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I .الملخص التنفيذي

ملخص الفصول.    أ
المنظور االقتصادي.  ب

يتطور االقتصاد الكل  1.

الصادرات)بيانات التبادل التجاري 2.
(والواردات

تحليل القطاعات.   ج
الموارد الطبيعية1.
الزراعة2.
الصناعة3.
السياحة4.
(المالتكنولوجيا واإلع)اقتصاد المعرفة 5.
الخدمات المالية6.
التعليم7.
الرعاية الصحية8.
العقارات والبناء9.

التجزئة والتجارة10.

النقل والخدمات اللوجستية11.

االتصاالت12.

الطاقة والمياه13.

المنتشرون 14.

الكفاءة العمرانية15.

المقاربة المنهجية للمشروع.    أ

إشراك الجهات المعنية وعملية التعميم.   ب

مراجعة المستندات.   ج

III .السياق وتشخيص الوضع

II .المقدمة والمنهجية

ملخص الفصول.    أ

الحاجة الملحة للتغيير.   ب

للبنانالضرورات الحتمية الستراتيجية النمو.   ج

التطلعات االقتصادية ومستهدفات.    د

االقتصاد الكل ي

يةآلية ومنطق اختيار القطاعات ذات األول.    ه

ملخص الفصول.   أ

قطاعات ذات 6)التحليل المعمق للقطاعات . ب

(يإمكانية عالية للمساهمة في النمو االقتصاد
الزراعة1.
الصناعة2.
السياحة3.
اقتصاد المعرفة4.
الخدمات المالية5.
المنتشرون6.

الممك نات المؤسسية والسياسية.   د
المالية العامة1.
سهولة ممارسة أنشطة األعمال2.
السياسة النقدية3.
تفعيل التنمية االقتصادية4.
االتفاقات التجارية والدولية5.

IV .ةتطلعات لبنان االقتصادي: الرؤية

V . العوامل القطاعية المحركة للنمو

االقتصادي في لبنان

مخطط الرؤية االقتصادية

ملخص الفصول.   أ

متطلبات إصالح القطاع العام.  ب

البنية التحتية بما في ذلك مبادرات.   ج

برنامج االستثمار الرأسمالي

متطلبات المالية العامة.   د

المتطلبات التشريعية األساسية.   ه

ترويج الصادرات والعالمات التجارية. و

VI .  طلعاتنات المطلوبة لدعم تحقيق التالممك

ملخص الفصول.   أ

التنسيق واإلنجاز: إطار الحوكمة.  ب

بما في ذلك المجاالت)المرحلة المقبلة .  ج

(التي تحتاج المزيد من الدراسة

VII .آليات المأسسة

رحلة السواح. أ

منطقة تكنولوجيا البناء. ب

تراخيص وعناقيد لبنان الذكي . ج

VIII .مشاريع رائدة
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 2017أكتوبرانطلق هذا المشروع بقرار لمجلس الوزراء صدر في 

2017/13669قرار مجلس الوزراء 

على2017أكتوبر20بتاريخالوزراءمجلسوافق▪

اتللسنواالقتصاديلبنانمستقبلحولدراسةإجراء

ةاالقتصاديلبنانرؤية»عنوانتحتالمقبلةالخمس

«لتحقيقهاالكفيلةواإلجراءات

أبرزمنكواحدةاالقتصاديةالتنميةبرنامجتحديدتموقد▪

برنامججانبإلى«سيدر»مؤتمرعقباألولويات

وإصالحاتالماليةواإلصالحاتالرأسمالياالستثمار

القطاعات

جادوإياإلجماليالمحليالناتجزيادةإلىالمشروعويهدف▪

كنيمالتيالمنتجةالقطاعاتتحديدخاللمنعملفرص

اإلطارهذافيالحكومةدوروفهمتنافسيةتصبحأن
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ز الجهود الحالية على التعميم يليها التواصل والتنفيذترك  

تشرين–آب 
2018األول 

ة إعداد تقرير بنتائج الدراس▪

وتقديمه إلى مجلس الوزراء 

للموافقة عليه 

إطالع رئيس مجلس النواب ▪

والنواب على تقرير الرؤية

إشراك أصحاب المصلحة بما ▪

ل في ذلك اللبنانيين في دو

االنتشار والمستثمرين 

المحتملين

إعداد خطة التواصل التي ▪

جب تتضمن أهم الرسائل التي ي

إيصالها والحملة الترويجية

تموز–آذار
2018

–كانون الثاني
2018آذار 

وزيرا  15~ ▪

المجلس االقتصادي االجتماعي▪

مةوجهة منظ  عاما  مديرا  30~▪

وزراء5~▪

جمعيات ونقابات30~▪

منظمات غير حكومية 10~▪

ومنظمات دولية

شركة رائدة لبنانية من 75~▪

القطاع الخاص

خليا  داعالميا  خبيرا  20أكثر من ▪

بعد تشرين 

2018الثاني 

ةتصميم وإطالق آلية المأسس▪

اليوم

تحليل الوضع الراهن ▪

لالقتصاد الكل ي وفرص

القطاعات وتحدياتها

قطاعات منتجة 5اختيار ▪

ذات إمكانات عالية، 

وتحديد تطلعات 

هاومستهدفات ومبادرات ل

4تحديد وتفصيل ▪

نةمتطلبات ممك  

ة مشاريع رئيسي3تحديد ▪

وبدء تنفيذها خالل 

ي األشهر الستة التي تل

الموافقة على الرؤية

إعداد المحتوى ومخرجات 

الدراسة

التعميم وإعداد تقرير حول

تنفيذ الرؤيةالرؤية عقد اجتماعات تحضيرية

نطاق العمل
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ما الجديد ؟

من المقرر إطالقها مبادرة قابلة للتنفيذ 160قائمة شاملة تضم أكثر من 

والتي تشمل ستة قطاعات وخمسة عناصر تمكينية

مبادرات قابلة للتنفيذ

" ريعةتحقيق مكاسب س"ثالثة مشاريع رئيسية مفصلة لتكون بمثابة 

وإحداث تغيير ملموس

تأثير ملموس فوري

لضمان نجاح تنفيذ الرؤيةآلية مؤسسية مفصلة مقترحة  آلية تنفيذ مؤسسية

، مع كون جميع الموضوعات المغطاة مستقال  ، أول دراسة شاملة 

واألهداف المحددة تحقق إذا تم تنفيذ جميع المبادرات المقترحة

جهد شامل

موضوع ا 20عبر أكثر من تم إجراء تقييم تفصيلي مدفوع بالبيانات 

اقتصادي ا

نهج علمي قائم على 

الحقيقة

ودعم من رئيس الجمهورية ، سعادة رئيس الوزراء دعم واسع النطاق 

وسعادة رئيس مجلس النواب وجميع الوزراء

اجتماعات شاملة مع 

أصحاب المصلحة
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I .الملخص التنفيذي

ملخص الفصول.    أ
المنظور االقتصادي.  ب

يتطور االقتصاد الكل  1.

الصادرات)بيانات التبادل التجاري 2.
(والواردات

تحليل القطاعات.   ج
الموارد الطبيعية1.
الزراعة2.
الصناعة3.
السياحة4.
(التكنولوجيامثال)اقتصاد المعرفة 5.
الخدمات المالية6.
التعليم7.
الرعاية الصحية8.
العقارات والبناء9.

التجزئة والتجارة10.

النقل والخدمات اللوجستية11.

االتصاالت12.

الطاقة والمياه13.

المنتشرون 14.

الكفاءة العمرانية15.

المقاربة المنهجية للمشروع.    أ

إشراك الجهات المعنية وعملية التعميم.   ب

مراجعة المستندات.   ج

III .السياق وتشخيص الوضع

II .ملخص الفصول.   أالمقدمة والمنهجية

متطلبات إصالح القطاع العام.  ب

البنية التحتية بما في ذلك مبادرات.   ج

برنامج االستثمار الرأسمالي

متطلبات المالية العامة.   د

المتطلبات التشريعية األساسية.   ه

ترويج الصادرات والعالمات التجارية. و

VI .  طلعاتنات المطلوبة لدعم تحقيق التالممك

ملخص الفصول.   أ

التنسيق واإلنجاز: إطار الحوكمة.  ب

المرحلة المقبلة.  ج

VII . الية التنفيذ

ملخص الفصول.    أ

الحاجة الملحة للتغيير.   ب

للبنانالضرورات الحتمية الستراتيجية النمو.   ج

التطلعات االقتصادية ومستهدفات.    د

االقتصاد الكل ي

يةآلية ومنطق اختيار القطاعات ذات األول.    ه

ملخص الفصول.   أ

التحليل المعمق للقطاعات. ب
الزراعة1.
الصناعة2.
السياحة3.
اقتصاد المعرفة4.
الخدمات المالية5.
المنتشرون6.

الممك نات المؤسسية والسياسية.   د
المالية العامة1.
سهولة ممارسة أنشطة األعمال2.
السياسة النقدية3.
تفعيل التنمية االقتصادية4.
االتفاقات التجارية والدولية5.

IV .ةتطلعات لبنان االقتصادي: الرؤية

V . العوامل القطاعية المحركة للنمو

االقتصادي في لبنان

رحلة السواح. أ

منطقة تكنولوجيا البناء. ب

تراخيص وعناقيد لبنان الذكي . ج

VIII .مشاريع رائدة

الملخص 

التنفيذي
(صفحة100)

الدراسة الكاملة
(صفحة1000~)

ختتم بآلية التنفيذفصول وت  8تنقسم نتائج الدراسة إلى 
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الملخص التنفيذي

الحلقة 

االقتصادية 

المفرغة

:يقودهاشهد االقتصاد اللبناني فترة اضطرابات وتقلبات 

بدال  ن إعتماد االقتصاد المتقلب بدرجة كبيرة على تدفقات المهاجري▪

من القطاعات اإلنتاجية 

في ظل بيئة أعمال غير مؤاتيةالتحديات المالية والفساد ▪

المستقبل 

الواعد

طة وطنية على لبنان تطوير خبهدف التغلب على التحديات االقتصادية، 

:تسترشد ب

مبادئ ثابتة▪

يحمؤشرات يجب مراقبتها لضمان سير البلد على الطريق الصح▪

النهج المرّكز

عات لبنان تحقيق تطلأن تساهم بشكل كبير في لخمسة قطاعات يمكن ▪

االقتصادية

البنية التحتية من حيث أن تدعم هذه القطاعاتالحكومةعلى ▪

والتشريع والسياسة المالية واإلدارات العامة

لضمان نجاح التنفيذيجب إنشاء آلية تنفيذ فعالة ▪
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قائمة المحتويات

الحلقة االقتصادية المفرغة▪

ملخص تشخيص القطاعات والمعينات –

المستقبل الواعد▪

النهج المرّكز▪

القطاعات–

الزراعة▫

الصناعة▫

السياحة▫

الخدمات المالية▫

اقتصاد المعرفة▫

المنتشرين▫

العوامل المساعدة–

بنية تحتية▫

عوامل التمكين األخرى▫

مشاريع الرائدة –

آلية التنفيذ–



9

قائمة المحتويات

الحلقة االقتصادية المفرغة▪

ملخص تشخيص القطاعات والمعينات –

المستقبل الواعد▪

النهج المرّكز▪

القطاعات–

الزراعة▫

الصناعة▫

السياحة▫

الخدمات المالية▫

اقتصاد المعرفة▫

المنتشرين▫

العوامل المساعدة–

بنية تحتية▫

عوامل التمكين األخرى▫

مشاريع الرائدة –

آلية التنفيذ–

الحلقة االقتصادية المفرغة



11

في حلقة مفرغةيبدو النموذج االقتصادي اللبناني عالقا  

تشمل المعايير المرجعية مصر واألردن وسويسرا واإلمارات العربية المتحدة وتركيا وهونغ كونغ –المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي من دول مختارة 4المقابالت      3ميزان مدفوعات مصرف لبنان المركزي      20182قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي آلفاق االقتصادي العالمي، نيسان 1

مؤشر 20188-2017تقرير التنافسية العالمي –المنتدى االقتصادي العالمي 7المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي سنغافورة واإلمارات       6التقرير السنوي لوزارة المالية والناتج المحلي اإلجمالي بحسب  إدارة اإلحصاء المركزي       5وجورجيا ورومانيا    

هي مصر والمغرب واإلمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية وسنغافورة وسويسراماركيتأس.إتش.آليالناتج المحلي اإلجمالي بحسب إدارة اإلحصاء المركزي، المعايير المرجعية 10سهولة ممارسة أنشطة األعمال–البنك الدولي 20179مدركات الفساد 

الحلقة االقتصادية المفرغة

1أ

2أ

3أ

1ب

1ج

2ج

3ج

عدم تحقيق أي ثروة إضافية ... 

خالل % 30ـنما نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ب▪
%120األربعين سنة الماضية مقابل المتوسط العالمي البالغ 

1كمتوسط عالمي% 14خالل السبع سنوات الماضية مقابل % 8▪

ا  وكان النمو متقلب... 

أضعاف مثيله في دول منظمة التعاون االقتصادي 1.4تقلب بنحو ▪
19921والتنمية منذ 

عن ين فضال  على التدفقات المالية اإلقليمية ومن اللبنانيين المنتشرمرتكزا  

التمويل المتقطع من المانحين

مقابل 2010-2005في % 40بنسبة 2نمو تدفقات ميزان المدفوعات▪
2015-2010في % 3

خصص لتمويل اتساع حجم الحكومات والدين العامكما ت  ... 

كمعيار % 6من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل % 9الرواتب ▪
4مرجعي

5من الناتج المحلي اإلجمالي% 8العجز المالي يبلغ ▪

%149ـثالث أعلى نسبة دين من الناتج المحلي ب▪
للنفقات الرأسمالية محدودا  مما يفسح مجاال  

-10مقابل 5سنوات الماضية10ـمن الموازنة خالل ال% 4▪
6كمعيار مرجعي% 20

تحتية دون وتؤدي كل هذه العوامل إلى بنية... 

المستوى

7دولة137بين 113المرتبة •

عن كفاءة تشريعية منخفضةفضال  

ية ودرجة عال، (باألعمالخاصا  قانونا  12عدم إقرار •

...8(دولة180من بين 146المرتبة )من الفساد

د بيئة أعمال غير مالئمةمما يولّ ... 

مرتبة على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة 28ـتراجع ب▪
من أصل 133والحلول في المرتبة 2012األعمال منذ 

9حاليا  199

...وبالتالي الحد من االستثمارات في المجاالت المنتجة

2010من % 30تراجع االستثمار األجنبي المباشر بنسبة ▪
20172حتى 

وبذلك تنخفض مساهمة القطاعات المنتجة ... 

-2010من الناتج المحلي اإلجمالي اإلضافي في % 14▪
10كمعيار مرجعي% 20مقابل 2016

...وتتراجع فرص العمل واإلنتاجية، األمر الذي يطيل أمد حلقة

ل وتذهب هذه التدفقات بشكل أساسي إلى القطاعات األق... 

إنتاجا  

...3بخاصة االستهالك والعقارات▪
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1980بلدان حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي مساٍو أو أقل في 1

؛ تم احتساب نصيب الفرد بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي لعدد السكان2017االسمي لعام لي تم احتساب الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي استنادا  ألرقام صندوق النقد الدولي حول معدالت النمو الحقيقية في الناتج المحلي اإلجما: مالحظات
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7 

1 

الترتيب العالمي لي نصيب الفرد من الناتج المح

، بآالف الدوالرات2017في 

ع الماضية من تحقيق أي زيادة ملحوظة في ثروته كما لم يستط40ـلم يتمكن لبنان في السنوات ال

الماضية7ـالبلدان األخرى في السنوات المجاراة

رد نمو متقلب، تراجع نصيب الف

من الناتج المحلي اإلجمالي 

ب بسبب الحر)بحوالي النصف 

(األهلية

نمو ثابت ولكن 

محدود
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2017 198010 902000

تركيا
ماليزيا

تشيلي

لبنان

كوريا

قبرص

سنغافورة

46%

42%

74%

104%

-34%

8%

-73%

10%

19%

25%

27%

ناورو

إثيوبيا

جورجيا

تركيا

ماليزيا

بولندا

سنغافورة

دةالواليات المتح

لبنان

فنزويال

اليمن

الحلقة االقتصادية المفرغة

1أ

٪ فقط عن مثيله في عام 30يزيد بنسبة 2017كان نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في لبنان في عام 

٪ على التوالي700٪ و 400، في حين بلغ النمو في سنغافورة وكوريا 1980

قل ، نما الناتج المحلي اإلجمالي للفرد بنسبة أ2010منذ عام 

٪10من 

كنقطة مرجعية 100، اعتماد 2017نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بحسب أسعار 

في جميع الدول1980تساوي القيمة عام 

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقيزيادة نصيب الفرد من1مقارنة نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في لبنان وبلدان مختارة

2017حتى 2010النمو المحقق من 
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ضعف متوسط التقلب 1.4٪ تقريب ا ، 3.3كان النمو الذي شهدناه متقلب ا، حيث بلغ معدل التقلب 

OECD))في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

٪،2017-1992لنمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي من ( التقلب)االنحراف المعياري 

3.3%

1.4%

1.5%

1.5%

1.5%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.7%

1.8%

1.9%

1.9%

1.9%

1.9%

2.2%

2.4%

2.5%

2.7%

2.8%

2.9%

3.0%

3.2%

3.2%

3.4%

3.6%

4.0%

4.7%

5.6%

ج
وي
ر
الن

دا
كن

دا
ولن
ب

ن
با
ليا
ا

يا
طال
إي

ك
ر
ما
دن
ال

ر
ج
لم
ا

Ø 2.4%

دا
نلن
ف

يا
مان
أل

ل
غا
رت
الب

يا
بان
س
إ

دا
سلن
أي

ك
شي
الت
ة 
ري
هو
جم

غ
ر
بو
سم
وك
ل

ك
سي
مك
ال

يا
ر
كو

ن
نا
يو
ال

را
س
وي
س

كا
جي
بل

يا
رك
ت

دا
رلن
أي

ن
نا
لب

دا
الن
زي
يو
ن

دة
ح
مت
 ال
ت
اليا
لو
ا

دا
ولن
ه

يا
رال
ست
أ

0.9%

يا
اك
وف
سل

سا
رن
ف

سا
نم
ال

يد
سو
ال

دول منظمة التعاون االقتصادي

2أ

الحلقة االقتصادية المفرغة

صندوق النقد الدولي: المصدر
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26ميزان المدفوعات 326

22

الواردة من غير المنتشرينالتدفقات 

(المنتشرينباستثناء )التجاري الميزان 

تدفقات المنتشرينميزان المدفوعات باستثناء 

8

85

64

5

الواردةالتحويالت 

2إنفاق المنتشرين في القطاع العقاري

1إنفاق المنتشرين على قطاع السياحة

-67

تدفقات أخرى إلى الخارج

الودائع المصرفية لغير المقيمين

53

100

مليار دوالر، 2015-2005، ميزان المدفوعات التراكمي

إحصاءات مصرف لبنان: المصدر

تدفقات غير

المنتشرين

تدفقات 

المنتشرين

األخطاء واإلغفال

حتياطي العمالت األجنبيةاالتغير في 

المنتشرينتدفقات 

ض كوسيلة تقريبية ووضع جدول إهالك األصول المشتراة من قبل المنتشرينمن خالل استخدام بيانات القروتم احتسابها2في الفنادقالمنتشرين مكوث السياح من غير تم احتسابها باالستناد إلى مدة 1

شكل رئيسي إلى ويرتبط هذا التقلب مع االعتماد الكبير على تدفقات المنتشرين، التي تم توجيهها ب

قطاعات أقل إنتاجية
2أ

المنثسرينإجمالي ودائع من 

، مليار دوالر أمريكي22البالغة 

٪ من إجمالي 25وهو ما يمثل 

الودائع اإلضافية

من الودائع كاحتياطيات إلزامية من ودائع مصرف لبنان وقروض القطاع العام، وبافتراض تخصيصها بشكل كامل لتمويل العجز المالي% 15تم احتساب الدين السيادي من خالل طرح : مالحظة

الحلقة االقتصادية المفرغة

مليار دوالر ، أي ما يعادل 72

من تدفقات ٪ 70أكثر من 

كاالستهالالمنتشرين ذهبت إلى 

والعقارات( التحويالت)
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2توّزع الصادرات اللبنانية بحسب الوجهة

2017مليون دوالر، 

15%

31%

السعوديةقطر اإلماراتمصرسوريا الكويت

14%

6% 6% 5%

ر
ط
ق

يا
رك
ت

ت
را
ما
إل
ا

ية
ود
سع
ال

119

يا
ر
سو

ق
را
لع
ا

ت
وي
لك
ا

98

193

ن
رد
أل
ا

ر 
ص
م

دة
ح
مت
 ال
ت
يا
ال
لو
ا

243

92

221

89

172

68 61

العوامل وقد تركزت التدفقات في دول الخليج ، مما أثر بشكل أكبر على التقلب واالعتماد على

.الخارجية للنمو

(من خالل تقرير مجموعة البحر المتوسط)لبنان " غلوبال بلو"1

باستثناء الذهب والماس والنفط ومنتجات أخرى غير منتَجة محليا  2

التحويالت المالية

2016الترتيب، 

1توّزع إنفاق السيّاح بحسب بلد اإلقامة

2016النسبة المئوية، 

مصرف لبنان، الجمارك: المصدر

اإلمارات العربية المتحدة 1

قطر 2

المملكة العربية السعودية 3

الواليات المتحدة 4

أستراليا 5

الكويت 6

الحلقة االقتصادية المفرغة

2أ
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اإليرادات الحكومية

2016مليار دوالر 

ئيلة كما ساهمت التدفقات في تمويل حجم ومديونية الحكومات المتزايدة ، مما يترك مساحة ض

للنفقات الرأسمالية

24%

6%
5%

اإليرادات

9.9

النفقات

14.9

32%

33%

71%

6%

23%

43%

22%

20%

27%

30%

33%

27%

31%

28%

إيصاالت 

الخزينة

اإليرادات 

غير 

الضريبية

اإليرادات 

الضريبية

مدفوعات الفائدة

الرواتب واألجور

النفقات التشغيلية

كهرباء لبنان
يةالنفقات الرأسمال

فر البيانات إذ تتضمن إيرادات الحكومة اإليرادات الضريبية وغير الضريبية وإيرادات أخرىاعند تو2017و2012متوسط الفترة ما بين  1

لصندوق النقد الدولي؛ مشاورات المادة الرابعة للدول مع صندوق النقد الدولي 2017قضايا مختارة : لبنانوزارة المالية، : المصدر

46%

38%

Ø 26%

30%

23%

15%

14%

19%

22%

اإليرادات الحكومية

تج النسبة المئوية من النا

1المحلي اإلجمالي 

اإلنفاق الحكومي

، مليار دوالر 2016

1ب

ب مقارنة بالتحصيل المتدني للضرائدا  ويبقى تحقيق اإليرادات مقيّ 

بالمقاييس المعيارية

فعيؤدي سوء اإلدارة المالية وارتفاع الرواتب واألجور إلى إنفاق حكومي مرت

الرواتب واألجور

تج النسبة المئوية من النا

1اإليرادات الحكومية

الحلقة االقتصادية المفرغة
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النمو جلة في ظل الفساد المستمر والكفاءة التشريعية الضعيفة، ما زالت الحكومة عاجزة عن الدفع بع

االقتصادي

140

170

150

90

80

70

160

120

0

130

110

100

60

2017 15 1316 14 2012

الفسادمدركاتمؤشر 

البلدانتصنيف 

1ج

مقابالت مع فريق مكتب رئيس الوزراء: الفسادكاترلمدمؤشر منظمة الشفافية الدولية : المصدر

ن فقد على مؤشر مدركات الفساد، أما تصنيف لبنالت عدة بلدان تحسنا  سجّ 

تراجع في اآلونة األخيرة 

لبيئة األعمال مهما  قانونا  13من أصل 12قرّ لم ي  

بيئة العمل حسب المراحلالقوانين المتعلقة بعدد 

#

سنوات10الى 5في مراحل مختلفة لمدة بقيت بعض التشريعات عالقة 

ال ينطبق

قانون الملكية الفكرية

نالتعويضات باألسهم للموظفي

قانون المنافسة

إنهاء العمل

الوساطة القضائية

اإلفالسقانون 

في مجال المختصين قانون 

اإلعسار

اإللكترونيةالتواقيع قانون 

األسهم الخاصةصناديق قانون 

القانون التجاري

اإلقراض اآلمن

األسهم المفضلة

عدم اتخاذ أي إجراء

مؤخر

بانتظار موافقة مجلس الوزراء

قيد الدرس من قبل اللجان 

النيابية

بانتظار موافقة البرلمان

المرحلةفيقانون واحد 

المرحلةفيقوانين 3

ما بحسب مؤشر البنك الدولي لمكافحة الفساد ك209على 180وقد حل لبنان في المرتبة 

ع في تقرير المنتدى االقتصادي العالمي حول نسب دف137على 121حل في المرتبة 

(رشاوى)األموال بطرق غير موثقة 

المرحلة هذه في قوانين 7

لمدة معلقا  وبعضها يبقى 

سنوات10و5بينتتراوح 

الحلقة االقتصادية المفرغة

125

168

130

91

120

السنغال

ميانمار

بيالروسيا

لبنان
146

غيانا

اليونان

91

68

66

130

59
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ون المستوىدإلى جانب بنية تحتيةمالئمة ونتيجة لذلك، شهدت البالد بيئة أعمال غير  2ج

النقل الجوي الكهرباءالطرقات

2018دولة، 137المرتبة على ( المنتدى االقتصادي العالمي، تقرير التنافسية العالمية)جودة البنية التحتية 

جورجيا

لبنان

10رتبة خالل 46تدهورت في اآلونة األخيرة بيئة األعمال بشكل عام مع تراجع لبنان 

سنوات

األعمالممارسة أنشطة سهولة –، البنك الدولي 2018-2017ةتقرير التنافسية العالمي–العالمياالقتصاديالمنتدى:المصدر

البلدانباقي مجاراة بشكل كبير عن القائمة بمختلف مجاالتها عاجزة كما أن البنية التحتية 

190على المرتبة( البنك الدولي)األعمال ممارسة أنشطة تصنيف سهولة 

الحلقة االقتصادية المفرغة

112

87

37

15162017 1113 20060914 10 0812 07

86

101
108

103104
105

111

121122
126

133

16
11

1716

98

2423

16
9

134

43

63

88

16

100

33

42

31

3

91

51

41

54

4

91

51

41

54

4

121

68

75

30

1
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…اديقتصاالركود مزيد من ال، مما أدى إلى بالتالي انخفضت استثمارات القطاع الخاص
2ج

الصحفيستثمارات األجنبية المباشرة، إدارة اإلحصاء المركزي، البحث بيانات اال–ستثمارات في لبنان مصرف لبنان، المؤسسة العامة لتشجيع اال: المصدر

ي ستثمار األجنباال

مليار ،السنوي

دوالر

تكوين إجمالي 

رأس المال 

الخاص،

ن النسبة المئوية م

الناتج اإلجمالي 

المحلي

اإلستثمارات 

رة األجنبية المباش

،الكبرى

مليار دوالر

٪ خالل6تكوين رأس المال بنسبة إجمالي ٪ و~30انخفضت االستثمارات األجنبية والمحلية مع انخفاض االستثمار األجنبي المباشر بنسبة 

األعوام  السبعة الماضية

الحلقة االقتصادية المفرغة

-28%

2010-2017

3.9
2.8

2006-2010

-80%

2006-20102010-2017

1.63

0.32

2010-2016

-6%

2006-2010

22% 24%



20 ماركيت. إس.إتش.إدارة اإلحصاء المركزي، آي: المصدر

المساهمة السنوية في نمو الناتج المحلي اإلجمالي بحسب فئة القطاع،

بمليارات الدوالرات

1مساهمة القطاعات المنتجة

من الناتج المحلي اإلجمالي% 

مصر

كوريا

اإلمارات

سنغافورة

اليونان

األردن

لبنان

سويسرا

المغرب

علىالقطاعات القائمة

التحويالت الواردة من الخارج

القطاعات

االستهالكية

القطاعات

المنتجة

قطاعات الخدمات 

المدعومة من الحكومة

ة المساهمة االقتصادية للقطاعات المنتج

النموساهمت القطاعات القائمة على االستهالك والتحويالت الواردة من الخارج في استدامةمتدنية

مليار صفربواقعنمو تحويالت المنتشرين 

سنويا  تقريبا  دوالر

مليار 4.6بواقعنمو تحويالت المنتشرين 

ة التحتية وقروض البنيسنويا  دوالر تقريبا  

3من مؤتمر باريس 

2.5

2.0

1.5

1.0

0

0.5

3.5

-0.5

4.0

3.0

2006

-30%

8%

97%

25%

24%

24%

33%

12%

2008

20%

13%

44%

20%

15%

2010

13%-10%

21%

28%
13%

45%

2009

55%

30%

19%

7%

2007

4%

-9%

2012

51%

53%

20112016

-115%

2014

34%
45%

46%
-25% 77%12%

55%

9%

1%

195%

2015

36%

2013

10%

17%

19%

20%

21%

32%

16%

33%

36%

21%

أي الزراعة والصناعة والفنادق والمطاعم1

لقد أدت بيئة األعمال غير التثقيفية إلى إبقاء القطاعات اإلنتاجية ضعيفة النمو

الحلقة االقتصادية المفرغة

3ج
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الصحة

النقل

الفنادق والمطاعم

اإلدارة العامة

الخدمات الشخصية

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الكهرباء والماء: المرافق

العقارات والبناء

1مجموع القيمة المضافة اإلجمالية االسمية

مجموع الضرائب والدعم

التصنيع

البيع بالتجزئة والتجارة

الزراعة

المالية، التأمين

التعليم

مجموع الناتج المحلي اإلجمالي االسمي

خدمات األعمال

النسبة المئوية،(2016)مليار دوالر المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي، 

تمثل المساهمة في مجموع الناتج المحلي اإلجمالي باستثناء الضرائب والدعم
القطاعات

إدارة اإلحصاء المركزي: المصدر

،2معدل النمو السنوي المركب

2005-2010 ،%

،2معدل النمو السنوي المركب

2010-2016 ،%

8%2%

4%4%

12%3%

13%-2%

1%1%

8%-3%

8%5%

8%4%

9%-1%

1%3%

10%6%

6%3%

5%2%

7%-2%

8%0%

يمثل معدل النمو السنوي المركب معدل النمو السنوي في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي2تمثل القيمة المضافة اإلجمالية الناتج المحلي اإلجمالي االسمي باستثناء الضرائب والدعم؛  1

...٪ فقط من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد 16تسهم القطاعات اإلنتاجية في 

الحلقة االقتصادية المفرغة

4%

4%

3%

3%

10%

3%

2%

21%

8%

14%

10%

9%

3%

7%

4

47

51

3ج

10%

3%

3%

القطاعات اإلنتاجية
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الزراعة

الكهرباء والماء: المرافق

الخدمات الشخصية

الفنادق والمطاعم

التجارة

الصحة

المجموع

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

خدمات األعمال

التصنيع

التعليم

المالية، التأمين

اإلدارة العامة

العقارات والبناء

النقل

(2016)2000ابتداء  من العام مجموع العمالة،  القطاع

إدارة اإلحصاء المركزي؛ منظمة العمل الدولية؛ وزارة الصحة: المصدر

من مجموع العمالة في قاعدة بيانات إحصاءات منظمة العمل الدولية، باستخدام تقسيم القطاعات 2010تشمل جميع بيانات العمالة الوظائف النظامية وغير النظامية؛ تم أخذ خط األساس للعام : مالحظة

تم دولية؛إلى نمو الناتج المحلي الحقيقي بحسب القطاعات وإلى نمو اإلنتاجية الحقيقي في قاعدة بيانات إحصاءات منظمة العمل ال2010تستند توقعات ما بعد . المعتَمد في إدارة اإلحصاء المركزي

االجتماع بالجهات المعنية في قطاع الزراعةعلى مدخالت و،تعديل أرقام قطاعي الصحة والزراعة بناء  على مدخالت وزارة الصحة

٪ من قوة العمل26بينما تستخدم نسبة ... 

الحلقة االقتصادية المفرغة

244 (12%)

30 (2%)

34 (2%)

44 (2%)

90 (5%)

106 (5%)

479 (24%)

212 (11%)

185 (9%)

161 (8%)

110 (6%)

50 (3%)

38 (2%)

194 (10%)

1,977

لة تقديرات غير مفص 
3ج

القطاعات اإلنتاجية
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قائمة المحتويات

الحلقة االقتصادية المفرغة▪

ملخص تشخيص القطاعات والمعينات –

المستقبل الواعد▪

النهج المرّكز▪

القطاعات–

الزراعة▫

الصناعة▫

السياحة▫

الخدمات المالية▫

اقتصاد المعرفة▫

المنتشرين▫

العوامل المساعدة–

بنية تحتية▫

عوامل التمكين األخرى▫

مشاريع الرائدة –

آلية التنفيذ–

الحلقة االقتصادية المفرغة
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ملخص التحليل-الزراعة 

2المواشي

الناتج المحلي% 

3اإلجمالي 1المحاصيل

’05-’10 ’10-’16

-0.2% 2.9%

1.8% 0.3%

قيمساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي الحقي

2010مليار دوالر بحسب أسعار 

يمعدالت النمو الحقيق

السنوية% 

(المصنعةباستثناء األغذية )الصادرات الزراعية

مليار دوالر

2المواشي 1المحاصيل

:  تشمل الصادرات الرئيسية ما يلي

(التفاح والموز والعنب والليمون، إلخ)الفواكه ▪

(البطاطا والخس  )الخضراوات ▪

التبغ الخام▪

البهارات▪

المواشي الحية▪

المساهمة االقتصادية

التجارة

مستوى منخفض من اإلنتاجية والجودة▪

انب اعتماد التكنولوجيا، إلى ج/ محدودية تحديث –

ثل مواصلة استخدام التقنيات دون المستوى األم

(الحصاد، ما بعد الحصاد، إلخ)

االستخدام المفرط لألسمدة ومبيدات اآلفات –

هكتار /كلغ131هكتار واحد مقابل /كلغ452)

في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

(االقتصادي

القيود الهيكلية▪

1.4)صغر متوسط حجم األراضي الزراعية –

(هكتار

جمعية 1200~)عدم كفاءة نظام التعاونيات –

(منها متوقفة عن العمل2/3تعاونية و

الموزعين بالجملة/ هيمنة أسواق البيع –

ههيالتوجوسوء عدم كفاية الدعم الحكومي ▪

محدودية خدمات اإلرشاد والبحوث–

ودة ضعف الضوابط المتعلقة باألمن الغذائي وج–

الغذاء واستهالك المياه

محدودية الوصول إلى التمويل–

انعدام االستدامة المالية▪

ارتفاع أسعار األراضي وتكاليف النقل–

(العشوائيالدعم المالي )االعتماد على اإلعانات –

التحديات الرئيسية

إدارة اإلحصاء المركزي، منظمة العمل الدولية، وزارة الصحة، الجمارك اللبنانية، منظمة األغذية والزراعة، المقابالت مع الخبراء:المصدر

ال تشمل الضرائب واإلعانات3| تشمل مصائد األسماك 2| الحراجة تشمل1

2016، فرص العمل المتوقعة

وظيفة نظامية

وظيفة غير نظامية

~92% ~8%

ألفا  212~: المجموع

باستثناء فرص العمل الموسمية

20072017 12

0.13

0.16
0.18

0.12

0.01

0.15

0
0.01

0.17

سنويا  % 3+

2005

0.8

1.4

0.9

1.5

0.9

1.6

سنويا  % 1.2+

2016 10

0.60.60.7

4.0%4.3%

3.1%

الحلقة االقتصادية المفرغة
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ملخص التحليل-الصناعة 

’05-’10’10-’16

5.5%2.6%

6.9%-3.4%

مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

2010مليار دوالر بحسب أسعار 

معدالت النمو

السنوية% 

(باستثناء الذهب واأللماس، إلخ)الصادرات الصناعية 

مليون دوالر

:  تشمل الصادرات الرئيسية ما يلي

المصنعةمنتجات األغذية ▪

الخردة والمعادن األساسية▪

(بما يشمل اللوازم المنزلية)اآلالت ▪

العطور ومستحضرات التجميل▪

المول دات والمحركات الكهربائية▪

(مثال  الكتب)المواد المطبوعة ▪

المساهمة االقتصادية

التجارة

تكلفة ارتفاع: مستوى منخفض من القدرة التنافسية▪

...  اإلنتاجمدخالت 

ل دات ارتفاع تكلفة توليد الطاقة من قبل المو–

عدم استقرار / الناتجة عن ضعف )الخاصة 
(جودة الكهرباء

املةارتفاع أسعار األراضي وتكاليف اليد الع–

بيئة أعمال غير مواتية–

عدم كفاءة شبكة النقل–

....المعايير/ وانخفاض الجودة .... ▪

نقص في اليد العاملة الفنية الماهرة–

التطبيق المحدود للمعايير العالمية–

األسواق في الصدمات ذلك بفعلفاقمويت... ▪

الخارجية

انخفاض الطلب اإلقليمي على المنتجات –

دات)الرئيسية  (مثال  المول 

ي الن– اتجة عن القيود المفروضة على النقل البر 

السوريالنزاع 

التحديات الرئيسية

إدارة اإلحصاء المركزي، الجمارك اللبنانية، منظمة العمل الدولية، المقابالت مع الخبراء:المصدر

تصنيع األغذية الصناعات غير الغذائية

المصنعةصادرات األغذية 

الصادرات غير الغذائية

2016، فرص العمل المتوقعة

~39%
وظيفة 

غير نظامية
~61%

وظيفة

نظامية

ألفا  194~: المجموع

2016

-10%

2.26

2005

0.61

10

1.87

1.65

3.09

0.79

2.30

2.79

0.93

512

2,622

2,163

2017

-20%
2,283

12

1,580

249458

2007

2,093

2,035

الحلقة االقتصادية المفرغة
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ملخ ص التحليل–النفط والغاز 

المستمرالغموض

لى غامضة إاللبنانية ما زالت قيمة الموارد

، وسيعتمد تحديدها على عدة حد كبير

متغيرات، منها على سبيل المثال ال 

:الحصر

حجم الموارد إن: قاعدة الموارد▪

امضة وشكلها وتركيبتها الكيميائية غ

إلى حد كبير

خير التقلب األبسبب: أسعار النفط▪

ع في األسعار العالمية، يصعب توق  

أسعار النفط أثناء اإلنتاج، الذي ال

2029ي توق ع أن يبدأ قبل العام 

رات: التكنولوجيا▪ في أد ت عد ة تطو 

تكنولوجيا استخراج الغاز إلى 

ل كبير انخفاض تكلفة االستخراج بشك

في السنوات األخيرة، ويمكن أن 

رات الجديدة تأثير كبير يكون للتطو 

على تكلفة االستخراج

يمكن أن يكون :طلب السوق▪

طوط للتغيرات الجيوسياسية وبناء خ

ير على جديدة ألنابيب النفط تأثير كب

خيارات أسواق الصادرات

مستقبل النفط والغاز

دور للثالثة سيناريوهاتبشكل عام، هناك 

:بنانالنفط والغاز في لالذي سيلعبه قطاع 

را  ال يلعب النفط دو: دور ال ي ذكر1.

بسبب كبيرا  في االقتصاد اللبناني

كميته المحدودة أو تكاليف 

االستخراج المرتفعة جدا  

لنفط ي ستخدم ا: دور في إنتاج الطاقة2.

بشكل شبه حصري في قطاع 

الطاقة، مع تحقيق مكاسب مالية 

محدودة

إلى جانب : دور الدعم المالي3.

استخدام النفط في مجال الطاقة، 

يول د النفط موارد مالية كبيرة 

للحكومة، ما يساهم في تحقيق 

التوازن المالي

األولويات الحالية

على الرغم من الغموض، يجب على 

الحكومة اللبنانية إعطاء األولوية على 

:المدى القصير لخطوات بالغة األهمية

ه واضحي▪ ن إعداد استراتيجية وتوج 

لصندوق الثروة السيادية

االستمرار في إعداد المنظومة ▪

، مثال  )التنظيمية ومنظومة الحوكمة 
ية وضع األنظمة المرتبطة بالشفاف

(بصيغة نهائية

ي باإلضافة إلى ذلك، سيكون من الضرور

ة مع وضوح الصور)المدى المتوسطعلى 
تحليل إجراء ( أكثر بشأن الموارد

مل إضافي حول مواضيع تشاستراتيجي

:على سبيل المثال ال الحصر

االستفادة المثلى من موارد النفط▪

مثال ، قطاع الطاقة المحلي)والغاز 
(مقابل التصدير

ثال ، م)التأثير على القطاع الصناعي ▪
(تحسين قطاع الطاقة

الوضع الحالي والتطورات األخيرة

فط قد يكون لدى لبنان موارد كبيرة من الن

، وهو ال يستفيد منها حاليا  والغاز

، أشارت هيئة المسح 2010في ▪

الجيولوجي األمريكية إلى احتمال 

مليارات برميل من النفط1.7وجود 

ترليون قدم 122القابل لالستخراج و

مكعب من الغاز الطبيعي القابل 

لالستخراج في حوض المشرق 

م على الرغم من التأخر الذي دام طويال ، ت

ر دعمت تطويمؤخرا  عدة إنجازات تحقيق

:قطاع النفط والغاز في لبنان

تراخيص لالستكشاف تم منح ▪

بلوكات 9من أصل 2في واإلنتاج 

«  توتال»لتحالف شركات مؤلف من 

«  الوكالة الوطنية للمحروقات»و

كانون األول )« نوفاتك»و( إيني)

2017)

إطار تنظيمي وإطار حوكمة تم إعداد ▪

، مثال  )للقطاع، وإقرار عدة قوانين 
(ةقانون إلنشاء صندوق ثروة سيادي

الجدول الزمني لألحداث

ي فاالستكشاف مرحلةي توق ع أن تبدأ 

2019

تطويرالي توق ع أن تكون الجولة األولى من 

2029و2025بين العامين 

رؤوسستتطل ب مرحلة التطوير ▪

بما أنها ستشمل بناء أموال ضخمة

منصات في البحر 

فرص ستنجم عن ذلك زيادة في ▪

(آالف وظيفة10تصل إلى )العمل 
التي سيكون معظمها غير مباشر 

(مثال ، في القطاعات الصناعية)
يبمتطلبات المحتوى المحلةومدعوم

ر يعتمد الجدول الزمني بشكل كبي▪

على نتائج مرحلة االستكشاف

2029قبل العام استخراج النفط قد ال يبدأ 

الحلقة االقتصادية المفرغة



27

ملخص التحليل-السياحة 

1قيمساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي الحقي

2010مليار دوالر بحسب أسعار 
عدد السياح بحسب الجنسية

مليون سائح

وزارة السياحة، إدارة اإلحصاء المركزي: المصدر

تستخدم مساهمة قطاع الفنادق والمطاعم في الناتج المحلي اإلجمالي كوسيلة لتحديد الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع السياحة1

استنادا  إلى عي نة من الفنادق قدمتها وزارة السياحة3؛(الواليات المتحدة وكندا فقط)وأمريكا الشمالية أوقيانوسيابما يشمل أوروبا و2

غير ذلك

دول الخليج

دول عربية

2دول غربية الناتج المحلي اإلجمالي% 

الجنسيات الرئيسية

%(12)العراق ▪

%(9)فرنسا ▪

%(9)الواليات المتحدة ▪

%(6)كندا ▪

%43%الفنادق، إشغال معّدل 

، عدد األيامالمكوثمتوسط فترة 
3.2

النظيرةبالدول األداء مقارنة 

لمتوسط الدول مماثل 

النظيرة

منخفض

مرتفع

السنوات الماضية األخيرة شهد قطاع السياحة في ▪

تحسنا  مع ارتفاع عدد السي اح

ي تغيّرت أبرز األسواق التي يأتي منها السيّاح ف▪

(2017-2014)السنوات الماضية 

من السياح القادمينالمنتشرين وارتفاع نسبة–

أوروبا

ل تراجع حاد  في عدد السي اح القادمين من الدو–

الخليجية

نلضماغياب المعلومات المناسبة حول قطاع السياحة ▪

اتخاذ القرارات المستنيرة

ع علىالفنادق إشغال انخفاض معّدالت ▪ ما ال يشج 

االستثمار في القطاع الخاص

بية متطلبات غير كافية لتلالبنية التحتية لقطاع الضيافة ▪

(يروتال سي ما خارج ب)الفئات عالية المستوى والفاخرة 

غياب عالمة تجارية للبنان▪

ع وارتفااألسواق األوروبية معمحدودية الربط الجوي ▪

أسعار التذاكر

اون وعدم وجود منتدى للتعمنظومة مجزأة إلى حّد كبير ▪

الجهات المعنية المختلفةبين 

التحديات الرئيسية المساهمة االقتصادية

2017، 3مقاييس األداء

2005102016

8%-3%

2.4

3.3

1.0
1.1

0.8

3.1

0.4

1.0

0.2

0.7

0.3

0.1

0.1

2017

2.2

1.9

13 2010

0.3
1.3

0.8

0.5

0.4

0.5
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ملخص التحليل-التكنولوجيا 

112

53 39 38 20 14 7 6 6 1

5,000

2,000 الشركات الناشئة

الشركات القائمة

~7,000

2017إجمالي عدد الوظائف، 

الشركات مرحلة تطور بحسب مراحل التكنولوجيا واالبتكار، 

أداء القطاعالمساهمة االقتصادية

2017مليون دوالر، القيمة اإلجمالية لصفقات المشاريع المشتركة، 

60 58 19 38 16 49 5 5 6 14

عدد الصفقات

النموالمرحلة األولى/ النشوء  التسويق
/  إيجاد الفكرة 

البحث والتطوير

اإلنفاق دون ▪

ى المستوى األمثل عل

البحث والتطوير 

وغياب التمويل

انخفاض عدد ▪

براءات االختراع

سهولة ممارسة ▪

األعمال

من الثغرات في التمويل▪

قبل المستثمرين 

المالئكة

ل النقص في التموي▪

الموجه إلى النمو 

وإمكانية الوصول 

إلى األسواق

الرقمنةلبنان متأخر عن كافة دول الشرق األوسط األخرى على مؤشر ▪

مقابل 0.56)لألمم المتحدة مؤشر جاهزية الحكومة االلكترونيةلبنان متأخر عن كافة الدول الخليجية بحسب ▪

مصر واألردن فقط في منطقة الشرق األوسطعلى ، ويتقدم بشكل طفيف (0.72

الرقمياإلنتاج 

االقتصاد الرقمي

الرقميةالحكومة 

التحديات الرئيسية

التوافر المحدود للمواهب في المجال الرقمي▪

، في لبنانالقوية بالرغم من قاعدة المواهب –

صول تعتبر الشركات الناشئة المحلية أن الو

ي إلى المواهب هو من بين أبرز التحديات الت

تواجهها

أن كما يعتبر أصحاب المشاريع اإلقليميون–

لبنان هو المصدر األول للمواهب في مجال 

ره من االبتكار والتسويق، لكنه متأخر عن غي

حيث المهارات الفنية األساسية

ةاالفتقار إلى المتطلبات التنظيمية الرئيسي▪

ثل يعاني القطاع من تدن ي مستوى األنظمة م–

مفضلة، الحصص ال)القوانين الحالية للتأسيس 

، نظام قضائي دون (األسهمشراء خيار 

المستوى

فقط من أصحاب المشاريع % 20: مثال  –

األسهم، في حين أن برامج شراء يقد مون 

من أصحاب المواهب مستعدون % 50~

كبرنامج تعويضاتلقبولها 

إلى المواهب ألصحاب المشاريع في الشرق األوسط وشمال افريقيا؛ عرب نت « ومضة»؛ وصول 2018االستثمارات الرقمية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وضع –عرب نت : المصدر

السوقمع ؛ المقابالت «بيتشبوك»؛ البنك الدولي؛ مصرف لبنان؛ 2018الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا –اقتصاد االبتكار اللبناني –

الحلقة االقتصادية المفرغة
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ن تؤمنها التي يجب أإاّل أنه متأخر على مستوى العناصر ، (المواهب والتكلفة)بالرغم من تمتّع لبنان بالعناصر األساسية الالزمة 

األعمال، أهمها البنية التحتية وبيئة الحكومة

التحديات الرئيسيةمحدودةخلق فرص العمل بما فيه الكفاية، وتعتبر مساهمته في قطاع التعاقد الخارجي متطورا  ال يعدّ 

والماديةتدنّي مستوى البنية التحتية االفتراضية▪

لمادية عن تتأخر البنية التحتية االفتراضية وا–

ض غيرها نظرا  إلى بطء سرعة النطاق العري

127في الثانية، المرتبة ابايتغمي5)

مرتفعةال، وتكلفة االتصاالت (عالميا  

مة الهيئة المنظ)الهيئة المنظمة غير ممك نة –

، ما يؤدي إلى غياب (لالتصاالت

،مثال  )االستمرارية واالتساق في القطاع 

(لمراكز االتصالE1خطوط إيقاف 

، (ة)تدنّي مستوى اإلطار والبيئة التنظيمي▪

الحوافزواالفتقار إلى 

المستوى المتدني لبيئة األعمال–

، قانون اإلفالس: الالزمةعدم إقرار القوانين –

كريةالفالملكيةقانون المنافسة، قانون حماية 

ية توفر حوافز ضريبغياب المناطق التي –

كاليف ت)وتكاليف منخفضة للبنية التحتية 

(االتصاالت وااليجار

ارتفاع المخاطر في البلد▪

االستقرار االقتصادي الكلي تراجع –

مواقع والسياسي، وهو من أبرز معايير

التعاقد الخارجي

ملخص التحليل-التعاقد الخارجي 

2.24
Ø 2.3

2.652.152.06 2.17 2.46 2.61

100,00090,000

212,000

~5,000

2017، العدد اإلجمالي للوظائف في قطاع التعاقد الخارجي

Ø 2.6
2.382.30 2.792.65 2.67 2.71 2.83

عالمة مرتفعة = ، مؤشر منخفض 2017، (BPO)الموقع للتعاقد الخارجي في مجال العمليات التجارية مؤشر جاهزية 

عالمة مرتفعة= ، مؤشر منخفض 2017، (KPO)الموقع للتعاقد الخارجي في مجال العمليات المعرفية مؤشر جاهزية 

(2.2مقابل 2.1)والتكلفة ( 3.0مقابل 2.1)مرتفعة على المواهب عالمة▪

(2.8مقابل 3.7)المخاطر و( 2.8مقابل 3.3)واألنظمة ، (3.2مقابل 4.2)منخفضة على البنية التحتية عالمة▪

(2.2مقابل 2.1)والتكلفة ( 2.1مقابل 1.5)مرتفعة على المواهب عالمة▪

(2.8مقابل 3.7)المخاطر و( 2.8مقابل 3.3)واألنظمة ، (3.2مقابل 4.2)منخفضة على البنية التحتية عالمة▪

الخارجي في حول ؛ كتاب الحقائق Global Outsourcing 100»2016»(: IAOP)؛ الرابطة الدولية لالستعانة بموارد بشرية مهنية من الخارج الموقعمؤشر جاهزية قاعدة بيانات: المصدر

؛ المقابالت مع الخبراء«سبيدتست»؛ 2016« ايدال»مجال العمليات التجارية الصادر عن 

الحلقة االقتصادية المفرغة
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ملخص التحليل-الخدمات المالية 

المالية غيرالمشاركة الضئيلة للمؤسسات ▪

المصرفية

هيمنة المصارف على الخدمات المالية مع–

من األصول% 95~امتالك 

يةأسواق رأس المال غير مطّورة بما فيه الكفا▪

يةالحوافز لإلدراج في السوق المالغياب –

محدودية االستثمارات األجنبية–

االئتمان▪

بة بالرغم من أن مصرف لبنان يوف ر نس–

ه عالية من المعلومات االئتمانية، إال  أن

الئتمانيمكن للقطاع أن يستفيد من مكتب ل

الشؤون القانونية▪

3إن اإلطار القانوني دون المستوى على –

دورة ممارسات األعمال من ( 1: )أصعدة

قوانين إدارة ( 2)بدايتها إلى نهايتها، 

(  3)الصناديق واألسهم الخاصة، 

ة المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمي

التنظيم ▪

اإلطار التنظيمي ألسواق رأس المال غير–

عدم وجود محكمة ولجنة )مكتمل 

(للجزاءات

:القدرات▪

ن، انخفاض مستوى الدمج واإللمام الماليي–

ال سي ما خارج مصرف لبنان

التحديات الرئيسية

، المصارف المركزية للدول«بيتشبوك»صندوق النقد الدولي، مصرف لبنان، لجنة الرقابة على المصارف، لجنة مراقبة هيئات الضمان، البنك الدولي، لالمادة الرابعة :المصدر

%نمو الودائع، %العائد على األسهم، 
، معدل اختراق القروض

يمن الناتج المحلي اإلجمال% 

نسبة الديون 

%نسبة كفاية رأس المال، %، السيادية

إجمالي % التأمين على الحياة، معدل اختراق 

األقساط المكتتبة من الناتج المحلي اإلجمالي

التأمين على األصول المادية،معدل اختراق 

حلي إجمالي األقساط المكتتبة من الناتج الم% 

اإلجمالي

، رسملة السوق

(مليار دوالر)من الناتج المحلي اإلجمالي % 
في المدرجة الشركات 

عدد البورصة، 

10

125

224

227

479

صفقات األسهم الخاصة،

من الناتج المحلي اإلجمالي% 

صفقات رؤوس األموال االستثمارية،

من الناتج المحلي اإلجمالي% 

-34

550

الفائض في 

الصناديق 

،ةالتقاعدي

مليار دوالر

العجز في التأمين،

مليار دوالر

تشمل سنغافورة وسويسرا واإلمارات واليونان وكوريا الجنوبية واألردن والمغرب1

تشمل المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وكوريا الجنوبية والبرازيل والمجر والمملكة العربية السعودية وتركيا2

القطاع المصرفي

التأمين

أسواق رأس المال

رؤوس األموال االستثمارية/ األسهم الخاصة 

األصول الماليةصناديق التقاعد

%توزع أصول القطاع المالي، 

2%

2%1%95%

100%

ف
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صا
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ا
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ية
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تث
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ش

ن
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لتأ
ا

12%

2011

15%

20162017

4%

2009

23%

17 2000

24%

62%
45%

134%

1ةالمقاييس المعياري

99%
15.0%

مصرف لبنان

15.7%

2ةالمقاييس المعياري

2.8%

1.0%

2ةالمقاييس المعياري

2.8%
2.2%

0.10%

0.12%

0.36%

0.13%

0.13% 0.8%

2.8%

0.9%

~0%

0.9%

24% (12) 

63% (221)

210% (1,403)

64% (25)

216% (640)

الحلقة االقتصادية المفرغة
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ملخص التحليل-التعليم 

الناتج المحلي

اإلجمالي

الناتج المحلي% 

1اإلجمالي

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقيمساهمة التعليم في 

2010مليار دوالر بحسب أسعار 

(بيسا)الطالب البرنامج الدولي لتقييم إدارة اإلحصاء المركزي، وزارة التعليم، البنك الدولي، عالمات : المصدر

نيف تم تص)تراجع أداء النظام التعليمي ▪

جودة نظام التعليم اللبناني بـ 

(«منخفضة»

ألخير التحديث ا)المناهج التعليمية قديمة ▪

(1997ي فكان 

ث جذب ارتفاع التنافسية اإلقليمية من حي▪

الطالب الجامعيين

ثغرة في المهارات بين العرضوجود ▪

اليد العاملةوالطلب على 

التحديات الرئيسية

د،الواحعلى الطالب اإلنفاق العام 

رتعادل القوة الشرائية بالدوال
0-1000

2015مقاييس األداء، 

معد ل النمو  عدد

السنوي 

المرك ب

،2017األجانبالطالب حصة 

طالبألف 

الطالبألجانب من أصل مجموع الطالب انسبة عدد

المساهمة االقتصادية

التعليم العالي–األجانب الوافدون الطالب 

جودة التعليم، 

العالمة على النطاق العالمي
417

،2017األجانب بحسب الجنسية الطالب توزع 

طالبألف 

األجانبالطالب نسبة عدد

عدد الجامعات بين الجامعات 

عدد، األفضل في العالم500الـ

2

األداء مقابل الدول النظيرة

الضرائب واإلعاناتباستثناء1

لمتوسط الدول مماثل 

النظيرة

منخفض

مرتفع

2016

2.7 2.2

10 2005

2.1

1%
3%

7.6%

6.4%

8.1%

2011-2012

26
20

2006-2007

21

2016-2017

13%14%10%

سنويا  % 8- سنويا  % 4+

8

12

األجانب السوريون 

والفلسطينيون

المجموع

20

62%38% 100%

الحلقة االقتصادية المفرغة
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ملخص التحليل-الرعاية الصحية 

الناتج % 

المحلي

1اإلجمالي

الناتجمساهمة الرعاية الصحية في 

المحلي اإلجمالي الحقيقي

2010مليار دوالر بحسب أسعار 

المساهمة االقتصادية

مقاييس األداء

اإلحصاء المركزي، نشرة وزارة الصحة العامة، البنك الدولي، بنك لبنان والمهجر، منظمة الصحة العالميةإدارة: المصدر

عدد
معدل النمو  

السنوي 

المرك ب

د متوسط العمر المتوقع عن

سنةالوالدة، 

ل لكحديثي الوالدة وفيات

مولود حي  1000

100لكل األمهاتوفيات 

ألف مولود حي  

45

14 142

8081

لبنان
منظمة التعاون 

والتنمية في 

يالميدان االقتصاد

علىاإلنفاق نصيب الفرد من 

ةالصحة، تعادل القوة الشرائي

ألف دوالر

2015مقاييس الجودة، 

1 Excludes taxes and subsidies   2 2015 figure, Modeled estimate       3 Lebanese population

انب حجم ، إلى جالصحةجودة خدمات الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها ونصيب الفرد من اإلنفاق على فهو يشملالرعاية الصحية المساهمة االقتصادية لهذا القطاع، قطاعيشمل قسم تحليل

الصحيةلقطاع الرعاية ال يشمل هذا النطاق المساهمة االجتماعية والنموذج التشغيلي . االستشفائيةصادرات السياحة 

التحديات الرئيسية

ة مع الرعاية الصحييتماشى اإلنفاق على ▪

ن الدول النظيرة، إاّل أن نسبة اإلنفاق م

:مرتفعةاألدويةاألموال الخاصة على

ارتفاع نسبة اإلنفاق من األموال –

الخاصة على الرعاية الصحية 

(37)%

ية األدوارتفاع نسبة اإلنفاق على –

من أصل مجموع اإلنفاق على 

الرعاية الصحية

ن على ارتفاع نسبة السّكان غير الحاصلي▪

(من إجمالي السّكان% 40-38)تأمين 

تضم )التجزؤ الشديد لشبكة المستشفيات▪

100من المستشفيات أقّل من % 65

(سرير

ت غياب تخصص المستشفيات في مجاال▪

جممعيّنة، ما يحّد من منافع وفورات الح األداء مقارنة بالدول النظيرة

1000لكلعدد األطباء، 

3نسمة

3.2

ات، عدد األسّرة في المستشفي

3نسمة1000لكل
3.4

، مقاييس الوصول إلى الرعاية الصحية

2015

الممرضات /عدد الممرضين

3نسمة1000لكلوالقابالت، 

3.3

1.1

األداء مقارنة بالدول النظيرة 2015، اإلنفاق على الصحة

من األموال الخاصةاإلنفاق 

37%، على الصحة

من % ، اإلنفاق على األدوية

اإلنفاق على الصحةإجمالي 
46

رةالنظيلمتوسط الدول مماثل  مرتفعمنخفض

2016 10 2005

8%

4%

0.7

1.4
1.1

3.6

3.1

3.8

الحلقة االقتصادية المفرغة
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668813131830
92

1%1%4%5%14%22%26%32%40%45%

16172727283243545562

لمواقع اإللكترونية السوق؛ امع المقاييس المعيارية؛ المقابالت ؛ ؛ االتحاد الدولي لالتصاالت«سبيدتست»؛ موقع «تيليغيوغرافي»التقارير السنوية الصادرة عن وزارة المالية، شركة : المصدر

للمشغلين؛ البنك الدولي؛ إدارة اإلحصاء المركزي

1المساهمة في اإليرادات الحكومية

مليار دوالر

اإليرادات الحصة من 

%الحكومية، 

لمشغلين في قطاع االتصاالت ضريبة الشركات المفروضة على اباستثناء 1

ملخص التحليل-اإلتصاالت 

ارتفاع أسعار االتصاالت المحمولة▪

والمكالماتال تزال أسعار البيانات –

ع مرتفعة جدا ، ال سي ما بالمقارنة م

المقاييس المعيارية اإلقليمية

4.5x~تتخطى أسعار البيانات –

األسعار في مصر والمغرب، إذ 

5x~المكالمات تتخطى أسعار 

17x~األسعار في المغرب و

األسعار في مصر

انخفاض جودة الشبكة الثابتة▪

يبلغ متوسط سرعة النطاق العريض–

تل  ، وبالتالي يحثانية/ميغابيت6~

عالميا  133على 130لبنان المركز 

بعد باكستان والعراق وسوريا

عدم كفاية االستثمارات الرأسمالية▪

ت إن االستثمارات في مجال االتصاال–

من متوسط 2.5x~بـ أقل للفرد 

الدول النظيرة

التحديات الرئيسية

ي مساهمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف

مليار دوالر اسمي  الناتج المحلي اإلجمالي، 

)%(2016في 

طية
التغ

التكلفة
جودة

ال

نسبة السك ان، 4Gو3Gتغطية 

جمالي الواحد من الناتج المحلي اإلابايتغيلغالبيانات لسعر 

%للفرد، 

، ةثاني/ميغابيتسرعة التحميل على الهواتف المحمولة، 

2018يونيو 

طية
التغ

التكلفة
جودة

ال

السك ان% الثابت، معدل اختراق الخط 

%، الناتج المحلي اإلجمالي للفردمن سعر النطاق العريض 

2018، يونيو ثانية/ميغابيتسرعة التحميل الثابتة، 
181

المساهمة االقتصادية

شبكة الخطوط الثابتةشبكة الهواتف المحمولة

إجمالي الوظائف في تكنولوجيا المعلومات

2016العدد في واالتصاالت، 

إجمالي الوظائف في االتصاالت، 

2018العدد في 

1.4 

(3%) 

~44,000

~1,800
18% 16% 8% 15% 19% 13%

082015 1012 200614

0.9
1.2 1.4

0.6
1.2

2.0

المقياس المعياري4Gتغطية  3Gتغطية 

95% 99%98%

المقياس المعياري

2.3%
5.4%

المقياس المعياري

0.1-0.3%
0.2%
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ملخص التحليل-الكهرباء 

التوزيع الرسومالتوليد الشبكات

عدم الكفاءة 

الدعم الحكومياإلجمالية

مقاييس األداء

؛ الجمعية اللبنانية لتراخيص االمتياز“يورومونيتور”إدارة اإلحصاء المركزي؛ : المصدر

التوليد

االحتياطياتهامش غياب ▪

كلفة توليد مرتفعة▪

نسبة محدودة من مصادر الطاقة المتجددة▪

الشبكات

توزيعالنقل والفينسبة عالية من الخسائر▪

طلب مرتفع على توسيع الشبكات▪

التوزيع

فوترةالخسائر غير فنية مرتفعة في نظام ▪

مستوى منخفض من الجودة في خدمات ▪

الطاقة

الرسوم

الرسوم أدنى من رسوم الدول النظيرة ▪

المماثلة وال تعكس كلفة اإلنتاج

”جودة اإلمداد الكهربائي“التصنيف العكسي لـ 

2011-

2012

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

2010-

2011

2017-

2018

136/139141/142144/144148/148143/144137/140135/138134/137تصنيف لبنان

2

5

(األدنى)1

3

4

مليار دوالر، 2017قطاع الكهرباء في لبنان للعام ر لالتوزيع المقدّ 

التحديات الرئيسية

الحلقة االقتصادية المفرغة
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ملخص التحليل-التجزئة والتجارة 

الناتج المحلي% 

1اإلجمالي

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقيمساهمة قطاع التجزئة والتجارة في 

2010مليار دوالر بحسب أسعار 

:الناميةالقطاعات 

مستحضرات التجميل▪

األغذية والمشروبات▪

الرياضة والهوايات▪

:المتراجعةالقطاعات 

السلع الكمالية▪

اللوازم المنزلية▪

األزياء والثياب▪

لتراخيص االمتيازاللبنانية ؛ الجمعية «يورومونيتور»إدارة اإلحصاء المركزي؛: المصدر

معدل النمو السنوي

2017-2012المركب،  x%

ارتفاع نسبة الشركات غير النظامية ▪

والعمالة غير النظامية في القطاع

سلسلة البيع في انعدام الكفاءة تعود ▪

:بالتجزئة بشكل رئيسي إلى ما يلي

ة زحمة السير وتدني مستوى البني–

التحتية للنقل

ول ارتفاع تكلفة استيراد السلع وط–

مد ته

اءة غياب التشريعات الالزمة بسبب عدم كف▪

:وإقرارهاالحكومة في صياغة القوانين 

ال القانون التجاريإن اقتراح تحديث –

سنوات5في البرلمان منذ معلقا  يزال 

علىقانون المنافسة عرض لم يتم –

البرلمان بعد

عدم وجود قانون ينظ م التجارة –

اإللكترونية

التحديات الرئيسية

%، 2017مقابل البيع عبر اإلنترنت، البيع في المحال %، 2017، بالتجزئةالحديثة والتقليديةالبقالة قنوات بيع 

المساهمة االقتصادية

مقاييس األداء

عدد
معدل النمو 

األداء مقارنة بالدول النظيرةالسنوي المركب

اإلنتاجية،

للموظف/ألف دوالر
~12

280ألف موظفالوظائف، 

2016مقاييس األداء، 

لمتوسط مماثل 

النظيرةالدول 
مرتفعمنخفض

4

13.3%

2005

13.9%

6

10

17.1%

6

2016

8%

0%

المجموعةالتقليديالقنوات الحديثةالقنوات 

7%1%3%

33

67100

المجموعرنتالبيع عبر اإلنت2البيع في المحال

40% 0%

98.81.2100.0

تشمل نسبة صغيرة من البيع المباشر2باستثناء الضرائب واإلعانات 1

الحلقة االقتصادية المفرغة
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؛ نقابة المهندسين في بيروت؛ مصرف لبنان؛ إدارة اإلحصاء المركزي؛ «Global Property Guide»؛ (Numbeo)« نمبيو»العقاري في وزارة المالية؛ البنك الدولي؛ موقع السجل : المصدر

الجمعية اللبنانية للشؤون العقارية؛ 2015التشخيص المنهجي للبنان الصادر عن البنك الدولي في 

%اإليرادات الحكومية، الحصة من 

ملخص التحليل-العقارات والبناء 

تثناء باس)يبلغ متوسط االقتصادات المتقدمة 
13نحو ( مصر

لبنان

25-45

12-24

8-16

اإلمارات

12

مصراليونان

22-36

كوريا سويسراةسنغافور

ةالجنوبي

17-26

األردن

14-1614

اللبنانيون

غير اللبنانيين

األنشطةتراجع ▪

نان إلى تصل قيمة الشقق الخالية في لب–

مليارات دوالر، وأغلبيتها في 9~

العقارات الفاخرة

ارتفاع األسعار▪

قيمة صفقة البيعتخطى متوسط –

ل أكثر من ضعف قيمتها خاليةالعقار

ألف 48~سنوات، إذ ارتفع من 10

آالف 103إلى 2007دوالر في 

سعر نسبة ، ما رفع 2017دوالر في 

، وهو 25إلى المنزل من الدخل 

ل المعد ل األكثر ارتفاعا  بين الدو

المشمولة في المقارنة المعيارية

التنظيم المدني الشاملغياب ▪

يم للتنظأث ر غياب اإلنفاذ الصارم–

سلبا  على توافر األراضيالمدني

وإمكانية الوصول إليها، ال سيما في

فعة، ذات الكثافة السكانية المرتالمدن 

.  وهذه المشكلة واضحة في بيروت

وأد ى ذلك بدوره إلى ارتفاع أسعار

العقارات

التحديات الرئيسية

يالناتج المحلي اإلجمالنصيب الفرد منمعّدل سعر المنزل إلى

%

صفقات بيع العقارات

باآلالف

1المساهمة في اإليرادات الحكومية

مليار دوالر

الناتج% 

المحلي

1اإلجمالي

العقارات

البناء

06-1111-16

13%0.5%

2.9%2.2%

يقيالناتج المحلي اإلجمالي الحقمساهمة العقارات والبناء في 

2010مليار دوالر بحسب أسعار 
الحقيقيمعدالت النمو 

السنوية% 

الضرائب واإلعاناتباستثناء1

النشاط العقاريتكاليف اإلسكان

المساهمة االقتصادية

4%

08

97%

3%

26

3%
41

2006

96%

سنويا  5-

10

97%
97%

3%

44

سنويا  14+

3%

14

32

97%

34

2016

97%

3%

12

35

2015

722782

10

384

2006

8%9%8%

4.9

2006

5.1
1.5

4.2

0.8

2016

7.0

5.5

سنويا  % 3.3+

1.6

11

6.4

21.0%18.6%20.8%

الحلقة االقتصادية المفرغة
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يقيالناتج المحلي اإلجمالي الحقفيمساهمة قطاع النقل

2010مليون دوالر بحسب أسعار 

ملخص التحليل-الخدمات اللوجستية والنقل 

المرافئ

13~)مكوث الحاويات في مرفأ بيروت معدل ارتفاع ▪

(يوما  

بين مختلف الموانئ والطرقكفاءة الربط عدم ▪

أ بين مرفأ بيروت ومرفالتمايزي عدم وضوح النهج ▪

(خطط التنمية/ وتوسيع النطاق )طرابلس 

المطار

رته قدفي مطار رفيق الحريري الدولييتخطى الطلب ▪

، في حين ماليين6يمكن للمطار استيعاب )االستيعابية 

(ماليين8أن الطلب يتخطى سنويا  أكثر من 

الطرقات

من الطرق هي في % 15~)جودة الطرقات متدنية ▪

(حالة جيدة

ةمرتفعة على الطرق السريعنسبة الزحمة المرورية ▪

التحديات الرئيسية

إدارة اإلحصاء المركزي؛ الجمارك اللبنانية؛ منظمة العمل الدولية؛ البنك الدولي؛ مرفأ بيروت، المقابالت مع الخبراء: المصدر

الناتج % 

المحلي 

اإلجمالي
%عدد

2017التدفقات التجارية بحسب المكاتب الجمركية توزيع 

%مليار دوالر، 

صور

صيدا

العبودية

المصنع

مطار رفيق الحريري

طرابلس

العريضة

مرفأ بيروت

برا   جوا   بحرا  

لبنان

األردن

تركيا

مصر

اإلمارات

سرعة وصول الشحنات إلى وجهتها. 6

كفاءة عملية التخليص. 1

جودة البنية التحتية للتجارة والنقل. 2

افسيةذات األسعار التنالشحنات سهولة تنظيم . 3

كفاءة الخدمات اللوجستية وجودتها. 4

القدرة على تتبع الشحنات وتعقبها. 5

34 25

يتفصيل العالمة على مؤشر األداء اللوجست األداء اللوجستيمؤشرالعالمة على

34

67

49

82

13

المساهمة االقتصادية

مقاييس األداء

2005

سنويا  6+

2016 10

3.6% 3.6% 3.8%

851

1,241

1,701

20.1%

69.7%

6.7%

1.7%

0.9%

0.7%

0.1%

0.1%

2.72

3.18

2.96

3.42

3.94

الحلقة االقتصادية المفرغة
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ملخص التحليل-المنتشرون 

مليار دوالر2016المساهمة االقتصادية، 

6.9

0.2-0.5

1.3-1.7

2.1

11.2

الودائع من 

غير 

المقيمين

التحويالت 

المالية

المجموعالعقاراتالسياحة

:دول االنتشار الرئيسيةمليون مقيم عدد المنتشرين،

البرازيل

فنزويال

الواليات المتحدة

كندا

أستراليا

السعودية

اإلمارات

:2017، معلومات أساسية

ل إجمالي الودائع المصرفية من قب

غير المقيمين، مليار دوالر
35

9-7~العقارات، ألف وحدة

1

أبرز الدول المصدر للتحويالت 

:  المالية

المنتشرون السياح، مليون

التحديات الرئيسية

غياب سياسات الهجرة ونظام لتتبع 

المنتشرين

ضعف العالقات مع الجيلين الثاني 

عدم اعتماد أي)والثالث من المنتشرين

نية في نهج استباقي لتعزيز الهوية اللبنا

(الخارج

غياب التخطيط لتوجيه مساهمة 

نتجة المنتشرين نحو المجاالت الم 

نقابة المهندسين؛«ايدال»مصرف لبنان؛ وزارة الخارجية؛ : المصدر

0.5

أوروبا

0.5
0.5

غير ذلك

1.3

6.8

0.5

10.0

أمريكا 

الجنوبية

أمريكا 

الشمالية

مجلس المجموع

التعاون 

الخليجي

ا أوقيانوسي

100%68%13%5%5%5%5%

الحلقة االقتصادية المفرغة
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<25%

46%

2%

25%

2017

<21%

32%

20252017

44%

2025

86%

ةالنسبة المئويحصة النقل العام، مئويةالنسبة الوقت السفر اإلضافي، 

المتوسط 2.5-المواد الجسيمية

السنوي ميكروغرام في المليغرام

المكعب

ية النسبة المئوالنفايات المطمورة، 

من مجموع النفايات

النقلهيئة،"تومتوم"مؤشر،النقل في الدولهيئات،الصحفيالبحث،برنامج االستثمار الرأسمالي،المستدامةللطاقةبيروتبلديةخطة،، قاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية للتلوث الجوي في المناطق الحضريةC40المدن األربعون : المصدر

الصحةوزارة،المركزياإلحصاءإدارة،جلف نيوز،سنغافورةفي البري

النمو ي عد تخطيط المدن وكفاءتها عامال  أساسيا  في التنمية و

االقتصاديين

مليارات 5-٪ من السكان 60، سيكون 2030بحلول عام 

...من سكان المدن-نسمة 

مدينة عالمية في 600ومن المتوقع أن تساهم أكبر ...

أكثر من نصف الناتج المحلي اإلجمالي العالمي

ن المعرفة مالدول الصغيرة الحجم والقائمة على استفادت

تركيز جهودها على تطوير  من خالل لديهانموإمكانات ال

في قلب االقتصادمراكز حضرية عالية الكفاءة

سي، إقليمي رئيعاصمتها إلى مركز سنغافورةحولت 

100ألكثر من اإلقليمية الرئيسيةالمقارتجذبو

1990شركة بحلول عام 

ة ترتكز حول منطقستراتيجية شاملة ادبيوضعت 

ة مع المناطق االقتصادية الخاصذات كفاءةحضرية 

المدينةمحيطة بال

في عدة مجاالتفيها من خالل تعزيز أدائها على تعزيز جودة المعيشة بيروت يجب أن تعمل مدينة 

يجب أن تركز 

منطقة بيروت 

الكبرى على 

مجاالت أربعة 

...رئيسية

عدد تتبع مع ...

من المقاييس 

ان لضمالرئيسية 

حاالنج

يقية جهة تنس/منطقة بيروت الكبرى لضمان وجود مجلسحوكمة نموذج تجديد ▪

في هذا المجالتحل مكان البلديات

قبين المناطالتنمية المتوازنة وتحقيق متكاملة تنظيم مدني خطة وضع ▪

ادراتمن خالل تحديد األولويات وزيادة مبالتركيز على تحسين وسائل النقل ▪

برنامج االستثمار الرأسمالي

تلوث المكافحةفي المدينة، خاصة  من حيثجودة المعيشة بشكل عام تعزيز ▪

وإدارة النفايات

د نية  ملخص التحليل-الكفاءة الم 

الحلقة االقتصادية المفرغة
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ملخص التحليل-االتفاقات التجارية 

الحلقة االقتصادية المفرغة

حالة االتفاقات التجارية

االتحاد اتفاق الشراكة مع ىأد  ▪

األمد ةقصيرزيادةإلى األوروبي 

استمرار نمو في ظل للصادرات، 

الواردات

ة رابطمع اتفاق التجارة الحرةىأد  ▪

اع إلى ارتفالتجارة الحرة األوروبية

متوازن في الصادرات والواردات، 

خسارة مكاسب كثيرة فيمع لكن 

المجالين

بين مختلف قلة تنسيق هناك ▪

الجهات المعنية بالتجارة

قة يواجه القطاع الخاص مشاكل متعل▪

ة الفنيوغير الفنيةباإلجراءات 

لصحة مثال ، شروط اتفاقية تدابير ا)

والصحة النباتية، ومتطلبات 

...(التسجيل، إلخ

أبرز التحديات

ةاالتفاقات الساري

المناقشات

الجارية

الحالةاالتفاق

اتفاقات التجارة الحرة في

ألمريكا السوق المشتركة 

الجنوبية

األرجنتين والبرازيل 

والباراغواي واألوروغواي 

جنوب بلدان وغيرها من 

أميركا

2016مذكرة تفاهم عام توقيع تم 

والمناقشات جارية

عالميمنظمة التجارة العالمية

اع جتمعقد اال–نضمام في صدد اال

ام لفريق العمل ع( السابع)األخير 

2009

أغاديراتفاقية 
مصر واألردن وتونس 

والمغرب

ات في صدد االنضمام بعد الموافق

وآذار 2016األولية في نيسان 

2017

الشريك

ى التقييم األولي للتأثير حت

تاريخه

تحاد اتفاق الشراكة مع اال

األوروبي
تأثير سلبي2006التنفيذ عام حيز دخل تحاد األوروبياالدول 

مع اتفاق التجارة الحرة 

رابطة التجارة الحرة 

األوروبية

دول رابطة التجارة الحرة 

تاين آيسلندا وليختنش)األوروبية 

(ج وسويسرايوالنرو

تأثير محايد2004التنفيذ عام حيز دخل 

ية اتفاق التجارة الحرة العرب

الكبرى
تأثير إيجابي1998التنفيذ عام حيز دخل العربيةالدول 
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الميزان األولي

الناتج المحلي اإلجمالي، سنويا  % 

الدين الحكومي اإلجمالي

مليار دوالر، سنويا  

الناتج المحلي اإلجماليمن الدين نسبة 

الناتج المحلي اإلجمالي، سنويا  % 

وزارة المالية؛ إدارة اإلحصاء المركزي: المصدر

اإليرادات الحكومية

مليار دوالر، سنويا  

النفقات الحكومية

مليار دوالر، سنويا  

(العجز)الفائض الحكومي 

مليار دوالر، سنويا  

ملخص التحليل-السياسة المالية العامة 

التحديات الرئيسية

ل لبنان ثالث أعلى ▪ دين ة نسبيسج 

ب جمالي بسباإلمحلي الناتج من ال

دى العجز المستمر في الميزانية ل

وتساهم . الحكومات المتعاقبة

يف والتكالدون المستوى اإليرادات 

المتزايدة في هذا العجز 

تخص ص الحكومة اليوم –

فقط من ميزانيتها % 5

تية، لإلنفاق على البنية التح

منها 2/3فيما تخص ص 

مثل ت: لدفع الرواتب والفوائد

من % 46األجور 

اإليرادات، وهذه النسبة هي 

األعلى مقارنة  بالدول 

النظيرة

تمثل اإليرادات أقل من –

من الناتج المحلي % 20

اإلجمالي، وهذه النسبة أدنى

من تلك المسجلة في معظم 

الدول النظيرة، ويعود ذلك 

ل  بشكل أساسي إلى تحصي

فقط من الضرائب % 40

اإلجمالية

9.49.4

10.9

9.6
9.9

20122016 131415

20122016 1415

0%

1.5%

2.7%

-0.5%
-0.2%

1320122016 131415

75
70

67 63
58

20122016 131415

13.3
14.9

13.5 14.0 13.6

2012131415

-4.9

-4.0

-3.1

-4.2
-3.9

2016

20122016 131415

145% 141% 137% 137%
131%
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ملخص التحليل-سهولة ممارسة األعمال 

العوامل إشكالية في ممارسة األعمال في لبنانأكثر“

غيرها

عدم كفاية إمدادات البنية التحتية

عدم االستقرار السياسي 

13.9

الفساد

21.2

8.9

10.3

14.5

ستقرار اعدم 

اإلنقالبات/الحكومات

31.2

البيروقراطية الحكومية غير الفعالة

التحديات الرئيسية

ل تم إجراء آخر إصالح لبيئة األعما▪

سنوات6قبل التجارية 

عدم وجود / القوانين القديمة ▪

عالة تشريعات مناسبة وحكومة غير ف

وإقرارهافي صياغة التشريعات 

اءات ارتفاع التكلفة المرتبطة بإجر▪

األعمال التجاريةممارسة 

األعمال لممارسة إجراءات معقدة ▪

الجهات المعنيةفي ظل تعدد

الحظالفساد الحكومي الم  ▪

العوامل
النسبة المئوية من 

األجوبة

x 2018و2012بين التصنيف الفرق في

1مؤشر التنافسية العالمية مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمالتصنيف 

لمؤشر سهولة ممارسة اإلجمالي التصنيف 

2018األعمال 

سويسرا -7

سنغافورة -1

المغرب +25

اليونان +33

مصر -18

ة اإلمارات العربي

المتحدة +12

لبنان

33

2

69

67

128

21

133 -29

-

+

ة اإلمارات العربي

المتحدة

1مؤشر التنافسية العالمية

5.90

5.70

4.20

4.00

3.90

5.30

3.80

سويسرا

سنغافورة

المغرب

اليونان

مصر

لبنان

1

3

71

87

100

17

105

xالمرتبة

الحلقة االقتصادية المفرغة
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ملخص التحليل-تفعيل التنمية االقتصادية 

الحلقة االقتصادية المفرغة

أبرز التحدياتالجهات المشاركة في تفعيل التنمية االقتصادية

وزارة االقتصاد والتجارة▪

المؤسسة العامة لتشجيع ▪

االستثمارات في لبنان

كفاالت-مصرف لبنان ▪

وزارة الخارجية▪

مجلس الجنوب▪

المؤسسة العامة لتشجيع ▪

االستثمارات في لبنان

غرفة التجارة▪

تعزيز الصادرات

المناطقيةالتنمية

المؤسسة العامة لتشجيع ▪

االستثمارات في لبنان
1

2

4

المؤسسة العامة لتشجيع ▪

االستثمارات في لبنان

وزارة االقتصاد والتجارة▪

دعم المشاريع 

ة الصغيرة والمتوسط

الحجم

3

االستثمارتنشيط 

المعنية المبذولة لتعزيز الصادرات من مختلف الجهاتيغيب التنسيق الى حد كبير في الجهود ▪

لتعزيز الصادرات بالمقارنة مع المقاييس المعياريةمنخفضةميزانيةتخصَّص ▪

تحسين البرامج القديمةعلى جديدة والصادرات العلى برامج طويلةعملية الموافقة ▪

التي هي دون مستوى التنميةلتحفيز النمو االقتصادي في المناطق واضح نهج ما من ▪

تثمارات االستشجيعبهدف لتغيير خطة الحوافز الحالية « إيدال»ال تزال الموافقة على اقتراح ▪

تنتظر الموافقةفي المناطق بشكل أفضل 

بير على يعتمد التمويل بشكل كومتقلبةللمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم مصادر رأس المال▪

ويل تشكل منح االتحاد األوروبي وقروض البنك الدولي مصادر مؤقتة للتم)الجهات الخارجية 

(  الرأسمالي

المواهب والقدراتوإلى السوق إلى للوصول الدعم بشكل محدود أو يغيب كليا  يتوفر▪

(2001ويعود آخر تحديث لها إلى سنة )قديمة المقدمة للمستثمرين حزمة الحوافز ▪

بالمقارنة مع الدول النظيرة اإلقليمية ليست تنافسية و

ات شاملة مركز خدمعلى أن تكون القدرةالمؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان ال تملك ▪

لدعم المستثمرين بكفاءة
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قائمة المحتويات

الحلقة االقتصادية المفرغة▪

ملخص تشخيص القطاعات والمعينات –

المستقبل الواعد▪

النهج المرّكز▪

القطاعات–

الزراعة▫

الصناعة▫

السياحة▫

الخدمات المالية▫

اقتصاد المعرفة▫

المنتشرين▫

العوامل المساعدة–

بنية تحتية▫

عوامل التمكين األخرى▫

مشاريع الرائدة –

آلية التنفيذ–

المستقبل الواعد
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في حلقة مفرغةيبدو النموذج االقتصادي اللبناني عالقا  : خالصة

تشمل المعايير المرجعية مصر واألردن وسويسرا واإلمارات العربية المتحدة وتركيا وهونغ كونغ –المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي من دول مختارة 4المقابالت      3ميزان مدفوعات مصرف لبنان المركزي      20182قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي آلفاق االقتصادي العالمي، نيسان 1

مؤشر 20188-2017تقرير التنافسية العالمي –المنتدى االقتصادي العالمي 7المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي سنغافورة واإلمارات       6التقرير السنوي لوزارة المالية والناتج المحلي اإلجمالي بحسب  إدارة اإلحصاء المركزي       5وجورجيا ورومانيا    

هي مصر والمغرب واإلمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية وسنغافورة وسويسراماركيتأس.إتش.آليالناتج المحلي اإلجمالي بحسب إدارة اإلحصاء المركزي، المعايير المرجعية 10سهولة ممارسة أنشطة األعمال–البنك الدولي 20179مدركات الفساد 

1أ

2أ

3أ

1ب

1ج

2ج

3ج

عدم تحقيق أي ثروة إضافية ... 

خالل % 30ـنما نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ب▪
%120األربعين سنة الماضية مقابل المتوسط العالمي البالغ 

1كمتوسط عالمي% 14خالل السبع سنوات الماضية مقابل % 8▪

ا  وكان النمو متقلب... 

أضعاف مثيله في دول منظمة التعاون االقتصادي 1.4تقلب بنحو ▪
19921والتنمية منذ 

عن ين فضال  على التدفقات المالية اإلقليمية ومن اللبنانيين المنتشرمرتكزا  

التمويل المتقطع من المانحين

مقابل 2010-2005في % 40بنسبة 2نمو تدفقات ميزان المدفوعات▪
2015-2010في % 3

خصص لتمويل اتساع حجم الحكومات والدين العامكما ت  ... 

كمعيار % 6من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل % 9الرواتب ▪
4مرجعي

5من الناتج المحلي اإلجمالي% 8العجز المالي يبلغ ▪

%149ـثالث أعلى نسبة دين من الناتج المحلي ب▪
للنفقات الرأسمالية محدودا  مما يفسح مجاال  

-10مقابل 5سنوات الماضية10ـمن الموازنة خالل ال% 4▪
6كمعيار مرجعي% 20

تحتية دون وتؤدي كل هذه العوامل إلى بنية... 

المستوى

7دولة137بين 113المرتبة •

عن كفاءة تشريعية منخفضةفضال  

ية ودرجة عال، (باألعمالخاصا  قانونا  12عدم إقرار •

...8(دولة180من بين 146المرتبة )من الفساد

د بيئة أعمال غير مالئمةمما يولّ ... 

مرتبة على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة 28ـتراجع ب▪
من أصل 133والحلول في المرتبة 2012األعمال منذ 

9حاليا  199

...وبالتالي الحد من االستثمارات في المجاالت المنتجة

2010من % 30تراجع االستثمار األجنبي المباشر بنسبة ▪
20172حتى 

وبذلك تنخفض مساهمة القطاعات المنتجة ... 

