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  صناعة تبتكر وتنافس" 

 "السيادةفظ لحمنعة الالقتصاد ودعم القوة ال
 :مقدمة

ك٢ اُغ٘خ اُضبُضخ ػ٠ِ اهالم ٝصاسح اُق٘بػخ " اُشإ٣خ اُزٌب٤ِٓخ ُز٤ٔ٘خ اُوطبع اُق٘بػ٢ ك٢ ُج٘بٕ 

 2115فً احتفال الٌوم الوطنً للصناعة اللبنانٌة فً الثانً من حزٌران " 2025/ ُج٘بٕ اُق٘بػخ 
ٛٔبٍ دػْ اُوطبػبد االٗزبع٤خ ٝرؾغغٜب االعزجبه٢ ُألصٓبد االهزقبد٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ اُخط٤شح اُز٢ خِّلٜب ا

ه٣ٞال ثٔلب٤ْٛ اعزوشاس األٖٓ اُغ٤بد١ رؾذ عزبس رؾش٣ش اُزغبسح ٝكزؼ  أمشّ ٖٓ ف٘بػخ ٝصساػخ ثؾٌَ 

األعٞام ٝاعزغبثخ ٣ُٜٞخ ؿبُذ ك٢ اُزؾشس كغبً٘ذ اُلٞم٠ ٝاُالٓغئ٤ُٝخ ا٠ُ ؽذٝد اُزذ٤ٓش اُزار٢ 

 ٝاالٗزؾبس، 

لموجهة والداعمة والمنظمة للقطاع الصناعً اللبنانً بصفتها الراعٌة وارغزٔش ٝصاسح اُق٘بػخ 
ك٢ اثزٌبس اُؾٍِٞ ٝرٞع٤ٚ اُغ٤بعبد  والمرجعٌة ذات الصالحٌة الحصرٌة فً كل ما ٌتعلق بهذا القطاع

ٝرلؼ٤ِٜب ٝرذع٤ْ اُخطو اُٞه٤٘خ ٝرذػ٤ٜٔب ثٔوزشؽبد ػٔال٤ٗخ هبثِخ ُِزطج٤ن أسعذ سًبئضٛب أٛذاف 

٣ٌٖٔ سفذ اٗغبصارٜب أُؾووخ ع٣ٞ٘خ رؾـ٤ِ٤خ  وو اعزشار٤غ٢ ٝخطسإ٣زٜب ٝٓب اعززجؼٜب ٖٓ رخط٤

 ٝاالهالع ػ٠ِ ا٥ر٢ ٖٓ ٓؾبس٣ؼٜب.  

سئ٤غٚ سع٤ٔب ًٔب  فّشػٓغزؾ٤ِخ ك٢ ثِذ ؽجٚ ٝهذ ٣جذٝ ُِٔشاهت أُٞمٞػ٢ إٔ ٓؾبٝالد االٗوبر 

ٝاُخجشاء ٝأُشاهج٤ٖ االهزقبد٤٣ٖ أُؾ٤٤ِٖ ٝاُذ٤٤ُٖٝ ٝػ٠ِ سأعْٜ ٓغئ٢ُٝ أُغئ٤ُٖٝ اُؼذ٣ذ ٖٓ 

ك٢ ظَ اعزٔشاس  ثب٤ٜٗبس ٓب٢ُ ٝاهزقبد١ ر٘زسك٢ أصٓخ أٗٚ ٜٓذد ثبالكالط ٣ٝزخجو ف٘ذٝم اُ٘وذ اُذ٢ُٝ 

اُذ٣ٖ رخط٢ ٝر٘ب٢ٓ اُؼغض اُزغبس١ ٝ% 2ٝكن اُخجشاء ٗغجخ اُغ٘خ اُز٢ ُٖ رزغبٝص ٛزٙ رذ٢ٗ ٗغجخ اُ٘ٔٞ 

٣ٝ٘زظش إٔ ٣قَ ك٢ % ٖٓ ؽغْ اُ٘برظ أُؾ٢ِ 150أ١ ثٔب ٗغجزٚ  2018ك٢ اُؼبّ ٤ِٓبس دٝالس  80اُؼبّ 

ٝمجو  إلٗؼبػ االهزقبدٝأُغئُٝخ ٓب ُْ رزخز اُوشاساد اُغ٤بع٤خ أُالئٔخ ٤ِٓبسا  92ٜٗب٣زٚ ا٠ُ ؽذٝد 

 أُب٤ُخ اُؼبٓخ ٌٝٓبكؾخ اُلغبد. 

ٝاعزلؾبٍ اُجطبُخ  ك٤ٚ٤خ ػ٠ِ أُغزٔغ اُِج٘ب٢ٗ ثض٣بدح ٓؼذٍ اُلوش ٝرِو٢ ٛزٙ اُزؾذ٣بد ثآصبسٛب اُغِج

% ٜٓ٘ب. 50ثٔب ٗغجزٚ ال ع٤ٔب اٌُلبءاد ْٜٓ٘ أُزلبهٔخ  ٝٛغشرْٜ اُؾجبة ث٤ٖ% 36ا٠ُ ٓب رلٞم ٗغجزٚ 

ٝرؾ٤ش أؽذس دساعخ ٓٞصٞهخ ٝمؼزٜب اداسح االؽقبء أُشًض١ ثٔغبػذح رو٤٘خ ٖٓ اُج٘ي اُذ٢ُٝ ث٤ٖ 

ًبٗٞا ك٢ ػذاد اُلوشاء ٓب  2011ٝ2012ٓبث٤ٖ   ثبُٔئخ ٖٓ اُغٌبٕ 27ا٠ُ إٔ  2012ٝ 2011اُؼب٤ٖٓ 

ب ثٔب أعٞأ ؽب٤ُاُٞمغ ثبد ٣ٝؼ٢٘ إٔ ؽٞا٢ُ ٤ِٕٓٞ ؽخـ ُذ٣ْٜ ٓغزٟٞ اعزٜالى أد٠ٗ ٖٓ خو اُلوش 

 ٣٘زس ثؼٞاهت ٝخ٤ٔخ ػ٠ِ االعزوشاس االعزٔبػ٢.

وذسر٘ب ػ٠ِ زلبخش ك٢ ٓب ث٤٘٘ب ثٗاُز٢ أُئرٔشاد اُذ٤ُٝخ اُذػْ ك٢ ٓوبسثبد ك٢ أُوبثَ رؾٌَ 

بٗؼبػ رؾذ٣ب امبك٤ب ك٢ ؿ٤بة اُغ٤بعبد اُشؽ٤ذح إلداسح أُبٍ اُؼبّ، ٝر٘ؾقش ٗز٤غخ ٛزا اُذػْ ثاعززاثٜب 

اُغ٤بع٢  ٣زغبءٍ ػٖ أعجبة ػذّ اال٤ٜٗبس ٤٤ٖاُِج٘ب٤ٗثؼل ال ٣ضاٍ ٝ .صٓخاالعزذاٗخ ٝاهبُخ ػٔش األ

٣زؾذس ثخلّخ ػٖ أػغٞثخ ٣ـب٢ُ اُجؼل ٝٝ ٝاال٢٘ٓ ٝاالهزقبد١ سؿْ ػقق االصٓبد ك٢ أُ٘طوخ

ٝؿب٣خ ٓؼشٝكخ ٢ٛٝ اعز٤ؼبة رذاػ٤بد اُ٘ضٝػ اُغٞس١ ؿ٤ش ٓ٘ظٞس االهزقبد اُِج٘ب٢ٗ أُٔغٞى ألعَ 

ُٔٔ٘ٞؽخ ُززٌذط األٓٞاٍ ا ٓب أٌٖٓ. ٙ د٤ُٝب، ٝثخبفخ أٝسٝث٤ب،ٝٓ٘غ رٔذدٜٓ٘ب اال٤٘ٓخ أُزقبػذح ال ع٤ٔب 

د٣ٞٗب امبك٤خ  ، ًغٞاٛب ك٢ ظَ ؿّل اُق٘بد٣ن اُذ٤ُٝخ ٗظشٛب ػٖ ػذّ هذسح ُج٘بٕ ػ٠ِ ؽغٖ اداسرٜب، 

 . هجؼب ُٖ ٣غزل٤ذ ُج٘بٕ ٜٓ٘ب كؼ٤ِب ٝال اُِج٘ب٤ٕٗٞ
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خطخ اهزقبد٣خ ٝه٤٘خ االٗزظبس أُؤصّٝ الٗلغبسٙ، ٞاهغ اُؾب٢ُ ٝاُاٗؼبػ ٓؾبُٝخ ٝك٢ ٝمغ 

رزنٖٔ ٓخزِق اُطشٝؽبد ٝاالهزشاؽبد اُز٢ سكؼزٜب االداساد ٝا٤ُٜئبد مؼٜب ؽشًخ د٤ُٝخ ؾبٍٝ ٝر

أُؼ٤٘خ ثؼ٤ِٔخ اُٜ٘ٞك االهزقبد١ ٖٝٓ ث٤ٜ٘ب ٓب أعٜٔذ ك٤ٚ ٝصاسح اُق٘بػخ رؾذ٣ذا اٗطالهب ٖٓ ٝاهؼ٤خ 

ع٘ٞاد ك٢ اهبسٛب اٌُض٤ش ٖٓ االٗغبصاد ٝأُٜٔذ ٖٓ ٣ش٣ذ  3ٝٓ٘ز  أٛذاف سإ٣زٜب اُؼؾش٣خ اُز٢ ؽووذ

اُؼَٔ ٖٓ أُغئ٤ُٖٝ ُـخ ٝصوبكخ اُزؾٍٞ ٖٓ االهزقبد اُش٣ؼ٢ ا٠ُ االهزقبد أُ٘زظ، ٝثؼذ عٌشح اُزؾش٣ش 

اُلٞم١ٞ، اٗغبص هبٍ اٗزظبسٙ رؾووٚ اُق٘بػخ ٝساػ٤زٜب ٝصاسح اُق٘بػخ ثبػزشاف اُذُٝخ ًٌَ ثبُلؼَ ال 

٤ٔٛخ اُوطبػبد االٗزبع٤خ ٝإ ٓزؤخشح أٝ ُذاػ٢ اُخٞف ٖٓ اال٤ٜٗبس اُزبّ. فؾٞح ٗؤَٓ إٔ رزشعْ ثبُوٍٞ ثؤ

% ٖٓ أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ُِذُٝخ ٝدػٔب 0.3رلؼ٤ال ُذٝس اُٞصاسح اُز٢ ال رضاٍ ٓٞاصٗزٜب االفـش ٓغ ٗغجخ 

 ، ُزؾو٤ن سإ٣زٜب ٝر٤ٔ٘خ اُوطبع اُق٘بػ٢

 ،المحددة قانوناام وزارة الصناعة ستنادا الى مهاٝ 

 اإلنجازات المحققة تنفٌذا للرؤٌة،  بعرضبالشفافٌة المسؤولة عمال و

من رؤٌتنا  لثةالمسؤولٌة الواعٌة، نضع بتصرؾ الجمٌع تقٌٌم االنجازات المحققة فً السنة الثابو
تضافر الجهود لدعم القطاع الصناعً وسائر القطاعات آملٌن " 2125التكاملٌة " لبنان الصناعة 

سبٌال وحٌدا للنهوض من التعثر الى التنمٌة. االنتاجٌة وتنامً الشعور الوطنً ألهمٌة رفد الصناعة 
ورسالتنا هذه السنة الى المجتمع الصناعً والراؼبٌن فً االستثمار فً القطاع أن ٌجانبوا الصناعات 

فأكثر نحو الصناعات الحدٌثة المبنٌة على االبداع واالبتكار سبٌال للتمٌز وتعزٌز التقلٌدٌة وٌتوجهوا أكثر 
التً سبق وأعلنتها الستمرارٌة الصناعة فً لبنان والقدرة التنافسٌة معتمدٌن مبادئ الخلطة السحرٌة 

بضرورة ونستمر فً التوجٌه على ضوئها فً كل مناسباتنا ولقاءاتنا ودوراتنا التدرٌبٌة رؤٌة الوزارة 
  اعتماد االبتكار والتكامل باالنتاج والتخصصٌة وتقسٌم العمل والتوجه نحو صناعات القٌمة المضافة. 

ولكم من الوزارة االلتزام دائما بقضاٌاكم والحماس لالنجاز، والوعد بإنجاز المناطق الصناعٌة 
 الجدٌدة وتنظٌم المناطق القائمة أساس تخفٌض أكالؾ االنتاج.

