌع مشروع فٌلبعد االفالم الوثائقٌة التً أعدتها الوزارة سابقا، نعمل على

  وصغار السن.لمدارس لالصناعة 

 

 وباتت منشورات الوزارة اٌضا على  تطوٌر مستمر ودائم للموقع االلكترونً للوزارةال

  .الصفحة

 