-2010من الناتج المحلي اإلجمالي اإلضافي في % 14▪
10كمعيار مرجعي% 20مقابل 2016

...وتتراجع فرص العمل واإلنتاجية، األمر الذي يطيل أمد حلقة

ل وتذهب هذه التدفقات بشكل أساسي إلى القطاعات األق... 

إنتاجا  

...3بخاصة االستهالك والعقارات▪

المستقبل الواعد
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القتصاديق الدول التي تتشارك الخصائص نفسها مع لبنان صيغة واضحة لتحقيق النجاح اما تطب  عادة 

ك عددا  تمكنت بعض الدول التي تتشار

من الخصائص مع لبنان من تحقيق

:نمو اقتصادي مستدام

مساحة جغرافية صغيرة وبلدان ▪

مجاورة كبرى

عدد سكان محدود▪

موارد طبيعية محدودة▪

في بعض)عدد كبير من مهاجرين  ▪

(الدول

خطط تستفيد منهامتكاملةخطة اقتصادية / وضع رؤية وطنية 

ة تنفيذ عمل الجهات المعنية بوتيرة ثابتة ومستمرة مع اعتماد آلي

واضحة ومتفق عليها

افية مضاعفة التركيز على القطاعات المنتجة ذات القيمة اإلض

أثرا  والتي ترتكز على المعرفة بدرجة كبيرة وتحدثالعالية 

وتتسم بمستوى أعلى من المرونةمرتفعا  فا  مضاع  

ةي  ل  تدعمها سياسات االنضباط الكضمان حكومة فعالة وكفوءة 

(المالية والنقدية)

تنافسيةوبنية تحتية توفير بيئة أعمال 

ة يلبي االحتياجات االقتصاديبناء رأس مال بشري متميز 

المستقبلية

طاع يقوم بشكل أساسي على تنمية القبناء اقتصاد مفتوح 

ميزان المدفوعات اإلجمالي مع التركيز على )الخارجي 

(الصادرات

أبرز عوامل النجاح

هونغ كونغإيرلندا

سنغافورةسويسراجورجيا

المستقبل الواعد
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رؤية وطنية مسترشدا  بمبادئ ثابتةيضع بهدف التغلب على التحديات، على لبنان أن 

ن بيئة األعمال الفساد في القطاع العام وتحسيومكافحة من خالل تخفيض تكلفة ممارسة األعمال تحسين بيئة األعمال 2

بشكل عام وبالتالي رفع مستويات قدرة لبنان التنافسية

عن ةناتجالحدة األزمة مما يخفف من ل الصدمات المستقبلية وقادرة على تحمّ تطوير قطاعات إنتاجية عالية القيمة 4

الحاليالعجز 

لتقلبات التي تسببها امن حدة التدفقات الجغرافية وبالتالي التقليل حيث مصادر قطاعيا  ومن تنويع االقتصاد اللبناني 3

العوامل الخارجية

شيد اإلنفاق، من خالل تطبيق االنضباط المالي، بما في ذلك تحسين عملية التحصيل وترضمان سالمة القطاع العام 

وبالتالي السيطرة على الدين العام 5

المجاالت التي تتصدر األولويةعلى الموارد الحكومية والجهود المبذولة تركيز1

المستقبل الواعد
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من الميزات االقتصادية واالجتماعية الفريدة للبنان2025ستستفيد رؤية االقتصاد الوطني 

2035رؤية 2025رؤية 

2

4

3

قافي التنوع والتسامح واإلرث الث

الفريد

1

الوحدة في العيش المشترك 

وبناء مستقبل مزدهر

وء مع تسليط الضاإلنتاج اتحريك عجالت 

المناطق : مثال)على عدد من النجاحات 

(االقتصادية الخاصة، المشاريع البارزة

مة اقتصاد مبني على أسس المعرفة والقي

يع مع ترسيخ مجاالت التميز وتنوالعالية 

مصادر التدفقات الواردة 

لة وتخضع للمساءحكومة منضبطة ماليا  

إلى جانب إدارة عامة ذات كفاءة

المي وأثر اقتصادي عي سليم وضع مالي كلّ 

يتخطى الحدود

نية الب: مثال  )عناصر تنافسية مستقرة 

ومدن ( التحتية وبيئة األعمال المالئمة

حيوية

االستفادة المستدامة من الموارد النادرة

(المياه واألرض: مثال  )

منتج الاالقتصادإعادة تفعيل وإنعاش 

المدعوم بإصالحات بيئة األعمال

افسية بقدرة تناقتصاد متنوع ومرتفع الدخل 

عالمية وأثر متميز الرؤية

القطاعات المنتجة

بيئة األعمال

الممكنات الحكومية

المستقبل الواعد
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2017الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بحسب أسعار 1

2017الناتج المحلي اإلجمالي اإلضافي وفرص العمل اإلضافية بين 2

أشهر6سنة+2إقرار القوانين2017لناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بحسب أسعار ا؛ 2025و

المستهدفات

نةالممكّ 

جودة النقل والمواصالت

جودة الطاقة الكهربائية

جودة االتصاالت

سهولة ممارسة األعمال

التنافسية
11070/137

13470/137

6440/176

13330/190

10585/137

نسبة الدين من الناتج المحلي

الميزان المالي

الفساد

145%110%

-8%-3%

%2.5التضخم

14650/180

18199/231جودة المعيشة

حصة القطاعات ذات ، 1مليار دوالر80~ناتج محلي إجمالي حقيقي يبلغ 

%35األولوية

%8معدل بطالة ؛ %2ـبفرصة عمل إضافية، نمو اإلنتاجية ألف 370

المستهدفات 

االقتصادية

%3دونتقلب 

نصيب الفرد من الناتج 

المحلي اإلجمالي

ألف دوالر15~

في الناتج المحلي اإلجمالي% 6-5نمو سنوي بنسبة 

في الناتج المحلي اإلجمالي% 10~استقرار ميزان المدفوعات عند تحقيق فائض 

مستهدفات 

القطاعات ذات 

2األولية

ي الناتج المحلي اإلجمال

مليار دوالر1

فرصة عملآالف 5
ي الناتج المحلي اإلجمال

مليار دوالر3

فرصة عملألف 50

ي الناتج المحلي اإلجمال

مليار دوالر2

فرصة عملألف 60
ي الناتج المحلي اإلجمال

مليار دوالر2

فرصة عملألف 100

ي الناتج المحلي اإلجمال

مليار دوالر3

%6إنتاجية سنوية 

الزراعة

الخدمات الماليةالسياحةالصناعة

اقتصاد المعرفة

رؤية لبنان

2025مستهدفات 

المستقبل الواعد
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(1/2)االقتصاد الكل يلمحة عامة عن –المستهدفات 

القيم المستهدفةالمقاييس

تقلبات الناتج المحلي اإلجمالي 

النسبة المئوية

الناتج المحلي اإلجمالي نصيب الفرد من 

2017بأسعار 

ألف دوالر للفرد الواحد

نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 

النسبة المئوية

ميزان المدفوعات

ي المئوية من الناتج المحلي اإلجمالالنسبة 

فرص العمل اإلضافية للبنانيين

باآلالف

المستهدفات اإلجمالية 

يلالقتصاد الكلّ 

األدوار

22
16

12

3.3%
<3.0%

<2.0%

1-3%

4-5%
5-6%

10%

5%

15%

5%

15%

10%

ال ينطبق

25 20172035

يؤكد الحقا  

370

المستقبل الواعد
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(2/2)االقتصاد الكل يلمحة عامة عن –المستهدفات 

القيم المستهدفةساييالمق

معدل البطالة

النسبة المئوية

المستهدفات اإلجمالية 

يلالقتصاد الكلّ 

األدوار

2017252035

15-25%

8%6%

المستقبل الواعد
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قائمة المحتويات

الحلقة االقتصادية المفرغة▪

ملخص تشخيص القطاعات والمعينات –

المستقبل الواعد▪

النهج المرّكز▪

القطاعات–

الزراعة▫

الصناعة▫

السياحة▫

الخدمات المالية▫

اقتصاد المعرفة▫

المنتشرين▫

العوامل المساعدة–

بنية تحتية▫

عوامل التمكين األخرى▫

مشاريع الرائدة –

آلية التنفيذ–

النهج المرّكز
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أولي

األثر على ميزان 

المدفوعات

مليار دوالر

تنويع ميزان المدفوعات

إمكانية زيادة الناتج 

المحلي اإلجمالي

مليار دوالر

إمكانية توليد فرص1أ

العمل

1ألف فرصة عمل

التوزع والتوازن 2أ

اإلقليمي

3أ
بنانالميزة التنافسية لل

مضاعف لفرص 

ةثدالعمل المستح

ميزة تنافسية عالية وأثر

كلي على ميزان المدفوعات

أثر مرتفع على ميزان 

المدفوعات وعلى التوازن 

اإلقليمي

لى أثر سلبي إلى منخفض ع

ميزان المدفوعات

أدوار متخصصة بأثر على 

ميزان المدفوعات

القطاع

اقتصاد المعرفة

الخدمات المالية

الصناعة

الزراعة

النفط والغاز

التعليم

الرعاية الصحية

التجزئة والتجارة

االبناء والعقارات

النقل والخدمات 

اللوجستية

الطاقة والمياه

اإلمكانية المباشرة في 

2025

المنتشرون

طلب مهارات متوسطة وعاليةتأثر مباشر، وظائف ت1

سلبي

محايد

إيجابي أريافعوامل محركة أساسية

شبه المدن

مدن

مساهمة اقتصادية ضمن 

العوامل المحركة األساسية

عالميا  

عالميا  

على مستوى 

المنتشرين

عالميا  

عالميا  

غير متوفر

وعلى إقليميا  

ننتشريملامستوى 

ا  محلي

وعلى إقليميا  

ننتشريملامستوى 

إقليميا  

وعلى إقليميا  

ننتشريملامستوى 

قطاعات باإلمكانات االقتصادية األكبر في5تتمتع 

لبنان

باستثناء برنامج 

االستثمار الرأسمالي

0.4

0.8

0.5

0.7

0.2

1.5

1.8

0

2.2

0.7

1.6

1.5

2.1 1.6السياحة

2.3

1.5

1.2

1.3

1.7

1.2

2.7

1.4

1.3

2.2

0

3

1

18

19

-7

1

10

12

40

23

48

1.4

0

0.5

-0.2

1.0

0.1

-1.4

0

-0.1

0.3

0

1.1

السياحة االستشفائية
مليون دوالر 500~

النهج المرّكز
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تطلعات 

القطاعات

2

مخططات 

القطاعات

3

لملخص التحلي

1

مبادرات 

وأولويات 

مفصلة

4

قطاعا  20تحليل 

مبادرة 120إعداد قائمة مفصلة بأكثر من 

مطلوبة لتحقيق تطلعات القطاعات

لستة قطاعات بما في ذلك ( 2035و2025)تحديد تطلعات 

المؤشرات المستهدفة القابلة للقياس

3)ت تفصيل األدوار االستراتيجية للقطاعا

ناتإلى جانب الممكّ ( أدوار لكل قطاع5إلى 

الشاملة

رؤية بع عملية تطوير القطاعات ذات األولوية المستهدفات والمبادرات المحددة في اليجب أن تت  

االقتصادية

النهج المرّكز
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أدوار القطاعات2025تطلعات العام 

:الزراعة

سلة الغذاء الشرق 

األوسطية للمحاصيل 

ذات القيمة العالية

:الصناعة

الريادة اإلقليمية 

المتخصصة في 

الصناعات المبتكرة 

وذات القيمة العالية

:السياحة

ية الريفييرا المتوسط

المرتقبة

20172025

عروض دولة مصدر مع تقديم 15التركيز على : السياحة الترفيهية▪

ة لقاصدي المدن  (  بما في ذلك ألعاب القمار)سياحية أساسية مميز 

تقديم والشواطئ والسياحة الثقافية في الوجهات الرئيسية الثالثة و

الخدمات المتخصصة في السياحة البيئية الفاخرة

من " االجتماعات والحوافز"التركيز على شريحة : سياحة األعمال▪

سائحي األعمال في الدول الخليجية

ستشفائية تقديم خدمات متخصصة في السياحة اال: السياحة االستشفائية▪

والرفاه، واستهداف األسواق اإلقليمية

تركيز الجهود على أربع قطاعات: المستهدفةالقطاعات الفرعية  ▪

ر العطو: مثال  )تصنيع األغذية، والمنتجات االستهالكية : فرعية

اث ، واألدوية، والمنازل مسبقة الصنع واألث(ومستحضرات التجميل

(استهداف سوريا والعراق)

الية إنشاء مجمعات صناعية من الجيل الجديد لتوفير بيئة ع: المناطق▪

للصناعيين( األفضل في لبنان)التنافسية 

ينللمزارعاإلقليميةالتصديريةاإلمكاناتمناالستفادة:التجاريينالمزارعين▪

األعلىمةالقيذاتالمحاصيلإلىواالنتقالالجودةمعاييرتحسينخاللمنالتجاريين

(األفوكادو:مثال  )

نمالحاليةللمحاصيلالمزارعينصغارإنتاجيةرفع:الصغيرةالمزارعأصحاب▪

الحديثةواألساليبالتكنولوجيااعتمادخالل

زراعةيعتشرفيالنظر،حكوميةسياسةوجودبافتراض:الطبيةلألغراضالحشيشة▪

التركيزمععاليةقيمةذاتطبيةمستحضراتإنتاجبهدفالطبيةلألغراضالحشيشة

المناسبالتنظيميلإلطاروفقا  التصديرعلى

1/2ينبغي قياس التقدم المحرز على مستوى تطلعات القطاعات من خالل مؤشرات أداء خاصة 

ة حصة المحاصيل الضخم

(  أكثر من ألف هكتار)

ذات اإلنتاج األكبر 

بيع األعلى، ) %الر 

11-14

صادرات المجموعات 

1الفرعية ذات األولوية

مليون دوالر

عدد المناطق الصناعية 

النشطة

عدد غرف الفنادق في 

الوجهات الرئيسية، 

باآلالف

عدد قاصدي السياحة 

بالماليينالترفيهية، 

الصادرات الزراعية 
(نعةباستثناء األغذية المص  )

أسعار )مليون دوالر 
2017)

4.3x
750

175 ~34

100

828

1,7906+

7
4.0

1.9

سنويا  + 10%
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، 3ةاألصول غير المصرفي

من إجمالي األصول% 

مؤشر المركز المالي 

الترتيبالعالمي، 

التمويل عبر رأس المالدالعدالشركات الناشئة، 

رمليون دوالاالستثماري، 

2/2ينبغي قياس التقدم المحرز على مستوى تطلعات القطاعات من خالل مؤشرات أداء خاصة 

:الخدمات المالية

وجهة خارجية 

(Offshore )تستهدف

أصحاب األرصدة 

المالية المتوسطة إلى

الضخمة

اقتصاد المعرفة 

واحة »: واإلبداع

ق في الشر« السليكون

األوسط

20172025

األولوية االستفادة من التكنولوجيا لتعزيز اإلنتاجية في القطاعات ذات▪

على االبتكاراالقتصاد قائما  ليصبح 

لتي تقدم االرتقاء بلبنان إلى وجهة إقليمية رائدة من حيث المدن الريفية ا▪

لبحوث بقيمة عالية وليصبح مركزا  عالميا  لخارجيالالتعاقدخدمات

والتحليالت 

وىإقليمي، بما في ذلك اإلعالم وإنتاج المحتمركز إبداع التحول إلى ▪

كافة االختصاصاتجذب الطالب اإلقليميين من ▪

وصولاقنطتوسيعبهدفالخدماتإلنجازبديلةكقناةالرقميةالمصرفيةتطوير▪

الكفاءةوتعزيزالقطاع

نميةالتبرنامجوتمويلتمكينأجلمنوترسيخهالماليةالخدماتقطاعتطوير▪

البالدفياالقتصادية

لخالمن«األوفشور»واالستثماراتإلدارةرئيسيةوجهةإلىلبنانتحويل▪

الضخمةالماليةاألرصدةذويالعمالءاستهداف

ثمارية،االستالبحوث:مثال  )محددةمجاالتفيالمتخصصةالتميزمراكزإنشاء▪

(الرقميةالتحليالتاألكتوارية،الدراسات

أدوار القطاعات2025تطلعات العام 

توسيع )اد العالمي إعداد الجيل الجديد من اليد العاملة اللبنانية وتنظيمه واالستثمار فيه ليكون مستعدا  لدخول االقتص: غرس البذور▪

مع إنشاء قاعدة معلومات تحوي أعداد المهاجرين وتوزعهم واتجاهاتهم( السوق لتشمل لبنان

تمتين الروابط بين لبنان ومنتشريه من مختلف األجيال من خالل تعزيز الهوية الوطنية في الخارج: التواصل▪

ن أصحاب المساهمة االقتصادية للمنتشري( االستفادة من شبكة المنتشرين للدفع بعجلة النمو االقتصادي من خالل أ: الحصاد▪

توجيه التحويالت نحو مشاريع التنمية( النفاذ إلى أسواق التصدير، ج( اإلمكانيات العالية، ب

م من خالل إنشاء االستفادة من القدرة على التأثير وإضفاء طابع رسمي عليها، أي االستفادة من قوة الضغط في مراكز العال: التأثير▪

مجلس استشاري مؤلف من المنتشرين أصحاب النفوذ

تشار ان: لبنانيو االنتشار
نشط وفعال

33%
21%

غير متوفر

50أفضل 

100

190 2,000

200
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قائمة المحتويات

الحلقة االقتصادية المفرغة▪

ملخص تشخيص القطاعات والمعينات –

المستقبل الواعد▪

النهج المرّكز▪

القطاعات–

الزراعة▫

الصناعة▫

السياحة▫

الخدمات المالية▫

اقتصاد المعرفة▫

المنتشرين▫

العوامل المساعدة–

بنية تحتية▫

عوامل التمكين األخرى▫

مشاريع الرائدة –

آلية التنفيذ–

النهج المرّكز
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تطلعات القطاع -الزراعة 
قطاع عالي القيمة والجودة يحق ق ثروة مستدامة للمزارعين والمجتمعات الريفية: التطلعات

ي، الناتج المحلي اإلجمالي الحقيق

(2017أسعار )مليار دوالر 

إجمالي عدد الوظائف، 

باآلالف

ي، الناتج المحلي اإلجمالي الحقيق

(2017أسعار )مليار دوالر 

إجمالي عدد الوظائف، 

باآلالف

ي، الناتج المحلي اإلجمالي الحقيق

(2017أسعار )مليار دوالر 

إجمالي عدد الوظائف، 

باآلالف

1.62102.22143.2~210

المستهدفات

الوضع الراهن

2025

2035

من ، مع الحد  (األفوكادو: مثال  )المحاصيل ذات القيمة العاليةنمو ▪

زراعة التبغ ومحاصيل أخرى ذات قيمة متدنية

أبرز المحاصيل، من خالل تحسين ارتفاع مستويات إنتاجية ▪

اع الزراعةوتطبيق التكنولوجيات الحديثة في قطاألساليب المعتمدة 

كبربشكل أما يمك ن المزارعين شفافية السوق المحلية تعزيز ▪

نانية على بالمنتجات الزراعية اللباالعتراف والقبول العالميين زيادة▪

أنها منتجات غذائية عالية الجودة

فيها الحشيشة زرع تللرقابة خاضعة مناطق( محتمل)إنشاء▪

هة إلى التصدير  تطلب ي)ولألغراض الطبية بطريقة مشروعة الموج 
(مواءمة السياسة مع اإلطار التنظيمي 

خسائرالمزارعيند تكب  التي المحاصيل ذات القيمة المنخفضةهيمنة ▪

في زراعتها، ومنها التبغ

سبب ، ب(الزيتون: مثال  )عدد كبير من المحاصيلانخفاض إنتاجية ▪

جياالقديمة ومحدودية االستثمارات في التكنولواألساليب استخدام 

ض فيها المزارعون إلانعدام كفاءة األسواق المحلية ▪ ى التي يتعر 

ى ، ما ي عز(من قبل األسواق والموزعين:مثال  )ممارسات غير عادلة 

التعاونياتجزئيا  إلى ضعف نظام 

ود مثل االتحاد األوروبي، ويعالنفاذ المحدود إلى األسواق العالمية ▪

تدابير : مثال  )ذلك بشكل رئيسي إلى انعدام االمتثال للمعايير الدولية

بعد وضعف البنية التحتية لما( للبطاطاSPSالصحة والصحة النباتية 

الحصاد

زراعة الحشيشة بطريقة غير مشروعةانتشار ▪

ن عائدات المزارعيتعظيمفيمجموعة مثالية من المحاصيل تساهم ▪

(  أهداف األمن الغذائيمراعاة مع )

ن لمعظم المحاصيل، واالستفادة مأعلى مستويات اإلنتاجية ضمان ▪

ة الزراعية في كافة مراحل سلسلة القيمالحديثة اإلنجازات والتكنولوجيا 

لسوق المحلية فعال وممتاز لتنظيم ▪

، إلى األسواق العالميةللمنتجات الزراعية اللبنانية واسعدخول▪

كمنتجات ذات جودة ممتازةسمعتهاوترسيخ 

يم ، مع تقدغير المشروعةزراعة الحشيشة القضاء شبه التام على ▪

لب يتط)ةيالحكومللرقابة التراخيص لمعظم المزارعين وإخضاعهم 
(مواءمة السياسة مع اإلطار التنظيمي

A

B

C

D

E
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(1/2)2035و2025مستهدفات -الزراعة 

الوسائل الحديثة

القيم المستهدفةالمقاييس

عدد الوظائف

باآلالف

2017الناتج المحلي اإلجمالي بحسب أسعار 

الحقيقية

مليار دوالر

أكثر من ألف )حصة المحاصيل الضخمة 

بيع األعلىفي العائدذات( هكتار الر 

%، بالمقارنة مع المقاييس المعيارية

رضا المزارعين

%

ذات القيمة لمحاصيل لة يزراعالاألراضي 

اإلضافية العالية

بالهكتار

تحسين أسواق الغذاء

ةالمحاصيل عالية القيم

المستهدفات العامة

األدوار

3.2

2.2
1.61.6

2.2

3.2

214

210

214

يحدد الحقا  

100%

34%

4 444

الحقا  المقياسوضع سيتم 

2017

الحقا  يحدد 

2035 25

0

10,000
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(2/2)2035و2025مستهدفات -الزراعة 

الحشيشة

الزراعة القانونية للحشيشة

بالهكتار

2017الصادرات الزراعية بحسب أسعار 

الحقيقية

مليون دوالر

إمكانيات التصدير

القيم المستهدفةالمقاييس األدوار

يحدد الحقا  

750

175

يحدد الحقا  

2035 25 2017

1,000

0
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20172025 2025مخطط القطاع -الزراعة 

2025مستهدفات 

B

D

أدوار القطاع

على التصدير طبية ذات قيمة عالية مع التركيزمستحضرات ، النظر في تشريع زراعة الحشيشة لألغراض الطبية بهدف إنتاج وجود سياسة حكوميةبافتراض 

وفقا  لإلطار التنظيمي ذي الصلة

.(، والتصدير، إلخوالتصنيعمثال ، يشمل الزراعة، )إعداد إطار تنظيمي شامل للحشيشة ▪

.(، ضمان الجودة، إلخإصدار التراخيصمثال ، )تقييم جدوى بناء قدرات المؤسسات الالزمة لتنفيذ اإلطار التنظيمي ▪

قطاع عالي القيمة والجودة يحق ق ثروة مستدامة للمزارعين والمجتمعات الريفية: التطلعات

A

القيمة ، بعيدا  عن التبغ وغيرها من المحاصيل ذاتوالمواشي(واألفوكادوالبندورة : مثال  )األعلى قيمة المحاصيل إلى دعم عملية تحويل وانتقال الزراعة 

(الحبوب والزيتون:مثال  )المنخفضة 

حليل تحديد المحاصيل ويضم الت)التوزيع األنسب للمحاصيل على المناطق آلية إجراء تحليل شامل لسلسلة القيمة يشمل كافة المنتجات الزراعية من أجل تحديد ▪
(البديلة المستهدفة، مع التركيز على المناطق التي ي زرع فيها التبغ

جديد لمزارعي التبغ يسمح باالنتقال إلى المحاصيل البديلة( اختياري)دعم اعتماد برنامج 

خدمات اإلرشاد والبحث من أجل دعم المزارعين خالل عملية االنتقال إلى زراعة محاصيل( تعزيزو)االستفادة من ▪

، مع التركيز على الشفافية والكفاءة(واإلقليمية)تحسين أسواق الغذاء المحلية 

(القدرات المستهدفةالرامية لبناء من خالل الجهود مثال ،)على تسويق السلع في األسواق المحلية واإلقليمية التعاونياتتعزيز قدرة▪

ألنشطة الموزعين وأسواق الجملة من خالل الحلول الرقمية وتحسين الرقابة التنظيمية( التسعير:مثال  )زيادة مستوى الشفافية ▪

الممك نات العامة X
X.4 والرقابةالتشريع

قانون المياه وإطاره التنظيمي▪

اإلطار التنظيمي للحشيشة▪

X .3رأس المال البشري

التدريب المهني والتقني▪

مثال ، بالنسبة)جاذبية الوظائف ▪
(للشباب في المناطق الريفية

X.1خدمات حكومية

قدرات البحث▪

خدمات اإلرشاد▪

التعاونياتقدرات بناء ▪

مراقبة السالمة وضمان الجودة▪

X.2دعم الصادرات

ترويج الصادرات▪

تطوير الصادرات▪

C
تحقيق االستفادة القصوى من إمكانيات التصدير من خالل تيسير النفاذ إلى األسواق العالمية

لصحة والصحة النباتيةبالمعايير الدولية لتجاوز قيود التصدير الخاصة بتدابير ا( مثال ، مرافق التغليف)زيادة امتثال المزارع اللبنانية والمرافق الزراعية ▪

(التغليف والتخزين الباردمنشآت :مثال  )ما بعد الحصاد وتحسينها لتوسيع نطاق البنية التحتية تسهيل عملية ▪

(  ، أنواع البذورمثال  )وتكييف الممارسات الزراعية ( أوروبا الشرقية:مثال  )دعم المزارعين في تحديد األسواق الجديدة ذات اإلمكانات العالية والوصول إليها ▪

لتلبية تفضيالت السوق

تهاوجودإنتاج المحاصيل تعزيز ودعم اعتماد األساليب والتكنولوجيات الحديثة من أجل تحسين 

د  من االستخدام الح:مثال  )الحديثة األساليب اعتماد تشجيع الزراعي من أجل اإلرشاد والتوجيه البحوث والقدرة على توفير خدمات ( وتعزيز)االستفادة من ▪
(.المفرط لألسمدة ومبيدات اآلفات، واتباع أفضل الممارسات وأفضل تقنيات حصاد الزيتون، إلخ

(أنظمة الري  :مثال  )والجودة اإلنتاج التي من شأنها أن تعزز األنظمة التكنولوجية الحديثة تيسير تمويل تركيب ▪

E

األراضي الزراعية التي

تم تحويلها لزراعة 

المحاصيل ذات القيمة 

منذ )هكتار العالية، 

2017)

ة حصة المحاصيل الضخم

(  أكثر من ألف هكتار)

ذات اإلنتاج األكبر 

بيع األعلى) %(الر 

ألسواق تحسين رضا المزارعين في ما يتعلق بالنفاذ إلى ا

ا  اسيلزم مقي)أسواق الجملة / المحلية وممارسات الموزعين 
(جديدا  

الزراعة المشروعة 

هكتار، للحشيشة

تدعو الحاجة إلى : مالحظة
يم المزيد من التحليل لتقي

المستهدف

الصادرات الزراعية 

باستثناء األغذية )
مليون دوالر، (المصنعة

(2017أسعار )

التركيز على 

المزارعين من 

األسر

التركيز على 

المزارعين 

التجاريين

100%

~34%

10,000

0

4.3x

750

175

1,000

0

النهج المرّكز



62

(1/2)مبادرات ذات أولوية -الزراعة 

AGR. B.1

1الجهة المسؤولة الهدف

واق تحسين الكفاءة والشفافية في األسواق المحلية، بما في ذلك األس

والموزعون بالجملة 

AGR. C.2▪وزارة االقتصاد تقديم برنامج بديل لمزارعي التبغ

AGR. C.1▪ وزارة

الزراعة

إعداد استراتيجية التحول الزراعي

AGR. C.3▪د وزارة االقتصا

والتجارة

تكوين نظرة شاملة ومتكاملة حول برامج الدعم 

AGR. D.1▪ وزارة

الزراعة 

دعم جاهزية تصدير المنتجات اللبنانية 

األركان

AGR. X.1.2▪«الري» ABCDEتعزيز نطاق البحث الزراعي وحجمه

AGR. X.1.3▪وزارة الزراعة ABCDEإطالق برنامج تعزيز قدرات التعاونيات

AGR. X.1.4▪ وزارة

الزراعة

ABCDEتعزيز منظومة ضمان الجودة بما في ذلك خدمات التفتيش الغذائي 

Bتحسين أسواق المنتجات

الغذائية المحلية 

Cل االنتقال إلى المحاصي

عالية القيمة

تعزيز الصادرات D

X.1الخدمات الحكومية

النظر في تشريع زراعة 

الحشيشة

EAGR. E.1▪ وزارة الزراعة الشروع في وضع استراتيجية القنب عبر سلسلة القيمة بأكملها

AGR. X.1.1▪ وزارة

الزراعة

ABCDEتجديد خدمات اإلرشاد

AGR. X.1.5▪ وزارة

الزراعة

ABCDEالشروع في ممارسة شاملة لتسجيل األراضي الزراعية

وزارة ▪

الزراعة

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

غير شاملة
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(2/2)مبادرات ذات أولوية -الزراعة 

1الجهة المسؤولة الهدف

X.4القوانين واألنظمة

األركان

X.3وزارة ▪رأس المال البشري

الزراعة

ABCDEتطوير رأس المال البشري في القطاع الزراعي AGR. X.3.1

وزارة الطاقة ▪

والمياه

ABCDEضمان استدامة المياه من خالل تحسين جهود إدارتها والمحافظة عليها AGR. X.4.1

AGR. X.4.2▪ وزارة

الزراعة

ماية تحسين عملية إضفاء الطابع الرسمي على القطاع الزراعي وزيادة ح

المزارعين

ABCDE

AGR. X.2.1تسهيل استثمار رؤوس األموال في القطاع الزراعيABCDE إيدال▪X.2دعم الصادرات

غير شاملة

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

النهج المرّكز
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المبادرات اإلضافية ذات الصلة المفصلة في القطاعات أو العوامل التمكينية األخرى-الزراعة 
المبادرة الهدف

مبادرات أخرى 

متصلة بالزراعة

في الخدمات المالية X.3.1الرجوع الى المبادرة ▪ Fin.X.3.1تسهيل اإلقراض المحلي للزراعة

في التشريعات2.10الرجوع الى المبادرة ▪ Leg.2.10 الشروع في وضع إطار تنظيمي

ياسة إذا كان يتماشى مع الس)للحشيشة 

(الوطنية

في التشريعات2.11الرجوع الى المبادرة ▪ Leg.2.11 قانون )حماية موارد المياه الجوفية

(221/2000المياه 

في التشريعات2.12الرجوع الى المبادرة ▪ Leg.2.12مواد تعزيز الشفافية بشأن أسواق ال

الغذائية وتوزيعها بالجملة

في التشريعات2.13الرجوع الى المبادرة ▪ Leg.2.13إعادة توجيه دعم التبغ نحو مجاالت

أكثر إنتاجية

في الصادرات والعالمة التجاريةA.1الرجوع الى المبادرة ▪ Exp.A.1
تركيز األنشطة الداعمة للتصدير

أو جهة " إيدال"مثال ، ضمن )ودمجها 

(جديدة

في الصادرات والعالمة التجاريةA.2الرجوع الى المبادرة ▪ Exp.A.2 دعم تعزيز الصادرات

غير شاملة

النهج المرّكز
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قائمة المحتويات

الحلقة االقتصادية المفرغة▪

ملخص تشخيص القطاعات والمعينات –

المستقبل الواعد▪

النهج المرّكز▪

القطاعات–

الزراعة▫

الصناعة▫

السياحة▫

الخدمات المالية▫

اقتصاد المعرفة▫

المنتشرين▫

العوامل المساعدة–

بنية تحتية▫

عوامل التمكين األخرى▫

مشاريع الرائدة –

آلية التنفيذ–

النهج المرّكز
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تطلعات القطاع -الصناعة 
الريادة اإلقليمية المتخصصة في الصناعات المبتكرة وذات القيمة العالية والتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع: التطلعات

الوضع الراهن

2025

2035

ات عالية التي تحق ق مستويالفرعية المتخصصة النموقطاعاتنشوء ▪

الصناعات: مثال  )ه الموج  من التنافسية من خالل الدعم الحكومي 
(العطوروالدوائية والغذائية 

ة ميزمما يوف ر عدة مناطق صناعية وطنية متكاملة وناجحة، إنشاء▪

ة إعمار بما في ذلك منطقة مختصة بإعاد)تنافسية للمستأجرين فيها
(سوريا

ي والصادرات فاإلنتاج مع انخفاض دعم حكومي محدود وغير مرّكز ▪

، وذلك (يةباستثناء المنتجات الغذائ)معظم القطاعات الصناعية الفرعية 

بسبب البنية يعود بشكل رئيسي إلى القدرة التنافسية الضعيفة للقطاع

.التحتية غير الجيدة

ن البنية التحتية والخعدم وجود مناطق صناعية حقيقية ▪ دمات تؤم 

.القدرة التنافسيةلبناء الالزمة 

ية في القطاعات الفرعقدرة تنافسية عالمية وتميّز معترف به▪

.المتخصصة التي تستفيد من نقاط القوة في لبنان

تية من خدمات وبنية تحالمناطق الصناعية التي تتوف ر فيها أفضل ▪

.الطراز العالمي
A

B

،يالناتج المحلي اإلجمالي الحقيق

(2017أسعار )مليار دوالر 

،يالناتج المحلي اإلجمالي الحقيقباآلالفإجمالي عدد الوظائف، 

(2017أسعار )مليار دوالر 

،يالناتج المحلي اإلجمالي الحقيقباآلالفإجمالي عدد الوظائف، 

(2017أسعار )مليار دوالر 

باآلالفإجمالي عدد الوظائف، 

4.61858.024011.7250

المستهدفات

زالنهج المركّ 
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2035و 2025مستهدفات -الصناعة 

القطاعات ذات 

اإلمكانيات العالية

عدد الوظائف

باآلالف

2017الناتج المحلي اإلجمالي بحسب أسعار 

الحقيقية

مليار دوالر

صادرات المجموعات الفرعية ذات األولوية 

2017بحسب أسعار 

مليون دوالر

النشطةعدد المناطق الصناعية 

عدد

الصناعية المجمعات 

الوطنية المتكاملة

المستهدفات العامة

القيم المستهدفةالمقاييس األدوار

11.7

8.0

4.64.6

8.0

11.7

240250

185

يحدد الحقا  

1,790

828

يحدد الحقا  

20172035 25

0

6

زالنهج المركّ 
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2025مخطط القطاع -الصناعة 

2025مستهدفات 

20172025

الريادة اإلقليمية المتخصصة في الصناعات المبتكرة وذات القيمة العالية والتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع: التطلعات

صادرات المجموعات 

، 1الفرعية ذات األولوية

مليون دوالر

عدد المناطق الصناعية

النشطة

68

أدوار القطاع

الميزة التنافسيةتساهم في تعزيز تميّز مجاالت الجيل الجديد من المناطق الصناعية الوطنية المتكاملة لتكون إنشاء 

كافة الخدمات بما في ذلك مراكز ل)وخدمات مسان دة شاملة (العامةوالمرافق بما في ذلك الكهرباء )توف ر المناطق الصناعية بنية تحتية عالمية المستوى ▪
دة لتخزين المنتجات ليستفيد منها المستأجرون العاملون: مثال  )والدعم من خالل بنية تحتية مناسبة لكل قطاع (التنظيمية في مجال الصناعات منشآت مبر 
(الغذائية

ناعة ومنظمة المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس، ثالث مناطق صناعية مقترحة من وزارة الص)يجب أن ينصب  التركيز على تطوير الخطط الحالية ▪

باإلضافة إلى بناء منطقة صناعية جديدة خاصة بتكنولوجيا البناء( األمم المتحدة للتنمية الصناعية

(ناعيةوزارة الصناعة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الص)عدة فرص متوفرة لتعزيز الخطط الحالية الخاصة بالمناطق الصناعية تقييم يجب –

، واالقتصاد لضمان التنسيق بين المناطق الصناعية، والمنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلسمستوى جيد من اإلشراف والحوكمةيجب توفير –

بأكمله، وللتقليل من المزاحمة والمنافسة السلبية 

رعية ذات مع التركيز على القطاعات الف(بيروت، جنوب لبنان: مثال  )مناطق صناعية إضافية في مناطق أخرى وإنشاء ومن الضروري أيضا  تخطيط ▪

األولوية التي ال تشملها الخطط الحالية للمناطق الصناعية

A

الممك نات X

X.1ضمان الجودة

معايير الجودة▪

االمتثال واالنفاذ▪

X.4الممّكنات العامة

اللوائح التنظيمية لممارسة سهولة األعمال▪

(الطاقة: مثال  )البنية التحتية ▪

X.2التمويل

«كفاالت الصناعة»برنامج ▪

جذب االستثمارات▪

، وتشمل (لقطاعاتوتركيز الجهود الحكومية على تلك ا)إعطاء األولوية للقطاعات الفرعية ذات اإلمكانات العالية والتي تستفيد من نقاط القوة المتوفرة في لبنان 

:هذه القطاعات الفرعية ما يلي

، والمكسرات، التي تعتمد على اإلنتاج الزراعي المحلي مع التركيز على المنتجات المعلبة ذات الجودة العالية من الفاكهة، والخضرواتالصناعات الغذائية ▪

ومشتقات الحليب

ل، والصابون ومواد المجوهرات، والعطور ومستحضرات التجمي: على التصاميم المبتكرة والمهارات التسويقيةالتي تعتمد بشكل كبيراالستهالكية المنتجات ▪

، والتصاميم، زياءاألمع التركيز على المنتجات الفاخرة التي تستفيد من سمعة لبنان اإليجابية في عالم )التنظيف، والمناديل الورقية، واألدوات الصحية 
...(وإلخ

المنازل : زة تنافسية مثلفي سوريا والعراق مع التركيز على القطاعات الفرعية التي يتمت ع لبنان فيها بميإعادة اإلعمار المرتقبةالقطاعات التي تستفيد من ▪

مسبقة الصنع، واألثاث

ة المستخلصة من والمنتجات الطبياألدوية ، ال سيما في المجاالت المرتبطة بالرعاية الصحية مع التركيز على مهارات عاليةالقطاعات الفرعية التي تتطلب ▪

(الكانابينويد: مثال  )الحشيشة 

B

صابون ومواد التنظيفالالصناعات الغذائية، واألثاث، والمجوهرات، والمناديل الورقية واألدوات الصحية، والعطور ومستحضرات التجميل، والمنازل مسبقة الصنع، و1

X.3رأس المال البشري

التدريب الفني والمهني▪

مطابقة العرض والطلب▪

زالنهج المركّ 
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(  1/2)مبادرات ذات أولوية -الصناعة 

IND. B.1

IND. B.2

IND. B.3

IND. B.4

IND. B.5

IND. B.6

IND. X.1.1

1الجهة المسؤولة

وزارة ▪

الصناعة

وزارة ▪

الصناعة

وزارة ▪

الصناعة

وزارة ▪

الصناعة

وزارة ▪

الصناعة

وزارة ▪

الصناعة

ليبنور▪

الهدف

لمناطق توسيع التخطيط واإلشراف االستراتيجيين لضمان المواءمة بين ا

الصناعية

من خالل الخدمات: مثال  )تعزيز القيمة المقترحة للمناطق المخطط لها 

(اإلضافية

(تحديد المشغلين من القطاع الخاص)تسريع إطالق المناطق المخطط لها 

(تستهدف سوريا)إنشاء منطقة لتكنولوجيات بناء الجيل الجديد 

التخطيط للموجة الثانية من المناطق الصناعية

بالقرب : مثال  )تقييم إمكانية إنشاء ميناء جاف عند تقاطع الطرقات الدولية 

(من شتورة

اعتماد وإنفاذ ودعم االلتزام بمعايير الجودة الصناعية

األركان

AB

IND. X.2.1▪إيدال شرين مع التركيز على استثمارات المنت)تعزيز جهود جذب االستثمارات 

(المباشرة

AB

B

المجمعات 

الصناعية 

الوطنية 

المتكاملة

X.1ضمان الجودة

X.2التمويل

IND. X.2.2▪إيدال 360ABتفعيل المادة االستثمارية للقانون 

غير شاملة

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

النهج المرّكز
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(  2/2)مبادرات ذات أولوية -الصناعة 

IND. X.4.2

1الجهة المسؤولة

وزارة الداخلية▪

الهدف

(بما في ذلك فترة التفتيش المادي)تحسين اإلجراءات الجمركية 

األركان

AB

IND. X.3.1

IND. X.4.1

وزارة ▪

الصناعة

وزارة ▪

االقتصاد 

والتجارة

ز التعليم إعادة توجيه وتعزي: مثال  )زيادة توافر اليد العاملة الفنية الماهرة 

(والتدريب المهني والتقني

ة أغادير، اتفاقي)االنضمام بشكل اختياري إلى عقد اتفاقيات تجارية جديدة 

(ومنظمة التجارة العالمية

AB

AB

X.3رأس المال البشري

X.4الممّكنات العامة

غير شاملة

النهج المرّكز

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1
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المبادرات اإلضافية ذات الصلة المفصلة في القطاعات أو العوامل التمكينية األخرى-الصناعة 
المبادرة الهدف

مبادرات أخرى 

متصلة بالصناعة

في الخدمات المالية X.3.4الرجوع الى المبادرة ▪ Fin.X.3.4 تعزيز الوصول إلى التمويل لدعم

المؤسسات الصناعية الصغيرة 

تركز على )والمتوسطة الحجم 

( القطاعات الصناعية ذات األولوية

في التشريعات2.15الرجوع الى المبادرة ▪ Leg.2.15طق تذليل العقبات التنظيمية للمنا

مثال  تعديل المرسوم )الصناعية 

(1660الوزاري رقم 

في البنية التحتية3الرجوع الى المبادرة ▪ Inf.3 بما في )إصالح البنية التحتية الوطنية

ذلك الطاقة والخدمات اللوجستية 

(والمرافق

في البنية التحتية5الرجوع الى المبادرة ▪ Inf.5 تحديد أولويات التمويل للمناطق

1رة التقدم الى الدو)الصناعية القائمة 

(من برنامج اإلستثمار الرأسمالي

في الصادرات والعالمة التجاريةA.1الرجوع الى المبادرة ▪ Exp.A.1تركيز األنشطة الداعمة للتصدير

أو جهة " إيدال"مثال ، ضمن )ودمجها 

(جديدة

في الصادرات والعالمة التجاريةA.2الرجوع الى المبادرة ▪ Exp.A.2 دعم تعزيز الصادرات

غير شاملة

النهج المرّكز
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قائمة المحتويات

الحلقة االقتصادية المفرغة▪

ملخص تشخيص القطاعات والمعينات –

المستقبل الواعد▪

النهج المرّكز▪

القطاعات–

الزراعة▫

الصناعة▫

السياحة▫

الخدمات المالية▫

اقتصاد المعرفة▫

المنتشرين▫

العوامل المساعدة–

بنية تحتية▫

عوامل التمكين األخرى▫

مشاريع الرائدة –

آلية التنفيذ–

النهج المرّكز
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تطلعات القطاع -السياحة 
شريحةفيمميزة إقليميا  العروض ال، إضافة إلى والمناظر البحرية الخالبة، والثراء الثقافي، األنشطة الترفيهية الفريدةإنشاء وجهة ساحلية حيوية تقدم مزيجا  فريدا  من : التطلعات

المتخصصةالسياحة االستشفائيةواألعمال اح لسي  التسويق واالبتكار 

، 1ةالناتج المحلي اإلجمالي للسياح

مليار دوالر

، 1ةالناتج المحلي اإلجمالي للسياحباآلالفإجمالي عدد الوظائف،

مليار دوالر

، 1ةالناتج المحلي اإلجمالي للسياحباآلالفإجمالي عدد الوظائف،

مليار دوالر

مليون، 2إجمالي عدد السي احمليون، 2إجمالي عدد السي اح

باآلالفإجمالي عدد الوظائف،

1.6893.71855.4

1.94.2

211

الوضع الراهن

2025

2035

دولة المصدر، مع تقديم 15النمّو السريع لقطاع السياحة في ▪

متميزة لقاصدي المدن والشواطئ خدمات سياحية أساسية

صصة والخدمات المتخثالث وجهات رئيسيةفيوالسياحة الثقافية 

المقدمة ضمن السياحة البيئية الفاخرة فيغير واضحة وصورة البلد مشوهة اللبنانيةالعالمة التجارية ▪

اإلعالم

احللسيّ عدم تركيز الجهود على استهداف أسواق المصدر ▪

ومحدودية نطاق المقدمة بحسب األولوية الخدمات ترتيب عدم ▪

«المنتجات الجاهزة للتسويق»

ة لجذب المحدد/المستشفيات في الخدمات االستشفائيةغياب تخصص ▪

قاصدي السياحة االستشفائية

ية تقد م خدمات عالالعطالت القصيرة لقضاء معروفة عالميا  وجهة ▪

والترفيهألعاب القمار الجودة في مجال 

اإلقليمية والعالميةللمعارض والمؤتمرات وجهة فريدة ▪

في الخدمات االستشفائية المتخصصةمركز تميّز ▪

مستدامة وصديقة للبيئةوجهة سياحية ▪

المستهدفات

تعود بشكل أساسي إلى قطاع الرعاية الصحيةملة للسياحة االستشفائية التيكات ستعمل مساهمة الفنادق والمطاعم في الناتج المحلي اإلجمالي كمؤشر بديل للناتج المحلي اإلجمالي للسياحة، وال يشمل ذلك المساهمة ال1

السياحة الترفيهية واالستشفائية وسياحة األعمال2

A

مال وجهة مفضلة لالجتماعات والحوافز للمسافرين في رحالت األع▪

من الدول الخليجية

ة العالمة التجارية اللبنانية من حيث الخدمات السياحياتضاح ▪

ةاالستشفائية المتخصصة التي تستهدف األسواق اإلقليمي

B

C

مليون، 2إجمالي عدد السي اح

6-7
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(1/2)2035و 2025مستهدفات -السياحة 

عدد الوظائف

باآلالف

2017الناتج المحلي اإلجمالي بحسب أسعار 

الحقيقية

مليار دوالر

العدد اإلجمالي للسيّاح

بالماليين

العدد اإلجمالي لسيّاح الترفيه

بالماليين

ز العدد اإلجمالي لسيّاح االجتماعات والحواف

والمؤتمرات والمعارض

بالماليين

سيّاح الترفيه

سيّاح االجتماعات 

والحوافز والمؤتمرات 

(MICE)والمعارض

المستهدفات العامة

القيم المستهدفةالمقاييس األدوار

5.4

3.7

1.6

4.2

1.9

6.5

يحدد الحقا  

يحدد الحقا  غير متوفر

1.6

3.7

5.4

1.9

211

89

185

4.2

6.5

2

4

2035 25 2017

0.2

زالنهج المركّ 
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(2/2)2035و 2025مستهدفات -السياحة 

اءالعدد اإلجمالي للسيّاح لغرض االستشف

باآلالف

السيّاح لغرض 

االستشفاء

القيم المستهدفةالمقاييس األدوار

يحدد الحقا  

40

20

2035 25 2017

زالنهج المركّ 



76

202520172025مخطط القطاع -السياحة 

شريحةفيمميزة إقليميا  العروض الإنشاء وجهة ساحلية حيوية تقدم مزيجا  فريدا  من األنشطة الترفيهية الفريدة، والثراء الثقافي، والمناظر البحرية الخالبة، إضافة إلى: التطلعات

المتخصصةالسياحة االستشفائيةواألعمال اح لسي  التسويق واالبتكار 

مليونعدد سي اح الترفيه، 

مليونعدد سي اح األعمال، 

اآلالفعدد قاصدي السياحة االستشفائية، 

ي ترتكز نسبة كبيرة من النمو ف

قطاع السياحة على سي اح 

الترفيه

أدوار القطاع

A

B

الممك نات X
البنية التحتية والترابط

توسيع المطار▪

ية للنقلوتحديث البنية التحتالتنظيم المدني ▪

ترابط الرحالت الجوية▪

سعة غرف الفنادق وجودتها▪

التسويق

موازنة التسويق▪

العالمة التجارية▪

هالموج  التسويق ▪

اإلعالم وإدارة صورة البالد▪

التنظيم واألنظمة

مناطق االستثمار▪

تمكين التشريعات▪

ةمجلس السياحة والتعاون مع الجهات المعني▪

2025مستهدفات 

C

الث دولة المصدر من خالل تقديم خدمات سياحية أساسية لقاصدي المدن والشواطئ والسياحة الثقافية في ث15التركيز على جذب سيّاح الترفيه من 

وتطوير مراكز السياحة البيئية الفاخرة( بيروت وجبيل وصور: مثال  )وجهات رئيسية 

المملكة العربية السعودية، )الدول الخليجية والعربية : دولة في ثالثة أنواع من األسواق15زيادة عدد سي اح الترفيه من خالل التركيز على ▪

ا، فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وايطالي)أبرز األسواق األوروبية و( واإلمارات العربية المتحدة، والكويت، والعراق، واألردن، ومصر

(الواليات المتحدة، وكندا، وأستراليا)والدول التي تضّم عددا  مرتفعا  من المنتشرين اللبنانيين (والسويد، وتركيا

نية التحتية، ، والبالمنتجاتمن خالل التركيز على تطوير لقاصدي المدن والشواطئ والسياحة الثقافية ساسيةاألسياحية الالعروضتصميم▪

«  يةمناطق محورية وفرع»يمكن اعتبار هذه الوجهات بيروت وجبيل وصور؛ : الوجهات الرئيسية الثالثوالحوافز والموارد التسويقية في 

للخدمات المكملة المقدمة في المناطق النائية

(المنتجعات)الفاخرةالخدمات و( السرير واإلفطار)غرفة االستقبال خدمات لشرائح مراكز السياحة البيئيةالنظر في تطوير ▪

لمتخصصة عالية تستهدف قاصدي السياحة االستشفائية اإلقليميين مع قيمة مقدمة واضحة للخدمات االستشفائية ا" مالئمة"تحويل لبنان إلى وجهة 

الجودة، باإلضافة إلى تقديم خدمات ترفيهية ال مثيل لها

يهية فريدة من نوعهاتحفيز تخص ص المستشفيات والترويج للبنان على أنه مركز تمي ز في مجاالت محددة، إضافة إلى تقديم خدمات سياحية ترف▪

(الدول العربية والخليجية)دول مصدر إقليمية الوافدين من استهداف قاصدي السياحة االستشفائية ▪

والترويج للبنان ( السعودية، واإلمارات، والكويت، وقطر، والعراق)وجهات خليجية 5من خالل التركيز على " االجتماعات والحوافز"تنمية شريحة 

على أنه وجهة تقدم جودة عالية بأسعار منخفضة لسيّاح األعمال وتقديم خدمات ترفيهية جاذبة    

4.0

1.9

0.2

غير متوفر

0.03-0.04

0.02

زالنهج المركّ 
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(  1/3)مبادرات ذات أولوية -السياحة 

1الجهة المسؤولة األركانالهدف

وزارة السياحة▪ األولية المراكز"إلى الوجهات الرئيسية لتفعيل نموذج /منالتنقل تسهيل 

"  والثانوية

وزارة السياحة▪ إنشاء مركز أللعاب القمار والترفيه في جونيه وجبيل

وزارة السياحة▪ اح من البلدان السي  جدول زمني حافل بالفعاليات يتناسب مع تفضيالت وضع 

المصدر

وزارة السياحة▪ شواطئ لبنان وواجهته البحريةتنظيف 

وزارة السياحة▪ تعزيز الخدمات المتاحة في الشاطئ العام في جبيل وصور

وزارة الصحة ▪

العامة

المستشفياتتشجيع التخصص لدى 

وزارة األشغال ▪

البلديات▪

للسياحصديقة إنشاء وجهات رئيسية 

وزارة السياحة▪ وحماية مراكز السياحة البيئيةتطوير 

وزارة السياحة▪ االجتماعات والحوافزشريحة في المقدمة تطوير العروض 

TOU.A.2

TOU.A.3

TOU.A.4

TOU.A.5

TOU.A.6

TOU.C.1

TOU.A.1

TOU.A.7

TOU.B.1

TOU.B.2▪وزارة السياحة للشركاتالجماعية تسهيل إصدار التأشيرات 

A العروض تطوير

للقطاع ةاألساسي

السياحي في الوجهات 

كز الرئيسية وإنشاء مرا

السياحة البيئية

B تنمية شريحة

االجتماعات والحوافز

Cة تحويل لبنان إلى وجه

تستهدف " مالئمة"

قاصدي السياحة 

االستشفائية 

غير شاملة

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص . الجهة المسؤولة المقترحة 1
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(  2/3)مبادرات ذات أولوية -السياحة 

1الجهة المسؤولة األركانالهدف

وزارة الصحة ▪

العامة

حزمات العروضتطوير  TOU.C.3

وزارة الصحة ▪ االستشفائيةللسياحة تسهيل إصدار التأشيرات  TOU.C.2 Cة تحويل لبنان إلى وجه

تستهدف " مالئمة"

قاصدي السياحة 

االستشفائية 

وزارة األشغال 

العامة والنقل

ة السائح في المطار عند الوصول والمغادرةبتحسين تجر TOU.X.1.2ABC

إيدال▪ في قطاع السياحة البيئية الفاخرة مستثمرين رئيسي جذب  TOU.X.1.3ABC

وزارة السياحة▪ (  ةالجويالمسارات أسعار وعدد )المصدر إلى أسواق زيادة إمكانية الوصول  TOU.X.1.1ABC

مصرف لبنان▪ (Authentic)األصيلة تشجيع تطوير عروض للسياحة البيئية  TOU.X.1.4ABC

وزارة السياحة▪ مباشر وضمان إمكانية الحصول على التمويل بشكلزيادة موازنة التسويق TOU.X.2.1ABC

وزارة السياحة▪ في بلدان المصدرية مكثفة وموجهة إطالق حملة تسويق TOU.X.2.2ABC

TOU.X.2.3▪وزارة السياحة تماعات حضور على شبكة االنترنت لسياحة الرفاهية وسياحة االجتعزيز 

(MICE)والمعارض والحوافز والمؤتمرات 

ABC

X.1ة البنية التحتي

والربط

X.2التسويق والتواصل

غير شاملة

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1
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(  3/3)مبادرات ذات أولوية -السياحة 

1الجهة المسؤولة األركانالهدف

وزارة السياحة▪ لتعزيز عملية صنع القرارتحسين البحث وتحليل البيانات TOU.X.4.1ABC

إيدال▪ مناطق استثمارية في الوجهات الرئيسيةإنشاء  TOU.X.3.2ABC

وزارة السياحة▪ ادرات في إعداد هيئات متخصصة من أجل تطبيق استراتيجية التسويق والمب

األساسيةالوجهات 

TOU.X.3.1ABC X.3اإلدارة والتنظيم

X.4البيانات والتحليالت

غير شاملة

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1
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المبادرات اإلضافية ذات الصلة المفصلة في القطاعات أو العوامل التمكينية األخرى-السياحة 
المبادرة الهدف

مبادرات أخرى 

متصلة بالسياحة

في الخدمات المالية X.3.3الرجوع الى المبادرة ▪ Fin.X.3.3فيز تعزيز الوصول إلى التمويل لتح

ق إنشاء فنادق جديدة وتجديد الفناد

القائمة في الوجهات الرئيسية

في البنية التحتية1الرجوع الى المبادرة ▪ Inf.1زيادة قدرة المطار اإلستيعابية

في البنية التحتية4الرجوع الى المبادرة ▪ Inf.4 تعزيز الوصول من الوجهات

راكز األساسية وإليها لتمكين نموذج الم

األولية والثانوية

في التشريعات2.1الرجوع الى المبادرة ▪ Leg.2.1سات مؤسمنحتعديل اإلطار التنظيمي ل

غير كازينو لبنانأخرى 

عب القمارلتراخيص 

في التشريعات2.2الرجوع الى المبادرة ▪ Leg.2.2ضمان سن  القوانين وتحديثها وإنفاذها ل

ايير توافق المعايير البيئية مع المع

الدولية

في التشريعات2.3الرجوع الى المبادرة ▪ Leg.2.3سياحة تحفيز االستثمارات في قطاع ال

(360قانون )

في التشريعات2.4الرجوع الى المبادرة ▪ Leg.2.4صص تشجيع المستشفيات على التخ

في مجاالت معينة

في الصادرات والعالمة التجاريةB.1الرجوع الى المبادرة ▪ Exp.B.1ة إنشاء العالمة التجارية للبلد وإدار

عدم االستقرار الملموس في البلد

غير شاملة

زالنهج المركّ 
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قائمة المحتويات

الحلقة االقتصادية المفرغة▪

ملخص تشخيص القطاعات والمعينات –

المستقبل الواعد▪

النهج المرّكز▪

القطاعات–

الزراعة▫

الصناعة▫

السياحة▫

الخدمات المالية▫

اقتصاد المعرفة▫

المنتشرين▫

العوامل المساعدة–

بنية تحتية▫

عوامل التمكين األخرى▫

مشاريع الرائدة –

آلية التنفيذ–

النهج المرّكز
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تطلعات القطاع -الخدمات المالية 
ل إلى : التطلعات وإنشاء مراكز التميز القابلة للتصدير في خدمات متخصصة " وتقديم الخدماتإلدارة االستثماراتوجهة خارجية"دعم النمو االقتصادي من خالل التمويل، والتحو 

أسسس القطاع المتينة والمرنةعبر االستفادة من 

األصول المدارة خارج الميزانية العمومية التي تضم  األوراق المالية، باستثناء الودائع1

بما فيها المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، ومصارف االستثمار وشركات التأمينالمالية إجمالي أصول الخدمات 2

الناتج المحلي اإلجمالي للخدمات 

2017مليار دوالر، أسعار المالية،
الناتج المحلي اإلجمالي للخدمات باآلالفإجمالي عدد الوظائف، 

2017مليار دوالر، أسعار المالية،
الناتج المحلي اإلجمالي للخدمات باآلالفإجمالي عدد الوظائف، 

2017مليار دوالر، أسعار المالية،
باآلالفإجمالي عدد الوظائف، 

الناتج من%، 2إجمالي األصول

المحلي اإلجمالي

الناتج % ، 1إجمالي األصول المدارة

المحلي اإلجمالي
الناتج المحليمن % إجمالي األصول، 

اإلجمالي

الناتجمن%إجمالي األصول المدارة، 

المحلي اإلجمالي
الناتج المحليمن % إجمالي األصول، 

اإلجمالي

الناتجمن % إجمالي األصول المدارة، 

المحلي اإلجمالي

4.8507.85011.440-50

433%14%490%30%540%50%

الوضع الراهن

2025

2035

خدماتمع المجاالت في كافة خدمات مالية سليم ومرن قطاع ▪

فة في كاودرجة كبيرة من العمق ( غير الخدمات المصرفية)شاملة

علىالمصرفيةللخدماتالمتزايدالقطاعات الفرعية؛ التركيز 

يثحمنالكفاءة توفير المستوى األمثل من القطاعات المنتجة مع 

المخاطرإدارةالتكاليف وفعالية 

ال سيما « األوفشور»إلدارة االستثمارات و وجهة خارجية▪

ين المستثمرين اإلقليميمع استهداف ألصول الخدمات األساسية ل

(المشرق، ومنطقة بحر قزوين وأفريقيا)

لمحلية بتكارات في خدمة األسواق اللمواهب واالمراكز التميّز أفضل ▪

ات الرقمية بتمويل المشاريع، وتقديم الخدمواإلقليمية، في ما يتعل ق 

ة والتحليالت، وإجراء الدراسات األكتوارية، والتكنولوجيا المالي

والبحوث

ر القطاعتدعم تطبنية تحتية ممّكنة عالية الجودة بيئة تنظيمية و▪ و 

(قانون صناديق األسهم الخاصة: مثال  )

دومة أغلبية الخدمات المالية مع مشاركة معانفراد المصارف في تقديم ▪

أسواقوالصناديق، و، شركات التأمين)األخرى للجهات إلى محدودة 

يةالربح، لكن متينةأسسعلىالمصرفيالقطاع يقوم ؛ (رأس المال

تزايدفيوالمخاطرانخفاضفي

خارجيا  مع اقتصار المدارة األصولسوقمنمنخفضةحصة▪

(الودائع بشكل أساسي)الخدمات األساسية الخدمات المقدمة على 

مراكز التميّزبعض بإقليميا  وعالميا  االعتراف قلّة ▪

األسهم صناديققانون :مثال  )أساسية ممكنات تنظيمية االفتقار إلى ▪

( الخاصة

ناإلقليميي" الرّواد"إعداد والشاملةالخدمات المالية أفضل تقديم▪

يم يغطي حصة كبيرة من المحفظة من خالل تقدإلدارة الثروات مركز ▪

ركات الشالستبقاء نهج استباقي واتباع، المتطورةالخدمات المالية 

العالمية

المستقبلية والقابلة للتكي ف مع التغي راتمراكز التميّز دائمة التطور ▪

طليعة االبتكارفي

المستهدفات

A

B

C

X

معد ل النمو السنوي المرك بك% 6.5موظف أو / دوالر 170,000موظف إلى / دوالر 100,000في الوظائف بسبب ارتفاع اإلنتاجية من والركود زيادة في الناتج المحلي اإلجمالي : مالحظة
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(1/5)2035و 2025مستهدفات -الخدمات المالية 

عدد الوظائف

باآلالف

2017الناتج المحلي اإلجمالي بحسب أسعار 

الحقيقية

مليار دوالر

األصول اإلجمالية للخدمات المالية

الناتج المحلي اإلجمالي% 

األصول غير المصرفية

الناتج المحلي اإلجمالي% 

األصول المصرفية

الناتج المحلي اإلجمالي% 

تطوير الخدمات المالية 

وتعزيزها

المستهدفات العامة

القيم المستهدفةالمقاييس األدوار

11.4

7.8
4.84.8

7.8

11.4

45-50 50 50

490%
433%

540%

يحدد الحقا  

33%

21%

يحدد الحقا  
412%

2017

458%

2035 25
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(2/5)2035و 2025مستهدفات -الخدمات المالية 

معدل اختراق القروض الفردية

الناتج المحلي اإلجمالي% 

السياديةمن الديون المصارف حصة 

%

ذات حصة القروض المقدمة إلى القطاعات 

األولوية

%

لماديةاألقساط المكتتبة للتأمين على األصول ا

الناتج المحلي اإلجمالي% 

األقساط المكتتبة للتأمين على الحياة

الناتج المحلي اإلجمالي% 

تطوير الخدمات المالية 

وتعزيزها

القيم المستهدفةالمقاييس األدوار

يحدد الحقا  

يحدد الحقا  

يحدد الحقا  

يحدد الحقا  

2035

يحدد الحقا  

25 2017

50%
37%

50%

30%

30%

19%

2.8%
2.2%

1.0%

2.8%
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(3/5)2035و 2025مستهدفات -الخدمات المالية 

عدد الشركات المدرجة في البورصة

العدد

رسملة سوق المال

الناتج المحلي اإلجمالي% 

قيمة صفقات األسهم الخاصة

الناتج المحلي اإلجمالي% 

قيمة صفقات رؤوس األموال االستثمارية

الناتج المحلي اإلجمالي% 

ثروات أصحاب الثروات الضخمة الموجودة 

في داخل لبنان

%

مركز إدارة االستثمارات

تطوير الخدمات المالية 

وتعزيزها

القيم المستهدفةالمقاييس األدوار

يحدد الحقا  

يحدد الحقا  

20-25

يحدد الحقا  0%

يحدد الحقا  

20172035

يحدد الحقا  

25

60%

24%

10

0.9%

0.12%

0.19%

40%
55%

النهج المرّكز



86

(4/5)2035و 2025مستهدفات -الخدمات المالية 

لألصول والصناديقاألفضل 10المدراء الـ

العدد

دارة األصول الم 

الناتج المحلي اإلجمالي% 

المراكز المالية العالميةمؤشر

التصنيف

عدد التكنولوجيات المالية

العدد

ة بحسب تكنولوجيات الماليالتصنيف العالمي لل

IFZمؤسسة الخدمات المالية 

التصنيف

مراكز التميّز

مركز إدارة االستثمارات

القيم المستهدفةالمقاييس األدوار

يحدد الحقا  

يحدد الحقا  

يحدد الحقا  غير متوفر

50أفضل 

يحدد الحقا  

غير متوفر

30أفضل 

252035 2017

يحدد الحقا  

30%

14%

7

3

15

45
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(5/5)2035و 2025مستهدفات -الخدمات المالية 

قيمة الصادرات األخرى لمراكز التميّز

مليون دوالر

عمشاريتصدير تمويل القيمة صفقات 

مليار دوالر

مراكز التميّز

ز مضافة إلى القيم الحالية مستهدفات تمويل المشاريع وصادرات مراكز التمي  : مالحظة

القيم المستهدفةالمقاييس األدوار

يحدد الحقا  غير متوفر

غير متوفر

2035 201725

يحدد الحقا  

1.5

500
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2025مخطط القطاع -الخدمات المالية 

30%
14%

40%55%

غير متوفر

1.5

غير متوفر

مساهمة الخدمات المالية في 

ار ، مليالناتج المحلي اإلجمالي

2017دوالر ، أسعار 

%  ، 3األصول غير المصرفية

من إجمالي األصول

نسبة الديون السيادية لدى 

%، المصارف

% إجمالي أصول الخدمات المالية،

الناتج  المحلي اإلجماليمن 

الناتجمن % األصول المدارة، 

المحلي اإلجمالي

أصول مدراء 10أفضل 

#، 4وصناديق

الثروات الداخلية للعمالء 

مالية األرصدة الاللبنانيين ذوي

المجموعمن%الضخمة، 

، مؤشر المركز المالي العالمي

الترتيب

إجمالي الصادرات المالية 

مليار دوالر، 5لمراكز التمي ز

ل تصدير تمويقيمة صفقات 

مليار دوالر، المشاريع

20172025

ل إلى : التطلعات أسسس القطاععبر االستفادة من وإنشاء مراكز التميز القابلة للتصدير في خدمات متخصصة " وتقديم الخدماتإلدارة االستثماراتوجهة خارجية"دعم النمو االقتصادي من خالل التمويل، والتحو 

المتينة والمرنة

بالك روك، 4تشمل األصول غير المصرفية أصول المؤسسات المالية غير المصرفية ومصارف االستثمار وشركات التأمين؛ 3المشرق، وأفريقيا، ومنطقة بحر قزوين، والمنتشرون اللبنانيون؛ 2أذربيجان، وإيران، وتركمانستان، وروسيا؛  1

خدمات البحوث المالية، وصادرات لتشمل صادرات الخدمات المالية صادرات الخدمات األكتوارية، والتعاقد الخارجي 5، فيدلتي، أليانز، جي بي مورغن، بنك أوف نيويورك ميلون، بيمكو، أموندي؛ SSGAفانغارد، بنك االتحاد السويسري، 

المالية والتعاقد الخارجي الرقميالتكنولوجيا 

B

C

الجيوسياسيةوالبيئة المحليةإمكانية عالية للتصدير، واالستفادة من المواهبز محددة االختصاص وذات تميّ مراكز إنشاء 

(والعراقسوريا مثال ، )2تمويل المشاريع الذي يستهدف األسواق األساسية▪

(والدول الخليجيةالمشرق:مثال  )واإلقليمية 2األساسيةاألسواق الخدمات الرقمية والتحليالت التي تستهدف ▪

(والدول الخليجيةالمشرق:مثال  )واإلقليمية 2الدراسات األكتوارية التي تستهدف األسواق األساسية▪

واإلقليمية والمراكز المالية العالمية2البحوث المتعلقة باألسهم واالستثمار التي تستهدف األسواق األساسية▪

السوق العالميتقدم الخدمات في المالية التي شركات التكنولوجيا ▪

A

وتمويله بشكل فعاللتمكين برنامج التنمية االقتصاديةوترسيخهقطاع الخدمات الماليةتطوير 

تطوير المصرفية الرقمية كقناة بديلة لتقديم الخدمات▪

عائدات الشراكات بين القطاعين العام والخاص ذات ال:مثال  )األصول من خالل تقديم قروض جاذبة إلى القطاعات ذات األولوية قاعدة ع يضمان تنو▪

(المهمة

نان، وضمان الكفاءة الذي يعتبر ركيزة أساسية للخدمات المالية في لب( والخبرة في القطاعات، المنتجات المركبةمثال ، )تعزيز قدرات القطاع المصرفي ▪

رأس المالواستخدام العالية واإلدارة الفعالة للمخاطر 

األسهم ق والصنادي، وإدارة شركات التأمين)متكاملة على مستوى المنظومة المالية ، لتقديم خدمات وتطويرهاالخدمات المالية غير المصرفيةاستحداث ▪

(وصناديق المعاشات التقاعدية، وأسواق رأس المال،ةاالستثماريرؤوس األموال / الخاصة 

زوين، مع التركيز تستهدف المستثمرين في أسواق غير مستغلة، بشكل خاص في المشرق وأفريقيا ومنطقة بحر قاستثمارية وأوفشور تحويل لبنان إلى وجهة 

على المنتشرين اللبنانيين

نتجات ممن خالل(أوفشور)كمركز لتسجيل العمليات المصرفية في الخارج تطوير القيمة المقدمة و، واألموالدارة األصول إلتطوير القيمة المقدمة ▪

(الدخل الثابت، والودائع، وتمويل الشراكات بين القطاعين العام والخاص:مثال  )بسيطة 

، مع الحفاظ على 1المشرق وأفريقيا ومنطقة بحر قزوينال سيما ثالث أسواق استراتيجية غير مستغلة من خالل اختراق جذب واستبقاء الثروات الخارجية ▪

نمو أصول المنتشرين اللبنانيين؛ ستشك ل هذه األسواق األسواق المستهدفة األساسية

الممك نات X

اإلطار التشريعي والتنظيمي

(األسهم الخاصةصناديق قانون )اإلطار التشريعي والتنظيمي إلدارة الصناديق ▪

(نيمثال ، التوقيع اإللكترو)اإلطار التشريعي والتنظيمي للخدمات المالية الرقمية والتحليالت ▪

(مثال ، الضرائب على المكاسب الرأسمالية)الضرائب والحوافز المتعل قة بالثروة ▪

المواهب والتعليم

تحديث التعليم العالي إلدارة األصول، وشهادات القطاع المصرفي)الخدمات المالية إلنجاز المواهب ▪

(والخدمات الرقمية▪

تعزيز الثقافة والوعي المالي لدى السكان▪

اإلقراض للقطاعات ذات األولوية 

حفز اإلقراض إلى القطاعات االقتصادية ذات األولوية في الرؤية▪

2025مستهدفات  أدوار القطاع

88

33%
21%

7.8
4.84.8

7.8

433%490%

7
3

7
3

37% 50%

غير متوفر
50أفضل 

500500
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(1/4)مبادرات ذات أولوية -الخدمات المالية 

1الجهة المسؤولة األركانالهدف

▪ BDL

▪ BCCL

▪ ABL

تنويع قاعدة أصول القطاع المصرفي من القطاع العام FIN. A.2

▪ BDL

▪ BCCL

▪ ABL

نتجةتحفيز إعادة تخصيص أصول القطاع المصرفي في قطاعات خاصة م FIN. A.3

▪ BDL

▪ BCCL
انية العموميةزيادة الرسملة وتحقيق المستوى األمثل من ميزانيات البنوك اللبن FIN. A.4

▪ BDL

▪ BCCL
تعزيز تحسين استدامة المصارف المتعثرة FIN. A.5

▪ ABL

▪ All Banks
تعزيز كفاءة التكلفة وتحقيقها من خالل الرقمنة FIN. A.6

▪ BDL
▪ BCCL
▪ ABL

إنشاء مخطط واستراتيجية مفصلين للقطاع المصرفي FIN. A.1

▪ BDL

▪ ABL
إعداد مكتب ائتمان وطني FIN. A.7

مصرف لبنان▪

ن مكتب االئتما▪

اللبناني

سجل ▪

الضمانات 

اللبناني

وزارة المالية▪

إصدار مؤشر ألسعار العقارات لتحسين التثمين FIN. A.8

A تعزيز الخدمات

االمالية وترسيخه

غير شاملة

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص . الجهة المسؤولة المقترحة 1
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(2/4)مبادرات ذات أولوية -الخدمات المالية 

1الجهة المسؤولة األركانالهدف

▪ ICC

▪ Insurance 

Comp-

anies

تسريع نمو قطاع التأمين FIN. A.10

▪ NSSF ي ونموذج تحسين وسيلة االستثمار في الصندوق الوطني للضمان االجتماع

تشغيله

FIN. A.11

صناديق ▪

التقاعد
تقدير االلتزامات المحتملة وإعداد خطة مفصلة بموجبها FIN. A.12

هيئة أسواق ▪

رأس المال

بورصة ▪

بيروت

مجلس الوزراء▪

تحريك أسواق رأس المال عبر زيادة وتعزيز الطلب على رأس المال FIN. A.13

▪ ABL

▪ Financial 

Institutions

▪ CMA

تعزيز قيمة لبنان في إدارة األصول وكمركز أوفشور لدى األسواق 

المستهدفة

FIN. B.1

▪ BDL
▪ BCCL
▪ ABL

إعتماد شهادات للمدققين الماليين FIN. A.9

A تعزيز الخدمات

المالية وترسيخها

B تحويل لبنان الى مركز

إلدارة االستثمار 

واألوفشور

غير شاملة

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص . الجهة المسؤولة المقترحة 1
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(3/4)مبادرات ذات أولوية -الخدمات المالية 

1الجهة المسؤولة األركانالهدف

Bز تحويل لبنان الى مرك

إلدارة االستثمار 

واألوفشور

▪ MoF
▪ MoFA

ماية االستثمار توسيع شبكة اتفاقيات االزدواج الضريبي واتفاقيات تعزيز وح

لتغطي أسواق المصدر المستهدفة

FIN. B.2

▪ IDAL

▪ MoE, BdL
المصارف ومدراء األصول ومحاسبون )جذب الجهات الفاعلة األجنبية 

لتستثمر في لبنان( ومحامون متخصصون

FIN. B.3

▪ BdL for 

licensing
ضمان أفضل منظومة وإطار لتطوير التكنولوجيا المالية FIN. C.2

▪ Financial 

Institutions
بناء قدرات تمويل مشاريع للمشاركة في إعادة إعمار سوريا والعراق FIN. C.1

▪ BdL for 

licensing
ضمان المنظومة األفضل إلسناد الخدمات المالية إلى الجهات الخارجية 

(البحوث الرقمية والتحليلية والتحاليل االكتوارية)

FIN. C.3

▪ BDL

▪ BCCL
مواصلة االمتثال لتشريعات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  FIN. X.1.1ABC

▪ BDL

▪ Parliament
إنشاء سجل الضمانات  FIN. X.1.2ABC

▪ Ministry of 

Education
رات التعليم العالي بما يتوافق مع حاجات قطاع الخدما ت الماليةتحديث مقر  FIN. X.2.1ABC

▪ Ministry of 

Education

▪ ABL

اليتعزيز قدرات الموظفين الحاليين والمستقبليين في القطاع الم FIN. X.2.2ABC

▪ Ministry of 

Education

▪ ABL

تعزيز الوعي والشمول واإللمام المالي على كافة المستويات FIN. X.2.3ABC

C إنشاء مراكز تميز

متخصصة مع إمكانية 

تصدير قوية

X.1 اإلطار التشريعي

والتنظيمي 

X.2 مصادر المواهب

والتعليم

غير شاملة

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص . الجهة المسؤولة المقترحة 1
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(4/4)مبادرات ذات أولوية -الخدمات المالية 

1الجهة المسؤولة األركانالهدف

X.3

مصرف لبنان▪

كفاالت▪

تسهيل اإلقراض المحلي للقطاع الزراعي FIN. X.3.1ABC

مصرف لبنان▪

كفاالت▪

صناعات تعزيز وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاعات ال

اإلبداعية إلى التمويل 

FIN. 