ونستهل تقٌٌمنا بلمحة موجزة عن تقدم العمل على المستوى االستراتٌجً ونتناول تفصٌال 
 المحددة.االنجازات المحققة وفقا لألهداؾ العمالنٌة السبع 

 األهداف اإلستراتيجية : والً :أ

 والثانٌة األولىتٌن السن ًاألنشطة المعلنة فً تقٌٌم التطوٌرٌةبدٌنامٌتها تابعت وزارة الصناعة 
نسبة مساهمة مع رفع مسجلة تقدما ملحوظا فً تحقٌق االهداؾ العمالنٌة النجازات رؤٌتها التكاملٌة 

  %.36االستهالك من الصناعة المحلٌة الى ما ٌقارب و %26 فً الناتج المحلً الىالقطاع الصناعً 
 

 ٢ِ٣: أهِوذ ٝصاسح اُق٘بػخ ك٢ ٛزٙ اُلزشح ػذدا ٖٓ أُجبدساد ٝاُذساعبد ًٔب

اُؼغض ك٢ ا٣ذاع ٓؼٜذ اُجؾٞس اُق٘بػ٤خ ٗغخخ ػٖ اهزشاػ ٝصاسح اُق٘بػخ ُخلل  -

اُِج٘ب٢ٗ ٓج٤٘بً ػ٠ِ دساعخ رؾ٤ِ٤ِخ ُِزجبدٍ اُزغبس١ ث٤ٖ ُج٘بٕ ٝرش٤ًب  ا٤ُٔضإ اُزغبس١

ٝاُز١ ٣ون٢ ثٞمغ ٓٞافلبد هبع٤خ ػ٠ِ ػذد ٖٓ اُغِغ أُغزٞسدح االٓش اُز١ ع٤ئد١ 

 (.22/1/2018 ثزبس٣خ ٝ/1-12 ا٠ُ خلل اإلعز٤شاد )ًزبة سهْ

/ؿ ربس٣خ 38 – 317ا٣ذاع األٓبٗخ اُؼبٓخ ُٔغِظ اُٞصساء ثٔٞعت اٌُزبة سهْ  -

(، خطزٜب 2015 –اُشإ٣خ اُزٌب٤ِٓخ ُِوطبع اُق٘بػخ )ُج٘بٕ اُق٘بػخ  23/1/2018

( 2017-2016( ٝخطزٜب اُزؾـ٤ِ٤خ ُِغ٘خ األ٠ُٝ )2020-2016اُز٘ل٤ز٣خ األعزشار٤غ٤خ )
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( ٝٓؾشٝػٜب ػٖ اُغ٤بعخ اإلهزقبد٣خ اُؾبِٓخ )ُج٘بٕ اهزقبد ُز٤ٔ٘خ 2018ُِٝغ٘خ اُضب٤ٗخ )

 (.2025ٓغزذآخ 

دساعخ ٝثؾش امبكخ ا٠ُ ػذح ٓؾبس٣غ ٓٞعضح ُِز٘ل٤ز ك٢  اسثؼ٤ٖؾن٤ش أًضش ٖٓ ر -

رنؼٜب ٝصاسح اُق٘بػخ ثزقشف أُؼ٤٤ٖ٘ ٝاُجبؽض٤ٖ ك٢ اُؾؤٕ ٓخزِق أُٞام٤غ 

القانونً والمرجعً الموثوق لتبٌان واقع القطاع الصناعً  االهزقبد١ ثٞفلٜب
 .هش٣جبك٢ ٓئرٔش فؾل٢  ع٤زْ االػالٕ ػٖ اُذساعبدبالمعلومات واألرقام. 

 

 

 ثانيا: األهداف العمالنية: 

 :وخفض اإلستيرادتوسيع السوق المحلي بزيادة اإلنتاج  لهدف األول :ا
خالل الفترة الممتدة عمل المؤسسات الصناعية عبر حثها على قوننة أوضاعها  تنظيم -2

 : 0/6/8022الى  0/6/7022من 
 

 

ترخٌصا، بانخفاض طفٌؾ عن  652ال  2017العام بلػ عدد قرارات التراخٌص الصناعٌة فً 
ترخٌصا. أما بالنسبة إلى توزٌع قرارات التراخٌص الصناعٌة  666حٌث بلػ عددها  2016العام 

مع  %(3336)  2017عام فً اللصناعات الؽذائٌة هو األكبر بحسب النشاط الصناعً فقد كان نصٌب ا
و مواد البناء بنسبة ٌلصناعات الكٌماوٌة وصناعا، تلٌها مباشرة 2016فً  203مقابل  مصنعا 201

شهادة وإفادة صناعٌة، إضافة إلى  2245. كما أصدرت المدٌرٌة العامة لوزارة الصناعة 1034%
 إجازة استٌراد. 915و  شهادة منشأ وفاتورة سلع مصدرة 18868
 

 وعية المنتجات اللبنانية وجودتهاتحسين ن -2
 

 

   ٌغت اُٞهذ ٝخِن ُُزلؼ٤َ اٌُؾٞكبد أُؾزشًخ ُٔ٘ذٝث٢ ُغبٕ اُزشخ٤ـ ٓشاعِخ ٝصاسح اُج٤ئخ

أُئعغبد ٓغ اإلُزضاّ ثبُ٘قٞؿ اُوب٤ٗٞٗخ.ٝ ٗٔٞرط ٓٞؽذ أًضش كؼب٤ُخ ٤ٜ٘ٓٝخ رغبٙ اإلداسح
1 

  ثز٘ظ٤ْ اعز٤شاد ٝرذاٍٝ ص٣ٞد اُ٘خ٤َ ًٝبكخ ثٔب ٣زؼِن ٝصاسح اإلهزقبد ٝاُزغبسح اُز٘غ٤ن ٓغ

 .اُض٣ٞد اُ٘جبر٤خ أُٜذسعخ
  بمنع استخدام مواد ملونة  15/9/2117تارٌخ  119/1صدور قرار عن وزٌر الصناعة رقم

  .مخلالت اللفتؼٌر مسموحة فً صناعة 
 

  ٝٓؼٜذ اُجؾٞس أُوب٤٣ظ ٝأُٞافلبد اُِج٘ب٤ٗخ اُز٘غ٤ن دائْ ٝٓزقبػذ ث٤ٖ اُٞصاسح ٝٓئعغخ

 ٝاألثؾبس ٝاُزط٣ٞش.اُق٘بػ٤خ ك٢ ٓخزِق ٓغبالد أُٞافلبد ٝأُطبثوخ ٝاُلؾٞفبد 
 

 نظام االخطار السرٌع ًمتابعة بالؼRapid Alex System   عن وجود مادة ال

Dimethoate ع وزارة الزراعة، م الممنوع إستعمالها فً اللٌمون المصدر من لبنان

فً  Aflatoxinsال المستوى المسموح به من مادة  إحدى الشركاتوتخطً منتجات 

التقٌد بالحدود المسموح بها بالنسبة للمادة  أخرمصنع المكسرات المصدرة الى السوٌد، وإبالغ 
  .فً كرات الشوكوال الزرقاء E133الملونة 

 

 

 

 

                                                           
1
 2/10/2017/ؿ ربس٣خ 223-2961ًزبة ٝص٣ش اُق٘بػخ سهْ  
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 مواكبة التطور: -3
 

علمً  نشاط 62فً  إشراكهمإلى المبادرة ب هاالعاملٌن فٌبتعزٌز كفاءة استمرت الوزارة 
لدورات التدرٌبٌة عن بعد وفقا لبرنامج ا، الى اسبوعٌا خالل سنةأو اثنٌن بمعدل نشاط  متخصص

 .التدرٌب المقرر من مكتب وزٌر الدولة لشؤون التنمٌة اإلدارٌة
 

 ماية الصناعة الوطنية ودعمها:ح -4
 

  ٟٝصاسح االهزقبد ٝاُزغبسح اُغٞس٣خ ٓزبثؼخ ٓٞمٞع ػٞائن اُزقذ٣ش ث٤ٖ ُج٘بٕ ٝعٞس٣ب ُذ

 .اُغٞس١ اُِج٘ب٢ِٗظ األػ٠ِ أُغٝ

  بدح اُ٘ظش ك٢ رق٤٘ق ٓ٘زٞط اُوؾطخؽشًخ اػٓزبثؼخ هِت.  

 ُز٢ رغزخذّ أُشاعَ اُجخبس٣خ ك٢ اٗزبعٜب اثالؽ ٓؼٜذ اُجؾٞس اُق٘بػ٤خ ُضاّ أُقبٗغ ااهشاس ا

اخنبع ع٤ٔغ اُؼب٤ِٖٓ ٝثزُي ٝاُؾقٍٞ ػ٠ِ ٓٞاكوزٚ ُزؾـ٤ِٜب ٝؽٜبدح عالٓخ ػبٓخ ع٣ٞ٘ب 

 2.ٔؼٜذاُاُل٤٤ٖ٘ ُذٝساد رؤ٤ِ٤ٛخ ك٢ 

 تعزٌز الصادرات الى سورٌا من البطاطا  متابعة عدد من الملفات مع وزارة الزراعة منها
، اكبدح هطغ عز٤شاد ص٣زٕٞ ٓؾؾ٢ ك٤ِلِخ ُضّٝ ف٘بػزٜبالاللبنانٌة المصنعة، حاجة شركة 

( ػ٘ذ اإلعز٤شاد إلعزؼٔبُٜب ؽقشا ك٢ 322ٝاؽؾبء ٓغٔذح ٖٓ ؽجؼ ٖٓ اإلػلبء اُق٘بػ٢ )

 .اإلٗزبط، ؽٌبٟٝ ثؼل ٓق٘ؼ٢ اُقبثٕٞ ٖٓ هِخ أُٞاد اال٤ُٝخ ) ص٣ذ اُض٣زٕٞ( 

  هبٕٗٞ  17ٝا٣ذاػٜب ٓؾشٝع هبٕٗٞ ٣ش٢ٓ ا٠ُ رؼذ٣َ أُبدح اُز٘غ٤ن ٓغ ٝصاسح أُب٤ُخ ٖٓ

و٤ٔخ أُنبكخ ُذػْ اُوطبع اُق٘بػ٢ ثبػلبء ٓغزِضٓبد االٗزبط ٖٓ اُنش٣جخ اُنش٣جخ ػ٠ِ اُ

ٝهِت ارخبر االعشاءاد أُ٘بعجخ ُزؼذ٣َ اُوبٕٗٞ
3
. 

 ثخقٞؿ ٓشاعؼخ اُزو٤٤ْ اُغٔش٢ً ؿ٤ش أُ٘طو٢ ك٢ أُغِظ األػ٠ِ ُِغٔبسى  أُزبثؼخ ٓغ

ؽٌٟٞ ؽشًخ ٖٓ رالػت اُق٘بػ٢ ػجش ؽشًبد اُجش٣ذ اُغش٣غ، اعز٤شاد هطغ اُـ٤بس ُإلعزؼٔبٍ 

أُغزٞسد٣ٖ ثو٤ٔخ اُلبرٞسح ٖٓ ٓ٘زظ اُؼِت اُلبسؿخ أُخققخ ُزؼجئخ اٌُٞٗغشٝح ٝرٞاثؼٜب 

 .ٝاُِؾّٞ أُؾنشح ٝرٞاثؼٜب ٝػِت أُٞاد اُ٘بؽلخ ًبٌُٔغشاد ٝاُجٖ ٝاُؾ٤ِت

  ٖٓ ٓشاعِخ أُذ٣ش٣خ اُؼبٓخ ُِغٔبسى ثخقٞؿ ؽٌٟٞ ٓشث٢ اُذٝاعٖ ٝٓق٘ؼ٢ ٓؾزوبرٜب

ش أُؾشٝػخ ُٔ٘زغبد ٓغزٞسدح ٖٓ ثؼل اُذٍٝ اُؼشث٤خ ٤ُٝغذ اٗزبعب ػشث٤ب أُ٘بكغخ ؿ٤

 ٌُٖٜٝ٘ب رؼط٠ ؽٜبداد ٓ٘ؾؤ ػشث٢ ٝ هِت رغ٤َٜ ادخبٍ اُزغ٤ٜضاد ٝا٥الد اُالصٓخ ُؾشًز٤

 ب ٖٓ اُشعّٞ اُغٔش٤ًخ.ٔٛإٝاػلب

  ٣زنٖٔ هِجٜب رغ٤َٜ اخشاط ثنبػخ ُضّٝ ا٣ذاع ٓؼٜذ اُجؾٞس اُق٘بػ٤خ ًزبة ؽشًخ

  (.17/5/2018/ٝ ربس٣خ 1532-1676ف٘بػزٜب) ًزبة سهْ 
 

  ْ22/1/2018/ٝ ربس٣خ 120 – 155ٓشاعِخ ٓؾبكع ٓذ٣٘خ ث٤شٝد ثٔٞعت اٌُزبة سه 

ٖٓ ٗبؽ٤خ  ثخقٞؿ ؽٌٟٞ ؽشًخ ٗز٤غخ رٌغ٤ش أُذخَ اُٞؽ٤ذ اُ٘بكز ا٠ُ ٓ٘طوخ اٌُشٗز٤٘ب

 ث٤شٝد.