X.3.2

ABC

مصرف لبنان▪

كفاالت▪

لفنادق تعزيز الوصول إلى التمويل لتحفيز بناء فنادق جديدة وترميم ا

الموجودة في الوجهات الرئيسة

FIN. X.3.3ABC

مصرف لبنان▪

كفاالت▪

لحجم تعزيز الوصول إلى التمويل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ا

(التي تركز على القطاعات الصناعية ذات األولوية)

FIN. X.3.4ABC

إقراض القطاعات ذات 

األولوية 

غير شاملة

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص . الجهة المسؤولة المقترحة 1
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خرىالمبادرات اإلضافية ذات الصلة المفصلة في القطاعات أو العوامل التمكينية األ-الخدمات المالية 
المبادرة الهدف

في التشريعات1.1الرجوع الى المبادرة ▪ Leg.1.1تعزيز سهولة القيام باألعمال

مبادرات أخرى 

متصلة بالخدمات 

المالية

في التشريعات2.7الرجوع الى المبادرة ▪ Leg.2.7تحديث البيئة التشريعية إلدارة

الصناديق واألصول

في التشريعات2.8الرجوع الى المبادرة ▪ Leg.2.8مات تحديث البيئة التشريعية للخد

ا الماليةالمصرفية الرقمية والتكنولوجي

في التشريعات2.9الرجوع الى المبادرة ▪ Leg.2.9إتمام إنشاء سلطة أسواق رأس المال

في الصادرات والعالمة التجاريةB.1الرجوع الى المبادرة ▪ Exp.B.1ة إنشاء العالمة التجارية للبلد وإدار

عدم االستقرار الملموس في البلد

غير شاملة
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94

قائمة المحتويات

الحلقة االقتصادية المفرغة▪

ملخص تشخيص القطاعات والمعينات –

المستقبل الواعد▪

النهج المرّكز▪

القطاعات–

الزراعة▫

الصناعة▫

السياحة▫

الخدمات المالية▫

اقتصاد المعرفة▫

المنتشرين▫

العوامل المساعدة–

بنية تحتية▫

عوامل التمكين األخرى▫

مشاريع الرائدة –

آلية التنفيذ–
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تطلعات القطاع -إقتصاد المعرفة 
ت اإلبداعية، والتعليم، والصناعاةالخارجيوالخدمات ، في التكنولوجياالرقمي والمعرفي، ورائدا  في مجال االبتكار، ويشك ل مصدرا  للمواهب ينبلد متطور على الصعيد: التطلعات

اد الناتج المحلي اإلجمالي القتص

مليار دوالرالمعرفة، 

اد الناتج المحلي اإلجمالي القتصباآلالفإجمالي عدد الوظائف، 

مليار دوالرالمعرفة، 

اد الناتج المحلي اإلجمالي القتصباآلالفإجمالي عدد الوظائف، 

مليار دوالرالمعرفة، 

باآلالفإجمالي عدد الوظائف، 

الترتيبالقدرة على االبتكار، الترتيبالقدرة على االبتكار، الترتيبالقدرة على االبتكار، 

1.4443.81055.6123

583015

الوضع الراهن

2025

2035

علين في مع وجود العبين فابلد رائد إقليميا  في مجال التكنولوجيا ▪

واعتماد والصحيةالتعليميةوواإلبداعيةالماليةتمجال التكنولوجيا

لوية في القطاعات االقتصادية ذات األوبشكل واسعالتكنولوجيا

الخدمات الحكومية الرقميةو

جذب ، مما يبعالمة تجارية قويةإقليميا  معروفتعاقد خارجي قطاع ▪

ز لشركات متعددة الجنسيات والتابعة لمراكز التعاقد الخارجي  يعز 

الخدمات المحلية في مجالَي البحوث والتحليالت

متخصصةأسواقلدى معروف عالميا  ،مركز إقليمي لالبتكار▪

محددة

، اتاالختصاصمن مختلف الطالب اإلقليميين يجذب مركز تعليمي ▪

بلدان محددة من الطالب الدوليين و

لة للش▪ ركات بيئة أعمال نابضة ومعروفة في المنطقة كوجهة مفض 

قمية والمواهب الر، الوفيرأفضل األنظمة، والتمويل توفر الناشئة

عالمية المستوى

لكن مبتدئ مع نفاذ ضعيف إلىناشئتكنولوجيقطاع رقمي و▪

في القطاعات الرقمنة ومستوى محدود من ، األسواق العالمية

االقتصادية والحكومية

وغير معروف في المنطقةمجّزأ وصغيرالتعاقد الخارجيقطاع ▪

اتعدة تحديلكنها تواجه ( األفالم واألزياء)منافسة وقطاعات مبدعة ▪

على تحقيق إيراداتبقدرة محدودة لكن قوي العاليالتعليم نظام▪

(عدد قليل من الطالب األجانب: مثال  )خارجية 

الرقمي ينتنظيمية، ونقص المواهب في المجالالبيئة االفتقار إلى ال▪

دونحوكمة وبنية تحتيةو، ونفاذ محدود إلى التمويلواإلبداعي، 

المستوى

ار دوالر، يضم  عدة شركات تتجاوز قيمتها المليمركز إقليمي لالبتكار ▪

ل  قطاعات، في كل الالمحفّز الرئيسي لإلنتاجية إلىالرقمنة وتحوُّ

يةالرقمالقنواتوالخاص عبر الحكومي للقطاعين وتقديم الخدمات 

فقط

يتمت ع ز البحوث والتحليالت ومركفي مجالَي الوجهة المفّضلة عالميا  ▪

الثقافية واإلقليمية العميقة بالخبرات 

بنانفي لالقطاعات االقتصادية لكل المحفّز الرئيسي هو االبتكار ▪

تعليم يضم  مؤسسات رائدة في مجال المركز تعليمي عالمي المستوى ▪

االختصاصاتالطالب الدوليين من مختلف ويجذب العالي 

المستهدفات

A

B

C

D

X

يشير الناتج المحلي اإلجمالي إلى الناتج المحلي اإلجمالي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :مالحظة

النهج المرّكز
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(1/2)2035و 2025مستهدفات -إقتصاد المعرفة 

عدد الوظائف

باآلالف

2017الناتج المحلي اإلجمالي بحسب أسعار 

الحقيقية

مليار دوالر

القدرة على االبتكار

التصنيف

العدد اإلجمالي للشركات الناشئة

العدد

للمشاريع المشتركةالتمويل السنوي 

مليون دوالر

التكنولوجيا

المستهدفات العامة

القيم المستهدفةالمقاييس األدوار

44

105
123

يحدد الحقا  

20172035

يحدد الحقا  

25

1.4

3.8

5.6

15
30

58

2,000

200

190

100
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(2/2)2035و 2025مستهدفات -إقتصاد المعرفة 

الصناعات اإلبداعية

العدد اإلجمالي للوظائف

العدد

اإلنفاق السنوي على البحث والتطوير

مليون دوالر

عدد القطاعات الفرعية ذات األولوية

العدد

الدوليينعدد الطالب 

باآلالف

التعليم

التكنولوجيا

التعاقد الخارجي

القيم المستهدفةالمقاييس األدوار

يحدد الحقا  

يحدد الحقا  

يحدد الحقا  

يحدد الحقا  

290.0

50.0

5,000

3

0

8

30,000

16

2035 25 2017

النهج المرّكز
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2025مخطط القطاع -إقتصاد المعرفة 

2025مستهدفات 

20172025

، والصناعات اإلبداعية، والتعليمةالخارجيوالخدمات ، في التكنولوجياالرقمي والمعرفي، ورائدا  في مجال االبتكار، ويشك ل مصدرا  للمواهب ينبلد متطور على الصعيد: التطلعات

، إجمالي عدد الشركات الناشئة

العدد
لمشاريع التمويل السنوي ل

مليون دوالرالمشتركة، 

98

A

أدوار القطاع

B

ي الشرق األوسط االرتقاء بمكانة لبنان ليصبح وجهة إقليمية تقّدم قيمة مضافة على صعيد خدمات التعاقد الخارجي وليصبح مركزا  عالميا  ف

للمكاتب التي توفّر خدمات التحليل والبحث

الثقافة )سية الرئيالمميزات ، وذلك من خالل االستفادة من يخدمات التعاقد الخارجفي جذب السوق الخليجية من خالل تقديم قيمة مضافة ▪

الجودة األعلى والتخصصتقديموتبرير الفرق في األسعار من خالل( واللغة

المواهبو، واالستفادة من األسعار التنافسية (KPO)لتعاقد الخارجي في مجال العمليات المعرفيةكسب حصة في السوق العالمي ل▪

(STEM)في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات المتوفرة

طاعين العام مجه ز للتعاقد الخارجي يحتوي على مساحات للمكاتب وبنية تحتية حديثة، وذلك من خالل الشراكة بين القع مجم  إنشاء ▪

والخاص

التحّول إلى اقتصاد رقمي عالي اإلنتاجية ورائد في مجال االبتكار ويشّكل مركزا  للمواهب الرقمية

ل إلى منت ج رقمي عالمي من خالل االستفادة من الميزات التنافسية للبنان، ▪ ي السوق، وحجم العالمية الموجودة فالشرائحوتوقعات التحو 

والمالية وتكنولوجيا الشركاتاإلبداعية التمويل، والتخصص في التكنولوجيات 

في القطاعات ذات األولويةالتكنولوجيااالستفادة من التغيرات الجذرية في المجال الرقمي عبر اعتماد ▪

، G2Gخدمات من حكومة إلى حكومة )االلتحاق بموجة الحكومات الرقمية من خالل تقديم الخدمات الرقمية وإجراء العمليات إلكترونيا  ▪

(العمالء، ومن الحكومة إلى G2Bومن الحكومة إلى الشركات 

C
بسمعة عالمية في تخصصات محددةالتحّول إلى مركز إقليمي لإلبداع 

إعداد جدول أعمال شامل لتمكين البيئة اإلبداعية بأكملها▪

تحديد قطاعات معينة لتكون رائدة إقليميا  وعالميا  ▪

الممك نات X

المواهبوالتعليم 

المواهب الرقمية واإلبداعية▪

مواهب التعاقد الخارجي▪

حوكمة القطاع

أة▪ حوكمة غير مجز 

حمالت عالمية للترويج للقطاع▪

والمجمعاتالبنية التحتية المادية واالفتراضية 

البنية التحتية لالتصاالت▪

اإليجارات▪

التمويل

توافر التمويل المستقبلي للمشاريع المشتركة▪

يةسهولة حصول الشركات الصغيرة على الخدمات المال▪

الترويج للقطاع

لتقديم الحوافزالمادية واالفتراضيةالمجمعات ▪

D
في اختصاصات محددةوالطالب الدوليين االختصاصات التحّول إلى مركز تعليمي يجذب الطالب اإلقليميين من مختلف 

لمتابعة الدراسات الجامعية (، والدول العربية، ودول شمال أفريقياالخليج)التركيز على جذب الطالب الدوليين من المنطقة : الدور اإلقليمي▪

والطبية

التركيز على جذب الطالب من الدول الغربية لمتابعة الدراسات العربية والشرق أوسطية: الدور المتخصص▪

مليون إجمالي الصادرات، 

دوالر

باآلالفإجمالي عدد الوظائف، 

عدد الطالب الدوليين،

باآلالف

عدد القطاعات الفرعية ذات األولوية

النهج المرّكز

30

5

180

100

2,000

12.9

200

200

618

0

3

7.7



99

(1/4)مبادرات ذات أولوية -إقتصاد المعرفة 

1الجهة المسؤولة الهدف

KNO.A.2▪ فريق / مجلس

عمل االبتكار

مكاتب نقل التكنولوجياإمكانيات تعزيز 

KNO.B.2▪إيدال إنشاء فريق التعاقد الخارجي في إيدال

KNO.B.1▪ وزارة

الصناعة

في منطقة خارج بيروت وجبل لبنانللتعاقد الخارجي إنشاء مجمع 

KNO.B.3▪إيدال الشركات المستأجرة وتنفيذهاخطة لجذب وضع 

KNO.C.1▪وزارة الثقافة (قطاعين أو ثالثة)قطاعات إبداعية وثقافية محددة النظر في دعم 

KNO.C.2▪وزارة الثقافة االستثمار في البنية التحتية للقطاعات اإلبداعية والثقافية

KNO.D.1▪ةوزارة التربي نشاء فروع لها في لبنانإلجذب المؤسسات التعليمية العالمية 

KNO.D.2▪ةوزارة التربي معالجة القيود على القدرة االستيعابية في أبرز الجامعات

األركان

KNO.A.3▪ فريق / مجلس

عمل االبتكار

لجامعة اللبنانيةلةالتكنولوجياالستفادة من اإلمكانيات 

KNO.A.1▪ فريق / مجلس

عمل االبتكار

في المستقبلضمان التمويل المستمر للبحث والتطوير

A التكنولوجبا

والرقمنة

Bالتعاقد الخارجي

C الصناعات

اإلبداعية

Dالتعليم

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص . الجهة المسؤولة المقترحة 1

غير شاملة

النهج المرّكز
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(2/4)مبادرات ذات أولوية -إقتصاد المعرفة 

1الجهة المسؤولة األركانالهدف

KNO.D.4▪وزارة التربية من وإلى المؤسسات التعليميةسهولة التنقل تحسين 

KNO.D.5▪ وزارة العمل  /

الخارجية

ضمان الشفافية في ديناميات العرض والطلب في سوق العمل

KNO.D.3▪وزارة التربية ليم الثانوي وبخاصة التع)الدولة على مستوى التعليمي بأكمله النظام تحسين 

(في المدارس الحكومية

KNO.X.1.1▪ةوزارة التربي

فريق/ مجلس ▪

عمل االبتكار

ABCDمناهج التعليم الثانوي للتكنولوجياتحديث 

KNO.X.1.2▪ةوزارة التربي

فريق/ مجلس ▪

عمل االبتكار

الجامعة ▪

اللبنانية

ABCDمناهج التعليم العالي للتكنولوجياتحديث 

Dالتعليم

X.1التعليم والمواهب

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص . الجهة المسؤولة المقترحة 1

غير شاملة

النهج المرّكز
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(3/4)مبادرات ذات أولوية -إقتصاد المعرفة 

1الجهة المسؤولة األركانالهدف

X.1التعليم والمواهب

X.4الترويج للصناعات

KNO.X.1.3▪وزارة التربية

يةالجامعة اللبنان▪

إيدال▪

ABCDمناهج التعليم العالي للتعاقد الخارجيتحديث 

KNO.X.2.1▪مجلس النواب

مصرف لبنان▪

إيدال▪

Venture)االستثماريعبر رأس المال ضمان التمويل المستمر 

Capital )في المستقبل

ABCD

KNO.X.2.2▪مجلس النواب ABCDالمنح الخيرية إلى الصناعات اإلبداعية والثقافيةتوفير 

KNO.X.3.1▪ وزارة

الصناعة 

ABCDفي بيروت« قرية المعرفة في بيروت»ع مجم  بناء 

KNO.X.3.2▪إيدال  Smart)« لبنان الذكي»تصميم وإطالق مخطط التراخيص اإللكتروني 

Lebanon)

ABCD

KNO.X.4.1▪ فريق / لجنة

عمل االبتكار

ABCDللبلدحملة تسويق رقمية وتنظيم إعداد 

KNO.X.4.2▪وزارة الثقافة ABCDلمختارةالصناعات اإلبداعية والثقافية اللبنانية لالعالمة التجارية بناء 

KNO.X.4.3▪ فريق/ مجلس

عمل التعليم

ABCDبوابة معلومات إلكترونية للطالب األجانبتطوير 

X.2 إمكانية الحصول على

التمويل

X.3ة البنية التحتية المادي

واالفتراضية

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص . الجهة المسؤولة المقترحة 1

غير شاملة

النهج المرّكز
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(4/4)مبادرات ذات أولوية -إقتصاد المعرفة 

1الجهة المسؤولة األركانالهدف

KNO.X.4.4▪ فريق / مجلس

عمل التعليم

ABCDالمستهدفةالمصدر في دول الترويج لجامعات مختارة 

KNO.X.4.5▪مجلس التعليم

/  العالمي 

وزارة 

الخارجية

توظيفهم في تحسين صورة الخريجين اللبنانيين من خالل الترويج لمستويات

األسواق العالمية

ABCD

KNO.X.5.2▪ مجلس

الوزراء 

ABCDللصناعات اإلبداعية(ة)فريق عمل شامل/ إنشاء مؤسسة 

KNO.X.5.1▪ مجلس

الوزراء 

ABCDتيجية الرقمنةتنفيذ استراليقود الوطني لالبتكار كفريق عمل المجلس إنشاء 

KNO.X.5.3▪ مجلس

الوزراء 

ABCDإنشاء فريق عمل لقيادة وتنفيذ استراتيجية التعليم الدولي

X.4الترويج للصناعات

X.5الحوكمة

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص . الجهة المسؤولة المقترحة 1

غير شاملة

النهج المرّكز
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ألخرىالمبادرات اإلضافية ذات الصلة المفصلة في القطاعات أو العوامل التمكينية ا-إقتصاد المعرفة 
المبادرة الهدف

مبادرات أخرى 

متصلة باقتصاد 

المعرفة

في الخدمات المالية X.3.2الرجوع الى المبادرة ▪ Fin.X.3.2ركات تعزيز الوصول إلى التمويل للش

الصغيرة والمتوسطة الحجم في 

مجاالت الصناعات اإلبداعية

في البنية التحتية2الرجوع الى المبادرة ▪ Inf.2وئية تنفيذ استراتيجية األلياف الض

التابعة لوزارة االتصاالت

في التشريعات2.5الرجوع الى المبادرة ▪ Leg.2.5مراجعة البيئة التنظيمية ألنشطة

اقتصاد المعرفة

في التشريعات2.6الرجوع الى المبادرة ▪ Leg.2.6وام تعديل قانون العمل للموظفين بد

جزئي بما في ذلك في الصناعات 

اإلبداعية

في التشريعات1.1الرجوع الى المبادرة ▪ Leg.1.1تعزيز سهولة ممارسة األعمال

في الصادرات والعالمة التجاريةA.1الرجوع الى المبادرة ▪ Exp.A.1تركيز األنشطة الداعمة للتصدير

أو جهة " إيدال"مثال ، ضمن )ودمجها 

(جديدة

في الصادرات والعالمة التجاريةA.2الرجوع الى المبادرة ▪ Exp.A.2 دعم تعزيز الصادرات

النهج المرّكز
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قائمة المحتويات

الحلقة االقتصادية المفرغة▪

ملخص تشخيص القطاعات والمعينات –

المستقبل الواعد▪

النهج المرّكز▪

القطاعات–

الزراعة▫

الصناعة▫

السياحة▫

الخدمات المالية▫

اقتصاد المعرفة▫

المنتشرين▫

العوامل المساعدة–

بنية تحتية▫

عوامل التمكين األخرى▫

مشاريع الرائدة –

آلية التنفيذ–

النهج المرّكز



105

تطلعات القطاع -اإلنتشار اللبناني 
اللبنانيين الذين يساهمون بفاعلية في التنمية االقتصادية واالجتماعية للبنانمنتشرينللواسعةمشاركة، مع فاعلةسياسة هجرة : التطلعات

الوضع الراهن

2025

2035

ن، ع المنتشرينظام تتب  : مثال  )فاعلة سياسة هجرة 

(االتفاقات بين الحكومات

الثالث إشراك محدود وعالقات ضعيفة مع الجيلين الثاني و▪

من المنتشرين

ستهالك، اال)ارتفاع نسبة تدفق المنتشرين غير المنتجين ▪

(والعقارات

العاملةغير منظمة لليدهجرة ▪

االقتصاد العالمي، وإدارة لدخول تدريب اليد العاملة ▪

العرض والطلب على اليد العاملة بدقة

و منظم تعزيز مصالح لبنان على الصعيد العالمي على نح▪

ومنهجي

يةمجتمع عالمي تربطه عالقات متينة بجذوره اللبنان▪

ك أساسي لنمو  االقتصاد اللبنانياالنتشار ▪ محر 

أ

ب

ج

نهم تعزيز إشراك المنتشرين ونسج عالقات متينة بي

شباب رحلة تعريفية إلى لبنان لل: مثال  )وبين لبنان

(«يوم االنتشار اللبناني»المنتشرين، 

ل القتصاد اللبناني من خالاالنتشار محفز رئيسي ل

في االستثمارات المنتجة والمعارف والنفاذالمساهمة 

مناطقية، تخصيص الحواالت للتنمية ال: مثال  )إلى السوق

ويج لتر« السفير»التوجيه، برنامج / برنامج الرعاية 

(الصادرات

المجلس )إيجاد آلية ضغط فعالة تضمن مصالح لبناند

(ستشاري للمنتشريناال
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2035و 2025مستهدفات -اإلنتشار اللبناني 

المنتشرون المسجلون

%

اتفاقات العمل بين الحكومات

العدد

ينعدد المشاريع الضخمة السنوية للمنتشر

العدد

التواصل

غرس البذور

الحصاد

القيم المستهدفةالمقاييس األدوار

يحدد الحقا  غير متوفر

يحدد الحقا  غير متوفر

غير متوفر

25 20172035

يحدد الحقا  

10

55%

30
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2025مستهدفات 2025مخطط القطاع -اإلنتشار اللبناني 

اللبنانيين الذين يساهمون بفاعلية في التنمية االقتصادية واالجتماعية للبنانمنتشرينللواسعةمشاركة، مع فاعلةسياسة هجرة : التطلعات

2025مستهدفات  أدوار القطاع

البيانات والتحليالتالممك نات

تحليل البيانات▪ X

%، المسجلونالمنتشرون 

B
رين اللبنانيينالرابط بين لبنان والمنتشلتمتين للمنتشرين لتوسيع نطاق جهود اإلشراك وتعزيز الهوية الوطنية شاملة قاعدة بيانات إنشاء : «التواصل»" 

(مثال ، احتفاالت الذكرى المئوية، ويوم لبنان)مجتمعات حيوية في بلد اإلقامة عبر إجراء فعاليات وطنية بارزة بناء ▪

«العودة إلى الجذور»برامج التعريف بالوطن من المنتشرين عبر الشابة توطيد الروابط مع األجيال ▪

االنتماء لدى المنتشرين على اختالف أجيالهم عبر الهويات الخاصة للمنتشرينإعادة إحياء الشعور ب▪

60-50االستفادة من مصادر عد ة لبناء قاعدة بيانات للمنتشرين وتوسيع نطاق مبادرات اإلشراك▪

العدداتفاقات العمل بين الحكومات، 

A
لمراقبة حركات عنظام تتبّ إعداد الجيل الجديد من اليد العاملة اللبنانية وتنظيمه واالستثمار فيه ليكون مستعدا  لدخول االقتصاد العالمي مع إنشاء :«البذورغرس »

الهجرة

تنسيق عملية تصدير المواهب بين الباحثين عن العمل والشركات األجنبية من خالل االتفاقات بين الحكومات▪

القرارصنع وتعزيز عملية الهجرة بشكل استباقي لتخطيط تتب ع بلد إقامة المنتشرين ومهنتهم ▪
10

C
مثال ، الفنادق، )عدد المشاريع الكبرى 

#التي يتوالها المنتشرون، (والمصانع

قل االستفادة من شبكة المنتشرين للدفع بعجلة النمو االقتصادي من خالل تشجيع االستثمارات المنتجة، والنفاذ إلى أسواق التصدير ون:«الحصاد»

الخبرات وتوجيه التحويالت المالية إلى مشاريع التنمية/المعارف

لتشجيع االستثمارات في القطاعات المنتجةتقديم الحوافز الخاصة بشكل استباقي للمستثمرين في دول االنتشار ▪

للمنتشرين لترويج الصادرات اللبنانية« السفير»إنشاء برنامج ▪

الرعاية/ التوجيهنقل معارف وخبرات المنتشرين إلى الشركات المحلية من خالل برامج ▪

التدفقات المالية من المنتشرين نحو مشاريع التنمية المنتجة/ توجيه التحويالت ▪

30

D
تشاري مؤلف أي االستفادة من قوة الضغط في مراكز العالم من خالل إنشاء مجلس اساالستفادة من القدرة على التأثير وإضفاء طابع رسمي عليها،:«التأثير»

من المنتشرين النافذين

مصالح لبنان في رويج لوالتتشكيل مجلس استشاري للمنتشرين يضم  مجموعة من المنتشرين المختارين للعمل كمستشارين للحكومة في المسائل االقتصادية ▪

المنتديات العالمية
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الوعي والمساءلة

الوعي والترويج▪

(محطة واحدة)توافر المعلومات ▪

فساد▪

التنظيم 

الوعي والترويج▪

وحدة إدارة المنتشرينفساد▪
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(  1/2)مبادرات ذات أولوية -اإلنتشار اللبناني 

1الجهة المسؤولة الهدف

DIA.A.2▪وزارة العمل

وزارة ▪

الخارجية

وضع رؤية واضحة بشأن سوق العمل المحلية والعالمية

DIA.A.4▪وزارة الخارجية العمل الخارجيةأسواق المهارات مع متطلبات مواءمة 

DIA.B.2▪وزارة الخارجية بناء مجتمعات حيوية بين المنتشرين

DIA.B.3▪ وزارة

الخارجية

تعزيز العالقات بين الشباب المنتشر والبلد

DIA.B.1▪ وزارة

الخارجية

تعزيز التواصل بين الحكومة اللبنانية والمنتشرين

DIA.B.4▪ وزارة

الخارجية

هادفامج من خالل برنيناللبنانيباالنتماء لدى المنتشرين إحياء الشعور 

األركان

DIA.A.3▪ وزارة

الخارجية

تصدير القوى العاملة تهدف إلىحول اتفاقيات ثنائية بين الحكومات إبرام 

المواهب

DIA.A.5▪ وزارة

الخارجية

لبنانية للعمل في األسواق الخارجيةتهيئة اليد العاملة ال

DIA.A.1▪وزارة الخارجية تنظيم وتتبع الهجرة

A«غرس البذور»: 

إعداد الجيل القادم 

العاملة اليد من 

ه اللبنانية وتنظيم

فيه واالستثمار 

النخراطللتحضيره 

مياالقتصاد العالفي 

B«التواصل »:

توطيد العالقات 

بين لبنان 

والمنتشرين

DIA.C.1▪ وزارة

الخارجية

ملء قاعدة بيانات االنتشار C«االستفادة:« الحصاد

يز لتحفمن المنتشرين 

النمو

غير شاملة

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص . الجهة المسؤولة المقترحة 1
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(  2/2)مبادرات ذات أولوية -اإلنتشار اللبناني 

1الجهة المسؤولة األركانالهدف

DIA.C.4▪إيدال فرص االستثمار واألعمالحول تسهيل الوصول إلى المعلومات 

DIA.C.5▪وزارة الخارجية الخبرات/المعارف نقل 

DIA.C.2▪وزارة الخارجية ةتحفيز المنتشرين لتوجيه حواالتهم إلى مشاريع التنمية المحلي

DIA.C.3▪وزارة الخارجية تشجيع استثمارات المنتشرين في قطاعات منتجة

DIA.X.1.1▪وزارة الخارجية ABCDامج الحكومةبرتأييدهم لاستعادة ثقة المنتشرين بالحكومة اللبنانية وضمان 

C«الحصاد »:

االستفادة من 

ز لتحفيالمنتشرين 

النمو

DIA.D.1▪وزارة الخارجية لتنفيذفريق عمل مؤلف من المنتشرين لقيادة ا/ تشكيل مجلس استشاري  D«ة االستفاد:«التأثير

من قدرة لبنان على 

فاء وإضالضغط / التأثير 

طابع رسمي عليها

X.1 والمساءلةالتوعية

غير شاملة

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص . الجهة المسؤولة المقترحة 1
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ية األخرىالمبادرات اإلضافية ذات الصلة المفصلة في القطاعات أو العوامل التمكين-اإلنتشار اللبناني 
المبادرة الهدف

مبادرات أخرى 

متصلة باالنتشار

في الصادرات والعالمة التجاريةA.1الرجوع الى المبادرة ▪ Exp.A.1تركيز األنشطة الداعمة للتصدير

أو جهة " إيدال"مثال ، ضمن )ودمجها 

(جديدة

في الصادرات والعالمة التجاريةA.2الرجوع الى المبادرة ▪ Exp.A.2 دعم تعزيز الصادرات

غير شاملة
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نان رؤية لبفي تحقيق الممك نات ذات األولويةوالقطاعات ضمن مبادرة 160~ستساهم 

عدد المبادراتاالقتصادية

تشريع زراعة 

الحشيشة 

لألغراض الطبية

االستفادة من 

رإمكانات التصدي

تحويل الزراعة 

إلى المحاصيل 

عالية القيمة

تحسين أسواق 

الغذاء

تحسين إنتاج 

المحاصيل 

وجودتها

الخدمات 

الحكومية، رأس 

المال البشري، 

...التمويل،

الزراعة

المجمعاتإنشاءالصناعة

الصناعية

إعطاء األولوية 

للقطاعات ذات 

اإلمكانات العالية

الخدمات 

الحكومية، رأس 

المال البشري، 

...التمويل،

ر النظر في تطويالسياحة

ةالسياحة البيئي

تصميم العروض

السياحية 

ساسيةاأل

ى تحويل لبنان إل

وجهة للسياحة 

االستشفائية

تنمية سياحة 

االجتماعات 

والحوافز 

والمؤتمرات 

والمعارض

زيادة عدد سيّاح

الترفيه

، البنية التحتية

ظيم التسويق، التن

والبيانات

اقتصاد 

المعرفة
التحول إلى مركز

تعليمي

التحول إلى مركز

إقليمي لإلبداع

ى تحويل لبنان إل

مركز للتعاقد 

الخارجي

التحّول إلى 

اقتصاد رقمي

التمويل، 

مالترويج، التعلي

الخدمات 

المالية
ز إنشاء مراكز تميّ 

للخدمات المالية

ى تحويل لبنان إل

مركز إلدارة 

االستثمارات 

واألوفشور

تطوير الخدمات 

المالية

سهولة ممارسة 

األعمال، اإلطار 

التشريعي

االنتشار 

اللبناني
-« التأثير»

تشكيل مجلس 

للمنتشرين

-« الحصاد»

االستفادة من 

نشبكة المنتشري

-« التواصل»

ين تعزيز الرابط ب

ينلبنان والمنتشر

« غرس البذور»

دير تصالتهيئة ل-

اليد العاملة 

قاعدة البيانات، 

مالتوعية، التنظي

الممّكنات 

عيةالكفاءة التشريالحكومية

التصدير 

والعالمات 

التجارية

اإلدارة العامة ةالبنية التحتي

ممّكنات القطاعاألدوار االستراتيجية للقطاعات

6

6

12

13

19

15

9

6

10

15

9

1

39

ةالسياسة المالي
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عدد المبادراتمن المبادرات األكثر أولويةمبادرة بدءا  160~كما يجب إطالق 

الصناعة

ةالمبادرات التمكيني

المرحلة األولى
المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

الزراعة

السياحة

اقتصاد المعرفة

الخدمات المالية

االنتشار اللبناني

إنشاء منطقة لصناعة مواد البناء من الجيل الجديد ▪

واالستفادة من جهود إعادة قرب الحدود الشمالية )

(  اإلعمار

ذلك لبيئة األعمال بما فيمهما  قانونا  11تسريع إقرار ▪

القانون التجاري وقانون اإلفالس

ي وضع إطار قانونحكومية، وجود سياسة بافتراض ▪

قابة لتشريع الحشيشة لألغراض الطبية وممارسة الر

عليها

يز ق السياحة مع التركيمليون دوالر لتسو14~جمع ▪

دولة مستهدفة15على 

حملة وطنية لتنظيف الشواطئ العامةإطالق▪

وت في منطقة خارج بيرلتعاقد الخارجيإنشاء مجمع ل▪

بنية اليوفر أفضل خدمات(طرابلس: مثال  )وجبل لبنان 

بتكلفة معقولةتحتية، واإليجار والتسجيلال

لة وضع استراتيجية ▪ للقطاع المصرفيمفص 

وقيع تعزيز وت: تطوير القيمة المقد مة إلدارة األصول▪

فة الضريبي في األسواق المستهداالزدواج اتفاقات 

(قزوينمنطقة بحر مثال ، )

من خالل المنتشرين إعادة إحياء روح االنتماء لدى ▪

هوية ، واالعتراف بحاملي ال«هوية المنتشرين»برنامج 

همكمتحدرين من أصول لبنانية وتقديم المنافع إلي

مناطق إطالق الدفعة الثانية من المناطق الصناعية في ال▪

الجنوبية والساحلية

يا  مع تماشالفني والمهني والتعليمتعزيز التدريب▪

أفضل الممارسات العالمية

(  ال  ضريبة التبغ مث)إطالق مبادرات تنمية اإليرادات ▪

بالمئة 70إلى 40لزيادة نسبة تحصيل الضرائب من 

إطالق برنامج بديل لإلعانات االختيارية لمزارعي▪

التبغ

تسويقالعمليات،،الحوكمة)إطالق برامج تدريب ▪

(التعاونيات المحلية

يروت وألعاب القمار في منطقة بالترفيه تطوير قطاع ▪

ديد القمار وتجلدور الكبرى من خالل تقديم تراخيص 

كازينو لبنان

لبنان في" بتكاراقتصاد اال"لتعزيز حملةق وإطالإعداد ▪

ميةوضمان المشاركة في المؤتمرات والفعاليات العال

تمكين أسواق رأس المال من خالل الطلب المتزايد ▪

مثال ، تسريع إدراج المؤسسات : )على رأس المال

مالي المملوكة للدولة، تمويل برنامج االستثمار الرأس

(من خالل أسواق الدين

اليد العاملة زيادة مستوى الوضوح بشأن بيانات ▪

اللبنانية بحسب المهارات والتخصصات

ل من خالاختصاصات محددة تحفيز الطالب لمتابعة ▪

ضمانات العمل والقروض

لضغط لتخفيف ا( قرب شتورة: مثال  )إنشاء ميناء جاف ▪

عن مرفأ بيروت 

برية الموانئ ال)تبسيط عمليات التفتيش الجمركية ▪

(والبحرية

مع مشاركة إنجاز رقمنة أهم العمليات الحكومية▪

ومراقبة القطاع الخاص

نفاذتحسين استدامة المياه من خالل تعزيز األنظمة واإل▪

زيادة الشفافية في أسواق الجملة من خالل القنوات▪

الرقمية

ه مع كوجهة للسياحة االستشفائية والرفالبنانالترويج ل▪

مراكز التمي ز في المجاالت المتخصصة

ريج تزويد األنظمة التعليمية باألدوات المناسبة لتخ▪

، مثال  )الطالب في تخصصات مرتبطة باالقتصاد 

(الفرق بين العرض والطلب الوطنياستبيان 

رفع مستوى التكامل لضمان استدامة المصارف ▪

مثال ، )دمج من خالل تقديم الحوافز المتعل قة بالالمتعثرة

(القروض الميسرة

مارتسهيل الوصول إلى المعلومات حول فرص االستث▪

ج من خالل تطوير بوابة تشمل الفرص يمكن الولو

إليها من خالل موقع المؤسسة العامة لتشجيع 

ايدال-االستثمارات في لبنان 

غير تفصيلي

~75~45~30

توضيحي
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توضيحي

غير تفصيلي

اقتصاد السياحة

المعرفة

الخدمات 

المالية

الصناعةالزراعة

3
وجهة سياحية رئيسية لقاصدي المدن

6
وجهات سياحية رئيسية لقاصدي الشواطئ

5
مركز للعب والترفيه

7
وجهات سياحية طبيعية وبيئية فاخرة

ضل قرية معرفة ومركز تكنولوجي بالتعاون مع أف1

الجامعات

لشركاتلالخارجيالتعاقدمجمع لتقديم خدمات8

فةوالخدمات التي تحتاج إلى درجة عالية من المعر

10
المجمعات الصناعية الوطنية المتكاملة

4
منطقة مختصة بالمجوهرات واألزياء

9
ةسهول زراعة وإنتاج القنب الهندي ألغراض طبي

11
مناطق زراعية متخصصة

مركز إلدارة األصول وتقديم الخدمات المالية 2

الخارجية

سيضمن إطالق المبادرات التي تم إعدادها نموا  متوازنا  على مستوى المناطق

سهل البقاع

الشمال

جبل لبنان

الجنوب

بيروت

8

7

9

6

6

5

7

7

10

10

10

10

11

10

10

11

2

3

1

4
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قائمة المحتويات

الحلقة االقتصادية المفرغة▪

ملخص تشخيص القطاعات والمعينات –

المستقبل الواعد▪

النهج المرّكز▪

القطاعات–

الزراعة▫

الصناعة▫

السياحة▫

الخدمات المالية▫

اقتصاد المعرفة▫

المنتشرين▫

العوامل المساعدة–

بنية تحتية▫

عوامل التمكين األخرى▫

مشاريع الرائدة –

آلية التنفيذ–
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ما أن تعمل على إصالح البنية التحتية ال سيمن أجل تحقيق النمو في القطاعات المنتجة، على الحكومة

مجاالت3في 

:مثليةوذات األهمية القصوى للقطاعات ذات األولومخطط لها مسبقا  التحتية البنية الإطالق مشاريع 

(وفقا  لبرنامج االستثمار الرأسماليمليون دوالر500)مشروع الباص السريع لبيروت –

(وفقا  لبرنامج االستثمار الرأسماليمليون دوالر500)إعادة تأهيل مطار بيروت –

وفقا  لبرنامج االستثمار مليون دوالر110)الحدود السورية -الطريق السريع رأس بعلبك–

(الرأسمالي

(وفقا  لبرنامج االستثمار الرأسماليمليون دوالر100)شبكة األلياف الضوئية –

:ال يغطيها برنامج االستثمار الرأسمالي مثال  إطالق مشاريع جديدة 

منطقة لتكنولوجيا البناء تركز على التصدير إلى سوريا والعراق–

مجمع مركز المعرفة في بيروت–

تحسين األرصفة في صور وجبيل وبيروت–

جعل بيروت أكثر المدن كفاءة في الشرق األوسط

تحسين المواصالت وجودة المعيشة في المدينة بما في ذلك إدارة النفايات والتلوث–

لمدينةالحوكمة لتحسين –

وضع خطة شاملة للتنظيم المدني–

التي وافق عليها مجلس الوزراء2010خطة الكهرباء لعام مراجعة وتحديث

للحد من الخسائر غير الفنيةمراجعة آلية التوزيع 

ووضع مستهدفات واضحة لتنويع مصادر الطاقةزيادة االعتماد على الطاقة المتجددة 

إطالق مشروع 

م بنية تحتية مه

للرؤية

زيادة كفاءة 

مدينة بيروت

إصالح قطاع 

الطاقة بشكل 

نهائي

A

B

C
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ة إلى الرؤية خالل تنفيذ برنامج االستثمار الرأسمالي، يجب إعطاء األولوية للمشاريع المهمة بالنسب

االقتصادية

رنامج وبالتالي، من المرجح أال تحقق ب. مليارات دوالر، وهو مبلغ يفوق بكثير التمويل المقترح بموجب برنامج االستثمار الرأسمالي4يشير التحليل من األعلى إلى األسفل إلى أن متطلبات التمويل التي يحتاجها لبنان سنويا  للبنية التحتية تتجاوز الـ 1

.االستثمار الرأسمالي المستوى المطلوب من الجهود في مجال البنية التحتية

موازنة برنامج االستثمار الرأسمالي 

بحسب األهمية بالنسبة الى الرؤية 

مليون دوالراالقتصادية، 

4,313

(19%)

5,037

(22%)

4,417

(19%)

أهمية متوسطة

5,732

(25%)

أهمية غير مباشرة

3,440

(15%)

أهمية عالية أهمية عالية

جدا  

حاسمة بالنسبة الى الرؤية

22,939

المراحل/ عدد المشاريع  180 32 111937

مة
عا
ة 
ح
لم

في لبنان، وبالتالي يجب بذل أقصى الجهود لضمان تنفيذها بنجاح 1تمويال  ضروريا  جدا  للبنية التحتية( مشروعا  270حوالي )ستوفر مشاريع برنامج االستثمار الرأسمالي ▪

خاصهناك عدة مشاريع ذات صلة وثيقة بالنمو االقتصادي بشكل عام ، والرؤية االقتصادية بشكل ▪

حاسما  بالنسبة إلى الرؤية ( من مجموع موازنة برنامج االستثمار الرأسمالي% 15)مشروعا  11ي عد  –

موال، وتخصيص بما في ذلك توزيع األ)على مختلف األصعدة منح األولوية للمشاريع ذات األهمية بالنسبة إلى الرؤية االقتصادية، يجب على لبنان لذلك، ولضمان تحقيق األهداف▪

...(الموارد، إلخ

إلى جدول أعمالهاالمشاريع ذات األولوية المرتبطة بالرؤية ينبغي أيضا  على الحكومة إضافة عدد من ▪

تشمل المشاريع ذات

األولوية القصوى 

في برنامج 

ي االستثمار الرأسمال

:ما يلي

مشاريع الطاقة األساسية▪

توسعة مطار بيروت ومرفأ طرابلس▪

إنشاء شبكة لأللياف الضوئية▪

ي بما فيها المنطقة االقتصادية الخاصة ف)مناطق صناعية ▪
(طرابلس

تشمل المشاريع 

األخرى( الجديدة)

:ذات األولوية ما يلي

(رىومناطق صناعية أخ)المنطقة الصناعية الخاصة بالبناء ▪

مجمع مركز المعرفة في بيروت▪

بيروت تحسين التنظيم المدني وتنمية المناطق السياحية في▪

وصور وجبيل

مجلس الوزراءالموقع اإللكتروني لرئاسة: المصدر

أ

النهج المرّكز

فيما عدا عالقتها بالرؤية ، يجب أخذ العديد من المعايير األخرى بعين االعتبار عند تحديد : مالحظة

أولويات مشروعات CIP ( على سبيل المثال ، التأثير االجتماعي ، والجدوى ، واالعتماد المتبادل ، وما إلى
.(ذلك
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<25%

46%

2%

25%

2017

<21%

32%

20252017

44%

2025

86%

ةالنسبة المئويحصة النقل العام، مئويةالنسبة الوقت السفر اإلضافي، 

المتوسط 2.5-المواد الجسيمية

السنوي ميكروغرام في المليغرام

المكعب

ية النسبة المئوالنفايات المطمورة، 

من مجموع النفايات

النقلهيئة،"تومتوم"مؤشر،النقل في الدولهيئات،الصحفيالبحث،برنامج االستثمار الرأسمالي،المستدامةللطاقةبيروتبلديةخطة،، قاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية للتلوث الجوي في المناطق الحضريةC40المدن األربعون : المصدر

الصحةوزارة،المركزياإلحصاءإدارة،جلف نيوز،سنغافورةفي البري

النمو ي عد تخطيط المدن وكفاءتها عامال  أساسيا  في التنمية و

االقتصاديين

مليارات 5-٪ من السكان 60، سيكون 2030بحلول عام 

...من سكان المدن-نسمة 

مدينة عالمية في 600ومن المتوقع أن تساهم أكبر ...

أكثر من نصف الناتج المحلي اإلجمالي العالمي

ن المعرفة مالدول الصغيرة الحجم والقائمة على استفادت

تركيز جهودها على تطوير  من خالل لديهانموإمكانات ال

في قلب االقتصادمراكز حضرية عالية الكفاءة

سي، إقليمي رئيعاصمتها إلى مركز سنغافورةحولت 

100ألكثر من اإلقليمية الرئيسيةالمقارتجذبو

1990شركة بحلول عام 

ة ترتكز حول منطقستراتيجية شاملة ادبيوضعت 

ة مع المناطق االقتصادية الخاصذات كفاءةحضرية 

المدينةمحيطة بال

في عدة مجاالتفيها من خالل تعزيز أدائها على تعزيز جودة المعيشة بيروت يجب أن تعمل مدينة 

يجب أن تركز 

منطقة بيروت 

الكبرى على 

مجاالت أربعة 

...رئيسية

عدد تتبع مع ...

من المقاييس 

ان لضمالرئيسية 

حاالنج

يقية جهة تنس/منطقة بيروت الكبرى لضمان وجود مجلسحوكمة نموذج تجديد ▪

في هذا المجالتحل مكان البلديات

قبين المناطالتنمية المتوازنة وتحقيق متكاملة تنظيم مدني خطة وضع ▪

ادراتمن خالل تحديد األولويات وزيادة مبالتركيز على تحسين وسائل النقل ▪

برنامج االستثمار الرأسمالي

تلوث المكافحةفي المدينة، خاصة  من حيثجودة المعيشة بشكل عام تعزيز ▪

وإدارة النفايات

يتطلب تحقيق الرؤية االقتصادية للبنان وجود مركز حضري وتجاري فعال في بيروت

النهج المرّكز
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تعديل التعريفة

لتتماشى مع الدول

النظيرة

يعتحسين إدارة التوز

عم إن اإلجراء الفوري من جانب الحكومة إلصالح قطاع الطاقة من شأنه أن يلغي الحاجة إلى الد

2024بحلول عام 

مليار دوالر، 2030و2024وتطوره المحتمل لعامي « مؤسسة كهرباء لبنان»األداء المالي الحالي لـ

0.7
0.5

1.5

2.7

1.4

0.5
0.3

عم تقد م الحكومة الد▪

لتغطية خسائر 

مؤسسة كهرباء 

لبنان

تسهيل تركيب ▪

ة التوربينات الغازي

الحديثة ذات الدورة 

المركبة بسرعة 

ميغاوات 3000

تقريبا  

تقليل استهالك ▪

المازوت

ادر تسهيل تركيب مص▪

الطاقة المتجددة

قل تقليل خسائر الن▪

والتوزيع

تقليص انقطاعات▪

ى النقل والتوزيع ال

ومدة االنقطاع 0.9

دقيقة60إلى 

مؤسسة »خسارة ▪

«  كهرباء لبنان

المتوقعة بحلول عام 

على أساس 2024

األداء الحالي

التخلص من ▪

نيةالخسائر غير الف

تخفيض الربط ▪

ى بشركة الكهرباء إل

يوما  30

الى تعديل التعريفة▪

سنت 12

ساعة -للكيلوواط

ر على المدى القصي

سنت 14وإلى 

ساعة -للكيلوواط

2030بحلول عام 

ادة هيكلتها أي إع« مؤسسة كهرباء لبنان»يتطلب تنفيذ إنعاش القطاع وضع إدارة سليمة ونموذج تشغيلي جيد لـ

ومأسستها

ان خسائر كهرباء لبن

2017لعام 

ان خسائر كهرباء لبن

2024لعام 

ود تحسين مزيج الوق

وكفاءة التوليد

بكة تقليل خسائر الش

وفقا  للمقاييس

ةالمعيارية العالمي

ربح كهرباء لبنان 

المحتمل والطويل 

األجل بحلول عام 

2030

18 14

A B C D

2024الوفورات المحتملة بحلول عام 

ساعة-اطسنتات بالدوالر للكيلووالعبء على المستهلك،  X

النهج المرّكز
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1الجهة المسؤولةالهدف

البنية التحتية

CIPرمز CIPجزء من 

INF.2تنفيذ استراتيجية وزارة االتصاالت

المتعلقة باأللياف الضوئية

وزارة ▪

االتصاالت

▪ TL01

INF.4سية إلى الوجهات الرئي/تسهيل الوصول من

«انويةالمراكز األولية والث»لتفعيل نموذج 

وزارة األشغال ▪

العامة والنقل

▪ TP10

INF.3 يها بما ف)إصالح البنية التحتية المحلية

(الطاقة والخدمات اللوجستية والمرافق

وزارة األشغال ▪

العامة والنقل

▪ E01,04,0

9,06

▪ TP06, 20

INF.5عية إعطاء األولوية لتمويل المناطق الصنا

برنامج االستثمار الرأسمالي)الحالية 

(1المرحلة 

مجلس اإلنماء ▪

واإلعمار

وزارة األشغال ▪

العامة والنقل

▪ IN01,02

INF.1وزارة األشغال ▪زيادة قدرة المطار االستيعابية

العامة والنقل

▪ TP16,17

غير شاملةمبادرات ذات أولوية-البنية التحتية 

النهج المرّكز
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قائمة المحتويات

الحلقة االقتصادية المفرغة▪

ملخص تشخيص القطاعات والمعينات –

المستقبل الواعد▪

النهج المرّكز▪

القطاعات–

الزراعة▫

الصناعة▫

السياحة▫

الخدمات المالية▫

اقتصاد المعرفة▫

المنتشرين▫

العوامل المساعدة–

بنية تحتية▫

عوامل التمكين األخرى▫

مشاريع الرائدة –

آلية التنفيذ–

النهج المرّكز
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ت 
الممّكنا

حكومية
ال

ةالسياسة المالي

الكفاءة 

التشريعية

اإلدارة العامة

نشر اإلصالحات الجذرية في القطاع العام

يينأداء الحكومات والوزراء المستقبللتقييم اعتبار مستهدفات الرؤية االقتصادية مقاييس ▪

مشاركة القطاع الخاص وإشرافهبإطالق إصالحات الرقمنة الحكومية ▪

لإلفصاح عن أصولقانون:مثال  )مكافحة الفساد من خالل مبادرة رمزية وواضحة حملة إطالق ▪

(، وقانون اإلبالغ عن المخالفات في القطاع العاموأموال المسؤولين

اعتماد قواعد مالية جديدة ومراجعة القواعد القائمة حاليا  

ي بما يشمل خطة العمل لخفض العجز المالإطار اإلنفاق المتوسط األجل ونشره صياغة ▪

سنويا  % 1بنسبة 

ا  وفق،من األعلى إلى األسفل يصل إلى مستوى الوزاراتحكومة للمالي سقف تحديد ▪

للمجاالت ذات األولوية ضمن الرؤية االقتصادية

ضرائب من جباية الوتكثيف ، (الضريبة على التبغ: مثال  )اإليرادات تنمية إطالق مبادرات ▪

%  70إلى % 40

تطوير إنتاجية البرلمان

تها، بما الواجب تعديلها أو صياغوالقوانين أبرز المواضيع أجندة تشريعية تشمل صياغة واعتماد ▪

:يتماشى مع توصيات الرؤية االقتصادية

لكترونية يتعلق ببيئة العمل، منها القانون التجاري وقانون التواقيع اإلقانونا  11إقرار تسريع –

واإلفالس

:مثال  )تصادية تشريعات تتعلق بالقطاعات ذات األولوية في الرؤية االقاستحداث تعديل أو إنفاذ أو –

المتعلق بالحوكمة 1660، وتعديل المرسوم الوزاري رقم 2000-221إنفاذ قانون المياه 

(للمناطق الصناعية

بوتيرة أعلىاالقتصاديشاملة لتحفيز النموحكومية ناتكما يجب تفعيل ثالثة ممك  

A

B

C

النهج المرّكز
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0.5

0.5

1.1

-0.5

1.4

0

-0.6

0.2

-0.4

-0.2

1.2

1.0

0.8

0.6

1.4

0.4

1.6

1606 122004

0.7

-0.3

0.9

0.3

-0.5

1008 14

اإلمارات 

العربية 

المتحدة

إستونيا

األوروغواي

جورجيا

لبنان

73

30أفضل 

20172025

146

50أفضل 

مؤشر الحكومة اإللكترونية، 

المرتبة

المرتبةمؤشر مدركات الفساد، 

النسبة المئويةفعالية الحكومة، 

70%

35%

اإلنتاجيةتعزيز

نقطة على الرغم من تمّكن العديد من الحكومات 0.2انخفضت عالمة لبنان بـ

من تعزيز فعاليتها

الحكوميةالرقمنة 

ادالفسالقضاء على 

(جودة الخدمات)1فعالية الحكومة

2.5-، والعالمة األضعف هي 2.5و2.5-العالمات بين 

يجب أن تعمل الحكومة على ثالثة أصعدة لتحسين كفاءتها 

المستهدفاتالوصف والمبادراتالمجال

إعداد وتفعيل إطار مراقبة ▪

اإلنفاق

تطبيق إطار إدارة األداء على ▪

مستوى الجهات الحكومية

من إنشاء وكالة لبنان الرقمية ض▪

مكتب وزير الدولة لشؤون 

التنمية اإلدارية

الشروع في إنشاء منصة ▪

ركةتكنولوجيا المعلومات المشت

جية تفصيل وتفعيل استراتي▪

الحكومة اإللكترونية

وضع الرؤية واالستراتيجية ▪

الوطنية لمكافحة الفساد مع 

التركيز على الوعي والمالحقة

القضائية

ة إطالق مبادرات رئيسية ومحوري▪

قانون: مثال  )لمكافحة الفساد 

، وال المسؤولينأمإلفصاح عن ا

(وقانون اإلبالغ عن المخالفات

لحكومة اإللكترونيةألمم المتحدة ل، مؤشر ا2017مدركات الفساد البنك الدولي، مؤشر–مؤشرات الحوكمة في العالم : المصدر

الرقمنة : بهدف تعزيز كفاءة اإلدارة العامة ستتم معالجة ثالثة مجاالت رئيسية ذات أولوية وهي

والفساد واإلنتاجية

النهج المرّكز
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مبادرات ذات أولوية-اإلدارة العامة 

1الجهة المسؤولة الهدف

PUB.B.1▪مكتب رئاسة مجلس الوزراء

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية ▪

اإلدارية

اإلدارية إنشاء وكالة لبنان الرقمية ضمن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية

لقيادة جهود في هذا المجال

PUB.B.3▪ن مكتب وزير الدولة لشؤو

التنمية اإلدارية

وية ألهم تفصيل استراتيجية الحكومة االلكترونية وتفعيلها وإعطاء األول

العمليات

PUB.E.1▪إدارة اإلحصاء المركزي زيادة القدرة على جمع البيانات وإجراء اإلحصاءات في الحكومة  

PUB.F.1▪ فريق اقتصادي مؤقت

لرؤية لبنان

يذ الرؤية تطوير وإنشاء آلية رسمية للتنفيذ مسؤولة عن اإلشراف على تنف

االقتصادية

PUB.C.2▪ وزارة الدولة لشؤون

مكافحة الفساد

إطالق مبادرات رئيسية لمكافحة الفساد 

PUB.B.2إطالق مبادرة إلنشاء منصة مشتركة لتكنولوجيا المعلومات

PUB.C.1▪ وزارة الدولة لشؤون

مكافحة الفساد

إعداد رؤية واستراتيجية محلية لمكافحة الفساد

PUB.A.1▪ مكتب رئيس مجلس

الوزراء 

وضع وتنفيذ إطار إلدارة األداء على نطاق الجهات الحكومية   A تعزيز اإلنتاجية

Bرقمنة الحكومة

Cالقضاء على الفساد

Eأنظمة البيانات

Fآلية التنفيذ

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص . الجهة المسؤولة المقترحة 1

غير شاملة

النهج المرّكز

مكتب رئاسة مجلس الوزراء▪

اريةمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلد▪
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مبادرات ذات أولوية-العالمة التجارية اللبنانية وتعزيز الصادرات 

1الجهة المسؤولة الهدف

EXP.A.2▪  ت حدد الحقا دعم تعزيز الصادرات

EXP.B.1▪وزارة الخارجية لدإنشاء العالمة التجارية للبلد وإدارة عدم االستقرار الملموس في الب

EXP.A.1▪ مكتب رئاسة مجلس

الوزراء

أو جهة" إيدال"مثال ، ضمن )تركيز األنشطة الداعمة للتصدير ودمجها 

(جديدة
Aتعزيز الصادرات

Bدالعالمة التجارية للبل

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص . الجهة المسؤولة المقترحة 1

غير شاملة

النهج المرّكز
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20%

14%

20%

27%

لمئوية النسبة ااإليرادات الضريبية، 

من الناتج المحلي اإلجمالي

مئوية النسبة الالنفقات الحكومية، 

من الناتج المحلي اإلجمالي

10%
ال ينطبق

توقعات الخروج عن المبالغ 

النسبة المئوية الفعلية، 

-3%

-8%

من النسبة المئويةالعجز المالي، 

الناتج المحلي اإلجمالي

20172025 يمكن االستفادة من أربع فئات واسعة من التدخالت لضمان االنضباط المالي

تحقيق المستوى

األمثل من 

اإليرادات

ترشيد التكاليف

أمثلة عن المبادراتالوصفالممكناتالفئات

اإليرادات 

الضريبية

ية تصميم مبادرات ذات أهداف محددة للحد من الفجوة الحال▪

ية في مجال تحصيل الضرائب وتعزيز الجهود الضريب

من إجمالي القدرة الضريبية %70-60 ~إلى%42من 

افةفرض ضريبة القيمة المض▪

إعادة التنظيم▪

غفرض الضريبة على التب▪

اإليرادات غير

الضريبية

اإليرادات ي فاالستفادة من تحليالت البيانات لتقييم التسرب ▪

غير الضريبية

اريفرض رسوم التسجيل العق▪

أو خفض الرواتب واألجور لتتماشى مع /استقرار و▪الرواتب

المعايير العالمية

ةتجميد توظيف موظفي الدول▪

ع تعزيز إطار اإلنفاق المتوسط األجل الحالي ليتماشى م▪إطار اإلنفاق المتوسط األجل

ية أفضل الممارسات، ووضع تخطيط يتجاوز دورة الميزان

الحالية، وتحديد تقديرات اإليرادات والنفقات

ط تجديد إطار اإلنفاق المتوس▪

سم األجل الحالي على مستوى ق

الشؤون المالية الكلية

باط وضع مجموعة من القواعد القابلة للتنفيذ لضمان االنض▪القواعد المالية

ديون المالي على مستوى مفصل، وخاصة النفقات وسقف ال

العامة

فرض سقف على نفقات ▪

الرواتب من قبل الوزارة

ي معدل الدين الى الناتج المحل▪

%120اإلجمالي أقل من 

لية نفقات تشغي

أخرى

تي يمكن إجراء تقييم تحليلي للنفقات لتحديد التكاليف ال▪

خفضها

التحقق من تكاليف اإليجار▪

اء كهرب»الدفع لـ

«لبنان

نوية مليار دوالر تقريبا  من التحويالت الس2إلى 1خفض ▪

لالنتهاء من عجز الكهرباء

زتجديد قطاع الطاقة لسد العج▪

المستهدفات 

2025ال يتم احتساب الزيادة في الجهود الضريبية وجباية الضرائب عند وضع الميزانية الحكومية وتوق عها حتى عام : مالحظة

النهج المرّكز

ب
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مبادرات ذات أولوية-السياسة المالية األساسية 

1الجهة المسؤولة الهدف

FIS.2▪وزراة المالية إعداد إطار لإلنفاق على المدى المتوسط  

FIS.4▪وزراة المالية إعداد استراتيجية لخصخصة الشركات المملوكة للدولة

FIS.3▪وزراة المالية الحد من تسربات اإليرادات الحكومية

FIS.5▪وزراة المالية تكوين فرقة عمل لترشيد الميزانية

FIS.1▪وزراة المالية تحديد سقوف لإلنفاق وتفعيلها

السياسة المالية 

والمالية العامة

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص . الجهة المسؤولة المقترحة 1

غير شاملة

النهج المرّكز
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70

40

2017 2025

مرتبة :مؤشرات الحوكمة العالمية

النسبة المئويةالجودة التنظيمية،

األنظمة/ عدد القوانين القطاع
األنظمة/ القوانين 

5

5

6

5 قانون التجارة 

إنهاء العمل

الوساطة القضائية

قانون اإلفالس

ارقانون المختصين في مجال اإلعس

اإلقراض اآلمن

قانون التوقيع اإللكتروني

قانون التعويض باألسهم

قانون الملكية الفكرية

4األسهم المفضلة

عدد السنوات منذ تقديم المسودة xx مرحلة 

الصياغة

مقابالت: المصدر

ألولويةتحديد التشريعات الشاملة لجميع القطاعات وتصنيفها حسب اتم ناسبةكما تم تحديد تشريعات خاصة بقطاعات معينة لضمان وجود بيئة أعمال م1 2

قانون المنافسة

يعود إلى عام 

1942

4 الزراعة

1 الصناعة

4 السياحة

2 الخدمات المالية

4 اقتصاد المعرفة

4 غيرها

أولوية قصوى

أولوية عالية

أولوية

المستهدف عام

2025

ت الئحة التشريعا

والقوانين

النهج المرّكز

من أجل ضمان وجود بيئة أعمال مواتية يجب إقرار عدة تشريعات
ج
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(1/2)مبادرات ذات أولوية -األجندة التشريعية 

1الجهة المسؤولة الهدف

LEG.2.1▪مجلس النواب راخيص تغير كازينو لبنانمؤسسات أخرى منحتعديل اإلطار التنظيمي ل

القمارلعب 

LEG.2.3▪مجلس النواب (360القانون )تحفيز االستثمارات في قطاع السياحة 

LEG.2.6▪مجلس النواب ت اإلبداعيةتعديل قانون العمل للموظفين بدوام جزئي، بما في ذلك في الصناعا

LEG.2.7▪مجلس النواب تحديث البيئة التشريعية إلدارة الصناديق واألصول

LEG.2.5▪مجلس النواب مراجعة البيئة التنظيمية ألنشطة اقتصاد المعرفة

LEG.2.8▪مجلس النواب يا الماليةتحديث البيئة التشريعية للخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوج

LEG.2.2▪مجلس النواب المعايير الدوليةسن  القوانين وتحديثها وإنفاذها لضمان توافق المعايير البيئية مع

LEG.2.4▪مجلس النواب تشجيع المستشفيات على التخصص في مجاالت معينة

LEG.1.1▪مجلس النواب تعزيز سهولة ممارسة األعمال

األجندة 

التشريعية

LEG.2.9▪مجلس النواب إنشاء هيئة أسواق رأس المال

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص . الجهة المسؤولة المقترحة 1

غير شاملة

النهج المرّكز
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(2/2)مبادرات ذات أولوية -األجندة التشريعية 

1الجهة المسؤولة الهدف

LEG.2.11▪مجلس النواب (221/2000قانون المياه )حماية موارد المياه الجوفية 

LEG.2.13▪مجلس النواب إعادة توجيه دعم التبغ نحو مجاالت أكثر إنتاجية

LEG.2.16▪مجلس النواب إعداد إطار تنظيمي للوصفات الصيدالنية

LEG.2.17▪مجلس النواب صاديزيادة مشاركة القوى العاملة وتوظيف النساء لمواصلة إشعال النمو االقت

LEG.2.15▪مجلس النواب وم الوزاري رقم مثال ، تعديل المرس)تذليل العقبات التنظيمية للمناطق الصناعية 

1660)

LEG.2.12▪مجلس النواب تعزيز الشفافية بشأن أسواق المواد الغذائية وتوزيعها بالجملة

LEG.2.14▪مجلس النواب (قانون حق االمتياز)تشجيع تصدير العالمات التجارية اللبنانية 

LEG.2.10▪مجلس النواب ة إذا كان يتماشى مع السياس)الشروع في وضع إطار تنظيمي للحشيشة 

(الوطنية األجندة 

التشريعية

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص . الجهة المسؤولة المقترحة 1

غير شاملة

النهج المرّكز



130

قائمة المحتويات

الحلقة االقتصادية المفرغة▪

ملخص تشخيص القطاعات والمعينات –

المستقبل الواعد▪

النهج المرّكز▪

القطاعات–

الزراعة▫

الصناعة▫

السياحة▫

الخدمات المالية▫

اقتصاد المعرفة▫

المنتشرين▫

العوامل المساعدة–

بنية تحتية▫

عوامل التمكين األخرى▫

مشاريع الرائدة –

آلية التنفيذ–

النهج المرّكز
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إحداث أثر فوري وواضح

مشاريع لتحقيق 3~إطالق )
(مكاسب سريعة

ر إنشاء مشروع رئيسي يعبّ 

عن الرؤية

بةاالستفادة من الفرص المرتق

تصميم تجربة ممتعة للسائح من▪

مع االستفادة من أولها إلى آخرها 

ةتجربة المطار في حل ته الجديد

أنواع من المحاصيل 3-2تصدير ▪

1اللبنانية إلى أسواق جديدة

بالذكرى المئوية 1االحتفال الوطني▪

لبنان »لقيام الدولة اللبنانية 

2020»

لبنان»مركز المعرفة▪

 Smart)«الذكي

Lebanon) الستضافة

يا شركات اإلبداع والتكنولوج

وخدمات التعاقد الخارجي 

عاتداخل وخارج  مجم 

لسطرابمركز : مثال  )المعرفة 

(للتعاقد الخارجي

اء إنشاء منطقة لتكنولوجيا البن▪

بالقرب من الحدود السورية

لالستفادة من فرصة إعادة إعمار

متها سوريا والعراق التي تبلغ قي

مليار دوالر، 300-100نحو 

ئين وتوفير السكن لماليين الالج

العائدين

المحددة بشكل فوري لتوليد الزخم3ـعن ذلك، سيتم إطالق المشاريع الرئيسية الفضال  

سيتم تفصيل المبادرات في مرحلة الحقة1

النهج المرّكز

مفصل الحقا  
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مليون منزل، مما ساهم في زيادة التكاليف اإلجمالية إلعادة 2-1تدمير أدى النزاع السوري إلى

مليار دوالر350-100اإلعمار لتصل إلى 

البنك الدولي، مبادرة الشرق األوسط، المواقع اإللكترونية لمصانع األسمنت، البحث الصحفي: المصدر

ال تقتصر على قطاع اإلسكان3الدمار الالحق بمصانع األسمنت؛ /استنادا  إلى الضرر2السنة؛ / منزل 100,000يشمل ذلك معد ل النمو الطبيعي لـ1

0 10050 200150 300250

لبنان

(اليوم)
ألف40~

سوريا

(اليوم)

ألف90~

2ألف50-70~

سوريا 

(قبل الحرب)

ةالسن/ عدد الوحدات السكنية مقارنة القدرة اإلنتاجية المقّدرة، 

من الطلب % 30-20يمكن للقدرة المحلية على اإلعمار في سوريا أن تحق ق ▪

فقط

، ويتجاوز هذا وحدة على األقلّ 100,000سيبلغ النقص في العرض السنوي ▪

40,000~ى الرقم بشكل كبير إجمالي القدرة اإلنتاجية في لبنان التي تصل إل

وحدة

من قيمة النقص في العرض، على لبنان أن % 20للوصول إلى : مثال  –

%50يزيد قدرته اإلنتاجية بنسبة 

ة إلعادة أمام الجهود اللبنانيلن تشّكل كمية الطلب عائقا  لذلك، على األرجح▪

اإلعمار نظرا  الرتفاع تلك الكمية بما فيه الكفاية

الطلب المقد ر ما بعد الحرب
ألف 200-300

1السنة/ منزل 

متضرر أو مدم ر مليون منزل1-2

التكلفة اإلجمالية المقد رة إلعادة 

3اإلعمار

مليار 100-350

دوالر

المستهدف 
يابالنسبة لسور

النهج المرّكز



133

يجب أن ترك ز مشاركة لبنان في إعادة اإلعمار في سوريا على ن هج البناء الصناعي

تاج اإلنيقوم البناء الصناعي على 

للوحدات المركزي واسع النطاق 

من خالل استخدام التكنولوجيات

التي المؤتمتة والمحّسنةالصناعية 

مةفي سلسلة القيالتكاملتتيح 

النهج المرّكز
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ا  بالنسبة إلعادة اإلعمار في سوريا يقد م البناء الصناعي العديد من المزايا المهمة جد 

مزايا البناء الصناعي

إنتاجية أعلى؛ عدد أقل  من الموظفين في

ورش البناء

الية توليد فرص العمل التي تتطلب مهارات ع

مع انتقال فرص العمل من ورش البناء إلى

المصانع

اجيةخفض تكلفة اليد العاملة وتحسين اإلنت

~30%

تكاليف أقل  

زاء من تقليل الهدر بفضل اإلنتاج الدقيق ألج

يف األسمنت مسبقة الصنع وتخفيض تكال

الصيانة

مهم في سوريا

بسبب انخفاض الدخل والقدرة الشرائية

20%-40%

(وجودة أفضل)وقت أقل  للبناء 

ئة يؤدي تحسين العمليات واإلنتاج في بي

يتينخاضعة للرقابة إلى الكفاءة والجودة العال

مهم في سوريا

لببسبب الفرق الكبير بين العرض والط

~50%

مهم في لبنان

ر ألن فرص العمل التي تتطلب المهارات غي

نانيينمتاحة بكثرة أمام المتخرجين والعمال اللب

النهج المرّكز



135 ، البحث الصحفي، تحليل فريق العمل«Katerra»، شركة «Boklok»، شركة «Prebuilt Australia»، شركة (سنغافورة)، مجلس تطوير اإلسكان «Sekisui House»شركة : المصدر

إسبانيا

«Barcelona Housing Systems»تعتمد شركة ▪

ع في البناء على سبعة ألواح جاهزة يتم جمعها في موق

البناء

السويد

من المنازل % 84يتم بناء ▪

ء الجديدة على طريقة البنا

الصناعي

ن ▪ نحو « Boklok»تؤم 

ألف وحدة سنويا  من 

الوحدات السكنية مسبقة 

ة الصنع والمتكاملة والمؤلف

من أجزاء مسطحة

اليابان

احتل ت شركة▪

«Sekisui House  »

مكانة إقليمية من حيث 

نع توفير المنازل مسبقة الص

وذات الجودة العالية والتي

يمكن تصميمها بشكل 

خاص يتناسب مع 

ك التفضيالت المحلية، وذل

ألف وحدة 18~بمعد ل 

سكنية سنويا  

أستراليا

تصن ع شركة▪

«Prebuilt Residential»

وحدات سكنية مسبقة الصنع

وعالية الجودة، وذلك بمعدل 

وحدة سنويا  300~

البرازيل

لية قد مت البرازيل حوافز ما▪

رين من أجل بناء  للمطو 

منازل تناسب ذوي الدخل 

المنخفض، ما أد ى إلى 

مليون وحدة 2.6تسليم 

2016سكنية في 

المكسيك

وف رت شركة▪

«Casas Geo » ما

ألف وحدة 600~مجموعه 

ل سكنية مسبقة الصنع خال

سنة، لكن عوامل عدة 20

في تسببت بإفالس الشركة

، منها المشاكل 2014

المالية، وضعف التخطيط

العمراني، والتغي ر في 

السياسات الحكومية 

الواليات المتحدة

قة ت بنى معظم المنازل مسب▪

الصنع من الخشب

ئة تبرز حاليا  شركات ناش▪

جديدة مختصة بالمنازل 

تؤمن : المتكاملة، مثال  

«  Katerra»شركة 

المنازل من خالل دمج 

سلة منصة تكنولوجية في سل

القيمة

سنغافورة

يستفيد مجلس تطوير ▪

اإلسكان في سنغافورة من

ي التكنولوجيا الصناعية ف

مجال اإلسكان القائم على 

األسمنت والذي تقوده 

الحكومة، وذلك بمعدل 

ألف وحدة سكنية 20-30~

سنويا  

...  استفادت عد ة بلدان في العالم من تكنولوجيات البناء الصناعي في مجال اإلسكان

النهج المرّكز



136 البحث الصحفي؛«Karmod»الموقع اإللكتروني لشركة : المصدر

في « مساكن برزة»المنازل في منطقة 

كلها تقريبا  مسبقة الصنعدمشق 

12وحدة سكنية في 2500تم بناء 

(2015-2014)شهرا  

7وحدة سكنية في 1880تم بناء 

(2013)أشهر 

، وهي شركة تركية رائدة لبناء المساكن«Karmod»بَنَت شركة 

صنع مسبقة الصنع، عدة مجمعات سكنية مؤلفة من وحدات مسبقة ال

العراقفي 

كما استفادت سوريا ودول أخرى في الشرق األوسط من البناء الصناعي... 

النهج المرّكز
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:قد تشمل المكاتب والخدمات المركزية

متجرا  شامال  ▪

مختبرات للبحوث▪

مركزا  للتدريب▪

مركزا  للتوظيف▪

خدمات األعمال المركزية▪

غرفا  لالجتماعات والمؤتمرات▪

مكتبا  مركزيا  للمشتريات▪

مكاتب لممثلي القطاعات▪

مطعما  ومركزا  ترفيهيا  ▪

مكاتب إلدارة المنطقة▪

مكاتب األمن والصيانة▪

مكاتب البيع▪

رسم توضيحي لمنطقة البناء الصناعي

:يشمل المستأجرون

المصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة▪

لمختلطةالمصانع اللبنانية، واألجنبية، وذات الملكية ا▪

مثال توضيحي

137

محطة الكهرباء

مصنع لبناء البيوت مسبقة الصنع

دعم الخدمات اللوجيستية

الكهرباء والخدمات العامة

المكاتب والخدمات

النهج المرّكز
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على األرجح ستكون حمص إحدى أهم أسواق إعادة إعمار سوريا، يليها ريف دمشق وحلب

حمص

إدلب

الرقة

درعا

دير الزور

144

126

94

6242

306

ريف دمشق

حلب 98

75

57

90

140

36

5

4

51

207

4

6

10

52

حماة 46

20

40

26

(2017)توّزع البيوت المتضررة على مستوى المحافظات في سوريا 

رت، باآلالف ت أو تضر  عدد الوحدات السكنية التي تدمر 

(2017)خسائر الحرب –البنك الدولي : المصدر

عة على المدن األخرى  (المدن غير مذكورة على الخريطة)موز 

(المدن مذكورة على الخريطة)مرك زة في مدن رئيسية محددة 

هي مدينة حمص 

ر المدينة الثانية األكث

(بعد حلب)تضررا  

2017التقديرات المتحفظة للبنك الدولي لعام 

طرطوس

حمص

إدلب

حماة

الرقة
حلب

الحسكة

دير الزور

السويداء

ريف دمشق

الالذقية

القنيطرة
درعا

دمشق

لبنان

عين العرب

حلب

حمص

حماةدير الزور

إدلب

الرقة

درعا

دوما

تدمر
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لي ألربعة مواقع قرب الحدود السورية وهي القاع، العب ودية، وشدرا، و: تم  إجراء تقييم أو 

ليوالمصنع أو 

دقيقية27

المصنع

دقيقة27

القاع

دقيقة56

شدرا

1دقيقة51

شكا

سبلين

العبّودية

دقائق4ساعة و

X (السنة/ مليون طن )القدرة على إنتاج األسمنت مرفأ رئيسيمنشأة إلنتاج األسمنت

لدات األقرب هي من الب( إلى البلدتين المجاورتين مشتى حسن ومشتى حمودباإلضافة )بلدة شدرا ▪

إلى المعبر الحدودي الذي يوصل إلى بلدة حديدة ومدينة حمص في سوريا

ر بالرغم من أن  هذه البلدات تقع في منطقة من التالل، تتواجد أراٍض مسطحة قرب المعب▪

الحدودي يمكن استخدامها إلنشاء منطقة للبناء الصناعي

عة التي تحيط بسبب التضاريس الجبلية الواس( من طرابلس: مثال  )ال يسهل الوصول إلى المنطقة ▪

بها

تجعل األراضي السهلية من القاع مكانا  ممتازا  إلنشاء منطقة للبناء الصناعي▪

تي سبق أن تم  تخصيص أرض في القاع إلحدى المناطق الصناعية الثالثة ال–

ز على التي سترك  )تطورها وزارة الصناعة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
–رض قد تتوفر فرصة استخدام جزء من تلك األ(. األرجح على الصناعات الغذائية

فادة مما يمك ن االست)إلنشاء منطقة للبناء الصناعي –أو أرض شاغرة مجاورة لها 
(من البنية التحتية ذاتها ألكثر من غرض

وال  إلى وص)تقع القاع على الطريق الدولي السريع الذي يصل بعلبك بالحدود السورية ▪
(دقيقة بالسيارة20مسافة )وهي قريبة جدا  من الهرمل ، (القصير وحمص

مشتى حمود/ مشتى حسن / شدرا 

القاع

عنجر/ مجدل عنجر / المصنع 

حماه

وت ودمشقالمصنع هو البلدة اللبنانية األخيرة التي تقع على الطريق الدولي السريع بين بير▪

ناعييمكن أن تكون المناطق السهلية في مجدل عنجر وعنجر قابلة إلنشاء منطقة للبناء الص▪

العب ودية هي مدينة حدودية تقع على الطريق الدولي السريع الذي يصل بين طرابلس وحمص▪

العبّودية

النهج المرّكز

حماه

سلمية

حمص

الرستن

دقيقة51

بانياس

مصياف

طرطوس

طرطوس

1.6

0.9

5.1

0.1

1.6

1.35

1.8

صافيتا
دقيقة18ساعة و

عكار

طرابلس

بشري

لبنان

الشمالي

جبيل

جونيه

لبنان
بعلبك الهرمل

بعلبك

زحلة

جبل

لبنان

بيروت

صيدا

التل

الزبداني

يبرود

النبك

دوما

دقائق9ساعة و
دقيقة27ساعة و

دمشق ريف دمشق

البقاع

القطيفة

في حال التنقل الحر عبر الحدود بين شدرا وحديدة1
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للبناء الصناعيفي حين أن  لكل موقع قيمة مختلفة، قد يكون القاع األكثر استعدادا  إلنشاء منطقة

(ال سيما األجزاء مسبقة الصنع المرك بة مع بعضها في المصانع)قد يكون النقل عامال  رئيسيا  في تكلفة وتنافسية أجزاء البناء الصناعي 1

طن500,000باستثناء المصانع التي يقل  إنتاجها السنوي عن 2

، مسافة الطريقتقييم المزايا النسبية للمواقع

القرب من مصانع 

األسمنت

القرب من المرفأ 

واردات : مثال  )

(الفوالذ

لية من بأفضالعبّوديةتتمتع 
حيث سهولة الوصول إلى 

مصادر المواد األولية

لى يمكن للبنان أن ينافس ع
، حمصتقديم الخدمات لمدينة 

في حين أن  ضواحي دمشق
من تستفيد بطريقة أفضل
المصانع السورية

لية ال تتمت ع شدرا باألفض
بيا  بسبب موقعها المنعزل نس

في المناطق الجبلية

ييم يجب إجراء المزيد من التحليالت لتق

ي، األثر االجتماعي واالقتصادي والبيئ

ودراسة توافر األراضي، ومعرفة 

...جاهزية البنية التحتية، إلخ

دية أو العبّويشير التحليل األولي إلى أن 

ة قد تكونان األفضل إلنشاء منطقالقاع 

عمار للبناء الصناعي ترك ز على إعادة اإل

في سوريا

بحكم الجغرافيا، لبنان مؤهل أكثر▪

عوضا  عن)حمصإلعادة اإلعمار في 
نشاء ، لذلك ال ي عتبر إ(ضواحي دمشق

نعالمصمنطقة للبناء الصناعي قرب 

أمرا  مناسبا  جدا  

المعزول جغرافيا  شدرايهد د موقع ▪

والبعيد عن المدن الكبرى إمكانية 

اإنشاء منطقة للبناء الصناعي فيه

المقترحةالمستهدفةسوق اإلعمار 

سوق إلىللوصول المسافة

1اإلعمار المستهدفة

السوق المستهدفة من قرب

2المصانع السورية لألسمنت

من السوق القرب النسبي 

المستهدفة

من داخل)إلى المنطقة سهولة الوصول 

يةمن حيث التضاريس الجغراف( لبنان

رىالمدن اللبنانية الكبالقرب من 

شكا

مرفأ طربلس

سبلين

مرفأ بيروت

دقيقة56

دقيقة51

القاع

(مدينة)حمص 

ساعتان

دقيقة20و

ساعتان

دقائق8و

ساعتان

دقيقة44و

ساعتان

ةدقيق18و

شدرا

(مدينة)حمص 

دقيقة51

دقيقة51

ساعة 

دقيقة32و

ساعة

دقيقة17و

ساعتان

دقيقة53و

ساعتان

دقيقة19و

المصنع

دوما والغوطة

ساعة

دقيقة27و

دقيقة27

ساعتان 

دقيقة15و

ساعتان

دقيقة28و

ساعة

دقيقة41و

ساعة

دقيقة12و

لي أو 

دقائق4ساعة و

دقيقة51

العبّودية

(مدينة)حمص 

ساعة

دقائق7و

دقيقة52

ساعات3

ودقيقة

ساعتان 

ةدقيق12و
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ي تستحوذ على يجب أن يولي قطاع البناء الصناعي األولوية للتكنولوجيات الهيكلية وتكنولوجيا الوحدات الت

نسبة مرتفعة من سلسلة قيمة البناء

، هيئة إنشاء «Prebuilt»، شركة «Precast»، الموقع اإللكتروني «Understanding Construction»، الموقع اإللكتروني «Prillhofer»، الموقع اإللكتروني الرسمي لـ«MGI»شركة : المصدر

، البحث الصحفي«Lindbäcks»، شركة «The Constructor»، الموقع اإللكتروني «Inhabitat»، الموقع اإللكتروني (سنغافورة)األبنية 

اهزةتكنولوجيا الوحدات السكنية الجالتكنولوجيات الهيكليةالوصفتكنولوجيا البناء الصناعي

1

3

5

7

2

4

6

8

1

2

3

4

5

6

7

8

يمكن تصنيع

~25-30  %
من سلسلة القيمة

(في لبنان)

يمكن تصنيع ما 

يصل إلى 

من % 75~

سلسلة القيمة

(في لبنان)

المنازل المؤلفة من 

وحدات مسبقة الصنع

عة األبنية مسبقة الصنع التي تتألف من عد ة وحدات مصنوعة و مجم 

أو ( 3D)األجزاء المرك بة مع بعضها في المصنع )داخل المصانع 

((flatpack)األجزاء المنفصلة التي ت رك ب في موقع البناء 

المنازل مسبقة الصنع

بالكامل

مصنع، المنازل التي يتم صنعها وتجميعها بشكل كامل في داخل ال

أي خارج موقع البناء

األبنية الجاهزة مسبقة

الصنع
نموذج موس ع من نظام ألواح الباطون مسبقة الصنع

ألواح ذات طبقة داخلية 

عازلة 
ونحشوة عازلة بين لوحين مصنوعين عادة من الفوالذ أو الباط

ألواح الباطون مسبقة 

الصنع
عجدران وبالطات الباطون الضخمة مسبقة الصنع في المصان

أطر الباطون مسبقة 

الصنع

نة إلطار الباطون المسلح، بما فيها األعمدة واأل ساسات القطع المكو 

مسبقة الصنع في المصانع

ألواح مسل حة باأللياف

الزجاجية 

زن وضع ألياف زجاجية قوية في داخل الجص أو الباطون ذي الو

الخصائص الخفيف أو البالستيك لتشكيل األلواح، ويعتبر ذلك من

رة الهيكلية المطو 

فةاألطر الفوالذية الخفي
لصنع ألواح من الفوالذ تمت غلفنتها ودرفلتها الستخدامها كقطع

األطر
أولوية متوسطة

أولوية مرتفعة

النهج المرّكز
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ي لبنان ستول د منطقة البناء الصناعي مجموعة من الوظائف التي تتطلب مهارات متوسطة وعالية ف

وسوريا

...(مصانع األسمنت، مستوردو الفوالذ، إلخ: مثال  )باستثناء الوظائف غير المباشرة 

التركيب في موقع البناءمنشأة في منطقة البناء الصناعي

من الوظائف% 33~من الوظائف% 67~

المهارات 

العالية

المهارات 

المتوسطة

%(10)اإلدارة 

ال المصانع  %(28)عم 

%(14)الفنيون 

%(8)النقل والخدمات اللوجستية 

%(33)التركيب في موقع البناء 

%(1)ضمان الجودة 

%(6)التصميم والهندسة 

ال اللبنانيين، وعلى األرجح س3ستحتاج وظيفتان من أصل  يأتي وظائف إلى مهارات عالية أو متوسطة وستكونان مناسبتين للعم 

(الذي يشهد تراجعا  حاليا  )كثيرون من هؤالء من قطاع البناء 
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خطة التنفيذ-مبادرة تكنولوجيا البناء 
M0M1M2M3

30.06.13.20.27.03.10.17.24.01.08.15.22.29.

ى تحديث خطة المنطقة باالستناد إل

مالحظات االتحاد

وزارة الصناعة

مع االتحاد من « ورشة عمل لالتفاق»عقد 

أجل إنهاء خطة منطقة البناء الصناعي، بما

في ذلك تحديد موقع إنشائها

وزارة الصناعة

ل من أج« ورش عمل الستنباط األفكار»عقد 

ناعي، تقديم الخطة األولية لمنطقة البناء الص

وجمع المالحظات واألفكار وغيرها

وزارة الصناعة

:تشرين الثاني1

االنتهاء من تهيئة المقاولين

:تشرين األول1

إنهاء الخطة الرئيسية

تحديد خيارات األراضي

3ورشة العمل 

وزارة الصناعة

مع االتحاد من أجل« ورشة عمل لالتفاق»عقد 

تقديم الخطة الرئيسية وجمع المالحظات

/ الصناعة وزارة 

مقاول

ناعيالصالبناءلمنطقةالكاملةالرئيسيةالخطةإعداد

(إنشائهاموقعإلىإضافيةزياراتذلكفيبما)

از إجراء زيارات أولية للمواقع وإنج

يذالتقييم األولي إلمكانية التنف

وزارة الصناعة

وزارة الصناعةتحديد وتهيئة المقاولين

الجهة المسؤولة

وزارة 

/  الصناعة 

مقاول

التعاون مع أبرز الجهات الفاعلة إلنشاء 

في لتأدية دور استشاري« اتحاد غير رسمي»

التخطيط لمنطقة البناء الصناعي

ف باألرض  (عند االقتضاء)تحصيل حق التصر 

ية الحصول على تراخيص البناء الضرور

(عند االقتضاء)

النشاط

وزارة الصناعة

وزارة الصناعة

:أيلول1

التخطيط لمنطقة البناء الصناعي

واتخاذ القرار النهائي بشأن الموقع

وزارة الصناعة

2ورشة العمل 

إعداد الئحة بأبرز الجهات الفاعلة في

بما في ذلك )قطاع البناء الصناعي 
(مزودي المواد

:آب1

إطالق المشروع

1ورشة العمل 

وزارة الصناعة

توضيحي
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قائمة المحتويات

الحلقة االقتصادية المفرغة▪

ملخص تشخيص القطاعات والمعينات –

المستقبل الواعد▪

النهج المرّكز▪

القطاعات–

الزراعة▫

الصناعة▫

السياحة▫

الخدمات المالية▫

اقتصاد المعرفة▫

المنتشرين▫

العوامل المساعدة–

بنية تحتية▫

عوامل التمكين األخرى▫

مشاريع الرائدة –

آلية التنفيذ–

النهج المرّكز
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آلية رسمية للتنفيذ وإحداث األثر لضمان إنجاز الرؤيةاستحداثيجب 

إدارة األداء ووحدة التسليم

Others

األمين العام
لة للتجديدتكليفه بوالية ثابتة قاب

دعم اإلنجازإدارة األداءإدارة البرامج التواصليالتخطيط االستراتيج

مجلس: مثال  )الهيئات المحلية 

والرأي ،الوزراء والبرلمان

(العام

لجنة: مثال  )الهيئات الدولية 

(المانحين

مجلس الوزراء

رؤية في المرحلة االنتقالية، يمكن إنشاء فريق

هائيبانتظار وضع الهيكل القانوني واإلداري الن

المشاركة والمساءلة واإلفصاحالمشاركة واإلفصاح

غيرها
فريق عمل

الزراعة

فريق عمل

الصناعة

فريق عمل

السياحة

فريق عمل

اقتصاد 

المعرفة

فريق عمل

الخدمات 

المالية

فريق عمل

المنتشرين

فريق عمل

ةالتحتيالبنية

الوزارات والهيئات التنفيذية

أولّي وال يزال 

قيد المناقشة

النهج المرّكز
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وإلى أن يتم إنشاء آلية التنفيذ الكاملة ، سيتم استخدام فريق رؤية مؤقت

الوصف

يكون فريق الرؤية ضمن وزارة قائمة▪

موكليترأس الفريق وزير –

يقد م الفريق التقارير لرئيس الوزراء بشكل منتظم–

ادرات، كما يكون فريق الرؤية معنيا  بكل المواضيع االقتصادية والمب▪

«إدارة األداء ووحدة التسليم»يكون مسؤوال  عن مهام مرتبطة بـ 

:منها

التخطيط االقتصادي االستراتيجي–

إدارة البرامج–

إدارة األداء–

اإلنجازدعم –

التواصل–

ة كجهة مستقلة لها شرعية دستوري« إدارة األداء ووحدة التسليم»تعمل ▪

يقر  مجلس النواب القانون الذي يؤس س هذه الوحدة–

5: مثال  )يحدد مجلس الوزراء مدة والية األمين العام لهذه الوحدة –

(سنوات

معنية بالمبادرات والمواضيع « إدارة األداء ووحدة التسليم»تكون ▪

االقتصادية واالجتماعية والبيئية

التخطيط االستراتيجي االقتصادي واالجتماعي والبيئي–

إدارة البرامج–

إدارة األداء–

اإلنجازدعم –

التواصل–

الموارد الالزمة
موظفا  بدوام كامل20▪موظفين بدوام كامل10▪

واحدأمين عام ▪

المرحلة األولية

2019كانون األول –2019كانون الثاني 

إدارة األداء ووحدة التسليمالتشغيل الكامل لـ

2020كانون الثاني ابتداء  من 

موكلوزير 

فريق الرؤية

رئيس الوزراء

التخطيط 

جياالستراتي

األمين العام

مجلس الوزراء

إدارة 

البرامج
التواصلاإلنجازدعم إدارة األداء

إدارة األداء ووحدة 

التسليم

النهج المرّكز
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األدوار والمسؤوليات: آلية التنفيذ

ضمان التنفيذ في يشرف مجلس الوزراء، على التقدم المحرز في عملية التنفيذ، وتتخذ اإلجراءات الضرورية لتعزيز المساءلة و

.الوقت المناسب من قبل كل الجهات المعنية ذات الصلة

:يشمل المجلس

رئيس الجمهورية▪

رئيس مجلس الوزراء▪

نائب رئيس مجلس الوزراء▪

وزير المالية▪

وزير االقتصاد والتجارة▪

وزير الخارجية والمغتربين▪

مجلس الوزراء

إدارة األداء 

مووحدة التسلي

:تتولى عدة مسؤولياتتقود التعاون في مرحلتَي التخطيط والتنفيذ، وترفع التقارير إلى الهيئة العليا للتنمية االقتصادية و

ة والمتوسطة األجل، بما في ذلك تحقيق التوافق بين البرامج المنبثقة عن الرؤية والموازنات السنويالتخطيط االستراتيجي▪

هات المعنية ، بما في ذلك متابعة التقدم المحرز في المشاريع الكبيرة وضمان التعاون المالئم بين كل الجإدارة المشاريع▪

المشاركة في عملية التنفيذ، بما في ذلك إزالة العوائق والتعاون مع الجهات الداعمة

ل هذه وستشك  . من خالل مراقبة مؤشرات األداء الرئيسية التابعة للرؤية وإصدار التقارير العامة بانتظامإدارة األداء ▪

التقارير أساسا  للمساءلة، وإدارة النتائج، والشفافية مع الرأي العام

للجهات التنفيذية إلزالة العوائق وتوفير الخبرات الالزمةتقديم الدعم ▪

، بما في ذلك الحوارات مع المجتمع المحلي والمجتمع الدوليالتسويق والعالقات العامة▪

فرق عمل 

القطاعات

:  مثال  )نفيذ يتكون كل فريق مسؤول عن تنفيذ جدول أعمال القطاع المعنية به، ويشمل ممثلين عن كل الجهات المعنية بالت
وتيرة : مثال  )ا  وسيضع كل فريق نموذجا  تشغيلي. الذي يؤدي دور األمين العامإدارة األداء ووحدة التسليمعن وممثل ( الوزارات

(االجتماعات

ت ناقش مع المزيد من التفاصيل

النهج المرّكز
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أنشطة رئيسية9، ينبغي االنتهاء من 2019في غضون ذلك وبحلول نهاية عام 

المهام

المؤقتأعضاء الفريق االقتصادي توظيف وتدريب ▪المسؤوليات العامة

لتحديد األولوياتالمقترحةاآللية ( مراجعة)إعداد ▪يالتخطيط االستراتيج

المقترحةالمبادرات الئحة مراجعة وتفصيل ▪

التي سيتم إطالقها في السنة األولى من التنفيذتحديد المبادرات ذات األولوية ▪

مسؤولية المبادرات ذات األولويةمختلفة لتول ي تعيين فرق عمل ▪

إدارة البرامج

إدارة األداء

ادرات التي ستكون مسؤولة عن مختلف مبتصميم وإنشاء وإطالق فرق العمل المختلفة ▪

الرؤية

املة ضمن خطط تنفيذ شدعم فرق العمل المختلفة في تفصيل المبادرات ذات األولوية ▪

...، وذلك من خالل االجتماعات، وورش العمل، إلخ(ركائز3إعداد خطط من )

يس المرتبطة المعتَمدة، والبدء بجمع المقايمؤشرات األداء الرئيسية المختلفة البدء بتجميع ▪

بها بشكل منتظم من الجهات ذات الصلة من أجل المراقبة المستمرة

ي تفعيل ال سيما التقدم المحرز فإصدار تقارير ربع سنوية حول التقدم الذي تحرزه الرؤية ▪

لة فرق العمل وإعداد خطط التنفيذ المفص 

إدارة األداء ووحدة »دعم إعداد مشروع القانون المتعلق بتشكيل وإضفاء الطابع المؤسسي على آلية المؤقت وفي موازاة ذلك، على فريق الرؤية

PUB.F.1مبادرة : «التسليم

النهج المرّكز

الجدول الزمني

▪ 31 Dec 2018

▪ 31 Feb 2019

▪ 31 Feb 2019

▪ 15 Mar 2019

▪ 15 Mar 2019

▪ 31 Jan 2019

▪ 31 Aug 2019

▪ 30 Jun 2019

▪ 30 Jun 2019
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الخطوات التالية

تفعيل خطط التعميم والتواصل▪

الحصول على مصادقة رسمية من مجلس الوزراء التالي▪

التعاون مع مجلس النواب لتسهيل المصادقة على الخطط ▪

ي ذي االقتصادية الحكومية المستقبلية وجدول األعمال التشريع

الصلة
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I .الملخص التنفيذي

ملخص الفصول.    أ
المنظور االقتصادي.  ب

يتطور االقتصاد الكل  1.

الصادرات)بيانات التبادل التجاري 2.
(والواردات

تحليل القطاعات.   ج
الموارد الطبيعية1.
الزراعة2.
الصناعة3.
السياحة4.
(المالتكنولوجيا واإلع)اقتصاد المعرفة 5.
الخدمات المالية6.
التعليم7.
الرعاية الصحية8.
العقارات والبناء9.

التجزئة والتجارة10.

النقل والخدمات اللوجستية11.

االتصاالت12.

الطاقة والمياه13.

المنتشرون 14.

الكفاءة العمرانية15.

المقاربة المنهجية للمشروع.    أ

إشراك الجهات المعنية وعملية التعميم.   ب

مراجعة المستندات.   ج

III .السياق وتشخيص الوضع

II .المقدمة والمنهجية

ملخص الفصول.    أ

الحاجة الملحة للتغيير.   ب

للبنانالضرورات الحتمية الستراتيجية النمو.   ج

التطلعات االقتصادية ومستهدفات.    د

االقتصاد الكل ي

يةآلية ومنطق اختيار القطاعات ذات األول.    ه

ملخص الفصول.   أ

قطاعات ذات 6)التحليل المعمق للقطاعات . ب

(يإمكانية عالية للمساهمة في النمو االقتصاد
الزراعة1.
الصناعة2.
السياحة3.
اقتصاد المعرفة4.
الخدمات المالية5.
المنتشرون6.

الممك نات المؤسسية والسياسية.   د
المالية العامة1.
سهولة ممارسة أنشطة األعمال2.
السياسة النقدية3.
تفعيل التنمية االقتصادية4.
االتفاقات التجارية والدولية5.