  ثخقٞؿ عٜٔٞس٣خ اُؼشام ك٢ ث٤شٝدعلبسح زًشح ٓ  ٗوبثخ ٓقبٗغ األد٣ٝخ ك٢ ُج٘بٕ ا٣ذاع  

ٔ غزؾنشاد اعشاءاد  .ٝصاسح اُقؾخ ٝاُج٤ئخ اُؼشاه٤خ ك٢ ٓب ٣زؼِن ثزغغ٤َ اُؾشًبد ٝاُ

 رغٔغ سعبٍ ٝع٤ذاد األػٔبٍ اُِج٘ب٢ٗ اُق٢٘٤  هِتٝصاسح اُضساػخ  ا٣ذاع-LCBA  -    ادساط

ٔ قّذسح ْ٘زَظ ك٢ ُج٘بٕ، ػ٠ِ الئؾـخ اُّذٍٝ اُ  ٔ ٘زظ ا٠ُ اُق٤ٖ  ُٜزا هجن "أسعَ اُذعبط"  اُ  ٔ اُ

 ٖٓ األهجبم اُزو٤ِذ٣خ ٝاُشائغخ ك٢ اُق٤ٖ.ش ٝاُز١ ٣ ْؼزج
 

                                                           
2
 15/9/2017ربس٣خ  118/1سهْ هشاس ٝص٣ش اُق٘بػخ  
 (.28/5/2018 خ/ؿ ربس231٣-1817) ًزبة سهْ  3
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 :فذٝس اُوشاساد اُزب٤ُخ ػٖ ٝص٣ش اُق٘بػخ 

  ْٓؾطبد )اُؾشٝه ٝأُٞافلبد اُل٤٘خ ُزغ٤ٜض  18/12/2017/د ربس٣خ 6779سه

 .4/1/2018ربس٣خ  1رْ ٗؾشٙ ك٢ اُغش٣ذح اُشعٔخ ػذد  –رٌش٣ش ٝرؼجئخ ا٤ُٔبٙ( 

  ْ25/2/2015ربس٣خ  25/1هن٠ ثزؼذ٣َ اُوشاس سهْ  4/1/2018ربس٣خ  2/1سه 

ٝرؤع٤َ ػ٤ِٔخ كشك اعبصح ٓغجوخ ػ٠ِ اعز٤شاد اُجطبهب اُزؾ٤جظ أُق٘ؼخ أٝ ٗقق 

رْ ٗؾشٙ ك٢ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ ػذد  – 2/7/2018أُق٘ؼخ ثؾ٤ش ٣جذأ ٓلؼٍٞ ٗلبرٙ ك٢ 

 .11/1/2018ربس٣خ 

  ْ27/3/2015ربس٣خ  33/1ثزؼذ٣َ اُوشاس سهْ  هن٠ 4/1/2018ربس٣خ  3/1سه 

ٝرؤع٤َ ػ٤ِٔخ كشك اعبصح ٓغجوخ ػ٠ِ اعز٤شاد اُونجبٕ ٝاألؽٌبٍ اُخبفخ 

 2رْ ٗؾشٙ ك٢ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ ػذد  – 2/7/208"ثشٝك٤ِ٤ٚ" ٖٓ أ٤ُّ٘ٔٞ اػزجبساً ٖٓ 

ٝٓنٔٞٗٚ  31/5/2018ربس٣خ  69/1فذٝس هشاس ػٖ ٝص٣ش اُق٘بػخ سهٔٚ  د

أُؼٌشٝٗخ ٝاُؾؼ٤ش٣خ أُؼجؤح ٝأُغزٞسدح ٖٓ اُخبسط ُِلؾٞفبد  اخنبع ٓ٘زغبد

 أُخجش٣خ(.

  ْٓق٘غ  261ُز٘ج٤ٚ  7/7/2017ربس٣خ  6450ٝ سهْ  3/5/2017س٣خ رب 6323سه

 ٓشخـ ك٢ اُجوبع ُٞهق رِٞس ٜٗش ا٤ُِطب٢ٗ.

  ُْطِت رغ٣ٞخ أٝمبع  18/9/2017ربس٣خ  6573سهْ  ٝ 3/5/2017 خربس٣ 6324سه

 ٓق٘غ ؿ٤ش ٓشخـ. 117

  ٖٓ ٓق٘غ ِٓٞس ك٢  27اهلبٍ  7/12/2018ربس٣خ  6761ا٠ُ  6744اُوشاساد

  ا٤ُِطب٢ٗ.

 
 

  ْافذاس هبػذح ك٤٘خ رزؼِن ثوٞاس٣ش ٓبدح ؿبص  9/3/2018ربس٣خ  2503فذس أُشعّٞ سه(

ؼبدٕ ٝرغ٤ٜضارٜب ٝاػطبإٛب فلخ اإلُضاّ اُوب٢ٗٞٗ( أُغ٤َ أُق٘ؼخ ٖٓ أُٞاد أُشًجخ ٖٝٓ أُ

ث٢٘ ػ٠ِ اهزشاػ ٓؾزشى ٖٓ عبٗت ٝص٣ش١ اُطبهخ ٝا٤ُٔبٙ ٝاُق٘بػخ ٝهذ رْ ٗؾشٙ ك٢  –

 .22/3/2018ربس٣خ  12اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ ِٓؾن ػذد 

 

 :ةوتأمين مناطق صناعية جديدتنظيم المناطق الصناعية القائمة  -5
 

  ؽذ٣ضخ ٝٓزطٞسح ٓق٘لخ ٝٓ٘ظٔخ ٓئِٛخ ثبُج٠٘ ٓ٘بهن ف٘بػ٤خ  3ٓؾشٝع اٗؾبء ر٘ل٤ز ٓزبثؼخ

اُزؾز٤خ ٝؽجٌبد االرقبالد ٝاٌُٜشثبء ٝا٤ُٔبٙ ٝاُطشم ٝاُقشف اُقؾ٢ ثٔب ٣زالءّ ٓغ 

٤ُغذ ًِٓٔٞخ ٖٓ ثِذ٣بد أُٞافلبد اُؼب٤ُٔخ ٝاُؾشٝه اُج٤ئ٤خ ٝاُقؾ٤خ، ك٢ ٤ٌِٓبد ػبٓخ 

ػ٠ِ هٍٞ رٔزذ ٝأؽَٔ ٣وّٞ ػ٠ِ اهبٓخ ٓ٘بهن ف٘بػ٤خ  ًٔشؽِخ أ٠ُٝ ٖٓ ٓؾشٝع أًجشُِج٤غ 

اُؾذٝد اُِج٘ب٤ٗخ ٖٓ اُؾٔبٍ ا٠ُ اُغ٘ٞة ٓشٝساً ثبُجوبع ٝأُ٘بهن األخشٟ، ٓشرجطخ ثجؼنٜب 

اٗغبص أُ٘بهن  روذ٣شاد اُٞصاسح ػ٘ذ، ٝثبُٔشاكئ ثؾجٌخ عٌي ؽذ٣ذ ٝأٗبث٤ت اُـبص اُطج٤ؼ٢

 400ك٢ أًضش ٖٓ ٓجبؽشح ٝؿ٤ش ٓجبؽشح اُق كشفخ ػَٔ  30أًضش ٖٓ  اُضالس األ٠ُٝ رؤ٤ٖٓ

رط٣ٞش االٗزبط اُق٘بػ٢ ٝخلل ٓق٘غ فـ٤ش ٝٓزٞعو اُؾغْ ػ٠ِ االهَ. ثٔب ع٤غبْٛ ك٢ 

، ٝٝهق اُ٘ضٝػ ٖٓ اُش٣ق داخ٤ِبً ٝاُؾّذ ٖٓ اُٜغشح ا٠ُ اُخبسط، ٝرغ٤َٜ ؽش٤ًزٚ أًالكٚ

٤ٖ اُؼبّ ٝاُخبؿ ٝثِذ٣بد ٝأٝهبف ٝف٘بػ٤٤ٖ ٝفٞالً ا٠ُ رؾو٤ن ر٤ٔ٘خ ٓغزذآخ رغٔغ اُوطبػ

س٣ٖ رؾذ اؽشاف ٝصاسح اُق٘بػخ ٝكن هبٕٗٞ اؽذاصٜب ّٞ  .ٝٓط
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  إلٗٔبء اُوطبع اُق٘بػ٢  26/1/2016اُز١ أهِن ٖٓ اُغشا١ اُؾ٢ٌٓٞ ثزبس٣خ ع٤٘لز أُؾشٝع

 ك٢ أُ٘بهن اُضالس اُزب٤ُخ :

 

 .2اُق ّ 800رشثَ/ هٞعب٣ب )اُجوبع( ػ٠ِ ٓغبؽخ ٤ِٕٓٞ ٝ -

 روش٣جب. 2اُق ّ 400ثؼِجي )اُجوبع( ػ٠ِ ٓغبؽخ  -

اُغ٤ِ٤ِخ )اُؾٞف( ثؼذ رؼزس اُغ٤ش ثبُٔؾشٝع اُوبع ) اُجوبع(اُز٢ ؽِذ ٓؾَ  -

 .٤ِٕٓٞ ٓزش ٓشثغ 1,8ٓغبؽخ  ػ٠ِٝك٤ٜب 
 

( ُِٔ٘بهن أُوزشؽخ. ًٔب رْ Master Planٝمغ خطخ سئ٤غ٤خ )ٝغذٟٝ اُشاء دساعبد اعرْ 

رْ رؾن٤ش ٓ٘بهن أخشٟ ثبُزلبْٛ ٓغ اُجِذ٣بد ك٢ اٗغبص اُذساعبد ثز٣َٞٔ ٖٓ ا٣طب٤ُب، ٝهذ 

عض٣ٖ ٝاُضساس٣خ ك٢ اُغ٘ٞة ٝأُز٤ٖ ك٢ عجَ ُج٘بٕ ٝثقشٓب ك٢ اُؾٔبٍ ٣ٝغش١ ٜٓ٘ذعٞ 

ُغٜبد أُبٗؾخ اُٞصاسح اُذساعبد األ٤ُٝخ اُالصٓخ ُزوش٣ش ٓب ٣قِؼ اػزٔبدٙ ٝاالعزٌٔبٍ ٓغ ا

 الؽوب.

كش٣ن ػَٔ اُٞصاسح ثبُزؼبٕٝ ٓغ ا٤ٗٞ٤ُذٝ اُؼَٔ ػ٠ِ اُزؾن٤شاد اُالصٓخ الٗغبص  ٝهذ ربثغ

( EIBٝهذ رْ اعزوجبٍ ٝكٞد ٖٓ اُج٘ي األٝسٝث٢ ُإلعزضٔبس ) ٔؾشٝعاُأُشاؽَ اال٤ُٝخ ك٢ 

٣ذح ٌُٔزت ( ٝاالعزٔبع ٓغ أُذ٣شح اُغذEBRDٝاُج٘ي األٝسٝث٢ إلػبدح اإلػٔبس ٝاُز٤ٔ٘خ )

 اُزؼبٕٝ ك٢ ُج٘بٕ ٢ٛٝ اُغٜبد اُضالس أُُٔٞخ ُٔؾشٝع اٗؾبء أُ٘بهن اُق٘بػ٤خ أُغزٜذكخ.

/ؿ ربس٣خ 65-571ٝهذ عجن ُِٞصاسح إٔ أٝدػذ أُؾشٝع ٓوبّ ٓغِظ اُٞصساء ثٌزبثٜب 

ٓغ عجَ ر٣ِٞٔٚ ُِٔٞاكوخ ٝاعزٌٔبٍ  19/3/2018ٝٝصاسح أُب٤ُخ ثزبس٣خ  15/2/2018

 ٤زٙ. اإلعشاءاد ُز٘ل

ٓغِظ االٗٔبء ٝاالػٔبس ثز٘ل٤ز  4/4/2018ربس٣خ  75ٝهذ ًِق ٓغِظ اُٞصساء ثوشاسٙ سهْ 

 أُؾشٝع ثؼذ رٞه٤ؼٚ ٓغ اُغٜبد أُبٗؾخ.

  اعزؼذادٛب ُز٣َٞٔ اػذاد دساعخ إلٗؾبء ٓ٘طوخ  20/6/2017أثذد اُغلبسح اُُٜٞ٘ذ٣خ ثزبس٣خ

 TOR (Term Ofأٝدػذ ٝصاسح اُق٘بػخ ٝ ػ٤خ ك٢ ثِذح أُز٤ٖ/أُزٖ األػ٠ِف٘ب

Reference)  ْأُزؼِوخ ثبُؾشٝه اُٞاعت ٝمؼٜب ك٢ أُشؽِخ األ٤ُٝخ ُز٘ل٤ز أُؾشٝع، ٝهذ ر

ر٘و٤ؼ أُغٞدح ُغٜخ امبكخ ثؼل اُزؼذ٣الد ٖٓ عبٗت اُٞصاسح، ٝػشك أُٞمٞع ػ٠ِ 

٘ذ١ اعزؼذادٙ ُز٣َٞٔ عضء ًٔب أثذٟ اُغبٗت اُُٜٞاُغٜخ اُُٜٞ٘ذ٣خ ُِٔٞاكوخ ػ٠ِ اُ٘غخخ اُٜ٘بئ٤خ. 

 .ًج٤ش ٖٓ ٓؾشٝع ث٘بء اُج٤٘خ اُزؾز٤خ اُؾذ٣ضخ ك٤ٚ

 اُذًٞاٗخ  ٓ٘طوخ -زقذ٣ن رؼذ٣َ هغْ ٖٓ أُ٘طوخ اُق٘بػ٤خ ك٢ أٌُِظاع٤ْ رزؼِن ثٓشٝس فذ

 عج٤َ. –، ٝأُ٘طوخ اُق٘بػ٤خ ك٢ ٜٗش اثشا٤ْٛ اُؼوبس٣خ )هنبء أُزٖ(
  
  ثِذ٣خ اُذًٞاٗخ ٝعبٓؼخ اٍ ٓغ رٞه٤غ ارلبم رؼبٕٝ ف٘بػ٢ALBA  19/2/2018ثزبس٣خ ،

 ".٣ش٢ٓ ا٠ُ"رؾغ٤ٖ اُٞاهغ اُق٘بػ٢ ٝاُج٠٘ اُزؾز٤خ ٝرٞع٤غ أُؼبَٓ ٖٓ اُذاخَ ٝاُخبسط
 

  ٓ٘ظٔخ األْٓ أُزؾذح ُِز٤ٔ٘خ اُق٘بػ٤خ ) ٤ٗٞ٣ذٝ( ٝٓغ ٖٓ َّ ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز ٓؾبس٣غ هبئٔخ ٓغ ً

ٝٓغ  اُق٘بػبد اُخؾج٤خ ٝأُلشٝؽبد ك٢ اُؾٔبٍدػْ  دٝالس ٤ِٕٓٞؽٌٞٓخ ا٤ُبثبٕ ثو٤ٔخ 

 .ٓغ اُؾٌٞٓخ اال٣طب٤ُخ ُِق٘بػبد اُـزائ٤خٝ ِق٘بػبد اإلثذاػ٤خُ اإلرؾبد األٝسٝث٢

 ك٤ٜب اٗغبص ٝمغ ٓؾبس٣غ ا٤ُٝخ رز٘بٍٝ رؤ٤َٛ ٓ٘بهن ف٘بػ٤خ هبئٔخ ٝرؤ٤ٖٓ اُغالٓخ اُؼبٓخ 

ٓغبالد ٓخزِلخ ٜٝٓ٘ب رؾذ٣ذا ر٣َٞٔ ػوذ عِغبد ٓززبثؼخ ٓغ ٓٔض٢ِ اُج٘ي اُذ٢ُٝ ُِزؼبٕٝ ك٢ ٝ

 ٝاُزٞافَ ٓغزٔش.ٝٓغؼ ف٘بػ٢ ؽبَٓ  خاهبٓخ ٓ٘بهن ف٘بػ٤خ عذ٣ذح ٝرؤ٤َٛ ٓ٘بهن هبئٔ

  اُق ٣ٞسٝ ُٔغبػذح  350ٓؾشٝع عذ٣ذ ُزؾغ٤غ اُؾشك٤٤ٖ ثز٣َٞٔ ٖٓ اُؾٌٞٓخ اُ٘ٔغب٣ٝخ ثو٤ٔخ

ك٢ اُؾٔبٍ  ؽشك٢٤ عض٣ٖ ٝدػْ أُشأح ك٢ ف٘بػخ هشم اُلنخ ك٢ ثؼِجي ٝف٘بػخ اُقبثٕٞ

 ٝاُغ٘ٞة. 
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 : الصادرات الصناعية :زيادة  الهدف الثاني 
 ظمات الدولية والحكومات األجنبية:والمن تفعيل التعاون مع البعثات في الخارج -2

 

 لمشاركة فً إفتتاح معرض وا 18/8/2017و16بٌن لعاصمة السورٌة ترؤس وفد لزٌارة ا
الجانب اللبنانً مذكرة بالسلع اللبنانٌة الممكن تصدٌرها  إعدادابع موضوع ت. دمشق الدولً

 اإلنتاج المحلً السوري.منافسة تؤدي الى  والحاجة لإلستهالك  تكونالى سورٌا 
  بالتعاون مع معهد البحوث الصناعٌة والمجلس  20/9/2017بتارٌخ تنظٌم ورشة عمل

استكملت بزٌارة الى . ى السوٌدعن إمكانٌات التصدٌر ال الوطنً للتجارة السوٌدي فً المعهد
 .مصانع منتجات ؼذائٌة ومشروبات لإلطالع على مستوى اإلنتاج اللبنانً وجودته

 

 اإلتحاد األوروبً: -أ
 

  رلؼ٤َ اُزٞافَ ُزغ٤َٜ اُزجبدٍ اُزغبس١ ٝاُؾقٍٞ ػ٠ِ اُذػْ أُب٢ُ ٝاُزو٢٘ ك٢ ٓغبالد

ٓزؼذدح راد ػالهخ ثبُوطبع اُق٘بػ٢. ٝاثذاء اُشأ١ ثؾؤٕ ثؼل ث٘ٞد االرلبه٤خ االه٤ٔ٤ِخ 

 االٝسٝٓزٞعط٤خ ؽٍٞ هٞاػذ أُ٘ؾؤ االٝسٝٓزٞعط٤خ. 
 

  األٝسٝث٢ اُخبفخ ثزؾل٤ض اُزغبسح ٝاإلعزضٔبس، ٓزبثؼخ ٓٞمٞع ر٘ل٤ز خطخ اُؼَٔ ٓغ اإلرؾبد

    ٝٓشاعؼخ اُزوش٣ش ؽٍٞ اُزوذّ أُؾشص ك٢ ر٘ل٤ز خبسهخ اُطش٣ن ث٤ٖ ُج٘بٕ ٝاإلرؾبد األٝسٝث٢

 .ٝاثذاء أُالؽظبد ؽُٞٚ ٓغ رن٤ٔ٘ٚ ُِخطٞاد اُالؽوخ

 ُٔزٞعو ٓشاعؼخ ٓؾشٝع اإلػالٕ اُٞصاس١ إلعزٔبع ٝصساء اُزغبسح ك٢ اهبس االرؾبد ٖٓ أعَ ا

(UfMٝثبإلمبكخ ا٠ُ خطخ اُؼَٔ اُوطبػ٤خ اُخبفخ ثبُزؼبٕٝ األٝس ،)-  ٓزٞعط٢، ٝٝمغ

 .أُالؽظبد ؽُٜٞٔب ثبُزؼبٕٝ ٓغ ٝصاسح اإلهزقبد ٝاُزغبسح
 

  َٔٓغ ٓ٘ظٔخ اُزؼبٕٝ االهزقبد١ ٝاُز٤ٔ٘خ ٓزبثؼخ اُؼOECD  ٝأُلٞم٤خ األٝسٝث٤خ ك٢

ك٢ ُج٘بٕ ٓ٘ز اُؼبّ  روش٣شٛباإلفالؽبد اُشئ٤غ٤خ ك٢ ث٤ئخ األػٔبٍ اُز٢ رْ رو٤٤ْ ثشًٝغَ ؽٍٞ 

ٝكن ٓب ػشك ٖٓ اهزشاؽبد مٖٔ ٓئؽش ع٤بعبد اُؾشًبد اُقـ٤شح ٝأُزٞعطخ  2014

 .SME Policy Index ُٔ٘طوخ اُؾشم األٝعو ٝؽٔبٍ أكش٣و٤ب
 

 (ٓزبثؼخ اُؼَٔ ػ٠ِ رو٤٤ْ هبٕٗٞ األػٔبٍ اُقـ٤شحSBAاُز١ أهِوزٚ ا ) ُٔئعغخ األٝسٝث٤خ

(، ٓٔضِخً أُلٞم٤خ األٝسٝث٤خ ك٢  European Training Foundation-ETFُِزذس٣ت )

 ثشًٝغَ، ٝرُي ُٔ٘طوخ ع٘ٞة أُزٞعو، ٝأُزبثؼخ ٓغ اُٞصاساد ٝأُئعغبد أُؼ٤٘خ.
 

 

  ٓزبثؼخ ِٓق اُِغ٘خ اُلشػ٤خ ث٤ٖ ُج٘بٕ ٝاإلرؾبد األٝسٝث٢ ؽٍٞ اُزغبسح ٝاُق٘بػخ ٝاُخذٓبد

ٝأُؾبًَ اُز٢ ٣ٞاعٜٜب ُج٘بٕ  SPS ٝTBTٝاُزٞافَ ٓغ اُغٜبد أُؼ٤٘خ ؽٍٞ ٓٞمٞع اُـ 

 ُذٟ اُزقذ٣ش ثبُزؼبٕٝ ٓغ ٝصاسح اُخبسع٤خ.
 

  ٓزبثؼخ ِٓق رطٞس اُوطبع اُخبؿPSD  ٓغ أُلٞم٤خ األٝسٝث٤خ ك٢ ث٤شٝد ك٢ ٓب ٣زؼِن

 .ثوطبع أُلشٝؽبد
 

 :العربٌة للتنمٌة الصناعٌة والتعدٌن المنظمة -ب
 
 

 ـشف ٝعٔؼ٤خ اُق٘بػ٤٤ٖ اُج٤بٕ اُخزب٢ٓ ٝاُزٞف٤بد اُقبدسح ػٖ ٗذٝح "اُٞهٞد اُارؾبد  ا٣ذاع

ثبُزؼبٕٝ  اُق٘بػ٤خ ٝاُزؼذ٣ٖأُ٘ظٔخ اُؼشث٤خ ُِز٤ٔ٘خ اُؾ١ٞ٤ ٓقذس ثذ٣َ ُِطبهخ" اُز٢ ٗظٔزٜب 

 ٓغ ٝصاسح اُطبهخ ٝأُؼبدٕ ٝاُز٤ٔ٘خ أُغزذآخ.

 65سهْ ث٤خ ُِز٤ٔ٘خ اُق٘بػ٤خ ٝاُزؼذ٣ٖ )ٝصاسح اُخبسع٤خ ٝأُـزشث٤ٖ ًزبث٢ أُ٘ظٔخ اُؼش ا٣ذاع 

( ؽٍٞ هِت رغذ٣ذ ٓغبٛٔخ ُج٘بٕ ك٢ 20/12/2018ربس٣خ  1677ٝسهْ  17/1/2017ربس٣خ 

، ٝٗغخخ ػٖ ًزبة أُ٘ظٔخ أُزؼِن ثٔؼبُغخ أُزؤخشاد أُؼزشك 2018ٓٞاصٗخ أُ٘ظٔخ ُؼبّ 
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ا٠ُ رٞه٤غ ارلبه٤خ  ُج٘بٕ( اُز١ ٣زنٖٔ دػٞح 8/11/2017ربس٣خ  1420ػ٤ِٜب )ٓشعغ سهْ 

 ٓؼبُغخ ٛزٙ أُزؤخشاد.
 

 :االتحاد العربً لتنمٌة الصادرات الصناعٌة -ج
 

  ػوذ دٝسح رذس٣ج٤خ ؽٍٞ آ٤ُبد ٌٓبكؾخ اإلؿشام ٝاُذػْ ٝاُٞهب٣خ ٖٓ اُزضا٣ذ ك٢ اُٞاسداد ك٢

 .Smallvilleك٢ أٝر٤َ  27/9/2017-25اُلزشح اُٞاهؼخ ث٤ٖ 

  ٓزبثؼخ اُز٘غ٤ن ُِٔئرٔش اُذ٢ُٝ ُِزٌُ٘ٞٞع٤ب األ٤٘ٓخIEST  رؾذ ػ٘ٞإ: "رٌُ٘ٞٞع٤ب ٌٓبكؾخ

 األسدٕ. –ٖٓ اُؼبّ اُغبس١ ك٢ ػٔبٕ  االٍٝ رؾش٣ٖ 18ٝ 16 ث٤ٖاإلسٛبة" أُضٓغ ػوذٙ 

  ْٓبٗخ اُؼبٓخ أُٞعٚ ا٠ُ األ 27/2/2018/ؿ ربس٣خ 78 – 721ًزبة ٝص٣ش اُق٘بػخ سه

٤ٖٓ اُؼبّ ُإلرؾبد ؿ٤ش اُوب٤ٗٞٗخ ٝؿ٤ش أُغئُٝخ ُشئبعخ ٓغِظ اُٞصساء إلػالٜٓب ثزقشكبد األ

اُذػٞح ا٠ُ عٔؼ٤بد ػ٤ٓٞٔخ   ةًـ٤باُز٢ ُْ رغٔؼ ُإلرؾبد ثبالٗطالم ٝكوبً ُألفٍٞ، 

ُضاّ اإلرؾبد ثؤٗؾطخ ااعزٔبػبد ُِغ٘خ اُزؤع٤غ٤خ إلداسح االرؾبد ٝال اٗزغبثبد ٝال ػَٔ عذ١ ٝٝ

 ٓشثٌخ ٝؿ٤ش ٓذسٝعخ.

  ْأُٞعٚ ا٠ُ سئ٤ظ اإلرؾبد  27/2/2018/ؿ ربس٣خ 77 – 720ًزبة ٓذ٣ش ػبّ اُق٘بػخ سه

إلػالٓٚ ثزقشكبد األ٤ٖٓ اُؼبّ ٝمشٝسح اعزٔبع اُِغ٘خ اُزؤع٤غ٤خ الرخبر هشاس ثبصاؽزٚ 

 ٝرؼ٤٤ٖ ثذ٣َ ُٔقِؾخ اإلرؾبد ٝأػنبئٚ.