IV .ةتطلعات لبنان االقتصادي: الرؤية

V . العوامل القطاعية المحركة للنمو

االقتصادي في لبنان

مخطط الرؤية االقتصادية

ملخص الفصول.   أ

متطلبات إصالح القطاع العام.  ب

البنية التحتية بما في ذلك مبادرات.   ج

برنامج االستثمار الرأسمالي

متطلبات المالية العامة.   د

المتطلبات التشريعية األساسية.   ه

ترويج الصادرات والعالمات التجارية. و

VI .  طلعاتنات المطلوبة لدعم تحقيق التالممك

ملخص الفصول.   أ

التنسيق واإلنجاز: إطار الحوكمة.  ب

بما في ذلك المجاالت)المرحلة المقبلة .  ج

(التي تحتاج المزيد من الدراسة

VII .آليات المأسسة

رحلة السواح. أ

منطقة تكنولوجيا البناء. ب

تراخيص وعناقيد لبنان الذكي . ج

VIII .مشاريع رائدة
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(1/2)مبادرات ذات أولوية -الزراعة 

AGR. B.1

1الجهة المسؤولة الهدف

واق تحسين الكفاءة والشفافية في األسواق المحلية، بما في ذلك األس

والموزعون بالجملة 

AGR. C.2▪وزارة االقتصاد تقديم برنامج بديل لمزارعي التبغ

AGR. C.1▪ وزارة

الزراعة

إعداد استراتيجية التحول الزراعي

AGR. C.3▪د وزارة االقتصا

والتجارة

تكوين نظرة شاملة ومتكاملة حول برامج الدعم 

AGR. D.1▪ وزارة

الزراعة 

دعم جاهزية تصدير المنتجات اللبنانية 

األركان

AGR. X.1.2▪«الري» ABCDEتعزيز نطاق البحث الزراعي وحجمه

AGR. X.1.3▪وزارة الزراعة ABCDEإطالق برنامج تعزيز قدرات التعاونيات

AGR. X.1.4▪ وزارة

الزراعة

ABCDEتعزيز منظومة ضمان الجودة بما في ذلك خدمات التفتيش الغذائي 

Bتحسين أسواق المنتجات

الغذائية المحلية 

Cل االنتقال إلى المحاصي

عالية القيمة

تعزيز الصادرات D

X.1الخدمات الحكومية

النظر في تشريع زراعة 

الحشيشة

EAGR. E.1▪ وزارة الزراعة الشروع في وضع استراتيجية القنب عبر سلسلة القيمة بأكملها

AGR. X.1.1▪ وزارة

الزراعة

ABCDEتجديد خدمات اإلرشاد

AGR. X.1.5▪ وزارة

الزراعة

ABCDEالشروع في ممارسة شاملة لتسجيل األراضي الزراعية

وزارة ▪

الزراعة

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

غير شاملة
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(2/2)مبادرات ذات أولوية -الزراعة 

1الجهة المسؤولة الهدف

X.4القوانين واألنظمة

األركان

X.3وزارة ▪رأس المال البشري

الزراعة

ABCDEتطوير رأس المال البشري في القطاع الزراعي AGR. X.3.1

وزارة الطاقة ▪

والمياه

ABCDEضمان استدامة المياه من خالل تحسين جهود إدارتها والمحافظة عليها AGR. X.4.1

AGR. X.4.2▪ وزارة

الزراعة

ماية تحسين عملية إضفاء الطابع الرسمي على القطاع الزراعي وزيادة ح

المزارعين

ABCDE

AGR. X.2.1تسهيل استثمار رؤوس األموال في القطاع الزراعيABCDE إيدال▪X.2دعم الصادرات

غير شاملة

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1
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(1/12)مبادرة ذات أولوية تؤسس لتحقيق رؤية القطاع الزراعي 15طرحنا 

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

1الجهة المسؤولة المبادرة الهدف

Agr.B.1في تحسين الكفاءة والشفافية

األسواق المحلية، بما في ذلك

األسواق والموزعون بالجملة 

وسوء ( هكتارات1.4متوسط حجم المشروع الزراعي )أد ت المشاريع الزراعية المشتتة في لبنان 
اتت تفضل إلى فرق في ديناميات السوق التي ب( بحسب وزارة الزراعة)تنظيم تعاونيات المزارعين 

ت يمكن تحسين ديناميات السوق من خالل مبادرا. األسواق والموزعين بالجملة على المزارعين
:  مختلفة

مثل تطوير التطبيقات)عقد شراكات مع القطاع الخاص لالستفادة من األدوات الرقمية ▪
ل السماح مث)، مما يعزز الشفافية في ديناميات السوق (للمزارعين والموزعين والتجار بالجملة

أيضا  قد تساعد هذه األدوات(. للمزارعين بإعالن األسعار وزيادة الشفافية عند تفاوت األسعار
(    مثل تبليغ المزارعين عن حاالت عدم االمتثال)على إنفاذ األنظمة 

األسعار مثل التصنيف بحسب الشفافية و)إعداد نظام تصنيف لألسواق والموزعين بالجملة ▪
ارسات وتوفير حوافز قائمة على التصنيف من شأنها أن تشجع على تطبيق المم( المنصفة
(مثل توفير الحصول على التمويل)المنصفة 

ردت على األسواق والموزعين بالجملة الذين و( مثل سحب التراخيص)فرض ضوابط صارمة ▪
تبليغات بحقهم بسبب ارتكاب ممارسات غير منصفة 

قد تتطلب هذا المبادرة وضع أنظمة جديدة –

وزارة الزراعة▪

Agr.C.1 إعداد استراتيجية التحول

الزراعي

أو ( بغمثل الت)تخصص مساحات كبيرة من األراضي الزراعية للمحاصيل ذات القيمة المنخفضة 
ب إعداد يج(. مثل البطاطا)المحاصيل التي ينخفض الطلب عليها في أسواق التصدير اللبنانية 

يل عالية التجاريين على إنتاج محاص/ استراتيجية شاملة للمحاصيل من أجل حث المزارعين الكبار
:    وعلى االستراتيجية أن تتضمن. الطلب والقيمة

الزراعة تحليل سالسل القيمة للمحاصيل واالستفادة من األبحاث التي أجرتها منظمة األغذية و▪
اولة ومناقشات الط( الري)ومصلحة األبحاث العلمية الزراعية ( الفاو)التابعة لألمم المتحدة 

التجاريين /المستديرة مع المزارعين الكبار
ن مع وزارة بالتعاو)فهم توقعات السوق بشأن أسواق التصدير وفجوات وفرص الطلب المتوقعة ▪

(الخارجية
 على التجاريين، بناء  /إعطاء األولوية للمحاصيل الخمسة أو العشرة لجذب المزارعين الكبار▪

تحليل سالسل القيمة وتوقعات سوق التصدير وتحليل التربة
من خالل )على برامج ترويج المحاصيل أن تتضمن ورش عمل تثقيفية، ومساعدات فنية –

القروض المخصصة /مثل المنح)، والحوافز المالية (خدمات اإلرشاد الزراعي
، وآليات دعم محددة المدة(للمحاصيل

المستوى يجب األخذ بعين اإلعتبار االعتماد على الماء عند تخصيص المحاصيل وضمان بلوغها▪
د من األمثل، كما يجب منح األولوية للمحاصيل التي ال تطلب قدرا  كبيرا  من الماء، مما يح

مستويات اإلجهاد المائي المتنامية 
بحسب المناطق اعتماد خريطة طريق تحدد المشروع التجريبي والجدول الزمني للتنفيذ▪

الجغرافية والمحاصيل 

وزارة الزراعة ▪

تحسين أسواق 

ية المنتجات الغذائ

المحلية 

B

االنتقال إلى 

المحاصيل عالية

القيمة

C

غير شاملة
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(2/12)مبادرة ذات أولوية تؤسس لتحقيق رؤية القطاع الزراعي 15طرحنا 

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

1الجهة المسؤولة المبادرة الهدف

Agr.C.2تقديم برنامج بديل لمزارعي

التبغ

ن أن مليون دوالر سنويا  تقريبا  لدعم برنامج زراعة التبغ من دو40تتحمل الحكومة تكاليف قدرها 

عار السوق فالتبغ هو محصول منخفض القيمة، وأس: يساهم التبغ بدوره في االقتصاد بشكل ملحوظ

بشكل جزئي أو)شخص في المناطق الريفية 45000وفي الوقت نفسه، يعتمد . أدنى من كلفة زراعته

ة اقتصادية ولذلك، يجب طرح خيارات بديلة لتوفير مساهم. على زراعة التبغ لكسب معيشتهم( كلي

:     أكبر مع المحافظة على أو تعزيز مصالح المزارعين، من خالل

.إجراء بحث لتحليل اإلمكانية الستبدال زراعة التبغ بمحاصيل عالية القيمة▪

بما في )ام إجراء بحث لتحليل التربة، والمناخ، ووفرة المياه والجدوى من تنفيذها بشكل ع–

(  ذلك الدخول إلى األسواق المحلية أو أسواق التصدير

ستسهل إجراء بحث وحلقة نقاش مع المزارعين في ما يتعلق ببرامج االختيارات البديلة التي▪

االنتقال من زراعة التبغ إلى زراعة محاصيل عالية القيمة

وم به على البرامج أن تأخذ بعين االعتبار متغيرات عدة، تشمل مستوى الدعم التي تق–

دة، على سبيل المثال خدمات اإلرشاد الزراعي، ومرافق التخزين المبر  )الحكومة ونوعه 

، وربحية المزارعين، والجدول الزمني ومتطلبات الرصد (وضمان األسعار واألسواق

والتنظيم  

ا  عن دعم على البرامج أن تأخذ بعين االعتبار األمثلة العالمية الخاصة باالبتعاد تدريجي–

(نيسياعلى سبيل المثال تركيا، والمكسيك، وتايوان، وتنزانيا وإندو)التبغ وزراعته 

إطالق برنامج اختيار بديل تجريبي، واستخالص الخبرات منه ▪

إطالق برنامج اختيار بديل على الصعيد الوطني ▪

وزارة االقتصاد والتجارة▪

Agr.C.3 تكوين نظرة شاملة ومتكاملة

حول برامج الدعم 

.  عم أو قبولهالم يتم بعد تكوين نظرة متكاملة حول برامج الدعم، ولم تتبلور مبررات رفض طلبات الد
اني المتمثل والهدف الث)وفي ظل وجود الهدف األولي المتمثل بزيادة توليد القيمة في القطاع الزراعي 

لمعايير ، يجب أن تعيد الدولة تقييم برامج الدعم الموجودة، من خالل ا(بتخفيض التزامات الحكومة
:    التالية
فهم األهداف األساسية من البرامج الحالية▪
تقييم فعالية البرامج الحالية وكفاءتها▪
تقييم البدائل المحتملة للبرامج▪
يجب أن لتقييم فعالية برنامج دعم القمح، الذيبشكل خاص، تدعو الحاجة إلى مزيد من البحث▪

:  يأخذ باالعتبار
(على سبيل المثال صناعة المعكرونة المحلية)الصناعات الغذائية التابعة ▪
اعتبارات األمن الغذائي▪
(«الري»تقي مها مصلحة األبحاث العلمية الزراعية )احتمال زيادة إنتاجية القمح ▪

وزارة االقتصاد والتجارة▪

االنتقال الى 

المحاصيل عالية

(تابع)القيمة 

C

غير شاملة
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.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

1الجهة المسؤولة المبادرة الهدف

Agr.D.1دعم جاهزية تصدير المنتجات

اللبنانية 

.  القليلة الماضيةاستمر التصدير الزراعي اللبناني لفئات متعددة من المنتجات باالنخفاض في السنوات

ري ونتج هذا االنخفاض في الصادرات عن انخفاض الطلب من األسواق المستهدفة، والحصار الب

:ويمكن معالجة الحواجز من خالل. والحواجز

الجديدة األسواق الحالية واألسواق)تحديد الحواجز التي فرضتها أسواق التصدير ذات األولوية ▪

:، بما في ذلك(المستهدفة

نية وصحة على سبيل المثال متطلبات الصحة الحيوا)تنظيمات الصحة والصحة النباتية –

ص النبات، بما في ذلك حدود التساهل مع رواسب المبيدات الحشرية والحدود المنصو

(عليها لجهة استعمال مواد أخرى

يل، على سبيل المثال الحواجز المتعلقة بحجم المحاص)الحواجز التقنية أمام التجارة –

(  تعقب، إلخوالتوسيم، وشكل التغليف، وجودة اإلنتاج والنقل ومرافق التخزين، وإمكانية ال

ولية لتوحيد على سبيل المثال شهادة المنظمة الد)تحديد القيود التي يجب تخطيها بحسب أهميتها ▪

ر التصدير  ووضع خارطة طريق تهدف الى تعزيز قدرة لبنان على تأمين أفضل معايي( المقاييس

ناني لالعتماد والمجلس اللب« ليبنور»تنسيق الجهود المتعلقة بالشهادة والنوعية مع مؤسسة –

«كوليباك»

فوق ت)تأمين الدعم المالي المطلوب للمزارعين والمصدرين لتسهيل نيلهم الشهادات الالزمة ▪

(لمنشآت تغليف المواد الغذائية« إيدال»جهود الدعم الحالية لهيئة 

فرض المتطلبات التنظيمية بالتنسيق مع القطاع الخاص ▪

لية للتصدير، إلى جانب القيود المفروضة على المصد ر، يجب مواجهة تحديات البنية التحتية المح▪

:التي تشمل

ن القدرة الالزمة للسماح بنمو– التأكد من أن المطار ومشاريع توسيع المرافئ تؤم 

الصادرات في الموعد المحدد 

طازجةتخفيض مدة التفتيش الجمركي حيثما أمكن، خاصة في ما يتعلق بالمنتجات ال–

وزارة الزراعة ▪

تعزيز الصادرات

D

غير شاملة
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1الجهة المسؤولة المبادرة الهدف

Agr.E.1ة الشروع في وضع استراتيجي

كملهاالقنب عبر سلسلة القيمة بأ

د لراتنج القنب ، على الرغم من عدم قانونيته ، مع قيمة اإل نتاج التي قد اليوم ، لبنان هو ثالث أكبر مزو 

من أجل االستفادة من هذه الفرصة ، وإذا تمت مواءمة. مليار دوالر في بعض التقارير4تصل إلى 

الل تطوير السياسة العامة ، يمكن للحكومة إضفاء الشرعية على إنتاج القنب ألغراض التصدير ، من خ

ا تقوم الح. استراتيجية كاملة ، مع إنشاء الكيانات والسلطات الالزمة للسيطرة على الصناعة كومة أيض 

(:مفص ل تحت قسم التشريع)بوضع إطار تنظيمي 

مجال الزراعة ، سيتم ترخيص نمو الحشيش للمنتجات الطبية ، ويخضع للقيود المتعلقة ب:اإلنتاج▪

مع نظام ينبغي وضع كيان ترخيص إلنتاج القنب جنبا إلى جنب. ومعايير الجودة ، وما إلى ذلك

ظام يجب وضع كيان ترخيص لمعالجة القنب جنبا  إلى جنب مع ن:المعالجة. ترخيص مفصل

.  ترخيص مفصل

ي ميناء على سبيل المثال ف)قد تكون هناك حاجة إلى مرافق مخصصة :البنية التحتية للتصدير▪

لفحص ومعالجة المنتجات القائمة على الحشيش ( بيروت

ماشى مع ستكون هناك حاجة إلى ضوابط صارمة وفعالة لضمان أن تكون زراعة القنب تت:التنفيذ▪

ارمة وينبغي إنشاء سلطة مخصصة إلجراء ضوابط ص. اإلطار التنظيمي ومعايير ضمان الجودة

.  على مرافق إنتاج القنب ومعالجته

ندا يجب أن يكون تصميم اإلطار التنظيمي للقنب من خالل جهود مماثلة مماثلة في أوروغواي وهول

، وغيرها( افي دول مختارة ، بما في ذلك والية كاليفورني)وأستراليا وكندا وتركيا والواليات المتحدة 

وزارة الزراعة ▪

يع النظر في تشر

زراعة الحشيشة

E

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

غير شاملة
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.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

Agr.X.1.1ضرب»ثال  م)ال يزال البعض من صغار المزارعين يستعملون التقنيات التقليدية لجمع المحاصيل تجديد خدمات اإلرشاد »

المدى ، ما يؤدي إلى إنتاج منخفض على(أشجار الزيتون، واالستعمال المفرط للمبيدات الحشرية

تشجيع استعمال ( 1ومن المهم تعزيز نطاق خدمات اإلرشاد الزراعي الرسمية وتوسيعه بهدف . البعيد

.ترشيد استعمال المبيدات الحشرية، واألسمدة والمياه( 2التكنولوجيا والتقنيات التي تزيد اإلنتاجية، و

:    تؤدي خدمات اإلرشاد الزراعي إلى تحقيق التفوق في

مع تحديد أفضل الممارسات المتعلقة بالزراعة، واستعمال المبيدات الحشرية واألسمدة، وج▪

ية، المحاصيل، ومرحلة ما بعد الحصاد، والمجاالت األخرى ذات الصلة لجميع المنتجات المحل

محاصيل كال)ومحاصيل بديلة جديدة ( كالقمح)مع إعطاء األولوية للمحاصيل ذات الكمية الكبيرة 

(التي ستحل مكان زراعة التبغ

(مة العاليةكاالنتقال إلى زراعة محاصيل ذات القي)إمكانية تأمين الدعم التقني لتحول المحاصيل ▪

ي يجب تأمين برامج الدعم المنظمة والمتواصلة للمزارعين الذين يرغبون ف: مالحظة–

راح الذي يكون مسؤوال  عن اقت)« الري»زراعة المحاصيل البديلة، بالتعاون مع معهد 

(  زراعات بديلة وتحديد أفضل الممارسات

يجب النظر في إمكانية تقديم خدمات إرشاد رقمية متقدمة لضمان جميع المزارعين اللبنانيين من 

خدمات اإلرشاد والمعرفة الزراعية في الوقت المناسب وبتكلفة فعالة

نيجيريا ك)مع نظراء دوليين ( وتصيغ بشكل محتمل اتفاقيات تعاون)على الوزارة أن تتعامل ▪

ريب من خالل مثال  تد)ممن تمكنوا من تأمين خدمات إرشاد زراعي على نطاق واسع ( وأثيوبيا

تمتعون الموظفين الشباب الممكنين رقميا  مع مرشدين زراعيين من القطاعين العام والخاص ي

(  بخبرة أكبر

لزراعي من يجب األخذ بعين االعتبار طريقة ذات طابع مؤسسي للتنسيق بين مقدمي خدمات اإلرشاد ا

بغية تجنب ازدواجية الجهود والتأكد من تناسق ( كموردي األسمدة)القطاعين العام والخاص 

االستشارات التقنية    

وزارة ▪

الزراعة

الخدمات 

الحكومية

X.1

األدوار1الجهة المسؤولةالمبادرةالهدف

ABCDE

غير شاملة



158

(6/12)مبادرة ذات أولوية تؤسس لتحقيق رؤية القطاع الزراعي 15طرحنا 

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

Agr.X.1.2 تعزيز نطاق البحث الزراعي

وحجمه

ك تحديد بما في ذل)هناك حاجة الى البحث الزراعي الموس ع لتحديث استراتيجية القطاع الزراعي 

:   ويغطي هذا البحث(. المحاصيل البديلة ذات القيمة العالية

ق ومخصصات المناط( باستعمال عي نات جديدة)تطوير خريطة وطنية منق حة عن التربة ▪

الزراعية المتجانسة

شمل على سبيل ت)تحليل أثر التغير المناخي على الزراعة، واالستدامة البيئية للقطاع بشكل أوسع ▪

(المثال استدامة االمدادات المائية

جري عام بناء  على اإلحصاء الذي أ)إجراء إحصاء واستبيان زراعي جديد ومفص ل بشكل أكبر ▪

وزيع لتحديث عدد المزارعين التقديري، واألثر االجتماعي واالقتصادي للزراعة، وت( 2010

المحاصيل، وهيكل التكلفة والربحية الناتجة عن المحاصيل، إلخ

ة في تحديد وإجراء اختبار جدوى زراعة المحاصيل البديلة لكل من المناطق المتجانسة، بخاص▪

(  بما في ذلك التبغ)المناطق حيث ت زرع المحاصيل ذات القيمة المنخفضة 

حيث التكلفة، يشمل تحليل التنافسية من)سيستلزم ذلك إجراء تحليل شامل لسلسلة القيمة –

اصيل لتحديد المح.( وفرص السوق، وجدوى الزراعة بناء على أحوال التربة والمناخ، إلخ

ذات اإلمكانات العالية

تقييم جدوى تقديم تكنولوجيا زراعية جديدة في لبنان▪

سلسلة من المهم جدا  تطوير الخبرة البحثية في أفضل الممارسات العالمية على مستوى–

لمتعلقة مثال  ا)القيمة الزراعية حيث يشكل ذلك شرطا  مسبقا  رئيسيا  لمبادرات أخرى عدة 

بتعزيز خدمات اإلرشاد الزراعي، واالنتقال في المحاصيل، وإصالحات دعم زراعة 

(  التبغ، إلخ

رك مع ويتم تطبيقه بالتعاون المشت« الري»وضع برامج بحث مت سقة، يشرف عليها معهد ▪

كالجامعات المحلية، ومؤسسات القطاع الخاص المحلية، ورواد)الجهات المعنية ذات الصلة 

(     والمؤسسات العالميينالفكر

«الري»▪

الخدمات 

الحكومية

(تابع)

X.1

ABCDE

األدوار1الجهة المسؤولةالمبادرةالهدف

غير شاملة



159

(7/12)مبادرة ذات أولوية تؤسس لتحقيق رؤية القطاع الزراعي 15طرحنا 

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

Agr.X.1.3 إطالق برنامج تعزيز قدرات

التعاونيات

مع البيانات من أجل الفهم الصحيح للثغرات وتحديد أولويتها في المنظومة الحالية للتعاونية، يجب ج

مع بالتوازي على األرجح–على سبيل المثال من خالل إجراء استبيان للمزارعين )ذات الصلة 

:  شمل التحليلوي. بشكل منفصل لكل سلسلة من سالسل القيمة والمنطقة الجغرافية–( اإلحصاء المنقح

سجل جميع التعاونيات الموجودة بما في ذلك نطاق العمل، واألعضاء ومستوى الفعالية▪

، (اونيات عادة  في المناطق التي تتناولها التع)الخريطة الحرارية للتحديات التي تواجه المزارعين ▪

تشمل )اد ، وتجميع المنتجات والبيع، ومعالجة ما بعد الحصالمعطياتبما في ذلك الحصول على 

، والحصول على التمويل، إلخ(التخزين

ياتالمحصول، لألنشطة التي قد تمارسها التعاون/ وضع قوائم مختصرة، من حيث المنطقة ▪

: ك ز علىأما بالنسبة إلى نقاط الضعف ذات األولوية، فيجب إطالق برامج الدعم المستهدفة التي تر

افيةتعزيز القدرات التنظيمية للتعاونيات الموجودة، بما في ذلك تسهيل الحوكمة والشف▪

ريات، والنفاذ إلى تعزيز القدرات التشغيلية ضمن التعاونيات، بما في ذلك االستخدام األمثل للمشت▪

السوق، إلخ

تقديم التكنولوجيا الرقمية التي تسه ل بشكل كبير قدرات التعاونيات▪

ات التعاونية يجب األخذ بعين االعتبار التعاون بين التعاونيات األفضل العلمية والمؤسس–

ي في على سبيل المثال أغلاير في فرنسا، واالتحاد التعاوني الزراعي الوطن)المنظمة 

إلنشاء برامج الدعم( كوريا الجنوبية

المثال على سبيل)التأكد من أن جميع األدوار واضحة بالنسبة إلى الجهات المعنية ذات الصلة ▪

ات التعاونية، المديرية العامة للتعاونيات، واتحاد االئتمان التعاوني، واالتحاد الوطني العام للجمعي

لتجن ب االزدواجية والتأكد من التعاون المستمر .( إلخ

وزارة ▪

الزراعة

الخدمات 

الحكومية

(تابع)
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Agr.X.1.4 تعزيز منظومة ضمان الجودة

بما في ذلك خدمات التفتيش

الغذائي 

 بد من تعزيز تعتبر معايير الجودة والسالمة دافعا  رئيسيا  لنمو الصادرات، وبهدف التركيز عليها ال

ق الجهود أن وعلى نطا(. «كوليباك»و« ليبنور»بما فيها )المعايير والمؤسسات التي تمنح الشهادات 

:  يشمل

زراعة بالتنسيق دعم التنفيذ التقني لمعايير الجودة عند المزارعين المحليين والجهات الفاعلة في ال▪

مع خدمات اإلرشاد الزراعي وبرامج الدعم لجاهزية التصدير

التحليل، قياس االمتثال المحلي مع معايير الجودة وتعزيزه من خالل خدمات التفتيش ومختبرات▪

 ISOو17025على سبيل المثال )بهدف تأمين االمتثال مع المتطلبات العالمية ذات الصلة 

17020  )

وقد . يالمعايير المتعلقة بالجودة على ضوء استعمال المياه غير المعالجة في أنظمة الر–

ك وزارة بما في ذل)يتطلب التفتيش والتعزيز التعاون بين مجموعة من الجهات المعنية 

، والتأكد من أن متطلبات (الزراعة، ووزارة الطاقة والمياه، ومجلس اإلنماء واإلعمار

ف الصحي الري تتجلى بشكل مناسب في تنفيذ المبادرات المتعلقة بالمياه ومياه الصر

الخاصة ببرنامج االستثمار الرأسمالي

التصدير يجب أن يكون نهج التفتيش قائما  على المخاطر أثناء تحديد أولوية إطالق جهود–

تواجه على سبيل المثال سالسل القيمة ومصادر اإلنتاج التي تتأثر بشكل كبير أو)

(صعوبات جراء قيود الصحة والصحة النباتية المتعلقة بالتفتيش

جب أن تتم تعزيز مراقبة الجودة والقيود في اختبار المنتجات الغذائية المستوردة، التي ي–

ية   بشكل منهجي ومستمر في جميع نقاط الدخول، بما في ذلك المعابر الحدودية البر

–جزئة بما في ذلك المحالت التجارية وأسواق الت–تحفيز الجهات الفاعلة في القطاع الخاص ▪

لطلب االمتثال بالجودة من المزارعين والوسطاء

وزارة ▪

الزراعة

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

الخدمات 

الحكومية

(تابع)

X.1

ABCDE

األدوار1الجهة المسؤولةالمبادرةالهدف

غير شاملة
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Agr.X.1.5 الشروع في ممارسة شاملة

لتسجيل األراضي الزراعية

ة اليوم ، يواجه المزارعون العديد من القضايا مع ممارسات وممارسات تسجيل األراضي الزراعي

جيل على هذا النحو ، ينبغي على الحكومة المبادرة بممارسة شاملة تستهدف قضايا تس. الحالية

:األراضي الزراعية من خالل

يل على سب)إجراء مناقشات واجتماعات مائدة مستديرة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين ▪

ظام لفهم الوضع الحالي وأوجه القصور في الن...( المثال فرق ، رابطات زراعية ، مزارعين 

الحالي 

تطوير قائمة طويلة من التدخالت المطلوبة ▪

إطالق التدخالت ذات األولوية من خالل فرقة العمل الزراعية▪

وزارة ▪

الزراعة

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

الخدمات 

الحكومية

(تابع)

X.1

ABCDE

األدوار1الجهة المسؤولةالمبادرةالهدف

غير شاملة
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Agr.X.2.1تسهيل استثمار رؤوس األموال

في القطاع الزراعي

، يهالضرورية فاإلصالحات تطبيق عدة في القطاع الزراعي من خالل ر تتوفر فرص استثما

:وتتضمن هذه المجاالت المحتملة

د)منشآت خاصة لتخزين األغذية ▪ (بما في ذلك التخزين المبر 

ثل القيود مع التركيز على منشآت تتخطى متطلبات التصدير، م)منشآت خاصة لصناعة األغذية ▪

(التي تفرضها معايير الصحة والصحة النباتية الذي وضعها االتحاد األوروبي

يا وأنظمة أخرى تتعلق بتكنولوج( الزراعة المائية: مثال  )إنشاء وبيع أنظمة ري  متقدمة ▪

المعلومات

:المستثمرون المحتملون

المؤسسات اإلنمائية والمالية▪

وكاالت المانحين الحكومية والخاصة▪

( / رمع تركيز محتمل على االستثمار االجتماعي والمؤث)الجهات الفاعلة في القطاع الخاص ▪

وغيرها/ برامج الدعم / المنافسات 

مع التركيز على )إطالق حمالت تسويق عامة لرفع جاذبية القطاع الزراعي كمسار مهني ▪

(الشباب في المجتمعات الريفية

ع وتسهيل يشكل جذب الشباب إلى القطاع الزراعي عامال  أساسيا  في ضمان استدامة القطا–

وح نحو ، إضافة إلى معالجة مشكلة النز(الرقمية: مثال  )اعتماد وسائل تكنولوجية جديدة 

المدن 

إيدال▪

Agr.X.3.1تطوير رأس المال البشري في

القطاع الزراعي

وتغطي . ةمن المهم تنمية المواهب المحلية لضمان تطوير المهارات المحلية في سلسلة القيمة الزراعي

:برامج تطوير المواهب

مؤسسات تنويع صفوف التعليم الزراعي في الجامعات الحكومية والخاصة وتعزيزها، إلى جانب▪

والتكنولوجيات التعليم والتدريب المهني والتقني، مع التركيز على المهارات المتعلقة بالتقنيات

الزراعية الحديثة 

منظ م فتح المجال أمام المزارعين والجهات المصد رة في القطاع لالستفادة من اإلرشاد ال–

مهارات والمنهجي بهدف تحديد حجم التفاوت بين العرض والطلب على صعيد مختلف ال

ولتحديد المجاالت التي تحتاج الى تحسين الجودة

 Venture)، وشركات رأس المال االستثماريمسرعات الشركات الناشئةالعمل مع ▪

Capital» ، وجهات فاعلة أخرى لدعم االبتكار في القطاع الزراعي من خالل فعاليات

العروض الترويجية المختصة/ الهاكاثون 

وزارة ▪

الزراعة

دعم الصادرات

X.2

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

رأس المال 

البشري

X.3

ABCDE

ABCDE

األدوار1الجهة المسؤولةالمبادرةالهدف

غير شاملة



163

(11/12)مبادرة ذات أولوية تؤسس لتحقيق رؤية القطاع الزراعي15طرحنا 

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

Agr.X.4.1 ضمان استدامة المياه من خالل

ة تحسين جهود إدارتها والمحافظ

عليها

زراعي نظرا  إلى مستويات إجهاد المياه في لبنان والمخاوف الناتجة عنها بشأن استدامة القطاع ال

قليمية طويلة األجل بوجه الطلب المتزايد على المياه، ومن أجل ضمان استدامة الميزة التنافسية اإل

:للبنان على صعيد المياه، ال بد  من رفع جهود إدارتها والحفاظ عليها، بما يشمل

ارة المياه، تحديث البيانات والتحليالت من خالل استخدام أفضل الممارسات العالمية في نماذج إد▪

معدالت بما في ذلك تحليل إمدادات المياه المتجددة، واآلبار، والمخزونات االحتياطية الجوفية، و

االستنفاذ، وأثر التغيير المناخي المتوقع

ام المياه بما في ذلك استخد)إصالح األنظمة التي تنص  على حقوق استهالك المياه بشكل عام ▪

ه وأنظمة الري  على وج( الجوفية، وحفر اآلبار الخاصة، واعتماد العدادات الرقمية، وغيرها

، وغيرها: مثال  )التحديد  (القيود على كفاءة نظام الري 

(معالجة اآلبار غير الشرعية: مثال  )تحسين قدرات اإلنفاذ ▪

، بما في ذلك (الري  بالتنقيط: مثال  )تحفيز استخدام تكنولوجيات الحفاظ على المياه وإدارتها ▪

(وغيرهاأنظمة مراقبة المياه، وأجهزة استشعار مستويات المياه،: مثال  )التكنولوجيات الرقمية 

يتم عبر التعاون الوثيق مع الخدمات اإلرشادية وشركات القطاع الخاص–

(شركة كفاالت: مثال  )يتم تقديم الدعم من خالل ممك نات التمويل عند الحاجة –

وزارة الطاقة ▪

والمياه

مةالقوانين واألنظ

X.4

ABCDE

األدوار1الجهة المسؤولةالمبادرةالهدف

غير شاملة
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.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة للمقترحة1

Agr.X.4.2تحسين عملية إضفاء الطابع

الرسمي على القطاع الزراعي 

وزيادة حماية المزارعين

لذلك، يجب .يشكل الطابع غير الرسمي المسيطر على القطاع الزراعي عائقا  أساسيا  لنموه وتطوره

:معالجة مجاالت رئيسية

رسمية يمنع غياب تسجيل األراضي الزراعية الكبيرة وصكوك الملكية ال: تسجيل األراضي▪

لى الملزمة قانونا  المزارعين من استخدام أراضيهم كضمانات، مما يحد من إمكانية الحصول ع

تفاع ويؤدي أيضا  الغموض حول ملكية األراضي إلى ار. التمويل ويرفع تكاليف رأس المال

النفقات الرأسمالية، وبالتالي إلى الحد  من اإلنتاجية

، وتمكينهم يجب االعتراف بالمزارعين وتسجيلهم بشكل قانوني: االعتراف بالمزارعين وحمايتهم▪

القوانين من االستفادة من برامج الحماية االجتماعية المنظمة، إلى جانب الحماية القانونية بموجب

ول على كما سيسه ل إضفاء الطابع الرسمي على القطاع الحص(. قانون العمل: مثال  )المطب قة 

.  التمويل وعلى الخدمات الحكومية وتحسين جاذبية القطاع للشباب

ات ضد زيادة التأمينات الصحية والتأمينات على الممتلك: التمكن من االستفادة من التأمينات▪

(بما في ذلك من خالل إنشاء صناديق تعاضد)الكوارث الطبيعية 

:تتطلب معالجة هذه المسائل نهجا  مزدوجا  

من الضروري إجراء إصالحات تنظيمية من أجل تأمين الظروف المناسبة إلضفاء الطابع▪

الرسمي على القطاع

لتي يجب ال بد  من إجراء المزيد من التحليالت لتحديد النطاق لكامل للقيود التنظيمية ا–

بخاصة تلك المتعلقة بسياسة األراضي–معالجتها 

سجيل المزارعين يجب إطالق حملة وطنية لتشجيع التسجيل بالتنسيق مع التعاونيات والبلديات لت▪

نزاعات حول واألراضي الزراعية بشكل فاعل مع تقديم اآلليات السريعة في الوقت نفسه لحل  ال

(يتطلب ذلك التعاون مع المحاكم المحلية والوطنية)ملكية األراضي 

ض إضافة  الى جهود إضفاء الطابع الرسمي على القطاع، هناك حاجة الى إضافة العرو–

إلدراج المزارعين في خطط التأمينات الصحية والتأمينات على الممتلكات

وزارة ▪

الزراعة

مةالقوانين واألنظ

(تابع)

X.4

األدوار1الجهة المسؤولةالمبادرةالهدف

ABCDE

غير شاملة
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المبادرات اإلضافية ذات الصلة المفصلة في القطاعات أو العوامل التمكينية األخرى-الزراعة 
المبادرة الهدف

مبادرات أخرى 

متصلة بالزراعة

في الخدمات المالية X.3.1الرجوع الى المبادرة ▪ Fin.X.3.1تسهيل اإلقراض المحلي للزراعة

في التشريعات2.10الرجوع الى المبادرة ▪ Leg.2.10 الشروع في وضع إطار تنظيمي

ياسة إذا كان يتماشى مع الس)للحشيشة 

(الوطنية

في التشريعات2.11الرجوع الى المبادرة ▪ Leg.2.11 قانون )حماية موارد المياه الجوفية

(221/2000المياه 

في التشريعات2.12الرجوع الى المبادرة ▪ Leg.2.12مواد تعزيز الشفافية بشأن أسواق ال

الغذائية وتوزيعها بالجملة

في التشريعات2.13الرجوع الى المبادرة ▪ Leg.2.13إعادة توجيه دعم التبغ نحو مجاالت

أكثر إنتاجية

في الصادرات والعالمة التجاريةA.1الرجوع الى المبادرة ▪ Exp.A.1
تركيز األنشطة الداعمة للتصدير

أو جهة " إيدال"مثال ، ضمن )ودمجها 

(جديدة

في الصادرات والعالمة التجاريةA.2الرجوع الى المبادرة ▪ Exp.A.2 دعم تعزيز الصادرات

غير شاملة
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I .الملخص التنفيذي

ملخص الفصول.    أ
المنظور االقتصادي.  ب

يتطور االقتصاد الكل  1.

الصادرات)بيانات التبادل التجاري 2.
(والواردات

تحليل القطاعات.   ج
الموارد الطبيعية1.
الزراعة2.
الصناعة3.
السياحة4.
(المالتكنولوجيا واإلع)اقتصاد المعرفة 5.
الخدمات المالية6.
التعليم7.
الرعاية الصحية8.
العقارات والبناء9.

التجزئة والتجارة10.

النقل والخدمات اللوجستية11.

االتصاالت12.

الطاقة والمياه13.

المنتشرون 14.

الكفاءة العمرانية15.

المقاربة المنهجية للمشروع.    أ

إشراك الجهات المعنية وعملية التعميم.   ب

مراجعة المستندات.   ج

III .السياق وتشخيص الوضع

II .المقدمة والمنهجية

ملخص الفصول.    أ

الحاجة الملحة للتغيير.   ب

للبنانالضرورات الحتمية الستراتيجية النمو.   ج

التطلعات االقتصادية ومستهدفات.    د

االقتصاد الكل ي

يةآلية ومنطق اختيار القطاعات ذات األول.    ه

ملخص الفصول.   أ

قطاعات ذات 6)التحليل المعمق للقطاعات . ب

(يإمكانية عالية للمساهمة في النمو االقتصاد
الزراعة1.
الصناعة2.
السياحة3.
اقتصاد المعرفة4.
الخدمات المالية5.
المنتشرون6.

الممك نات المؤسسية والسياسية.   د
المالية العامة1.
سهولة ممارسة أنشطة األعمال2.
السياسة النقدية3.
تفعيل التنمية االقتصادية4.
االتفاقات التجارية والدولية5.

IV .ةتطلعات لبنان االقتصادي: الرؤية

V . العوامل القطاعية المحركة للنمو

االقتصادي في لبنان

مخطط الرؤية االقتصادية

ملخص الفصول.   أ

متطلبات إصالح القطاع العام.  ب

البنية التحتية بما في ذلك مبادرات.   ج

برنامج االستثمار الرأسمالي

متطلبات المالية العامة.   د

المتطلبات التشريعية األساسية.   ه

ترويج الصادرات والعالمات التجارية. و

VI .  طلعاتنات المطلوبة لدعم تحقيق التالممك

ملخص الفصول.   أ

التنسيق واإلنجاز: إطار الحوكمة.  ب

بما في ذلك المجاالت)المرحلة المقبلة .  ج

(التي تحتاج المزيد من الدراسة

VII .آليات المأسسة

رحلة السواح. أ

منطقة تكنولوجيا البناء. ب

تراخيص وعناقيد لبنان الذكي . ج

VIII .مشاريع رائدة
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(  1/2)مبادرات ذات أولوية -الصناعة 

IND. B.1

IND. B.2

IND. B.3

IND. B.4

IND. B.5

IND. B.6

IND. X.1.1

1الجهة المسؤولة

وزارة ▪

الصناعة

وزارة ▪

الصناعة

وزارة ▪

الصناعة

وزارة ▪

الصناعة

وزارة ▪

الصناعة

وزارة ▪

الصناعة

ليبنور▪

الهدف

لمناطق توسيع التخطيط واإلشراف االستراتيجيين لضمان المواءمة بين ا

الصناعية

من خالل الخدمات: مثال  )تعزيز القيمة المقترحة للمناطق المخطط لها 

(اإلضافية

(تحديد المشغلين من القطاع الخاص)تسريع إطالق المناطق المخطط لها 

(تستهدف سوريا)إنشاء منطقة لتكنولوجيات بناء الجيل الجديد 

التخطيط للموجة الثانية من المناطق الصناعية

بالقرب : مثال  )تقييم إمكانية إنشاء ميناء جاف عند تقاطع الطرقات الدولية 

(من شتورة

اعتماد وإنفاذ ودعم االلتزام بمعايير الجودة الصناعية

األركان

AB

IND. X.2.1▪إيدال شرين مع التركيز على استثمارات المنت)تعزيز جهود جذب االستثمارات 

(المباشرة

AB

B

المجمعات 

الصناعية 

الوطنية 

المتكاملة

X.1ضمان الجودة

X.2التمويل

IND. X.2.2▪إيدال 360ABتفعيل المادة االستثمارية للقانون 

غير شاملة

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1
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(  2/2)مبادرات ذات أولوية -الصناعة 

IND. X.4.2

1الجهة المسؤولة

وزارة الداخلية▪

الهدف

(بما في ذلك فترة التفتيش المادي)تحسين اإلجراءات الجمركية 

األركان

AB

IND. X.3.1

IND. X.4.1

وزارة ▪

الصناعة

وزارة ▪

االقتصاد 

والتجارة

ز التعليم إعادة توجيه وتعزي: مثال  )زيادة توافر اليد العاملة الفنية الماهرة 

(والتدريب المهني والتقني

ة أغادير، اتفاقي)االنضمام بشكل اختياري إلى عقد اتفاقيات تجارية جديدة 

(ومنظمة التجارة العالمية

AB

AB

X.3رأس المال البشري

X.4الممّكنات العامة

غير شاملة

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1
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(1/5)مبادرة ذات أولوية تؤسس لتحقيق رؤية القطاع الصناعي 12طرحنا 

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

1الجهة المسؤولة المبادرة الهدف

Ind.B.1 توسيع التخطيط واإلشراف

اءمة االستراتيجيين لضمان المو

بين المناطق الصناعية

مة األمم منظ/ يجب تحقيق التوافق بين األهداف ونهج المناطق الصناعية التابعة لوزارة الصناعة 

وأي )رابلس وتلك المتعلقة بالمنطقة الصناعية الخاصة في ط( اليونيدو)المتحدة للتنمية الصناعية 

:من خالل( جهود أخرى ذات صلة، حالية أو مستقبلية

ل بما في ذلك إيدا)إعداد منتدى للنقاش بشكل دوري بين كل الجهات المعنية ذات الصلة ▪

لفهم ( رهاوالمجلس االقتصادي واالجتماعي وهيئة المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس وغي

التخصصات والمستهدفات المتعلقة بالجهود المختلفة

ن المستأجرين في التنافس السلبي بي: تحديد مجاالت التداخل المحتملة بين الجهود المختلفة، مثال  ▪

المناطق الصناعية نفسها

معالجة مجاالت التداخل من خالل تحديد المهام الموضوعية الواضحة لكل منطقة، مع تحقيق▪

نطقةالتوافق على صعيد توزيع المستأجرين المستهدفين والقطاعات الفرعية على كل م

:  مثال  )ة مناقشة المجاالت المحتملة للتعاون والتآزر في المنطقة، بما في ذلك الخدمات المشترك▪

(عمليات الشراء

تأسيس لجنة لضمان التعاون وإزالة العوائق بشكل مستمر▪

وزارة الصناعة▪

Ind.B.2اطق تعزيز القيمة المقترحة للمن

من خالل : مثال  )المخطط لها 

(الخدمات اإلضافية

ادية تقدم أنشأت وزارة الصناعة، وبالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، مناطق اقتص

من البنية مميزات واضحة للمستأجرين، بما في ذلك إيجار ميسور التكلفة، والقدرة على االستفادة

خدمات وال( الطاقة الكهربائية على مدار الساعة، وشبكات المرافق، وغيرها)التحتية عالية الجودة 

طق من ويمكن تعزيز القيمة المقترحة لهذه المنا(. إدارة الموقع، واألمن، والصيانة، وغيرها)اإلدارية 

:خالل تقديم مجموعة من األمور التالية

د ومنشآت تغليف األغذي: مثال  )خدمات مركزية خاصة بالقطاع ▪ ة الحائزة منشآت التخزين المبر 

(في مناطق صناعة األغذية( ISO)على شهادة المنظمة الدولية للتوحيد القياسي 

موارد منشآت التدريب والعمليات المركزية الخاصة بال: مثال  )الخدمات التجارية المشتركة ▪

(البشرية والمالية وغيرها

(الموقعمناطق تفتيش الجمارك متوفرة في: مثال  )البنية التحتية التي تمك ن التصدير ▪

التنسيق الوثيق مع وكاالت تطوير التصدير وتشجيعه  ▪

توفير جلسات لبناء القدرات المستهدفة الخاصة بالمهارات التقنية المطلوبة▪

وزارة الصناعة▪

المجمعات 

ية الصناعية الوطن

المتكاملة

B

غير شاملة
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(2/5)مبادرة ذات أولوية تؤسس لتحقيق رؤية القطاع الصناعي 12طرحنا 

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

1الجهة المسؤولة المبادرة الهدف

Ind.B.4ناء إنشاء منطقة لتكنولوجيات ب

(ياتستهدف سور)الجيل الجديد 

منظمة /بما في ذلك المناطق التي خططت لها وزارة الصناعة –ال تملك المناطق الصناعية الحالية 

فرصة إعادة القدرة على تمكين لبنان من االستفادة بشكل كامل من–األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

دة ترك ز وعلى لبنان السعي بشكل سريع إلى إنشاء منطقة اقتصادية جدي(. والعراق)إعمار سوريا 

منازل وعلى لبنان، بوجه خاص، التركيز على ال. على عملية اإلعمار وتستهدف إعادة إعمار سوريا

ى مثل المسبقة الصنع وتكنولوجيات أخرى متعلقة بالبناء، إلى جانب القطاعات الفرعية األخر

المفروشات، الكتساب الميزة التنافسية

:تتضمن الخطوات التالية ذات األولوية

تحديد حجم الفرصة المحتملة للتصدير واألسواق المستهدفة ومجاالت التركيز▪

ور تحديد التكنولوجيات والخدمات عالية القدرة والشركاء العالميين المحتملين لتأدية د▪

المستأجرين الرئيسيين

ية والخدمات تكوين منظور حول أبرز الخصائص المطلوبة في المنطقة، بما في ذلك البنية التحت▪

والمحفزات

تخصيص رقعة أرض لذلك▪

أراض)مناطق عالية القدرة بما في ذلك ضواحي منطقة القاع أو المناطق القريبة منها –

(شاغرة

لة للمنطقة▪ وضع خطة رئيسية مفص 

وزارة الصناعة▪

Ind.B.3تسريع إطالق المناطق المخطط

اع تحديد المشغلين من القط)لها 

(الخاص

نظمة األمم م/ مناطق تابعة لوزارة الصناعة )تعد  السلسلة الحالية من المناطق الصناعية في لبنان 

ن عوامل ضرورية لتحسي( المتحدة للتنمية الصناعية والمنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس

إلضافي لذلك، يجب تسريع عملية إطالق هذه المناطق وتقديم االهتمام ا. التنافسية الصناعية فيه

:المحتمل لها من خالل

ي توضيح أبرز المراحل واألفق، وتشغيل كل منطقة مع إشراف مباشر من أعلى السلطات ف▪

الدولة

إنشاء هيكل الحوكمة يتكامل مع آلية إضفاء الطابع المؤسسي على الرؤية▪

لمحرزتعزيز الشفافية بشأن الجداول الزمنية والعوائق، ونشر تقارير دورية حول التقدم ا▪

أبرز المسائل التي تتطلب تسريع تحقيق التقدم هي

تحديد المشغلين من القطاع الخاص للمناطق المختلفة▪

(محكوم بشكل جزئي بالموافقات على التمويل)تطوير البنية التحتية ▪

وزارة الصناعة▪

B
المجمعات 

ية الصناعية الوطن

المتكاملة 

(تابع)

غير شاملة
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(3/5)مبادرة ذات أولوية تؤسس لتحقيق رؤية القطاع الصناعي 12طرحنا 

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

1الجهة المسؤولة المبادرة الهدف

Ind.B.6اف تقييم إمكانية إنشاء ميناء ج

عند تقاطع الطرقات الدولية 

(بالقرب من شتورة: مثال  )

ادمة، على نظرا  إلى االزدحام في مرفأ بيروت وإلى االرتفاع المتوقع في الصادرات في األعوام الق

ن لبنان النظر في إنشاء ميناء جاف مستقل يسه ل أعمال التجارة من خالل زيادة قدرة التخزي

ات ذات وتتضمن اإلجراء. والخدمات اللوجيستية والحد  من الضغط على البنية التحتية القائمة

:األولوية

ة التحتية وطرق التجارة ومتطلبات البني( بحسب منافذ الخروج)إعداد توقعات بشأن الصادرات ▪

ذات الصلة

تقييم النشاط بحسب كل منطقة صناعية واألسواق المستهدفة الخاصة بكل منها▪

لجمركيإعداد الئحة باألنشطة الضرورية ضمن الميناء الجاف، بما يشمل التخزين والتخليص ا▪

وار القطاع تعيين سلطة لتولي مسؤولية الميناء الجاف وتحقيق التوافق بشأن أدوارها مقابل أد▪

الخاص

وزارة الصناعة▪

Ind.B.5 التخطيط للموجة الثانية من

المناطق الصناعية

بنانية، ال من أجل ضمان تنمية المناطق واالستفادة من اإلمكانات غير المستغلة في أرجاء األراضي الل

:بد  من التخطيط لموجة ثانية من المناطق الصناعية بالمعايير التالية

بل لبنان، جنوب لبنان، وج: مثال  )التمركز في مواقع ال تشملها خطط المناطق الصناعية الحالية ▪

(وبيروت

وهرات، بما في ذلك المج)التركيز على القطاعات ذات األولوية التي ال تشملها الخطط الحالية ▪

(والمنادل واللوازم الصحية، ومنتجات الصابون، ومستحضرات التجميل، وغيرها

:تتضمن الخطوات التالية ذات األولوية

لتحديد إعداد تحليل حول الطلب في المناطق الصناعية في جنوب لبنان وجبل لبنان وبيروت▪

مواقع القطاعات الفرعية ذات األولوية

ة للمناطق وضع الئحة قصيرة بقطع األراضي المحتملة على طول ممرات النقل الرئيسية التابع▪

الصناعية

غرات في إجراء نقاش مع الصناعيين والسلطات المحليين لفهم إمكانات القطاعات الفرعية والث▪

المهارات المتعلقة بالقطاع الصناعي

إعداد الخطط الرئيسية▪

لمستأجرين إسناد عملية التطوير والتشغيل إلى القطاع الخاص في حين يتم إطالق أنشطة لجذب ا▪

داخل وخارج لبنان

وزارة الصناعة▪

B
المجمعات 

ية الصناعية الوطن

المتكاملة

(تابع)

غير شاملة
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(4/5)مبادرة ذات أولوية تؤسس لتحقيق رؤية القطاع الصناعي 12طرحنا 

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

Ind.X.1.1 اعتماد وإنفاذ ودعم االلتزام

بمعايير الجودة الصناعية

وعلى األرجح )ع ويجب تسري. يشكل تحسين الجودة شرطا  مسبقا  رئيسيا  إلطالق إمكانات التصدير

ب للمضي آلية مراجعة المعايير المقترحة والموافقة عليها لضمان تطبيقها في الوقت المناس( إصالح

قدما  

معاييرهاوإضفاء الطابع الرسمي على( ليبنور: مثال  )تعزيز المؤسسات المعنية بالمعايير ▪

علقة وبخاصة تلك المت–ترتيب المعايير العالمية بحسب األولوية من أجل تطبيقها –

بالعوائق التقنية أمام التجارة التي تمنع نمو القطاع الصناعي

ة، وضع آلية صارمة للرقابة وتطبيقها من أجل ضمان االلتزام بمتطلبات السالمة والجود▪

بالتزامن مع آليات التدريب والدعم التقني لتسهيل اعتماد المعايير

ي تحقيق على األجل القصير يتم خاللها تقديم المساعدة التقنية ف« فترة سماح»تحديد –

االمتثال

لى أو القدرة ع/ربط االمتثال على األجل المتوسط بإجراءات الحصول على الترخيص و–

(شركة كفاالت: مثال  )الحصول على التمويل 

يمكن استخدام االمتثال لمعالجة االقتصاد غير الرسمي على األجل الطويل–

ليبنور▪

ضمان الجودة

X.1

التمويل

X.2

AB

األدوار1الجهة المسؤولةالمبادرةالهدف

Ind.X.2.1تعزيز جهود جذب االستثمارات

مع التركيز على استثمارات)

(المنتشرين المباشرة

ين بهدف تعزيز جهود جذب االستثمارات، ال بد  من وضع نهج مركزي ومهيكل لجذب المستمثر

األجانب المحتملين، وبخاصة المستثمرين الفاعلين من المنتشرين اللبنانيين 

ذلك إيدال، بما في)وضع هيكل لإلدارة الرشيدة لضمان التنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة ▪

م وتوزيع مسؤوليات تقدي( ووزارة الصناعة، ووزارة االقتصاد والتجارة، ووزارة الخارجية

العروض على برامج االستثمار بين المنتشرين اللبنانيين

قد : مثال  –ةالحرص أن يأخذ نهج جذب االستثمارات بعين االعتبار استراتيجية المنطقة الصناعي▪

والمعايير تدعو الحاجة إلى القيام بجهود محددة في استثمارات المنطقة الصناعية مع تحديد النهج

إلى الشركاء االستثماريين–المالية أو غيرها –لتقديم المحفزات 

ABإيدال▪

Ind.X.2.2لقانون تفعيل المادة االستثمارية ل

360

لشركة ايدال بالمشاركة في رأس مال الشركات المساهمة ، 360كجزء من القانون 10تسمح المادة 

رة يجب تفعيل هذه المادة بعد وضع هيكل اإلدا. كوسيلة لدعم األعمال وجذب التبرعات الدولية

المناسب لمثل هذا الصندوق ، ومواءمة أهدافه ونطاق عمله مع جهود الرؤية األوسع

ABإيدال▪

غير شاملة
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(5/5)مبادرة ذات أولوية تؤسس لتحقيق رؤية القطاع الصناعي 12طرحنا 

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

Ind.X.3.1نية زيادة توافر اليد العاملة الف

إعادة توجيه : مثال  )الماهرة 

لمهني وتعزيز التعليم والتدريب ا

(والتقني

ال بد  من معالجة و. حلت اليد العاملة األجنبية محل اليد العاملة الفنية الماهرة المحلية التي تشهد تراجعا  

:هذا النقص في المهارات من خالل

، وبرامج رفع جودة وإمكانية االستفادة من فرص التدريب، مثل فرص التعليم المهني والتقني▪

وبرامج التلمذة المهنية/ التدريب 

وافق على عقد حلقات نقاش بين القطاع الخاص، والمؤسسات التعليمية، والقطاع العام للت–

المهارات المطلوبة والثغرات المتوقعة في سوق اليد العاملة

ناعة مع االستفادة من جهود وزراة الص: مثال  )تحسين الترابط بين المصانع وسوق العمل –

(المؤسسة الوطنية لالستخدام

روض على تقديم الع: مثال  )دعم االبتكار في القطاع الصناعي من خالل إنشاء قنوات متخصصة ▪

:  مثال  )بالتنسيق مع الجهات الفاعلة على صعيد التمويل ( المنافسات، والمسرعات، وغيرها

(«Venture Capital»ي شركات رأس المال االستثمار

وزارة ▪

الصناعة

رأس المال 

البشري

X.3

الممّكنات العامة

X.4

AB

Ind.X.4.1االنضمام بشكل اختياري إلى

عقد اتفاقيات تجارية جديدة 

ارة اتفاقية أغادير، ومنظمة التج)

(العالمية

وزارة ▪ت ناقش بشكل منفصل▪

االقتصاد 

والتجارة

AB

Ind.X.4.2 تحسين اإلجراءات الجمركية

بما في ذلك فترة التفتيش)

(المادي

ABوزارة الداخلية▪تم طرحها في فقرة أخرى▪

األدوار1الجهة المسؤولةالمبادرةالهدف

غير شاملة
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المبادرات اإلضافية ذات الصلة المفصلة في القطاعات أو العوامل التمكينية األخرى-الصناعة 
المبادرة الهدف

مبادرات أخرى 

متصلة بالصناعة

في الخدمات المالية X.3.4الرجوع الى المبادرة ▪ Fin.X.3.4 تعزيز الوصول إلى التمويل لدعم

المؤسسات الصناعية الصغيرة 

تركز على )والمتوسطة الحجم 

( القطاعات الصناعية ذات األولوية

في التشريعات2.15الرجوع الى المبادرة ▪ Leg.2.15طق تذليل العقبات التنظيمية للمنا

مثال  تعديل المرسوم )الصناعية 

(1660الوزاري رقم 

في البنية التحتية3الرجوع الى المبادرة ▪ Inf.3 بما في )إصالح البنية التحتية الوطنية

ذلك الطاقة والخدمات اللوجستية 

(والمرافق

في البنية التحتية5الرجوع الى المبادرة ▪ Inf.5 تحديد أولويات التمويل للمناطق

1رة التقدم الى الدو)الصناعية القائمة 

(من برنامج اإلستثمار الرأسمالي

في الصادرات والعالمة التجاريةA.1الرجوع الى المبادرة ▪ Exp.A.1تركيز األنشطة الداعمة للتصدير

أو جهة " إيدال"مثال ، ضمن )ودمجها 

(جديدة

في الصادرات والعالمة التجاريةA.2الرجوع الى المبادرة ▪ Exp.A.2 دعم تعزيز الصادرات

غير شاملة
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I .الملخص التنفيذي

ملخص الفصول.    أ
المنظور االقتصادي.  ب

يتطور االقتصاد الكل  1.

الصادرات)بيانات التبادل التجاري 2.
(والواردات

تحليل القطاعات.   ج
الموارد الطبيعية1.
الزراعة2.
الصناعة3.
السياحة4.
(المالتكنولوجيا واإلع)اقتصاد المعرفة 5.
الخدمات المالية6.
التعليم7.
الرعاية الصحية8.
العقارات والبناء9.

التجزئة والتجارة10.

النقل والخدمات اللوجستية11.

االتصاالت12.

الطاقة والمياه13.

المنتشرون 14.

الكفاءة العمرانية15.

المقاربة المنهجية للمشروع.    أ

إشراك الجهات المعنية وعملية التعميم.   ب

مراجعة المستندات.   ج

III .السياق وتشخيص الوضع

II .المقدمة والمنهجية

ملخص الفصول.    أ

الحاجة الملحة للتغيير.   ب

للبنانالضرورات الحتمية الستراتيجية النمو.   ج

التطلعات االقتصادية ومستهدفات.    د

االقتصاد الكل ي

يةآلية ومنطق اختيار القطاعات ذات األول.    ه

ملخص الفصول.   أ

قطاعات ذات 6)التحليل المعمق للقطاعات . ب

(يإمكانية عالية للمساهمة في النمو االقتصاد
الزراعة1.
الصناعة2.
السياحة3.
اقتصاد المعرفة4.
الخدمات المالية5.
المنتشرون6.

الممك نات المؤسسية والسياسية.   د
المالية العامة1.
سهولة ممارسة أنشطة األعمال2.
السياسة النقدية3.
تفعيل التنمية االقتصادية4.
االتفاقات التجارية والدولية5.

IV .ةتطلعات لبنان االقتصادي: الرؤية

V . العوامل القطاعية المحركة للنمو

االقتصادي في لبنان

مخطط الرؤية االقتصادية

ملخص الفصول.   أ

متطلبات إصالح القطاع العام.  ب

البنية التحتية بما في ذلك مبادرات.   ج

برنامج االستثمار الرأسمالي

متطلبات المالية العامة.   د

المتطلبات التشريعية األساسية.   ه

ترويج الصادرات والعالمات التجارية. و

VI .  طلعاتنات المطلوبة لدعم تحقيق التالممك

ملخص الفصول.   أ

التنسيق واإلنجاز: إطار الحوكمة.  ب

بما في ذلك المجاالت)المرحلة المقبلة .  ج

(التي تحتاج المزيد من الدراسة

VII .آليات المأسسة

رحلة السواح. أ

منطقة تكنولوجيا البناء. ب

تراخيص وعناقيد لبنان الذكي . ج

VIII .مشاريع رائدة



176

(  1/3)مبادرات ذات أولوية -السياحة 

1الجهة المسؤولة األركانالهدف

وزارة السياحة▪ األولية المراكز"إلى الوجهات الرئيسية لتفعيل نموذج /منالتنقل تسهيل 

"  والثانوية

وزارة السياحة▪ إنشاء مركز أللعاب القمار والترفيه في جونيه وجبيل

وزارة السياحة▪ اح من البلدان السي  جدول زمني حافل بالفعاليات يتناسب مع تفضيالت وضع 

المصدر

وزارة السياحة▪ شواطئ لبنان وواجهته البحريةتنظيف 

وزارة السياحة▪ تعزيز الخدمات المتاحة في الشاطئ العام في جبيل وصور

وزارة الصحة ▪

العامة

المستشفياتتشجيع التخصص لدى 

وزارة األشغال ▪

البلديات▪

للسياحصديقة إنشاء وجهات رئيسية 

وزارة السياحة▪ وحماية مراكز السياحة البيئيةتطوير 

وزارة السياحة▪ االجتماعات والحوافزشريحة في المقدمة تطوير العروض 

TOU.A.2

TOU.A.3

TOU.A.4

TOU.A.5

TOU.A.6

TOU.C.1

TOU.A.1

TOU.A.7

TOU.B.1

TOU.B.2▪وزارة السياحة للشركاتالجماعية تسهيل إصدار التأشيرات 

A العروض تطوير

للقطاع ةاألساسي

السياحي في الوجهات 

كز الرئيسية وإنشاء مرا

السياحة البيئية

B تنمية شريحة

االجتماعات والحوافز

Cة تحويل لبنان إلى وجه

تستهدف " مالئمة"

قاصدي السياحة 

االستشفائية 

غير شاملة

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص . الجهة المسؤولة المقترحة 1
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(  2/3)مبادرات ذات أولوية -السياحة 

1الجهة المسؤولة األركانالهدف

وزارة الصحة ▪

العامة

حزمات العروضتطوير  TOU.C.3

وزارة الصحة ▪ االستشفائيةللسياحة تسهيل إصدار التأشيرات  TOU.C.2 Cة تحويل لبنان إلى وجه

تستهدف " مالئمة"

قاصدي السياحة 

االستشفائية 

وزارة األشغال 

العامة والنقل

ة السائح في المطار عند الوصول والمغادرةبتحسين تجر TOU.X.1.2ABC

إيدال▪ في قطاع السياحة البيئية الفاخرة مستثمرين رئيسي جذب  TOU.X.1.3ABC

وزارة السياحة▪ (  ةالجويالمسارات أسعار وعدد )المصدر إلى أسواق زيادة إمكانية الوصول  TOU.X.1.1ABC

مصرف لبنان▪ (Authentic)األصيلة تشجيع تطوير عروض للسياحة البيئية  TOU.X.1.4ABC

وزارة السياحة▪ مباشر وضمان إمكانية الحصول على التمويل بشكلزيادة موازنة التسويق TOU.X.2.1ABC

وزارة السياحة▪ في بلدان المصدرية مكثفة وموجهة إطالق حملة تسويق TOU.X.2.2ABC

TOU.X.2.3▪وزارة السياحة تماعات حضور على شبكة االنترنت لسياحة الرفاهية وسياحة االجتعزيز 

(MICE)والمعارض والحوافز والمؤتمرات 

ABC

X.1ة البنية التحتي

والربط

X.2التسويق والتواصل

غير شاملة

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1
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(  3/3)مبادرات ذات أولوية -السياحة 

1الجهة المسؤولة األركانالهدف

وزارة السياحة▪ لتعزيز عملية صنع القرارتحسين البحث وتحليل البيانات TOU.X.4.1ABC

إيدال▪ مناطق استثمارية في الوجهات الرئيسيةإنشاء  TOU.X.3.2ABC

وزارة السياحة▪ ادرات في إعداد هيئات متخصصة من أجل تطبيق استراتيجية التسويق والمب

األساسيةالوجهات 

TOU.X.3.1ABC X.3اإلدارة والتنظيم

X.4البيانات والتحليالت

غير شاملة

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1
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(1/8)مبادرة ذات أولوية تؤسس لتحقيق رؤية قطاع السياحة 22طرحنا 

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص . الجهة المسؤولة المقترحة 1

1الجهة المسؤولة المبادرة الهدف

Tou.A.1 صديقةإنشاء وجهات رئيسية

للسياح

يز البنية تعز( مثل بيروت وجبيل وصور)ة يمراكز سياحية في المدن الرئيسإنشاء سيتطلب ▪

رات ثغتعاني من كما يجب إجراء دراسة مفصلة لفهم المجاالت التي . التحتية في هذه المدن

:في ذلكوالمشاريع المحتملة في كل مدينة من هذه المدن، بما 

لمعبدة الطرق ا)الوجهات الرئيسية في إنشاء مسارات مناسبة للسياح تمر  في مناطق الجذب ▪

(في بوسطن« Freedom»مثل طريق ( )ركوب الدراجات، وتعليق الالفتات/للمشي

خريطة تحدد مثل)في كل وجهة سياحية رئيسية اح إرشادية للسي  توفير نقاط معلومات ومنتجات▪

(مناطق الجذب السياحية الموصى بها/المسارات

وزارة األشغال العامة والنقل▪

البلديات▪

Tou.A.2 ت إلى الوجها/منالتنقل تسهيل

لمراكز ا"الرئيسية لتفعيل نموذج 

"  األولية والثانوية

-Day)التنقل من المدن السياحية الرئيسية إلى وجهات الرحالت ليوم واحد يجب ضمان سهولة ▪

trip) .كما يجب تحسين خيارات النقل من خالل:

طبيق يحدد من خالل مثال  ت)تأمين الشفافية وتكوين نظرة واضحة حول خيارات النقل المتوافرة ▪

(  عددة اللغاتموقع الباصات الفعلي ومحطات التوقف باإلضافة إلى تجهيز الباصات بالفتات مت

ظيمها الخدمات الحالية وتنعلى مستوى البالد إلصالح إعداد استراتيجية شاملة للنقل العام ▪

الركاب اللبنانيين واألجانب لتستوعب 

وزارة السياحة ▪

Tou.A.3 إنشاء مركز أللعاب القمار

والترفيه في جونيه وجبيل

.  لعاب القمارتسمح بإقامة دور أللبنان أحد البلدان القليلة في الشرق األوسط والعالم العربي التي ▪

إلمكانات اتسمح باستغالل يشمل عقد االمتياز الراهن مع كازينو لبنان مجاالت تحسين متعددة 

:  مما يتيحالسياحية في قطاع ألعاب القمار، 

(  ي الليليةمثل الفنادق والمطاعم والنواد)إضافية خدمات ترميم كازينو لبنان وتوسيعه وتوفير ▪

تشمل خدمات الترفيه الفاخرة 

(ادق محددة في لبنانإلى فن،مثال  )كازينو لبنان خيص ليتعدى االترمنح تقييم إمكانية توسيع نطاق ▪

الدقيق، بعد إجراء التحليل التراخيص لالعبين الجددأو منح 

على اء نموذج مثل بن)والترفيه قد تقوم عملية التوسيع على إنشاء منطقة مخصصة أللعاب القمار ▪

وبات، مثل األغذية والمشر)خدمات مصممة خصيصا  للسياح وتقديم( الس فيغاسغرار مدينة 

(والنوادي الليلية، والفنادق

وزارة السياحة ▪

العروض تطوير 

ع للقطاةاألساسي

السياحي في 

الوجهات 

اء الرئيسية وإنش

مراكز السياحة 

البيئية 

A

غير شاملة
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(2/8)مبادرة ذات أولوية تؤسس لتحقيق رؤية قطاع السياحة 22طرحنا 

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص . الجهة المسؤولة المقترحة 1

1الجهة المسؤولة المبادرة الهدف

Tou.A.4 جدول زمني حافل وضع

ضيالت بالفعاليات يتناسب مع تف

اح من البلدان المصدرالسي  

ين الثاني بالرغم من توافر العروض السياحية على مدار الفصول، يبلغ عدد السياح بين تشر▪

لفعاليات لذلك يجب مراجعة الجدول الزمني ل. ونيسان نصف عدد السياح بين أيار وتشرين األول

:  خالل موسم انخفاض الحركة السياحية من خاللاألنشطة بهدف زيادة 

ات التسوق مثل فعاليات التزلج ومهرجان)تنظيم وترويج الفعاليات خالل موسم انخفاض الطلب ▪

(وأسواق عيد الميالد، وفعاليات الرياضة في األماكن المغلقة

ائمة مثل عدد الحضور المستهدف، وق)واضحة لدعم الفعاليات السياحية أهلية وضع معايير ▪

(  أسواق المصدر المستهدفةوالسياح من الربح والخسارة الخاصة بالفعالية، 

وزارة السياحة ▪

Tou.A.5 ه شواطئ لبنان وواجهتتنظيف

البحرية

ة إلى إطالق باإلضافوعالمة تجارية مميزة للبلد صورة إيجابية إظهار لسياحة الترويج ليتطلب ▪

ة ونظيفة بشكل خاص شواطئ متوفرالسياحة الشاطئية وتتطلب . مبادرات تعالج نقاط الضعف

:  من خالل

المقبول لتركيبات لتنظيف الشواطئ اللبنانية وإعادة المستوىهاواالستثمار فيتعزيز التكنولوجيا ▪

الدولية  للمعايير الماء وفقا  

شاطئ الإعداد حملة وطنية بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمدارس والبلديات لتنظيف ▪

في جبيلالعام 

بة نظافة هذه لمراقحوكمة هيكلية ووضع تقييم المناطق الحالية التي تنتشر فيها الشواطئ العامة ▪

الشواطئ وضمان سالمتها 

دون بعلى منع الدخولالغرامات وفرض ،تحديد معايير صارمة للدخول إلى الشواطئ الخاصة▪

وجه حق

وزارة السياحة▪

Tou.A.6 تعزيز الخدمات المتاحة في

رالشاطئ العام في جبيل وصو

لذلك يجب . الشواطئمن السياح على الوجهات السياحية التي تضم % 30يرتكز اختيار حوالى 

: في ذلكللسياح، بما صديقة فر الشواطئ في لبنان وإقامة وجهات ااالستفادة من تو

خاص، تنظيم نزهة على الشاطئ العام في جبيل وصور على األغلب من خالل مشاركة القطاع ال▪

اة مثل األغذية والمشروبات، والتسوق، والحي)سياحية مجموعة واسعة من الخدمات الوتقديم 

(الليلية

مي مثل ر)التي ترعى السلوكيات خالل النزهات على الشاطئ العام القواعد واألنظمة وضع ▪

وإنفاذها من خالل نشر دوريات الشرطة في هذه المواقع   ( النفايات والتسكع

العروض تطوير 

ع للقطاةاألساسي

السياحي في 

الوجهات 

اء الرئيسية وإنش

مراكز السياحة 

البيئية 

A

وزارة السياحة▪

غير شاملة
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(3/8)مبادرة ذات أولوية تؤسس لتحقيق رؤية قطاع السياحة 22طرحنا 

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة

1الجهة المسؤولة المبادرة الهدف

Tou.B.1 في المقدمة تطوير العروض

االجتماعات والحوافزشريحة 

مة الشرق األوسط، ثفيالمؤتمرات والمعارضشريحة عروض متعددة في بالرغم من توافر ▪

ويعد  . هيةاالجتماعات والحوافز لالستفادة من موقع لبنان والعروض الترفيشريحة فرصة في 

مالئمة من ضروريا ، إضافة إلى توفير البنية التحتية الفي هذه الشريحةالبحث عن العمالء

: خالل

(  ماجيستير إدارة األعمال عبر اإلنترنتمثال ، )توفير اختصاص علمي في مجال اإلدارة ▪

الي مثال ، الجامعة األميركية في بيروت، والمعهد الع)لالستفادة من الجامعات في بيروت 

(لألعمال

لقيمة التعاون مع نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان بهدف إعداد دليل يعرض ا▪

رات، الئحة عن الفنادق التي تتضمن غرفا  للمؤتم)االجتماعات والحوافز المقدمة لشريحة 

(، إلخوعينات عن برامج الرحالت

تقديمالشركات المستهدفة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وقصيرة بوضع قائمة ▪

خيارات وعروض االجتماعات والحوافز لها

وزارة السياحة▪

Tou.B.2 تسهيل إصدار التأشيرات

للشركاتالجماعية 

ويجب . عامالقطاع الهيئات مع بتواصل سلس قطاع االجتماعات والحوافز تترافق تنمية يجب أن ▪

:من خاللالوافدين االجتماعات والحوافز اح شريحة تنمية سي  عملية تحفيز 

للمشاركين فيالجماعية تطوير اإلجراءات السريعة وطلبات الحصول على التأشيرات ▪

القطاع الخاصشركات ساهم في تسهيلها تاالجتماعات والحوافز، وهي إمكانية 

مما يسهل ،التأشيرات عند الوصولأتمتة العمليات الخاصة بطلبات الحصول على التأشيرات و▪

اح عملية نقل المعلوماتللسي  

وزارة السياحة▪

Tou.A.7 وحماية مراكز السياحةتطوير

البيئية

روض في ، يجب أن يستفيد لبنان من ثرواته الطبيعية لتقديم عإلى جانب وجهات المدن الرئيسية

:مجاالت متخصصة من خالل

ية الصارمة في تصنيف المناطق الريفية المحددة كمراكز للسياحة البيئية وتطبيق األنظمة البيئ▪

التخطيط الشامليؤثر على بما المنطقة بأكملها 

لك المعلومات المرتبطة بتوتوفير المنتزهات الطبيعية وزيادة عددها، / تنويع المحميات ▪

(مثال ، عبر وسائل التواصل اإلجتماعي)المنتزهات 

ة بالمنتجعات وتحديد المبادئ التوجيهية الواضحة الخاص" السياحة البيئية"للـإنشاء عالمة تجارية ▪

ليتم تصنيفها كوجهة سياحية بيئية

وزارة السياحة▪

العروض تطوير 

للقطاعةاألساسي

السياحي في 

ة الوجهات الرئيسي

وإنشاء مراكز 

ةالسياحة البيئي

A

تنمية شريحة 

االجتماعات 

والحوافز

B

غير شاملة
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.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة

1الجهة المسؤولة المبادرة الهدف

Tou.C.1 تشجيع التخصص لدى

المستشفيات

التجربة شير بالرغم من غياب أي إحصاءات شاملة على مستوى تخصص المستشفيات اللبنانية، ت▪

تصميم قيمة فاء ويتطلب جذب سياح االستش. للتخصصمحفزات إلى أن المستشفيات لم تتلَق أي 

:  ، من خاللالجغرافيواضحة، تأخذ في االعتبار التخصص، والراحة وعامل القربمقترحة 

يجيةتقييم الغاية األساسية لسفر السياح بغرض االستشفاء من البلدان العربية والخل▪

لتطور في لبنانوالتي لديها إمكانية لالتخصصات المتوفرة تحديد أبرز ▪

ن القائمة من خالل مراجعة القوانيالعمليات الطبية المحددةتحفيز تخصص المستشفيات في ▪

والهياكل الضريبية 

وزارة الصحة العامة▪

Tou.C.2 تسهيل إصدار التأشيرات

االستشفائيةللسياحة 

تحفيز ويجب . عامالقطاع الهيئات مع بتواصل سلس قطاع السياحة االستشفائية تترافق تنمية يجب أن 

:النمو في قطاع السياحة االستشفائية الوافدة من خالل

أشيرات الحصول على التأشيرات، والتأمين، والحجوزات المرتبطة بالتإجراءات طلب تبسيط ▪

التأشيرات الهندية االستشفائية مع إثبات للحجوزات وفقا  لتأشيرة شنغن لألغراض االستشفائية، و

.لألغراض االستشفائية، إلخ

وزارة الصحة العامة▪

Tou.C.3 شفاء، بما في اح االستي  ساتخاذ القرار لدى يجب أن يراعي نمو قطاع السياحة االستشفائية عملية ▪حزمات العروضتطوير

: ذلك موافقات التأمين، من خالل

تطوير الحزم الخاصة بشركات التأمين الدولية لتحفيزها على نقل مرضاها إلى لبنان▪

لجراحةما بعد اوالعالج تطوير حزم االستشفاء التي تتضمن الفحوص، والجلسات المتعددة، ▪

، والفنادقنقلوالالرحالت، والتأشيرات، والعروض االستشفائية تضم تطوير الحزم الشاملة التي ▪

وزارة الصحة العامة▪

ى تحويل لبنان إل

" مالئمة"وجهة 

تستهدف قاصدي

السياحة 

االستشفائية 

C

غير شاملة
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األدوار1الجهة المسؤولةالمبادرةالهدف

Tou.X.1.1 إلى زيادة إمكانية الوصول

أسعار وعدد )المصدر أسواق 

(  الجويةالمسارات 

ABCوزارة السياحة▪ عتبر أسعار نمو الطلب المتوقع، وتالمصدر ال تستوعب الرحالت المتوفرة حاليا  المتجهة إلى أسواق 

الرحالت مسألتي ربطويجب معالجة . تكلفة من الوجهات المنافسةأعلى تذاكر الطيران بصورة عامة 

:من خاللوأسعارها 

األسواق جديدة منفتح مسارات / على زيادة الرحالت الخطوط الجوية منخفضة التكلفة تشجيع ▪

(لهبوطمثال ، من خالل تقديم خصومات على الرسوم المرتبطة بمواقف الطائرات وا)األساسية 

حو دول المتجهة ن« شارتر»استئجار وتسيير رحالت طيران الشرق األوسط على قدرة تقييم ▪

الذروة مواسم خالل المصدر 

(  Cross subsidization)حول إمكانية الدعم المتبادل التفاوض مع طيران الشرق األوسط ▪

للمسارات الجديدة من خالل الرحالت المربحة لطيران الشرق األوسط

الرسم على أسعار تذاكر المغادرين ليتماشى مع المقاييس المعياريةاحتمال تخفيض ▪

Tou.X.1.2لمطار ة السائح في ابتحسين تجر

عند الوصول والمغادرة

إيدال▪

ABC .  معياريةالمقاييس البتعتبر البنية التحتية في المطار وتجربة السياح فيه ضعيفة مقارنة 

:ويمكن تحسين تجربة السياح في المطار من خالل

الت عبر تنظيم خدمات سيارات األجرة والحافالمحلية الوجهات النقل من المطار إلى تحسين ▪

األسعار، وتصميم العروض لتناسب الشرائح المختلفةوضبط المكوكية في المطار، 

المهنيةلموظفي المطار لضمان أعلى معايير والتقييم المنتظمين إجراء التدريب ▪

ط االنتظار مثال ، خطو)التصميم تبسيط عملية االصطفاف في المطار واقتراح تغييرات على ▪

/راتالتأشي)، مما يخفف من وقت االنتظار عند إتمام مختلف االجراءات في المطار (المتعرجة

(األمنيالتفتيش/الهجرة

تحسين عروض الخدمات والمنتجات▪

الفتات ولوحات االستدالل لتحسين تنقل األشخاص في المطار نشر ▪

Tou.X.1.3 فيمستثمرين رئيسي جذب

رة قطاع السياحة البيئية الفاخ

وزارة األشغال 

العامة والنقل

ABC ول على برهان مرحلة تجريبية في البداية، مما يسمح بالحصلالسياحة البيئية الفاخرة أن تخضع يجب 

:  وستوفر المرحلة التجريبية ما يلي. يثبت أن الفكرة المقترحة قابلة للتنفيذ

.  يئية الفاخرةالمناطق اللبنانية التي تتمتع بالقدرة على جذب السياحة البقائمة قصيرة بوضع ▪

ألراضي توفر ا( مستوى العزلة ج( بالقرب الجغرافي من المطار ( وتتضمن معايير االختيار أ

وما إلى ذلك

الحالة ات وفقا  لدراس( مثال ، التخفيض الضريبي، ومنح األراضي)تصميم الحوافز الخاصة ▪

العالمية 

، Six Sensesمثال ، )قصيرة بالمستثمرين المحتملين والتواصل معهم بشكل فاعل وضع قائمة ▪

Banyan Tree)

ة البنية التحتي

والربط

X.1

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة

غير شاملة
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األدوار1الجهة المسؤولةالمبادرةالهدف

Tou.X.1.4احة تشجيع تطوير عروض للسي

(Authentic)األصيلة البيئية 

ABCمصرف لبنان▪ األصيلة ية إلى جانب السياحة البيئية الفاخرة، يجب مواصلة دعم عروض السياحة البيئية الريف▪

:عبر

ق الريفية في المناط(السرير واإلفطار)التمويل لعروض غرفة الضيافة الحصول على تسهيل ▪

(التقليديةوالصناعات مثل الطهي )« لبنانية»التي توفر تجربة 

توحيد عبر(السرير واإلفطار)غرفة الضيافة االستفادة من الجهود المبذولة لتعزيز عروض ▪

الجهود والدعم المنظم

وضمانزيادة موازنة التسويق

ل إمكانية الحصول على التموي

بشكل مباشر 

ABCوزارة السياحة▪ ن ، بينما ينفق لبنان أقل  معلى التسويق لكل سائحدوالر 7~في المعدل، تنفق البلدان النظيرة 

:حية في لبنان عبراولذلك يجب مواصلة التسويق للعروض السي. دوالرين لكل سائح

بما يتماشى مع المقاييس المعيارية 2019مليون في 14زيادة موازنة التسويق للسياحة لتبلغ ▪

الدولية ومواصلة هذه الزيادة من سنة إلى سنة مع زيادة عدد السياح

مثال  )(Bed Tax)الفنادقإشغال غرف ضريبة الزيادة المحتملة لتمويل موازنة التسويق عبر ▪

والترحيب ال االستقب: مثال  )وتوفير الخدمات الجديدة ذات القيمة اإلضافية للسياح %( 7–2من 

(ورسوم سيارات األجرة من وإلى المطار

Tou.X.2.2ية مكثفة إطالق حملة تسويق

في بلدان المصدروموجهة 

ABCوزارة السياحة▪

Tou.X.2.1

وتطويرهما ضمن أسواق المصدر المستهدفة بشكل لم تتم مراقبة صورة لبنان وعالمته التجارية

:لذلك تدعو الحاجة إلى. فعال

متها إلى عالمة لبنان التجارية في السياحة بما يتماشى مع عالمة البلد التجارية وترجتطوير▪

(ية، إلخمثال  تناغم األلوان، والشعار، والوسائل البصر)رسائل واضحة وعروض مرئية ملفتة 

ار تقدم قيمة عالية بأسع« والحوافزلالجتماعات »تعزيز مكانة لبنان على أنه وجهة –

ع االستفادة محلية الكبرى موالشركات المتعددة الجنسيات لدى الشركات اإلقليمية منخفضة 

أيضا  من العروض الترفيهية المكملة التي يقدمها لبنان

أنه وجهة المشاركة في المعارض اإلقليمية والجوالت الترويجية لتعزيز مكانة لبنان على–

،مثال  )صصي ، ولتسليط الضوء على قيمة لبنان في مجال الطب التخاالستشفائيةللسياحة 

(طب القلب وطب األورام والجراحات التجميلية

، بالتعاون مع 15لكل  من أسواق المصدر الـخصيصا  مصمم يإعداد نهج تسويق▪

السفارات المحلية/القنصليات

ن حصة كبيرة للحجوزات بيتوقيع عقود مع منظمي رحالت محددين في بالد المصدر مع▪

2019تحضيرا  لموسم ( B2B)الشركات 

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

التسويق 

والتواصل

X.2

ة البنية التحتي

والربط

X.1

غير شاملة
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األدوار1الجهة المسؤولةالمبادرةالهدف

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

التسويق 

(تابع)والتواصل 

X.2

Tou.X.2.3 حضور على شبكة تعزيز

االنترنت لسياحة الرفاهية 

وسياحة االجتماعات والحوافز 

والمعارض والمؤتمرات 

(MICE)

ABCوزارة السياحة▪ الحضور لتعزيز بمثابة نقطة انطالق ( Visit Lebanon)« زوروا لبنان»حاليا ، تعتبر مبادرة 

:ال بد  من البناء على هذه الجهود من خالل. الرقمي للقطاع السياحي

، ةية المركزيلكتروناالستفادة من التكنولوجيا بما في ذلك التطبيقات التفاعلية، والبوابة اإل▪

العالميةوالحضور على المواقع اإللكترونية 

:  ليتؤمن ما ياالستشفائيةبوابة إلكترونية رقمية تفاعلية مصممة خصيصا  للسياحة ▪

خ، إلوالمنشآت والخدمات، المتوفرينمتخصصي الرعاية الصحية سجل مفصل يتضمن ▪

عبر شبكة االنترنتوشراء الحزم االستشفائية السماح بحجز ▪

Tou.X.3.1 إعداد هيئات متخصصة من أجل

يق تطبيق استراتيجية التسو

والمبادرات في الوجهات 

األساسية

ABCوزارة السياحة▪ ولذلك ي عد  ضروريا  . جهة مختلفة20أكثر من يتطلب تطبيق مبادرات قطاع السياحة تعاونا  بين

:، عبرةالرؤيالمأسسة الخاصة بيتماشى مع آلية هيكل لإلدارة الرشيدة وضع 

والخاصة قناة تنسيق رسمية بين الجهات المعنية العامةليكون فريق عمل سياحي /إعداد مجلس▪

ت في قطاع السياحة، بما في ذلك طيران الشرق األوسط واألمن العام والجمارك ومطار بيرو

...الدولي والفنادق، إلخ

بيروت ولجنة ، جبيل السياحيةولجنة صور السياحية، ، لجنة مثال  )رئيسية المدن لللجان تشكيل ▪

ة للمدينة، بما لمشاريع ذات الصلة في كل مدينة وبناء العالمة التجارية السياحيلقيادة ا( السياحية

يتماشى مع العالمة التجارية للسياحة وللبلد

Tou.X.3.2 استثمارية في مناطق إنشاء

الوجهات الرئيسية

ABCإيدال▪ ق، لتلبية بناء المزيد من الفناد( بيروت وجبيل وصور)ستتطل ب المدن السياحية الرئيسية ▪

المدن ترويجولذلك يجب إعداد مناطق استثمارية لدعم . احتياجات األعداد اإلضافية من السياح

وتطوير امة العوفي البنية التحتية الخاصة مخصصة لالستثمارات باقات حوافز الرئيسية مع 

المنتجات والتسويق لها

اإلدارة والتنظيم

X.3

غير شاملة
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األدوار1الجهة المسؤولةالمبادرةالهدف

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

تالبيانات والتحليال

X.4

Tou.X.4.1ياناتتحسين البحث وتحليل الب

لتعزيز عملية صنع القرار

ABCوزارة السياحة▪ راقبة التقدم موجمع البيانات ذات الصلة وتحليلها، بأي نمو في القطاع السياحي يترافق يجب أن ▪

:ة الدعم عبرسيقدم فريق البحث وتحليل البيانات السياحي. الفاعل والمساهمة في صنع القرار

ليالت إعطاء األولوية للتح)رحلة السياح مراحلجمع وتحليل البيانات في ما يتعلق بكافة ▪

(آلية جمع البياناتووضع البيانات، والمؤشرات وتحديد مصادر األساسية، 

ى العمل عن كثب مع إدارة االحصاء المركزي، وتوظيف المواهب رفيعة المستوى القادرة عل▪

مركبةإجراء تحليالت 

الترويج ،مثال  )في صنع القرار ( معدالت اإلشغال،مثال  )االستفادة من التحليالت المباشرة ▪

(للباقات خالل موسم انخفاض الحركة السياحية

غير شاملة
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المبادرات اإلضافية ذات الصلة المفصلة في القطاعات أو العوامل التمكينية األخرى-السياحة 
المبادرة الهدف

مبادرات أخرى 

متصلة بالسياحة

في الخدمات المالية X.3.3الرجوع الى المبادرة ▪ Fin.X.3.3فيز تعزيز الوصول إلى التمويل لتح

ق إنشاء فنادق جديدة وتجديد الفناد

القائمة في الوجهات الرئيسية

في البنية التحتية1الرجوع الى المبادرة ▪ Inf.1زيادة قدرة المطار اإلستيعابية

في البنية التحتية4الرجوع الى المبادرة ▪ Inf.4 تعزيز الوصول من الوجهات

راكز األساسية وإليها لتمكين نموذج الم

األولية والثانوية

في التشريعات2.1الرجوع الى المبادرة ▪ Leg.2.1سات مؤسمنحتعديل اإلطار التنظيمي ل

غير كازينو لبنانأخرى 

عب القمارلتراخيص 

في التشريعات2.2الرجوع الى المبادرة ▪ Leg.2.2ضمان سن  القوانين وتحديثها وإنفاذها ل

ايير توافق المعايير البيئية مع المع

الدولية

في التشريعات2.3الرجوع الى المبادرة ▪ Leg.2.3سياحة تحفيز االستثمارات في قطاع ال

(360قانون )

في التشريعات2.4الرجوع الى المبادرة ▪ Leg.2.4صص تشجيع المستشفيات على التخ

في مجاالت معينة

في الصادرات والعالمة التجاريةB.1الرجوع الى المبادرة ▪ Exp.B.1ة إنشاء العالمة التجارية للبلد وإدار

عدم االستقرار الملموس في البلد

غير شاملة
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I .الملخص التنفيذي

ملخص الفصول.    أ
المنظور االقتصادي.  ب

يتطور االقتصاد الكل  1.

الصادرات)بيانات التبادل التجاري 2.
(والواردات

تحليل القطاعات.   ج
الموارد الطبيعية1.
الزراعة2.
الصناعة3.
السياحة4.
(المالتكنولوجيا واإلع)اقتصاد المعرفة 5.
الخدمات المالية6.
التعليم7.
الرعاية الصحية8.
العقارات والبناء9.

التجزئة والتجارة10.

النقل والخدمات اللوجستية11.

االتصاالت12.

الطاقة والمياه13.

المنتشرون 14.

الكفاءة العمرانية15.

المقاربة المنهجية للمشروع.    أ

إشراك الجهات المعنية وعملية التعميم.   ب

مراجعة المستندات.   ج

III .السياق وتشخيص الوضع

II .المقدمة والمنهجية

ملخص الفصول.    أ

الحاجة الملحة للتغيير.   ب

للبنانالضرورات الحتمية الستراتيجية النمو.   ج

التطلعات االقتصادية ومستهدفات.    د

االقتصاد الكل ي

يةآلية ومنطق اختيار القطاعات ذات األول.    ه

ملخص الفصول.   أ

قطاعات ذات 6)التحليل المعمق للقطاعات . ب

(يإمكانية عالية للمساهمة في النمو االقتصاد
الزراعة1.
الصناعة2.
السياحة3.
اقتصاد المعرفة4.
الخدمات المالية5.
المنتشرون6.

الممك نات المؤسسية والسياسية.   د
المالية العامة1.
سهولة ممارسة أنشطة األعمال2.
السياسة النقدية3.
تفعيل التنمية االقتصادية4.
االتفاقات التجارية والدولية5.

IV .ةتطلعات لبنان االقتصادي: الرؤية

V . العوامل القطاعية المحركة للنمو

االقتصادي في لبنان

مخطط الرؤية االقتصادية

ملخص الفصول.   أ

متطلبات إصالح القطاع العام.  ب

البنية التحتية بما في ذلك مبادرات.   ج

برنامج االستثمار الرأسمالي

متطلبات المالية العامة.   د

المتطلبات التشريعية األساسية.   ه

ترويج الصادرات والعالمات التجارية. و

VI .  طلعاتنات المطلوبة لدعم تحقيق التالممك

ملخص الفصول.   أ

التنسيق واإلنجاز: إطار الحوكمة.  ب

بما في ذلك المجاالت)المرحلة المقبلة .  ج

(التي تحتاج المزيد من الدراسة

VII .آليات المأسسة

رحلة السواح. أ

منطقة تكنولوجيا البناء. ب

تراخيص وعناقيد لبنان الذكي . ج

VIII .مشاريع رائدة
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(1/4)مبادرات ذات أولوية -إقتصاد المعرفة 

1الجهة المسؤولة الهدف

KNO.A.2▪ فريق / مجلس

عمل االبتكار

مكاتب نقل التكنولوجياإمكانيات تعزيز 

KNO.B.2▪إيدال إنشاء فريق التعاقد الخارجي في إيدال

KNO.B.1▪ وزارة

الصناعة

في منطقة خارج بيروت وجبل لبنانللتعاقد الخارجي إنشاء مجمع 

KNO.B.3▪إيدال الشركات المستأجرة وتنفيذهاخطة لجذب وضع 

KNO.C.1▪وزارة الثقافة (قطاعين أو ثالثة)قطاعات إبداعية وثقافية محددة النظر في دعم 

KNO.C.2▪وزارة الثقافة االستثمار في البنية التحتية للقطاعات اإلبداعية والثقافية

KNO.D.1▪ةوزارة التربي نشاء فروع لها في لبنانإلجذب المؤسسات التعليمية العالمية 

KNO.D.2▪ةوزارة التربي معالجة القيود على القدرة االستيعابية في أبرز الجامعات

األركان

KNO.A.3▪ فريق / مجلس

عمل االبتكار

لجامعة اللبنانيةلةالتكنولوجياالستفادة من اإلمكانيات 

KNO.A.1▪ فريق / مجلس

عمل االبتكار

في المستقبلضمان التمويل المستمر للبحث والتطوير

A التكنولوجبا

والرقمنة

Bالتعاقد الخارجي

C الصناعات

اإلبداعية

Dالتعليم

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص . الجهة المسؤولة المقترحة 1

غير شاملة
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(2/4)مبادرات ذات أولوية -إقتصاد المعرفة 

1الجهة المسؤولة األركانالهدف

KNO.D.4▪وزارة التربية من وإلى المؤسسات التعليميةسهولة التنقل تحسين 

KNO.D.5▪ وزارة العمل  /

الخارجية

ضمان الشفافية في ديناميات العرض والطلب في سوق العمل

KNO.D.3▪وزارة التربية ليم الثانوي وبخاصة التع)الدولة على مستوى التعليمي بأكمله النظام تحسين 

(في المدارس الحكومية

KNO.X.1.1▪ةوزارة التربي

فريق/ مجلس ▪

عمل االبتكار

ABCDمناهج التعليم الثانوي للتكنولوجياتحديث 

KNO.X.1.2▪ةوزارة التربي

فريق/ مجلس ▪

عمل االبتكار

الجامعة ▪

اللبنانية

ABCDمناهج التعليم العالي للتكنولوجياتحديث 

Dالتعليم

X.1التعليم والمواهب

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص . الجهة المسؤولة المقترحة 1

غير شاملة
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(3/4)مبادرات ذات أولوية -إقتصاد المعرفة 

1الجهة المسؤولة األركانالهدف

X.1التعليم والمواهب

X.4الترويج للصناعات

KNO.X.1.3▪وزارة التربية

يةالجامعة اللبنان▪

إيدال▪

ABCDمناهج التعليم العالي للتعاقد الخارجيتحديث 

KNO.X.2.1▪مجلس النواب

مصرف لبنان▪

إيدال▪

Venture)االستثماريعبر رأس المال ضمان التمويل المستمر 

Capital )في المستقبل

ABCD

KNO.X.2.2▪مجلس النواب ABCDالمنح الخيرية إلى الصناعات اإلبداعية والثقافيةتوفير 

KNO.X.3.1▪ وزارة

الصناعة 

ABCDفي بيروت« قرية المعرفة في بيروت»ع مجم  بناء 

KNO.X.3.2▪إيدال  Smart)« لبنان الذكي»تصميم وإطالق مخطط التراخيص اإللكتروني 

Lebanon)

ABCD

KNO.X.4.1▪ فريق / لجنة

عمل االبتكار

ABCDللبلدحملة تسويق رقمية وتنظيم إعداد 

KNO.X.4.2▪وزارة الثقافة ABCDلمختارةالصناعات اإلبداعية والثقافية اللبنانية لالعالمة التجارية بناء 

KNO.X.4.3▪ فريق/ مجلس

عمل التعليم

ABCDبوابة معلومات إلكترونية للطالب األجانبتطوير 

X.2 إمكانية الحصول على

التمويل

X.3ة البنية التحتية المادي

واالفتراضية

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص . الجهة المسؤولة المقترحة 1

غير شاملة
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(4/4)مبادرات ذات أولوية -إقتصاد المعرفة 

1الجهة المسؤولة األركانالهدف

KNO.X.4.4▪ فريق / مجلس

عمل التعليم

ABCDالمستهدفةالمصدر في دول الترويج لجامعات مختارة 

KNO.X.4.5▪مجلس التعليم

/  العالمي 

وزارة 

الخارجية

توظيفهم في تحسين صورة الخريجين اللبنانيين من خالل الترويج لمستويات

األسواق العالمية

ABCD

KNO.X.5.2▪ مجلس

الوزراء 

ABCDللصناعات اإلبداعية(ة)فريق عمل شامل/ إنشاء مؤسسة 

KNO.X.5.1▪ مجلس

الوزراء 

ABCDتيجية الرقمنةتنفيذ استراليقود الوطني لالبتكار كفريق عمل المجلس إنشاء 

KNO.X.5.3▪ مجلس

الوزراء 

ABCDإنشاء فريق عمل لقيادة وتنفيذ استراتيجية التعليم الدولي

X.4الترويج للصناعات

X.5الحوكمة

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص . الجهة المسؤولة المقترحة 1

غير شاملة
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(1/9)قطاع اقتصاد المعرفة تحقيق رؤية تؤسس لمبادرة ذات أولوية 28طرحنا 

1الجهة المسؤولة المبادرة الهدف

Kno.A.3 االستفادة من اإلمكانيات

نيةلجامعة اللبنالةالتكنولوجي

فريق عمل االبتكار/ مجلس ▪

Kno.A.1حث ضمان التمويل المستمر للب

في المستقبلوالتطوير

من الناتج المحلي اإلجمالي، فيما يبلغ متوسط% 0.22يبلغ اإلنفاق على البحوث والتطوير في لبنان 

لذلك، على لبنان زيادة. من الناتج المحلي اإلجمالي% 1.7~إنفاق مراكز االبتكار العالمية واإلقليمية 

:مع دعم من الحكومة من خاللاإلنفاق على البحوث والتطوير

ي تعمل التالشركات لتقديم منح البحث والتطوير إلى العامة السنوية الموازنة تخصيص مبلغ من▪

ضمن القطاعات ذات األولوية

البحث والتطويرمشاريع تمويل ليشمل أو أي تعميم الحق 331توسيع نطاق التعميم ▪

تحفيز القطاع الخاص باإلستثمار بالبحث والتطوير▪

فريق عمل االبتكار/ مجلس ▪

Kno.A.2 مكاتب نقل إمكانيات تعزيز

التكنولوجيا

دة المالية من تكثيف جهود التسويق لتحقيق االستفايجب من البحوث األكاديمية الموجودة، انطالقا  

:التكنولوجيات الحالية والمستقبلية وزيادة عددها من خالل

نشر التوعية حول متطلبات إدخال المنتجات إلى السوق▪

دعم إنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا في الجامعات الرائدة▪

مع التواصلتسويق مخرجات البحوث من خالل نقل التكنولوجيا يتضمن دور مكاتب –
فهم االحتياجات الحاليةلالقطاع الخاص 

بين الرؤية من أجل ضمان التنسيقالمأسسة الخاصة بآلية في هيكل الحوكمة ودمجه تأسيس ▪

األفكار ومناقشة احتياجات السوقبتبادل الجامعات والقطاع الخاص، مما يسمح 

فريق عمل االبتكار/ مجلس ▪

ج )على الحكومة أن تسمح للجامعة اللبنانية  (  اللبنانيينالجامعيين بالطالمن % 50التي تخر 

:من القيودحد أدنى التكنولوجيا، معفي بالتنسيق مع القطاع الخاص، وبخاصة 

أن تقدم لبنان، علىالمنتشرة في في فروع الجامعة اللبنانية عات والمسر  إطالق الحاضنات ▪

من خالل مبادراتعات المسر  / إدارة الحاضنات / الجامعة المساحة الالزمة، وأن يتم تشغيل 

القطاع الخاص 

وس المال رؤ: مثال  )والجهات الفاعلة في مجال التكنولوجيا إقامة حوارات بين الجامعة اللبنانية ▪

الق ، وإط(البرمجة: مثال  )من أجل فهم متطلبات المهارات ( ، والشركات الناشئةةاالستثماري

ضمن حرم الجامعةوالبرامج التدريبية هاكاثون فعاليات ال

ة مسابقة بين إقام: مثال  )تشجيع االبتكار في الجامعة اللبنانية من خالل الفعاليات والمسابقات ▪

نقدية أو ز على شكل تعويضاتالشركات الناشئة في فروع الجامعة اللبنانية مع توزيع جوائ

(تدريبات

روتفعاليات تشمل فروع الجامعة اللبنانية في مناطق مختلفة وليس فقط في بي–

التكنولوجبا 

والرقمنة

A

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

غير شاملة
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(2/9)مبادرة ذات أولوية تؤسس لتحقيق رؤية قطاع اقتصاد المعرفة 28طرحنا 

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

1الجهة المسؤولة المبادرة الهدف

Kno.B.3 الشركات خطة لجذب وضع

المستأجرة وتنفيذها

( Captive Centers)تابعة من أجل جذب الجهات الفاعلة العالمية وتشجيع إنشاء مراكز ▪

:لشركات إقليمية كبيرة، ال بد  من

هامن أجل إنشاء مراكز تابعة لهاالشركات اإلقليمية المحتملة الستهدافأولية بإعداد الئحة ▪

هامن أجل إنشاء مراكز تابعة لهاالمحتملة الستهدافالعالمية الشركات أولية بإعداد الئحة ▪

من خالل إقامة الزيارات الشركات المستأجرة وتطبيق خطة جذب العروض إعداد حزمة ▪

والعروض الترويجية العالمية

إيدال▪

Kno.B.1 ي فللتعاقد الخارجي إنشاء مجمع

نانمنطقة خارج بيروت وجبل لب

دولة من خالل الرائدة مجمعات متخصصة لتحسين تنافسية الالتعاقد الخارجي مراكز تنشئ في العادة، 

إلدارية ومراكز الخدمات االضريبية، والخدمات المركزية، والحوافز تقديم أفضل البنى التحتية، 

 Rabat)« رباط تكنوبوليسال»و( Casanearshore)« كازانيرشور»: مثال  ... )الشاملة 

Technopolis )نشاء ، على الحكومة إقطاع التعاقد الخارجيوكجزء من استراتيجية (. في المغرب

مع أفضل المساحات المكتبية وأحدث للعمل مجه ز بالكامل وجاهز مجمع للتعاقد الخارجي 

نطقة خارج التكنولوجيات التي تم الحصول عليها من خالل شراكة بين القطاعين العام والخاص في م

:  وعلى المجمع(. طرابلس: مثال  )بيروت 

وتكاليف يصة، محددة تتضمن تكاليف اتصاالت تنافسية، وطاقة كهربائية بأسعار رخحوافز تقديم ▪

ى مقربة من لكن علثانوية تحقيق هذه الوفورات إنشاء مجمع في منطقة يتطلب منخفضة؛ يةعقار

(جبيل: مثال  )المؤسسات التعليمية 

كة مثل تطوير المهارات فيها، والخدمات المشتر/ يشمل منشآت للتدريب متكامل تقديم عرض ▪

وخدمات دعم تكنولوجيا المعلومات، و، مراكز الخدمات الشاملة: مثال  )خدمات األعمال 

تقديم ، وخدماتالليلرعاية األطفال، ووسائل النقل أثناء : مثال  )، والخدمات العامة (التوظيف

(  الطعام، وإدارة المنشآت

احب الحرص على هيكلة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل يسمح بتحفيز ص▪

ذات »صات وتقليص التخصيالتعاقد الخارجي االمتياز على توسيع المكان المخصص لشركات 

الطلب من أجل البدء بإثبات صحة المفهوم قبل التوس ع به عند ارتفاع« االستعماالت المتعددة

(تقديم إعانات شاملة: مثال  )المستأجرين 

من إلى مراحلالبناءتقسيم عملية ▪

وزارة الصناعة▪

Kno.B.2في إنشاء فريق التعاقد الخارجي

إيدال

ذا لذلك، يجب توضيح ه. ال يقع قطاع التعاقد الخارجي ضمن اختصاص أي جهة حكومية معينة

:من خاللأن تقود تنفيذ الخطة االختصاص وعلى الجهة الحكومية المسؤولة 

ق، ، والتسويبناء العالمة التجاريةضمن إيدال لقيادة جهود للتعاقد الخارجي إنشاء فريق ▪

والتواصل الخاصة بالتعاقد الخارجي

إيدال▪
التعاقد الخارجي

B

غير شاملة
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(3/9)مبادرة ذات أولوية تؤسس لتحقيق رؤية قطاع اقتصاد المعرفة 28طرحنا 

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

1الجهة المسؤولة المبادرة الهدف

Kno.C.1 ة قطاعات إبداعيالنظر في دعم

قطاعين أو )وثقافية محددة 

(ثالثة

ات اإلبداعية الصناعنواحي تملك الدول التي تتمتع بقدرة ابتكارية مميزة استراتيجيات تعالج كل 
ي، اإلنتاج التلفزيون: مثال  )وتراهن على مجاالت متخصصة ( Creative Britain: مثال  )والثقافية 

على لبنان كولذل(. في المغرببريطانيا، وصناعة األفالم وألعاب الفيديو، والفنون والموسيقى في 
:اختيار صناعتين إبداعيتين أو ثالثة وتحفيز نموها من خالل

:  مثال  )ة مع خبراء في المجال لفهم إمكانات الصناعات اإلبداعية المختلفحلقات مناقشة تنظيم ▪
(صناعة األزياء واألفالم

ى أن تكون ذات علإعداد آلية لوضع قائمة قصيرة بصناعتين إبداعيتين أو ثالثة للتركيز عليها،▪
ستحداث الوظائف والمساهمة بشكل كبير في االقتصادإمكانات عالية ال

قطاع : مثال  )إطالق مبادرة مشتركة بين القطاعين العام والخاص لدعم القطاع الذي تم اختياره ▪
يق من خالل تقديم القروض الميس رة، أو جذب االستثمارات، أو دعم التسو( صناعة األفالم

والترويج والتوزيع

وزارة الثقافة▪

Kno.C.2ية االستثمار في البنية التحت

يةللقطاعات اإلبداعية والثقاف

المالئمة لتحتية إنشاء البنية اباختيار الصناعات اإلبداعية التي سيتم التركيز عليها أن يقترن يجب 

:للقطاع من خالل

التي تم اعية الصناعات اإلبدلفهم متطلبات البنية التحتية والثغرات في تنظيم حلقات النقاش ▪

(استوديوهات التسجيل، والمسارح، ومراكز العرض: مثال  )اختيارها 

إجراء دراسة جدوى لكل مشروع من خالل فهم الطلب الحالي والمتوقع▪

لبنية التحتية التوجه إلى مصالح المستثمرين المحتملين لتشجيعهم على االستثمار في مشاريع ا▪

المطلوبة

ولوية فهم متطلبات المستثمرين ومخاوفهم على صعيد االستثمار ومعالجتها من خالل إعطاء األ▪

للمكاسب السريعة

وزارة الثقافة▪
الصناعات 

اإلبداعية

C

Kno.D.1 جذب المؤسسات التعليمية

نشاء فروع لها فيإلالعالمية 

لبنان

إضافي حتى العام أجنبي طالب 8,000استراتيجية جذب الطالب األجانب، سيتم استقبال في إطار 

لمية ومن أجل زيادة القدرة الحالية على استيعاب الطالب، على الحكومة جذب الجامعات العا. 2025

:نشاء فروع لها في لبنان، وذلك من خاللإل

لجذب المؤسسات التعليمية العالميةالالزمة فهم المتطلبات ▪

الجامعات المحليةعلى اتقييم إمكانية إنشاء فروع في لبنان وأثره▪

بشكل فاعل وإطالق النقاشات حول إنشاء الفروع في لبنانجامعات 5~استهداف ▪

وزارة التربية▪

التعليم

D

غير شاملة
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.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

1الجهة المسؤولة المبادرة الهدف

التعليم

(تابع)

D

Kno.D.3 كمله التعليمي بأالنظام تحسين

وبخاصة )الدولة على مستوى 

التعليم الثانوي في المدارس

(الحكومية

نظام للالعامة كوجهة للطالب األجانب، على الحكومة تحسين الجودة لبنان من أجل تعزيز جاذبية 
:، وذلك من خاللكمركز تعليمي مهمسمعتهلبنانلكي يستعيد التعليمي 

/ ي د وتقديم ظروف عمل أفضل لتحفيز ذوي األداء الجالمكانة المهمة لمهنة التعليم استعادة ▪
األفضل على اتخاذ التدريس مهنة لهم

وتقييم ( يةابتدائية، وثانوية، وثالث)تحديد مستهدفات أداء رئيسية واضحة لكل مدرسة حكومية ▪
بانتظامالتزام المدارس الحكومية بها 

وزارة التربية▪

Kno.D.4 ى من وإلسهولة التنقل تحسين

المؤسسات التعليمية

:خاللالطالب والموظفين ممك نا  رئيسيا  لجذب الطالب األجانب، وذلك منسهولة تنقل عد  ت  
ي لديهاالتعليم العالاتفاقيات دولية وحوارات حول السياسات مع حكومات أخرى ومؤسسات عقد ▪
حصول الطالب على تأشيراتإجراءات تسهيل ▪
:مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون أخرى من أجلتوقيع ▪

تبادل الموظفين–
الصالت المؤسسيةتطوير –
التعاون في البحوث والتطوير–
االعتراف بالمؤهالت ونقل األرصدة–
تبادل المعلومات حول السياسات واألنظمة والمناهج التعليمية–
تطوير برامج التوأمة–

وزارة التربية▪

Kno.D.2 معالجة القيود على القدرة

عاتاالستيعابية في أبرز الجام

إضافي حتى العام أجنبي طالب 8,000استراتيجية جذب الطالب األجانب، سيتم استقبال في إطار 

ات ومن أجل زيادة القدرة الحالية على استيعاب الطالب، على الحكومة دعم توس ع الجامع. 2025

:المحلية من خالل
إمكانية استيعاب الطالب/ من أجل فهم القيود على مختارة الدخول في حوارات مع جامعات ▪

األجانب المستهدفين
تستهدف الطالب األجانبالجامعات التي مع الحوافز واتفاقيات برامج تقييم وإطالق ▪

وزارة التربية▪

Kno.D.5 ت في دينامياضمان الشفافية

لسوق العمالعرض والطلب في 

لومات لطالب، على الحكومة تزويد النظام التعليمي باألدوات والمعفرص العمل لمن أجل تحسين 
:االقتصاد من خاللمتطلبات المناسبة لتخريج طالب في اختصاصات تتناسب مع 

العاملةعلى اليد وطني لفهم الثغرات بين العرض والطلب مسح إجراء ▪
لة ف)إجراء بحوث حول السوق لفهم الطلب على اليد العاملة في األسواق العالمية ▪ فقرة ي مفص 

(االنتشار اللبناني

الخارجية/ وزارة العمل ▪

غير شاملة
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.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

1الجهة المسؤولةالمبادرةالهدف

التعليم والمواهب

X.1

األدوار

Kno.X.1.1 ي مناهج التعليم الثانوتحديث

للتكنولوجيا

ات المهارالتي تتمتع بالنقص في المواهب اللبنانية أن من أصحاب المشاريع % 71يعتبر اليوم 

ن يصعب اوالتطوير مهارتأن البرمجة منهم % 60يعتبر ، فيما أمام عملهمالضرورية عائق أساسي 

دخلت أ: مثال  )االبتكار هذه المشكلة من خالل تحديث شامل للمنهج اد رو  وقد عالج . العثورعليهما

وعلى الحكومة كذلك تحديث (. سنة16-5في الفئة العمرية للطالب البرمجة المملكة المتحدة صفوف 

:  البرمجةصفوف المناهج لكافة الصفوف التعليمية بحيث يتم إدخال 

فوا فقط وابتكار برامجهم الخاصة، ويجب أال يعراألطفال البرمجة يجب أن يشمل المنهج تعليم ▪

ه لتلبية متطلباتهمكيفية العمل على الحاسوب، بل أيضا  كيفية عمل الحاسوب نفسه وكيفية تشغيل

، بما في في القطاع الخاصاالتكنولوجيوشركات ال بد  من عقد ورش عمل بين وزارة التربية ▪

حديث والشركات الناشئة، من أجل فهم المهارات المطلوبة قبل تةالمال االستثماريرؤوس ذلك 

المنهج

ةوزارة التربي▪

فريق/ مجلس ▪

عمل االبتكار

ABCD

Kno.X.1.2 مناهج التعليم العاليتحديث

للتكنولوجيا

ات المهارالتي تتمتع بالنقص في المواهب اللبنانية أن من أصحاب المشاريع % 71يعتبر اليوم 

ن يصعب اوالتطوير مهارتأن البرمجة منهم % 60يعتبر ، فيما أمام عملهمالضرورية عائق أساسي 

دخلت أ: مثال  )االبتكار هذه المشكلة من خالل تحديث شامل للمنهج اد رو  وقد عالج . العثورعليهما

وعلى الحكومة كذلك تحديث (. سنة16-5في الفئة العمرية للطالب البرمجة المملكة المتحدة صفوف 

:مناهج التعليم العالي في الجامعات من خالل

ج ال)في الجامعة اللبنانية « هندسة البرمجيات»و« علوم الحاسوب»اختصاصات تطوير ▪ تي ت خر 

(من مجموع الطالب الجامعيين% 50~

قد ورش القطاعات األربعة ذات األولوية من خالل علتلبي متطلبات الصفوف المقد مة تصميم ▪

عداد مصفوفة المهارات إلالقطاع الخاص من الشريحة المستهدفة شركات عمل مع أبرز 

سلسلة الكتل تقديم صف حول: مثال  )ومحتوى الصفوف المقرر الضرورية في المستقبل القريب 

(مع التركيز عليها كعملة« بلوك تشين»

ةوزارة التربي▪

فريق/ مجلس ▪

عمل االبتكار

الجامعة ▪

اللبنانية

ABCD

Kno.X.1.3 مناهج التعليم العاليتحديث

للتعاقد الخارجي

ليات العمولعمليات التجارية التعاقد الخارجي لفي قطاع زيادة فرص العمل للخريجين من أجل 

:بكامله من خاللمنهج التعليم العالمي المعرفية، على الحكومة تحديث 

قة بالتعليم مع أبرز الجهات المعنية من أجل فهم المبادرات المستهدفة المتعلتنظيم حلقات النقاش ▪

رية والمعرفيةوصفوف التعليم التقني والمهني، إلى جانب متطلبات إسناد العمليات التجاالعالي 

لمصادر خارجية

لصلة والمهارات لتلبية االحتياجات ذات ا( وبخاصة في الجامعة اللبنانية)تشجيع تحديث الصفوف ▪

لمصادر خارجيةالمطلوبة إلسناد العمليات التجارية والمعرفية

ةوزارة التربي▪

الجامعة ▪

اللبنانية

إيدال▪

ABCD

غير شاملة
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.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

1الجهة المسؤولةالمبادرةالهدف

إمكانية الحصول

على التمويل

X.2

ة البنية التحتي

المادية 

واالفتراضية

X.3

األدوار

Kno.X.2.1 عبرضمان التمويل المستمر

االستثماريرأس المال 

(VentureCapital ) في

المستقبل

من الناتج % 0.12~اليوم ( Venture Capital)تبلغ نسبة التمويل عبر رؤوس المال االستثمارية 

وقد %. 0.15~المحلي اإلجمالي، بما يتماشى مع متوسط الدول النظيرة اإلقليمية والعالمية البالغ 

.  البالدللمشاريع فياالستثماريالذي أصدره مصرف لبنان في توفير التمويل331ساهم التعميم 

مليون 150~بقيمة ، على الحكومة ضمان توافر تمويل مستمر المحافظة على هذا النموومن أجل 

بشكل سنوي من خالل االستفادة من( من الناتج المحلي اإلجمالي% 0.12ما يعادل متوسط )دوالر 

:أربعة مصادر مختلفة

331تقييم جدوى تجديد التعميم ▪

المستثمرين بدعم من إيدال لتحفيز قطاع االبتكار اللبناني وجذبتواصل حمالت وتنظيم تصميم ▪

األجانب

لمنتشرين لنشر الوعي بين أصحاب الثروات من اللبنانيين واوتنظيم حمالت تواصلتصميم ▪

(Angel Funding)بشأن التمويل االستثماري

من ثماري للتمويل االستعلى إنشاء أذرعة خاصة بها الكبرى تحفيز الشركات والبنوك المحلية ▪

لشركتي Venture Capitalـ الصندوق : مثال  )خالل تقديم وسائل للحد  من مخاطر االستثمار 

(MIC2وMIC1االتصاالت في لبنان 

مجلس النواب▪

مصرف لبنان▪

إيدال▪

ABCD

Kno.X.2.2 المنح الخيرية إلى توفير

يةالصناعات اإلبداعية والثقاف

من روض القالشركات التي تعمل في الصناعات اإلبداعية صعوبات في الحصول على عادة ما تواجه 

الحصول لذلك، يمكن تحسين قدرتها على. البنوك، بخاصة بسبب محدودية فهم ملف المخاطر لديها

:التمويل عبر تقديم المنح الخيرية لتمويل الصناعات اإلبداعية والثقافية من خاللعلى 

ةالمنتشرين الذين يبدون اهتماما  في دعم الصناعات اإلبداعية والثقافيالتواصل مع ▪

ريةلصناعات اإلبداعية والثقافية اللبنانية حول العالم بهدف جمع المنح الخيالترويج ل▪

ABCDمجلس النواب▪

Kno.X.3.1 ي قرية المعرفة ف»ع مجم  بناء

في بيروت« بيروت

بريطانية في الامدينة التكنولوجي: مثال  )حول العالم مراكز رقمية لتمكين نمو القطاع من أنشأت الدول 

شكل عام أداة االبتكارية بالمجمعات وفي الحقيقة، تعد  (. لندن ومركز كامبردج لالبتكار في بوسطن

ع االبتكار والتنسيق والقدرة المحلية على الوصو .ل إليهارئيسية لتنمية االقتصاد، مما يشج 

:من خالل« قرية المعرفة في بيروت»ع مجم  لذلك، على الحكومة تصميم وبناء 

مع مركز خدمات شاملةاألفضلالتنظيمياإلطار ▪

على تكاليف اإليجار واالتصاالتتخفيض ▪

توفير أفضل بنية تحتية مادية لالتصاالت▪

(والحوافزالتمويل، والمنافع الحكومية، )تقديم الدعم المطلوب ▪

ABCDةوزارة التربي▪

غير شاملة
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.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

األدوار1الجهة المسؤولةالمبادرةالهدف

ة البنية التحتي

المادية 

واالفتراضية

(تابع)

X.3
Kno.X.3.2 تصميم وإطالق مخطط

نان لب»التراخيص اإللكتروني 

(Smart Lebanon)« الذكي

مستوى عاٍل وعدم ترك ز الصناعات التي تتطلبالمناطقية التنمية االقتصادية تحقيقمن أجل ضمان
ف إلى تقديم نظام تراخيص إلكتروني يهدتطوير فقط، على الحكومة ع الفعلي المجم  من المعرفة في 

ام يغطي أيضا  نظ)مستوى عاٍل من المعرفة تعتمد علىإلى الشركات التي الحوافز حزم من 
:، يمكن للحكومة أنبرنامج الحوافزومن أجل إعداد (. الفعليةالمجمعات التراخيص 

التراخيصالمخولة الحصول على قصيرة بأنواع الشركات إعداد قائمة ▪
مقارنة الحوافز المقدمة في بلدان أخرى▪
األهلية لنيل الترخيصمعايير تحديد ▪

ABCDةوزارة التربي▪

Kno.X.4.2 نية اللبناالعالمة التجارية بناء

ية لصناعات اإلبداعية والثقافل

المختارة

لبنان لالعالمة التجارية بناء الصناعات اإلبداعية، على الحكومة صادرات من أجل تطوير ودعم نمو 
:مركز للصناعات اإلبداعية والثقافية التي تم اختيارها من خالل/ كوجهة 

البنان فيهللترويج لالشركات للمشاركة في المهرجانات العالمية وإرسال وفود رعاية ▪
قية أو المهرجانات الموسي: مثال  )استضافة المهرجانات العالمية الخاصة بالصناعات المختارة ▪

(السينمائية أو الخاصة بالموضة
مكثفكل بشالمختارة لنجاحات والمواهب الناشئة في الصناعات اإلبداعية والثقافية الترويج ل▪
ف على منظومة الصناعات اإلبداعية والثقافيالرواد دعوة ▪ ة في لبنان العالميين في المجال للتعر 

والتسويق للبالد

ABCDوزارة الثقافة▪

Kno.X.4.1 مية حملة تسويق رقوتنظيم إعداد

للبلد

حملة تنظيم و، على الحكومة تصميم عالميا  اللبناني « االبتكار والتكنولوجيا»من أجل تعزيز قطاع 
تواصل

يجب أن تكون الحملة جزءا  من حملة تسويقية أكبر تشمل قطاعات أخرى▪
ة العالميةيجب أن تحرص الحملة على مشاركة لبنان في أبرز الفعاليات التكنولوجية والرقمي▪

فريق / لجنة ▪

عمل االبتكار

ABCD

Kno.X.4.3 ونية بوابة معلومات إلكترتطوير

للطالب األجانب

تهم، ال تزال يأتون إلى لبنان لمتابعة دراساينواإلقليميينعلى الرغم من أن الطالب األجانب العالمي
تزويد لذلك، يجب. من الدعم من السلطات اللبنانية الرسميةبحد أدنى سوى تحظى جهودهم فردية ال 

:الطالب القادمين إلى لبنان بكل المعلومات الضرورية الختيار لبنان وجهة لهم من خالل
معظم الطالب األجانبلموقع إلكتروني يكون نقطة االتصال األولى تطوير ▪
تواصل مع للحمالت تسويق رقمية عبر الموقع اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي تنظيم ▪

الطالب المحتملين

فريق/ مجلس ▪

عمل التعليم

ABCD

الترويج 

للصناعات

X.4

غير شاملة
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(8/9)مبادرة ذات أولوية تؤسس لتحقيق رؤية قطاع اقتصاد المعرفة 28طرحنا 

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

1الجهة المسؤولةالمبادرةالهدف

التسويق 

للصناعات

(تابع)

X.4

األدوار

Kno.X.4.4 فيالترويج لجامعات مختارة

المستهدفةالمصدر دول 

جامعات الترويج لمن أجل جذب الطالب األجانب، على لبنان تعزيز مكانته كمركز تعليمي من خالل 

:المستهدفة من خالل المصدر في دول مختارة

ارةجامعات مختالمشاركة في المعارض التعليمية في الدول المستهدفة وإرسال ممثلين عن ▪

(Exp.B.1راجع المبادرة )إدارة صورة لبنان التي تنشرها الوسائل اإلعالمية ▪

فريق/ مجلس ▪

عمل التعليم

ABCD

Kno.X.4.5 تحسين صورة الخريجين

ج اللبنانيين من خالل التروي

واق لمستويات توظيفهم في األس

العالمية

نجاحات بشكل فاعل لالترويج من أجل تعزيز جاذبية لبنان كوجهة للطالب األجانب، على الحكومة 

:اللبنانيين حول العالم، ضمن جاليات االنتشار وخارجها، من خالل مثال  الخريجين

لعالميةاللبنانيين في األسواق االخريجينات حول مستويات توظيف ءإصدار تقارير وإحصا▪

م مجلس التعلي▪

/ العالمي 

وزارة 

الخارجية

ABCD

الحوكمة

X.5

Kno.X.5.1 كار الوطني لالبتالمجلس إنشاء

تنفيذ ليقود كفريق عمل 

استراتيجية الرقمنة

كار والرقمنة عداد استراتيجية االبتإلتؤدي دور هيئات تنسيق مجالس العالمية مراكز االبتكارأنشأت 

، ال بد  ةمحددضمن اختصاص أي جهة حكوميةيقع وبما أن قطاع التكنولوجيا واالبتكار ال . الوطنية

:التي تقوم عليها االستراتيجية من خاللالحوكمة من تعزيز 

تيارهامن أبرز الجهات المعنية الرئيسية التي تم اخالمؤلف لالبتكار المجلس الوطني إنشاء ▪

لتولي مسؤولية إدارة استراتيجية االبتكار بشكل يوميللمجلس إنشاء األمانة العامة ▪

موظفين بدوام كامل10~األمانة تضم يجب أن –

:يجب أن تحرص األمانة على تطبيق المهام التالية–

والترويجالتواصل ▫

جمع وتحليل البيانات من أجل إنشاء مصدر معلومات واحد▫

تحديث االستراتيجية ومتابعة تنفيذ المبادرات المختلفة▫

(بما يشمل التسويق)مليون دوالر 10~يجب أن تبلغ موازنة األمانة ▫

فريق/ مجلس ▪

عمل االبتكار

ABCD

غير شاملة
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(9/9)مبادرة ذات أولوية تؤسس لتحقيق رؤية قطاع اقتصاد المعرفة 28طرحنا 

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

1الجهة المسؤولةالمبادرةالهدف

الحوكمة

(تابع)

X.5

األدوار

Kno.X.5.

2

فريق عمل / إنشاء مؤسسة 

للصناعات اإلبداعية(ة)شامل

عالم الرقمية اإلووسائط ، والموضة، التسجيل الصوتي: مثال  )الكثير من الصناعات اإلبداعية يقع ال 

إنجاز من أجل ضمان الحوكمة لذلك، ال بد  من تعزيز . ضمن اختصاص أي جهة حكومية...( 

:استراتيجية الصناعات اإلبداعية، وذلك من خالل

ة الباقية التي شمل الصناعات اإلبداعية والثقافييلاإلعالم وزارة / توسيع اختصاص وزارة الثقافة ▪

ال تمثيل لها في القطاع العام

عات مركزي للصناعات لإلشراف على المبادرات التابعة للصناق منس  / إنشاء فريق عمل ▪

.  ت المعنية المتعددةاإلبداعية والثقافية في لبنان وللتنسيق بين األدوار المختلفة التي تؤديها الجها

الرؤية العامة الخاصة بالمأسسةآليةفي وسيتم دمج فريق العمل 

▪

مصرف لبنان▪

لجنة الرقابة ▪

على 

المصارف في 

لبنان

ABCD

Kno.X.5.

3

إلعداد وتنفيذ ق ربط وتنسيوكالة ( أستراليا وماليزيا: مثال  )يؤسس في العادة قادة التعليم الناشئون جهة ضامنةإنشاء 

، Australian Education International: مثال  )استراتيجية الطالب األجانب 

متخصصة مماثلة يتم هيئة على لبنان إنشاء (. Education Malaysia Global Servicesو

:الرؤيةفي آلية المأسسة العامة الخاصة بدمجها 

ات في فريق العمل المتخصص بالتعاون مع وزراة التعليم وأبرز الجامع/ الهيئة يجب إنشاء ▪

الرؤيةفي آلية المأسسة العامة الخاصة باويجب دمجه. لبنان

يجب أن تشارك كل الجهات المعنية في مرحلة إعداد االستراتيجية من خالل المشاورات، ▪

ونقاشات الطاولة المستديرة، واللجان

ABCDةوزارة التربي▪

غير شاملة
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ألخرىالمبادرات اإلضافية ذات الصلة المفصلة في القطاعات أو العوامل التمكينية ا-إقتصاد المعرفة 
المبادرة الهدف

مبادرات أخرى 

متصلة باقتصاد 

المعرفة

في الخدمات المالية X.3.2الرجوع الى المبادرة ▪ Fin.X.3.2ركات تعزيز الوصول إلى التمويل للش

الصغيرة والمتوسطة الحجم في 

مجاالت الصناعات اإلبداعية

في البنية التحتية2الرجوع الى المبادرة ▪ Inf.2وئية تنفيذ استراتيجية األلياف الض

التابعة لوزارة االتصاالت

في التشريعات2.5الرجوع الى المبادرة ▪ Leg.2.5مراجعة البيئة التنظيمية ألنشطة

اقتصاد المعرفة

في التشريعات2.6الرجوع الى المبادرة ▪ Leg.2.6وام تعديل قانون العمل للموظفين بد

جزئي بما في ذلك في الصناعات 

اإلبداعية

في التشريعات1.1الرجوع الى المبادرة ▪ Leg.1.1تعزيز سهولة ممارسة األعمال

في الصادرات والعالمة التجاريةA.1الرجوع الى المبادرة ▪ Exp.A.1تركيز األنشطة الداعمة للتصدير

أو جهة " إيدال"مثال ، ضمن )ودمجها 

(جديدة

في الصادرات والعالمة التجاريةA.2الرجوع الى المبادرة ▪ Exp.A.2 دعم تعزيز الصادرات

غير شاملة
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I .الملخص التنفيذي

ملخص الفصول.    أ
المنظور االقتصادي.  ب

يتطور االقتصاد الكل  1.

الصادرات)بيانات التبادل التجاري 2.
(والواردات

تحليل القطاعات.   ج
الموارد الطبيعية1.
الزراعة2.
الصناعة3.
السياحة4.
(المالتكنولوجيا واإلع)اقتصاد المعرفة 5.
الخدمات المالية6.
التعليم7.
الرعاية الصحية8.
العقارات والبناء9.

التجزئة والتجارة10.

النقل والخدمات اللوجستية11.

االتصاالت12.

الطاقة والمياه13.

المنتشرون 14.

الكفاءة العمرانية15.

المقاربة المنهجية للمشروع.    أ

إشراك الجهات المعنية وعملية التعميم.   ب

مراجعة المستندات.   ج

III .السياق وتشخيص الوضع

II .المقدمة والمنهجية

ملخص الفصول.    أ

الحاجة الملحة للتغيير.   ب

للبنانالضرورات الحتمية الستراتيجية النمو.   ج

التطلعات االقتصادية ومستهدفات.    د

االقتصاد الكل ي

يةآلية ومنطق اختيار القطاعات ذات األول.    ه

ملخص الفصول.   أ

قطاعات ذات 6)التحليل المعمق للقطاعات . ب

(يإمكانية عالية للمساهمة في النمو االقتصاد
الزراعة1.
الصناعة2.
السياحة3.
اقتصاد المعرفة4.
الخدمات المالية5.
المنتشرون6.

الممك نات المؤسسية والسياسية.   د
المالية العامة1.
سهولة ممارسة أنشطة األعمال2.
السياسة النقدية3.
تفعيل التنمية االقتصادية4.
االتفاقات التجارية والدولية5.

IV .ةتطلعات لبنان االقتصادي: الرؤية

V . العوامل القطاعية المحركة للنمو

االقتصادي في لبنان

مخطط الرؤية االقتصادية

ملخص الفصول.   أ

متطلبات إصالح القطاع العام.  ب

البنية التحتية بما في ذلك مبادرات.   ج

برنامج االستثمار الرأسمالي

متطلبات المالية العامة.   د

المتطلبات التشريعية األساسية.   ه

ترويج الصادرات والعالمات التجارية. و

VI .  طلعاتنات المطلوبة لدعم تحقيق التالممك

ملخص الفصول.   أ

التنسيق واإلنجاز: إطار الحوكمة.  ب

بما في ذلك المجاالت)المرحلة المقبلة .  ج

(التي تحتاج المزيد من الدراسة

VII .آليات المأسسة

رحلة السواح. أ

منطقة تكنولوجيا البناء. ب

تراخيص وعناقيد لبنان الذكي . ج

VIII .مشاريع رائدة
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(1/4)مبادرات ذات أولوية -الخدمات المالية 

1الجهة المسؤولة األركانالهدف

▪ BDL

▪ BCCL

▪ ABL

تنويع قاعدة أصول القطاع المصرفي من القطاع العام FIN. A.2

▪ BDL

▪ BCCL

▪ ABL

نتجةتحفيز إعادة تخصيص أصول القطاع المصرفي في قطاعات خاصة م FIN. A.3

▪ BDL

▪ BCCL
انية العموميةزيادة الرسملة وتحقيق المستوى األمثل من ميزانيات البنوك اللبن FIN. A.4

▪ BDL

▪ BCCL
تعزيز تحسين استدامة المصارف المتعثرة FIN. A.5

▪ ABL

▪ All Banks
تعزيز كفاءة التكلفة وتحقيقها من خالل الرقمنة FIN. A.6

▪ BDL
▪ BCCL
▪ ABL

إنشاء مخطط واستراتيجية مفصلين للقطاع المصرفي FIN. A.1

▪ BDL

▪ ABL
إعداد مكتب ائتمان وطني FIN. A.7

مصرف لبنان▪

ن مكتب االئتما▪

اللبناني

سجل ▪

الضمانات 

اللبناني

وزارة المالية▪

إصدار مؤشر ألسعار العقارات لتحسين التثمين FIN. A.8

A تعزيز الخدمات

االمالية وترسيخه

غير شاملة

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص . الجهة المسؤولة المقترحة 1
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(2/4)مبادرات ذات أولوية -الخدمات المالية 

1الجهة المسؤولة األركانالهدف

▪ ICC

▪ Insurance 

Comp-

anies

تسريع نمو قطاع التأمين FIN. A.10

▪ NSSF ي ونموذج تحسين وسيلة االستثمار في الصندوق الوطني للضمان االجتماع

تشغيله

FIN. A.11

صناديق ▪

التقاعد
تقدير االلتزامات المحتملة وإعداد خطة مفصلة بموجبها FIN. A.12

هيئة أسواق ▪

رأس المال

بورصة ▪

بيروت

مجلس الوزراء▪

تحريك أسواق رأس المال عبر زيادة وتعزيز الطلب على رأس المال FIN. A.13

▪ ABL

▪ Financial 

Institutions

▪ CMA

تعزيز قيمة لبنان في إدارة األصول وكمركز أوفشور لدى األسواق 

المستهدفة

FIN. B.1

▪ BDL
▪ BCCL
▪ ABL

إعتماد شهادات للمدققين الماليين FIN. A.9

A تعزيز الخدمات

المالية وترسيخها

B تحويل لبنان الى مركز

إلدارة االستثمار 

واألوفشور

غير شاملة

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص . الجهة المسؤولة المقترحة 1
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(3/4)مبادرات ذات أولوية -الخدمات المالية 

1الجهة المسؤولة األركانالهدف

Bز تحويل لبنان الى مرك

إلدارة االستثمار 

واألوفشور

▪ MoF
▪ MoFA

ماية االستثمار توسيع شبكة اتفاقيات االزدواج الضريبي واتفاقيات تعزيز وح

لتغطي أسواق المصدر المستهدفة

FIN. B.2

▪ IDAL

▪ MoE, BdL
المصارف ومدراء األصول ومحاسبون )جذب الجهات الفاعلة األجنبية 

لتستثمر في لبنان( ومحامون متخصصون

FIN. B.3

▪ BdL for 

licensing
ضمان أفضل منظومة وإطار لتطوير التكنولوجيا المالية FIN. C.2

▪ Financial 

Institutions
بناء قدرات تمويل مشاريع للمشاركة في إعادة إعمار سوريا والعراق FIN. C.1

▪ BdL for 

licensing
ضمان المنظومة األفضل إلسناد الخدمات المالية إلى الجهات الخارجية 

(البحوث الرقمية والتحليلية والتحاليل االكتوارية)

FIN. C.3

▪ BDL

▪ BCCL
مواصلة االمتثال لتشريعات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  FIN. X.1.1ABC

▪ BDL

▪ Parliament
إنشاء سجل الضمانات  FIN. X.1.2ABC

▪ Ministry of 

Education
رات التعليم العالي بما يتوافق مع حاجات قطاع الخدما ت الماليةتحديث مقر  FIN. X.2.1ABC

▪ Ministry of 

Education

▪ ABL

اليتعزيز قدرات الموظفين الحاليين والمستقبليين في القطاع الم FIN. X.2.2ABC

▪ Ministry of 

Education

▪ ABL

تعزيز الوعي والشمول واإللمام المالي على كافة المستويات FIN. X.2.3ABC

C إنشاء مراكز تميز

متخصصة مع إمكانية 

تصدير قوية

X.1 اإلطار التشريعي

والتنظيمي 

X.2 مصادر المواهب

والتعليم

غير شاملة

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص . الجهة المسؤولة المقترحة 1
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(4/4)مبادرات ذات أولوية -الخدمات المالية 

1الجهة المسؤولة األركانالهدف

X.3

مصرف لبنان▪

كفاالت▪

تسهيل اإلقراض المحلي للقطاع الزراعي FIN. X.3.1ABC

مصرف لبنان▪

كفاالت▪

صناعات تعزيز وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاعات ال

اإلبداعية إلى التمويل 

FIN. 

X.3.2

ABC

مصرف لبنان▪

كفاالت▪

لفنادق تعزيز الوصول إلى التمويل لتحفيز بناء فنادق جديدة وترميم ا

الموجودة في الوجهات الرئيسة

FIN. X.3.3ABC

مصرف لبنان▪

كفاالت▪

لحجم تعزيز الوصول إلى التمويل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ا

(التي تركز على القطاعات الصناعية ذات األولوية)

FIN. X.3.4ABC

إقراض القطاعات ذات 

األولوية 

غير شاملة

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص . الجهة المسؤولة المقترحة 1
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(1/8)مبادرة ذات أولوية تؤسس لتحقيق رؤية قطاع الخدمات المالية 28طرحنا 

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

1الجهة المسؤولة المبادرة الهدف

تعزيز الخدمات 

هاالمالية وترسيخ

Fin.A.1 إنشاء مخطط واستراتيجية

مفصلين للقطاع المصرفي

على القطاع ولذلك يتعين. يعمل القطاع المصرفي من دون استراتيجية ثابتة وموحدة لتوجيه التقدم
ة لبنان إنشاء مخطط شامل ومفصل باالستناد إلى االستراتيجية العامة واألدوار المحددة له في رؤي

.  االقتصادية
:أهداف أساسية، وهي3على المخطط المفصل معالجة

إلى 2009في % 23انخفضت نسبة نمو األصول سنويا  من )زيادة قاعدة األصول في القطاع ▪
(2017في % 4

2011في % 15انخفضت نسبة العائد على األسهم من )ضمان نمو مستدام ومربح في القطاع ▪
(2016في % 12إلى 

دعم الجهود الهادفة الى رقمنة القطاع▪

مصرف لبنان▪

لجنة الرقابة على المصارف▪

جمعية مصارف لبنان▪

A

Fin.A.2 تنويع قاعدة أصول القطاع

المصرفي من القطاع العام

% 62حاليا  إلى مخاطر سيادية كبيرة فتناهز نسبة انكشافها تتعرض قاعدة أصول القطاع المصرفي
يجب مواصلة جهود الحد من انكشاف األصول على . مقارنة بالمقاييس المعيارية% 24مقابل 

:المخاطر السيادية، عبر
وضع وتطبيق حدود على إصدارات الدين في القطاع العام▪
كة في إعداد قائمة باإلصالحات المتوجبة على الحكومة في مجالي اإليرادات والنفقات والمشار▪

ممارسة الضغوط بهدف تطبيقها
(Fin.A.3 & Fin.X.3.1-4مفص ل في المبادرات )تحفيز إقراض القطاع الخاص ▪

مصرف لبنان▪

لجنة الرقابة على المصارف▪

جمعية مصارف لبنان▪

Fin.A.3تحفيز إعادة تخصيص أصول

القطاع المصرفي في قطاعات

خاصة منتجة

رائح مثال تستحوذ ش)تركز القروض المصرفية اليوم على مجاالت غير منتجة وعالية المخاطر 
وبهدف مواصلة تقديم الدعم لبرنامج التنمية(. من القروض% 35العقارات والبناء واإلسكان على 

:االقتصادية، يجب إعادة توجيه االئتمانات إلى القطاعات المنتجة، عبر مثال  
عالية وضع وتطبيق حدود تنظيمية على تركز المصارف في بعض القطاعات غير المنتجة و▪

بعد تقييم مصرف لبنان ودراسته للتأثير العام لهذه الحدود( مثل العقارات)المخاطر 
في توفير احتياطي أو حوافز لتحمل عبء المخاطر للمصارف من أجل استثمار رؤوس األموال▪

ام في وزن بعض القطاعات المنتجة بعد تقييم مصرف لبنان ودراسته لتأثيرالتخفيضات الع
المخاطر

مصرف لبنان▪

لجنة الرقابة على المصارف▪

جمعية مصارف لبنان▪

Fin.A.4وى زيادة الرسملة وتحقيق المست

األمثل من ميزانيات البنوك 

اللبنانية العمومية

بلغ التنظيمي المحدد تعمل المصارف اللبنانية حاليا  باحتياطي صغير نسبي ا ، أي أنه يتخطى بالكاد الم
كمبلغ % 15مقابل % 15.7)من قبل مصرف لبنان لمتطلبات رأس المال لتغطية مخاطر االئتمان 

لمال لذلك يجب تشجيع الممارسات السليمة لعمليات تحقيق المستوى األمثل من رأس ا(. محدد  
:والميزانيات دوري ا  في كافة المصارف اللبنانية من أجل

تحسين جودة رأس المال▪
تخفيض األصول المرجحة على أساس المخاطر▪
ب استثمار رأس المال بكفاءة في األصول ذات العائد المرتفع على رأس المال المعدل بحس▪

المخاطر

مصرف لبنان▪

لجنة الرقابة على المصارف▪

غير شاملة
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(2/8)مبادرة ذات أولوية تؤسس لتحقيق رؤية قطاع الخدمات المالية 28طرحنا 

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

1الجهة المسؤولة المبادرة الهدف

Fin.A.5 تعزيز تحسين استدامة

المصارف المتعثرة

معظم مثال ، تحقق. )تحقق المصارف الصغيرة نسبة أقل  من العائد على األسهم في المعدل▪

ولذلك من الممكن تعزيز استدامة %(. 9مصارف مجموعة بيتا نسبة عائد على األسهم أقل من 

إعطاء مثل متابعة)المصارف اللبنانية المتعثرة عبر تحفيز التكامل من خالل منافع محددة 

(القروض الميسرة لعمليات الدمج

مصرف لبنان▪

لجنة الرقابة على المصارف▪

Fin.A.6يقها من تعزيز كفاءة التكلفة وتحق

خالل الرقمنة

من الراشدين قاموا بمعامالت % 27يتجه القطاع بشكل بطيء إلى اختراق رقمنة المصارف، فـ▪

كبيرة في يملك غير المقيمين أصوال  تشكل شريحة. في المقاييس المعيارية% 60رقمية مقابل 

بين المكت)لذلك سيساهم إطالق جهود الرقمنة من البداية إلى النهاية (. من الودائع% 20)القطاع 

(  نانداخل وخارج لب)الهادفة الى تحسين خدمة العمالء ونطاق الوصول إليهم ( األمامي والخلفي

بزيادة الكفاءة وتخفيف التكلفة

جمعية مصارف لبنان▪

جميع المصارف▪

Fin.A.7ي في إن ممارسات إدارة المخاطر اليوم غير مطابقة مع المعايير العالمية، ويعود السبب األساس▪إعداد مكتب ائتمان وطني

خدمات لدعم ال« مكتب ائتمان لبناني»تدعو الحاجة إلى إنشاء . ذلك إلى غياب مكتب االئتمان

م الخدمات بما في ذلك جذب العمالء المحتملين واالكتتاب وتقدي)المصرفية في سلسلة القيمة 

(والتحصيل

شركات مثال  المدارس و)على مكتب االئتمان أن يستفيد من جميع مصادر البيانات المتوفرة ▪

لتحليلية وأن يقدم الدرجات االئتمانية والتقارير ا( االتصاالت والجمارك والسلطات الضرائبية

شركات مثال  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وال)لجميع القطاعات والقطاعات الفرعية 

...(والعقارات

مصرف لبنان▪

جمعية مصارف لبنان▪

Fin.A.8إصدار مؤشر ألسعار العقارات

لتحسين التثمين

مع نسبة وتتفاقم المشكلة. يجعل غياب مؤشر العقارات من عملية تثمين الضمانات مهمة صعبة▪

خرى باستثناء االئتمانات األ)من االئتمان المستثمر في العقارات والبناء واإلسكان % 35

ي ولذلك، يمكن إعداد وإصدار مؤشر عقارات ليخدم كمرجع ف(. المدعومة بالضمانات العقارية

تثمين ضمانات المنازل واألراضي من أجل تحسين إدارة المخاطر

يرتكز المؤشر على بيانات من مكتب االئتمان وسجل الضمانات وسجل العقارات▪

مصرف لبنان▪

مكتب االئتمان اللبناني▪

سجل الضمانات اللبناني▪

وزارة المالية▪

Fin.A.9االت بهدف تجنب ح. تقدم الجهات الدائنة بيانات مالية خاطئة تؤدي إلى سوء تخمين المخاطر▪يينإعتماد شهادات للمدققين المال

ققينكهذه من الممكن أن تلجأ الحكومة الى تصميم واعتماد آلية مخصصة إلصدار الشهادات للمد

على قرضينظر حصريا  المدققون المرخص لهم في البيانات المالية المقدمة مع طلبات الحصول▪

مصرف لبنان▪

لجنة الرقابة على المصارف▪

جمعية مصارف لبنان▪

تعزيز الخدمات 

هاالمالية وترسيخ

(تابع)

A

غير شاملة
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(3/8)مبادرة ذات أولوية تؤسس لتحقيق رؤية قطاع الخدمات المالية 28طرحنا 

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

1الجهة المسؤولة المبادرة الهدف

Fin.A.10من % 1)يعد معدل اختراق التأمين منخفضا  مقارنة بالمقاييس المعيارية في كافة مجاالت األعمالتسريع نمو قطاع التأمين
من الناتج % 2.2كمقاييس معيارية و% 2.8الناتج المحلي اإلجمالي في التأمين على الحياة مقابل 

ينبغي مواصلة (. كمقاييس معيارية% 2.8المحلي اإلجمالي في التأمين على األصول المادية مقابل 
:تلفة، مثال  تحفيز نمو قطاع التأمين ليزول بعض العبء عن القطاع المصرفي وذلك عبر ممكنات مخ

تحسين منتجات التأمين على الحياة وتطويرها وبيعها وتوزيعها والتسويق لها▪
انة زيادة النمو في مجاالت األعمال المتعلقة بالتأمين على األصول المادية من خالل االستع▪

بالتكنولوجيا والتحليالت المتقدمة
(مثل التأمين الصحي اإللزامي)تقييم إعداد مخطط جديد للتأمين اإللزامي ▪
إنشاء صناديق المعاشات التقاعدية الخاصة▪

لجنة مراقبة هيئات الضمان▪

شركات التأمين▪

Fin.A.11ي تحسين وسيلة االستثمار ف

الصندوق الوطني للضمان 

االجتماعي ونموذج تشغيله

دائع يضع اليوم الصندوق الوطني للضمان االجتماعي معظم األصول تحت إشراف اإلدارة في الو
يمكن . ين الصحيالمصرفية، ويوظف الفائض من صناديق التقاعد لتغطية الخسائر المترتبة على التأم

:تحسين نموذج تشغيل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي عبر
تقاللية توسيع نطاق مكتب االستثمارات في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وضمان اس▪

(اعتماد هيكلية جديدة لإلدارة الرشيدة للصندوق)الصندوق 
لمصرفية التنويع في محفظة استثمارات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي من غير الودائع ا▪

لتشمل السندات المالية الطويلة األمد

الصندوق الوطني للضمان ▪

االجتماعي

Fin.A.12 تقدير االلتزامات المحتملة

وإعداد خطة مفصلة بموجبها

دولة برؤية في ال( بما في ذلك الصندوق الوطني للضمان االجتماعي)ال تتمتع صناديق التقاعد ▪
.  سيولة والمالءةواضحة بما يتعلق بالتزاماتها المحتملة، ما قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل المتعلقة بال

اعدية ولذلك يجب معالجة هذه المسألة عبر تقدير االلتزامات المحتملة لكافة الصناديق التق
التقاعدية المعاشات التقاعدية العامة والصندوق الوطني للضمان االجتماعي والمعاشات)وتحليلها 
.هاوإعداد خطة استراتيجية لنظام المعاشات التقاعدية بموجبها تطال الدولة بكامل( الخاصة

بما فيها)صناديق التقاعد ▪

الصندوق الوطني للضمان 

(االجتماعي

Fin.A.13 تحريك أسواق رأس المال عبر

زيادة وتعزيز الطلب على رأس

المال

ا  مقارنة بالمقاييس المعيارية اإلقليمية يسجل معدل اختراق أسواق رأس المال أرقاما  منخفضة  جد 
تدعو (. للمقاييس المعيارية اإلقليمية% 60من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل % 24)والعالمية 

:الحاجة إلى تحريك نمو أسواق رأس المال عبر
(ليكوممثال  ليبان تي)اإلدراج في البورصة للشركات العامة / تقييم وتسريع الخصخصة ▪
خاص من خالل تمويل مشاريع برنامج االستثمار الرأسمالي للبنية التحتية الضخمة في القطاع ال▪

(مثل سوليدير)أسواق السندات واألسهم 
مراجعة المحفزات وتحسينها من أجل إدراج الشركات في بورصة بيروت▪

هيئة أسواق رأس المال▪

بورصة بيروت▪

مجلس الوزراء▪

تعزيز الخدمات 

هاالمالية وترسيخ

(تابع)

A

غير شاملة
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(4/8)مبادرة ذات أولوية تؤسس لتحقيق رؤية قطاع الخدمات المالية 28طرحنا 

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

1الجهة المسؤولة المبادرة الهدف

ى تحويل لبنان ال

مركز إلدارة 

االستثمار 

واألوفشور

Fin.B.2دواج توسيع شبكة اتفاقيات االز

ز الضريبي واتفاقيات تعزي

واق وحماية االستثمار لتغطي أس

المصدر المستهدفة

يسيا  لجذب الثروات ت عتبر اتفاقيات االزدواج الضريبي واتفاقيات تعزيز وحماية االستثمار ممك نا  رئ

عزيز وحماية ولذلك على الحكومة أن توقع اتفاقيات ازدواج ضريبي واتفاقيات ت. األجنبية إلى البلد

وين االستثمار مع كافة أسواق المصدر المستهدفة وعلى وجه الخصوص مناطق المشرق وبحر قز

وإفريقيا لتجذب المستثمرين وتحميهم

وزارة المالية▪

وزارة الخارجية▪

Fin.B.1 تعزيز قيمة لبنان في إدارة

األصول وكمركز أوفشور لدى 

األسواق المستهدفة

واق كجزء من إدارة األصول واألوفشور، على الدولة أن تعد  وتطلق حملة ترويج شاملة تطال األس

الرئيسية وعلى وجه الخصوص مناطق المشرق وبحر قزوين وإفريقيا

جمعية مصارف لبنان▪

المؤسسات المالية▪

هيئة أسواق رأس المال▪

Fin.B.3جذب الجهات الفاعلة األجنبية

المصارف ومدراء األصول )

ومحاسبون ومحامون 

بنانلتستثمر في ل( متخصصون

مدراء األصول والمصارف)حضور الجهات الفاعلة العالمية في مجال إدارة األصول واألوفشور 

والت ولذلك يمكن القيام بج. أمر بالغ األهمية لبناء أساس متين...( والمحامون وشركات المحاسبة

:ترويجية تعرض قيمة البلد على جهات فاعلة محتملة وتركز في األساس على

(20أفضل )مدراء أصول وثروات عالميين ▪

األسهم الخاصة وصناديق التعاضد▪

شركات محاسبة وشركات قانونية عالمية متخصصة في المجال المصرفي▪

إيدال▪

وزارة االقتصاد▪

مصرف لبنان▪

جميع المصارف▪

ز إنشاء مراكز تمي

متخصصة مع 

إمكانية تصدير 

قوية

Fin.C.1 بناء قدرات تمويل مشاريع

ا للمشاركة في إعادة إعمار سوري

والعراق

قطاع كجزء من بناء مركز تميز لتمويل المشاريع للمشاركة في إعادة إعمار سوريا والعراق، على

ستفادة من الخدمات المالية أن يستثمر في بناء قدرات تمويل المشاريع في المصارف اللبنانية لال

:الخبرات القائمة عبر

توظيف خبراء عالميين للمساهمة في تعزيز القدرات المحلية▪

امج بناء إرسال المواهب اللبنانية للخضوع إلى تدريبات من المستوى العالمي وااللتحاق ببر▪

القدرات

شركات تابعة /تشجيع تحضير برامج تقوم على تناوب الخبراء في تمويل المشاريع بين فروع ▪

لبنانية وعالمية

المؤسسات المالية▪

Fin.C.2 ضمان أفضل منظومة وإطار

ةلتطوير التكنولوجيا المالي

يم مصرف لبنان لمجالي التنظ▪«  اقتصاد المعرفة»إعداد استراتيجية مفصلة لمركز التعاقد الخارجي في فقرة ▪

والتراخيص

جهات مسؤولة أخرى مفصلة ▪

«ةاقتصاد المعرف»في فقرة 

B

C

غير شاملة
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(5/8)مبادرة ذات أولوية تؤسس لتحقيق رؤية قطاع الخدمات المالية 28طرحنا 

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

1الجهة المسؤولة المبادرة الهدف

Fin.C.3اد ضمان المنظومة األفضل إلسن

الخدمات المالية إلى الجهات 

البحوث الرقمية )الخارجية 

(واريةوالتحليلية والتحاليل االكت

يم مصرف لبنان لمجالي التنظ▪«  اقتصاد المعرفة»إعداد استراتيجية مفصلة لمركز التعاقد الخارجي في فقرة ▪

والتراخيص

الجهات المسؤولة األخرى ▪

رة مذكورة بالتفصيل في فق

«  اقتصاد المعرفة»

ز إنشاء مراكز تمي

في مجاالت 

متخصصة مع 

إمكانية تصدير 

قوية 

(تابع)

C

غير شاملة
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(6/8)مبادرة ذات أولوية تؤسس لتحقيق رؤية قطاع الخدمات المالية 28طرحنا 

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

Fin.X.2.1

Fin.X.2.2

Fin.X.1.2

Fin.X.1.1

الهدف

رات التعليم الع الي تحديث مقر 

بما يتوافق مع حاجات قطاع 

الخدمات المالية

ليين تعزيز قدرات الموظفين الحا

لماليوالمستقبليين في القطاع ا

إنشاء سجل الضمانات 

مواصلة االمتثال لتشريعات

مكافحة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب 

المبادرة

ناتجة عن يجب أن تعيد الحكومة صياغة منهج التعليم العالي لتلبية حاجات قطاع الخدمات المالية ال

:أدوار القطاعات المختلفة من خالل

ليمي إجراء محادثات الطاولة المستديرة لمناقشة الخطوات الواجب اتخاذها لتحديث المنهج التع▪

؛ وقد المعتمد في االختصاصات المتعلقة بإدارة األعمال، وتحديد مواصفات مواهب المستقبل

:تتضمن التدخالت العينية على سبيل المثال

استخدام المقررات الدراسية الرقمية والمتعلقة بالتمكين–

التركيز على مقرارات إدارة األصول والثروات –

إدخال منهج العلم االكتواري في كل الجامعات الكبرى –

ي قطاع لبناء قدرات الموظفين ف( االمتحانات)يجب أن يستفيد مصرف لبنان من البرنامج الحالي 

:الخدمات المالية من خالل

غطي تقديم دورات تدريبية متقدمة لموظفي القطاع لدعم األولويات في رؤية القطاع التي ت▪

مواضيع متعلقة بالمخاطر، والرقمنة، والتسويق والمبيعات، واالكتتاب المعقد، واألمن

االلكتروني، ومكافحة غسل األموال، إلخ

ضمانات في حين ت قبل األراضي واألبنية بشكل عام كضمانات للقروض، ال يزال استخدام ال▪

ل، على سبيل المثال التمويل بضمان المخزون، والحسابات المدينة، والمحاصي)المنقولة 

محدودا  بسبب غياب إطار قانوني وسجالت إلدارة المعامالت اآلمنة، ما يحد  من( والمعدات

ات تقديم القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويعزى ذلك إلى فهم محدود للمخاطر ذ

الصلة 

لدعم ( مثل المعدات والمركبات)تستطيع الحكومة إنشاء سجل ضمانات لألصول المنقولة –

(  مثل إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرأس المال المتداول)اإلقراض 

صول إن سجالت الضمانات هي قواعد بيانات متاحة للعلن تعكس مستويات االهتمام باأل–

م االئتمانية ، وتساعد المقترضين على إثبات جدارته(بما فيها األصول المنقولة)أو حيازتها 

وفقا  من جهة، والمقرضين المحتملين على تقييم الطلبات المحتملة بحسب أولويتها و

للضمان المقد م من جهة أخرى

ز ثقة المسواألوفشورتستطيع الدولة في إطار عملية إنشاء مركز إلدارة األصول  تثمرين في أن تعز 

: السوق وأن تجذب في الوقت نفسه الثروة األجنبية من خالل

يل قواعد مكافحة غسل األموال وتمو)مواصلة االمتثال لقوانين غسل األموال وتمويل اإلرهاب ▪

، وللمعايير العالمية وأفضل الممارسات وتوصيات فرقة العمل المعنية(2015اإلرهاب 

، وذلك مع الحفاظ على السرية المصرفية(FATF)باإلجراءات المالية 

▪

1الجهة المسؤولة

وزارة التعليم▪

وزارة التعليم▪

جمعية ▪

مصارف لبنان

مصرف لبنان▪

الحكومة ▪

مصرف لبنان▪

لجنة الرقابة ▪

على 

المصارف

اإلطار التشريعي

والتنظيمي 

X.1

مصادر المواهب 

والتعليم

X.2

األدوار

ABC

ABC

ABC

ABC

غير شاملة
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(7/8)مبادرة ذات أولوية تؤسس لتحقيق رؤية قطاع الخدمات المالية 28طرحنا 

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

Fin.X.3.1طاع تسهيل اإلقراض المحلي للق

الزراعي

لي اإلجمالي ت عتبر اليوم القروض المقدمة إلى القطاع الزراعي محدودة مقارنة بمساهمة القطاع في الناتج المح
من الناتج % 1.5من القروض و% 5.5من الناتج اإلجمالي المحلي مقابل % 3-2من القروض مقابل % 1)

مزارع من أجل دعم نمو القطاع الزراعي وبشكل خاص بين أصحاب ال(. اإلجمالي المحلي في الدول المتقدمة
. تمويل، من الضروري تحسين إمكانية الوصول إلى الالحجمالمشاريع الصغيرة والمتوسطة / الصغيرة 

:  القائم والناجح الذي يتطلب« كفاالت الزراعة»وبالتالي يمكن توسيع وتعزيز برنامج 
لحجم، بشكل المزارعين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة اكفاالت إلى برنامجتحسين إمكانية وصول ▪

:  جزئي من خالل
المتوسطة الحجم للمشاريع الصغيرة و( بما فيه اإللمام المالي)توفير الدعم والتوجيه في التطبيق –

والمزارعين الذين يحتاجون إليه
تعزيز جهود التسويق في المناطق التي لم تشهد إقباال  واسعا  –
لية المخاطر في القطاع الزراعي ولزيادة قابنمذجةالعمل مع المصارف والمزارعين لتحسين –

القطاع المصرفي على منح القروض للمزارعين 
زيادة رأس المال المتاح لكفاالت( احتمال)–

قتصادي األولوية للمشاريع ذات األثر االجتماعي اال« كفاالت الزراعة»يجب أن يولي توسيع برنامج ▪
(:  على سيبل المثال ال الحصر)البارز بما فيها 

(التبغلمزارعيمثال  )تمويل االنتقال إلى زراعة المحاصيل البديلة –
أنظمة تعزز اإلنتاجية وتوفر المياه /تمويل شراء آالت–

ألخرى باإلضافة إلى ذلك، يجب االستفادة من الوصول إلى كفاالت لدعم معايير الجودة والمبادرات ا▪
"  ليبنور"لبنانية على سبيل المثال، قد يشكل استيفاء معايير جودة مؤسسة المقاييس والمواصفات ال–

(أو قد يؤمن مستوى أعلى من الدعم)شرطا  مسبقا  لتمويل كفاالت 

مصرف لبنان▪

كفاالت▪

Fin.X.2.3ام تعزيز الوعي والشمول واإللم

المالي على كافة المستويات

حساب للفرد مقابل 0.65ي عتبر الشمول المالي منخفضا  حاليا ، إذ يبلغ معدل حيازة حساب مصرفي 

من حيث عدد فضال  عن ذلك، يبرز التفاوت اإلقليمي بشكل واضح. حساب للفرد في سنغافورة2.3

ألف شخص 100صرافا  آليا  لـ94فرعا  و52اآللية، إذ يبلغ المعدل والصرافاتالفروع المصرفية 

أما نسبة اإللمام المالي . في المناطق األخرى29-27و18-15راشد في بيروت وجبل لبنان مقابل 

لكنها تقل  عن االقتصادات المتقدمة %( 30)وتفوق نسبة الجهات النظيرة اإلقليمية % 44فتبلغ 

:يمكن تعزيز الوعي والشمول واإللمام المالي من خالل ما يلي مثال  %(. 53)

دارة مثل المدخرات، وإ)إدراج المفاهيم األساسية في مراحل التعليم المبكرة في أنحاء البلد ▪

...(  المصاريف

تركة، توعية الطبقة المتوسطة بشأن المزايا الناتجة عن إيداع المدخرات في الصناديق المش▪

خاطر مثل إدارة الم)والتأمين المرتبط بالوحدات االستثمارية، ومنتجات أخرى متوسطة األجل 

(  والعائدات بشكل أفضل

(  مرونةمثل مصادر تمويل أقل كلفة وأكثر)المؤسسات بشأن مزايا األسواق الرأسمالية توعية▪

وزارة التعليم▪

جمعية ▪

مصارف لبنان

مصادر المواهب 

(تابع)والتعليم 

X.2

إقراض القطاعات 

ذات األولوية 

X.3

األدوار1الجهة المسؤولةالمبادرةالهدف

ABC

ABC

غير شاملة
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(8/8)مبادرة ذات أولوية تؤسس لتحقيق رؤية قطاع الخدمات المالية 28طرحنا 

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

Fin.X.3.2 تعزيز وصول المشاريع

ي الصغيرة والمتوسطة الحجم ف

قطاعات الصناعات اإلبداعية 

إلى التمويل 

لى تواجه الشركات التي تعمل في مجال الصناعات اإلبداعية في العادة صعوبة في الحصول ع

الي بالت. القروض من المصارف، نظرا  إلى محدودية فهم المصارف لسجالت المخاطر الخاصة بها

:يمكن تعزيز الوصول إلى التمويل من خالل على سبيل المثال

ناعات توسيع برنامج قروض كفاالت ليشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في الص▪

صرف لبنان اإلبداعية، بعد تقييم ودراسة التأثير اإلجمالي للبرنامج من قبل الجهات المختصة وم

العمل مع المصارف والشركات اإلبداعية على تحسين نمذجة المخاطر في قطاع الصناعات▪

نح القروض للمزارعين اإلبداعية بغية تعزيز قابلية المصارف لم

مصرف لبنان▪

كفاالت▪

Fin.X.3.3تعزيز الوصول إلى التمويل

ترميم لتحفيز بناء فنادق جديدة و

الفنادق الموجودة في الوجهات 

الرئيسة

تمويل من من أجل تحفيز بناء الفنادق وترميمها في الوجهات الرئيسة، يمكن تعزيز الوصول إلى ال

:خالل على سبيل المثال

عد تقييم توسيع برنامج قروض كفاالت ليشمل بناء الفنادق وترميمها في الوجهات الرئيسة ب▪

ودراسة التأثير اإلجمالي للبرنامج من قبل الجهات المختصة ومصرف لبنان 

مصرف لبنان▪

كفاالت▪

Fin.X.3.4تعزيز الوصول إلى التمويل

لدعم المشاريع الصغيرة 

ز التي ترك)والمتوسطة الحجم 

على القطاعات الصناعية ذات 

(األولوية

عزيز الوصول يمكن ت. تعاني االستثمارات الصناعية من االرتفاع الشديد لسعر الفائدة على القروض

:  إلى التمويل في القطاعات الصناعية ذات األولوية من خالل

فهم النمو المحتمل في القطاعات الصناعية الفرعية وتأثيره على التمويل المطلوب▪

لمتوقع وإمكانية الوصول إليه لمواجهة النمو ا( ضمانات القروض)توسيع نطاق برنامج كفاالت ▪

في الطلب 

ذات األولوية تقييم ضرورة تحديث عملية تطبيق كفاالت لتشمل المعايير المتعلقة بالقطاعات▪

"ليبنور"وتطابق معايير 

امج كفاالت يستطيع لبنان أيضا  تقييم فرص نجاح إطالق برنامج تمويل جديد إلى جانب برن▪

ةيركز على الجهات الفاعلة الصناعية في القطاعات ذات األولوي( 331مثل تعميم وسيط رقم )

مصرف لبنان▪

كفاالت▪

إقراض القطاعات 

ذات أولوية 

(تابع)

X.3

األدوار1الجهة المسؤولةالمبادرةالهدف

ABC

ABC

ABC

غير شاملة
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خرىالمبادرات اإلضافية ذات الصلة المفصلة في القطاعات أو العوامل التمكينية األ-الخدمات المالية 
المبادرة الهدف

في التشريعات1.1الرجوع الى المبادرة ▪ Leg.1.1تعزيز سهولة القيام باألعمال

مبادرات أخرى 

متصلة بالخدمات 

المالية

في التشريعات2.7الرجوع الى المبادرة ▪ Leg.2.7تحديث البيئة التشريعية إلدارة

الصناديق واألصول

في التشريعات2.8الرجوع الى المبادرة ▪ Leg.2.8مات تحديث البيئة التشريعية للخد

ا الماليةالمصرفية الرقمية والتكنولوجي

في التشريعات2.9الرجوع الى المبادرة ▪ Leg.2.9إتمام إنشاء سلطة أسواق رأس المال

في الصادرات والعالمة التجاريةB.1الرجوع الى المبادرة ▪ Exp.B.1ة إنشاء العالمة التجارية للبلد وإدار

عدم االستقرار الملموس في البلد

غير شاملة
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I .الملخص التنفيذي

ملخص الفصول.    أ
المنظور االقتصادي.  ب

يتطور االقتصاد الكل  1.

الصادرات)بيانات التبادل التجاري 2.
(والواردات

تحليل القطاعات.   ج
الموارد الطبيعية1.
الزراعة2.
الصناعة3.
السياحة4.
(المالتكنولوجيا واإلع)اقتصاد المعرفة 5.
الخدمات المالية6.
التعليم7.
الرعاية الصحية8.
العقارات والبناء9.

التجزئة والتجارة10.

النقل والخدمات اللوجستية11.

االتصاالت12.

الطاقة والمياه13.

المنتشرون 14.

الكفاءة العمرانية15.

المقاربة المنهجية للمشروع.    أ

إشراك الجهات المعنية وعملية التعميم.   ب

مراجعة المستندات.   ج

III .السياق وتشخيص الوضع

II .المقدمة والمنهجية

ملخص الفصول.    أ

الحاجة الملحة للتغيير.   ب

للبنانالضرورات الحتمية الستراتيجية النمو.   ج

التطلعات االقتصادية ومستهدفات.    د

االقتصاد الكل ي

يةآلية ومنطق اختيار القطاعات ذات األول.    ه

ملخص الفصول.   أ

قطاعات ذات 6)التحليل المعمق للقطاعات . ب

(يإمكانية عالية للمساهمة في النمو االقتصاد
الزراعة1.
الصناعة2.
السياحة3.
اقتصاد المعرفة4.
الخدمات المالية5.
المنتشرون6.

الممك نات المؤسسية والسياسية.   د
المالية العامة1.
سهولة ممارسة أنشطة األعمال2.
السياسة النقدية3.
تفعيل التنمية االقتصادية4.
االتفاقات التجارية والدولية5.