 .ٝهذ فذس ػٖ ٓغِظ اداسح االرؾبد هشاس ػضٍ األ٤ٖٓ اُؼبّ أثِؾ اُغٜبد اُِج٘ب٤ٗخ أُؼ٤٘خ 
 

 :(UNIDOللتنمٌة الصناعٌة ) األمم المتحدةمنظمة  -د
 

  الحرفٌٌن الممّول من الحكومة النمساوٌة صؽار الصناعٌٌن وإطالق مرحلة تنفٌذ مشروع دعم
تم تحدٌد القطاعات الحرفٌة التً سٌتم دعمها تقنٌا مع بمبلػ ثالثمئة وخمسٌن ألؾ ٌورو وقد 

إختٌار صناعة الصابون فً طرابلس تم وقد  القٌام بزٌارات مٌدانٌة لتحدٌد األولوٌات.
ح ٛزٙ اُق٘بػبد اُلنخ ك٢ ثؼِجي، ُٔغبػذ جزٌن وطرق وصناعة أدوات المائدة فً وصٌدا،

  آالد ٝرقب٤ْٓ عذ٣ذح. ثزوذ٣ْ

   رٔذ أُٞاكوخ ػ٠ِ ر٣َٞٔ ٓؾشٝعCELEP 4 ٝهذ ثذأد اُزؾن٤شاد اإلداس٣خ ثٜذف اُجذء ،

 القطاع في القيمة سالسل وتطوير دعم" مشروعوانطلق  أُغزٜذكخ.ثٔشؽِخ اُز٘ل٤ز ٝاخز٤بس اُوطبػبد 

زوذ٣ْ اُذػْ اُزو٢٘ أُجبؽش ُِٔئعغبد اُقـ٤شح ٝأُزٞعطخ أُق ٣ٞسٝ ُ 500بمٌزانٌة  "الغذائي

 10رؼب٤ٗٝخ ًج٤شح ٜٓ٘ب ٝ 11رؼب٤ٗٝخ ك٢ ًَ ُج٘بٕ رْ رو٤٤ْ ٝمغ  79اُؼغَ )اُؾغْ ك٢ هطبػ٢ 

 ٜٓ٘ب ثبعزٔبساد ُطِت اُذػْ 28ٓق٘ؼب روذّ  197رْ اعزٜذاف )  ٝاألعجبٕ األُجبٕ فـشٟ(. 

ثشػب٣خ ٝؽنٞس ٓذ٣ش ػبّ (0228أيلول ) ك٢ ٓق٘غ ٝر٘ظ٤ْ ٝسؽخ ػَٔ( ٜٓ٘ب 13ٝاخز٤بس 

ثبإلمبكخ ا٠ُ هٜبح ٝخجشاء ك٢  اُز٣ٖ رْ اخز٤بسْٛ 13اُق٘بػخ عٔؼذ أُغزل٤ذ٣ٖ اٍٝصاسح 

 أُغبٍ.

  أُٞاكوخ ػ٠ِ ر٣َٞٔ أُشؽِخ اُضب٤ٗخ ُٔؾشٝع اٗؾبء ٓذٕ ف٘بػ٤خ عذ٣ذح، ثؼذ إ رٔذ اُذساعبد

 هٞعب٣ب، ٝاُجذء ثذساعخ ٓ٘طوخ ف٘بػ٤خ ك٢ اُوبع مٖٔ أُؾشٝع. –األ٤ُٝخ ُجؼِجي ٝرشثَ 

  َاعزٌٔبٍ ر٘ل٤ز ٓؾشٝع ٍٓٔٞ ٖٓ اُؾٌٞٓخ ا٤ُبثب٤ٗخ ثبُزؼبٕٝ ٓغ ا٤ٗٞ٤ُذٝ ثؼ٘ٞإ: "خِن عج

ػ٤ؼ ٓغزذآخ ُِٔغزٔؼبد أُزنشسح ٖٓ رذكن اُالعئ٤ٖ اُغٞس٤٣ٖ ك٢ ؽٔبٍ ُج٘بٕ ٖٓ خالٍ 

رؾغ٤ٖ كشؿ اُؼَٔ ك٢ ٓغبٍ ف٘بػخ األصبس" ٝرؾذ٣ذ أُغزل٤ذ٣ٖ ٝا٥الد اُز٢ عزوذّ 

ٝع، ٝاعزٌٔبٍ ر٘ل٤ز دٝساد رذس٣ج٤خ ؽٍٞ ف٘بػخ أُلشٝؽبد ك٢ ٓؼٜذ ُٔقبٗؼْٜ مٖٔ أُؾش

صؿشرب ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُو٤بّ ثذٝسر٤ٖ رذس٣ج٤ز٤ٖ ثؾنٞس ٓٞظل٤ٖ ٖٓ ٝصاسح اُق٘بػخ ٝف٘بػ٤٤ٖ 

 .KAIZENؽٍٞ عالٓخ اُؼَٔ ك٢ أُق٘غ ٝرؾغ٤ٖ هشم اُؼَٔ أُغزٔش 
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 ٔش اُغ١ٞ٘ اُؼبّ اُغبثغ ػؾش ٓؾبسًخ ٝكذ ٖٓ ٝصاسح اُق٘بػخ ثشئبعخ ٓؼب٢ُ اُٞص٣ش، ك٢ أُئر

، ؽ٤ش رْ اإلعزٔبع ٓغ ٓذ٣ش ػبّ ا٤ٗٞ٤ُذٝ ٝأُذساء 29/11/2017ا٠ُ  ٤ٗٞ٤ُِ27ذٝ ك٢ ك٤٤٘ب ٖٓ 

 اُز٘ل٤ز٤٣ٖ ٝرْ اإلرلبم ػ٠ِ خطخ اُؼَٔ ُِٔشؽِخ أُوجِخ.

 
 

 :باستمراروالبحث عن أسواق خارجية جديدة الوطني التركيز على تسويق اإلنتاج  -0
 

 اُق٘بػ٤٤ٖ اُِج٘ب٤٤ٖٗ، ٓؼٜذ اُجؾٞس اُق٘بػ٤خ ٝٓئعغخ أُوب٤٣ظ ٝأُٞافلبد ٔؼ٤خ ع اثالؽ

اُِج٘ب٤ٗخ
4
اإلعزٔبع األٍٝ ُِغ٘خ أُؾزشًخ  ثخقٞؿ ٓٞػذًزبة ٝصاسح االهزقبد ٝاُزغبسح  

ٔ شكن ثٞسهخ ػَٔ رزنٖٔ ٓب ٣ٌٖٔ ادساعٚ ٖٓ ٓٞام٤غ ػ٠ِ عذٍٝ  - اُِج٘ب٤ٗخ اُٜ٘ـبس٣خ ٝاُ

  ٔ ك٢ ٛزا أُٞمٞع  ؾبس ا٤ُٚ أػالٙ، إلكبدر٘ب ثٔب ٣شٕٝ مشٝسح ٓ٘بهؾزٚأػٔبٍ اعزٔبع اُِغ٘خ اُ

 ك٢ أُغبٍ اُق٘بػ٢ ك٢ ٛزا اإلعزٔبع.ٝكوب ُإلخزقبؿ 

  ٓؼٜذ اُجؾٞس اُق٘بػ٤خ ٝٓئعغخ أُوب٤٣ظ ٝأُٞافلبد اُِج٘ب٤ٗخاثالؽ
5
ًزبة أُغِظ االػ٠ِ  

اُغٞس٣خ  -ثؾؤٕ اعزٔبع ُغ٘خ أُزبثؼخ اُق٘بػ٤خ اُِج٘ب٤ٗخ  533/2017اُِج٘ب٢ٗ اُغٞس١ سهْ 

وزشػ،  ٔ ؽٍٞ رلؼ٤َ  بٓالؽظبرٜٔٝهِت  أُؾزشًخ أُشكن ثٔؾشٝع عذٍٝ أػٔبٍ  اإلعزٔبع اُ

 ػَٔ اُِغ٘خ اُق٘بػ٤خ أُؾزشًخ.

ُٔغِظ االػ٠ِٝاثالؽ ا
6
وزشؽخ ػ٠ِ ا٠ُ ًزبة ٓؼٜذ اُجؾٞس اُق٘بػ٤خ اُز١ ٣ ؾ٤ش    ٔ إ اُج٘ٞد اُ

 –ر ْؼزجش ٗبكزح ٣ٝٞعذ  زشاف أُزجبدٍ ثؾٜبداد أُطبثوخأُزؼِوخ ثبرلبه٤خ اإلػ عذٍٝ األػٔبٍ

ٌزبة عٔؼ٤خ اُق٘بػ٤٤ٖ اُِج٘ب٤٤ٖٗ اُز١ رطشػ ك٤ٚ ٓشكوب ثارلبم ر٘ل٤ز١ خبؿ ثٜب،  -أ٣نبً 

 ٜب ػ٘ذ اُزقذ٣ش ا٠ُ عٞس٣ب.أُؼٞهبد اُز٢ رؼزشم

  خ أُوب٤٣ظ ٝأُٞافلبد اُِج٘ب٤ٗخٓئعغرز٤ًش
7
ثؤٗٚ عجن ُٞصاسح اُق٘بػخ إ اٝدػزٜب ًزبة  

ٓؾشٝع  ٓزًشح اُزؼبٕٝ ٓغ ٤ٛئخ أُٞافلبد  ثٔٞعجٚٝصاسح اُخبسع٤خ ٝأُـزشث٤ٖ اُز١ رزج٠٘ 

ثبُٔٞافلبد ٝاُوٞاػذ اُل٤٘خ  أُزؼِوخ The Swiss Association for (  SNVاُغ٣ٞغش٣خ )

٢ اإلهبس اُؼبّ ٝال رزنٖٔ ، ٝرشٟ ثؤٜٗب ر٘ذسط كجَ أُئعغخٝٓ٘ؼ اُؾٜبداد أُوزشؽخ ٖٓ ه  

 ك٤٘خ. رلبف٤َ

  عٔؼ٤خ اُق٘بػ٤٤ٖ اُِج٘ب٤٤ٖٗ ٝٗوبثخ أفؾبة اُق٘بػبد اُـزائ٤خ اُِج٘ب٤ٗخا٣ذاع
8
ًزبة ٝصاسح  

ٓبٗخ اُؼبٓخ ُٔ٘ظٔخ اُزؼبٕٝ اإلعال٢ٓ رطِت  اُخبسع٤خ ٝأُـزشث٤ٖ اُز١ ر ل٤ذٗب ثٔٞعجٚ إٔ األ

، ؽ٤ش اٜٗب ٓب صاُذ اُ٘ظبّ األعبع٢ ُِٔ٘ظٔخ اإلعال٤ٓخ ُألٖٓ اُـزائ٢ٖٓ ُج٘بٕ اُزقذ٣ن ػ٠ِ 

 .رقذ٣وبد ػ٠ِ اُ٘ظبّثؾبعخ ا٠ُ صالس 

  ٍٝٗغخخ ػٖ اُشإ٣خ  2016الئؾخ ثبُقبدساد اُِج٘ب٤ٗخ ا٠ُ ُٛٞ٘ذا ؽغت اسهبّ ع٘خ اسعب

اُجش٣ذ اإلٌُزش٢ٗٝ ا٠ُ اُوبئْ ثبألػٔبٍ ك٢ علبسح  اُزٌب٤ِٓخ ُِٞصاسح ٝاُخطخ اإلعزشار٤غ٤خ ػجش

قبدساد اُق٘بػ٤خ ُج٘بٕ ك٢ ُٛٞ٘ذا ثٜذف اُؼَٔ ػ٠ِ رلؼ٤َ اُذثِٞٓبع٤خ اإلهزقبد٣خ ٝرؼض٣ض اُ

 ٘ب٤ٗخ ا٠ُ ُٛٞ٘ذا.جاُِ

 :بزوتىكىل التعاون الصىاعي بيه لبىان ومصز 

  األٓبٗخ  ٣ذاعٝااإلعشاءاد اُوب٤ٗٞٗخ  ثؼذ اعزٌٔبٍ ُج٘بٕاُجشٝرًٍٞٞ ثذء ر٘ل٤ذ ٓزبثؼخ ؽ٤ض٤بد

ٝع ٓشعّٞ اثشاّ ثشٝرًٍٞٞ اُزؼبٕٝٓؾش اُؼبٓخ ُشئبعخ ٓغِظ اُٞصساء
9
. 

                                                           
4
 1/7/2017/ٝ ربس٣خ 1813-1875سهْ:  - 
5
 2/8/2017/ٝ ربس٣خ 2244 -2279ًزبة سهْ:   - 
6
 14/8/2017ربس٣خ  /ؿ159-2259/ٝ + 2244ٝ -2279 ًزبة سهْ: - 
7
 11/8/2017/ٝ ربس٣خ 2793-3010ًزبة سهْ:  - 

 14/8/2017ربس٣خ  /ٝ 2345 – 2415ًزبة سهْ:   - 8

 

http://www.oic-oci.org/upload/pages/conventions/ar/STATUTE-IOFS-%20AR-FINAL.pdf
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 اُِج٘ب٤٤ٖٗ، ٗوبثخ أفؾبة اُق٘بػبد اُؾشك٤خ ٝارؾبد ؿشف اُزغبسح كبدح عٔؼ٤خ اُق٘بػ٤٤ٖ ا

ك٢ اُوبٛشح ث٤ٖ  23/3/2017بثشاّ ٓزًشح اُزلبْٛ أُٞهؼخ ثزبس٣خ ث 10ٝاُق٘بػخ ٝاُضساػخ

ُج٘بٕ ٝٓقش ك٢ ٓغبٍ أُؾشٝػبد أُز٘ب٤ٛخ اُقـش ٝاُقـ٤شح ٝأُزٞعطخ )أُشعّٞ سهْ 

 (.26/1/2018ربس٣خ  2234
 

  الزوسي: –اللبىاوي التعاون 
 

 ٝصاسح اُق٘بػخ آٌب٤ٗخ اُزٞه٤غ ػ٠ِ ٓؾشٝع  ثؼشكٝصاسح االهزقبد ٝاُزغبسح   اكبدح

عٔؼ٤خ اُق٘بػ٤٤ٖ ٓشاعِخ ٝ غبْٛ ك٢ رؼض٣ض اُزؼبٕٝر  ػ٠ِ اُغبٗت اُشٝع٢ ٓزًشح رلبْٛ 

اُز٢ ٣ؼزجشٛب اُغبٗت اُشٝع٢ هبثِخ  ؾـؤٕ إلهالػٜب ػ٠ِ ُٞائؼ اُغِغٜزا اُث 11اُِج٘ب٤٤ٖٗ

. ٝا٣ذاع ٝصاسح اُخبسع٤خ ٝاُغٜبد أُؼ٤٘خ ٗغخخ ٜٓ٘ب ٝٓزبثؼخ  االعشاءاد ُِزجبدٍ ث٤ٖ اُجِذ٣ٖ

 عٔؼ٤خ اُق٘بػ٤٤ٖ اُِج٘ب٤٤ًٖٗبكخ ُِزٞه٤غ ٝٝمؼٜب ؽ٤ض اُز٘ل٤ز ٝكوب ُألفٍٞ. ٝاعزطالع سا١ 

اُشاؿجخ هبئٔخ ثؤعٔبء اُؾشًبد اُشٝع٤خ امبكخ ا٠ُ ر٘ل٤ز ٓزًشح اُزلبْٛ ٝاُزؼبٕٝ  ثخقٞؿ

اسح اكبدح ٝصاُؼَٔ ك٢ اُغٞم اُِج٘ب٤ٗخ ٝثٔغبالد اُزؼبٕٝ أُؾزِٔخ ث٤ٖ اُطشك٤ٖ، ٢ٝ ك

ذخٍٞ ك٢ هجَ اُرٞك٤ش اُظشٝف أُالئٔخ ُزؾغ٤غ االعزضٔبساد  ثٞعٞةاُخبسع٤خ ٝأُـزشث٤ٖ 

ٓؾبس٣غ ٓؾزشًخ، ًزٌض٤ق اُزؼبٕٝ ث٤ٖ اُجِذ٣ٖ ك٢ ٓغبٍ رق٤ْٔ ٝ ر٘ل٤ز أُ٘بهن ٝأُذٕ 

ثبُج٠٘ اُزؾز٤خ اُالصٓخ ُٜب  ُإلعزضٔبس ك٤ٜب، ٝك٢ اُخجشاد ك٢ ٓغبٍ  اُق٘بػ٤خ ٝرض٣ٝذٛب

 .اُز٤ٔ٘خ اُوطبػ٤خ ُِق٘بػخ

  رْ ا٣ذاع ٝصاسح االهزقبد ٝاُزغبسح ٓؾشٝع ثشٗبٓظ ر٘ل٤ز١ ُٔزًشح 15/5/2018ثزبس٣خ ،

اُزلبْٛ أُٞهؼخ ث٤ٖ ٝصاسح اُق٘بػخ اُِج٘ب٤ٗخ ٝٝصاسح اُق٘بػخ ٝاُزغبسح اُشٝع٤خ ثؼذ ٓٞاكوخ 

ٝصاسر٢ اُخبسع٤خ ٝأُـزشث٤ٖ ٝاُؼذٍ ػ٠ِ اُ٘ٔٞرط أُؼزٔذ ٖٓ ٝصاسح اُق٘بػخ ) ًزبة سهْ 

 (.22/5/2018/ٝ ربس٣خ 840-1197
 

  :البزوتىكىل التىفيذي بيه لبىان وإيزان 

  ث٤ٖ  3/5/2012ٓغِظ اُٞصساء ػ٠ِ "اُجشٝرًٍٞٞ اُز٘ل٤ز١" ُٔزًشح اُزلبْٛ أُٞهؼخ ثزبس٣خ

ٝصاسح اُق٘بػخ ك٢ اُغٜٔٞس٣خ اُِج٘ب٤ٗخ ٝٝصاسح اُق٘بػخ ٝأُ٘بعْ ٝاُزغبسح ك٢ اُغٜٔٞس٣خ 

ثذء  ٝآٌبٕ ُج٘بٕاإلعشاءاد اُوب٤ٗٞٗخ أُطِٞثخ  ًَاعزٌٔبٍ  ٝأُزنٔ٘خاالعال٤ٓخ اال٣شا٤ٗخ 

   .َ ثــ "اُجشٝرًٍٞٞ اُز٘ل٤ز١"اُؼٔ

  13ز٘ل٤ز اُج٘ذ ُ 12غلبسح اإل٣شا٤ٗخآُزًشح  ثخقٞؿٝصاسح اُخبسع٤ـخ ٝأُـزشث٤ٖ ٓشاعِخ 

ٓغ خالٍ اُذٝسح اُغبثؼخ إلعزٔبػبد اُِغ٘خ أُؾزشًخ ُِزؼبٕٝ اإلهزقبد١  رْٖٓ اإلرلبم اُز١ 

زؼِن ثذػْ أُذٕ اُق٘بػ٤خ ٝرجبدٍ اُخجشا  ٔ                           .دا٣شإ ٝاُ

                                                   

 :إتفاقيت تجارة تفضيليت بيه لبىان وجىىب افزيقيا 

، عٔؼ٤خ اُق٘بػ٤٤ٖ ٝٓؼٜذ اُجؾٞس اُق٘بػ٤خ ٓؾشٝع ارلبه٤خ اُزغبسح ٤ُج٘ٞسا٣ذاع ٓئعغخ 

ٔؾشٝع اُ ثؾؤٕٝاُزغبسح  ٝصاسح اإلهزقبد ٓشاعِخٝ .ُج٘بٕ ٝع٘ٞة أكش٣و٤باُزلن٤ِ٤خ ث٤ٖ 

 اإلػزشاف ٓغبٍ ك٢ ُِزؼبٕٝ اعزؼذادٙ اُق٘بػ٤خ أُزنٖٔ اُجؾٞس ٓؼٜذ ًزبةٝا٣ذاػٜب 

                                                           
 12/2/2018/ٝ ربس٣خ 406 – 459اٌُزبة سهْ  -10

 15/9/2017/ٝ ربس٣خ 1953 -1314: اٌُزبة سهْ -11
12
 17/7/2017/ٝ ربس٣خ: 1733-1782ًزبة سهْ:  - 
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 اُق٘بػ٤٤ٖ عٔؼ٤خًزبة ع٘ٞة اكش٣و٤ب، ٝ ك٢ أُؼ٤٘خ اُغٜبد أُطبثوخ ٓغ ثؾٜبداد أُزجبدٍ

ؼزٔذح اُغِج٤خ اُالئؾخ رطج٤ن ر لنَ اُِج٘ب٤٤ٖٗ اُز٢  ٔ ِٜخ ٝرش٤ًب ا٣شإ ٓغ اُ  ٔ  أهٍٞ. ُٝ 

 :مذكزة تفاهم بيه لبىان والصيه 
 

ُج٘بٕ ٓزًشح اُزلبْٛ أُٞهؼخ ث٤ٖ ثخقٞؿ ـشف اُعٔؼ٤خ اُق٘بػ٤٤ٖ ٝارؾبد  اعزطالع سأ١

زش٣ٝظ أُؾزشى ُِزؼبٕٝ ك٢ اهبس اُؾضاّ اإلهزقبد١ ُطش٣ن اُؾش٣ش ٝٓجبدسح ُِ ٝاُق٤ٖ

الئؾخ ٝ 8/9/2017هش٣ن اُؾش٣ش اُجؾش٣خ ُِوشٕ اُٞاؽذ ٝاُؼؾش٣ٖ، أُٞهؼخ ك٢ ث٤ٌٖ ثزبس٣خ 

غٔؼ٤خ اُ ٝا٣ذاػٜب ًزبةٝصاسح اإلهزقبد ٝاُزغبسح ٝٓزبثؼخ اُ٘ز٤غخ ٓغ اُغِغ أُزلن ػ٤ِٜب. 

٘زغبد اُِج٘ب٤ٗخ ا٠ُ ثٜزا اُؾؤٕ ثَ أٓٞس رزؼِن ٓ الؽظبد  اُز٢ ال ٣ٞعذ ُذ٣ٜب أ١  ٔ ث ذخٍٞ اُ

 .رئٖٓ اٗغ٤بة اُجنبئغ اُِج٘ب٤ٗخ ٓغبالد اإلعزضٔبس ك٢ ٝاُق٤ٖ 

 

 :لجىت مشتزكت للتجارة واإلستثمار بيه لبىان وتشيلي 

ٝصاسح اإلهزقبد ٝاُزغبسح ٝعٔؼ٤خ اُق٘بػ٤٤ٖ اُِج٘ب٤٤ٖٗ ًزبة ٝصاسح اُخبسع٤خ ا٣ذاع 

اُخبسع٤خ  ٝصاسح اُؼالهبد أُزؼِن ثٌزبة 20/12/2017ربس٣خ  1531/9سهْ  ٝأُـزشث٤ٖ

ذ٣ش٣خ اُؼبٓخ ُِؼالهبد اإلهزقبد٣خ اُذ٤ُٝخ  –ك٢ عٜٔٞس٣خ اُزؾ٢ِ٤   ٔ ة آ 11ثزبس٣خ  –اُ

زًشح  رلبْٛ 2017  ٓ ْشكن ثٔؾشٝع    ٔ ؼذٍَّ  -، اُ ْوزشؽخ اٗؾـبء ُغ٘خ ٓؾــزشًخ ُِزغــبسح  -ٓ   ٓ
زًشح ا٠ُُج٘بٕ ٝرؾ٢ِ٤ ٔبس ث٤ٖٝاإلعــزض  ٔ اُزجبدٍ زط٣ٞش ث رغٔؼ ٤ُبدآاٗؾبء  ،  رٜذف ٛزٙ اُ

 .اُؼالهبد اإلهزقبد٣خ ث٤ٖ اُجِذ٣ٖٝرؼض٣ض اُزغبس١، 
 

 مذّكزة تفاهم بيه الجمهىريّت اللبىاويّت و جمهىريت بيىِيه 

ًّشح اُزلبْٛ ا٣ذاع ٝاُّق٘بػ٢ ُِزؼبٕٝ اُزغبس١  ٝصاسح اُخبسع٤خ ٝأُـزشث٤ٖ ٓؾشٝع ٓز

وزشؽخ ٖٓ عٜٔٞس٣خ ث٤ٖ٘ ُزؼض٣ض   ٔ ٝاُؾشك٢ ث٤ٖ اُغٜٔٞس٣ّخ اُِج٘ب٤ّٗخ ٝعٜٔٞس٣خ ث٤٘ ٤ٖ، اُ

ٝاُز٢ ال رؼ٢٘ ٝصاسح اُق٘بػخ ثؾٌَ ٓجبؽش ثَ رز٘بٍٝ اُؼذ٣ذ  اُزؼبٕٝ اإلهزقبد١ ث٤ٖ اُجِذ٣ٖ

 (.٣6/12/2017خ ربس /3557ٝ–3700سهْ ٖٓ أُغبالد األخشٟ )ًزبة 
 

 رنويت اللبىاويت المشتزكت:اللجىت العليا األ 

 4/1/2018ربس٣خ  53/2018سهْ  ًزبة ٝصاسح االهزقبد ٝاُزغبسحاُغٜبد أُؼ٤٘خ  ا٣ذاع

اُِج٘ب٤ٗخ  –عزٔبػبد اُذٝسح اُضبٓ٘خ ُِغ٘خ اُؼ٤ِب األسد٤ٗخ عزٌٔبٍ اُزؾن٤شاد الثب أُزؼِن

ٝا٣ذاع ٝصاسح اإلهزقبد  .2018ك٢ ث٤شٝد خالٍ ؽٜش ؽجبه ػبّ  اُز٢ ػوذدأُؾزشًخ،  

 ُج٘بٕ ٝاالسدٕ.ٝاُزغبسح ٓؾشٝع اُجشٗبٓظ اُز٘ل٤ز١ ُٔزًشح اُزلبْٛ ُِزؼبٕٝ اُق٘بػ٢ ث٤ٖ 
 
 

 :اللجىت اللبىاويت العزاقيت 
 

  اُغٜبد ٓزبثؼخ اعزٔبػبد اُذٝسح اُضب٤ٗخ ٓغ ٝصاسح اإلهزقبد ٝاُزغبسح ٝاكبدرٜب ثٔٞاكوخ

اُزٞه٤غ ػ٠ِ ٓؾشٝع ٓزًشح رلبْٛ ُِزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ػ٠ِ اهزشاػ اُغبٗت اُؼشاه٢ أُؼ٤٘خ 

ًزبة عٔؼ٤خ اُق٘بػ٤٤ٖ  ٜبا٣ذاػٝ ٝاُزو٢٘ ك٢ ٓغبٍ أُوب٤٣ظ ٝأُٞافلبد ٝرو٤٤ْ أُطبثوخ.