IV .ةتطلعات لبنان االقتصادي: الرؤية

V . العوامل القطاعية المحركة للنمو

االقتصادي في لبنان

مخطط الرؤية االقتصادية

ملخص الفصول.   أ

متطلبات إصالح القطاع العام.  ب

البنية التحتية بما في ذلك مبادرات.   ج

برنامج االستثمار الرأسمالي

متطلبات المالية العامة.   د

المتطلبات التشريعية األساسية.   ه

ترويج الصادرات والعالمات التجارية. و

VI .  طلعاتنات المطلوبة لدعم تحقيق التالممك

ملخص الفصول.   أ

التنسيق واإلنجاز: إطار الحوكمة.  ب

بما في ذلك المجاالت)المرحلة المقبلة .  ج

(التي تحتاج المزيد من الدراسة

VII .آليات المأسسة

رحلة السواح. أ

منطقة تكنولوجيا البناء. ب

تراخيص وعناقيد لبنان الذكي . ج

VIII .مشاريع رائدة
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(  1/2)مبادرات ذات أولوية -اإلنتشار اللبناني 

1الجهة المسؤولة الهدف

DIA.A.2▪وزارة العمل

وزارة ▪

الخارجية

وضع رؤية واضحة بشأن سوق العمل المحلية والعالمية

DIA.A.4▪وزارة الخارجية العمل الخارجيةأسواق المهارات مع متطلبات مواءمة 

DIA.B.2▪وزارة الخارجية بناء مجتمعات حيوية بين المنتشرين

DIA.B.3▪ وزارة

الخارجية

تعزيز العالقات بين الشباب المنتشر والبلد

DIA.B.1▪ وزارة

الخارجية

تعزيز التواصل بين الحكومة اللبنانية والمنتشرين

DIA.B.4▪ وزارة

الخارجية

هادفامج من خالل برنيناللبنانيباالنتماء لدى المنتشرين إحياء الشعور 

األركان

DIA.A.3▪ وزارة

الخارجية

تصدير القوى العاملة تهدف إلىحول اتفاقيات ثنائية بين الحكومات إبرام 

المواهب

DIA.A.5▪ وزارة

الخارجية

لبنانية للعمل في األسواق الخارجيةتهيئة اليد العاملة ال

DIA.A.1▪وزارة الخارجية تنظيم وتتبع الهجرة

A«غرس البذور»: 

إعداد الجيل القادم 

العاملة اليد من 

ه اللبنانية وتنظيم

فيه واالستثمار 

النخراطللتحضيره 

مياالقتصاد العالفي 

B«يد توط-« التأثير

نان العالقات بين لب

والمنتشرين

DIA.C.1▪ وزارة

الخارجية

ملء قاعدة بيانات االنتشار C«ادة االستف-«الحصاد

فيز لتحمن المنتشرين 

النمو

غير شاملة

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص . الجهة المسؤولة المقترحة 1
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(  2/2)مبادرات ذات أولوية -اإلنتشار اللبناني 

1الجهة المسؤولة األركانالهدف

DIA.C.4▪إيدال فرص االستثمار واألعمالحول تسهيل الوصول إلى المعلومات 

DIA.C.5▪وزارة الخارجية الخبرات/المعارف نقل 

DIA.C.2▪وزارة الخارجية ةتحفيز المنتشرين لتوجيه حواالتهم إلى مشاريع التنمية المحلي

DIA.C.3▪وزارة الخارجية تشجيع استثمارات المنتشرين في قطاعات منتجة

DIA.X.1.1▪وزارة الخارجية ABCDامج الحكومةبرتأييدهم لاستعادة ثقة المنتشرين بالحكومة اللبنانية وضمان 

C«الحصاد»-

االستفادة من 

ز لتحفيالمنتشرين 

النمو

DIA.D.1▪وزارة الخارجية لتنفيذفريق عمل مؤلف من المنتشرين لقيادة ا/ تشكيل مجلس استشاري  D«االستفادة -« الدعم

من قدرة لبنان على 

فاء وإضالضغط / التأثير 

طابع رسمي عليها

X.1 والمساءلةالتوعية

غير شاملة

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص . الجهة المسؤولة المقترحة 1
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(  1/8)مبادرة ذات أولوية تؤسس لتحقيق رؤية قطاع االنتشار 16طرحنا 

1الجهة المسؤولةالمبادرةالهدف

Dia.A.1وزارة الخارجية▪تنظيم وتتبع الهجرة 6مسجلة بين تتراوح األرقام ال)عدد اللبنانيين المنتشرين حول ال يملك لبنان اليوم إحصاءات رسمية 

ادة من شبكة وبهدف االستف. تحصل بشكل فرديالتي وال تتعقب الحكومة حركة الهجرة ( ا  مليون14و

: ن خاللاالنتشار الواسعة، على الحكومة الشروع بتتبع الهجرة وتنظيمها وتطوير برنامج شامل م

التسجيل في لبنان قبل الهجرة ▪

دولة أخرىالتسجيل في السفارة المحلية لدى الوصول إلى ▪

معلومات إنشاء نظام تتبع في البلد المضيف بهدف تسجيل التغيرات التي قد تطرأ على ال▪

...(على سبيل المثال العنوان والوظيفة والوضع العائلي)الموجودة 

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

Dia.A.2وضع رؤية واضحة بشأن سوق

العمل المحلية والعالمية

وزارة العمل▪

وزارة الخارجية▪

عليها على الرغم من الجهود الهادفة إلى تعزيز النمو االقتصادي وزيادة فرص العمل، والتي تنص

بالسعي انيالشعب اللبنتستمر شريحة من الرؤية، وبحسب توقعات فرص العمل المستحدثة، سوف 

على الحكومة لذلك (.كالفلبين مثال  )وقد تمكنت بلدان عدة من تنظيم هجرة مواطنيها . وراء الهجرة

ب في الطلاتجاهات فهم أعمق لنسيج القوى العاملة مع فهم تكوين دعم العملية وتسهيلها من خالل 

.سوق العمل العالمية

لحالية االمنتشرين أعداد رؤية واضحة حول بلورة القوى العاملة، على الحكومة بنية بهدف فهم ▪

:وبياناتهم من خالل

جيل على تس( من حاملي الجوازات اللبنانية)الحاليين « الجيل األول»جميع مهاجري تشجيع -

مجانية قد تشمل هذه الحوافز منح جوازات)بلد إقامتهم إلى المعلومات الخاصة بهم في سفارة لبنان 

(عند التسجيل

لجديدة الطلب إلى جميع المهاجرين المحتملين تسجيل المعلومات الخاصة بهم ووظائفهم ا–

لدى وزارة الخارجية

ة هادفسوق العمل العالمية بشكل أفضل، يمكن للحكومة إطالق مبادرات اتجاهات بهدف فهم ▪

:مثل

لدراسة (والسفارات األجنبية في لبنان)التنسيق مع السفارات اللبنانية في الخارج –

.ديناميكيات العرض والطلب في هذه البلدان وتحديد الفجوات المهنية فيها

إنشاء قائمة بالمهارات المحتملة لتصديرها إلى الخارج–

غرس »

إعداد  :«البذور

الجيل القادم من 

العاملة اليد 

يمه اللبنانية وتنظ

فيهواالستثمار 

لتحضيره 

في النخراط ل

ياالقتصاد العالم

A
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(  2/8)مبادرة ذات أولوية تؤسس لتحقيق رؤية قطاع االنتشار 16طرحنا 

1الجهة المسؤولةالمبادرةالهدف

Dia.A.3 اتفاقيات ثنائية بينإبرام

القوى العاملة حول الحكومات 

تهدف إلى تصدير المواهب

وزارة الخارجية▪ الرسمية مع ينبغي تطوير العالقات،في الوقت الذي تبذل فيه جهود الهجرة الحالية على أساس فردي

اقيات تشمل هذه االتف. الدول المضيفة حول العمالة والتوظيف من خالل اتفاقيات بين الحكومات

:المواضيع التالية

تحديد الجامعات واالختصاصات المستهدفة لتسريع إجراءات الهجرة وطلبات العمل▪

ن اللبنانيين البيانات حول التعليم وبيانات سوق العمل باإلضافة إلى المهاجريتبادل اتفاقيات ▪

المسجلين في الدول المعنية

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

غرس »

إعداد  :«البذور

الجيل القادم من 

العاملة اليد 

يمه اللبنانية وتنظ

فيهواالستثمار 

لتحضيره 

في النخراط ل

ياالقتصاد العالم

A

Dia.A.5ة للعمل لبنانيتهيئة اليد العاملة ال

في األسواق الخارجية

وزارة الخارجية▪ من االستفادة)جهود التهيئة بهدف إتاحة الفرص أمام المهاجرين المحتملين، من المهم النظر في 

:مع التركيز على المهاجرين المحتملين من خالل( العالميةدراسات الحالة 

تقديم دروس لغة أساسية للمهاجرين المحتملين بالتنسيق مع الدول المضيفة▪

مثال  )ضيف االجتماعية واالقتصادية في البلد المحول شروط العيش تقديم تدريب قبل المغادرة ▪

(السكن ونظام الرعاية الصحية

Dia.A.4 المهارات مع متطلبات مواءمة

العمل الخارجيةأسواق 

▪… في األسواقالمناسبة سوق العمل العالمية وتحديد المهارات اتجاهات بعد تكوين فكرة حول 

:المستهدفة، على الحكومة دعم تطوير هذه المهارات عند الخريجين اللبنانيين من خالل

األسواق تتماشى مع متطلباتاختصاصات التنسيق مع الجامعات والمؤسسات المهنية لتقديم ▪

الخارجية

ة بما الطلب في األسواق الخارجياتجاهات حث الطالب على متابعة دراسات معينة بناء  على ▪

مل بعد ب مثال  من خالل ضمان فرص عالطالتشجيع)بين الحكومات اتيتماشى مع االتفاقي

(التخرج وقروض دراسية مدعومة من الحكومات األجنبية
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(  3/8)مبادرة ذات أولوية تؤسس لتحقيق رؤية قطاع االنتشار 16طرحنا 

1الجهة المسؤولةالمبادرةالهدف

Dia.B.1مة تعزيز التواصل بين الحكو

اللبنانية والمنتشرين

وزارة الخارجية▪ قامة قنوات مع المنتشرين وبناء مجتمعات متينة ضمن البالد المضيفة، يجب إتوطيد التعاون بهدف 

:تواصل ثنائية بين الحكومة في لبنان والجاليات اللبنانية في الخارج وذلك من خالل

يادة في إطار وحدة تنسيق مركزية بقمختلف دول االنتشار حشد جميع فئات المجتمع في ▪

المنتشرين المؤثرين في البالد المضيفة لهم

ستشارات حول وتقديم اال(وزارة الخارجية)إنشاء آلية تواصل بين الوحدة المركزية والحكومة ▪

اآللية بين الوحدة المركزية والمجتمعات

حتاج والتعريف بالمجاالت التي توالتوصيات من الوحدة المركزيةوالشكاوى جمع المالحظات ▪

إلى التنمية في لبنان

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

-« التأثير»

توطيد العالقات 

بين لبنان 

والمنتشرين

B
Dia.B.2 بناء مجتمعات حيوية بين

المنتشرين

وزارة الخارجية▪ تي تنظمها العلى غرار الفعاليات . العالمأنحاء في جميع تجمعات اللبنانية موجودة ضمن المجتمعات 

معية منتظمة مجتفعاليات ، على لبنان أن ينظم (مثل اإليطاليين والصينيين والهنود)مجتمعات أخرى 

نتشار في وم االمثل المناسبات المئوية وي)على مستوى العالم، بالتنسيق مع السفارات والقطاع الخاص 

ماء إلى الهوية إذ تهدف هذه المناسبات إلى تعزيز الشعور بالفخر واالنت( يوم لبنان في الخارجلبنان،

.اللبنانية، مع الترويج للمنتجات اللبنانية في الخارج

Dia.B.3ب تعزيز العالقات بين الشبا

المنتشر والبلد

وزارة الخارجية▪ يجدر النظر في بهدف تعزيز الروابط وتوطيدها بشكل أكثر فعالية بين الشباب المنتشر ولبنان،▪

رف إع»التجارب العالمية كبرنامج باالستفادة منإمكانية تنظيم رحالت مدعومة إلى لبنان 

:هذا من خالل« الجذورإلى العودة »ينظم برنامج . «برنامج حق الوالدة»أو « الهند

تشرين المنتأمين التمويل من الجهات المانحة والمستثمرين والمقرضين مع تقييم مدى اهتمام ▪

بالبرنامجيناللبناني

هم إلنشاء جأ الحكومة الى التواصل مع بعض فاعلي الخير المنتشرين لطلب مساعدتلقد ت–

صندوق دعم يمول هذين البرنامجين

فيتم استخالص الدروس (. طالب300مثال  )عدد مختار من الطالب على البرنامج اختبار ▪

.وتوسيع نطاق الجهود

.التعليم العاليال سيما مؤسساتخالل الرحالتالضوء على المؤسسات التعليمية اللبنانيةتسليط ▪
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(  4/8)مبادرة ذات أولوية تؤسس لتحقيق رؤية قطاع االنتشار 16طرحنا 

1الجهة المسؤولةالمبادرةالهدف

Dia.B.4 باالنتماء لدى إحياء الشعور

الل من خيناللبنانيالمنتشرين 

هادفبرنامج 

وزارة الخارجية▪

سفارات▪

ر عمدت بلدان أخرى ذات شبكات واسعة من المنتشرين إلى وضع مخططات ناجحة إلحياء الشعو

ن تطوير بهذا الشكل تتمكن الحكومة م. «مواطن الهند في المهجر»باالنتماء للبالد مثل برنامج الهند 

السفر من حاملي جوازات)المنتشرين اللبنانيين لالعتراف بالشامل « هوية المنتشرين»برنامج 

نجاح، بهدف إطالق البرنامج ب. من خالل بطاقة هوية خاصة للمنحدرين من أصول لبنانية( األجنبية

:على الحكومة

تحديد معايير األهلية بشكل واضح▪

تحديد االمتيازات والحوافز الممنوحة لحاملي بطاقة الهوية اللبنانية▪

عملية تقديم الطلب والحصول على الهوية اللبنانيةتصميم ▪

التنسيق مع السفارات في مختلف البلدان لتنفيذ البرنامج وتحفيزه▪

يحصل حاملو بطاقة الهوية اللبنانية من المنتشرين على امتيازات خاصة في لبنان

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

-« التأثير»

توطيد العالقات 

بين لبنان 

والمنتشرين

B
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(5/8)مبادرة ذات أولوية تؤسس لتحقيق رؤية قطاع االنتشار16طرحنا 

1الجهة المسؤولةالمبادرةالهدف

Dia.C.1وزارة الخارجية▪ملء قاعدة بيانات االنتشار (  ا  مليون14و6تتراوح األرقام بين )االنتشار اللبناني حول إحصاءات رسمية حاليا  ال تملك الحكومة 

لقها الحكومة أي مبادرة تطنطاق البيانات ويحد  يعيق عملية صنع القرارات الحكومية المستندة إلىما 

يانات من مصادر آليات لجمع البتضع ولذلك يتعين على الحكومة أن . تستهدف المنتشرين اللبنانيين

الغترابية تشمل مصادر البيانات مؤتمر الطاقة ا)المنتشرين عن شاملة مختلفة لبناء قاعدة بيانات 

فارات وإجراءات جمع البيانات في المطار والمعلومات الصادرة عن الس« هوية المنتشرين»وبرنامج 

لرسمية بين جاليات االنتشار والتعاون مع الحكومات األجنبية عبر االتفاقيات امع الفاعل والتواصل 

:بناء قاعدة البياناتيتطلب (. الحكومات

كار الالزمة لإلجابة عن األسئلة المطروحة وتكوين األفمصادر البيانات والمؤشرات تحديد ▪

المتبصرة

آليات لجمع البيانات من الجهات المعنية المختلفةاعتماد ▪

تحليلها من أجل بناء ذراع التحليالت في وزارة الخارجية لتنسيق الجهود المتعلقة بجمع البيانات و▪

اتخاذ قرارات مبنية على أفكار متبصرة 

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

-«الحصاد»

االستفادة من 

فيز لتحالمنتشرين 

النمو

C
Dia.C.2تحفيز المنتشرين لتوجيه

حواالتهم إلى مشاريع التنمية

المحلية

وزارة الخارجية▪ ين على يتعلذا . تتوجه معظم الحواالت الخارجية إلى قطاعات غير منتجة أهمها العقارات واالستهالك

:عبرإنتاجية الحكومة أن تعيد توجيه الحواالت إلى قطاعات أكثر 

ع المحليإنشاء صندوق استثمارات إلعادة توجيه الحواالت الخارجية نحو مشاريع تطوير المجتم▪

عبر بوابة الكترونية مركزية واحدةالتنمية ضمان الشفافية في كافة مشاريع ▪

داتهمبل/وفي مجتمعاتهمالبالد المختلفة في التنمية الربط بين المنتشرين ومشاريع ▪
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(6/8)مبادرة ذات أولوية تؤسس لتحقيق رؤية قطاع االنتشار16طرحنا 

1الجهة المسؤولةالمبادرةالهدف

Dia.C.3ين في تشجيع استثمارات المنتشر

قطاعات منتجة

وزارة الخارجية▪ 2010مليار دوالر بين 1~شهدت االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة تراجعا  ملحوظا  بقيمة 

لحاجة إلى تدعو ا،من أجل تحفيز الزيادة في استثمارات المنتشرين في القطاعات المنتجة. 2017و

جذب المستثمرين المحتملين وتصميم استراتيجية شاملة لفاعلة للتواصل مع إطالق حمالت 

:االستثمارات إلى قطاعات منتجة عبر

حوافز مع( ةبما يتماشى مع استراتيجية الرؤي)العروض لالستثمارات المحتملة تصميم حزم ▪

مميزة مصممة خصيصا  لهؤالء المستثمرين

يهم بشكل وتقديم حزم العروض وفرص االستثمار إلإنشاء تواصل مع المستثمرين المنتشرين▪

فاعل 

ية مع أهداف ومؤشرات أداء رئيس« للفريق المميز»قائمة على الحوافز تعويضات إعداد خطة ▪

(مشروعا  ضخما  من مستثمرين منتشرين30مثال  )مسبقا  محددة 

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

-«الحصاد»

االستفادة من 

فيز لتحالمنتشرين 

النمو

CDia.C.4تسهيل الوصول إلى المعلومات

فرص االستثمار واألعمالحول 

إيدال▪ ي فرص االستثمار مستوى الشفافية فبتحسين رافق جذب االستثمارات األجنبية المباشرة تينبغي أن ي

:للخدمات الشاملة هدفهابوابة إلكترونية تطوير عبر 

كافة تضمن ت( على األرجح على موقع إيدال االلكتروني)توفير قائمة محدثة على شبكة االنترنت ▪

فرص االستثمار في القطاعات المختلفة

طلبات والمتجراءات اإل)المتعلقة باالستثمار في قطاع معين اإلجرائيةتوفير كل المعلومات▪

(ولمحة عن القطاع وأبرز الجهات الفاعلة فيهالقانونية والجهات المعنية 

Dia.C.5 وزارة الخارجية▪الخبرات/المعارف نقل د المحلي عبر المنتشرين اللبنانيين وخبراتهم المشتركة لدعم االقتصامعارف ينبغي االستفادة من 

:ريتم ذلك عب. لمنتشرينوالشركات المملوكة لالمحلية الشركات رعاية بين /برنامج إرشاد

شتراك في االيرغبون في مع المنتشرين وإنشاء قائمة بخبراء من مجاالت عديدة الفاعل التواصل ▪

المحليةالشركات البرنامج والتطوع لمساعدة 

المنتشرين في الخبرة والخبراء من/المحلية التي تسعى إلى اكتساب المعرفةالشركات الربط بين ▪

المجاالت ذات الصلة
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(7/8)مبادرة ذات أولوية تؤسس لتحقيق رؤية قطاع االنتشار16طرحنا 

1الجهة المسؤولةالمبادرةالهدف

Dia.D.1 ريق ف/ تشكيل مجلس استشاري

ادة عمل مؤلف من المنتشرين لقي

التنفيذ

وزارة الخارجية▪ د منها بشكل كبير تستفيمجالس استشارية للمنتشرينواسعة منتشرين شبكات أعد ت دول عديدة تملك 

يد موضوعية ومسح السوق وتحدالمشورة الوالحصول على للتعامل مع األوضاع غير المألوفة،

لى الوصول والقدرة عتؤمن هذه المجالس منظورا  خارجيا  . في البلدان المعنيةاالتجاهات المستقبلية 

مصالح البلد إلى شبكات أوسع نطاقا ، وفي الوقت نفسه تشكل أداة لتشكيل مجموعة ضغط للدفاع عن

يين مع اختصاص مجلسا  استشاريا  للمنتشرين اللبنانتنشئ ولذلك يتعين على الحكومة أن . عالميا  

.وجهأهدافه على أفضلتحقيق من شأنها واضح ومعايير انتقائية لألعضاء ووتيرة لالجتماعات 

دمجه رين وينبغي لمنتشرين، ويعد  استراتيجية المنتشالفريق عمليؤدي المجلس دورا  استشاريا  ▪

الرؤيةالمأسسة اإلجمالية الخاصة بآلية في 

الحكومة يتم تعيين أمين للمجلس يقوم بترتيب جدول االجتماعات ويحدد وتيرتها وينسق مع▪

اللبنانية

-« الدعم»

االستفادة من 

قدرة لبنان على

ط الضغ/ التأثير 

وإضفاء طابع 

رسمي عليها

D

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1
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(8/8)مبادرة ذات أولوية تؤسس لتحقيق رؤية قطاع االنتشار16طرحنا 

األدوار1الجهة المسؤولةالمبادرةالهدف

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

ةوالمساءلالتوعية 

X.1

Dia.X.1.

1

حكومة استعادة ثقة المنتشرين بال

رامج بتأييدهم لاللبنانية وضمان 

الحكومة

وزارة ▪

الخارجية

ABCD لتغييرات استعادة ثقة المنتشرين في رغبة البلد بالتحسن، وتسليط الضوء على امن الضروري 

ية متكاملة لذلك، يجب إعداد استراتيج. والبرامج المرتقبة من أجل تعزيز حس االنتماء والفخر لديهم

دية والرقمية وسائل اإلعالم التقلي)متعددة وتعميمها على المنتشرين اللبنانيين عبر قنوات تواصل 

(والمؤتمرات والزيارات

:التواصلأوجه قد تشمل 

البريد ،ال  مث)السفارات وتوفير المعلومات ةالتواصل الفعال مع الجاليات اللبنانية عبر شبك▪

(اإللكتروني والندوات والكتيبات

مركزية لكل إلنشاء بوابة إلكترونية« رؤية لبنان»االستفادة من الموقع اإللكتروني المرتقب لـ▪

(فرص االستثمار وجهود اإلشراك وتصدير المواهب)المبادرات المتعلقة بالمنتشرين 

ن عن حماية المبلغي،مثال  )إظهار بوادر مكافحة الفساد عبر اعتماد حملة واضحة ضد الفساد ▪

(المخالفات

ة حول مخرجات تنفيذ الرؤية عبر العالقات العامة والتواصل ▪ تقارير ووسائل ال)توفير شفافية تام 

(اإلعالم

العواقبضمان المساءلة ضمن كافة المبادرات عبر إدارة ▪
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ية األخرىالمبادرات اإلضافية ذات الصلة المفصلة في القطاعات أو العوامل التمكين-اإلنتشار اللبناني 
المبادرة الهدف

مبادرات أخرى 

متصلة باالنتشار

في الصادرات والعالمة التجاريةA.1الرجوع الى المبادرة ▪ Exp.A.1تركيز األنشطة الداعمة للتصدير

أو جهة " إيدال"مثال ، ضمن )ودمجها 

(جديدة

في الصادرات والعالمة التجاريةA.2الرجوع الى المبادرة ▪ Exp.A.2 دعم تعزيز الصادرات

غير شاملة
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I .الملخص التنفيذي

ملخص الفصول.    أ
المنظور االقتصادي.  ب

يتطور االقتصاد الكل  1.

الصادرات)بيانات التبادل التجاري 2.
(والواردات

تحليل القطاعات.   ج
الموارد الطبيعية1.
الزراعة2.
الصناعة3.
السياحة4.
(المالتكنولوجيا واإلع)اقتصاد المعرفة 5.
الخدمات المالية6.
التعليم7.
الرعاية الصحية8.
العقارات والبناء9.

التجزئة والتجارة10.

النقل والخدمات اللوجستية11.

االتصاالت12.

الطاقة والمياه13.

المنتشرون 14.

الكفاءة العمرانية15.

المقاربة المنهجية للمشروع.    أ

إشراك الجهات المعنية وعملية التعميم.   ب

مراجعة المستندات.   ج

III .السياق وتشخيص الوضع

II .المقدمة والمنهجية

ملخص الفصول.    أ

الحاجة الملحة للتغيير.   ب

للبنانالضرورات الحتمية الستراتيجية النمو.   ج

التطلعات االقتصادية ومستهدفات.    د

االقتصاد الكل ي

يةآلية ومنطق اختيار القطاعات ذات األول.    ه

ملخص الفصول.   أ

قطاعات ذات 6)التحليل المعمق للقطاعات . ب

(يإمكانية عالية للمساهمة في النمو االقتصاد
الزراعة1.
الصناعة2.
السياحة3.
اقتصاد المعرفة4.
الخدمات المالية5.
المنتشرون6.

الممك نات المؤسسية والسياسية.   د
المالية العامة1.
سهولة ممارسة أنشطة األعمال2.
السياسة النقدية3.
تفعيل التنمية االقتصادية4.
االتفاقات التجارية والدولية5.

IV .ةتطلعات لبنان االقتصادي: الرؤية

V . العوامل القطاعية المحركة للنمو

االقتصادي في لبنان

مخطط الرؤية االقتصادية

ملخص الفصول.   أ

متطلبات إصالح القطاع العام.  ب

البنية التحتية بما في ذلك مبادرات.   ج

برنامج االستثمار الرأسمالي

متطلبات المالية العامة.   د

المتطلبات التشريعية األساسية.   ه

ترويج الصادرات والعالمات التجارية. و

VI .  طلعاتنات المطلوبة لدعم تحقيق التالممك

ملخص الفصول.   أ

التنسيق واإلنجاز: إطار الحوكمة.  ب

بما في ذلك المجاالت)المرحلة المقبلة .  ج

(التي تحتاج المزيد من الدراسة

VII .آليات المأسسة

رحلة السواح. أ

منطقة تكنولوجيا البناء. ب

تراخيص وعناقيد لبنان الذكي . ج

VIII .مشاريع رائدة
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مبادرات ذات أولوية-اإلدارة العامة 

1الجهة المسؤولة الهدف

PUB.B.1▪مكتب رئاسة مجلس الوزراء

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية ▪

اإلدارية

اإلدارية إنشاء وكالة لبنان الرقمية ضمن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية

لقيادة جهود في هذا المجال

PUB.B.3▪ن مكتب وزير الدولة لشؤو

التنمية اإلدارية

وية ألهم تفصيل استراتيجية الحكومة االلكترونية وتفعيلها وإعطاء األول

العمليات

PUB.E.1▪إدارة اإلحصاء المركزي زيادة القدرة على جمع البيانات وإجراء اإلحصاءات في الحكومة  

PUB.F.1▪ فريق اقتصادي مؤقت

لرؤية لبنان

يذ الرؤية تطوير وإنشاء آلية رسمية للتنفيذ مسؤولة عن اإلشراف على تنف

االقتصادية

PUB.C.2▪ وزارة الدولة لشؤون

مكافحة الفساد

إطالق مبادرات رئيسية لمكافحة الفساد 

PUB.B.2إطالق مبادرة إلنشاء منصة مشتركة لتكنولوجيا المعلومات

PUB.C.1▪ وزارة الدولة لشؤون

مكافحة الفساد

إعداد رؤية واستراتيجية محلية لمكافحة الفساد

PUB.A.1▪ مكتب رئيس مجلس

الوزراء 

وضع وتنفيذ إطار إلدارة األداء على نطاق الجهات الحكومية   A تعزيز اإلنتاجية

Bرقمنة الحكومة

Cالقضاء على الفساد

Eأنظمة البيانات

Fآلية التنفيذ

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص . الجهة المسؤولة المقترحة 1

غير شاملة

النهج المرّكز

مكتب رئاسة مجلس الوزراء▪

اريةمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلد▪
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الحكومة علىز أن ترك  بهدف إصالح اإلدارة العامة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، ال بد من 

(  1/3)مبادرات ذات أولوية 8

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة 1

1الجهة المسؤولة المبادرة الهدف

Pub.A.1ء وضع وتنفيذ إطار إلدارة األدا

على نطاق الجهات الحكومية  

مقدمة يشكل تعزيز اإلنتاجية ضمن القطاع العام شرطا  من شروط تحسين خدمات القطاع العام ال

جحت عدة بلدان يفتقر لبنان إلى المساءلة الرسمية وتتبع األداء ضمن القطاع العام، بينما ن. للمواطنين

ما يقدم نموذجا  ، م(كما في سنغافورة مثال  )في إدراج مقاييس األداء في تقييم أداء الموظفين الرسميين 

:   يقتدي به لبنان لتحديث القطاع العام وذلك من خالل

العام وضع مؤشرات وأهداف األداء الرئيسية وفرضها على مناصب كبار الموظفين في القطاع▪

وإعداد مجموعة معايير للتحقق من صحة البيانات الخاصة بمقاييس األداء الرئيسية 

إعداد نظام تقييم لقياس أداء الموظفين وإجراء مراجعات سنوية  ▪

باألداءربط أجور موظفي الوزارات▪

مكتب رئيس مجلس الوزراء ▪

Pub.B.2 إطالق مبادرة إلنشاء منصة

ماتمشتركة لتكنولوجيا المعلو

مهام رئيسية، منها 5ترتكز األمثلة العالمية الناجحة عن التحول الرقمي على مستوى الحكومة على 

نية التحتية على الحكومة أن تبادرإلى وضع أساس الب. توفير منصة مشتركة لتكنولوجيا المعلومات

:لتكنولوجيا المعلومات لتتمكن السلطات العامة من إعادة استعمالها، على وجه الخصوص

اعتماد هوية الكترونية فريدة وإدارتها▪

إنشاء بوابة الكترونية لتحقيق مركزية العمليات الرقمية على مستوى الحكومة ▪

إنشاء مركز بيانات رئيسي لتحقيق مركزية المعلومات وتعزيز الوصول إليها ▪

مكتب رئاسة مجلس الوزراء▪

مكتب وزير الدولة لشؤون ▪

التنمية اإلدارية

Pub.B.1من إنشاء وكالة لبنان الرقمية ض

مكتب وزير الدولة لشؤون 

ي التنمية اإلدارية لقيادة جهود ف

هذا المجال

رقمية لتحفيز تنفيذ يرتكز عادة  التحول الرقمي الناجح على مستوى الحكومة على وحدة مركزية

ة جدول األعمال يجب إنشاء وحدة مركزية للتحول الرقمي في لبنان لتتولى إدار. االستراتيجية الرقمية

:   قد تتضمن المهام الرئيسية اآلتي. الرقمي الخاص بالحكومة

ضمان وتسهيل التنسيق على نطاق السلطات العامة والجهات المعنية ▪

مساءلة الجهات المسؤولة عن تسليم االستراتيجية الرقمية الخاصة بالحكومة ▪

مكتب رئاسة مجلس الوزراء▪

مكتب وزير الدولة لشؤون ▪

التنمية اإلدارية

Pub.B.3مة تفصيل استراتيجية الحكو

اء االلكترونية وتفعيلها وإعط

األولوية ألهم العمليات

االستفادة من استراتيجية مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية▪
فور اإلعالن عنها▪

مكتب وزير الدولة لشؤون ▪

التنمية اإلدارية

ة تعزيز اإلنتاجي

A

رقمنة الحكومة

B
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الحكومة علىز أن ترك  بهدف إصالح اإلدارة العامة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، ال بد من 

(2/3)مبادرات ذات أولوية 8

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة 1

1الجهة المسؤولة المبادرة الهدف

ة إعداد رؤية واستراتيجية محلي

لمكافحة الفساد

بحسب مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية 180على 146يحتل لبنان اليوم المرتبة 

25إلى المرتبة 89وانتقلت من المرتبة )نجحت بلدان عدة مثل جورجيا في تغييرهذه المعادلة . الدولية

(سنة12خالل فترة 12إلى المرتبة 19التي انتقلت من المرتبة )واألوروغواي ( سنة12خالل فترة 

ن تعد  لذلك على الحكومة أ. عن طريق استراتيجية جريئة وشاملة لمكافحة الفساد

خاص على وتطلق استراتيجية مفصلة وشاملة لمكافحة الفساد باإلضافة إلى رؤية طموحة تشدد بشكل

:  ركيزتين أساسيتين

التعليم والتوعية ▪

المالحقة ▪

وزارة الدولة لشؤون مكافحة ▪

الفساد

Pub.C.2حة إطالق مبادرات رئيسية لمكاف

الفساد 

Pub.C.1

الحكومة أن تطلق في سبيل اكتساب ثقة اللبنانيين من جديد وتعزيز إدراكهم للفساد السائد في الحكومة، على

:  مبادرات رئيسية تستهدف الفساد من ضمنها

إقرار قانون حماية المبلغين عن المخالفات في القطاع العام ▪

إقرار قانون بشأن اإلفصاح عن األصول الخاصة بالموظفين الرسميين  ▪

إجراء تحقيق شامل عن الفساد بقيادة سلطة مستقلة▪

ساد ضمن إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد تتضمن مهامها الرئيسية إجراء دراسة استبيان حول الف▪

الهيئات الحكومية ونشر النتائج التي تقارن مستويات الفساد والتحسن في هذه الهيئات 

دراج وضع أنظمة واضحة ترعى عمليات الشراء العامة لتعزيز التنافس العادل وفي الوقت نفسه إ▪

ي الخاص الشركات التي تخرق المعاييرالمعتمدة على الالئحة السوداء ونشرها على الموقع اإللكترون

بالسلطات الحكومية ذات صلة 

إعداد حملة وطنية السترداد شاطئ لبنان▪

وزارة الدولة لشؤون مكافحة ▪

الفساد

Pub.E.1ت زيادة القدرة على جمع البيانا

وإجراء اإلحصاءات في 

الحكومة  

ال نجد مسحا  مثال  )ال تسمح البيانات واالحصاءات المتوفرة في لبنان اليوم باتخاذ القرارات بمرونة ▪

دارة لذلك على الحكومة تعزيز قدرات إ(. شامال  للقوى العاملة وال نظرة واضحة عن معدل البطالة

:  اإلحصاء المركزي ونطاق عملها لضمان تحليل البيانات السريع والدقيق من خالل مثال  

لقطاع، وإجراء مثل بيانات ا)توسيع نطاق العمل ليشمل جمع ونشر بيانات تتخطى الحسابات الوطنية ▪

لوحيد ، وفي الوقت نفسه العمل بصفته المصدر ا(إحصاءات مدعومة من الجهات المعنية ذات الصلة

لإلحصاءات الحكومية

جمع ونشر مؤشرات األداء الرئيسية المتعلقة بأهداف رؤية لبنان االقتصادية  ▪

(جارية)تحقيق المكاسب السريعة وإجراء استقصاء شامل عن القوى العاملة سنويا  ▪

إدارة اإلحصاء المركزي▪

القضاء على 

الفساد

C

أنظمة البيانات

E
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الحكومة علىز أن ترك  بهدف إصالح اإلدارة العامة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، ال بد من 

(3/3)مبادرات ذات أولوية 8

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة 1

1الجهة المسؤولة المبادرة الهدف

تنفيذ تطوير وإنشاء آلية رسمية لل

يذ مسؤولة عن اإلشراف على تنف

الرؤية االقتصادية

ية الدولة يجب على الفريق االقتصادي المؤقت العمل على تطوير وإنشاء آل

.  تصاديةالنهائية التي ستكون مسؤولة عن اإلشراف على تنفيذ الرؤية االق

:يجب أن تتكون إدارة آلية اإليداع من

لى مع أعلى مستويات التمثيل ، سيشرف المجلس ع:مجلس الوزراء▪

ن التنفيذ في تقدم التنفيذ ، واتخاذ التدابير الالزمة لفرض المساءلة وضما

.الوقت المناسب من قبل جميع أصحاب المصلحة المعنيين

وحدة إدارة  :PMDU)هيئة التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية▪

تقارير . لمتابعةتقود التنسيق لمراحل التخطيط والتنفيذ ل(: األداء والتسليم

لمجلس الوزراء ولديه العديد من المسؤوليات

م تض. مسؤولة ومساءلة عن تنفيذ جدول أعمال كل قطاع:فرق العمل▪

، ( وزاراتمثل ال)ممثلين من جميع أصحاب المصلحة المعنيين بالتنفيذ 

التي تقوم بدور PMDU)باإلضافة إلى ممثل عن وحدة إدارة البراءات 

ذي تحدده ال( على سبيل المثال تردد االجتماع)النموذج التشغيلي . األمانة

.كل لجنة

ة فريق اقتصادي مؤقت لرؤي▪

لبنان

Pub.F.1

آلية التنفيذ

F
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I .الملخص التنفيذي

ملخص الفصول.    أ
المنظور االقتصادي.  ب

يتطور االقتصاد الكل  1.

الصادرات)بيانات التبادل التجاري 2.
(والواردات

تحليل القطاعات.   ج
الموارد الطبيعية1.
الزراعة2.
الصناعة3.
السياحة4.
(المالتكنولوجيا واإلع)اقتصاد المعرفة 5.
الخدمات المالية6.
التعليم7.
الرعاية الصحية8.
العقارات والبناء9.

التجزئة والتجارة10.

النقل والخدمات اللوجستية11.

االتصاالت12.

الطاقة والمياه13.

المنتشرون 14.

الكفاءة العمرانية15.

المقاربة المنهجية للمشروع.    أ

إشراك الجهات المعنية وعملية التعميم.   ب

مراجعة المستندات.   ج

III .السياق وتشخيص الوضع

II .المقدمة والمنهجية

ملخص الفصول.    أ

الحاجة الملحة للتغيير.   ب

للبنانالضرورات الحتمية الستراتيجية النمو.   ج

التطلعات االقتصادية ومستهدفات.    د

االقتصاد الكل ي

يةآلية ومنطق اختيار القطاعات ذات األول.    ه

ملخص الفصول.   أ

قطاعات ذات 6)التحليل المعمق للقطاعات . ب

(يإمكانية عالية للمساهمة في النمو االقتصاد
الزراعة1.
الصناعة2.
السياحة3.
اقتصاد المعرفة4.
الخدمات المالية5.
المنتشرون6.

الممك نات المؤسسية والسياسية.   د
المالية العامة1.
سهولة ممارسة أنشطة األعمال2.
السياسة النقدية3.
تفعيل التنمية االقتصادية4.
االتفاقات التجارية والدولية5.

IV .ةتطلعات لبنان االقتصادي: الرؤية

V . العوامل القطاعية المحركة للنمو

االقتصادي في لبنان

مخطط الرؤية االقتصادية

ملخص الفصول.   أ

متطلبات إصالح القطاع العام.  ب

البنية التحتية بما في ذلك مبادرات.   ج

برنامج االستثمار الرأسمالي

متطلبات المالية العامة.   د

المتطلبات التشريعية األساسية.   ه

ترويج الصادرات والعالمات التجارية. و

VI .  طلعاتنات المطلوبة لدعم تحقيق التالممك

ملخص الفصول.   أ

التنسيق واإلنجاز: إطار الحوكمة.  ب

بما في ذلك المجاالت)المرحلة المقبلة .  ج

(التي تحتاج المزيد من الدراسة

VII .آليات المأسسة

رحلة السواح. أ

منطقة تكنولوجيا البناء. ب

تراخيص وعناقيد لبنان الذكي . ج

VIII .مشاريع رائدة
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مبادرات ذات أولوية-البنية التحتية 

1الجهة المسؤولة الهدف

INF.2▪وزارة االتصاالت تنفيذ استراتيجية وزارة االتصاالت المتعلقة باأللياف الضوئية

INF.4▪وزارة األشغال العامة والنقل ولية المراكز األ»إلى الوجهات الرئيسية لتفعيل نموذج /تسهيل الوصول من

«والثانوية

INF.3▪وزارة األشغال العامة والنقل (ة والمرافقبما فيها الطاقة والخدمات اللوجستي)إصالح البنية التحتية المحلية 

INF.5▪مجلس اإلنماء واإلعمار

وزارة األشغال العامة والنقل▪

لرأسمالي برنامج االستثمار ا)إعطاء األولوية لتمويل المناطق الصناعية الحالية 

(1المرحلة 

INF.1▪وزارة األشغال العامة والنقل زيادة قدرة المطار االستيعابية

البنية التحتية

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص . الجهة المسؤولة المقترحة 1

غير شاملة
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مبادرات ذات أولوية تتعلق بمتطلبات البنية التحتية الرئيسية الخاصة بالرؤية 5طرحنا 

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة 1

1الجهة المسؤولة المبادرة الهدف

Inf.1االستيعابية قدرة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت( الوافدين والمغادرين)يفوق عدد المسافرين ةزيادة قدرة المطار االستيعابي

سياح باإلضافة إلى ذلك، من المقدر أن يتجاوز النمو المتوقع في عدد ال(. ماليين6ماليين مقابل 8)

ولوية لزيادة لذلك ال بد  من تصنيف إعطاء األ. الوافدين الوقت المحدد لزيادة قدرة المطار االستيعابية

يذهاقدرة المطار االستيعابية، المدرجة على برنامج االستثمار الرأسمالي والتعجيل في تنف

وزارة األشغال العامة والنقل▪

Inf.2 تنفيذ استراتيجية وزارة

ف االتصاالت المتعلقة باألليا

الضوئية

130ميغابايتات وتصنف البلد في المرتبة 6تبلغ سرعة شبكة االنترنت المحددة في لبنان حوالى 

رأس األولويات يجب وضع البنية التحتية لالتصاالت على. عالميا ، أي بعد سوريا والعراق وباكستان

، كما يجب (ةأحد القطاعات الستة ذات األولوي)باعتبارها ممك نا  رئيسيا  لنشاطات المعرفة المكثفة 

سمالي           التسريع في إطالق خدمات االنترنت عبر األلياف الضوئية ضمن برنامج االستثمار الرأ

وزارة االتصاالت▪

Inf.3لية إصالح البنية التحتية المح

بما فيها الطاقة والخدمات )

(اللوجستية والمرافق

يجب إعطاء ،(أحد القطاعات الستة ذات أولوية)بهدف تعزيز قدرة لبنان التنافسية في مجال الصناعة 

قة بإنتاج الطاقة األولوية والتسريع في إطالق مشاريع المنتجين المستقلين للطاقة ومشاريع أخرى متعل

ضمن برنامج االستثمار الرأسمالي 

وزارة األشغال العامة والنقل▪

Inf.4إلى /تسهيل الوصول من

موذج الوجهات الرئيسية لتفعيل ن

«المراكز األولية والثانوية»

إعطاء ، يجب(بيروت وجبيل وصور)إلى وضمن الوجهات الرئيسية /بهدف تسهيل نقل السياح من

توسيعه ليشمل األولوية لمشروع النقل العام ضمن برنامج االستثمار الرأسمالي والتسريع في تنفيذه و

المناطق السياحية الرئيسية، عن طريق مسارات سلسة ووجهات رحالت ليوم واحد     

وزارة األشغال العامة والنقل▪

Inf.5ق إعطاء األولوية لتمويل المناط

برنامج )الصناعية الحالية 

(1االستثمار الرأسمالي المرحلة

مالي لتنفيذ يخصص حاليا  مشروعان متصالن بالمناطق الصناعية ضمن برنامج االستثمار الرأس▪

:   2الحلقة 

–IN1 : رحلة الثانية في الم–البنية التحتية لثالث مدن صناعية، وهي القاع وبعلبك وتربل

–IN2 :  البنية التحتية في المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس

على أساس أن الجهود قصيرة األمد قد تغطيتها مصادر أخرى 2تم تخصيص المشاريع للحلقة ▪

مثال  تمويل وزارة الصناعة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية من قبل المصرف)

 على عقود األوروبي لالستثمار والمصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير والحكومة اإليطالية بناء  

لنمو في لكن نظرا  إلى أهمية المناطق الصناعية في تحفيز ا(. تتفاوت درجات مستوى إنجازها

مالي في القطاع الصناعي، يجب منحها أولوية الحصول على التمويل من برنامج االستثمار الرأس

حال التأخر أو النقص على مستوى مصادر التمويل األخرى

مجلس اإلنماء واإلعمار▪

وزارة األشغال العامة والنقل▪

ةالبنية التحتي
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I .الملخص التنفيذي

ملخص الفصول.    أ
المنظور االقتصادي.  ب

يتطور االقتصاد الكل  1.

الصادرات)بيانات التبادل التجاري 2.
(والواردات

تحليل القطاعات.   ج
الموارد الطبيعية1.
الزراعة2.
الصناعة3.
السياحة4.
(المالتكنولوجيا واإلع)اقتصاد المعرفة 5.
الخدمات المالية6.
التعليم7.
الرعاية الصحية8.
العقارات والبناء9.

التجزئة والتجارة10.

النقل والخدمات اللوجستية11.

االتصاالت12.

الطاقة والمياه13.

المنتشرون 14.

الكفاءة العمرانية15.

المقاربة المنهجية للمشروع.    أ

إشراك الجهات المعنية وعملية التعميم.   ب

مراجعة المستندات.   ج

III .السياق وتشخيص الوضع

II .المقدمة والمنهجية

ملخص الفصول.    أ

الحاجة الملحة للتغيير.   ب

للبنانالضرورات الحتمية الستراتيجية النمو.   ج

التطلعات االقتصادية ومستهدفات.    د

االقتصاد الكل ي

يةآلية ومنطق اختيار القطاعات ذات األول.    ه

ملخص الفصول.   أ

قطاعات ذات 6)التحليل المعمق للقطاعات . ب

(يإمكانية عالية للمساهمة في النمو االقتصاد
الزراعة1.
الصناعة2.
السياحة3.
اقتصاد المعرفة4.
الخدمات المالية5.
المنتشرون6.

الممك نات المؤسسية والسياسية.   د
المالية العامة1.
سهولة ممارسة أنشطة األعمال2.
السياسة النقدية3.
تفعيل التنمية االقتصادية4.
االتفاقات التجارية والدولية5.

IV .ةتطلعات لبنان االقتصادي: الرؤية

V . العوامل القطاعية المحركة للنمو

االقتصادي في لبنان

مخطط الرؤية االقتصادية

ملخص الفصول.   أ

متطلبات إصالح القطاع العام.  ب

البنية التحتية بما في ذلك مبادرات.   ج

برنامج االستثمار الرأسمالي

متطلبات المالية العامة.   د

المتطلبات التشريعية األساسية.   ه

ترويج الصادرات والعالمات التجارية. و

VI .  طلعاتنات المطلوبة لدعم تحقيق التالممك

ملخص الفصول.   أ

التنسيق واإلنجاز: إطار الحوكمة.  ب

بما في ذلك المجاالت)المرحلة المقبلة .  ج

(التي تحتاج المزيد من الدراسة

VII .آليات المأسسة

رحلة السواح. أ

منطقة تكنولوجيا البناء. ب

تراخيص وعناقيد لبنان الذكي . ج

VIII .مشاريع رائدة
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مبادرات ذات أولوية-السياسة المالية األساسية 

1الجهة المسؤولة الهدف

FIS.2▪وزراة المالية إعداد إطار لإلنفاق على المدى المتوسط  

FIS.4▪وزراة المالية إعداد استراتيجية لخصخصة الشركات المملوكة للدولة

FIS.3▪وزراة المالية الحد من تسربات اإليرادات الحكومية

FIS.5▪وزراة المالية تكوين فرقة عمل لترشيد الميزانية

FIS.1▪وزراة المالية تحديد سقوف لإلنفاق وتفعيلها

السياسة المالية 

والمالية العامة

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص . الجهة المسؤولة المقترحة 1

غير شاملة
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مبادرات ذات أولوية ترتبط بمتطلبات السياسة المالية األساسية للرؤية 5طرحنا 

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

1الجهة المسؤولة المبادرة الهدف

Fis.1يجب أن تنشئ الحكومة هيكلية مالئمة لضمان التزام 2018بعد إقرار أول ميزانية رسمية في يلهاتحديد سقوف لإلنفاق وتفع ،

:  الوزارات المختلفة بالميزانية المحددة، بصورة رئيسية عن طريق

حكومية تحديد اإلطار والحد األقصى لمراقبة اإلنفاق في كل وزارة وضمان التزام كافة الجهات ال▪

بقيود الميزانية التي تم فرضها 

وزراة المالية▪

Fis.2 إعداد إطار لإلنفاق على المدى

المتوسط  

من % 150~بة يحتل لبنان عالميا  المرتبة الثالثة من حيث أعلى دين إلى الناتج المحلي اإلجمالي بنس

ع بخصائص ويعد  تحقيق االنضباط المالي من ضمن ركائز الدول التي تتمت. الناتج المحلي اإلجمالي

مل الدولة لذلك، يجب أن تع. مشابهة لخصائص لبنان والتي استطاعت توليد نمو اقتصادي مستدام

: على تخفيض مستوى الدين، وخاصة من خالل

لدين إعداد وإصدار إطار لإلنفاق على المدى المتوسط مع استراتيجية لتخفيض مستويات ا▪

وإرشاد االجراءات الخاصة بالموازنة الحكومية السنوية

وزراة المالية▪

Fis.3 الحد من تسربات اإليرادات

الحكومية

الضرائب )تعد  نسبة التسرب في اإليرادات الحكومية عالية مع جهود شاملة مرتبطة بالضريبة▪

مقارنة مع المتوسط العالمي الذي % 42وتبلغ ( التي تم جمعها مقسومة على القدرة الضريبية

ل الحكومة المبادرات لتشمل اإلطار الزمني والجهة المسؤولة، ب%. 70يبلغ  هدف ويجب أن تفص 

سبيل على. الحد من التسرب في اإليرادات رسميا ، مما يسهم في تضافر الجهود الضريبية

، واإلبالغ المثال، تشمل نماذج المبادرات فرض مراقبة على الحدود البرية، والتفتيش الجمركي

عن ضرائب الشركات وضرائب الدخل وتحصيلها

وزراة المالية▪

Fis.4إعداد استراتيجية لخصخصة

الشركات المملوكة للدولة

مصدرا  تحفز خصخصة الشركات المملوكة للدولة نمو أسواق رأس المال، وتقدم في نفس الوقت▪

لمملوكة ويجب أن تعد الحكومة استراتيجية لخصخصة الشركات ا. متنوعا  للتمويل الحكومي

تلك التي للدولة مع توضيح األسباب المنطقية وراء اختيار األصول التي يجب االحتفاظ بها، و

خصخصتها/يجب طرحها للتداول

وزراة المالية▪

Fis.5 تكوين فرقة عمل لترشيد

الميزانية

قات فرقة عمل تفرض حدودا  على النفيمكن إنشاء بغية احتواء ارتفاع اإلنفاق الحكومي، ▪

(الكهرباءمثال ، تعريفات المياه و)إلى المقاييس المعيارية والتحليل التشغيلية استنادا  

وزراة المالية▪

ة السياسة المالي

والمالية العامة
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I .الملخص التنفيذي

ملخص الفصول.    أ
المنظور االقتصادي.  ب

يتطور االقتصاد الكل  1.

الصادرات)بيانات التبادل التجاري 2.
(والواردات

تحليل القطاعات.   ج
الموارد الطبيعية1.
الزراعة2.
الصناعة3.
السياحة4.
(المالتكنولوجيا واإلع)اقتصاد المعرفة 5.
الخدمات المالية6.
التعليم7.
الرعاية الصحية8.
العقارات والبناء9.

التجزئة والتجارة10.

النقل والخدمات اللوجستية11.

االتصاالت12.

الطاقة والمياه13.

المنتشرون 14.

الكفاءة العمرانية15.

المقاربة المنهجية للمشروع.    أ

إشراك الجهات المعنية وعملية التعميم.   ب

مراجعة المستندات.   ج

III .السياق وتشخيص الوضع

II .المقدمة والمنهجية

ملخص الفصول.    أ

الحاجة الملحة للتغيير.   ب

للبنانالضرورات الحتمية الستراتيجية النمو.   ج

التطلعات االقتصادية ومستهدفات.    د

االقتصاد الكل ي

يةآلية ومنطق اختيار القطاعات ذات األول.    ه

ملخص الفصول.   أ

قطاعات ذات 6)التحليل المعمق للقطاعات . ب

(يإمكانية عالية للمساهمة في النمو االقتصاد
الزراعة1.
الصناعة2.
السياحة3.
اقتصاد المعرفة4.
الخدمات المالية5.
المنتشرون6.

الممك نات المؤسسية والسياسية.   د
المالية العامة1.
سهولة ممارسة أنشطة األعمال2.
السياسة النقدية3.
تفعيل التنمية االقتصادية4.
االتفاقات التجارية والدولية5.

IV .ةتطلعات لبنان االقتصادي: الرؤية

V . العوامل القطاعية المحركة للنمو

االقتصادي في لبنان

مخطط الرؤية االقتصادية

ملخص الفصول.   أ

متطلبات إصالح القطاع العام.  ب

البنية التحتية بما في ذلك مبادرات.   ج

برنامج االستثمار الرأسمالي

متطلبات المالية العامة.   د

المتطلبات التشريعية األساسية.   ه

ترويج الصادرات والعالمات التجارية. و

VI .  طلعاتنات المطلوبة لدعم تحقيق التالممك

ملخص الفصول.   أ

التنسيق واإلنجاز: إطار الحوكمة.  ب

بما في ذلك المجاالت)المرحلة المقبلة .  ج

(التي تحتاج المزيد من الدراسة

VII .آليات المأسسة

رحلة السواح. أ

منطقة تكنولوجيا البناء. ب

تراخيص وعناقيد لبنان الذكي . ج

VIII .مشاريع رائدة



241

(1/2)مبادرات ذات أولوية -األجندة التشريعية 

1الجهة المسؤولة الهدف

LEG.2.1▪مجلس النواب راخيص تغير كازينو لبنانمؤسسات أخرى منحتعديل اإلطار التنظيمي ل

القمارلعب 

LEG.2.3▪مجلس النواب (360القانون )تحفيز االستثمارات في قطاع السياحة 

LEG.2.6▪مجلس النواب ت اإلبداعيةتعديل قانون العمل للموظفين بدوام جزئي، بما في ذلك في الصناعا

LEG.2.7▪مجلس النواب تحديث البيئة التشريعية إلدارة الصناديق واألصول

LEG.2.5▪مجلس النواب مراجعة البيئة التنظيمية ألنشطة اقتصاد المعرفة

LEG.2.8▪مجلس النواب يا الماليةتحديث البيئة التشريعية للخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوج

LEG.2.2▪مجلس النواب المعايير الدوليةسن  القوانين وتحديثها وإنفاذها لضمان توافق المعايير البيئية مع

LEG.2.4▪مجلس النواب تشجيع المستشفيات على التخصص في مجاالت معينة

LEG.1.1▪مجلس النواب تعزيز سهولة ممارسة األعمال

األجندة 

التشريعية

LEG.2.9▪مجلس النواب إنشاء هيئة أسواق رأس المال

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص . الجهة المسؤولة المقترحة 1

غير شاملة
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(2/2)مبادرات ذات أولوية -األجندة التشريعية 

1الجهة المسؤولة الهدف

LEG.2.11▪مجلس النواب (221/2000قانون المياه )حماية موارد المياه الجوفية 

LEG.2.13▪مجلس النواب إعادة توجيه دعم التبغ نحو مجاالت أكثر إنتاجية

LEG.2.16▪مجلس النواب إعداد إطار تنظيمي للوصفات الصيدالنية

LEG.2.17▪مجلس النواب صاديزيادة مشاركة القوى العاملة وتوظيف النساء لمواصلة إشعال النمو االقت

LEG.2.15▪مجلس النواب وم الوزاري رقم مثال ، تعديل المرس)تذليل العقبات التنظيمية للمناطق الصناعية 

1660)

LEG.2.12▪مجلس النواب تعزيز الشفافية بشأن أسواق المواد الغذائية وتوزيعها بالجملة

LEG.2.14▪مجلس النواب (قانون حق االمتياز)تشجيع تصدير العالمات التجارية اللبنانية 

LEG.2.10▪مجلس النواب ة إذا كان يتماشى مع السياس)الشروع في وضع إطار تنظيمي للحشيشة 

(الوطنية األجندة 

التشريعية

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص . الجهة المسؤولة المقترحة 1

غير شاملة
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(1/6)مبادرة ذات أولوية ترتبط باألجندة التشريعية للبالد 18طرحنا 

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

1الجهة المسؤولة المبادرة الهدف

Leg.1.1نان ازدادت صعوبة ممارسة األعمال في لبنان خالل السنوات الماضية، وتراجع تصنيف لب▪تعزيز سهولة ممارسة األعمال

وحددت الحكومة مجموعة من . 2018في 133إلى 2012في 104عالميا  من المرتبة 

ويجدر بالحكومة أن . قانونا  منها11القوانين تهدف إلى تحسين بيئة العمل، لكن ها لم تسن  بعد 

كلها األولوية من أجل تحسين بيئة ممارسة األعمال بشكل 11تولي سن  القوانين واألنظمة الـ 

.عام

Leg.2.1منحتعديل اإلطار التنظيمي ل

غير كازينو مؤسسات أخرى 

لبنان

القمارلعب تراخيص 

ل ال بد من تطوير مجال ألعاب القمار ليشمل مؤسسات غير كازينو لبنان، كجزء من خطة تحوي

لعاب وعروضا  العطل تقد م عروض أمعروفة عالميا  لقضاء بيروت الكبرى إلى وجهة سياحية رئيسية 

:وبالتالي، يجدر بالحكومة القيام بما يلي. ترفيهية من المستوى العالمي

رافق الذي يسمح بتوسيع نطاق كازينو لبنان بما يتخطى الم6005المصادقة على المرسوم رقم ▪

الحالية الموجودة في منطقة المعاملتين

يص للسماح للفنادق والمنشآت األخرى بالحصول على تراخ( إذا دعت الحاجة)تعديل األنظمة ▪

أللعاب القمار

مجلس النواب▪

Leg.2.2فاذها سن  القوانين وتحديثها وإن

ئية مع لضمان توافق المعايير البي

المعايير الدولية

حر، يجدر بهدف تعزيز جاذبية الوجهات السياحية الرئيسية، وال سي ما وجهات السباحة وشواطئ الب

:بالحكومة تحسين إجراءات ومعايير حماية البيئة، مثال  من خالل

( 2012العالق في مجلس النواب منذ العام)الموافقة على مشروع قانون إدارة النفايات الصلبة ▪

ق النفايات، الذي ينص  على إنشاء لجنة إلدارة النفايات الصلبة، ويحظر المكبات المفتوحة وحر

ويفرض غرامات في حال حصول انتهاكات

صر اعتماد وإنفاذ أنظمة حول رمي القمامة في الوجهات السياحية الرئيسية من خالل نشر عنا▪

الشرطة لرصد حاالت المخالفة

لصلبة ومياه تحديث وإنفاذ القوانين التي ت عنى بالتخلص من مياه الصرف الصحي والنفايات ا▪

عايير الصرف الصناعية، باإلضافة إلى ملوثات المياه األخرى، والحرص على تماشيها مع الم

الدولية

مجلس النواب▪

Leg.2.3اع تحفيز االستثمارات في قط

(360القانون )السياحة 

وقع في عدد السي اح، بغية تحفيز بناء الفنادق في الوجهات السياحية الرئيسية لالستجابة لالرتفاع المت

 سي ما يجدر بالحكومة مراجعة البرامج التحفيزية من أجل جذب االستثمارات إلى قطاع الفنادق، وال

:من خالل

تثمارات إعداد برامج ورزم تحفيزية خاصة مصممة خصيصا  للسياحة البيئية من أجل جذب االس▪

إلى هذا القطاع

كمركز موحد وشامل لضمان سهولة عملية الحصول على التراخيص « إيدال»تفعيل دور ▪

والتصاريح

مجلس النواب▪

يةاألجندة التشريع
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(2/6)مبادرة ذات أولوية ترتبط باألجندة التشريعية للبالد 18طرحنا 

Leg.2.5شطة مراجعة البيئة التنظيمية ألن

اقتصاد المعرفة

عاٍل من يؤدي غياب الكثير من الممك نات اليوم إلى عرقلة نمو  األنشطة التي تحتاج إلى مستوى

ا  الشركات المعرفة، وال سيما غياب قانون ممتاز للملكية الفكرية وعملية تأسيس الشركات، خصوص

نها كي تتماشى وبالتالي، ال بد من مراجعة البيئة التنظيمية وتحسي. صغيرة الحجم والشركات الناشئة

:وتشمل المتطلبات الرئيسية ما يلي. مع أفضل المعايير والمقاييس العالمية

اح بخطط خيار مثال ، السم)اعتماد هيكل قانوني مناسب للشركات الناشئة وفقا  للمعايير الدولية ▪

هم التي االكتتاب في األسهم، وخفض رسوم تأسيس الشركات، ومراجعة األنظمة المتعلقة باألس

ازة، حامليها حق التصويت، واألسهم التي ال تمنح حامليها حق التصويت، واألسهم الممتتمنح

(ومراجعة الوضع القانوني للشركات الناشئة

طاع التعاقد وال سيما في ق)الحرص على اعتماد قانون لحماية البيانات وفقا  للممارسات الفضلى ▪

(الخارجي

وللمعامالت اآلمنةالملكية الفكريةالحرص على اعتماد أفضل القوانين لحماية▪

(وال سيما لقطاع التكنولوجيا)الحرص على اعتماد قانون للتجارة اإللكترونية ▪

مجلس النواب▪

Leg.2.6ن تعديل قانون العمل للموظفي

بدوام جزئي، بما في ذلك في

الصناعات اإلبداعية

مة إدخال بغية معالجة عدم استقرار الوظائف في الصناعات اإلبداعية والثقافية، يمكن للحكو▪

ي هذا بعض التعديالت على قانون العمل من خالل تنظيم الحوارات مع أبرز الجهات المعنية ف

المجال

البرلمان▪

Leg.2.7دارة تحديث البيئة التشريعية إل

الصناديق واألصول

دمات كجزء من زيادة اختراق قطاع الخ)من أجل تحفيز نمو أنشطة األسهم الخاصة بإدارة الصناديق 

لتي تقد م ، يجدر بالحكومة السماح بإنشاء هيئات تجارية مناسبة للشركات ا(المالية غير المصرفية

ي ما ، وال س(مثال ، هيكل الشراكة والشراكة المحدودة)وسيلتي األسهم الخاصة ورأس المال المخاطر 

:من خالل

سن  قانون االستثمار في األسهم الخاصة▪

البرلمان▪

Leg.2.4 تشجيع المستشفيات على

التخصص في مجاالت معينة

تحقيق ذلك ويمكن. يستوجب إنشاء مركز للسياحة الطبية تخصص المستشفيات في مجاالت محد دة

:مثال  عبر

وضا  عن تعديل أنظمة التعريفات الحالية التي تحفز المستشفيات على بناء أقسام جديدة ع▪

التخصص

مجلس النواب▪

يةاألجندة التشريع

(تابع)

1الجهة المسؤولة المبادرة الهدف

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1
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(3/6)مبادرة ذات أولوية ترتبط باألجندة التشريعية للبالد 18طرحنا 

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

Leg.2.924)لمية يسجل اختراق أسواق رأس المال نسبة أقل بكثير من المقاييس المعيارية اإلقليمية والعاإنشاء هيئة أسواق رأس المال  %

فيز تدعو الحاجة إذا  إلى تح(. للمقاييس المعيارية اإلقليمية% 60من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل 

ين وبما أن هيئة أسواق رأس المال هي إحدى الجهات المعنية الرئيسية، يتع. نمو أسواق رأس المال

:على الحكومة إكمال الحوكمة للهيئة من خالل

للجزاءاتإنشاء لجنة ▪

إنشاء محكمة ألسواق رأس المال▪

مجلس النواب▪

Leg.2.8لخدمات تحديث البيئة التشريعية ل

وجيا المصرفية الرقمية والتكنول

المالية

ة الراشدين يشهد القطاع المالي مستوى منخفضا  من استخدام الخدمات المصرفية الرقمية، إذ إن نسب

باإلضافة إلى ذلك، وكجزء. للمقاييس المعيارية% 60مقابل % 27الذين أجروا معاملة رقمية تبلغ 

االستفادة من من استراتيجية القطاع، ال بد من إنشاء مركز للتمي ز في مجال تكنولوجيا المعلومات، مع

الحكومة وبهدف دعم المجالين، على. المواهب المتوافرة، ومكانة لبنان المتوقعة كمركز للتكنولوجيا

:ن خاللأن توفر البيئة التنظيمية والقانونية المناسبة التي تتيح األتمتة والرقمنة، مثال  م

الجهة تطوير بيئة آمنة للمصارف لكي تتمكن من االختبار في ظل مخاطر محدودة تحت إشراف▪

(تشك ل البحرين المثال األفضل في هذا المجال)الرقابية 

سن  قانون التوقيع اإللكتروني ▪

مجلس النواب▪

مصرف لبنان▪

يةاألجندة التشريع

(تابع)

1الجهة المسؤولة المبادرة الهدف
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(4/6)مبادرة ذات أولوية ترتبط باألجندة التشريعية للبالد 18طرحنا 

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

Leg.2.10مي الشروع في وضع إطار تنظي

إذا كان يتماشى مع)للحشيشة 

(السياسة الوطنية

الحشيشة من بين الشروط المسبقة األساسية لتطوير صناعة رسمية للمنتجات الطبية القائمة على

لمثال ال وضع إطار تنظيمي شامل يغط ي عناصر عدة متعلقة بالحشيشة، بما يشمل على سبيل ا

:الحصر

زراعتها، تشريع زراعة الحشيشة لصناعة المنتجات الطبية، وفرض قيود على مناطق: اإلنتاج▪

وامل عدة، وينبغي أن تستند القيود المفروضة على منح التراخيص إلى ع. ومعايير جودتها، إلخ

بما في ذلك إجمالي األراضي المزروعة، وعدد الجهات الفاعلة، وحجم اإلنتاج، إلخ

مع فرض منح التراخيص لصانعي المنتجات الطبية واإلشراف عليهم بشكل منفصل،: المعالجة▪

.(مثال ، مصادر المواد الخام، وأسواق المقصد، إلخ)رقابة شديدة على سلسلة اإلمداد 

، لكن عليها (، إلخالكانابينويدمثال ، النفط و)على التراخيص أن تحدد نوع المنتجات المسموح بها -

، (ت الغذائية، إلخمثال ، قنوات تسليم بديلة، والمزج مع المنتجا)أيضا  أن تسمح باالبتكارات وتحفزها 

ما سيكون محفزا  مهما  للتنافسية في السوق العالمية

من بغية إتاحة التصدير، ال بد من بذل جهود صارمة لضمان الجودة، وقد يكون: ضمان الجودة▪

الضروري فصل هذه الجهود عن الجهود األخرى الهادفة إلى ضمان جودة الغذاء

خاصة، بما أن الممولين قد تحتاج الجهات الفاعلة في قطاع الحشيشة إلى خطط تمويل: التمويل▪

دولية/ التقليديين قد يكونون مقي دين بضوابط قانونية 

لتفتيش ( بيروتمثال ، في مرفأ)قد تدعو الحاجة إلى إنشاء مرافق خاصة : البنية التحتية للتصدير▪

منتجات الحشيشة ومعالجتها 

يشة مع ستدعو الحاجة إلى فرض رقابة صارمة وفعالة للحرص على تماشي زراعة الحش: اإلنفاذ▪

اإلطار التنظيمي

الطبية، قد تطبق قواعد ضريبية خاصة على مزارعي الحشيشة وصانعي المنتجات: الضرائب▪

وقد ت ستخدم الضرائب لتمويل عملية تشغيل وإنفاذ اإلطار التنظيمي للحشيشة

وروغواي يجب أن يستند تصميم اإلطار التنظيمي للحشيشة إلى جهود مماثلة ب ذلت مؤخرا  في األ

، باإلضافة إلى (في واليات معينة، منها كاليفورنيا)وهولندا وأستراليا وكندا وتركيا والواليات المتحدة 

دول أخرى

مجلس النواب▪

يةاألجندة التشريع

(تابع)

1الجهة المسؤولة المبادرة الهدف
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(5/6)مبادرة ذات أولوية ترتبط باألجندة التشريعية للبالد 18طرحنا 

Leg.2.11 حماية موارد المياه الجوفية

(221/2000قانون المياه )

ة على نظرا  إلى مستوى اإلجهاد المائي المرتفع في لبنان، والمخاوف بشأن استدامة قطاع الزراع

اإلقليمية المدى الطويل في وجه ارتفاع الطلب على المياه، وبغية المحافظة على الميزة التنافسية

لق بإدارة المياه للبنان على صعيد المياه، على الحكومة أن تسعى إلى إجراء تعديالت تشريعية عدة تتع

:والمحافظة عليها، منها

تخراج مثال ، االس)مراجعة وإنفاذ اإلطار التنظيمي ألنظمة الري، بما في ذلك الحقوق المائية ▪

(استهالك المياه السطحية/ الخاص الحتياطيات المياه الجوفية 

، بما في ذلك دور المؤسسات المائية 221مراجعة وإنفاذ نموذج الحوكمة الوارد في قانون المياه ▪

اإلقليمية

مجلس النواب▪

Leg.2.12اق تعزيز الشفافية بشأن أسو

ملةالمواد الغذائية وتوزيعها بالج

هكتار لقطعة األرض 1.4يبلغ متوسط حجم األراضي )أد ى تجزؤ األراضي الزراعية اللبنانية 

ات في إلى نشوء دينامي( وفقا  لوزارة الزراعة)وضعف تنظيم المزارعين في تعاونيات ( الواحدة

ات السوق ويمكن تحسين دينامي. السوق تمنح األسواق والموزعين بالجملة أفضلية على المزارعين

:من خالل

ف بائعي وموزعي تقييم فرصة زيادة وسائل شفافية األسعار والتسعير العادل وتطبيقها في صفو▪

األغذية الزراعية بالجملة

مجلس النواب▪

Leg.2.13 إعادة توجيه دعم التبغ نحو

مجاالت أكثر إنتاجية

:  مليون دوالر سنويا ، من دون مساهمة اقتصادي ة ملحوظة40~يكل ف برنامج دعم التبغ الحكومة 

في الوقت نفسه، و. ي عتبر التبغ محصوال  منخفض القيمة، وأسعاره في السوق أقل  من تكلفة زراعته

قمة على زراعة التبغ لكسب ل( بشكل جزئي أو كامل)شخص في المناطق الريفية 45000يعتمد 

:ديلة من خاللوبالتالي، يجدر بالحكومة المصادقة على التشريع المتعلق بتوفير خيارات ب. العيش

منفصل / قد يتطلب اعتماد هيكل جديد( اختياري)تعديل قانون التبغ إلدراج برنامج دعم بديل ▪

(أو يمكن إجراء تغييرات من خالل قانون جديد: مالحظة)لإلدارة الرشيدة 

مجلس النواب▪

Leg.2.14 تشجيع تصدير العالمات

ق قانون ح)التجارية اللبنانية 

(االمتياز

ية بين يجدر بالحكومة أن تعتمد قانون حق االمتياز، الذي يسمح بنشوء عالقة قانونية وتجار▪

.مانحي حق االمتياز ومتلق ي حق االمتياز

مجلس النواب▪

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

1الجهة المسؤولة المبادرة الهدف

يةاألجندة التشريع

(تابع)
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(6/6)مبادرة ذات أولوية ترتبط باألجندة التشريعية للبالد 18طرحنا 

Leg.2.15لمناطق تذليل العقبات التنظيمية ل

رسوم مثال ، تعديل الم)الصناعية 

(1660الوزاري رقم 

بما في ذلك اختصاص –الحوكمة للمناطق الصناعية 1660/1979ينظ م المرسوم الوزاري رقم 

ر أو المشغ ل الخاص وصالحياته المطو 

/ طورون لكن هذا المرسوم يحتاج إلى بعض التعديالت من أجل توسيع نطاق األدوار التي يؤديها الم

(تحت إشراف وزارة الصناعة)من القطاع الخاص المشغلون

ان واحد، من بين ي عتبر هذا التعديل مهما  بشكل خاص  للسماح بحصر خدمات التنسيق كلها في مك▪

جملة من األمور

مجلس النواب▪

Leg.2.16إعداد إطار تنظيمي للوصفات

الصيدالنية

عجز ببراءة اختراع عوضا  عن األدوية الجنيسة سببا  من أسبابيشك ل اإلنفاق على األدوية المسجلة

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي عن تقديم التأمين الصحي

دوية تحسين األنظمة المتعلقة بوصفات األدوية من أجل الحد من اإلنفاق على األ/ يجب إدراج ▪

لفةكأقل / بدائل جنيسة المسجلة ببراءة اختراع، من خالل توفير الشفافية حول توافر 

مجلس النواب▪

يةاألجندة التشريع

(تابع)

1الجهة المسؤولة المبادرة الهدف

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

Leg.2.17 زيادة مشاركة القوى العاملة

عال وتوظيف النساء لمواصلة إش

النمو االقتصادي

لى ٪ تقريب ا ، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إ49، بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة 2009في عام 

يمكن أن يؤدي الدخول في قوة العمل غير النشطة إلى . ٪26انخفاض معدل مشاركة النساء بنسبة 

لتي تدعم على هذا النحو ، يجب على الحكومة تطوير التشريعات المطلوبة ا. زيادة النمو االقتصادي

:دخول المرأة في القوى العاملة من خالل

تنظيمي إجراء مناقشات مائدة مستديرة مع الجمعيات والممثلين لفهم أوجه القصور في اإلطار ال▪

الحالي باإلضافة إلى العوامل األخرى التي تؤثر على مشاركة المرأة في القوى العاملة

ى عل)قصيرة قائمة لمعالجة مشكلة مشاركة القوة العاملة المنخفضة ~ 5سيتم إطالق مبادرات ▪

(  ة إلى الفوائدسبيل المثال ، مطالبة أرباب العمل بدوام جزئي بتوفير الضمان االجتماعي باإلضاف

تطوير وتمرير التشريعات المطلوبة في البرلمان▪

مجلس النواب▪
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I .الملخص التنفيذي

ملخص الفصول.    أ
المنظور االقتصادي.  ب

يتطور االقتصاد الكل  1.

الصادرات)بيانات التبادل التجاري 2.
(والواردات

تحليل القطاعات.   ج
الموارد الطبيعية1.
الزراعة2.
الصناعة3.
السياحة4.
(المالتكنولوجيا واإلع)اقتصاد المعرفة 5.
الخدمات المالية6.
التعليم7.
الرعاية الصحية8.
العقارات والبناء9.

التجزئة والتجارة10.

النقل والخدمات اللوجستية11.

االتصاالت12.

الطاقة والمياه13.

المنتشرون 14.

الكفاءة العمرانية15.

المقاربة المنهجية للمشروع.    أ

إشراك الجهات المعنية وعملية التعميم.   ب

مراجعة المستندات.   ج

III .السياق وتشخيص الوضع

II .المقدمة والمنهجية

ملخص الفصول.    أ

الحاجة الملحة للتغيير.   ب

للبنانالضرورات الحتمية الستراتيجية النمو.   ج

التطلعات االقتصادية ومستهدفات.    د

االقتصاد الكل ي

يةآلية ومنطق اختيار القطاعات ذات األول.    ه

ملخص الفصول.   أ

قطاعات ذات 6)التحليل المعمق للقطاعات . ب

(يإمكانية عالية للمساهمة في النمو االقتصاد
الزراعة1.
الصناعة2.
السياحة3.
اقتصاد المعرفة4.
الخدمات المالية5.
المنتشرون6.

الممك نات المؤسسية والسياسية.   د
المالية العامة1.
سهولة ممارسة أنشطة األعمال2.
السياسة النقدية3.
تفعيل التنمية االقتصادية4.
االتفاقات التجارية والدولية5.

IV .ةتطلعات لبنان االقتصادي: الرؤية

V . العوامل القطاعية المحركة للنمو

االقتصادي في لبنان

مخطط الرؤية االقتصادية

ملخص الفصول.   أ

متطلبات إصالح القطاع العام.  ب

البنية التحتية بما في ذلك مبادرات.   ج

برنامج االستثمار الرأسمالي

متطلبات المالية العامة.   د

المتطلبات التشريعية األساسية.   ه

ترويج الصادرات والعالمات التجارية. و

VI .  طلعاتنات المطلوبة لدعم تحقيق التالممك

ملخص الفصول.   أ

التنسيق واإلنجاز: إطار الحوكمة.  ب

بما في ذلك المجاالت)المرحلة المقبلة .  ج

(التي تحتاج المزيد من الدراسة

VII .آليات المأسسة

رحلة السواح. أ

منطقة تكنولوجيا البناء. ب

تراخيص وعناقيد لبنان الذكي . ج

VIII .مشاريع رائدة
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مبادرات ذات أولوية-العالمة التجارية اللبنانية وتعزيز الصادرات 

1الجهة المسؤولة الهدف

EXP.A.2▪  ت حدد الحقا دعم تعزيز الصادرات

EXP.B.1▪وزارة الخارجية لدإنشاء العالمة التجارية للبلد وإدارة عدم االستقرار الملموس في الب

EXP.A.1▪ مكتب رئيس مجلس

الوزراء 

أو جهة" إيدال"مثال ، ضمن )تركيز األنشطة الداعمة للتصدير ودمجها 

(جديدة
Aتعزيز الصادرات

Bدالعالمة التجارية للبل

يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص . الجهة المسؤولة المقترحة 1

غير شاملة
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(1/2)مبادرات ذات أولوية لتحسين العالمة التجارية اللبنانية وتعزيز الصادرات 3طرحنا 

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

1الجهة المسؤولة المبادرة الهدف

Exp.A.1دير تركيز األنشطة الداعمة للتص

أو" إيدال"مثال ، ضمن )ودمجها 

(جهة جديدة

ألدوار ( وأيضا  بشكل عام)إن منظومة تعزيز الصادرات مجزأة، وليس فيها تحديد واضح 

ة، وزارة الخارجية، ووزارة االقتصاد والتجار)ومسؤوليات كل جهة من الجهات المختلفة المعنية 

لذلك، يجب أن توضح الحكومة أدوار كل الجهات المعنية في ما يخص تعزيز "...(. إيدال"و

:  الصادرات

ة، الصناع/ إعداد استراتيجيات لقطاعي الزراعة : وزارة الداخلية والبلديات/ وزارة الزراعة ▪

وية، نظرا  إلى ومنح القطاعات الفرعية والمحاصيل الرئيسية التي تتمتع بإمكانات نمو عالية األول

الميزة النسبية والتركيز االستراتيجي 

ع الدول تحديد مبادئ توجيهية للسياسات في ما يتعلق بمتطلبات التعاون م: مجلس الوزارء▪

المختارة   

اف وفقا  المصادقة على االتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة األطر: وزارة االقتصاد والتجارة▪

طاعات للمبادئ التوجيهية لسياسات مجلس الوزراء، ما يساهم في تحسين استراتيجيات الق

المرتبطة بوزارة الزراعة، ووزارة الداخلية والبلديات 

ات وزارة جذب المستثمرين األجانب إلى مجاالت التركيز المختارة وفقا  الستراتيجي": إيدال"▪

جب ويجب أن تراعي االستثمارات إمكانات التصدير بمو. وزارة الداخلية والبلديات/الزراعة

متعددة األطراف الحالية / االتفاقيات الثنائية 

ن ترويج السلع والخدمات اللبنانية في الخارج من خالل شبكة تتألف م: وزارة الخارجية▪

ق المختلفة، وتقييم متطلبات األسوا. دبلوماسيين وسفراء وقناصل معنيين بالتبادل التجاري

أن ويجب. منتجات البلد بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الزراعةومطابقتها مع

تستفيد وزارة الخارجية من اللبنانيين في دول االنتشار من أجل النفاذ إلى األسواق

مكتب رئيس مجلس الوزراء ▪

Exp.A.2رة من النمو في بعد التركيز على القطاعات االنتاجية المدفوعة بالصادرات، ينبغي أن تكون نسبة كبيدعم تعزيز الصادرات

ما في قطاعي الزراعة والصناعة مدفوعة بالصادرات، ما يتطلب تقوية أنشطة تعزيز الصادرات، ب

:  ذلك

المشاركة في المعارض الدولية▪

ة عالية الجودةتسويق وترويج العالمة التجارية للبنان بصفته منتجا  لمنتجات صناعية وزراعي▪

(راد واالستهالكمثال ، استنادا  إلى تحليل اتجاهات االستي)تحديد فرص األسواق بشكل استباقي ▪

ةالعمل مع السفارات واللبنانيين في دول االنتشار بطريقة منهجية ومنظمة واستباقي▪

تم التطرق إلى أنشطة تنمية الصادرات بشكل منفصل: مالحظة
دة، ووزارات متعد" إيدال"يجب أن تكون أنشطة تعزيز الصادرات، التي تتوالها حاليا  : مالحظة

منظمة بشكل أفضل لتفادي تكرار الجهود
إلى –ديدة بما في ذلك إبرام اتقاقيات تجارية ج–يجب أن تستند سياسة التبادل التجاري : مالحظة

أنشطة تعزيز الصادرات، بما في ذلك تحديد فرص األسواق 

ت حدد الحقا  ▪

تعزيز الصادرات

A
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(2/2)مبادرات ذات أولوية لتحسين العالمة التجارية اللبنانية وتعزيز الصادرات 3طرحنا 

.يستلزم معظم المبادرات التعاون الوثيق مع جهات أخرى من القطاعين العام والخاص. الجهة المسؤولة المقترحة1

1الجهة المسؤولة المبادرة الهدف

Exp.B.1د إنشاء العالمة التجارية للبل

وإدارة عدم االستقرار الملموس 

في البلد

ضافة إلى يجب أن تدير الحكومة بشكل استباقي صورة البلد في نظر وسائل اإلعالم العالمية، باإل

:  الحكومات األخرى، مثال  عن طريق

رسائل لتعديل( للخدمات السياحية والمالية)التعاون مع وزارات الداخلية في الدول المستهدفة ▪

اإلنذار التي تطلقها بشأن الزيارات إلى لبنان   

ة، ما بما يتوافق مع أهداف الرؤية والقطاعات ذات األولوي" العالمة التجارية اللبنانية"إنشاء ▪

يساهم في تحسين صورة لبنان عالميا  

اع المالي التوقيع على مذكرات تفاهم مع الجهات المنظ مة والجهات الرئيسية المسؤولة في القط▪

حويل لبنان إلى خصوصا  الدور المتعلق بت)في األسواق الرئيسية المتصلة بالرؤية وأدوار القطاع 

(مركز مالي

وزارة الخارجية▪

B
العالمة التجارية

للبلد
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I .الملخص التنفيذي

ملخص الفصول.    أ
المنظور االقتصادي.  ب

يتطور االقتصاد الكل  1.

الصادرات)بيانات التبادل التجاري 2.
(والواردات

تحليل القطاعات.   ج
الموارد الطبيعية1.
الزراعة2.
الصناعة3.
السياحة4.
(المالتكنولوجيا واإلع)اقتصاد المعرفة 5.
الخدمات المالية6.
التعليم7.
الرعاية الصحية8.
العقارات والبناء9.

التجزئة والتجارة10.

النقل والخدمات اللوجستية11.

االتصاالت12.

الطاقة والمياه13.

المنتشرون 14.

الكفاءة العمرانية15.

المقاربة المنهجية للمشروع.    أ

إشراك الجهات المعنية وعملية التعميم.   ب

مراجعة المستندات.   ج

III .السياق وتشخيص الوضع

II .المقدمة والمنهجية

ملخص الفصول.    أ

الحاجة الملحة للتغيير.   ب

للبنانالضرورات الحتمية الستراتيجية النمو.   ج

التطلعات االقتصادية ومستهدفات.    د

االقتصاد الكل ي

يةآلية ومنطق اختيار القطاعات ذات األول.    ه

ملخص الفصول.   أ

قطاعات ذات 6)التحليل المعمق للقطاعات . ب

(يإمكانية عالية للمساهمة في النمو االقتصاد
الزراعة1.
الصناعة2.
السياحة3.
اقتصاد المعرفة4.
الخدمات المالية5.
المنتشرون6.

الممك نات المؤسسية والسياسية.   د
المالية العامة1.
سهولة ممارسة أنشطة األعمال2.
السياسة النقدية3.
تفعيل التنمية االقتصادية4.
االتفاقات التجارية والدولية5.

IV .ةتطلعات لبنان االقتصادي: الرؤية

V . العوامل القطاعية المحركة للنمو

االقتصادي في لبنان

مخطط الرؤية االقتصادية

ملخص الفصول.   أ

متطلبات إصالح القطاع العام.  ب

البنية التحتية بما في ذلك مبادرات.   ج

برنامج االستثمار الرأسمالي

متطلبات المالية العامة.   د

المتطلبات التشريعية األساسية.   ه

ترويج الصادرات والعالمات التجارية. و

VI .  طلعاتنات المطلوبة لدعم تحقيق التالممك

ملخص الفصول.   أ

التنسيق واإلنجاز: إطار الحوكمة.  ب

بما في ذلك المجاالت)المرحلة المقبلة .  ج

(التي تحتاج المزيد من الدراسة

VII .آليات المأسسة

رحلة السواح. أ

منطقة تكنولوجيا البناء. ب

تراخيص وعناقيد لبنان الذكي . ج

VIII .مشاريع رائدة



254

إحداث أثر فوري وواضح

مشاريع لتحقيق مكاسب3~إطالق )
(سريعة

عن إنشاء مشروع رئيسي يعبّر

الرؤية

االستفادة من الفرص المرتقبة

ها تصميم تجربة ممتعة للسائح من أول▪

مع االستفادة من تجربة إلى آخرها 

المطار في حل ته الجديدة

أنواع من المحاصيل 3-2تصدير ▪

1اللبنانية إلى أسواق جديدة

ام بالذكرى المئوية لقي1االحتفال الوطني▪

«2020لبنان »الدولة اللبنانية 

«الذكيلبنان»مركز المعرفة▪

(Smart Lebanon)

الستضافة شركات اإلبداع 

وخدمات التعاقد والتكنولوجيا 

عاتداخل وخارج الخارجي  مجم 

طرابلسمركز : مثال  )المعرفة 

(للتعاقد الخارجي

إنشاء منطقة لتكنولوجيا البناء ▪

فادة لالستبالقرب من الحدود السورية

من فرصة إعادة إعمار سوريا 

-100والعراق التي تبلغ قيمتها نحو 

مليار دوالر، وتوفير السكن 300

لماليين الالجئين العائدين

المحددة بشكل فوري لتوليد الزخم3ـعن ذلك، سيتم إطالق المشاريع الرئيسية الفضال  

سيتم تفصيل المبادرات في مرحلة الحقة1

ي ناقش الحقا  
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ة أوجه يمكن تحسين تجربة السياح في لبنان من خالل النظر الى كاف

الرحلة السياحية

ية تعود األسباب الرئيس

...لذلك إلى

ين المنظومة المعقدة وقلة التواصل ب

الجهات المعنية

عدم توفر نظرة شاملة عن رحلة 

السائح من بدايتها إلى نهايتها 

عدم توفر بيانات تحفز عمليات

ح اتخاذ القرار على مدى رحلة السائ

ة سيتطلب تحسين رحل

إعداد خريطة تشمل رحلة السائح ...  السائح ما يلي

ط من بدايتها إلى نهايتها وفهم نقا

الضعف الرئيسية

تحديد تصميم الرحلة األمثل للسائح و

الجهة المسؤولة عن كل جزء منها

مع وضع آليات تعمل بكفاءة على ج

المالحظات والبيانات لضمان 

التحسن الدائم في رحلة السائح

أولي

ه عانى السائح في رحلت

...من

ول عدم تنظيم ووضوح عملية الوص

إلى المطار /من

ن قيمة مقترحة غير واضحة للبنا

بصفته وجهة سياحية 

«  المالئمة للسياح»قلة المدن 
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يجب معالجة التحديات المختلفة التي تعترض رحلة السائح 

عدم وضوح الهوية ▪

والقيمة المقترحة لقطاع

السياحة 

يق عدم تركيز جهود التسو▪

على أسواق محددة 

واستخدام دون المستوى 

ق األمثل لقنوات التسوي

ى عدم توفير العروض عل▪

ي المنتجات اللبنانية ف

القنوات بين المؤسسات

ر عدم التنظيم في طوابي▪

ختم الجوازات وخالل 

عملية الحصول على 

تأشيرات

عدم تنظيم خدمات ▪

سيارات األجرة عند 

الخروج

قلة وضوح الخدمات /عدم▪

ليها األساسية التي يحتاج إ

ارته السائح لينطلق في زي

ل عدم تنظيم وسائل النق▪

ات العام وعدم وضع الالفت

الالزمة 

تلوث المدن والشواطئ▪

عدم توفير الصيانة ▪

ية الالزمة للمواقع الثقاف

وعدم تحديد معايير 

للمرشدين السياحيين

عدم وضوح عملية ▪

تسجيل الوصول

األمني تعد د نقاط التفتيش▪

عد  القلق بشأن تفويت مو▪

ة الطائرة قبل دخول بواب

تيش تقع نقطة التف)المطار 

(  األمني بعد المتاجر

العروض المحدودة على ▪

ة متاجر التجزئة، واألغذي

والمشروبات

غياب الجهود الملموسة ▪

لتشجيع بفاعلية على

التوصيات وعودة 

المسافرين

عدم جمع البيانات لتحفيز عمليات اتخاذ القرارات بشكل مدروس▪

النقص في تبادل البيانات بين الجهات المعنية ▪

جمع البيانات

ما قبل الوصول
الوصول 

إلى المطار

التجربة 

داخل البلد
مغادرة المطار

تقييم 

المالحظات/التجربة

غير تفصيلي
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مراحل6ملفا  خالل 16يتطلب تحسين رحلة السائح على المدى القصير العمل على 

البيانات

العالمة التجارية 

لقطاع السياحة

قنوات االستعالم 

والحجز

استراتيجية

التسويق

التصميم والتنقل

إجراءات

تأشيرات الدخول، 

وختم الجوازات، 

واألمن 

الخدمات

سهولة الوصول

النقل

البيئة 

اإلرث الثقافي

التصميم والتنقل

الخدمات والترفيه

جمع البيانات F

التخطيط والحجز A
الوصول 

إلى المطار B
التجربة 

داخل البلد Cمغادرة المطار Dتقييم التجربة E

الفنادق، والمطاعم، 

والترفيه

إجراءات تسجيل 

الوصول، وختم 

الجوازات، واألمن 

التوصيات

المالحظات/ 1

2

3

8

9

10

4

5

6

12

13

14

11 7

15

16
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ملفات فقط مع وزارة السياحة، ولم تحدد حتى اآلن 3ملفا ، يجري حاليا  التنسيق بشأن 16من أصل 

الجهات المسؤولة عن ملفين اثنين منها 

التصميم والتنقل

إجراءات

تأشيرات الدخول، 

وختم الجوازات، 

واألمن 

سهولة الوصول

قنوات االستعالم 

والحجز

استراتيجية

التسويق

تقييم التجربة التخطيط والحجز A
الوصول 

إلى المطار B
التجربة 

داخل البلد Cمغادرة المطار DE

العالمة التجارية 

لقطاع السياحة

الخدمات

الفنادق، والمطاعم، 

والترفيه

النقل

البيئة 

اإلرث الثقافي

التصميم والتنقل

الخدمات والترفيه

إجراءات تسجيل 

الوصول، وختم 

الجوازات، واألمن 

البيانات

جمع البيانات F

ة ال تنسيق مع وزارة السيحياحةبالتنسيق مع وزارة الس/بقيادة

غياب الجهة 

المسؤولة

التوصيات

المالحظات/
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ا يتوافق مع ملفات في هذه الوثيقة وسيتم تفصيل الجهات المسؤولة المعنية المواضيع الباقية بم5ستعالج 

المبادرات السياحية

التوصيات

المالحظات/ التصميم والتنقل

إجراءات

تأشيرات الدخول، 

وختم الجوازات، 

واألمن 

سهولة الوصول

قنوات االستعالم 

والحجز

استراتيجية

التسويق

تقييم التجربة التخطيط والحجز A
الوصول 

إلى المطار B
التجربة 

داخل البلد Cمغادرة المطار DE

العالمة التجارية 

لقطاع السياحة

الخدمات

الفنادق، والمطاعم، 

والترفيه

النقل

البيئة 

التراث الثقافي

التصميم والتنقل

الخدمات والترفيه

إجراءات تسجيل 

الوصول، وختم 

الجوازات، واألمن 

البيانات

جمع البيانات F

معالجة في هذا القسم

ملفات من الرحلة السياحية في5ستعالج ▪

هذا القسم 

ستتولى الجهات المسؤولة المعنية ▪

العمل المواضيع األخرى بالتنسيق مع فريق

الخاص بالسياحية
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ويق هادفة على لبنان تطوير عالمة تجارية واضحة لقطاع السياحة وتعزيز مكانته من خالل حملة تس

موجهة الى بلدان المصدر

الهدف المبادرة ضمن االستراتيجية الجهات ذات الصلةالجهة المسؤولة

سائل تطوير هوية وعالمة تجارية لقطاع السياحة في لبنان وترجمتهما إلى ر▪وزارة االقتصاد والتجارة▪
رية عالمة لبنان التجا" مظلة"واضحة وعروض مرئية ملفتة بما يتماشى مع 

العالمة التجارية 

لقطاع السياحة

ضافة إعداد استراتيجية تسويق تركز على أسواق المصدر ذات األولوية باإل▪
إلى استراتيجية هادفة موجهة مبنية على سلوك المسافرين  

السفارات▪ زوروا لبنان▪

يقاستراتيجية التسو

زوروا لبنان▪

حالت مع منظمي الرتوافر المعلومات على اإلنترنت وعقد اتفاقيات مضمونة▪
ين السياحية في بلدان المصدر ذات األولوية مع حصة كبيرة للحجوزات ب

الشركات 

فر نقابة أصحاب مكاتب الس▪

والسياحة في لبنان

نقابة الفنادق في لبنان▪

زوروا لبنان▪

قنوات االستعالم 

والحجز

A
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مجاالت4على لبنان تحسين التجربة التي يخوضها السائح لدى وصوله إلى المطار من خالل 

الهدف المبادرة ضمن االستراتيجية الجهات ذات الصلةالجهة المسؤولة

ت مركز الخدما)تبسيط عملية الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول ▪
لدخول الشاملة تؤمن الدفع عبر نقاط البيع وإمكانية الحصول على تأشيرة ا

(اإللكترونية

طاقم عمل ودود ومحترف في نقاط إجراءات التأشيرات وختم الجوازات، ▪
والتفتيش األمني 

يش عملية مرور سريعة وواضحة عند نقطتي إجراءات ختم الجوازات والتفت▪
األمني وتقليص وقت االنتظار إلى الحد األدنى

وزارة الداخلية▪

وزارة المالية▪

يالمديرية العامة للطيران المدن▪

إجراءات

تأشيرات الدخول، 

وختم الجوازات، 

واألمن 

فئات تنظيم خدمات سيارات األجرة في المطار مع عروض مصممة خصيصا  لل▪وزارة األشغال العامة والنقل▪
المختلفة 

د بأماكن خاصة لالنتظار ▪ مخرج سالم وآمن من المطار مزو 

المديرية العامة للطيران ▪

المدني

سهولة الوصول

زوروا لبنان▪

المديرية العامة للطيران ▪

المدني

ر خوض تجربة فريدة وبارزة تتسم بطابع محلي عند الوصول إلى المطا▪

:  ال  مث)وضع الفتات وإشارات توجيهية واضحة تسه ل التنقل ضمن المطار ▪
لوحات لالستدالل على مكان استالم األمتعة، الفتات إلجراءات ختم 

(الخروج/تأشيرات الدخول/الجوازات التصميم والتنقل

وزارة األشغال العامة والنقل▪

الحصول على خدمات االستقبال: مثال  )توفير خدمات درجة رجال األعمال ▪
(والترحيب

سلكي اإلنترنت الال)تحسين الحصول على المعلومات عند الوصول إلى المطار▪
WIFIومنشورات استعالمية ،)

ار توفير الخدمات الضرورية إلطالق رحلة السائح على مدار الساعة وبأسع▪
صراف آلي، ومحالت صرف العمالت، )منظمة وإنشاء محطات ظاهرة 

(وتأجير السيارات، وتقديم الجوالت السياحية

شركات تلكو▪

مكاتب صرف /المصارف▪

العمالت

وزارة االتصاالت▪

شركات تأجير السيارات▪

منظمو الجوالت السياحية▪

يالمديرية العامة للطيران المدن▪

الخدمات

B
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ض أنظمةيجب تعزيز تجربة السائح داخل البلد من خالل تدريب الموظفين، وتنظيم وسائل النقل، وفر

بيئية صارمة 

الهدف المبادرة ضمن االستراتيجية الجهات ذات الصلةالجهة المسؤولة

المطاعم وأماكن الترفيه /طاقم عمل ودود ومتعدد اللغات في الفنادق▪وزارة السياحة▪

واقع توافر المعلومات على اإلنترنت باإلضافة إلى مراجع دقيقة ألفضل م▪
ريب مثل موقع مستشار الرحالت ت)الجذب على المنصات السياحية المعروفة 

(ادفايزر

نقابة الفنادق في لبنان▪

نقابة أصحاب المطاعم ▪

والمقاهي والمالهي 

والباتيسري في لبنان
الفنادق، والمطاعم، 

والترفيه

البلديات▪

وزارة السياحة▪

احة بما تسهيل تنقل السياح داخل البلد من خالل ضمان شفافية خيارات النقل المت▪
(وسائل النقل الخاص مقابل النقل العام)يتناسب معهم 

طها بمواقع توفير خيارات النقل الخاص والنقل العام في الوجهات الرئيسية ورب▪
الجذب الرئيسية القريبة منها عبر وسائل النقل العام 

تعالم،  مراكز االس)إنشاء مسارات للمشي مالئمة للسياح في الوجهات الرئيسية ▪
(  والطرق المعبدة