ٓغ ثؼل اإلعشاءاد ثغجت ؽشًخ اُزقذ٣ش ا٠ُ اُغٞم اُؼشاه٤خ ٣ٝزنٖٔ رشاعغ اُِج٘ب٤٤ٖٗ 
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غِغ األسد٤ٗخ ٖٓ أعَ رغ٤َٜ اُزجبدٍ اُغِغ اُِج٘ب٤ٗخ ٓؼبِٓخ رلن٤ِ٤خ ػ٠ِ ؿشاس اُ هِت ٓ٘ؼ

 زغبس١ ٝاالعزضٔبساد ث٤ٖ اُجِذ٣ٖ.اُ

  اإلعزٔبع  ٤ُٝج٘ٞس ك٢ٓؼٜذ اُجؾٞس اُق٘بػ٤خ اع٢ٔ ٓٔض٢ِ ا٣ذاع ٝصاسح اإلهزقبد ٝاُزغبسح

اُلوشح ثخقٞؿ ٔؼٜذ اُؽٌٟٞ ٝاُضب٢ٗ ُِغ٘خ اُِج٘ب٤ٗخ اُؼشاه٤خ أُضٓغ ػوذٙ ك٢ ثـذاد 

 ٖٓ ٓؾشٝع أُزًشح ٝرزؼِن ثبخزقبفٚ ٝػذّ اعزطالع سأ٣ٚ.األخ٤شح ٖٓ أُبدح اُضبُضخ 
 

 :التبانل التجاري بيه لبىان وكىلىمبيا 
 

 

أُزؼِن ثزؼض٣ض اُزجبدٍ اُزغبس١  12888/2016ًزبة ٝصاسح اإلهزقبد ٝاُزغبسح سهْ  رؼ٤ْٔ

اُزلبٝك ػ٠ِ ارلبه٤خ رؾذ٣ذ ٤ًٔخ اُغِغ  ا٠ُ اُغٜبد أُؼ٤٘خ ثخقٞؿث٤ٖ ُج٘بٕ ًُٝٞٞٓج٤ب 

، Partial scope Agreement (PSA)اُز٢ ١ٞ٘٣ ًَ عبٗت رقذ٣شٛب أٝ ٓب ٣ؼشف ثبٍ 

 ثبُ٘ز٤غخ.ٝصاسح االهزقبد ٝاُزغبسح  ٝاثالؽاُزٞه٤غ  ٝاعزطالع سأ٣ٜب ؽٍٞ

 

 :التعاون الدولي في مسائل التعديه بيه لبىان وفىزويال 
 

 

هبئٔخ ٝصاسح خبسع٤َّخ ك٘ض٣ٝال ثخقٞؿ عٔؼ٤خ اُق٘بػ٤٤ٖ اُِج٘ب٤٤ٖٗ  اعزطالع سأ١

 .ٓغبالد اُزؼبٕٝ أُوزشؽخٝ اُج٤ُٞلبس٣َّخ ثؾؤٕ اُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝ ك٢ ٓغبئَ اُزؼذ٣ٖ
 

 مذكزة تفاهم بيه لبىان وأرميىيا 

 

اكبدح ٝصاسح االهزقبد ٝاُزغبسح ثٔٞاكوخ ٝصاسح اُق٘بػخ ػ٠ِ ٓؾشٝع اُجشٗبٓظ اُز٘ل٤ز١ 

ُٔزًشح اُزلبْٛ أُٞهؼخ ث٤ٖ ٝصاسح اُز٤ٔ٘خ االهزقبد٣خ ٝاالعزضٔبس ك٢ أس٤٘٤ٓب ٝٝصاسح 

ربس٣خ  304/27/2018اُق٘بػخ ك٢ ُج٘بٕ أُشكن ثٔزًشح علبسح أس٤٘٤ٓب ك٢ ث٤شٕٝ سهْ 

5/4/2018. 

 
 

 : داخلياً وخارجياً باستمرار وثبات :رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية  الهدف الثالث 

 

  13.ٓ٘غ اعزؼٔبٍ ٓٞاد ِٓٞٗخ ك٢ ف٘بػبد أُخِالداهشاس 

  رلؼ٤َ ٓزبثؼخ ػذد ٖٓ أُِلبد ٝاُؾٌبٟٝ ٓغ ٝصاسح اإلهزقبد ٝاُزغبسح ٜٓ٘ب سعّٞ عٔش٤ًخ

ٝمؼزٜب اُغٞدإ ٝرؼ٤ن اُزقذ٣ش، هِت ؽشًخ ٝمغ اعْ ٝػ٘ٞإ أُغزٞسد ػ٠ِ اُق٘بد٣ن 

اُخبسع٤خ ٝاُؼجٞاد اُذاخ٤ِخ، ػوجبد رؼزشك رغغ٤َ ٓق٘غ ؽشًخ ُذٟ اُغلبسح أُقش٣خ، 

، ٝاثذاء اهزشاؽبد رغبْٛ ك٢ 2018أُؼبسك ٝاألعٞام اُذ٤ُٝخ ُِؼبّ خطخ ُج٘بٕ ُِٔؾبسًخ ك٢ 

 .14دػْ اُق٘بػخ اُٞه٤٘خ ٝرؼض٣ض فٞسح اُغٜخ أُ٘زغخ ك٢ اُغٞم اُخبسع٢ 

 

 

 

                                                           
13
 15/9/2017ربس٣خ  119/1سهْ هشاس ٝص٣ش اُق٘بػخ  
14
 19/3/2018 ربس٣خ ٝ/527 – 605 ًزبة سهْ 
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 :ذو القيمة المضافة العالية تشجيع الصناعات الوطنية على التخصص في اإلنتاج -2
 

 (LAAS)أُئرٔش اُؼ٢ِٔ أُ٘ظّْ ثبُزؼبٕٝ ٓغ اُغٔؼ٤خ اُِج٘ب٤ٗخ ُزوّذّ اُؼِّٞ  المشاركة فً

ٝسهخ ػَٔ ػٖ اُ٘بٗٞرٌُ٘ٞٞع٤ب ٝاهالم ؽؼبس ٝصاسح اُق٘بػخ ٝروذ٣ْ  7/4/2017ثزبس٣خ 

 "اثزٌش ك٢ ُج٘بٕ" ثذ٣اًل ػٖ ؽؼبس "ف٘غ ك٢ ُج٘بٕ" ُِغ٘ٞاد اُؼؾش٣ٖ اُوبدٓخ.

 

 بالجودة: العمل على تفعيل األجهزة المعنية -0
 

  :معهد البحوث الصناعٌة 
 

 ٝ ؾنٞس عِغبد ٓغِظ اداسرٚ ٝر٘ل٤ز ث٣زلؼَ ثبعزٔشاس  أُؼٜذاُز٘غ٤ن اُذائْ ث٤ٖ اُٞصاسح

أُوشساد اُقبدسح ػ٘ٚ ٝاإلؽشاف ػ٠ِ أٗؾطزٚ ٝاُزؼبٕٝ ك٢ ٓغبٍ اُلؾٞفبد ػ٠ِ اُؼ٤٘بد 

 .ٝاهبٓخ ٝسػ ػَٔ ٓؾزشًخاُز٢ ٣ؤخزٛب أُٜ٘ذعٕٞ ٖٓ ٓ٘زغبد أُقبٗغ ُِزضجذ ٖٓ عٞدرٜب 

ُزؼذ٣َ أُبدح اُغبدعخ ٖٓ  26/2/2018ربس٣خ  17/1افذاس ٝص٣ش اُق٘بػخ اُوشاس سهْ 

أُزؼِن ثبإلعشاءاد ٝأُغز٘ذاد اُٞاعت رؤ٤ٜٓ٘ب ُطِت  8/8/2016ربس٣خ  114/1اُوشاس سهْ 

 اُؾقٍٞ ػ٠ِ ؽٜبدح ف٘بػ٤خ ُٔقبٗغ رٌش٣ش ٝرؼجئخ ا٤ُٔبٙ ثؾ٤ش روجَ كؾٞفبد اُؼ٤٘بد

اُقبدسح ػٖ أُخزجشاد اُقبدسح ػٖ ٓؼٜذ اُجؾٞس اُق٘بػ٤خ ٝٓقِؾخ األثؾبس اُؼ٤ِٔخ 

 .8/3/2018ربس٣خ  10ٗؾش ك٢ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ ػذد  –اُضساػ٤خ 

  ٤ِٕٓٞ ٤ُشح ُج٘ب٤ٗخ  180رٞه٤غ ارلبه٤خ رؼبٕٝ ثؾض٢ ث٤ٖ اُٞصاسح ٝأُؼٜذ هنذ ثزؾ٣َٞ ٓجِؾ

أُؼٜذ إلعشاء أثؾبس ٝدساعبد ٓؾذدح ك٢ ٖٓ ٓٞاصٗخ اُٞصاسح ٓخققخ ُِذساعبد ا٠ُ 

 االرلبه٤خ اُز٢ رغذد ع٣ٞ٘ب. ثبٗزظبس أُٞاكوخ اُٜ٘بئ٤خ ُذ٣ٞإ أُؾبعجخ.

 

 

 تمادجلس إدارة المجلس اللبنانً لالعم: 
 
أؽ٤َ ك٤ٚ ٓؾشٝع  13/2/2018وذ ٓغِظ اداسح أُغِظ اُِج٘ب٢ٗ ُالػزٔبد اعزٔبػب ثزبس٣خ ػ

ٓشعّٞ ر٘ظ٢ٔ٤ ػ٠ِ أػنبء ٓغِظ اإلداسح إلثذاء ٓالؽظبرْٜ خالٍ ِٜٓخ ؽٜش صْ ػوذ اعزٔبع 

ُٔ٘بهؾخ اُزؼذ٣الد أُوزشؽخ ٝرْ اٗغبص أُؾشٝع ٝأٝدع ٓغِظ ؽٞسٟ  13/3/2018صبٕ ك٢ 

ٝهذ أػ٤ذ  16/5/2018/ٝ ربس٣خ 1519-1674ٝص٣ش اُق٘بػخ سهْ ثٔٞعت ًزبة اُذُٝخ 

 .أُؾشٝع ا٠ُ اُٞصاسح العزٌٔبٍ ثؼل أُغز٘ذاد
 
 مؤسسة المقاٌٌس والمواصفات اللبنانٌة: 

 
 تفعٌل البعد التدرٌبً فً المؤسسة اضافة الى العمل على المواصفات والقواعد الفنٌة. متابعة

 
 

 العام والخاص:تفعيل الشراكة بين القطاعين  -3
 
  إٌداع االمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء مشروع قرار حول إنشاء هٌئة حوار للصناعة

الوطنٌة بٌن القطاعٌن العام والخاص بعد عرضه على مجلس الخدمة المدنٌة ومجلس شورى 
الدولة. تهدؾ الهٌئة الى تحسٌن بٌئة االعمال للمؤسسات الصناعٌة الصؽٌرة والمتوسطة 

دة إنتاجٌتها وصادراتها ورفع مستوى منتجاتها وتسوٌقها من خالل مفهوم التخصصٌة وزٌا
 . (28/5/2118/ص تارٌخ 161 -1821والتصنٌع التكاملً) كتاب رقم 
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  رشأط ٓذ٣ش ػبّ ٝصاسح اُق٘بػخ ٝكذا مْ ٓغئ٤ُٖٝ ك٢ اُٞصاسح ٝك٢ ا٤ٗٞ٤ُذٝ ٝك٢ هطبع

، 29/10/2017ٝ ٤ُ21بثبٕ ُٔذح أعجٞع ث٤ٖ اُخؾت ٝأُلشٝؽبد ك٢ ُج٘بٕ، هبٓٞا ثض٣بسح ا٠ُ ا

ثٜذف ر٤ٔ٘خ اُوذساد اُجؾش٣خ ك٢ هطبع اُق٘بػبد اُخؾج٤خ ٝأُلشٝؽبد. ٝهذ ؽِٔذ اُغُٞخ 

ٓذ٣٘خ ربًب٣بٓب اُز٢ رؼزجش ٝاؽذح ٖٓ أْٛ أُ٘بهن اُق٘بػ٤خ ك٢ هطبع اُخؾت ك٢ ا٤ُبثبٕ، 

ب٢ُٔ ُق٘بػخ ا٥الد اُؼ 2017ٝٓذ٣٘خ ٗبؿ٣ٞب ؽ٤ش ؽنش اُٞكذ اكززبػ ٓؼشك ٤ًٞٓ٘زٖ 

اُق٘بػ٤خ اُخبفخ ثق٘بػخ اُخؾت، ٝاُو٤بّ ثغُٞخ ك٢ ٓق٘غ ٓب٤ًزب ُق٘بػخ األدٝاد 

اُق٘بػ٤خ. امبكخ ا٠ُ ص٣بسح ٓق٘غ ًبؽ٤ٞاؿ٢ ًٞ ُق٘بػخ اٌُشاع٢ ٝاُطبٝالد، ٝٓزؾق ٤ٛذا 

 ُألػٔبٍ اُخؾج٤خ ٝأُؼٜذ ا٢ُٜ٘ٔ ُزؼ٤ِْ ٜٓ٘خ اُ٘غبسح ك٢ ربًب٣بٓب.
 

 

 : تشجيح الصناعات الخضراء: الهدف الخامس 
 
 

ؽبسى ٓذ٣ش ػبّ ٝصاسح اُق٘بػخ ٝكش٣ن ػَٔ ٖٓ اُٞصاسح ٓئُق ٖٓ أسثؼخ ٜٓ٘ذع٤ٖ ك٢ ٝسؽخ 

هجشؿ  –ػَٔ ؽٍٞ عجَ رؤ٤ٖٓ عالٓخ اعزؼٔبٍ أُٞاد ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ٝؽٔب٣زٜب، ػوذ ك٢ ٤ُٔبعٍٞ 

 .23/3/2018ا٠ُ  21ٖٓ 
 

 

 الصناعات صديقة للبيئة: التنسيق مع وزارة البيئة لجعل -2
 

   12اهبس اإلُزضاّ ثبَُٜٔ اُوب٤ٗٞٗخ ُِزشخ٤ـ ُِٔئعغبد اُق٘بػ٤خ ٝكوب ُٔنٕٔٞ أُبدح ك٢ 

أُزؼِن ثزؾذ٣ذ أفٍٞ ٝاعشاءاد ٝؽشٝه اُزشخ٤ـ ثبٗؾبء  8018/2002ٖٓ أُشعّٞ سهْ 

 /ؿ ربس٣خ223-2961أُئعغبد اُق٘بػ٤خ ٝاعزضٔبسٛب، أؽ٤َ ًزبة ٝص٣ش اُق٘بػخ سهْ 

ػ٠ِ ٝصاسح اُج٤ئخ ُزلؼ٤َ اٌُؾٞكبد أُؾزشًخ ُٔ٘ذٝث٢ ُغبٕ اُزشخ٤ـ أُخزقخ  2/10/2017

أُُٞغ٤ٖ ثبثذاء اُشأ١ ثطِجبد اُزشخ٤ـ أُوذٓخ ُِٞصاسح ك٢ ٓب ٣زؼِن ثبُطِجبد اُزب٤ُخ: اٗؾبء 

ٓئعغخ ف٘بػ٤خ/رؼذ٣َ رشخ٤ـ/ اعزضٔبس ٓئعغخ ف٘بػ٤خ/ رغذ٣ذ رشخ٤ـ، ٝرُي ثٜذف 

ن ٗٔٞرط ٓٞؽذ أًضش كؼب٤ُخ ٤ٜ٘ٓٝخ رغبٙ اإلداسح ٝرغبٙ أُئعغبد ٓغ اإلُزضاّ ًغت اُٞهذ ُٝخِ

 ثبُ٘قٞؿ اُوب٤ٗٞٗخ.

 

 

 متابعت مىضىع التلىث في وهزي الليطاوي والغديز: -2

 

، اُغٜبد أُؼ٤٘خ ثبُٔؼبُغخٓخزِق ِز٘غ٤ن ٓغ ُٜزا أُٞمٞع ٝٗز٤غخ ُاُؾض٤ضخ ثؼذ ٓزبثؼزٜب 

 اُقبدسح ػٖ اُٞصاسح ثٜزا اُخقٞؿ،ٝٗظشا ُؼذّ االُزضاّ ثبُزؼ٤ِٔبد 

 

 أفذسد ٝصاسح اُق٘بػخ اُوشاساد اُزب٤ُخ: 

  ْٓق٘غ  261ُز٘ج٤ٚ  7/7/2017ربس٣خ  6450ٝ سهْ  3/5/2017س٣خ رب 6323سه

 ٓشخـ ك٢ اُجوبع ُٞهق رِٞس ٜٗش ا٤ُِطب٢ٗ.

  ُْطِت رغ٣ٞخ أٝمبع  18/9/2017ربس٣خ  6573ٝ سهْ  3/5/2017ربس٣خ  6324سه

 ؿ٤ش ٓشخـ.ٓق٘غ  117

  ٖٓ ٓق٘غ ِٓٞس ك٢  27اهلبٍ  7/12/2018ربس٣خ  6761ا٠ُ  6744اُوشاساد

 ا٤ُِطب٢ٗ. 
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 : صناعات المعرفة الجديدةتشجيع  الهدف السادس: 
 

 فيها :والمشاركة تشجيع االبتكار واألبحاث  -2
 
 

  توزٌع حفل ورعاٌة لٌرا.  –االستمرار بدعم عمل برنامج رعاٌة انجازات البحوث الصناعٌة
منفذة  46وعددها  2018 المشارٌع البحثٌة الصناعٌة لعام جوائز الدعم للشباب الجامعً عن

، 15/5/2018فً فندق لو روٌال فً  اك مع المؤسسات الصناعٌةفً الجامعات باالشتر
نظمه برنامج انجازات البحوث الصناعٌة اللبنانٌة )لٌرا(، الذي تشرؾ علٌه وزارة والذي 

ة الصناعٌٌن اللبنانٌٌن والمجلس الوطنً للبحوث العلمٌة وبدعم من مصرؾ الصناعة وجمعٌ
  .لبنان

 
 

  دعم نشاطات الجمعٌة اللبنانٌة لتقدم العلوم(LAAS)  ومنها رعاٌة المؤتمر السنوي للجمعٌة
واعتبارها شرٌكاً رئٌسا من أجل مواءمة كما المؤتمر السنوي للجامعة المبادرة لألعمال 

 األبحاث والدراسات مع حاجات سوق العمل. 
 

 التقدم التكنولوجي: مساندة القطاعات التي ترغب في -0
 

 وتحدٌدا المفروشات االبداعٌة وتجمعاتها)م الصناعات متابعة االجراءات التنفٌذٌة لمشروع دع
 .بالتعاون مع ٌونٌدو فً الشمال والمجوهرات فً برج حمود(

 
  ( ألؾ  350مشروع دعم الصناعات الصؽٌرة والحرفٌة بالتعاون مع ٌونٌدو بتموٌل نمساوي

 ٌورو(.
 
 تحول وزارة الصناعة إلى مركز أبحاث:  -3

 
المجاالت العلمٌة والفنٌة واالقتصادٌة إنجاز أكثر من أربعٌن بحث ودراسة بمختلؾ 

 والصناعٌة.
 

 إتفاقية تعاون بحثي مع معهد البحوث الصناعية: -4
 

االتفاق على قٌام معهد البحوث الصناعٌة بوضع أبحاث فً محاالت صناعٌة حددتها الرؤٌة 
ملٌون  180مقابل  2015التكاملٌة للقطاع الصناعً فً لبنان التً أعلنتها الوزارة عام 

 رة لبنانٌة سنوٌا تؤخذ من اعتماد الدراسات فً موازنة الوزارة.لٌ
 

 

 : من أجل الصناعة:اإلعالم  الهدف السابع 
 

  :شاركت وزارة الصناعة وتحت رعاٌتها فً معرضBeirut International Beer 
Event  جناح/وفً مٌدان سبق الخٌل،  23/9/2017الى  21من( تم إشؽالStand) خاص 

لمساعدة الجمهور وتزوٌدهم بالمعلومات الالزمة حول فتح مصانع جدٌدة ومحاولة إٌجاد الحلول 

https://lebelections.net/tag/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://lebelections.net/tag/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86


17 
 

لمشاكلهم. كما تم توزٌع الخطة اإلستراتٌجٌة التً تتناول تطوٌر القطاع الصناعً باإلضافة الى 
توزٌع دلٌل القطاع الؽذائً وؼٌرها من مطبوعات ومنشورات صادرة عن الوزارة على 

 بتقدٌمات القطاع الصناعً.المهتمٌن 
 

  إصدار الطبعة الرابعة من دلٌل الصناعات الؽذائٌة بالتعاون مع شركة بروأكتٌؾ فً شهر
 .2018كانون الثانً 

 

  للعام  خامسةالصدار الطبعة ال 2017لتحدٌث الدلٌل وفق أرقام واحصاءات التحضٌر جار
 .أُؾذصخثبُٔقبٗغ اُـزائ٤خ اُؾشًخ ٓؼِٞٓبد االرقبٍ عِٔذ اُٞصاسح ٝهذ  . 2018-2019

 

  رؼ٤ٔٔب ُٜزٙ اُزغشثخ ُزؾَٔ هطبػبد ف٘بػ٤خ اخشٟ، ٝثؼذ ٓٞاكوخ اُٞصاسح ػ٠ِ فذٝس د٤َُ عذ٣ذ

رْ رغ٤ِْ ؽشًخ ثشٝأًز٤ق ٓؼِٞٓبد االرقبٍ ثبُٔقبٗغ راد اُؼالهخ ٓخزـ ثٔٞاد اُج٘بء، 

 ٝاهزشاؽب العشاء ػؾش ٓوبثالد رغ٣ٞو٤خ ٓغب٤ٗخ اخشٟ.
 

  الموظفٌن وفق مسؤولٌاتهم واختصاصاتهم فً مقابالت اعالمٌة مرئٌةٌشارك مختلؾ              
 ومسموعة ومكتوبة لتوفٌر المعلومات وشرح التوجٌهات.

 
 

  دعما لتشجٌع قوننة أوضاع المصانع اللبنانٌة وتنظٌمها السٌما منها المصانع فً االرٌاؾ
خدمة تسوٌق مجانٌة للمصانع النظامٌة المرخصة تم استحداث  والمناطق البعٌدة عن العاصمة

عالن عن نجاحاتها والتسوٌق لمنتجاتها على صفحات الدلٌل التسوٌقً بمعدل لالرصة الف ةتاحوا
، وٌجري اختٌار المصانع المستفٌدة موضوعٌا قصص نجاح سنوٌا وفق موضوع كل دلٌل 10

المصانع  ة حول تقدم العمل فً هذهبناء على كشوفات المهندسٌن المختصٌن وتقارٌرهم المرفوع
 الى المدٌر العام.

من عبر الدعم االعالنً الذاتً اصدار الدلٌل ٌتم ٌجدر التنوٌه، فً هذا االطار، الى أن تموٌل 
ئة نسخة) تم تخفٌض العدد هذه من وخمسٌلفأقبل شركة بروأكتٌؾ وتحصل الوزارة مجانا على 

وزٌادة عدد الصفحات بما ٌوازي الضعؾ وتدنً دخل بسبب تكبٌر حجم الدلٌل  3000السنة من 
من كل دلٌل ٌصدر توزعه الى نشراتها ومستندات وشروط الترخٌص  السوق االعالنً للشركة(

الدلٌل تطوٌرا دائما فً الشكل والمضمون بما وٌشهد . فً مختلؾ المعارض التً تشارك فٌها
 ٌحاكً االحتٌاجات وٌلبً الطموحات.

  االعالنٌة الجدٌدة للوزارة بالتعاون مع جمعٌة الصناعٌٌن بتارٌخ  –عالمٌة الحملة االاطالق
تحت عنوان " الصناعة قضٌة وطنٌة ورهان رابح" فً مؤتمر صحفً فً مقر  4/4/2018

 المحوري للصناعة فً نهضة االقتصادالجمعٌة. تهدؾ الحملة الى االضاءة والتذكٌر بالدور 
 مو.الوطنً وتسٌٌر عجلة االنتاج والن

 
 

   "اٌداع جمعٌة الصناعٌٌن مبادرة تسوٌقٌة جدٌدة إلنتاج أفالم توثٌقٌة بعنوان "صنع فً لبنان
تتناول تعرٌؾ اللبنانٌٌن المقٌمٌن والمؽتربٌن على الصناعات والمصانع اللبنانٌة والتروٌج لها 

المبادرة عبر وسائل اإلعالم المختلفة ووسائل التواصل اإلجتماعً، وطلب تعمٌم مضمون هذه 
وحث الصناعٌٌن المنتسبٌن على التعاون مع فرٌق العمل المعنً بما ٌصب فً مصلحة الصناعة 

إدارة التلفزٌونات التالٌة:  (. وإٌداع16/1/2018/و تارٌخ 160-188اللبنانٌة )كتاب رقم 
TL،NBN ،MTV ،LBC  ،OTV هوطلب بدء بثنسخة عن الفٌلم ، المنار، المستقبل والجدٌد 
 (.4/4/2018/ص تارٌخ 108-1177) كتاب رقم  10/4/2018من 

 
 

  توجٌه إنذار إلى شركة الدلٌل الصناعً) إٌدٌكو( لوقؾ زج اسم وزارة الصناعة فً أي تعامل
لها مع المواطنٌن بعد أن تبٌن أن موظفً هذه الشركة ٌدعون أنهم موظفٌن فً وزارة الصناعة 
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-1735مالٌة لقاء اشتراكات سنوٌة) كتاب رقم وٌقومون باستؽالل اسم الوزارة لطلب مبالػ 
(. ومراسلة جمعٌة الصناعٌٌن اللبنانٌٌن البالؼها قرار وقؾ 21/5/2018/ص تارٌخ 156

رعاٌة وزارة الصناعة دلٌل الصادرات والمؤسسات الصناعٌة الصادر عن الشركة المذكورة 
-1734خصوص) كتاب رقم وطلب تعمٌم القرار الى المنتسبٌن واالبالغ عن أي شكوى بهذا ال

 (.21/5/2018/ص تارٌخ 155
 
  إلتزاما بالشفافٌة التامة، ٌجري نشر نفقات الوزارة إضافة إلى موازنتها السنوٌة على موقعها

 االلكترونً.
 
 

 وقراراتها وانشطتها وباتت منشورات الوزارة  تطوٌر مستمر ودائم للموقع االلكترونً للوزارةال
  .اٌضا على الصفحة

 