وزارة األشغال العامة▪

النقل

يا  تأمين شاطئ نظيف ومؤشرات بيئية تتوافق مع الحدود المقبولة عالم▪البلديات▪

ة والصناعية  تأمين وجهات رئيسية نظيفة وجاذبة ورقابة مشددة للنفايات المنزلي▪

ة صارمة صيانة المراكز السياحية البيئية والحفاظ عليها من خالل أنظمة بيئي▪
تطال المنطقة بكاملها وتؤثر في التخطيط الشامل للمنطقة

وزارة البيئة▪

البيئة

فر نقابة أصحاب مكاتب الس▪وزارة الثقافة ▪
والسياحة في لبنان

عروض األغذية )صيانة اإلرث الثقافي وتوفير العروض اإلضافية ▪
(والمشروبات األصيلة، ومتاجر التجزئة

افية توافر مرشدين سياحيين مدربين ومحترفين ومزودين بالمعلومات الك▪
األنشطة

C
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كلييجب تحسين تجربة السائح عند مغادرة المطار من خالل تنفيذ التغيرات في التصميم الهي

وتعزيز العروض على متاجر التجزئة واألغذية والمشروبات

(  الجدول الزمني ونطاق العمل)يجب إعادة تقييم المبادرات المقترحة مع األخذ باالعتبار مشروع توسيع المطار  1

الهدف المبادرة ضمن االستراتيجية الجهات ذات الصلةالجهة المسؤولة

مثل الحصول على خدمات االستقبال )توفير خدمات درجة رجال األعمال ▪
(والترحيب

سلكي اإلنترنت الال)تحسين الحصول على المعلومات عند الوصول إلى المطار▪
WIFI)

، وتعزيز تشكيلة 1توفير مجموعة واسعة من محالت األغذية والمشروبات▪
متاجر التجزئة لضمان تجربة فريدة وحصرية في قطاع التجزئة

المديرية العامة للطيران ▪المنطقة الحرة في بيروت▪

المدني

الخدمات والترفيه

، طاقم عمل ودود ومحترف في نقاط إجراءات تسجيل الدخول، وختم الجوازات▪
والتفتيش األمني 

يش عملية مرور سريعة وواضحة عند نقطتي إجراءات ختم الجوازات والتفت▪
األمني وتقليص وقت االنتظار إلى الحد األدنى

المديرية العامة للطيران ▪

المدني

طيران الشرق األوسط ▪

وخطوط طيران أخرى

إجراءات تسجيل 

الوصول، وختم 

الجوازات، والتفتيش

األمني

زوروا لبنان▪

المديرية العامة للطيران ▪

المدني

خوض تجربة فريدة وبارزة تتسم بطابع محلي عند مغادرة المطار ▪

تفويت  توفير أقصى حد من الوقت في المنطقة الحرة وأدنى حد من القلق بشأن▪
لغاء مثل وضع نقطة التفتيش األمني قبل المنطقة الحرة، وإ)موعد الطائرة 

(  نقطة التفتيش األولى قبل نقطة تسجيل الوصول

ند وضع الفتات وإشارات توجيهية للتنقل ضمن المطار ووضع الشاشات ع▪
(مثل الشاشات لالستدالل على نقطة تسجيل الوصول المناسبة)الحاجة 

ة، المراحيض، وأماكن االستراح)توفير أماكن جلوس مريحة مجهزة بالمرافق ▪
(  ومحطات شحن الخليوي

التصميم

وزارة األشغال العامة والنقل▪

D
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الهدف المبادرة ضمن االستراتيجية الجهات ذات الصلةالجهة المسؤولة

نقابة الفنادق في لبنان▪

نقابة أصحاب المطاعم ▪

والمقاهي والمالهي 

والباتيسري في لبنان

تشار عرض المحتوى الذي ينشئه المستخدم مثال  على فيسبوك، وموقع مس▪
بهم، من خالل تشجيع المسافرين على تبادل تجارالرحالت تريب ادفايزر  

ونشر التقييمات، والحفاظ على التواصل مع البلد بطرق أخرى

التوصيات

المالحظات/

إنشاء ذراع وزاري خاص بالبيانات لبلورة اآلراء والمعلومات على كافة ▪
مراحل الرحلة بهدف تعزيز تجربة السائح وتحسين أداء القطاع

ة مصادر البيانات الداخلي▪وزارة السياحة▪

(مفصلة الحقا  )والخارجية 

البيانات

وزارة السياحة▪

E/F
المالحظات وجمع البيانات بالغ األهمية لناحية تعزيز الرحلة السياحية بشكل/تقديم التوصيات 

مستمر  وتشجيع المسافرين على العودة 
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إجراءات تأشيرات الدخول، وختم الجوازات والتفتيش األمني–الوصول إلى المطار 

المالحظات/ التوصيات
التصميم والتنقل

إجراءات تأشيرات 

الدخول، وختم 

الجوازات والتفتيش

األمني

سهولة الوصول

قنوات االستعالم 

والحجز

ويقاستراتيجية التس

تقييم التجربة التخطيط والحجز A
الوصول إلى

المطار B
التجربة داخل 

البلد Cمغادرة المطار DE

العالمة التجارية 

لقطاع السياحة 

الخدمات

الفنادق، والمطاعم، 

والترفيه

النقل

البيئة

اإلرث الثقافي

التصميم والتنقل 

الخدمات والترفيه

إجراءات تسجيل 

الوصول، وختم 

والتفتيشالجوازات، 

األمني

البيانات

جمع البيانات  F

معالجة في هذا القسم
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جراءات يمكن تقليص مدة االنتظار في الطابور بشكل ملحوظ على نقطة ختم الجوازات من خالل تنفيذ ا

بسيطة

إلىمن

حاملو جوازات 

يةالسفر األجنب

حاملو جوازات 

انيةالسفر اللبن

حاملو بطاقات

نيةالهوية اللبنا

دة استحداث وظيفة لمساع

المسافرين من ذوي 

ي االحتياجات الخاصة ف

حل المشاكل التي 

يواجهونها

ير استخدام تصاميم طواب

االنتظار المتعرجة 

لتأمين مدة انتظار 

متساوية بين جميع 

ن المسافرين المتواجدي

في المكان نفسه

نقل المشغلين بين

أرجاء المطار لتلبية

الطلبات

ر التأكد من فصل طوابي

االنتظار بحسب فئات

المسافرين وتحديدها 

بشكل واضح

تخصيص طابور 

للمسافرين في درجة 

رجال األعمال 

ين إنشاء قائمة بالموظف

تتناسب مع أنماط 

/  الطلب باليوم

بالساعة 

طاقة الهوية 
حاملو ب

اللبنانية

ل 
عما
أل
ل ا
جا
ر
جة 
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ي
سكا
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الجدول الزمني لتنفيذ مبادرات إجراءات تأشيرات الدخول وختم الجوازات –الوصول إلى المطار 

والتفتيش األمني

20182019

آذارشباطكانون الثانيكانون األولتشرين الثانيتشرين األولأيلول

فرض األنظمة الصارمة للحفاظ على السلوك المهني▪

وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للطيران 

المدني 

المديرية العامة للطيران المدني 

عرض الفيديوهات على الشاشات في أروقة المطار عند النزول من الطائرة ▪

المديرية العامة للطيران 

المدني 
إعداد فيديو يوضح اإلجراءات في المطار خطوة بخطوة والمستندات المطلوبة في كل خطوة  ▪

المديرية العامة للطيران المدني  تخصيص طابور للمسافرين في درجة رجال األعمال ▪

التأكد من فصل طوابير االنتظار بحسب فئات المسافرين وتحديدها بشكل واضح▪

وزارة األشغال العامة والنقل

إعداد بوابة إلكترونية لتقديم طلبات تأشيرة الدخول اإللكترونية▪

وزارة الداخلية تقديم اقتراح شامل إلصدار تأشيرات الدخول اإللكترونية للبلدان التي تستلزم حاليا  الحصول على▪

إجراءات تأشيرة الدخول اإللكترونية )تأشيرة دخول عند الوصول يشمل المتطلبات القانونية والتقنية 

(والمستندات والتفتيش األمني ومتطلبات طاقم العمل والمهارات

يقدم المركز نفسه خدمات الموافقة على تأشيرة الدخول)إعداد مركز الخدمات الشاملة لتأشيرة الدخول عند الوصول ▪

(والدفع

تحسين الفتات االستدالل للوصول إلى قسم تأشيرات الدخول والحرص على جعله ظاهرا  ▪

وزارة / وزارة الداخلية 

المالية

تقديم إمكانية الدفع عبر نقاط البيع في قسم تأشيرة الدخول عند الوصول▪

وزارة / وزارة الداخلية 

المالية

المديرية العامة للطيران 

المدني 

المديرية العامة إعداد عمليات المكتب الخلفي للعمل على طلبات تأشيرة الدخول اإللكترونية  ▪

وزارة الداخلية

وزارة / وزارة الداخلية 

المالية

النشاط

(على سبيل المثال اللبناني مقابل غير اللبناني)دراسة التدفق األسبوعي للمسافرين والمدة التي تستغرقها اإلجراءات ▪
بالساعة /  والتأكد من أن قائمة الموظفين تتناسب مع أنماط الطلب باليوم

على سبيل المثال)فهم األسباب الرئيسية التي تأخر مدة اإلجراءات لحاملي جوازات السفر األجنبية وحلها بالشكل المناسب ▪

( تحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وتبسيط العملية في المكاتب الخلفية

فهم المتطلبات القانونية والموافقة المطلوبة للمباشرة بخدمات تأشيرة الدخول اإللكترونية ▪

على سبيل المثال مكتب تأشيرات)إعداد جدول زمني جديد للتأكد من وجود موظفين في جميع األقسام وفي كل األوقات ▪

(  الدخول ونقطة ختم الجوازات

وزارة الداخلية

الجهات المسؤولة

تطوير نظام لمراقبة إيرادات إصدار تأشيرات الدخول بشكل يومي يهدف الى الحد من الفساد▪

استخدام تصاميم طوابير االنتظار المتعرجة لتأمين مدة انتظار متساوية بين جميع المسافرين المتواجدين في المكان نفسه▪

استحداث وظيفة لمساعدة المسافرين من ذوي االحتياجات الخاصة في حل المشاكل التي يواجهونها▪

المديرية العامة للطيران 

المدني 

المديرية العامة للطيران المدني 

المديرية العامة للطيران 

المدني 

المديرية العامة للطيران 

المدني 

المديرية العامة للطيران المدني 

وزارة األشغال العامة والنقل

إعداد تدريب لطاقم عمل المطار يتعلق بالسلوك المهني ▪

المديرية العامة للطيران 

المدني 

تدريب جميع طاقم عمل المطار▪

إنشاء قسم قبل نقطة ختم الجوازات تشير اليه الفتات واضحة للحصول على الورقة التي يجب على كل سائح أن▪

يمألها ويقدمها إلى الدائرة 

التأكد من أن العملية 
والمستندات المطلوبة

ت نقطة ختم الجوازافي 
واضحة

ل فرض تدريب طاقم عم
المطار على السلوك 

المهني

مثل استخدام التصميم األ

م وتبسيط إجراءات خت

الجوازات لتقليص مدة

اإلجراءات للمسافرين

إعداد مركز الخدمات 

رة الشاملة إلصدار تأشي

الدخول

ل تقديم إمكانية الحصو

على تأشيرة دخول 

إلكترونيا  

جدول زمني توضيحي 
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المالحظات/ التوصيات 
التصميم والتنقل

إجراءات تأشيرات 

الدخول، وختم 

الجوازات والتفتيش

األمني

سهولة الوصول

قنوات االستعالم 

والحجز

ويقاستراتيجية التس

تقييم التجربة التخطيط والحجز A
الوصول إلى

المطار B
التجربة داخل 

المطار Cمغادرة المطار DE

العالمة التجارية 

لقطاع السياحة 

الخدمات

الفنادق، والمطاعم، 

والترفيه

النقل

البيئة

اإلرث الثقافي

التصميم والتنقل 

الخدمات والترفيه

إجراءات تسجيل 

الوصول، وختم 

الجوازات، والتفتيش 

األمني

البيانات

جمع البيانات F

معالجة في هذا القسم

سهولة الوصول–الوصول إلى المطار 
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موقف السيارات

داخل المطار

خارج المطار

:تعرفة سيارات األجرة
:العادية:الفخمة

بيروت

جبيل

البقاع

الشمال

الجنوب

بوابة سيارات األجرة

بوابة موقف السيارات

قاعة االنتظار 

احالخاصة بالسي

يبدأ طابور انتظار 

سيارات األجرة هنا

بوابة موقف 

السيارات

بوابة سيارات 

األجرة

ممر خاص بالمشاة 

للوصول إلى موقف 

السيارات

افية لوحة ظاهرة ت برزاألسعار بشف

قة بناء  على نوع السيارة والمنط

التي يتجه إليها الركاب

توضيحي

يمكن تحسين عملية مغادرة المطار من خالل تنظيم مخرج سيارات األجرة، وتنظيم األسعار

وتحسين قاعة االنتظار وتأمين ممر للمشات 
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الجدول الزمني لتنفيذ مبادرة تسهيل الوصول –الوصول إلى المطار 

20182019

آذارشباطكانون الثانيكانون األولتشرين الثانيتشرين األولأيلول

فهم الخطة والجدول الزمني لمشروع النقل العام في لبنان والروابط مع المطار 

الجهة المسؤولة

اعتماد تعرفة لخدمة سيارات األجرة بناء  على نوع السيارة والمنطقة التي 

يتجه اليها الركاب

وزارة األشغال العامة والنقل

وزارة األشغال العامة والنقل نصب لوحة بالقرب من مخرج سيارات األجرة تشمل تعرفة سيارات األجرة

جديدة تقوم على نوع السيارة« فخمة»تقديم خدمة سيارات أجرة 

(«العادية»مقابل السيارات « الفخمة»تحديد المعايير لتصنيف السيارات )

وزارة األشغال العامة والنقل السياح « اصطياد»فرض غرامات على السائقين الذين يحاولون 

وزارة األشغال العامة والنقل

وزارة األشغال العامة والنقل تقديم مخرج مخصص لسيارات األجرة باعتماد نظام االنتظار في الطابور

وزارة األشغال العامة والنقل

إعداد دراسة الجدوى إلنشاء خطوط حافالت مستقلة من المطار إلى الوجهات األساسية

عدد السياح، تواتر الرحالت الجوية، معدل الركاب)على األجل القصير والمتوسط 

(  ووجهاتهم

النشاط

وزارة األشغال العامة والنقل

وزارة األشغال العامة والنقل

وزارة األشغال العامة والنقل

إنشاء ممر للمشاة لتأمين ممر للسياح من مخرج المطار إلى موقف السيارات

وزارة األشغال العامة والنقلتنظيم ازدحام السيارات بشكل صارم أمام بوابة الخروج

بناء قاعة انتظار للسياح مجهزة بسقف عند المخرج لتأمين الراحة للسائح خالل فترة

( حمايته من المطر والشمس)االنتظار 

تنظيم خدمة سيارات األجرة في

اد المطار، وتنظيم األسعار واعتم

عروض متخصصة بحسب نوع

الخدمة

تحسين ممر المشاة من المخرج 

إلى موقف السيارات

قل تقييم إمكانية تنفيذ خدمة ن

بالحافالت من المطار

جدول زمني توضيحي
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المالحظات/ التوصيات 
التصميم والتنقل

إجراءات تأشيرات 

الدخول، وختم 

الجوازات والتفتيش

األمني

سهولة الوصول

قنوات االستعالم 

والحجز

ويقاستراتيجية التس

تقييم التجربة التخطيط والحجز A
الوصول إلى

المطار B
التجربة داخل 

المطار Cمغادرة المطار DE

العالمة التجارية 

لقطاع السياحة 

الخدمات 

الفنادق، والمطاعم، 

والترفيه

النقل

البيئة

اإلرث الثقافي

التصميم والتنقل 

الخدمات والترفيه

إجراءات تسجيل 

الوصول، وختم 

الجوازات، والتفتيش 

األمني

البيانات

جمع البيانات F

معالجة في هذا القسم

البيئة-التجربة داخل المطار 
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مبادرات متعلقة بالبيئة كجزء من استراتيجية السياحة4يجب أن يركز لبنان على 

مقابالت مع وزارة الخارجية؛ البنك الدولي: المصدر

تنظيف شواطئ لبنان 

وتحديث األنظمة المتعلقة

بالمياه

ئية إنشاء مناطق للسياحة البي

اإلعتناء بنظافة الوجهات وحمايتها 

تحديث أنظمة إدارة النفاياتاألساسية

امة  الصلبة واعتماد حلول مستد

إلدارة النفايات

2.2التشريعات 2.2التشريعات A.7السياحة A.5السياحة 
المبادرة في

يةاالستراتيج

1234

مفصلة الحقا  
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على وزارة البيئة تنفيذ مجموعة من االجراءات الوقائية واالستباقية لمعالجة تلوث المياه

فرض األنظمةتعزيز السلوك اإليجابي

االجراءات 

الوقائية 

الفردية

حول األثر حمالت توعية عامة إطالق ▪

ات االجتماعي واالقتصادي لتلوث مجمع

المياه

رع في شوااألنظمة المتعلقة برمي النفايات تقديم وتعزيز ▪

الوجهات الساحلية، من خالل نشر عناصر الشرطة، ووضع 

الالفتات والكاميرات 

المؤسساتية

ال على سبيل المث)أجهزة التنقية دعم ▪

(  الدعم التقني والمالي

ديث وتح. بحسب المنطقةخريطة بمستويات تلوث المياه إعداد ▪

وتعزيز اإلطار التنظيمي لمعالجة المياه من قبل البلديات

والمصانع 

االجراءات االستباقية

االستفادة من التكنولوجيا لتنظيف▪

المجمعات المائية في لبنان

برامج التنسيق مع وزارة البيئة لتنفيذ▪

في االلزاميالتنظيف التطوعي

المدارس 

م حشد المنظمات غير الحكومية لـتنظي▪

تنظيف واجهة بهدفحمالت وطنية 

لبنان البحرية 

على الرمي غيرالغرامات وفرضالمالحقة القانونية اعتماد▪

الشرعي في البحر وعدم التقيد بالمعايير البيئية

قة، بحسب المنطاجراء التحاليل المستمرة لمستويات التلوث ▪

والتأكد من امتثال البلديات والمصانع 
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/ التوصيات 

المالحظات قلالتصميم والتن

إجراءات تأشيرات 

الدخول، والهجرة 

والتفتيش األمني

سهولة الوصول

م قنوات االستعال

والحجز

استراتيجية 

التسويق

تقييم التجربة التخطيط والحجز A
الوصول إلى

المطار B
التجربة داخل

البلد Cمغادرة المطار DE

العالمة التجارية

لقطاع السياحة 

الخدمات

الفنادق، والمطاعم،

والترفيه

النقل

البيئة

اإلرث الثقافي

قل التصميم والتن

الخدمات 

والترفيه

إجراءات تسجيل 

الوصول، والهجرة، 

والتفتيش األمني

البيانات

جمع البيانات  F

معالجة في هذه الوثيقة

المالحظات/ التوصيات –تقييم التجربة 
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سياحيةيجدر بلبنان أن يشجع المحتوى الذي ينشئه المستخدم والتوصيات لتعزيز مكانة البلد كوجهة

القناة/ المنصة 

تحفيز حضور اجتماعي حيوي وفاعل على وسائل ▪

التواصل االجتماعي من أجل دعم السي اح وتعزيز 

حضورهم والتفاعل معهم

تماعي تشجيع السي اح على استخدام وسائل التواصل االج▪

ز ونشر المحتوى حول زيارتهم إلى لبنان من أجل تعزي

وصول المحتوى إلى قاعدة أكبر من المستخدمين

نظيم منصات السفر لت/ عقد الشراكات مع مختلف قنوات ▪

ف المحتوى الذي ينشئه المستخدم وجمعه وتخزينه بهد

التسويق

لتواصل جمع وتنظيم آراء السي اح وتعليقاتهم على وسائل ا▪

االجتماعي من أجل تكوين فهم أوضح حول رضا الزبون

على وسائل التواصل 

لى االجتماعي التشجيع ع

نشر المحتوى الذي 

ينشئه المستخدم 

ومشاركته ودعمه

عقد الشراكات لفهم 

مستويات رضا الزبون

وتخزين المحتوى
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لمحادثاتعلى تحفيز ا« البرنامج األسترالي لتعزيز السياحة عبر وسائل التواصل االجتماعي»يرك ز 

عن أستراليا من خالل المنصات الرئيسية

الوصف القناة

وسائل التواصل 

االجتماعي
1

؛ البحث الصحفي«أسترالياتوريزم»: المصدر

على موقع فيسبوك ( Tourism Australia)« توريزم أستراليا»تتمي ز صفحة ▪

اء أستراليالشت ى أنحنشر صور جميلة وفريدة بمستوى عاٍل من النشاط وترك ز على 

يشجع، ما المحتوى الذي ينشئه المستخدمالصفحة على وجه الخصوص تنشر▪

قصصهم وتجاربهم  بشكل مستمر  المعجبين على مواصلة نشر 

جبين الصور األجمل لألسبوع وت نشر في ألبوم صورالمعكل يوم جمعة يتم اختيار ▪

كته ، ويلقى هذا األلبوم إعجاب آالف األشخاص ويقومون بمشارالمخصص أليام الجمعة

والتعليق عليه

ول من حأفضل اللقطات انستاغرامعلى موقع « أسترالياتوريزم»صفحة تعرض▪

لها وت ختارأستراليا يوميا ،  «  هاشتاغ»ع مالمتابعونهذه اللقطات من الصور التي يحم 

#seeaustralia

ة لالهتمام عن أخبارا  وصورا  وتحديثات ووقائع مثيرتويترتوفر الحسابات على موقع ▪

أستراليا

ا يعزز مالتي ينشرها المستخدمون اآلخرون الصورتغريد« أسترالياتوريزم»تعيد▪

المحتوى الذي ينشئه المستخدم

راليا بحسب صورا  رائعة ألستبينترستعلى موقع « أسترالياتوريزم»يصن ف ملف ▪

الموقع الذي اتخذت فيه وموضوعها

دراسة حالة
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دةمن أجل إجراء ترتيبات جدي« اليف فاير»و« أدوب»شراكة مع شركتي « أسترالياتوريزم»عقدت 

«ادفايزرتريب »مع 

الوصف القناة

البحث الصحفي: المصدر

الشراكات 2

وى من أجل جمع المحت« اليف فاير»و« أدوب»شراكة مع « أسترالياتوريزم»عقدت▪

australia.comالذي ينشئه المستخدم من وسائل التواصل االجتماعي ونشره على 

اليف »بما يشمل ( Adobe marketing cloud)« كالودماركيتينغأدوب »تقد م ▪

منصة موحدة« أسترالياتوريزم»لـ « فاير

ات هائلة مثل العثور على كميأتمتة المهام الروتينية في « اليف فاير»ساعدت شركة ▪

من المحتوى وإدارته وتخزينه وتنظيمه

:األثر▪

%  66ارتفاع الوقت الذي يمضيه المستخدم على الموقع بنسبة -

%30ارتفاع نسبة المشاركة في الموقع بنسبة -

%77ارتفاع عدد الزبائن المحتملين بنسبة -

TripAdvisor)« كونتنتادفايزرتريب »شراكة مع « أسترالياتوريزم»عقدت ▪

Content )توفر حاليا  بشأن المحتوى المتعلق بأبرز الوجهات السياحية في أستراليا الم

والمقد م من قبل www.nothinglikeaustralia.com: على الموقع التالي

«Australian Data Warehouse»

ار من خالل ▪ شخص 30,000أن يقرؤوا آراء أكثر من « تريب ادفايزر»يمكن للزو 

nothinglikeaustralia.com:أمضوا عطلة رائعة في أستراليا على الموقع التالي

دراسة حالة

http://australia.com/
http://www.nothinglikeaustralia.com/
http://www.atdw.com.au/index.asp
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ويقاستراتيجية التس

ABCDE

العالمة التجارية 

لقطاع السياحة 

جمع البيانات  F

البيانات-جمع البيانات 

تقييم التجربة التخطيط والحجز
الوصول إلى

المطار

التجربة داخل

البلد
مغادرة المطار

محور هذه الوثيقة

/ التوصيات 

المالحظات قلالتصميم والتن

إجراءات تأشيرات 

الدخول، والهجرة 

والتفتيش األمني

سهولة الوصول

م قنوات االستعال

والحجز
الخدمات

الفنادق، والمطاعم،

والترفيه

النقل

البيئة

اإلرث الثقافي

قل التصميم والتن

الخدمات 

والترفيه

إجراءات تسجيل 

الوصول، والهجرة، 

والتفتيش األمني

البيانات
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خطوات، وهي تهدف إلى تحفيز اتخاذ القرارات3تستند عملية إعداد التقارير وتحليل البيانات إلى 

المستنيرة في قطاع السياحة

وضع آلية لجمع البيانات خاذ تحديد المعلومات المهّمة لتحفيز ات

القرارات في قطاع السياحة

أنها تحليل النتائج وإعداد التقارير بش

بالصيغة المناسبة

تحليل النتائج واإلبالغ عنها من▪

:خالل

نشر التقارير–

إجراء اللقاءات المفتوحة –

بانتظام

تبادل البيانات–

تحديد البيانات الالزمة▪

غة تحديد وتيرة جمع البيانات وصي▪

جمعها

تصميم نموذج التنسيق مع الجهات▪

المعنية لتبادل البيانات

ة ترتيب المعلومات بحسب األولوي▪

من أجل تحفيز اتخاذ القرارات

عنهاتحديد األسئلة المناسبة لإلجابة▪

اعتماد اإلجراءات الواجب اتخاذها ▪

لالستجابة للنتائج

123
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أنواع من المعلومات الالزمة لتحفيز عملية اتخاذ القرارات4يجدر بالوزارة أن تولي األولوية إلى  1

التحديات على مستوى المؤشراتمصادر البياناتالمؤشراتالتحليل الالزم/ األسئلة الرئيسية المعلومة

أداء قطاع الفنادق 

والضيافة

ما مستوى أداء قطاع الفنادق والضيافة في وقت▪

العام؟/معي ن من الشهر

أين يمكث السي اح خالل زيارتهم للبلد؟▪

أو هل يختلف أداء القطاع بحسب تصنيف الفندق▪

المناطق أو فنادق معينة يمكث فيها السائح؟

نوع السكن▪

معد ل الحجوزات في الفنادق▪

إيرادات الفنادق▪

المتاحةالواحدةغرفةلليرادات معدل اإل▪

القدرة االستيعابية اإلجمالية للفنادق▪

عدد النزالء▪

جنسيات النزالء▪

ادققاعدة بيانات الفن▪

أوراق الدخول التي ▪

يتم ملؤها عند دخول

المطار

عي نة تغطي البيانات التي تم يجمعها▪

محددة من الفنادق فقط

ال تبل غ المديرية العامة عن كل ▪

أوراق »المعلومات الواردة في 

«الدخول

ال تقدم الفنادق بيانات دقيقة▪

عدد السيّاح

ي وقت ف( اللبنانيون واألجانب)كم يبلغ عدد السي اح ▪

العام؟/معي ن من الشهر

؟كيف يبلي قطاع السياحة مقارنة بالمستهدفات▪

صدر؟كم يبلغ عدد السي اح الوافدين من األسواق الم▪

المسح الضوئي ▪عدد الوافدين اللبنانيين واألجانب▪

د لجوازات السفر عن

الوصول

ين يتم اعتبار اللبنانيين المقيم▪

مزدوجي الجنسية من السي اح

المقيمين ال يتم اعتبار اللبنانيين غير▪

من السي اح

رضا السيّاح

شكل ما مدى رضا السي اح عن تجربتهم في لبنان ب▪

عام؟

ار في يواجههاما هي أبرز التحديات التي ▪ الزو 

لبنان؟

حاالت العودة/ التوصيات ▪

«ادفايزرتريب »التصنيفات على ▪

ل االنطباعات السائدة على مواقع التواص▪

االجتماعي

االستبيان عند ▪

المغادرة

«براندواتش»▪

«ادفايزرتريب »▪

نغياب التعاون مع الباعة الخارجيي▪

غياب الجهود الرامية إلى إجراء ▪

االستبيانات عند المغادرة

السلوكيات في 

السوق المصدر

ار؟▪ ما هي عادات اإلنفاق للزو 

كم يبلغ متوسط مد ة الزيارات؟▪

ة ما هي الفنادق ووجهات الجذب المفضلة بالنسب▪

لألسواق ذات األولوية؟

ار▪ عدد الزو 

متوسط فترة البقاء▪

سلوكيات اإلنفاق▪

متوسط اإلنفاق▪

ارالفنادق المفضلة بحسب جنسيات الز▪ و 

ار ▪ وجهات الجذب المفضلة لدى الزو 

بحسب جنسياتهم

ادققاعدة بيانات الفن▪

االستبيان عند ▪

المغادرة

«ماستركارد»▪

«غلوبال بلو»▪

ي نة تغطي البيانات التي تم جمعها ع▪

محددة من الفنادق فقط

ن غياب التعاون مع الباعة الخارجيي▪

(ماستركارد)
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مبادرات لجمع البيانات وتحليلها4ومن أجل تطوير هذه المعلومات، يمكن اعتماد 

يستصمم وزارة السياحة الصيغة وفقا  للبيانات الالزمة والمتبادلة مع المديرية العامة للطيران المدن2تبادل المعلومات التي تم جمعها باستثناء المعلومات الشخصية 1

تبادل البيانات ووتيرتها/آلية جمع الجهات المعنية

دمج أجهزة قراءة جوازات السفر في 

المطار بأنظمة وزارة السياحة

عدة من خالل دمج نظام المديرية العامة للطيران المدني مع قااإلبالغ اآلني، ▪

1البيانات المركزية لوزارة السياحة لتبادل المعلومات ذات الصلة

ان المديرية العامة للطير▪

المدني

األمن العام▪

«  بطاقة الدخول»وأتمتةتبسيط 

المخصصة لألجانب

مسح المديرية العامة للطيران المدني المعلومات وجمعها استنادا  إلى ▪

على المناسبة وتبادلها مع وزارة السياحة 2في الصيغة« بطاقات الدخول»

أساس أسبوعي

ان المديرية العامة للطير▪

المدني

األمن العام▪

روا زو»دمج تقارير الفنادق في بوابة 

«لبنان

المدمجة «زوروا لبنان»من خالل بوابة بشكل آني تقديم الفنادق للمعلومات ▪

في قاعدة البيانات المركزية لوزارة السياحة

الفنادق▪

اح عند البدء بإجراء استبيان رضا السيّ 

المغادرة

مشارك200مع عي نة من مرتين في السنة إجراء استبيان المغادرة ▪

تلقى نشر نتائج االستبيان واتخاذ قرارات واضحة لمعالجة المجاالت التي▪

مستوى منخفضا  من رضا الزبائن

وزارة السياحة▪

التنسيق مع الجهات الخارجية 

لالستفادة من بياناتها

لة من اختيار وزارة السياحة لمؤشرات األداء الرئيسية لرصد الجهات الفاع▪

الصلة بشكل منتظمالقطاع الخاص وطلب البيانات ذات 

ماستر كارد▪

غلوبال بلو▪

ادفايزرتريب ▪

براندواتش▪

ب

ج

د

هـ

أ

مفص ل الحقا  

2
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يجب دمج نظام وزارة السياحة مع أجهزة قراءة جوازات السفر للوافدين إلى المطار، كي يتم

تبادل المعلومات بشكل آني

ياحة مرة تبادل التقارير بين المديرية العامة للطيران المدني ووزارة الس▪

أو مرتين في الشهر، مع حاالت متكررة من التأخير

ل آني مع التقارير حول زيارات حاملي الجوازات األجنبية وتبادل البيانات بشكأتمتة▪

وزارة السياحة من خالل دمج النظامين

شاء قاعدة تستوجب إن)أتمتة التقارير حول زيارات اللبنانيين المقيمين في الخارج ▪

رة المتعلقة أنظر إلى المباد: بيانات لكل حاملي الجوازات اللبنانية المقيمين في الخارج

(xxxباإلنتشار اللبناني رقم 

ارير دمج أجهزة قراءة الجوازات في قاعدة بيانات المنتشرين، إلى جانب تقديم التق▪

بشكل آني إلى وزارة السياحة

ال يتم تتبع حاملي الجوازات اللبنانية المقيمين في الخارج▪

حاملو الجوازات األجنبية

ن حاملو الجوازات اللبنانية المقيمو

في الخارج

الوضع المستقبلي الوضع الحالي

أ2
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ليهاالتي يملؤها األجانب لتشمل فقط المعلومات التي ال يمكن الحصول ع« بطاقة الدخول»تعديل 

تلقائيا  من جوازات السفر
...إلى

طيران الشرق األوسط

 ENTREE-دخول 
ETRANGERS

أجانب
Ecrire Lisiblement

أكتب بخط واضح

Prénom

االسم
Nom

اسم العائلة

No. du Pass. 

رقم جواز السفر
Lieu de Délivrance 

مكان اإلصدار

Venant de

قادم من
Profession 

المهنة

Prénom du Pére

اسم األب
Date de Naissance

تاريخ الوالدة

Nationalité

الجنسية
Lieu de Naissance 

مكان الوالدة

/Sexeالجنس

ذكر

Date de Délivrance

تاريخ اإلصدار
Date d’ Expiration

تاريخ انتهاء الصالحية

Jour/

يوم

Mois/

شهر
Année

سنة/

Motif de 

Visite

هدف الزيارة

Travail

عمل
Etude

دراسة
Hospitalisation

استشفاء
Privé

خاص
Tourisme

سياحة
Séjour

إقامة

L’adresse au Liban: (Doit étre bien precise sous peine de poursuite judiciaire) (Informer la 

Sureté Générale en cas de changement)

(أبلغ األمن العام في حال تغيير العنوان( )يجب كتابته بدقة تحت طائلة المالحقة القانونية: )العنوان في لبنان

Hotel

فندق
Appt. Meublé

شقة مفروشة
Maison Privée

منزل خاص
Autre

غير ذلك

Reservé A l’ Administration –

يتم ملؤه من قبل اإلدارة

...من

Jour/

يوم

Mois/

شهر
Année

سنة/

Jour/

يوم

Mois/

شهر
Année

سنة/

Ecrire Lisiblement

أكتب بخط واضح

Pays de Residence

بلد اإلقامة

L’adresse au Liban: (Doit étre bien precise sous peine de poursuite judiciaire) (Informer la 

Sureté Générale en cas de changement)

(أبلغ األمن العام في حال تغيير العنوان( )يجب كتابته بدقة تحت طائلة المالحقة القانونية: )العنوان في لبنان

Reservé A l’ Administration –

يتم ملؤه من قبل اإلدارة

Type de 

visiteur

فئة الزائر

Resident Libanais avec 

passport etranger

مقيم في لبنان يحمل جوازا  آخر

De descendance libanaise

من أصل لبناني

Etranger

أجنبي

Trav

ail

عمل

Etud

e

دراسة

Hospital

isation

استشفاء

Priv

é

خاص

Touri

sme

سياحة

Séjour

إقامة
Visite famille

et amis

زيارة األهل 
واالصدقاء

Motif de 

Visite

هدف الزيارة

ح إلغاء المعلومات التي يمكن جمعها عند المس

لسفر، مثال  رقم جواز ا)الضوئي لجواز السفر 

(إلختاريخ اإلصدار، تاريخ انتهاء الصالحية،

إضافة مربع حول فئة الزائر من أجل 

: تصنيف الوافدين على الشكل التالي

زا  المقيمون اللبنانيون الذين يحملون جوا

آخر، والمنتشرون، واألجانب

إضافة مربع لزيارة األهل واألصدقاء

ق من أجل تقييم فعالية حملة التسوي

للسياحة

ب2

أنثى

طيران الشرق األوسط

 ENTREE-دخول 
ETRANGERS

أجانب

Prénom

االسم
Nom

اسم العائلة

Nationalité

الجنسية

/Sexeالجنس

أنثىذكر

Profession 

المهنة

Venant de

قادم من

Hotel

فندق
Appt. Meublé

شقة مفروشة
Maison Privée

منزل خاص

Autre

غير ذلك
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ياناتعلى الفنادق أتمتة تقاريرها بهدف التخلص من المشاكل التي تواجهها حاليا  عملية جمع الب

فندقا  فقط198تشمل العينة التي ت جمع منها المعلومات 1

أولي

الشمولية

مة ال تشمل البيانات التي يتم جمعها كل المؤشرات القي  

(إيرادات الفنادق: مثال  )بالنسبة لوزارة السياحة 

الوتيرة والتوقيت

من إمكانية تقد م الفنادق بياناتها مرة في الشهر فقط، ما يحد  

ى الوزارة على تحديد األنماط السائدة واتخاذ اإلجراءات عل

المدى القصير

الدقة

تتعل ق يقد م العديد من الفنادق بيانات غير دقيقة ألسباب

ب الضريبي بالتهر 

على المدى القصير

يانات والحلول مقابلة ممثلين عن الفنادق لمناقشة التحديات المتعلقة بالب

المحتملة

إضافة مجاالت جديدة إلى نظام اإليرادات اإللكتروني والطلب من

الفنادق المباشرة بتقديم التقارير عنها

لى نحو الطلب من الفنادق أن تبدأ بتقديم التقارير حول البيانات ع

أسبوعي

الوضع المستقبلي

ن بياناتها تطرح العملية التي تتبعها الفنادق لإلبالغ ع

مشاكل رئيسية4

من يجب اتخاذ اإلجراءات على المديين القصير والمتوسط

أجل معالجة هذه المشاكل

االمتثال

1من الفنادق ال تبل غ عن بياناتها% 50~

لهاعملية اإلبالغ من أجل تعزيز دقة البيانات وسرعة تبادأتمتة

ج2
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من شأن اإلبالغ التلقائي أن يسه ل عملية جمع المعلومات في المستقبل
مفهومي  

نظام إدارة 2الفندق 

الممتلكات

نظام إدارة 

الممتلكات
1الفندق 

نظام اإليرادات 

اإللكتروني …

البحث الصحفي: المصدر

ةالجزئياألتمتة

التاّمةاألتمتة

نظام تحصل الفنادق على البيانات من نظام إدارة الممتلكات وتدخلها يدويا  على

اإليرادات اإللكتروني

جدا  ال تحتاج عملية اإلبالغ المؤتمتة إلى أي جهد بشري أو إلى مستوى منخفض

منه 

نظام إدارة 

الممتلكات
1الفندق 

نظام اإليرادات 

اإللكتروني

نظام إدارة 

الممتلكات
2الفندق 

…

ج2
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تنطبق اعتبارات أخرى على الخيارات
أولي

قد تحتاج بعض الفنادق إلى ▪

مواصلة إدخال البيانات يدويا  

ألنها ال تستخدم نظام إدارة 

الممتلكات الموحد

تنطبق على وجه الخصوص ▪

ة على الفنادق المصنفة من نجم

أو نجمتين

قد تحتاج وزارة السياحة إلى ▪

ماد إصدار القوانين لتطبيق اعت

النموذج المعياري الموحد

زئي يمكن لدعم البرنامج بشكل ج▪

يذأو كامل أن يسه ل عملية التنف

لن تتم على األرجح أتمتة ▪

المعلومات المالية اآلنية أو 

قصيرة األجل ألن تسوية 

الحسابات تجري عادة على 

أساس ربع سنوي

التامةاألتمتةينطبق على اقتراح األتمتةينطبق على اقتراحي 

ج2
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مبادئ رئيسية لتنفيذ االستبيانات6يجب تطوير  د2

المبادئ التوجيهية

تحديد الهدف

فهم الهدف من إجراء االستبيان►

تحديد كيف سيتم استخدام النتائج►

تحديد الفئات المستهدفة►

1

إجراء المشروع 

التجريبي

تجربة االستبيان على مجموعة صغيرة►

إجراء التعديالت على األسئلة إن لزم األمر►
3

اختيار طريقة جمع

البيانات 

والمشاركين في 

االستبيان

اختيار الطريقة المعتمدة لجمع البيانات►

اختيار المشاركين في االستبيان، وفقا  لعي نة عشوائية أو أي وسيلة أخرى►

(حيح ومناسبالحرص على أن نسبة المشاركين تمثل السك ان بشكل ص: مثال  )تجن ب اختيار المشاركين بشكل متحي ز ►

4

اتتنفيذ االستبيان

ضمان معد الت إجابة مرتفعة►

)ك انيةيجب أن تتوافق الفئات الممثلة في المشاركين مع أبرز الفئات الس: مثال  )الحد  من التحي ز في التنفيذ ► 5

تحليل النتائج
ترجمة البيانات التي تم جمعها►

استخالص المعلومات من نتائج االستبيان استنادا  إلى المخرجات المتوقعة►
6

صياغة االستبيان 2
صياغة أسئلة ذات قيمة للتحليل►

احتساب الوقت الالزم إلنهاء االستبيان►

منظمة التنمية والتعاون في الميدان االقتصادي؛ تحليل فريق العملالمقابالت مع الخبراء؛: المصدر
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يجب إجراء استبيانات رضا الزبون في المطار عند المغادرة
مفص ل الحقا  

الوصف

الجهة 

المسؤولة

تحديد الهدف
إجراء المشروع 

التجريبي

اختيار طريقة جمع 

البيانات والمشاركين

في االستبيان

تحليل النتائجتنفيذ االستبيانات صياغة االستبيان

إعداد استبيان يهدف إلى

تحسين تجربة الزبون

ر وتشجيع عودته وتوفي

ة لسماع آراء السي   احمنص 

صياغة استبيان بحسب

:الخصائص التالية

سؤاال  12-10يضم  ▪

-5~يستغرق إنجازه ▪

دقائق10

يشمل مجموعة من ▪

األسئلة متعددة 

الخيارات وأسئلة 

تحديد الدرجة

ي إطالق المشروع التجريب

لى لالستبيان وتجربته ع

مشاركا  من 50عي نة من 

:أجل تقييم

الوقت الالزم لملء ▪

االستبيان

معد ل اإلنجاز▪

سهولة فهم األسئلة ▪

جودة األجوبة▪

بيان تحليل نتائج االست▪

وتحديد أبرز 

اإلجراءات ذات 

األولوية الواجب 

إجراؤها لتحسين 

تجربة الزبون

اإلبالغ عن نتائج ▪

االستبيان من خالل 

االجتماع بالجهات 

المعنية وتطوير خطة

العمل لتنفيذ أبرز 

اإلجراءات ذات 

االولوية

إجراء االستبيان في▪

المطار عند المغادرة 

مرتين في السنة

إنهاء االستبيان عند▪

وصول عدد 

200المشاركين إلى 

ن وتحقيق المستهدف م

ن حيث فئات المشاركي

المتنوعة

نة تحديد خصائص العي▪

1إلجراء االستبيان

إنشاء استمارة ▪

كن االستبيان التي يم

ملؤها على األجهزة 

اإللكترونية

إجراء االستبيان في▪

المطار عند المغادرة 

بعد نقطة ختم )

من خالل ( الجوازات

مع تعيين متطوعين لج

المدخالت على أجهزة 

إلكترونية

ة المديري/ وزارة السياحة وزارة السياحةوزارة السياحةوزارة السياحة

العامة للطيران المدني

ة المديري/ وزارة السياحة 

العامة للطيران المدني

وزارة السياحة

13456 2

النسبة المستهدفة من البلدان المصدر، المنتشرون مقابل غير المنتشرين، الناطقون باللغة العربية مقابل غير الناطقين بهامثال  1

د2



289

...هل أنت1.

لبناني غير مقيممقيم لبناني زائر أجنبيمنتشر

(، من الدرجة األكثر انخفاضا  إلى األكثر ارتفاعا  5إلى 1من )يرجى تحديد درجة موافقتك على ما يلي 7.
(مرتفع)2345(منخفض)1

كيف تقي م تجربتك في لبنان بشكل عام؟ 

ما احتمال زيارتك للبنان مجدد ا؟

ما احتمال أن توصي بلبنان كوجهة سياحية لآلخرين

ق زيارة المواقع الثقافيةالتسو 

ما كان نشاطك المفضل؟8.

السهر واأللعابتناول االكل في المطاعم االسترخاء على الشاطئاكتشاف المناطق الريفيةاألنشطة في الهواء الطلق

غير ذلك

الجنسية2.

(باستثناء ثمن التذكرة)متوسط اإلنفاق خالل إقامتك 6.

دوالر4000أكثر من دوالر4000-2500دوالر2500-1000دوالر1000-500دوالر500أقل  من 

كيف يمكننا تحسين تجربتك في لبنان9.

يرجى إدخال بريدك اإللكتروني10.

هدف الزيارة4.

عملدراسةاستشفاءترفيهرحلة أعمال

أدخل الرقم(عدد األيام)متوسط مّدة الزيارة 5.

:بلد اإلقامة3.

استبيان نموذجيد2
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قنوات رئيسية3يمكن التواصل مع الجهات المعنية الخارجية من خالل 

وى إبرام اتفاقات مست

الخدمة وتبادل 

المعلومات

نشر التقارير

الوصف

قنوات التواصل مع 

الجهات المعنية 

الخارجية

1

عقد 

االجتماعات 

المنتظمة
2

3

طاع عن نشر التقارير الموحدة بشكل منتظم إلعالم الجهات المعنية في الق▪

التحديثات حول األداء، واإلعالنات والمعلومات

عقد االجتماعات مع أبرز الجهات المعنية لتبادل االستراتيجيات ▪

نشرهاوالتفاصيل الحساسة األخرى التي ال يمكن[ استراتيجية الزبون]

ن خالل تبادل المعلومات والبيانات األولية بشكل دائم مع الجهات المعنية م▪

اتفاقات مستوى الخدمة

3
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ق العامل من ملفات مسار السياحة، ستنس ق الجهة المسؤولة بشكل وثيق مع الفري« ملف»في كل  

المعني بالسياحة من أجل تنفيذ الخطة

هيئة التنمية االقتصادية

Others

األمين العام 

ددة المكل ف لفترة مح
قابلة للتجديد

دعم اإلنجازإدارة األداءإدارة البرنامج
التخطيط 

االستراتيجي
التواصل

الفريق العامل

المعني 

بالسياحة

الوزارات وهيئات التنفيذ

لمعني سينس ق الفريق العامل ا

ع بالسياحة بشكل وثيق م

الجهة المسؤولة من أجل 

ي تنفيذ المبادرات الواردة ف

«الملفات»كل 
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I .الملخص التنفيذي

ملخص الفصول.    أ
المنظور االقتصادي.  ب

يتطور االقتصاد الكل  1.

الصادرات)بيانات التبادل التجاري 2.
(والواردات

تحليل القطاعات.   ج
الموارد الطبيعية1.
الزراعة2.
الصناعة3.
السياحة4.
(المالتكنولوجيا واإلع)اقتصاد المعرفة 5.
الخدمات المالية6.
التعليم7.
الرعاية الصحية8.
العقارات والبناء9.

التجزئة والتجارة10.

النقل والخدمات اللوجستية11.

االتصاالت12.

الطاقة والمياه13.

المنتشرون 14.

الكفاءة العمرانية15.

المقاربة المنهجية للمشروع.    أ

إشراك الجهات المعنية وعملية التعميم.   ب

مراجعة المستندات.   ج

III .السياق وتشخيص الوضع

II .ملخص الفصول.   أالمقدمة والمنهجية

متطلبات إصالح القطاع العام.  ب

البنية التحتية بما في ذلك مبادرات.   ج

برنامج االستثمار الرأسمالي

متطلبات المالية العامة.   د

المتطلبات التشريعية األساسية.   ه

VI .  طلعاتنات المطلوبة لدعم تحقيق التالممك

ملخص الفصول.   أ

التنسيق واإلنجاز: إطار الحوكمة.  ب

بما في ذلك المجاالت)المرحلة المقبلة .  ج

(التي تحتاج المزيد من الدراسة

VII .آليات المأسسة

ملخص الفصول.    أ

الحاجة الملحة للتغيير.   ب

للبنانالضرورات الحتمية الستراتيجية النمو.   ج

التطلعات االقتصادية ومستهدفات.    د

االقتصاد الكل ي

يةآلية ومنطق اختيار القطاعات ذات األول.    ه

ملخص الفصول.   أ

قطاعات ذات 6)التحليل المعمق للقطاعات . ب

(يإمكانية عالية للمساهمة في النمو االقتصاد
الزراعة1.
الصناعة2.
السياحة3.
اقتصاد المعرفة4.
الخدمات المالية5.
المنتشرون6.

الممك نات المؤسسية والسياسية.   د
المالية العامة1.
سهولة ممارسة أنشطة األعمال2.
السياسة النقدية3.
تفعيل التنمية االقتصادية4.
االتفاقات التجارية والدولية5.

IV .ةتطلعات لبنان االقتصادي: الرؤية

V . العوامل القطاعية المحركة للنمو

االقتصادي في لبنان

رحلة السواح. أ

منطقة تكنولوجيا البناء. ب

تراخيص وعناقيد لبنان الذكي . ج

VIII .مشاريع رائدة

مخطط الرؤية االقتصادية
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إحداث أثر فوري وواضح

مشاريع لتحقيق مكاسب3~إطالق )
(سريعة

عن إنشاء مشروع رئيسي يعبّر

الرؤية

االستفادة من الفرص المرتقبة

ها تصميم تجربة ممتعة للسائح من أول▪

مع االستفادة من تجربة إلى آخرها 

المطار في حل ته الجديدة

أنواع من المحاصيل 3-2تصدير ▪

1اللبنانية إلى أسواق جديدة

ام بالذكرى المئوية لقي1االحتفال الوطني▪

«2020لبنان »الدولة اللبنانية 

«الذكيلبنان»مركز المعرفة▪

(Smart Lebanon)

الستضافة شركات اإلبداع 

وخدمات التعاقد والتكنولوجيا 

عاتداخل وخارج الخارجي  مجم 

طرابلسمركز : مثال  )المعرفة 

(للتعاقد الخارجي

إنشاء منطقة لتكنولوجيا البناء ▪

فادة لالستبالقرب من الحدود السورية

من فرصة إعادة إعمار سوريا 

-100والعراق التي تبلغ قيمتها نحو 

مليار دوالر، وتوفير السكن 300

لماليين الالجئين العائدين

المحددة بشكل فوري لتوليد الزخم3ـعن ذلك، سيتم إطالق المشاريع الرئيسية الفضال  

سيتم تفصيل المبادرات في مرحلة الحقة1

ي ناقش الحقا  
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منطقة البناء الصناعي–المحتوى 

فرصة إعادة اإلعمار في سوريا

ميزة لبنان النسبية 

التصور األولي لمنطقة البناء الصناعي

تقييم الموقع▪

استراتيجية المستأجر▪

الحوكمة▪

التركيز على استخدام التكنولوجيا▪

تقييم األثر

خارطة طريق التنفيذ

الملحق
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مليون منزل، مما ساهم في زيادة التكاليف اإلجمالية إلعادة اإلعمار 2-1تدمير أدى النزاع السوري إلى

مليار دوالر350-100لتصل إلى 

0 10050 200150 300250

لبنان

(اليوم)
ألف40~

سوريا

(اليوم)

ألف90~

2ألف50-70~

سوريا 

(قبل الحرب)

ةالسن/ عدد الوحدات السكنية مقارنة القدرة اإلنتاجية المقّدرة، 

من الطلب % 30-20تلبي يمكن للقدرة المحلية على اإلعمار في سوريا أن ▪

فقط

، ويتجاوز هذا وحدة على األقلّ 100,000سيبلغ النقص في العرض السنوي ▪

40,000~ى الرقم بشكل كبير إجمالي القدرة اإلنتاجية في لبنان التي تصل إل

وحدة

من قيمة النقص في العرض، على لبنان أن % 20للوصول إلى : مثال  –

%50يزيد قدرته اإلنتاجية بنسبة 

ة إلعادة أمام الجهود اللبنانيلن تشّكل كمية الطلب عائقا  لذلك، على األرجح▪

اإلعمار نظرا  الرتفاع تلك الكمية بما فيه الكفاية

المستهدف 
يابالنسبة لسور

البنك الدولي، مبادرة الشرق األوسط، المواقع اإللكترونية لمصانع اإلسمنت، البحث الصحفي: المصدر

ال تقتصر على قطاع اإلسكان3الدمار الالحق بمصانع اإلسمنت؛ /استنادا  إلى الضرر2السنة؛ / منزل 100,000يشمل ذلك معد ل النمو الطبيعي لـ1

الطلب المقد ر ما بعد الحرب
ألف 200-300

1السنة/ منزل 

متضرر أو مدم ر مليون منزل1-2

التكلفة اإلجمالية المقد رة إلعادة 

3اإلعمار

مليار 100-350

دوالر
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إال على را  المحلي قادلم يعد العرضقدرتها على إنتاج اإلسمنت خالل النزاع، ثلثبعد خسارة سوريا 

%30تلبية أقل من 

طلب إعادة

2اإلعمار المقّدر

12.408.25القدرة االجمالية

~30

3.00

(الشهباء)حلب 

0.30

0.88

0.13

1.60

0.88

1.39

عدرا

0.85

1.56 حماة

(أل أس سي)الفارج 

البادية

الرقة

4.15

الرستن

الحسكة

(العربية)حلب 

14%28%

1.83

59%

طرطوس

المفترض أنها متوقفة عن العمل/المصانع المهجورة تشغيلي/ إعادة ترميم مخطط له 

الذي يجري حاليا  ترميمه( مليون طن في السنة1.1)3تشمل المصنع رقم 

مليون طن سنويا  1.4يتوقع ارتفاع قدرة خطط التوسيع لتصل إلى 

بعد أن استعادت الحكومة السورية السيطرة على الرستن2018تم ترميمه عام 

ن أنه تم تحويله إلى قاعدة عسكرية موتشير المعلومات الى . 2014تم إخالؤه عام 
(  2015منذ عام )قبل حزب االتحاد الديمقراطي والقوات الغربية الخاصة 

2011عام ( شركة غوريش)تخلت عنه الجهة المسؤولة التركية 

2011عام ( شركة غوريش)تخلت عنه الجهة المسؤولة التركية 

1العام

الخاص

في السنة/ مليون طن من اإلسمنت القدرة اإلنتاجية 

وحدة سكنية كل سنة، ولكنها غير مسؤولة عن الطلب على اإلسمنت لغير البناء 300,000البناء المتوقع لـ2المؤسسة العامة لألسمنت ومواد البناء التابعة لوزارة الصناعة تملكه 1

مبادرة الشرق األوسط، وزارة الصناعة السورية، البحث الصحفي، المواقع اإللكترونية للشركات: المصدر
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منطقة البناء الصناعي–المحتوى 

فرصة إعادة اإلعمار في سوريا

ميزة لبنان النسبية 

التصور األولي لمنطقة البناء الصناعي

تقييم الموقع▪

استراتيجية المستأجر▪

الحوكمة▪

التركيز على استخدام التكنولوجيا▪

تقييم األثر

خارطة طريق التنفيذ

الملحق
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نظرة سريعة على ميزة لبنان النسبية

سبب اختيار لبنان

سبب اعتماد البناء

الصناعي

سبب إنشاء منطقة

صناعية

A

B

C

ة األنماط المعمارية مثال  نتيج)فهم احتياجات اإلسكان في سوريا و( مثأل  في الهندسة المعمارية والهندسة)في المجاالت ذات الصلة قوى عاملة تتمتع بمهارات عالية توافر 
(المتشابهة في هذا المجال بين البلدين

(بالمقارنة مثال  مع تركيا والسعودية واألردن)مؤاتية مع سوريا سياسيةوعالقة ( بالمقارنة مثال  مع إيران وتركيا)القويةالروابط اللغوية والثقافية 

(ا داخل لبنانيكون مقره)من أماكن اإلعمار إلى المصانع « القيمة المضافة»نقل يسمح البناء الصناعي للبنان باالستفادة من حصة ملحوظة من قيمة إعادة اإلعمار، نتيجة 

.، إلخمقدمي الخدمات ومرافق األبحاث وإدارة الموقع واألمن/ بما فيها دعم عمليات األعمال، وسهولة التواصل مع الموردين خدمات دعم شاملة ستقدم المنطقة الصناعية 

وتدابير حزم ، (فاالتمثال  ك)بما في ذلك عروض تنافسية الستئجار األراضي، واعتماد األولوية في الحصول على برامج الدعم المالي ممكنات مالية ستقدم المنطقة الصناعية 

استثمارات جاذبة ومصممة على نحو خاص

(  كإصدار التراخيص)تشمل مركز خدمات شاملة يتولى تنسيق جميع األعمال التنظيمية ممكنات تنطيمية ستقدم المنطقة الصناعية 

خالل اإلصالحاتسيستمران في التحسن من ذين لال( بالمقارنة مع سوريا والعراق)نسبيا  االستثمار وبيئة األعمال اإليجابيين 

على تسهيل عملية تساعد مثال  بشكل جزئي)ويحرص كذلك على تقديم جودة عالية، وهي مهمة جدا  في إعادة إعمار سوريا بخفض الكلفة ومدة اإلنتاج يسمح البناء الصناعي 
(عودة الالجئين

ادرات األسرع نموا  في تعتبر المواد مسبقة الصنع إحدى الص)توجه خارجي، ومستمرا  في النمو ذا ، على أسس متينةقائما  قطاعا  قطاع األبنية مسبقة الصنع في لبنانيعد 
(  لبنان

(  دوما، والغوطة الشرقية، إلخ)من أهم المناطق التي ستشهد عملية إعادة إعمار، بما فيها حمص، وحلب، وريف دمشق القرب الجغرافي 

(  بالمقارنة مثال  مع سوريا والعراق)إيجابي لألجانب نمط حياة توفر المعايير المعيشية العالية ذات المتحررة البيئة

(، وأرصفة التحميلمثل مناطق التخزين)والبنية التحتية الصناعية ( مثال  الطاقة)بما في ذلك المرافق بنية تحتية عالية الفعالية والكفاءة ستقدم المنطقة الصناعية 

رباحالتي تحس ن األ.( كالشراء بالجملة ومشاركة اآلليات، إلخ)وفورات الحجم تحقيق إلى ( والخدمات المكملة)يؤدي الموقع المشترك لشركات البناء الصناعي 
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ي مجاالت أربعةاألمثل فالتموضع ت ظهر التجربة العالمية أن التنافسية في تكنولوجيا البناء تتطلب 

ممارسة مراكز االبتكار الخاصة بماكنزي؛ المقابالت مع الخبراء: المصدر

فةالتنافسية على صعيد التكل

قليمية بالمقارنة مع الدول النظيرة اإلمتأخرةتعتبر البنية التحتية المادية في لبنان ▪

الطرقات )ربطالوستؤمن( الطاقة واالتصاالت)البنية التحتية األفضل البناء منطقةستقدم ▪

(والمرافئ المعدلة

نضج الصناعة
ال  طويوقتا  انالمعرفة الفنية يستغرقتطوير المتطلبات التكنولوجية وتأمين▪

تركيا    ا  مع تناسبيمن الصناعة في األردن ومتساوية رسوخا  أكثر بصناعةيتمتع لبنان ▪

المسافة إلى أسواق التصدير

عنصر تكلفة مهمتكلفة النقل تشكل ▪

ل من المسافة إلى الدومسافة أقرب إلى لبنان على المستهدفة المحددة تقع األسواق ▪

اإلقليمية المنافسة 

توافر المواهب

مقارنة معرفة قوى عاملة تتمتع بمهارات عالية واستخدام كثيف للتتطلب تكنولوجيا البناء ▪

يمع البناء العاد

من المنافسين اإلقليميينبمصدر أكبر للمواهب يتميز لبنان ▪

الفوالذ واإلسمنتتشمل عناصر التكلفة األهم ▪

ألردن وتركياعلى صعيد تكلفة المواد بالمقارنة مع افي التنافسية متأخرا  يعتبر لبنان ▪

ة، الطاق)البنية التحتية المادية 
...(والطرقات

الميزة النسبية النسبيةالصعوبة المنطقةالميزة التي تؤمنها 
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168

58

Ø 110

105-95لبنان

تركيا

األردن

البلد
تكاليف اإلسمنت في البناء

2018-2016دوالر أمريكي للطن، معدل 

، المقابالت مع الخبراء«CW Research»شركة األبحاث كيميكال واتش : المصدر

تركيا  2xتكاليف األسمنت أقل من األردن ولكن 
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ما هو البناء الصناعي؟ B

تاجيقوم البناء الصناعي على اإلن

للوحدات المركزي واسع النطاق 

من خالل استخدام التكنولوجيات

التي المؤتمتة والمحّسنةالصناعية 

مةفي سلسلة القيالتكاملتتيح 
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ا  بالنسبة الى إعادة اإلعمار في سوريا يقد م البناء الصناعي العديد من المزايا المهمة جد 

B

مزايا البناء الصناعي

إنتاجية أعلى؛ عدد أقل  من الموظفين في

ورش البناء

الية توليد فرص العمل التي تتطلب مهارات ع

مع انتقال فرص العمل من ورش البناء إلى

المصانع

اجيةخفض تكلفة اليد العاملة وتحسين اإلنت

~30%

تكاليف أقل  

زاء من تقليل الهدر بفضل اإلنتاج الدقيق ألج

يف اإلسمنت مسبقة الصنع وتخفيض تكال

الصيانة

مهم جدا  في سوريا

بسبب انخفاض الدخل والقدرة الشرائية

20%-40%

(وجودة أفضل)وقت أقل  للبناء 

ئة يؤدي تحسين العمليات واإلنتاج في بي

يتينخاضعة للرقابة إلى الكفاءة والجودة العال

مهم جدا  في سوريا

لببسبب الفرق الكبير بين العرض والط

~50%

مهم جدا  في لبنان

ر ألن فرص العمل التي تتطلب المهارات غي

نانيينمتاحة بكثرة أمام المتخرجين والعمال اللب
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...  استفادت عد ة بلدان في العالم من تكنولوجيات البناء الصناعي في مجال اإلسكان

، البحث الصحفي، تحليل فريق «Katerra»، شركة «Boklok»، شركة «Prebuilt Australia»، شركة (سنغافورة)، مجلس تطوير اإلسكان «Sekisui House»شركة : المصدر

العمل

إسبانيا

تعتمد شركة ▪

«Barcelona 

Housing Systems»

اح في البناء على سبعة ألو

جاهزة يتم جمعها في موقع 

البناء

السويد

من المنازل % 84يتم بناء ▪

ء الجديدة على طريقة البنا

الصناعي

ن ▪ نحو « Boklok»تؤم 

ألف وحدة سنويا  من 

الوحدات السكنية مسبقة 

ة الصنع والمتكاملة والمؤلف

من أجزاء مسطحة

اليابان

احتل ت شركة▪

«Sekisui House  »

مكانة إقليمية من حيث 

نع توفير المنازل مسبقة الص

وذات الجودة العالية والتي

يمكن تصميمها بشكل 

خاص يتناسب مع 

ك التفضيالت المحلية، وذل

ألف وحدة 18~بمعد ل 

سكنية سنويا  

أستراليا

تصن ع شركة▪

«Prebuilt 

Residential»

نع وحدات سكنية مسبقة الص

وعالية الجودة، وذلك بمعدل

وحدة سنويا  300~

البرازيل

لية قد مت البرازيل حوافز ما▪

رين من أجل بناء  للمطو 

منازل تناسب ذوي الدخل 

المنخفض، ما أد ى إلى 

مليون وحدة 2.6تسليم 

2016سكنية في 

المكسيك

وف رت شركة▪

«Casas Geo »حوالي

ألف وحدة سكنية 600~

20مسبقة الصنع خالل 

سنة، لكن تسببت عوامل

عدة بإفالس الشركة في 

، منها المشاكل 2014

المالية، وضعف التخطيط

العمراني، والتغي ر في 

السياسات الحكومية 

الواليات المتحدة

قة ت بنى معظم المنازل مسب▪

الصنع من الخشب

ئة تبرز حاليا  شركات ناش▪

جديدة مختصة بالمنازل 

تؤمن : المتكاملة، مثال  

«  Katerra»شركة 

المنازل من خالل دمج 

سلة منصة تكنولوجية في سل

القيمة

سنغافورة

يستفيد مجلس تطوير ▪

اإلسكان في سنغافورة من

ي التكنولوجيا الصناعية ف

مجال اإلسكان القائم على 

اإلسمنت والذي تقوده 

الحكومة، وذلك بمعدل 

ألف وحدة سكنية 20-30~

سنويا  

B
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كما استفادت سوريا ودول أخرى في الشرق األوسط من البناء الصناعي...  B

؛ البحث الصحفي«Karmod»الموقع اإللكتروني لشركة : المصدر

في « مساكن برزة»المنازل في منطقة 

كلها تقريبا  مسبقة الصنعدمشق 

12وحدة سكنية في 2500تم بناء 

(2015-2014)شهرا  

7وحدة سكنية في 1880تم بناء 

(2013)أشهر 

، وهي شركة تركية رائدة في مجال بناء «Karmod»بَنَت شركة 

المساكن مسبقة الصنع، عدة مجمعات سكنية مؤلفة من وحدات 

العراقمسبقة الصنع في 
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ويساهم لصنعنسبيا  في مجال األبنية مسبقة امتين قطاع باألفضلية من حيث وجود لبنان يتمتع 

بحصة مهمة من الصادرات

%0.01األردن

المملكة العربية السعودية

المغرب

0.01%

0.02%

مصر

الكويت

0.03%

0.04%

0.12%

0.02%

لبنان

اإلمارات العربية المتحدة

تركيا

0.03%

روسيا

0.54%

168.5

0.4

4.2

81.0

3.9

18.5

15.5

15.9

63.0

ةالنسبة المئويالصنع حصة األبنية مسبقةالبلد

الصادرات السنوية لألبنية مسبقة الصنع

نموذج من الجهات الفاعلة اللبنانية(2016)مليون دوالر أمريكي 

B

نظام الحل التجاري العالمي المتكامل، الجمارك اللبنانية؛ البحث الصحفي: المصدر
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األخيرة، ويشكل 10في السنوات الـ% 50أكثر من بازدادت صادرات األبنية مسبقة الصنع 

الشرق األوسط وغرب أفريقيا الوجهة الرئيسية لهذه الصادرات 

B

1611 1512

11.0

10

12.7

بالمئة في السنة4.4+

15.2

08

12.6

2007 201713

14.1

17.0

14.9

14

9.7

15.9

11.8

09

9.2

بالمئة54+

الصادرات السنوية الخاصة باألبنية مسبقة الصنع في لبنان

أمريكيمليون دوالر

التوزيع الجغرافي لوجهات الصادرات

2017-2007إجمالي الصادرات 

لألبنية مسبقة الصنعأسواق تصدير 5أفضل 

العراق▪

ساحل العاج▪

الكونغو▪

السعودية▪

أنغوال▪

الجمارك اللبنانية: المصدر
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مجاالت4له في مضافة ممتازة قد تشكل منطقة البناء الصناعي في لبنان قيمة 

مثال  )خدمات التنسيق التنظيمية 
(مركز الخدمات الشاملة

مة مثال  أنظ)المناسبةسياسة العمل 
(التسريح والتوظيف

لتسوية النزاعاتآلية مستقلة 

، باإلضافة (ابلسمثال  كالمنطقة االقتصادية الخاصة في طر)تتطلب إجراءات تنظيمية مكثفة إلعداد منظومة تنظيمية مستقلة 
األثر  / إلى إجراء مزيد من التقييم حول الجدوى 

(مثال  األمن والصيانة)إدارة الموقع 

الخدمات العامة

مثال  مكان االجتماع، ومحالت )
األغذية والمشروبات، ومكتب 

(  التشغيل، إلخ

مثال  مكاتب )الخدمات الوظيفية 
الهندسة، ومختبرات األبحاث، 
(إلخومكاتب البيع والشراء المركزية،

البنية التحتية للطاقة 

، تشمل األنظمة خارج نطاق الشبكة)
(  ةكاأللواح الضوئية الفالطاضوئي

المياه والمرافق أنظمة 

إدارة النفاياتنظام 

ومناطقالمركزية أرصفة التحميل 

(خكاإلسمنت، والفوالذ، إل)التخزين

في التفتيش الجمركي المسبقمنشأة 

موقع البناء

األراضيإليجاراتبرامج تنافسية 

على المدى البعيد  

األولوية في الحصول على إعطاء 

برامج الدعم المالي

(مثال  كفاالت)

لجذب مصممة خصيصا  حزم 

االستثمارات

(بواسطة إيدال)

مناسبنظام ضريبي 

رأسلالمناسبةاللوائح التنظيمية 

المال

(مثال  ضوابط إعادة التوطين)

الممكنات التنظيميةالممكنات الماليةالبنية التحتيةالخدمات

C
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منطقة البناء الصناعي–المحتوى

فرصة إعادة اإلعمار في سوريا 

ميزة لبنان النسبية 

التصور األولي لمنطقة البناء الصناعي

تقييم الموقع▪

استراتيجية المستأجر▪

الحوكمة ▪

التركيز على استخدام التكنولوجيا▪

تقييم األثر

خارطة طريق التنفيذ

الملحق
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محطة الكهرباء

قد تتضمن )منشآت البناء الصناعي
دي  أيضا  مصانع التوريد، ومزو 

(  التكنولوجيا، إلخ

نموذج توضيحي

المكاتب والخدمات المركزية 

ية تتضمن على األرجح مكاتب شركات الهندسة المعمار)
(والهندسة، إلخ

المنشآت الخاصة 

للبنية التحتية

البنية التحتية الخاصة للخدمات 

تتضمن على األرجح )اللوجستية
(مرافق التخليص الجمركي المسبق

يرسم توضيحي لمنطقة البناء الصناع
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تتفاوت )خدمة رئيسية 12فضال  عن البنية التحتية، على منطقة البناء الصناعي السعي إلى توفير 
(  درجات أولويتها

الخدمة /المكتب

مكاتب الجهة المسؤولة عن تشغيل المنطقة، بما في ذلك مكاتب اإلدارة، وصالة االستقبال، ومكاتب فريق الصيانة، إلخ

مكتب األمن المركزي يتولى إدارة أمن المنطقة ودخول الموظفين، وتسجيل المركبات، وخدمات الطوارئ، إلخ

مساحة مشتركة لكل الموظفين في المنطقة، بما في ذلك محالت األغذية والمشروبات وإمكانية توفير مناطق ترفيهية أيضا  

تأشيرات دخول ينسق جميع اإلجراءات التنظيمية والقانونية للمستأجرين في المنطقة، بما في ذلك الترخيص، والتسجيل، وةمركز الخدمات الشامل

الموظفين، وتراخيص التصدير، إلخ

المؤتمرات، مثل محاضرات التدريب، و)وللفعاليات على نطاق المنطقة ( مثل االجتماعات مع الزبائن)مساحة مخصصة للمستأجرين ألغراض فردية 

(إلخ

دين المحليين  لك الشراء بالجملة بما في ذ)، مفاوضات التوريد، والمشتريات (مثل مصانع اإلسمنت والسيراميك)دعم المستأجرين من خالل تحديد المور 

(   بالنيابة عن مختلف المستأجرين

دي مكاتب وظيفية أو تمثيلية للجهات الفاعلة اريين، ، والمهندسين المعم(مثل مصانع اإلسمنت)مدخالت اإلنتاج المعنية، بما في ذلك من مور 

والمهندسين، إلخ  

لعمل ضافة إلى ادعم التوظيف من خالل نشر إعالنات العمل، وتوزيع ملفات المرشحين للوظائف، والتنسيق مع المؤسسة الوطنية لالستخدام، إلخ، باإل

بصفته جهة االتصال الوحيدة للباحثين عن وظيفة   

هتمين خدمة المبيعات المركزية التي توفر خدمات المبيعات بالنيابة عن جميع المستأجرين وتعمل بصفتها الوجهة الوحيدة للمشترين الم

عبر التنسيق والتفاوض مع إيدال والمصارف والوكاالت الدولية والجهات( مثل قروض الشركات، واالستثمار)تسهيل الدعم المالي للمستأجرين

(  رؤوس األموال االستثمارية المحلية والعالمية)الممولة األخرى 

تسهيل اعتمادها من قبل المستأجرين/إجراء األبحاث حول التطورات األخيرة في مجال تكنولوجيا البناء الصناعي وتعزيز

توفير الدعم المركزي في اإلدارة واألعمال للمستأجرين، مثل إدارة الموارد البشرية، والتسويق، والمالية، إلخ 

األولويةالوصف

متوسطةضرورية

منخفضةعالية

مكاتب تشغيل الموقع

مكاتب األمن

المطاعم ومركز الترفيه/المطعم

مساحة لالجتماعات والمؤتمرات

مكتب التنسيق التنظيمي

مكتب التوظيف

خدمات األعمال المركزية

مكتب التنسيق المالي

مكتب المشتريات المركزي

مكاتب المصانع

مختبرات األبحاث/مختبر

مكتب المبيعات المركزي

إدارة الموقع

الخدمات العامة

التمكين التنظيمي

التمكين الماليالخدمات الوظيفية

السوق

النوع

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

الكهرباء )ال يشمل ذلك البنية التحتية 
ومرافق الجمارك( والمنشآت
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منطقة البناء الصناعي–المحتوى

فرصة إعادة اإلعمار في سوريا 

ميزة لبنان النسبية 

التصور األولي لمنطقة البناء الصناعي

تقييم الموقع▪

استراتيجية المستأجر▪

الحوكمة ▪

التركيز على استخدام التكنولوجيا▪

تقييم األثر

خارطة طريق التنفيذ

الملحق
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على األرجح ستكون حمص إحدى أهم أسواق إعادة إعمار سوريا، يليها ريف دمشق وحلب

حمص

إدلب

الرقة

درعا

دير الزور

144

126

94

6242

306

ريف دمشق

حلب 98

75

57

90

140

36

5

4

51

207

4

6

10

52

حماة 46

20

40

26

(2017)توّزع البيوت المتضررة على مستوى المحافظات في سوريا 

رت، باآلالف ت أو تضر  عدد الوحدات السكنية التي تدمر 

البنك الدولي: المصدر

عة على المدن األخرى  (المدن غير مذكورة على الخريطة)موز 

(المدن مذكورة على الخريطة)مرك زة في مدن رئيسية محددة 

هي مدينة حمص 

ر المدينة الثانية األكث

(بعد حلب)تضررا  

2017التقديرات المتحفظة للبنك الدولي لعام 

طرطوس

حمص

إدلب

حماة

الرقة
حلب

الحسكة

دير الزور

السويداء

ريف دمشق

الالذقية

القنيطرة
درعا

دمشق

لبنان

عين العرب

حلب

حمص

حماةدير الزور

إدلب

الرقة

درعا

دوما

تدمر
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لي ألربعة مواقع قرب الحدود السورية وهي القاع، العب ودية، وشدرا، و: تم  إجراء تقييم أو 

ليوالمصنع أو 

دقيقية27

المصنع

دقيقة27

القاع

دقيقة56

شدرا

1دقيقة51

شكا

سبلين

العبّودية

دقائق4ساعة و

X (السنة/ مليون طن )القدرة على إنتاج األسمنت مرفأ رئيسيمنشأة إلنتاج األسمنت

لدات األقرب هي من الب( إلى البلدتين المجاورتين مشتى حسن ومشتى حمودباإلضافة )بلدة شدرا ▪

إلى المعبر الحدودي الذي يؤدي إلى بلدة حديدة ومدينة حمص في سوريا

ودي بالرغم من أن  هذه البلدات تقع على تالل، هناك أراٍض مسطحة بالقرب من المعبر الحد▪

يمكن استخدامها إلنشاء منطقة للبناء الصناعي

عة التي تحيط بسبب التضاريس الجبلية الواس( من طرابلس: مثال  )ال يسهل الوصول إلى المنطقة ▪

بها

تجعل األراضي السهلية من القاع مكانا  ممتازا  إلنشاء منطقة للبناء الصناعي▪

تي سبق أن تم  تخصيص أرض في القاع إلحدى المناطق الصناعية الثالثة ال–

ز على التي سترك  )تطورها وزارة الصناعة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
–رض قد تتوفر فرصة استخدام جزء من تلك األ(. األرجح على الصناعات الغذائية

فادة مما يمك ن االست)إلنشاء منطقة للبناء الصناعي –أو أرض شاغرة مجاورة لها 
(من البنية التحتية ذاتها ألكثر من غرض

وال  إلى وص)تقع القاع على الطريق الدولي السريع الذي يصل بعلبك بالحدود السورية ▪
(دقيقة بالسيارة20مسافة )وهي قريبة جدا  من الهرمل ، (القصير وحمص

مشتى حمود/ مشتى حسن / شدرا 

القاع

عنجر/ مجدل عنجر / المصنع 

حماه

بين بيروت تشكل نقطة المصنع البلدة اللبنانية األخيرة التي تقع على الطريق الدولي السريع▪

ودمشق

ناعييمكن أن تكون المناطق السهلية في مجدل عنجر وعنجر قابلة إلنشاء منطقة للبناء الص▪

العب ودية هي مدينة حدودية تقع على الطريق الدولي السريع الذي يصل بين طرابلس وحمص▪

العبّودية

حماه

سلمية

حمص

الرستن

دقيقة51

بانياس

مصياف

طرطوس

طرطوس

1.6

0.9

5.1

0.1

1.6

1.35

1.8

صافيتا
دقيقة18ساعة و

عكار

طرابلس

بشري

لبنان

الشمالي

جبيل

جونيه

لبنان
بعلبك الهرمل

بعلبك

زحلة

جبل

لبنان

بيروت

صيدا

التل

الزبداني

يبرود

النبك

دوما

دقائق9ساعة و
دقيقة27ساعة و

دمشق ريف دمشق

البقاع

القطيفة

في حال التنقل الحر عبر الحدود بين شدرا وحديدة1

وزارة الصناعة السورية، البحث الصحفي، مواقع الشركات اإللكترونية : المصدر
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للبناء الصناعيفي حين أن  لكل موقع قيمة مختلفة، قد يكون القاع األكثر استعدادا  إلنشاء منطقة

(ال سيما الوحدات مسبقة الصنع المرك بة مع بعضها في المصانع)قد يكون النقل عامال  رئيسيا  في تكلفة وتنافسية أجزاء البناء الصناعي 1

طن500,000باستثناء المصانع التي يقل  إنتاجها السنوي عن 2

، مسافة الطريقتقييم المزايا النسبية للمواقع

القرب من مصانع 

األسمنت

القرب من المرفأ 

واردات : مثال  )

(الفوالذ

لية من بأفضالعبّوديةتتمتع 
حيث سهولة الوصول إلى 

مصادر المواد األولية

لى يمكن للبنان أن ينافس ع
، حمصتقديم الخدمات لمدينة 

في حين أن  ضواحي دمشق
من تستفيد بطريقة أفضل
المصانع السورية

لية ال تتمت ع شدرا باألفض
بيا  بسبب موقعها المنعزل نس

في المناطق الجبلية

ييم يجب إجراء المزيد من التحليالت لتق

ي، األثر االجتماعي واالقتصادي والبيئ

ودراسة توافر األراضي، ومعرفة 

...جاهزية البنية التحتية، إلخ

دية أو العبّويشير التحليل األولي إلى أن 

ة قد تكونان األفضل إلنشاء منطقالقاع 

عمار للبناء الصناعي ترك ز على إعادة اإل

في سوريا

بحكم الجغرافيا، لبنان مؤهل أكثر▪

عوضا  عن)حمصإلعادة اإلعمار في 
نشاء ، لذلك ال ي عتبر إ(ضواحي دمشق

نعالمصمنطقة للبناء الصناعي قرب 

أمرا  مناسبا  جدا  

المعزول جغرافيا  شدرايهد د موقع ▪

والبعيد عن المدن الكبرى إمكانية 

اإنشاء منطقة للبناء الصناعي فيه

المقترحةالمستهدفةسوق اإلعمار 

سوق إلىللوصول المسافة

1اإلعمار المستهدفة

السوق المستهدفة من قرب

2المصانع السورية لألسمنت

من السوق القرب النسبي 

المستهدف

من داخل)إلى المنطقة سهولة الوصول 

يةمن حيث التضاريس الجغراف( لبنان

رىالمدن اللبنانية الكبالقرب من 

شكا

مرفأ طربلس

سبلين

مرفأ بيروت

دقيقة56

دقيقة51

القاع

(مدينة)حمص 

ساعتان

دقيقة20و

ساعتان

دقائق8و

ساعتان

دقيقة44و

ساعتان

ةدقيق18و

شدرا

(مدينة)حمص 

دقيقة51

دقيقة51

ساعة 

دقيقة32و

ساعة

دقيقة17و

ساعتان

دقيقة53و

ساعتان

دقيقة19و

المصنع

دوما والغوطة

ساعة

دقيقة27و

دقيقة27

ساعتان 

دقيقة15و

ساعتان

دقيقة28و

ساعة

دقيقة41و

ساعة

دقيقة12و

لي أو 

دقائق4ساعة و

دقيقة51

العبّودية

(مدينة)حمص 

ساعة

دقائق7و

دقيقة52

ساعات3

ودقيقة

ساعتان 

ةدقيق12و
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منطقة البناء الصناعي–المحتوى

فرصة إعادة اإلعمار في سوريا 

ميزة لبنان النسبية 

التصور األولي لمنطقة البناء الصناعي

تقييم الموقع▪

استراتيجية المستأجر▪

الحوكمة ▪

التركيز على استخدام التكنولوجيا▪

تقييم األثر

خارطة طريق التنفيذ

الملحق
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(1/2)سلسلة القيمة مستوى على منطقة البناء الصناعي أن تجذب الجهات الفاعلة على 

Industrial construction 

component 

manufacturers

Specialized 

distributors

On-site 

installation 

team

Sales

مزّودو التكنولوجيا

ثانوي أولي

المطورون العقاريون

المهندسون 

المعماريون 

والمهندسون

مصانع مكونات البناء موّردو المدخالت

الصناعي 

الموزعون 

المتخصصون

ي فريق التركيب ف

الموقع
المبيعات

من–تتطلبان العمل في سوريا 

المرجح أن يتم التعاون مع الجهات

الفاعلة السورية 

من المرجح أن تقودها الجهات 

ة إما خاص)السورية التي قد تكون 

(وإما عامة
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على منطقة البناء الصناعي أن تجذب الجهات الفاعلة

(2/2)القيمة مستوى سلسلة على 

خدمات غالبا  ما 

تقدمها شركات 

البناء الصناعي

الفردية

مستوى األهمية

أهميتها في المنطقةنوع الجهة الفاعلة وصف األنشطة

الالزمة، بما في ذلك األسمنت، والفوالذ، المواد إنتاج 

يف الهواء، والسيراميك، واألنابيب، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكي

واألثاث والدهن، إلخ

دي س لسلة على المستأجرين في المنطقة السعي إلى االستفادة من مزو 

(  راميكمثل مصانع األسمنت والسي)التوريد الموجودين في لبنان ودعمهم 

إلى أقصى حد ممكن 

ون صناعة مكونات البناء الصناعي تتراوح بين ألواح الباط

عضها مسبقة الصب ووحدات البناء مسبقة الصنع المركبة مع ب

البعض

(ةنقطة التركيز في المنطق)النشاط األساسي في البناء الصناعي 

اسطة نقل مواد البناء الصناعي من المصنع إلى موقع البناء بو

شاحنات كبيرة مخصصة 

ناعي خدمة مكملة بالغة األهمية يقدمها في أفضل األحوال مصنع البناء الص

ي لكن قد يقدمها الشركاء السوريون بما أن األنشطة تجري ف)بنفسه 
(  سوريا

ناعي خدمة مكملة بالغة األهمية يقدمها في أفضل األحوال مصنع البناء الصتركيب المكونات المنتجة صناعيا  في الموقع

ي لكن قد يقدمها الشركاء السوريون بما أن األنشطة تجري ف)بنفسه 
(  سوريا

لك اآلالت، بما في ذ)تأمين تكنولوجيا البناء الصناعي وصيانتها 

ة في المنشآت الصناعي( وحلول تكنولوجيا المعلومات، إلخ

دين العالميين ، يجب بالرغم من إمكانية االعتماد على الشراكات مع المور 

المحلية بالشركات أن يستعين المستأجرون 

ى علتوفير خدمات الهندسة المعمارية، والتصميم، والهندسة

أنواعها

 يتطلب المهندسين بالغ األهمية، لكنه ال/التعاون مع المهندسين المعماريين

اعلة منهم بالضرورة التواجد في المنطقة، خاصة  وأن لدى لبنان جهات ف

متعددة

(  اضيأو ينسقون مع مالكي األر)غالبا  ما يمتلكون هذه األراضي 

اد العقود ويشرفون على عناصر تنمية المشروع، بما في ذلك إسن

الى شركات البناء 

عمل مع بالرغم من أن التعاون الوثيق بين المقاولين ضروري، قد يكون ال

المقاولين السوريين أو اللبنانيين الراهنين أكثر فعالية  

ثانوي أولي

موّردو المدخالت

مزّودو االخدمات اللوجستية 

المتخصصة

مصانع البناء الصناعي

فريق التركيب في الموقع

مزّودو تكنولوجيا البناء

خدمات الهندسة المعمارية 

والهندسة

المطورون العقاريون

ويمكن أن تؤدي . يجب أن تكون المكاتب داخل األراضي السوريةتتولى مسؤولية تسويق الوحدات السكنية وبيعها 

ويق، أدوات التسإعداد بشكل خاص في )الشركات اللبنانية دورا  فيها 

ي المنطقة لكن ال داعي إلى أن تتواجد ف( والتواصل مع السوريين في لبنان

الصناعية

مكاتب بيع العقارات
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أنواع من الجهات الفاعلة ذات أولويات متفاوتة4بوسع منطقة البناء الصناعي أن تجذب 

سات أفضل الممارتساعد المشاريع المشتركة الجهات الفاعلة المحلية في اعتماد 

الوقت نفسه واالستفادة في( مثل أحدث التطورات التكنولوجية)بشكل فعال العالمية

مصادر التمويل الخارجي  من 

جم إلى زيادة حالعالمية بذل جهود كبيرة، لكنه قد يؤدي الشركات يتطلب جذب 

خالل وقت قصير نسبيا  األعمال

، لكنها قد التي تتمتع بإمكانية نمو عاليةالشركات ذات المعروفة تتعدد في لبنان

لدخل العتماد أحدث التكنولوجيات وبناء قدرات معينة إلسكان ذوي اتتطلب الدعم 

المنخفض 

شهرا  12أشهر إلى 6

شهرا  18إلى 12

شهرا  24إلى 12

أشهر6إلى 3

/  ة جدا  إلنشاء التكنولوجيات المتطوريشكل دعم الشركات الناشئة طريقة فعالة 

متوسطةيتطلب استثمارا  عالي الخطورة اعتماد أفضل التقنيات، لكنه 

عالية جدا  

عالية

عالية

جذب الرواد اإلقليميين والعالميين 

لمزاولة األعمال في لبنان

الجهات الفاعلة المحلية بناء قدرات

جهات فاعلة محلية جديدةدعم

بين مشتركة جديدة مشاريع إنشاء 

الجهات الفاعلة المحلية والرواد 

العالميين/ اإلقليميين 

A

B

C

D

التعليقاتالنهج
يق المدة المسّرعة لتحق

تقييم أولي لألولويةاألثر
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ال بد  من إعداد استراتيجية خاصة لجذب الجهات الفاعلة على اختالفها 

المتطلبات الضرورية للمنطقةالنهج المقترحالنهج أبرز األولويات

جذب الرواد اإلقليميين والعالميين

لمزاولة األعمال في لبنان

الجهات الفاعلةبناء قدرات

المحلية 

جهات فاعلة محلية جديدةدعم

بينمشتركة جديدة مشاريع إنشاء 

والرواد الجهات الفاعلة المحلية

العالميين/ اإلقليميين 

A

B

C

D

ليات إعطاء األولوية في االستفادة من كفاالت وآ▪

التمويل األخرى

ركات دعم المفاوضات القانونية بالتعاون مع الش▪

القانونية اللبنانية  

مكتب المالية ▪

ق مع بما في ذلك التنسي)ةمركز الخدمات الشامل▪

(الشركات القانونية المحلية

التمويل لدعم التوسع▪

عقد شراكات مع شركات رأس المال ▪

المحلية (Venture Capital)االستثماري

والدولية

دي▪ ن بناء العالقات مع الجهات الفاعلة والمور 

المحليين في هذا المجال

تسهيل التسجيل والترخيص▪

دعم جهود التوظيف▪

مكتب المالية ▪

مكتب تنسيق اإلمدادات▪

مركز الخدمات الشامل▪

مكتب التوظيف▪

ة القانونية والتنظيميتذليل العقبات ▪

توافر رأس المال للشركات الناشئة▪

قالدعم الوظيفي والدعم في مجال التسوي▪

التوظيف▪

التنظيم▪

قامات تسهيل التسجيل والترخيص، بما في ذلك إ▪

الموظفين األجانب

دعم جهود التوظيف▪

دين▪ بناء العالقات مع الجهات الفاعلة والمور 

المحليين في هذا المجال

توفير حزم االستثمار المميزة ▪

مركز الخدمات الشامل▪

مكتب التوظيف▪

مكتب تنسيق االمدادات▪

مكتب المالية▪

سياسة العمل الخاصة▪

(لدعممثل إعانات ا)السياسة الضريبية الخاصة ▪

يمية التغلب على األعباء القانونية والتنظ▪

االستفادة من المواهب المحلية▪

دين ▪ بناء العالقات مع الشركاء والمور 

المحليين

لقبول تحمل مستوياتوضع الحوافز المالية▪

عالية من المخاطر
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منطقة البناء الصناعي–المحتوى

فرصة إعادة اإلعمار في سوريا 

ميزة لبنان النسبية 

التصور األولي لمنطقة البناء الصناعي

تقييم الموقع▪

استراتيجية المستأجر▪

الحوكمة ▪

التركيز على استخدام التكنولوجيا▪

تقييم األثر

خارطة طريق التنفيذ

الملحق
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ظمة من/ يجب أن تتبع منطقة البناء الصناعي إطار العمل والحوكمة المعتمدين من وزارة الصناعة 

األمم المتحدة للتنمية الصناعية في المناطق الصناعية األخرى

وزارة الصناعة 

قسم إنشاء المناطق الصناعية وإدارتها 

هيئة التنمية االقتصادية

1اللجنة المحلية رقم 

(القاع)

1جهة التشغيل رقم 

(القاع)

2اللجنة المحلية رقم 

(بعلبك)

2جهة التشغيل رقم 

(بعلبك)

3اللجنة المحلية رقم 

(تربل)

3جهة التشغيل رقم 

(تربل)

4اللجنة المحلية رقم 

(منطقة البناء الصناعي)

4جهة التشغيل رقم 

(منطقة البناء الصناعي)

فريق العمل الوطني

برئاسة وزارة الصناعة، ويركز على المناطق الصناعية

منظمة / اقتراح وزارة الصناعة 

األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
جديد

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية : المصدر

ظمة األمم من/ قد يشكل فريق العمل المقترح في التخطيط الشامل لوزارة الصناعة 

التي )ادية التابع لهيئة التنمية االقتص" فريق العمل"المتحدة للتنمية الصناعية 
(  ستشرف على فرق العمل في كل قطاع ذات أولوية

1
اء من أجل تفادي إنشاء هياكل موازية، يجب أن تتبع منطقة البن

مم منظمة األ/ تقترحه وزارة الصناعة الذي الصناعي هيكل الحوكمة 

المتحدة للتنمية الصناعية في المناطق الصناعية األخرى
2

1

2
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منطقة البناء الصناعي–المحتوى

فرصة إعادة اإلعمار في سوريا 

ميزة لبنان النسبية 

التصور األولي لمنطقة البناء الصناعي

تقييم الموقع▪

استراتيجية المستأجر▪

الحوكمة ▪

التركيز على استخدام التكنولوجيا▪

تقييم األثر

خارطة طريق التنفيذ

الملحق



323

دات التي تستحوذ يجب أن يولي قطاع البناء الصناعي األولوية للتكنولوجيات الهيكلية وتكنولوجيا الوح

على نسبة مرتفعة من سلسلة قيمة البناء

، هيئة إنشاء «Prebuilt»، شركة «Precast»، الموقع اإللكتروني «Understanding Construction»، الموقع اإللكتروني «Prillhofer»، الموقع اإللكتروني الرسمي لـ«MGI»شركة : المصدر

، البحث الصحفي«Lindbäcks»، شركة «The Constructor»، الموقع اإللكتروني «Inhabitat»، الموقع اإللكتروني (سنغافورة)األبنية 

اهزةتكنولوجيا الوحدات السكنية الجالتكنولوجيات الهيكليةالوصفتكنولوجيا البناء الصناعي

1

3

5

7

2

4

6

8

1

2

3

4

5

6

7

8

يمكن تصنيع

~25-30  %
من سلسلة القيمة

(في لبنان)

يمكن تصنيع ما 

يصل إلى 

من % 75~

سلسلة القيمة

(في لبنان)

المنازل المؤلفة من 

وحدات مسبقة الصنع

عة األبنية مسبقة الصنع التي تتألف من عد ة وحدات مصنوعة و مجم 

ي المصنع األجزاء ثالثية األبعاد المرك بة مع بعضها ف)داخل المصانع 

(3D ) أو األجزاء المنفصلة التي ت رك ب في موقع البناء

(flatpack))

المنازل مسبقة الصنع

بالكامل

ع، أي المنازل التي يتم صنعها وتجميعها بشكل كامل داخل المصن

خارج موقع البناء

األبنية الجاهزة مسبقة

الصنع
نموذج موس ع من نظام ألواح الباطون مسبقة الصنع

ألواح ذات طبقة داخلية 

عازلة 
ونحشوة عازلة بين لوحين مصنوعين عادة من الفوالذ أو الباط

ألواح الباطون مسبقة 

الصنع
عجدران وبالطات الباطون الضخمة مسبقة الصنع في المصان

أطر الباطون مسبقة 

الصنع

نة إلطار الباطون المسلح، بما فيها األعمدة واأل ساسات القطع المكو 

مسبقة الصنع في المصانع

ألواح مسل حة باأللياف

الزجاجية 

وضع ألياف زجاجية قوية داخل الجص أو الباطون ذي الوزن 

الخصائص الخفيف أو البالستيك لتشكيل األلواح، ويعتبر ذلك من

رة الهيكلية المطو 

فةاألطر الفوالذية الخفي
لصنع ألواح من الفوالذ تمت غلفنتها ودرفلتها الستخدامها كقطع

األطر
أولوية متوسطة

أولوية مرتفعة
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منطقة البناء الصناعي–المحتوى

فرصة إعادة اإلعمار في سوريا 

ميزة لبنان النسبية 

التصور األولي لمنطقة البناء الصناعي

تقييم الموقع▪

استراتيجية المستأجر▪

الحوكمة ▪

التركيز على استخدام التكنولوجيا▪

تقييم األثر

خارطة طريق التنفيذ

الملحق
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، %0.5~بما يصل إلى 2025يمكن للبناء الصناعي أن يرفع الناتج المحلي اإلجمالي اللبناني بحلول 

وظيفة جديدة في لبنان25000~إيجاد باإلضافة إلى 

ألف وحدة سكنيةلسوريا، عدد الوحدات السكنية المصنوعة والمخصصة

أولي جدا  

المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي

2025بحلول 

2025اإلنتاج السنوي بحلول 

2025الوظائف الجديدة بحلول 

السيناريو المتوازن السيناريو الطموحالسيناريو المتحفظ

ألفا  18~آالف9~آالف4~

مليون دوالر292-239مليون دوالر146-120مليون دوالر60-73

ألف وظيفة24-20ألف وظيفة12-10آالف وظيفة5-6

السيناريو الطموحالسيناريو المتوازنظالسيناريو المتحف

مصنعا  10-20

مصانع5-10

مصانع3-5

سيتم تحديد حصة : مالحظة
المصانع في منطقة البناء 

ي الصناعي بحسب المنطقة الت
ست قام فيها

… 25 21 192324 22 20 20182035

5

25

15

10

20
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ي لبنان ستول د منطقة البناء الصناعي مجموعة من الوظائف التي تتطلب مهارات متوسطة وعالية ف

وسوريا

...(مصانع األسمنت، مستوردو الفوالذ، إلخ: مثال  )باستثناء الوظائف غير المباشرة 

التركيب في موقع البناءمنشأة في منطقة البناء الصناعي

من الوظائف% 33~من الوظائف% 67~

المهارات 

العالية

المهارات 

المتوسطة

%(10)اإلدارة 

ال المصانع  %(28)عم 

%(14)الفنيون 

%(8)النقل والخدمات اللوجستية 

%(33)التركيب في موقع البناء 

%(1)ضمان الجودة 

%(6)التصميم والهندسة 

ال اللبنانيين، وعل3ستحتاج وظيفتان من أصل  ى األرجح سيأتي وظائف تقريبا  إلى مهارات عالية أو متوسطة وستكونان مناسبتين للعم 

(الذي يشهد تراجعا  حاليا  )كثيرون من هؤالء من قطاع البناء 
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كما ستدعم منطقة البناء الصناعي بشكل غير مباشر توليد الوظائف في المجاالت المكملة...

الجدرانتوريقأعمال الصرف الصحي

األبواب الوحدات الكهربائية 

(المخصص)الطالء  بالط السيراميك

الفوالذاألسمنت

الهندسة المعمارية الهندسة

النقل الخدمات العقارية

مواد البناء

الخدمات
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منطقة البناء الصناعي–المحتوى 

فرصة إعادة اإلعمار في سوريا

ميزة لبنان النسبية 

التصور األولي لمنطقة البناء الصناعي

تقييم الموقع▪

استراتيجية المستأجر▪

الحوكمة▪

التركيز على استخدام التكنولوجيا▪

تقييم األثر

خارطة طريق التنفيذ

الملحق
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مراحل اإلنجاز الرئيسية

المستهدفالموعد النهائيوصف مراحل اإلنجاز الرئيسية

2018تشرين األول 1إنجاز الخطة الرئيسية

2018تشرين الثاني 1تهيئة المطور العقاري

2019آذار 1بدء مرحلة البناء

2020كانون الثاني 1(مستأجرين3-1)تشغيل المنطقة الصناعية 

2021كانون الثاني 1تهيئة المستأجرين في المنطقة العاشرة
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يجب إنجاز الخطة الرئيسية وتهيئة المطورين بحلول األول من تشرين الثاني
تشرين األولأيلولآبتموز

30.06.13.20.27.03.10.17.24.01.08.15.22.29.

ى تحديث خطة المنطقة باالستناد إل

مالحظات االتحاد

وزارة الصناعة

مع االتحاد من « ورشة عمل لالتفاق»عقد 

أجل إنهاء خطة منطقة البناء الصناعي، بما

في ذلك تحديد موقع إنشائها

وزارة الصناعة

ل من أج« ورش عمل الستنباط األفكار»عقد 

ناعي، تقديم الخطة األولية لمنطقة البناء الص

وجمع المالحظات واألفكار وغيرها

وزارة الصناعة

:تشرين الثاني1

االنتهاء من تهيئة المطورين

:تشرين األول1

إنهاء الخطة الرئيسية

تحديد خيارات األراضي

3ورشة العمل 

وزارة الصناعة

مع االتحاد من أجل« ورشة عمل لالتفاق»عقد 

تقديم الخطة الرئيسية وجمع المالحظات

/ الصناعة وزارة 

مقاول

ناعيالصالبناءلمنطقةالكاملةالرئيسيةالخطةإعداد

(إنشائهاموقعإلىإضافيةزياراتذلكفيبما)

از إجراء زيارات أولية للمواقع وإنج

يذالتقييم األولي إلمكانية التنف

وزارة الصناعة

وزارة الصناعةتحديد وتهيئة المطورين

الجهة المسؤولة

وزارة 

/  الصناعة 

مقاول

التعاون مع أبرز الجهات الفاعلة إلنشاء 

في لتأدية دور استشاري« اتحاد غير رسمي»

التخطيط لمنطقة البناء الصناعي

ف باألرض  (عند االقتضاء)تحصيل حق التصر 

ية الحصول على تراخيص البناء الضرور

(عند االقتضاء)

النشاط

وزارة الصناعة

وزارة الصناعة

:أيلول1

التخطيط لمنطقة البناء الصناعي

واتخاذ القرار النهائي بشأن الموقع

وزارة الصناعة

2ورشة العمل 

إعداد الئحة بأبرز الجهات الفاعلة في

بما في ذلك )قطاع البناء الصناعي 
(مزودي المواد

:آب1

إطالق المشروع

1ورشة العمل 

وزارة الصناعة

أولي جدا  
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الملحق



332 طنجةالموقع اإللكتروني للمنطقة الحرة في :المصدر

Tanger)« كلسترَمد تانجي» Med Cluster)

بنية تحتية متكاملة هيكلية 

شركة500▪

في االستثمارات الخاصةمليار دوالر 2~▪

وظيفة إضافية50,000~▪

2012مليار دوالر في 2إيرادات الصادرات بقيمة ▪

جذب جهات فاعلة عالمية في مجال صناعة السيارات ▪

والطائرات والخدمات

مات قاعدة للتصنيع والخد(: المنطقة الحرة في طنجة)« فري زونتانجي»

ألوروبا تشمل مركزا  متكامال  للخدمات اللوجستية

ميناء طنجة المتوسط ومنصة متكاملة للخدمات اللوجستية▪

هكتار من األراضي االحتياطية3000▪

(ترك ز على التصدير)ت عنى بقطاعات عدة ▪

منطقة حرة مع دون رقابة جمركية متكاملة▪

خدمات تجارية مشتركة تتماشى مع المعايير العالمية▪
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است خدم البناء الصناعي كحل  ميسور التكلفة لمعالجة النقص في المساكن

؛ البحث الصحفي؛ تحليل فريق العمل«بريهوفر»الموقع اإللكتروني : المصدر

TRACKER
؟«البناء الصناعي»ما هو 

.ع النهائي حيث يتم جمعهاومن ثم ت نقل هذه العناصر الهيكلية إلى الموق. نظام بناء ت صنع فيه العناصر الهيكلية في بيئة خاضعة للرقابة▪

النماذجالخصائص الرئيسية

إنتاج مركزي

نة في المصنع▪ التصنيع المسبق للعناصر المكو 

اإلنتاج بالجملة

ثمارتصنيع عدد كبير من وحدات المنتج لالستفادة من االست▪

األتمتة/ التحسين 

ألتمتة االستفادة القصوى من عمليات اإلنتاج في ما يتعلق با▪

والمكننة

التوحيد

نة مع المحافظة في الوقت نفسه ع▪ لى توحيد العناصر المكو 

المرونة في التصاميم

التكامل

البناء/ضمان تكامل تصميم البناء والتخطيط لإلنتاج واإلنتاج▪

أستراليا تستخدم الشركات الناشئة اليوم في الواليات المتحدة و▪

بناءالصناعة من أجل حل  مشاكل الجودة واإلنتاجية في قطاع ال

اء استخدمت سنغافورة الصناعة إلحداث ثورة في قطاع البن▪

وتسليم منتجات سكنية عالية الجودة

استخدم كل  من المملكة المتحدة والسويد البناء الصناعي▪

الثانيةلمعالجة حاالت النقص بشكل سريع بعد الحرب العالمية

2

3

4

5

1

2

3

1
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ابع ثمة العديد من التكنولوجيات الهيكلية وتكنولوجيات الوحدات التي يمكن استخدامها إلضفاء الط

الصناعي على قطاع بناء المساكن

؛  «Prebuilt construction»؛ موقع «Precast»؛ موقع «Understanding knowledge»؛ موقع (Prillhofer)« بريلهوفر»؛ الموقع اإللكتروني الرسمي (MGI)« آي.جي.أم»شركة : المصدر

؛ البحث الصحفيLindbäcks؛ «The constructor»؛ موقع «Inhabitat»؛ موقع (سنغافورة)هيئة إنشاء األبنية 

تكنولوجيا الوحداتالتكنولوجيات الهيكلية

التكنولوجيات

الهيكلية 

المتميزة

1

3

5

7

2

4

6

8

عمسبق الصن

في موقع 

البناء

النهج

1األطر الفوالذية الخفيفة

2أطر الباطون مسبقة الصنع

3ألواح الباطون مسبقة الصنع

4ألواح ذات طبقة داخلية عازلة 

5ألواح مسل حة باأللياف الزجاجية 

6األبنية الجاهزة مسبقة الصنع

المنازل المؤلفة من وحدات مسبقة 

الصنع
7

8المنازل مسبقة الصنع بالكامل

9بلوكات البناء من دون مالط

ون الباط/ بلوكات الباطون الخفيف 

الرغوي
10

11قوالب مؤقتة لصب  الباطون

قابل إلعادة / إطار خفيف الوزن 

االستخدام
12

13نماذج عازلة من الباطون

الوصفالنوع

الستخدامها كقطع لصنع األطرودرفلتهاغلفنتهاألواح من الفوالذ تمت 

نة إلطار الباطون المسلح، بما فيها األعمدة واألساسات مسبقة الصنع في ال مصانعالقطع المكو 

جدران وبالطات الباطون الضخمة مسبقة الصنع في المصانع

حشوة عازلة بين لوحين مصنوعين عادة من الفوالذ أو اإلسمنت

تشكيل وضع ألياف زجاجية قوية في داخل الجص أو الباطون ذي الوزن الخفيف أو البالستيك ل

رة األلواح، ويعتبر ذلك من الخصائص الهيكلية المطو 

نموذج موس ع من نظام ألواح الباطون مسبقة الصنع

عة داخل المصانع  ( 3D)زاء األج)األبنية مسبقة الصنع التي تتألف من عد ة وحدات مصنوعة ومجم 

((flatpack)المرك بة مع بعضها في المصنع أو األجزاء المنفصلة التي ت رك ب في موقع البناء 

المنازل التي يتم صنعها وتجميعها بشكل كامل في داخل المصنع، أي خارج موقع البناء

بها على من دون مالط ومن ثم ترويبها، أو ترويبها جزئيا  أو ترويالباطونيةوضع قوالب البناء 

الواجهة الخارجية من الجدار

حيان والركام، وفي أغلب األالبورتالنديبلوكات مصنوعة من الباطون المصبوب، أي االسمنت 

الرمل والحصى في حال بلوكات الباطون عالية الكثافة

نظام قالبي من الفوالذ يسمح بصب  الجدران واأللواح من الباطون في عملية واحدة

يكنماذج لوحية خفيفة الوزن وقابلة إلعادة االستخدام، مصنوعة من األلومينيوم أو البالست

م وضعها في مصنوعة من رغوة أو حبيبات البولي ستيرين، وت ستخدم كنماذج ال تتم إزالتها، إذ يت

المكان المناسب وملؤها بالباطون
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القيمة، وتغط ي تختلف محاور التركيز بين التكنولوجيات الهيكلية وتكنولوجيات الوحدات في سلسلة

تكنولوجيات الوحدات النسبة األكبر من سلسلة القيمة

المقابالت مع الخبراء؛ تحليل فريق العمل: المصدر

سلسلة القيمة لتكلفة 

«البناء»

من القيمة اإلجمالية % 

للبناء

ي تشمل تكنولوجيات الوحدات عناصر إضافية ف

%45~سلسلة القيمة، ويمكنها أن تؤثر في 

من سلسلة القيمة

تكنولوجيات الوحدات

ةالتكنولوجيات الهيكلي

ت ترك ز التكنولوجيا

لقسم الهيكلية فقط على ا

ي المتعل ق بالهيكل ف

تطيع سلسلة القيمة، وتس

%  30-25أن تؤثر في 

من سلسلة القيمة

يمكن االستفادة من بعض▪

الممك نات لتعزيز 

تكنولوجيات البناء، ال

سي ما تكنولوجيات 

الوحدات، وتشمل هذه 

:الممك نات

التصميم »التوحيد و1.

«بحسب القيمة

الدمج الكامل لسلسلة 2.

وفورات الحجم )القيمة 

(من خالل الشراء

الدمج الكامل للتصميم3.

واللوجستيات

االعتباراتسلسلة القيمة لتشييد األبنية

~7%

األساسات

~11%

التشييد

~15%

ة األعمال الميكانيكي

وأنظمة الكهرباء 

والسباكة

~19%

توريق الجدران

والطالء

~25%

الهيكل

~2%

البنية / الحفر 

التحتية

~21%

األرضيات 

وأمور أخرى
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اريع بناء المنازلباإلضافة إلى التأثير في سلسلة القيمة، تؤثر التكنولوجيات الصناعية في نهج وإجراءات مش

الموافقات والتجربة ما بعد البناءالعمل في الموقعمةتنسيق سلسلة القيالتصنيعالتصميم والشراء

ول تبسيط عملية الحص▪

ة على الموافقة وتجرب

المنتج في منشأة 

اإلنتاج

اختيار العناصر ▪

نة في السوق المكو 

ة الرقمية بشفافية ت ام 

حول التكاليف على

مدى الحياة

الي تيسير التصنيع ع▪

الجودة خارج الموقع 

األتمتةمن خالل 

واستخدام مواد جديدة 

خفيفة الوزن

يمة، تشك ل سلسلة الق▪

إلى جانب األدوات 

مثل أداة ضمان 

التناسب من حيث 

الوقت والتسلسل، 

التحدي األكبر على

صعيد التنسيق، 

متخطية بذلك تحدي

إدارة المشروع

يقتصر العمل في ▪

الموقع على جمع 

نة  العناصر المكو 

والحزم، وتسهله 

الوصالت العالمية 

جياالمدعومة بالتكنولو

ضمان مدى الحياة ▪

نة  على العناصر المكو  

والحزم

الصناعة

عناصر الشركات الكبيرة لتصنيع ال

نة ومجموعة األعمال المكو 
نيفريق العمل التعاو

المقاول أوالجهة المالكة

المصن ع
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Dalal)شركة دالل للصناعات الحديدية : مثال لبناني Steel Industries)

دالل للصناعات الحديدةشركة: المصدر

عيّنة توضيحية عن مشاريع دالل للصناعات الحديدية

شركة دالل للصناعات الحديدة هي إحدى أهم الشركات في لبنان 

خبرة في مجموعة متنّوعة من للمنازل مسبقة الصنع، ولديها 

(منها السكن ميسور التكلفة)التكنولوجيات والمشاريع 

ر ، إذ إنها تصد  حضور عالميلدى شركة دالل للصناعات الحديدية 

:دولة20منتجاتها إلى أكثر من 
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(MegaPrefab)« بريفابميغا »: مثال لبناني

التاريخ

1995في العام نكفورتم تأسيس الشركة من قبل مروان ▪

متر مربع في البترون ومكتبا  في األشرفية40.000تشمل مصنعا  تبلغ مساحته ▪

عدد الموظفين
موظف100أقل  من ▪

األنشطة والمنتجات

ن▪ ة مسبقة تصميم وتصنيع وتسليم وتركيب القطع المكو 

تشمل . هالصنع ووضع الباطون الهيكلي مسبق الصب وشد  

:المنافع

أسعار معقولة–

ال حاجة ألي ترخيص–

جاهز للتسليم–

أسواق التصدير
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ن يعتمدتستفيد الجهات الفاعلة الخاصة عالميا  من التكنولوجيا الصناعية من أجل تسليم المساكن، لك

كل  منها تكنولوجيات وأحجاما  ومواد بناء مختلفة

Moderna»؛ شركة «Dragages»؛ شركة «Sembcorp»شركة : المصدر Homes» ؛ شركة«Lindbäcks» ؛ شركة«Boklok» ؛ شركة«Sekisui House» ؛ شركة«Barcelona Housing 

system» ؛ شركة«Katerra» ؛ شركة«Putian Homes» ؛ شركة«CNBM» ؛ شركة«Prebuilt Residentials» ؛ شركة«Casas Geo» ؛ شركة«Ambar» ؛ موقع

«Construction Dive»؛ البحث الصحفي؛ تحليل فريق العمل

Katerra)« سبوكينكاتيرا»تصنع 1 Spokane ) نة إضافية فينيكسالعناصر الهيكلية مسبقة الصنع، في حين أن المصنع في منطقة رة وعناصر مكو  ينتج المصنع في س(. كاتيرا)يضم  خطوط تصنيع متطو 

(Construction Diveموقع )جامعات الوحدات فينيكس

غير تفصيلي

أبرز المعلوماتالتكنولوجياالبلدالشركة

وحدة45.000ي توقع بناء . ألواح يمكن جمعها في الموقع7نظام فريد من  مسبقة الصنع اسبانيا

مليون منزل مسبق الصنع2.2بنت هذه الشركة منذ تأسيسها في اليابان حوالي  مسبقة الصنع اليابان

شقة في األسبوع20تصن ع الشركة  تكنولوجيا الوحدات السويد

بنجاح في مشاريع عدة( PPVC)تجربة تكنولوجيا البناء مسبق الصنع واإلنجاز 
اء مسبق البن)تكنولوجيا الوحدات / مسبقة الصنع 

( PPVCالصنع واإلنجاز 
سنغافورة

(طابقا  40)في صدد تشييد البناء المؤلف من وحدات هي األطول في العالم  (PPVC)تكنولوجيا الوحدات / مسبقة الصنع  سنغافورة

ع سكني في PPVCاستخدمت الشركة مواد مرك بة مخصصة و أشهر4لبناء مجم  اء مسبق البن)تكنولوجيا الوحدات / مسبقة الصنع 

( PPVCالصنع واإلنجاز 

سنغافورة

مصانع لتشييد المساكن مسبقة الصنع6مليار باوند في المملكة المتحدة لبناء 2.5وق عت الشركة اتفاقا  قيمته  مسبقة الصنع/ مسبقة الصب  الصين

لديها نظامها الخاص للمنازل مسبقة الصنع والمؤلفة من وحدات تكنولوجيا الوحدات/ مسبقة الصنع  الصين

شركة صناعة المنازل الخشبية المتكاملة 1مسبقة الصنع/ تكنولوجيا الوحدات  دةالواليات المتح

منزال  مسبق الصنع سنويا  1200لصناعة ( Ikea)« ايكيا»التعاون الناجح مع 
زاء تكنولوجيا الوحدات مسبقة الصنع ذات األج

المنفصلة التي ت رك ب في موقع البناء

(Flatpack)

السويد

بنت هذه الشركة ثاني أكبر بناء من الوحدات في العالم تكنولوجيا الوحدات ةالمملكة المتحد

غرفة300شحنت إلى الواليات المتحدة وحدات مخصصة لبناء فندق من تكنولوجيا الوحدات بولندا

منزل مناسب لذوي الدخل المتوسط سنويا  وفقا  لنهج متكامل300~تطوير تكنولوجيا الوحدات استراليا

ألف منزال  مسبق الصنع في المكسيك600~سل مت  مسبقة الصنع المكسيك

ر مساكن معقولة التكلفة وفعالة من حيث الطاقة وبكميات مرتفعة تطو  مسبقة الصنع البرازيل
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في السويد نحو ألف وحدة سنويا  من خالل برنامجها للبيوت ( BokLok)« بوكلوك»توفر شركة 

مسبقة الصنع بالكامل في المصنع

؛ البحث الصحفي(Skanska)« سكانسكا»؛ شركة (Boklok)« بوكلوك»شركة : المصدر

(BokLok)« بوكلوك»مفهوم شركة 

(  flatpack)ء تصميم المنازل مسبقة الصنع ذات األجزاء المنفصلة التي ت رك ب في موقع البنا▪

«  أيكيا»وشركة صناعة األثاث ( Skanska)« سكانسكا»وصناعتها بالتعاون بين شركة البناء 

(Ikea)

منزال  مسبق الصنع في السويد1200~ي باع حوالي ▪

من المنزل خارج الموقع% 80ت صنع نسبة ▪

يستغرق تركيب المنزل في الموقع يوما  واحدا  ▪

في أوروبا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة( Ikea)« ايكيا»متوفرة للبيع في متاجر ▪

تشمل المنتجات مجموعة من الشقق، والمنازل المتالصقة، والشقق المصممة خصيصا  ▪

بناء خشبي▪

في السويدغونستاوحدة سكنية في جنوب 250ست بنى ▪

وحدة 1500تسعى البلدية إلى بناء مجموعة ▪

المشاريع المستقبلية

المشاريع الحديثة
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إلى عملية صناعية مؤتمتة بالكامل لصناعة ( Lindbäcks)« ليندباكس»تستند الشركة السويدية 

(1/4)مجهزة بالكامل أسبوعيا  شقة20

هاراهولمنفي 1

؛ البحث الصحفي(Lindbäcks)« ليندباكس»شركة : المصدر

القدرة اإلنتاجية

«  ليندباكس»تبلغ قدرة اإلنتاج لمصنع شركة ▪

(Lindbäcks ) اوجيبين»الحالي في منطقة  »

(Öjebyn ) شقة سنويا  800حوالي

الذي جرى في ديسمبر 1من شأن تدشين المصنع الثاني▪

شركة أن يزيد بثالث أضعاف القدرة اإلنتاجية لل2017

شقة سنويا  2400~إلى 

تستخدم المصانع أحدث اآلالت من صنع شركة ▪

من أجل إضفاء الطابع ( Randek)« رندك»

الصناعي على عمليات البناء وأتمتتها

العملية

وحدات مسبقة ( Lindbäcks)« ليندباكس»تنتج ▪

:  الصنع فعالة بالكامل، وتشمل ما يلي

األرضية والجدران والسقف–

الطالء–

األبواب والنوافذ–

المطابخ والحمامات المبل طة –

إمدادات التدفئة والمياه والكهرباء–

(Lindbäcks)« ليندباكس»عمليات اإلنتاج في مصنع شركة 
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أن تنتج مجموعة واسعة من التصاميم بحسب تفضيالت( Lindbäcks)« ليندباكس»يمكن لشركة 

(2/4)الزبائن

(Lindbäcks)« ليندباكس»شركة : المصدر

شقّة203

شقّة111

شقّة50-60

شقّة120شقّة120

شقّة112
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، (Randek)« رندك»آالت بناء صناعي عالية الجودة من صنع ( Lindbäcks)« ليندباكس»تستخدم 

عة من مهام البناء بأتمتةوتسمح هذه اآلالت  (3/4)مجموعة متنو 

(Randek)« رندك»: المصدر

«  أوتوفلور»نظام 

(AUTOFLOOR ) هو نظام

متكامل لصناعة العناصر 

نة للسقوف واألرضي اتالمكو 

:تشمل المهام المؤتمتة ما يلي

التَسمير▪

خراطة الفتحات▪

قطع األلواح▪

اللصق▪

طبع العالمات▪

تحميل األلواح ومناولتها▪

ن وحدة التحكم، يسمح االتصال م

عدة التصنيع بمسا/اإلرسال»نوع 

(  CAD/CAM)« الكمبيوتر

بإرسال الملفات مباشرة من 

تخدم تس. برنامج التصميم إلى اآللة

اآللة برمجية فعالة للتخطيط 

والتحكم من أجل تخطيط وإنتاج

نة لألرضية  /  العناصر المكو 

السطح/ السقف 

يتم جمع الكمية الالزمة من 

األلواح وتجليسها وإرسالها إلى

ر الجسر اآللي عندما يكون الجس

في وضعية الصفر

ي وضع اللوائح في اآللة، إذ يتم تحميل الحزم بأكملها ف

وضع كل  ما يفعله سائق الشاحنة هو. المنطقة المخصصة لها

معالجتها الحزم على الحزام الناقل، ثم سيقوم النظام بمناولتها و

أحجام مختلفة من األلواح في 3ي مكن وضع . بشكل آلي

المكان المخصص لها من أجل اقتصار الوقت

ك، إن أدوات اإلرشاد ظاهرة لضمان فعالية وسهولة  نظام آلي ومرن متحر 

أزواج 7تتألف كل أداة إرشاد من . العملية، إذ يمكن المشي داخل أداة اإلرشاد

فقا  لمحتوى ملف من مالقط التثبيت التي تتموضع في المكان المناسب تلقائيا  و

نة لتوفير الدعم أثناء بناء العنصار ا« اإلرسال بمساعدة الكمبيوتر» لمكو 

ضغط عليه يسهل تفعيل ورفع زوج مالقط التثبيت من خالل زر  ي. لألرضية

.المشغ ل بينما ت صنع األرضية قطعة قطعة

طباعة العالمات، أي مكان الجدران 

ة الداخلية وأمور أخرى لتبسيط عملي

لخرقم التعريف، إ/ البناء، التوسيم 

حامالت آلية لألدوات 5

مجهزة بأدوات التسمير 

ا والتدبيس والحفر، كم

تتضمن كل حاملة 

لألدوات وحدة للصق

لى ترفع وحدة التفريغ اللوح وتضعه ع

ن لألرضية ك يتم شب. العنصر المكو 

لة األلواح  تلقائيا  ببعضها من خالل ص

اللسان واألخدود

وحدة المنشار الم ضافة لقطع األلواح أو إجراء 

قطع يمكن لوحدة المنشار أن ت. الفتحات الضخمة، إلخ

شمل كما ت. على نحو مستقيم أو على نحو فيه زوايا

ةوحدة المنشار وحدة فعالة للتخلص  من النشار

وحدة خراطة م ضافة 

لترخيم الفتحات، أي 

الفتحات المخصصة 

للسباكة واالسالك 

الكهربائية، إلخ



344

(  Randek)« رندك»آالت بناء صناعي مرتفعة الجودة من صنع ( Lindbäcks)« ليندباكس»تستخدم 

عة من مهام البناء بأتمتةوتسمح هذه اآلالت  (4/4)مجموعة متنو 

(Randek)« رندك»شركة : المصدر

هو « SF002»إن نظام 

إلنتاج الجدران نظام متكامل

العازلة 

بمرونة SF002يتمتع نظام 

ته عالية، ويمكن تغيير إعدادا

عة م ا لتصنيع مجموعة متنو  م 

:يلي

(1/2/3)طبقات الجدران ▪

طول الجدران▪

عرض الجدران▪

ارتفاع الجدران▪

م يتم التحك م بآالت هذا نظا

SF002 من خالل اإلرسال

، (CAD)بمساعدة الكمبيوتر 

ة وال حاجة إال  لنسبة منخفض

من البرمجة

الوصف التقني الحد األدنى الحد األقصى

قياسات الجدار
طول الجدار

ارتفاع الجدار

(إجمالي سمك الجدار بحسب الطلب. اإلطار األساسي)سمك الجدار 

ميليمتر1200

ميليمتر2100

ميليمترا  63

ميليمتر12000–4800

ميليمتر3300

ميليمتر250

U)مترا  والتصميم على شكل حرف 8.4وحدات للطول األقصى للجدار البالغ )خط التجميع 
الطول مترا  60

العرض

المساحة

مترا  36

متر مربع2100

احجسر تسمير األلو
الرافعة

محطة توقف األلواح

جسر تسمير اإلطار

محطة التأطير

مناولة العازل

يطاولة التجميع الفرع

محطة االلواح العلوية والسفلية

المستقبل

محطة توقف األلواح

محطة توقف األلواح

التغليفتسميرمحطة

المتنقلالمستقبل الكامل المعد  لتصنيع جدار منSF002مثال عن نظام 

طبقتين وتغليف خشبي 
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ء الوحدات إن سوق الصين للوحدات السكنية معد ة للتصدير، لكن تتوقع الصين أن تشهد نموا  في بنا

محليا  خالل السنوات األربعة التالية

5,119

5,593

82%

202119

5,272

15%

88%

18

12%

5,430

85%

20

18%

17

4,684

91%

9%
4,969

6%

16

97%

4,825

99%

2015

1%

94%

3%

شبكة المعلومات الصناعية الصينية؛ البحث الصحفي؛ االتصاالت بالخبراء: المصدر

، مليون متر مربع2012–2015

من غير الوحدات وحدات

ة توظف الشركات الصينية لصناع▪

تلبية الوحدات في العادة أغلبية قدرتها ل

الطلب الخارجي 

العادة ت ستخدم الوحدات في الصين في▪

وال سيما )لبناء األبراج العالية 

لمشاريع ، وقليال  ما ت ستخدم ل(الفنادق

السكنية

دات تشجع الحكومة على تصنيع الوح▪

سيلألبنية التجارية، والمحفز األسا

لذلك هو استدامة الوحدات وقابلية 

إعادة تدويرها

(السكنية والتجارية)يشمل ذلك كل أنشطة البناء 1

1خط األساس الحالي والمستهدفات للمنطقة التي ب نيت عبر البناء الصناعي في الصين
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Putian»توفر  Home » منازل متكاملة وميسورة التكلفة في جميع أنحاء العالم، وتبلغ

وحدة سنويا  3.000قدرتها 

Putian»شركة : المصدر House»

لمحة عامة

حل  متكامل للمنازل▪

:فئات رئيسية للمباني4▪

بناء هيكلي من الفوالذ ثقيل الوزن▪

من الفوالذ خفيف الوزن( أو المنازل الفخمة)الفيالت ▪

المنازل المصنوعة من الحاويات▪

نة)المنازل المؤلفة من الوحدات ▪ من المنقولة على شكل عناصر مكو 

(الباطون مسبق الصب

متر مربع لكافة أنواع األبنية300.000~تبلغ قدرتها السنوية ▪

معلومات الشركة

خصائص الفيالت من الفوالذ خفيف الوزن

سنة50تخدم لمدة ▪

ل الهزات األرضية والهواء والنار▪ مصممة لتحم 

(مقارنة بالبناء التقليدي% )50تقليص وقت البناء بنسبة ▪

تلفة من مثال  أنواع مخ)توفير أنواع مختلفة من التفاصيل النهائية ▪

(النوافذ واألبواب

المنازل المؤلفة من الوحدات الحاويات

المنازل المؤلفة من الوحداتالفيالت من الفوالذ خفيف الوزن
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هي إحدى أكبر شركات مواد البناء في العالم، وأنجزت 1(CNBM)الشركة الصينية لمواد البناء

(1/3)مشروعين في مجلس التعاون الخليجي 

الشركة الصينية لمواد البناء: المصدر

لمحة عامة عن الشركة

(والثانية عالميا  )المجموعة األكبر في الصين لمواد  البناء ▪

مملوكة للدولة بشكل كامل▪

شركات تابعة9▪

الخدمات

مواد البناء▪

مليون طن  160~تبلغ قدرتها السنوية : اإلسمنت–

أنظمة مواد مراعية للبيئة منها أنظمة األطر المصنوعة من الفوالذ خفيف–

الوزن وأنظمة خشبية

مواد بناء خفيفة الوزن–

(زجاج ومواد مرك بة مقاومة للحرارة)مواد أخرى –

الهندسة▪

تشمل تصميم األبنية والمنشآت وهندستها وبنائها–

تصنيع المعدات–

التكنولوجيا▪

(مثال  اإلسمنت عالي الجودة)البحوث في مجال المواد الجديدة –

ة الشركة الصينيصنعت ▪

خط إنتاج لمواد البناء

سمنت المنطقة ا»شركة 

«الشمالية

قة المنشأة األكبر في المنط▪

الشمالية في السعودية

شهرا  22أنجزت في ▪

طن 6000تبلغ قدرتها ▪

يوميا  

المملكة العربية السعودية

بناء القاعدة األكبر لبيع مواد ال▪

والمنصة األكبر لخدمات 

ية التخزين والخدمات اللوجست

في منطقة الشرق األوسط

مدينة دبي الصناعية

المشاريع في مجلس التعاون الخليجي

China National Building Material 1الشركة الصينية لمواد البناء
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لشركة الصينية لمواد ، وهي إحدى الشركات التابعة لBNBM1))تصنع شركة بكين لمواد البناء الجديدة 

أنواع من المنازل مسبقة الصنع4، البناء

(Thomson Reuters)« تومسن رويترز»الشركة الصناعة لمواد البناء؛ شركة بكين لمواد البناء الجديدة؛ شركة : المصدر

أمثلة عن مشاريع المنازل لمحة عامة عن الشركة

مل المواد األبنية بما يش/ شركة تابعة للتصنيع ترك ز على المنازل ▪

الجديدة وتكنولوجيات البناء الجديدة

تقد م منازل ميسورة التكلفة▪

أنواع المباني مسبقة الصنع

نظام األطر المصنوعة من الفوالذ خفيف الوزن▪

طوابق3إلى 1مناسب لألبنية من طابق –

نظام الهيكل المرّكب من الفوالذ والخشب▪

هيكل من الفوالذ الخفيف وسياج خشبي–

″2 .3نظام الهيكل الخشبي ▪ X 4″

طوابق3إلى 1مناسب لألبنية من طابق –

مراع للبيئة–

الفوالذ ثقيل الوزن/ من الباطون والفوالذ اإلطارينظام الجدار ▪

طابقا  كحد  أقصى30مناسب لبناء –

األعمدة والدعامات مصنوعة من اإلسمنت أو الفوالذ الثقيل–

سل والتوحيديعتمد اإلنتاج على التصنيع والتجميع السريع والتسل–

« شيتهانغ»القرية الجديدة لطريق 

(2012)

4000~)المساكن عالية الجودة في زامبيا 

(2013وحدة، 

ين في الص« كينغبايجينغ»قرية حديقة 

(2010)

(2014)فيالت دالي في الصين 

(Beijing New Building Material Company)شركة بكين لمواد البناء الجديدة 1
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«  غروبهاوسينغيور »مليار باوند مع 2.5اتفاقا  قيمته ( CNBM)الشركة الصينية لمواد البناءوقع ت 

(YHG ) (3/3)مصانع في المملكة المتحدة 6إلنشاء

« غروبهاوسينغيور »؛ (WeLink)« ويلينك»؛ «Eco foundations»؛ BHS؛ شركة لشركة الصينية لمواد البناء؛ ا«تلغراف»؛ صحيفة «Global construction review»موقع : المصدر

(Your Housing Group)

المورد التكنولوجيالمورد الصناعيالمطورتفاصيل المشروع

القيمة اإلجمالية للعقداألساساتالطاقةنوع الشراكة

الخطة التنفيذية

وحدة سنويا  من المنازل ميسورة التكلفة25.000سنوات 5ستوفر المصانع خالل –مصانع في المملكة المتحدة 6سيتم بناء ▪

نة مسبقة الصنع ▪ التكنولوجيات الالزمة« Barcelona Housing System»توفر –إطار من الفوالذ الخفيف والعناصر المكو 

التمويل والخبرة في مجال الهندسة والبناءCNBMستقدم ▪

فعالة من حيث الطاقة–تعمل على الطاقة الشمسية ▪

شخص1000: عدد الموظفين المتوقع▪

2.5ه اتفاقا  قيمت« غروبهاوسينغيور »وقع ت 

الشركةمليار باوند إلجراء مشروع مشترك مع 

من أجل تسليم ( CNBM)الصينية لمواد البناء

لة من منازل مسبقة الصنع وميسورة التكلفة وفعا

حيث الطاقة

مشروع مشترك

مليار 2.7

باوند

YGH250 مليون

باوند

CNBM2.5مليار

باوند
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I .الملخص التنفيذي

ملخص الفصول.    أ
المنظور االقتصادي.  ب

يتطور االقتصاد الكل  1.

الصادرات)بيانات التبادل التجاري 2.
(والواردات

تحليل القطاعات.   ج
الموارد الطبيعية1.
الزراعة2.
الصناعة3.
السياحة4.
(المالتكنولوجيا واإلع)اقتصاد المعرفة 5.
الخدمات المالية6.
التعليم7.
الرعاية الصحية8.
العقارات والبناء9.

التجزئة والتجارة10.

النقل والخدمات اللوجستية11.

االتصاالت12.

الطاقة والمياه13.

المنتشرون 14.

الكفاءة العمرانية15.

المقاربة المنهجية للمشروع.    أ

إشراك الجهات المعنية وعملية التعميم.   ب

مراجعة المستندات.   ج

III .السياق وتشخيص الوضع

II .ملخص الفصول.   أالمقدمة والمنهجية

متطلبات إصالح القطاع العام.  ب

البنية التحتية بما في ذلك مبادرات.   ج

برنامج االستثمار الرأسمالي

متطلبات المالية العامة.   د

المتطلبات التشريعية األساسية.   ه

VI .  طلعاتنات المطلوبة لدعم تحقيق التالممك

ملخص الفصول.   أ

التنسيق واإلنجاز: إطار الحوكمة.  ب

بما في ذلك المجاالت)المرحلة المقبلة .  ج

(التي تحتاج المزيد من الدراسة

VII .آليات المأسسة

ملخص الفصول.    أ

الحاجة الملحة للتغيير.   ب

للبنانالضرورات الحتمية الستراتيجية النمو.   ج

التطلعات االقتصادية ومستهدفات.    د

االقتصاد الكل ي

يةآلية ومنطق اختيار القطاعات ذات األول.    ه

ملخص الفصول.   أ

قطاعات ذات 6)التحليل المعمق للقطاعات . ب

(يإمكانية عالية للمساهمة في النمو االقتصاد
الزراعة1.
الصناعة2.
السياحة3.
اقتصاد المعرفة4.
الخدمات المالية5.
المنتشرون6.

الممك نات المؤسسية والسياسية.   د
المالية العامة1.
سهولة ممارسة أنشطة األعمال2.
السياسة النقدية3.
تفعيل التنمية االقتصادية4.
االتفاقات التجارية والدولية5.

IV .ةتطلعات لبنان االقتصادي: الرؤية

V . العوامل القطاعية المحركة للنمو

االقتصادي في لبنان

رحلة السواح. أ

منطقة تكنولوجيا البناء. ب

تراخيص وعناقيد لبنان الذكي . ج

VIII .مشاريع رائدة

مخطط الرؤية االقتصادية
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إحداث أثر فوري وواضح

مشاريع لتحقيق مكاسب3~إطالق )
(سريعة

عن إنشاء مشروع رئيسي يعبّر

الرؤية

االستفادة من الفرص المرتقبة

ها تصميم تجربة ممتعة للسائح من أول▪

مع االستفادة من تجربة إلى آخرها 

المطار في حل ته الجديدة

أنواع من المحاصيل 3-2تصدير ▪

1اللبنانية إلى أسواق جديدة

ام بالذكرى المئوية لقي1االحتفال الوطني▪

«2020لبنان »الدولة اللبنانية 

«الذكيلبنان»مركز المعرفة▪

(Smart Lebanon)

الستضافة شركات اإلبداع 

وخدمات التعاقد والتكنولوجيا 

عاتداخل وخارج الخارجي  مجم 

طرابلسمركز : مثال  )المعرفة 

(للتعاقد الخارجي

إنشاء منطقة لتكنولوجيا البناء ▪

فادة لالستبالقرب من الحدود السورية

من فرصة إعادة إعمار سوريا 

-100والعراق التي تبلغ قيمتها نحو 

مليار دوالر، وتوفير السكن 300

لماليين الالجئين العائدين

المحددة بشكل فوري لتوليد الزخم3ـعن ذلك، سيتم إطالق المشاريع الرئيسية الفضال  

سيتم تفصيل المبادرات في مرحلة الحقة1

ي ناقش الحقا  
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عات االبتكار بأنها أداة رئيسية لتطوير االقتصاد، وتنمية االبتكار، وتحف يز التعاون، ت عرف مجم 

واالستفادة من الموارد المحلية

، تحليل فريق العملبورترمايكل بقلمClusters and the New Economics of Competitionمقالة : المصدر

لماذا ت عتبر المجمعات نماذج 

اإليجابياتناجحة؟

االبتكار من خالل المنافسة

نتاجيةإتاحة جو من المنافسة بين األطراف المختلفة، مما يرفع مستوى االبتكار ويزيد اإل▪

ه اال▪ بتكارتمهيد الطريق لمزيد من اإلنتاجية في المستقبل من خالل بلورة وتيرة وتوج 

عات االبتكار وتزيدها قوة▪ ع بدورها مجم  تحفيز إنشاء أعمال جديدة توس  

التعاون

تقليل انتشار معامالت السوق من خالل تجميع البائعين والمشترين في مكان واحد▪

تعزيز التنسيق والثقة بفضل التبادالت المتكررة بين البائعين والمشترين▪

ف ويسه ل الوصول بشكل أفضل إلى أصحاب المواهب ذوي الخبرة، مما يقل ل تكاليف التوظي▪

جذب أصحاب المواهب بفضل انخفاض الحاجة إلى االنتقال من منطقة إلى أخرى

دين، وتقليل تكاليف النقل والتخزين ومخاطر زيادة ا▪ ألسعار، توفير قاعدة أوسع من المزو 

دة وخدمات ما بعد البيع وتسهيل تقديم الخدمات المساع 

االستفادة من

الموارد المحلية
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العالمات في مختلف الجوانب

عات المنشآت في تعزيز تنافسية لبنان في مختلف عناصر النجاح الرئيسية ال خاصة بأنشطة ستساهم مجم 

المعرفة 

عناصر النجاح

المقاييس الرئيسيةالرئيسية

بالمقاييس المعيارية اإلقليمية والعالميةالتنافسية مقارنة

فتنافسية التكالي

جودة المواهب

البنية التحتية

ممارسة األعمال

سيةَ المجمعات  التنافكيف تعّزز

التكاليف الكاملة ألصحاب

المواهب المتوسطة

التكاليف الكاملة ألصحاب

المواهب العالية

الجودة اإلجمالية لمجموعة 

المواهب

إعداد مناهج جامعية متخصصة

تالبنية التحتية لشبكة االتصاال

الثابتة

تالبنية التحتية لشبكة االتصاال

الالسلكية

شفافية األنظمة

البيروقراطية

الوقت الالزم لبدء األعمال

التقييم لبيئة األعمال العامة

عم دتعزز التنافسية من خالل 

، ةالحوافز الضريبي، واألسعار

المركزيةواعتماد 

تعزز المجمعات توافر 

المواهب

كات أفضل شبتوف ر المجمعات 

األلياف البصرية

ة مبّسطتلقائية وعملية▪

إلنشاء األعمال

لكافة الخدماتمتجر شامل ▪

مة اإلدارية والداع 

، تقرير التنافسية العالمية، الموقع اإللكتروني «Payscale»، الموقع اإللكتروني (Location readiness index)المعلومات مؤشر جاهزية المواقع الستضافة خدمات تكنولوجيا: المصدر

«Speedtest»البنك الدولي ،

دولة25أول 
في الترتيب

الدرجة القصوى الدول المتوسطة
في الترتيب

دولة25آخر الدرجة الدنيا
في الترتيب

مرتفعة منخفضة
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مجاالت 5على (Smart Lebanon)«لبنان الذكي»يجب أن ترتكز استراتيجية مركز االبتكار 

رئيسية

الرؤية، والرسالة، واألهداف االستراتيجية

القطاعات ذات األولوية

1

2

مجّمعات المنشآت 3

ع هيكل المجم  B

العروض العقارية C

المواقع والمراكز A

الخدمات والبنية التحتية D

المجّمعات االفتراضية ومخطط التراخيص 4

متطلبات الحصول على الترخيص A

الحوافز المقدمة B

اإلدارة الرشيدة والهيكل التنظيمي 5
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مبادرة رئيسية على أجندة لبنان القتصاد المعرفة« لبنان الذكي»ستكون مبادرة 

ة التي توف ر منظوم« المعرفة»إعداد إطار لعمل شركات ▪

عمل عالية المستوى

لقطاعات التي توفير بنية تحتية عالمية المستوى لتحفيز نمو ا▪

ترك ز على المعرفة

مالتوفير خدمات مركزية من أجل تعزيز سهولة إنشاء األع▪

إعداد نظام لمنح التراخيص من أجل ضمان الحصول على▪

الحوافز والمزايا

الرسالة الرؤية

ع  ابتكاٍر مزدهر يشك ل حجر» مجم 

لى ويرك ز عالرقمنةاألساس لبلد يعتمد 

«المعرفة

1
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ية ونوعية« لبنان الذكي»يمكن أن يقوم نجاح مركز  على أربعة مستهدفات كم  1

من خالل أربعة مستهدفات رئيسية« لبنان الذكي»يمكن قياس نجاح مبادرة 

20,000~ 
لبنان »شخص في مجتمع 

«الذكي

50+5
«تأسس هناأندرويد»إنجاز  ها في شركات ناشئة وصلت قيمتفعالية ومؤتمر دولي سنويا  

السوق إلى أكثر من مليار 

2035دوالر بحلول 

أمثلة عالمية

المؤشرات الكمية

قيمة شركات :مليون دوالر150

يجين الخر 

التوظيف في : مليون دوالر1.46

القطاع الرقمي

فعالية سنوية: 700

زيارة سنويا  : 80,000

الطالب يجدون وظائف بأجور مرتفعة

«انطلق من هناأندرويد»

مليون يورو تجد 30شركة ناشئة بقيمة 

المستثمر األول

كل ما غادرت شركة ناشئة من مركز 

االبتكار

المؤشرات النوعية 
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، يجب التركيز على خمسة قطاعات فرعية«لبنان الذكي»في مبادرة  2

اقتصاد المعرفة عبارة عن المنتجات ...

لى والخدمات المبنية على األنشطة القائمة ع

يكمن المكّون ... المعرفة إلى حد كبير

على الرئيسي القتصاد المعرفة في االعتماد

ة القدرات الفكرية أكثر من المدخالت المادي

أو الموارد الطبيعية  

“

”

، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية(Snellman)وسنلمان( Powell)بوويلبقلم  ( The Knowledge Economy)« اقتصاد المعرفة»: المصدر

خدمات األعمال/ قطاع التعاقد الخارجي . 2والرقمنةقطاع التكنولوجيا . 1

قطاع التعليم. 5قطاع الخدمات المالية. 4القطاعات اإلبداعية. 3

ءا  من يشمل كل األطراف المعنية باالبتكار المرتقب بد

تسجيل البحث والتطوير والملكية الفكرية ووصوال  إلى

براءات اختراع المنتجات وتسويقها

جاز يشمل كل األنشطة التي تقوم الشركات من خاللها بإن

ا في موقع قريب أو موقع بعيد م ن األعمال في الخارج إم 

أجل تعزيز الكفاءة

الفنون المسرحية، )القطاعات اإلبداعية الرئيسية ▪

...(الموسيقى، إلخ

(األفالم، المكتبات)القطاعات الثقافية الرئيسية ▪

، وسائل اإلعالم الرقمية)القطاعات الثقافية األوسع ▪

( النشر

(الهندسة المعمارية، األزياء)القطاعات ذات الصلة ▪

من ض" القابلة للتصدير"و" االقتصادية"يشمل األنشطة 

طالب مجال التعليم، ويكمن ذلك بشكل رئيسي في جذب ال

(المناهج، الكتب)األجانب وتصدير المواد التعليمية 

يتضمن شركات إدارة األصول باإلضافة إلى صادرات

(مكتب أبحاث أسواق األسهم: مثال  )الخدمات المالية 
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عات االبتكار يجب تقييم خمسة معايير الختيار الموقع المناسب لمجم  أ3

المعايير المجاالت

الخدمات اللوجستية

▪F1.1 :أسعار العقارات

▪F1.2 :بعد المسافة عن المطار

▪F1.3 :مدى جاهزية البنية التحتية في المنطقة

البيئة وجودة العيش

▪F4.1 :األمن

▪F4.2 :قرب الخدمات السكنية

▪F4.3 :قرب خدمات التجزئة

▪F4.4 :المظهر والطابع العام

المكان واالندماج
▪F5.1 :التوافق مغ التخطيط المدني في المنطقة

▪F5.2 :الخسارة الناجمة عن عدم اختيار هذه األرض

عات: F3.3▪توافر األرض  احتمال توسيع المجم 

▪F3.1 :مساحة األرض

▪F3.2 : (مبنىاألنظمة المتعلقة بارتفاع ال: مثال  )مساحة البناء أرض المنشآت

ب عند اختيار الموقع المناس

لمجمعات االبتكار، يجب 

أخذ قيود مختلفة بعين 

:  االعتبار

يش متطلبات السكن والع▪

الخاصة بالموظفين 

سهولة وصول ▪

انالمستثمرين إلى المك

قة القيود الفنية المتعل▪

بقطعة األرض

اختيار 

المنطقة

اختيار قطعة

األرض 

التعليم وأصحاب المواهب
▪F2.1 :كثافة انتشار المؤسسات التعليمية

F1

F4

F5

F2

F3

الحقا  مفص ل
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عات المنشآت في طرابلس وبيروت الكبرى ي ظهر التقييم األولي إمكانية إنشاء مجم  أ3

اقتراح أولي

راخيص يغّطي ت بنى مجّمعات المنشآت في بيروت وطرابلس ويتّم تطوير نظام افتراضي للت

كافة المناطق األخرى على األراضي اللبنانية

منطقة بيروت 

الجنوبطرابلسالكبرى

أولي

200457428وحدة/ أسعار العقارات ألف دوالر 

زحلة

دقيقة11ساعة ودقيقة11ساعة ودقيقة21ساعة ودقائق10 بعد المسافة عن المطار

منخفضةمنخفضةمتوسطةعالية
كثافة انتشار المؤسسات 

التعليمية

مدى جاهزية البنية التحتية في

المنطقة

تقييم ميزة الموقع النسبية

Zahle

دقائق10

وزارة المالية، خرائط غوغل، البحث الصحفي أمانة السجل العقاري في : المصدر
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عَين من المنشآت وعد ة « لبنان الذكي»تقوم استراتيجية  «  تراضيةممرات اف»على مجم 

موزعة في مناطق مختلفة

أ3

I

مجمع طرابلس للتعاقد

للخدماتالخارجي 

سي المتعلقة بشكل رئي

باألعمال والمعرفة

قرية المعرفة في 

ق ، بما فيها مناطبيروت

االبتكار والمناطق 

الرقمية والتعليمية 

والمالية، بالشراكة مع

مؤسسات رائدة

الشركات المهتّمة 

مل تحوالتيبالتصدير 

«  لبنان الذكي»ترخيص 

عَي وتنشط خارج مجم 

المنشآت

II

توضيحي

ع للمعرفة االفتراضية مجم 

ع التعاقد الخارجي  (2)مجم 

ع المعرفة  (1)مجم 
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يروت يمكن تصميم قرية المعرفة في بيروت على شكل مجموعة من المناطق من ضمنها منطقة ب

الرقمية

أ3

توضيحي

قرية يمكن إنشاء

المعرفة في بيروت

من خالل مجموعة 

من " مناطق"من عدة 

ت ضمنها منطقة بيرو

الرقمية  

منطقة بيروتتقع 

حاليا  فيالرقمية

المنطقة المخطط لها 

ويجري التخطيط 

لتوسيعها

المناطق الباقية في قرية المعرفةمنطقة بيروت الرقمية
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خاصة التي اليمكن إنشاء مجمع طرابلس للتعاقد الخارجي كتوسعة منفصلة للمنطقة االقتصادية ال

تزال قيد اإلنجاز حاليا  

أ3

توضيحي

المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلسلتعاقد الخارجيطرابلس لمجمع 

ة المنطقة االقتصادي

الخاصة في طرابلس

التي ال تزال قيد 

اإلنجاز حاليا  

مجمع طرابلس 

للتعاقد الخارجي
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ع  (2\1)مفهوم المجم 

ع المعرفة في بيروت رسم توضيحي لمجم 
ب3

توضيحي

ةمكاتب كبير

شركات ناشئة

شركات متوسطة 

وكبيرة

ةمنشأة ثقافي

معاهد 

البحوث

أكاديميات 

متخصصة

فروع مصرفية وآالت 

(ATM)الصراف اآللي 

معهد تكنولوجي 

عالمي

معهد عالمي

إلدارة األعمال

مركز حكومي للتمي ز 

الرقمي

التعاقد الخارجي في 

مجال البحوث المالية

علوم حساب المخاطر

مختبرات إبداعية 

...(إستديوهات، مسارح،)

مختبرات متخصصة ومنشآت

بعاد، الطباعة ثالثية األ)للبحوث 

(والنمذجة

مرافق العرض 

مساحات إلقامة )

أبرز مدراء األصول (المعارض

العالميين
قيةالورش التطبي

المنطقة المشتركة منطقة الخدمات التعليمية

المنطقة اإلبداعية والثقافية

كون قد ت)المنطقة التكنولوجية والرقمية 

(منطقة بيروت الرقمية

منطقة الخدمات 

المالية
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ع  (2\2)مفهوم المجم 

رسم توضيحي لمجمع طرابلس للتعاقد الخارجي

ب3

توضيحي

إدارة المواقف

محطات األلياف

محطة الكهرباء

مكاتب الشركات 

الصغيرة

مكاتب الشركات الكبيرة
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عات المنشآت مساحة بناء تبلغ  ألف 30-25~ألف متر مربع، وقد توفر 300~قد تستلزم مجم 

وظيفة 

ب3

القطاع اإلبداعيقطاع التكنولوجيايقطاع التعاقد الخارج

شركة100~

وظيفة15,000~

ألف متر مربع140~

شركة100-500~

وظيفة10000~

ألف متر مربع90~

وظيفة2,000~

ألف متر مربع18~

شركة20~

وظيفة500~

آالف متر مربع5~ 

جامعتان~

طالب أجنبي5000~

ألف متر مربع30~

قطاع التعليمقطاع الخدمات المالية
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مغرب الذي يشكل جزءا  محوريا  ضمن استراتيجية ال« كازانيرشور»مشروع: دراسة حالة

لألوفشور

ب3

«  كازانيرشور»الموقع اإللكتروني لـ: المصدر

دراسة الحالة

سنوات من إطالق المشروع5نجاح واضح في غضون 

من المكاتب الجاهزة لالستخداممتر مربع300,000مساحة ▪

مجموعة كاملة من مرافق األعمال والخدمات المتخصصة ▪

ا  منطقة مخصصة التفاقيات مستوى الخدمة تضم  مشغ ال  متخصص▪

لالتصاالت

مركز متخصص يقّدم خدمات شاملة 

صن فت الجمعية األوروبية للتعاقد الخارجي ▪

(European Outsourcing Association  )

المشروع على أنه أفضل وجهة لألوفشور

مليون دوالر400~استثمارات بقيمة ▪

وظيفة إضافية 20,000▪

شركة متعددة الجنسيات100أكثر من جذب ▪
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هي مدينة تكنولوجية في عاصمة المغرب« تكنوبوليس الرباط»: دراسة حالة

ب3

«تكنوبوليس الرباط»الموقع اإللكتروني لـ: المصدر

دراسة الحالة

متر مربع من المساحة المخصصة للعمل والخدمات300,000أكثر من ▪

ر بمساحة ▪ هكتارات107منتزه مشج 

(Loop)« لوب»نظام اتصاالت متقدم ومتوفر على مدار الساعة من شركة ▪

منطقة مخصصة التفاقيات مستوى الخدمة▪

سنوات من إطالق المشروع 5نجاح واضح في غضون 

الميزات الرئيسية للمدينة التكنولوجية

صن فت الجمعية األوروبية للتعاقد الخارجي▪

(European Outsourcing Association  )

المشروع على أنه أفضل وجهة لألوفشور

مليون دوالر375~استثمارات بقيمة ▪

وظيفة30,000▪

في الناتج المحلي مليون دوالر 375~مساهمة بقيمة ▪

2015اإلجمالي بحلول 
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ة صغيرة في زيورخ عبارة عن بوتقة تنصهر فيها شركات ناشئ« تكنوبارك»مركز : دراسة حالةب3

وفروع تابعة لشركات للبحوث والتطوير

مقابالت، البحث الصحفي: المصدر

مؤسسات يستضيف المركز شركات التكنولوجيا المتقدمة، ومقد مي الخدمات، و▪

امعيةالبحوث التطبيقية، والشركات الهادفة إلى االستفادة من البحوث الج

مشارك 1,750▪

«تكنوبارك»عضو في التحالفات األوروبية لمراكز ▪

(European Technopark alliances)

توفير الخدمات للشركات▪

خدمات البرمجة واالستشارات –

البنية التحتية والمنشآت–

برامج مرنة لالستئجار–

سنوات، وبإمكانها 10تبقى الشركات في المركز لمدة تتراوح بين شهر و▪

«تكنوبارك»المساهمة في أنشطة خدمات 

في زيورخ « تكنوبارك»أهداف مركز 

الميزات الرئيسية للمركز 

مجال إنشاء مركز لنقل التكنولوجيا من خالل ربط الفاعلين في▪

التكنولوجيا

جذب الشركات الصغيرة، وربط فرق التكنولوجيا في–

الشركات القائمة

مزج االختصاصات والقطاعات–

توفير الحوافز لتشجيع ريادة األعمال من خالل تقديم–

مسابقات خطط األعمال
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عة ومرنة، وأن تشمل يجب أن تكون العروض العقارية في مجمعات أنواع 4المنشآت متنو 

محتملة من العروض تستهدف المستأجرين من مختلف األحجام

3C

الشركات الصغيرة

والمتوسطة

الشركات المتوسطة الناشئةالشركاتالشركات الكبيرة

ت الزبا
ال
ضي

ب تف
س
ح
صممة 

ت الم
صفا

ن الموا
مزيد م

ن
ئ

الفئة المستهدفة العرض

2
المساحات المكتبية 

الجاهزة للعمل

عرض مناسب للجهات الصغيرة ذات القدرة االستثمارية 

نخفض المحدودة، فهو يسمح بإنشاء منطقة العمل بشكل سريع وم

التكلفة ومن دون مخاطر

:ملالمساحات المكتبية الجاهزة للعأحجام مختلفة من تأجير 

تمديد مثال  المكاتب المنفصلة، ال: مكاتب مجهزة بالكامل▪

يف، المسبق ألسالك تكنولوجيا المعلومات، أجهزة التكي

...تجهيز األرضية، إلخ

إمكانية التركيب خالل أيام قليلة▪

3
المساحات المكتبية 

المعّدة الفارغة 

للتجهيز

كات عرض مناسب للجهات العالمية متوسطة وكبيرة الحجم والشر

متعددة الجنسيات، ال سي ما مراكز الشركات الفرعية

مكتبية تأجير أحجام مختلفة من المساحات البيع أو 

:الفارغة المعّدة للتجهيز

مكاتب معد ة للتجهيز•

فقا  يمكن تجهيز المكاتب بحسب حاجات المستأجر وو•

لطلباته الخاصة

4
األراضي المزودة 

ب بالخدمات للبناء حس

الطلب

كات عرض مناسب للجهات العالمية متوسطة وكبيرة الحجم والشر

متعددة الجنسيات، ال سي ما مراكز الشركات الفرعية

رين بيع أو تأجير أراٍض مزودة بالخدمات لكبار المستثم

ة، مع إمكانية البناء عليها وفق ا  لطلبات ذوي الطلبات الخاص 

المستثمرين

1
المكاتب المفتوحة 

«الجاهزة لالستخدام»

:تأجير مكاتب العمل الجاهزة لالستخدام

وسهل مساحات مفتوحة وكبيرة تشمل أثاثا  بسيطا  ▪

التحريك

ماشى المصممة خصيصا  لتت« استأجر مكتبا  »خدمة ▪

مع حاجات الشركات الناشئة
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ن مجمعات المنشآت خدمات شاملة في مختلف المجاالت يجب أن تؤم 

يؤثر أي تقصير في توفير هذه الخدمات بشكل مباشر في أنشطة مختلف المستأجرين: الخدمات الالزمة للحد األدنى من عمليات المستأجرين*

غير تفصيلي

الخدمات المرتبطة بعمليات مركز االبتكار

االتصاالت

المطاعم وخدمات تأمين 

المتاجر المحليةةالخدمات المالية والبريديالرياضة والترفيهحضانة األطفالالنقل العامالطعام

B1B2B3B4B5B6B7

خدمات عامة B

الخدمات المرتبطة بعمليات مركز االبتكار A

التوظيف والموارد 

الدعم الخاص بالتجهيزالبشرية إدارة الفعالياتمركز األعمال

عمليات تكنولوجيا 

خدمات الدعم اإلداريمكتب سفرياتالمعلومات

C2C4 C3C6 C1C5C7

Cخدمات األعمال

خدمات خاصة بالمستأجرين

خدمات األمن والسريةإدارة المنشآت

مكتب االستقبال والخط 

(الطاقة)الخدمات العامة إدارة المواقفخدمات الصيانة والنظافةالهاتفي للمساعدة

A1A2A3A4A5A6

(حسب الحاجة)خدمات اختيارية خدمات ال غنى عنها*خدمات بالغة األهمية

3D
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(1/3)ت حدَّد مراحل تنفيذ الخدمات بحسب درجة أهميتها 
البتكار

ت مركز ا
طة بعمليا

ت المرتب
خدما

ال

منخفضة مرتفعة
ارعند إطالق منطقة االبتك: النصف األول

بعد تحقيق النمو  : النصف الثاني

التفاصيل

درجة األهمية بالنسبة

للمستأجرين

مرحلة التنفيذ

الوصف

خدمات األمن والسرية A2

النصف األول

النصف الثاني

مكتب االستقبال والخط الهاتفي للمساعدة A3

خدمات الصيانة والنظافة A4

النصف األول

(الطاقة)الخدمات العامة 

النصف األول

A6

إدارة المواقف

النصف األول

A5

إدارة المنشآت

النصف األول

A1

إدارة العقود مع مقدمي الخدمات▪

(ة، التكييفالسباكة، التهوئ: مثال  )إجراء الصيانة التقنية في المنطقة والمباني ▪

(الحماية ضد الحرائق: مثال  )إدارة أنظمة األمن ▪

ام نظ: مثال  )الحراسة، ومراقبة الدخول والخروج : توفير خدمات أمن المنطقة▪

، والمراقبة بالفيديو(تسجيل الدخول بواسطة بطاقة

(نضمان حماية سرية الزبائ)توفير األمن وإدارة الدخول إلى أبنية الزبائن ▪

: ال  مث)استقبال الزائرين عند الدخول وتأمين مكتب للمساعدة الهاتفية لهم ▪

(استفسارات حول العمليات

بائن معالجة كل طلبات الز: توفير خط هاتفي للمساعدة الداخلية في المنطقة▪

(المساعدة التقنية األساسية: مثال  )مركزيا  

اية ، بما في ذلك العن(األماكن المشتركة)صيانة وتنظيف الموقع والمنشآت ▪

بالمساحات الخضراء في المنطقة وخدمات النظافة والصيانة لمكاتب 

المستأجرين

توفير مواقف للمستأجرين والزائرين وإدارتها▪

لطلب في الموقع وتحديدا  تأمين الكهرباء بما يكفي لتلبية ا: تأمين المياه والكهرباء▪

على المدى البعيد

كة نقاط اتصال الشب: مثال  )إعداد وإدارة بنية تحتية داعمة لتأمين الطاقة ▪

(المزدوجة، مول د لحاالت الطوارئ

د عنيجب أخذها بعين االعتبار ▪

إنشاء المنطقة

مساحة مخصصة عند مدخل ▪

المنطقة

د عنيجب أخذها بعين االعتبار ▪

إنشاء المنطقة

د عنيجب أخذها بعين االعتبار ▪

إنشاء المنطقة

3D
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رعند إطالق منطقة االبتكا: النصف األول

بعد تحقيق النمو  : النصف الثاني

(2/3)ت حدَّد مراحل تنفيذ الخدمات بحسب درجة أهميتها 
ت العامة

خدما
ال

منخفضة مرتفعة

التفاصيل

درجة األهمية بالنسبة

للمستأجرين
مرحلة التنفيذ

الوصف

النصف األول

النصف الثاني

النصف الثاني

النصف الثاني

النصف الثاني

االتصاالت

النصف األول ر العالمية تماشي خدمات االتصاالت الهاتفية واتصاالت البيانات مع أعلى المعايي▪

المتعلقة بالجودة والسعر

إدارة البنية التحتية الخاصة بالمنطقة من قبل مشغ ل متخصص واحد▪

إمكانية ربط الزبائن بجميع المشغ لين▪

ة للوصول إلى أف▪ ضل توفير حلول مرنة تسمح بإجراء التحديثات المستمر 

التكنولوجيات المتوفرة في السوق

ضمان جودة الخدمة من خالل إبرام اتفاقات صارمة لمستوى الخدمة▪

يةمقارنة األسعار التنافسية بشكل منتظم مع المقاييس المعيارية العالم▪

اتفاقات )خدمات بأعلى جودة •

مستوى الخدمة، عدم االنقطاع، 

(حلول احتياطية

اء يجب أخذها في االعتبار منذ إنش•

المنطقة

النقل العام

توفير خدمات النقل العام في المنطقة ومحط ة خاصة به▪

(المدينة أو األحياء المحيطة)نقل الموظفين من المنطقة إلى أماكن سكنهم ▪

مكان وصول الحافلة وانتظار •

الموظفين

المطاعم وخدمات تأمين الطعام

:المصممة خصيصا  للشركاتتوفير خدمات المطاعم ▪

تأمين الطعام بشكل مشترك في مكان العمل–

خدمات إيصال الوجبات–

ةمساحة مخصصة في وسط المنطق•

منطقة مخصصة مسقوفة•توفير دار حضانة ألطفال الموظفين▪حضانة األطفال

الرياضة والترفيه

(أعمال مجتمعية... )القراءة، وكرة الطاولة،: تخصيص مكان للراحة▪

نادي رياضي، ومسارات مخصصة للدراجات :تخصيص مكان للرياضة▪

الهوائية والركض، وغرف تبديل المالبس

قاعة لأللعاب الرياضية ونادي •

رياضي

ةمساحة مخصصة في وسط المنطق•

الخدمات المالية والبريدية

فرع أو فرعان من : توفير الخدمات البريدية والمالية في وسط المنطقة▪

المصارف األكثر أهمية، إلى جانب مكتب للبريد

ةمساحة مخصصة في وسط المنطق•

المتاجر المحلية

ق»افتتاح ▪ :ن المنتجاتيضم  متاجر متعددة تقد م نوعين م« مركز صغير للتسو 

األجهزة مثل آالت أتمتة المكاتب و: منتجات متعلقة بأنشطة المستأجرين–

الحاسوبية الصغيرة

...المكتبات، سوبرماركت/األكشاك: المنتجات للموظفين–

ةمساحة مخصصة في وسط المنطق•

B2

B3

B4

B6

B5

B1

B7

النصف األول

3D
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(3/3)ت حدَّد مراحل تنفيذ الخدمات بحسب درجة أهميتها 
عمال

أل
ت ا

خدما

عند إطالق منطقة االبتكار: النصف األول

بعد تحقيق النمو  : النصف الثاني

النصف األول

النصف الثاني

النصف الثاني

النصف الثاني

النصف الثاني

عمليات تكنولوجيا المعلومات

النصف األول صة حضور دائم لشركة خدمات متخص: تركيب المعدات الحاسوبية وصيانتها▪

في المنطقة لمعالجة الطلبات الطارئة

:توفير خدمات اختيارية ذات قيمة مضافة منها▪

تزويد المستأجرين بخدمات مشتركة لتكنولوجيا المعلومات–

تقنية للمخاطر ال)تزويد مراكز البيانات بأنظمة أمنية رفيعة المستوى –

(وغير التقنية

خالل مرحلة إنشاء المنطقة، يجب •

ة تخصيص أماكن للغرف التقني

وأخذ توصيل األسالك الالزمة 

بعين االعتبار

مركز األعمال

توفير غرف لالجتماعات للمستأجرين في المنطقة▪

...تأمين خدمات شاملة منها االتصاالت، والمساعدة التنفيذية، إلخ▪

غرف لالجتماعات4-2تخصيص •

التوظيف والموارد البشرية

، وذلك تقديم خدمات التعاقد مع ذوي المهارات المنخفضة والمتوسطة وتوظيفهم▪

فين توفير الموظ–بالتنسيق مع مؤسسات وجامعات للتدريب المتخصص 

المؤقتين

ةمساحة مخصصة في وسط المنطق•

الدعم الخاص بالتجهيز

/ لك البيع بما في ذ)تقديم المشورة المتعلقة بالترتيبات واألثاث داخل المكاتب ▪

(االستئجار، عدم وجود صالة عرض

غيرةالمساعدة في الوظائف الص/ المساعدة في التركيب / تقديم خدمات النقل ▪

مكتب سفريات

توفير خدمات شراء التذاكر للمستأجرين▪

تنظيم الحجوزات الجماعية ورحالت األعمال▪

إدارة الفعاليات

إدارة وتشغيل مركز المؤتمرات▪

تنظيم الفعاليات وتعزيز المجمعات▪

مركز مخصص للمؤتمرات•

خدمات الدعم اإلداري

توفير خدمات الدعم اإلداري للمستأجرين▪

خدمات االئتمان والمحاسبة–

خدمات كتاب العدل والمحامين–

ةمساحة مخصصة في وسط المنطق•

C2

C3

C4

C6

C5

C1

C7

النصف األول

3D

منخفضة مرتفعة

التفاصيل

درجة األهمية بالنسبة

للمستأجرين
مرحلة التنفيذ

الوصف
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تماشى مع يوفر المساعدة اإلدارية للمستثمرين بما ي« مركز خدمات شاملة»سيض م المركز أيضا  

أفضل المعايير

3D

الحضور في الموقعوصف الخدمات

التسويق والبيع▪

ية والعامة جهة االتصال الوحيدة الخاصة بالمستثمرين والتي توفر الخدمات التشغيل▪

والخدمات المتعلقة بالعمل

ضة ▪ ص إنشاء منح تراخي: مثال  )حيثما أمكن، االستفادة من الصالحيات اإلدارية المفو 

(األعمال والبناء

فرع محلي▪

%40دوام جزئي بنسبة ▪

مركز خدمات شاملةهدف 

جمع كل الخدمات اإلدارية ▪

ساحة في نفس المالرئيسية 

المخصصة في منطقة 

االبتكار مع تفويض 

صالحيات معينة

ءات تسريع وتبسيط اإلجرا▪

من خالل موظفين بدوام 

لبية كامل معني ين فقط بت

حاجات المستثمرين في 

مركز االبتكار

المكتب التجاري

–المكتب اإلداري 

اإلجراءات اإلدارية 

المتكررة

تراخيص البناء▪

التدقيق في المستندات وتوقيعها▪

فرع محلي▪

%40دوام جزئي بنسبة ▪

تبسيط إجراءات فتح الشركات وتسريعها▪

التوجيه ودعم المستثمرين▪

هيئة بدوام كامل أو فرع ▪

محلي

على األجور ضريبة القيمة المضافة، الضريبة: تبسيط اإلجراءات الضريبية والمالية▪

...والرواتب، ضريبة الدخل، إلخ

هيئة بدوام كامل أو فرع ▪

محلي

جمع الخدمات الجمركية في مكان واحد في المنطقة▪

مراقبة السلع–

االستمارات اإلدارية وأوراق القبول والخروج–

هيئة بدوام كامل أو فرع ▪

محلي

ةمطّور ومدير المنطق

بلديتا بيروت 

وطرابلس

المؤسسة العامة 

رات لتشجيع االستثما

«يدالإ»في لبنان 

الهيئات الضريبية

الجمارك

وزارة العمل

رد  تكاليف التدريب ودعمها▪

إصدار تراخيص العمل والسكن لألجانب▪

ائف الشاغرةتوفير قاعدة بيانات الباحثين عن عمل لتحديد األشخاص المناسبين للوظ▪

:توفير اإلجراءات اإلدارية الرئيسية▪

تسجيل الموظفين–

إفادات الرواتب–

االشتراكات ومدفوعات االستحقاقات–

هيئة بدوام كامل أو فرع ▪

محلي
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«لبنان الذكي»مهمة منح تراخيص « إيدال»و« السجل التجاري»يمكن أن يتول ى  4A

ياالرقمنة والتكنولوج

القطاعات المتعلقة 

باإلبداع

الخدمات المالية

التراخيص« إيدال-المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان »أو « السجل التجاري»يمنح 

التراخيص« إيدال»أو « السجل التجاري»يمنح 

لب يمأل المستثمر األجنبي ط▪

الحصول على ترخيص 

قد مه لالستثمارات األجنبية وي

«إيدال»لـ

من توفر « إيدال»تتحقق ▪

م المؤهالت في الطلب المقد  

لها وتتأكد من توافقه مع 

متطلبات الترخيص

يتم ملء طلب الحصول على▪

ة ترخيص للشركات المحلي

«سجل التجاري»ويقد م للـ

:شروط الحصول على الترخيص

كافة الشركات المسجلة في القطاعات ▪

المستهدفة

%  30يساهم التصدير في تحقيق أكثر من ▪

ى من اإليرادات قبل مرور ثالث سنوات عل

منح التراخيص

خدمات إدارة األعمال 

والتعاقد الخارجي

شروط الحصول على 

:الترخيص

يتخطى عدد ▪

الوظائف التي 

ن يشغلها لبنانيو

وظيفة100الـ

يساهم التصدير▪

ر في تحقيق أكث

من % 30من 

اإليرادات

دةتأسيس مشاريع جدي
ع االستثمار في مشاري

قائمة

التعليم

االستثمار في مشاريع

قائمة
تأسيس مشاريع جديدة

شروط الحصول على 

:الترخيص

ت كافة االستثمارا▪

الرأسمالية التي

1تتخطى قيمتها 

مليون دوالر

يساهم التصدير▪

ر في تحقيق أكث

من % 30من 

اإليرادات

الشركات المحليةاالستثمارات األجنبية
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، يجب تقديم الحوافز للشركات التي تستوفي معايير الترخي ص، وهذه الحوافز من أجل تحقيق النمو 

تقع ضمن خمس فئات رئيسية

4B

ومراكز تقّدم دول عّدة حوافز مختلفة لجذب االستثمارات األجنبية إلى مراكز التعاقد الخارجي

التكنولوجيا

تي يمكن أن يطّور لبنان حزمة جديدة من الحوافز أو أن يستفيد من تلك ال

«إيدال»تقّدمها 

سيتم تصميم حزمة مفّصلة لكل قطاع▪

يمكن على المدى القصير االستفادة من حزم الحوافز التي▪

«إيدال»تقّدمها 

الدعم الحكومي لتكاليف 

التدريب

لتكاليف % 50~بنسبة تقديم دعم حكومي 

التدريب

الضرائب المفروضة

على دخل الشركات

10-5اإلعفاء من ضريبة الدخل على مدى 

ل ويتبعه ضرائب مخففة على دخسنوات، 

الشركات

ة الرسوم الجمركية والضريب

على القيمة المضافة

اإلعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة 

للواردات المرتبطةعلى القيمة المضافة

بعمليات الشركات

الدعم الحكومي ألسعار 

الخدمات العامة واالتصاالت

ترنت الالسلكي واإلنأسعار مخفضة لإلنترنت 

مخفضة عبر الشبكة الثابتة، إضافة إلى أسعار

للكهرباء والمياه

العملية الخاصة بتأشيرات

العمال األجانب

مبّسطة إلصدار التأشيراتعملية سهلة و

للعمال األجانب

سنوات10على مدى إعفاء من ضريبة الدخل ▪

تجهيزات على الالمفروضةضريبة القيمة المضافة / اإلعفاء من الضريبة الجمركية ▪

الرأسمالية المستوردة 

اء دعم أسعار الكهرب: محفزات إضافية مقد مة من قبل الحكومات المحلية، مثال  ▪

...، إلخواألراضي

الهند

سنوات8-4على مدى من ضريبة الدخل إعفاء▪

على إجمالي الدخل بعد انقضاء فترة اإلعفاء % 5معدل خاص للفائدة بنسبة ▪

الضريبي

وردةالتجهيزات الرأسمالية المستالمفروضة على اإلعفاء من الضريبة والرسوم ▪

بينيليالف

دعم تكاليف التدريب وإعادة التدريب▪

سنوات للمراكز التي تضم  3لتكاليف التدريب لـ( في براغ% 30% )35نسبة –

سنوات للمراكز األخرى5وظيفة وتكاليف التدريب لـ100أقل  من 

التشيك

على اإليرادات بالعملة % 50ثم األولى 5ال ضريبة على الشركات خالل السنوات الـ▪

األجنبية

ال ضريبة على القيمة المضافة▪

الرسوم الجمركيةمنإعفاء ▪

نقل مجاني لرأس المال▪

المغرب
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ة بحسب قطاع الشركة، وموقعها وعملياتها في مشاريع جد قائمة/يدةقد تتغي ر الحوافز المقدم  4B

كارمشاريع قائمة خارج منطقة االبتمشاريع قائمة داخل منطقة االبتكار مشارع جديدة خارج منطقة االبتكارمشارع جديدة داخل منطقة االبتكار

أولي

اإلعفاء من ضريبة 

10-5الدخل على مدى 

ب ويتبعه ضرائسنوات، 

مخففة على دخل 

الشركات

الضرائب 

المفروضة على 

دخل الشركات

ت أسعار مخفضة لإلنترن

بر الالسلكي واإلنترنت ع

ة إلى الشبكة الثابتة، إضاف

ء للكهرباأسعار مخفضة 

والمياه

الدعم الحكومي 

ألسعار الخدمات 

العامة واالتصاالت

بة بنستقديم دعم حكومي 

بلتكاليف التدري% 50~
الدعم الحكومي 

لتكاليف التدريب

اإلعفاء من الرسوم 

ى الجمركية والضريبة عل

ات للواردالقيمة المضافة 

المرتبطة بعمليات 

الشركات

الرسوم الجمركية 

والضريبة على 

القيمة المضافة

مبّسطة عملية سهلة و

مال للعإلصدار التأشيرات 

األجانب

العملية الخاصة 

بتأشيرات العمال 

األجانب

التعاقد الخارجي
الرقمنة 

والتكنولوجيا

القطاعات المتعلقة

باإلبداع
التعليمالخدمات المالية

مبادئ توجيهية4تم اتباع 

:  عند تحديد الحوافز

أن ت قدَّم الحوافز ▪

الضريبية ضمن 

مجمعات االبتكار فقط

لمواجهة التهرب 

الضريبي

كومي أن ي قدَّم الدعم الح▪

ألسعار الخدمات العامة 

للجميع

كومي أن ي قدَّم الدعم الح▪

ألسعار التدريب في 

مجال التعاقد الخارجي 

فقط

ة أن يتم تبسيط عملي▪

ت الحصول على تأشيرا

سفر للقطاعات التي

تتطلب نقل المعرفة

دون غيرها من 

القطاعات
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، وذلك سيتول ى فريق عمل مؤلف من مسؤولين في القطاعين العام والخاص مسؤولية اإلنجاز

بدعم من فريق إداري صغير

5

يتمت ع ( أعضاء7إلى 4)تنفيذي صغير فريقاالستفادة من خدمات ▪

ر ، باإلضافة إلى مديالعقاراتأو /والقطاع الخاص في مجال بالخبرة 

ن العام في حال الشراكة بين القطاعي)مشروع يعمل كممثل عن الشريك 

(والخاص

الهيئات المتعاقدة المختلفة

«لبنان الذكي»فريق عمل 

فريق إداري

للعمل الكافيَْينالوقت والشغف ذوي لألفرادتخصيص هذا الفريق ▪

باأللقاب الشكليةوالذين ال يكتفون 

عضوا  20أعضاء إلى 10نحو : الهدف▪

ة وزارة الثقافة، وزار)هيئات القطاع العام الرئيسية المعنية –

االتصاالت، وزارة االقتصاد، وزارة األشغال العامة، مصرف 

(لبنان، إيدال

ية، الخدمات الثقافية، والتكنولوج)العاملون في القطاع الخاص –

(والتعليمية، والمالية

ين في حال الشراكة ب)الشركاء المتعاقدون في القطاع الخاص –

(القطاعين العام والخاص

لمبادرة لتنفيذ مشروع اتحديد االتجاه العام يكمن دور فريق العمل في ▪

الرئيسية

هيئة التنمية االقتصادية
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لمجمع التعاقد الخارجي في طرابلسمراحل اإلنجاز الرئيسية

الموعد النهائي المستهدفوصف مراحل اإلنجاز الرئيسية

2018كانون األول 1إنجاز الخطة الرئيسية

2018كانون األول 31تهيئة المطورين العقاريين

2019كانون الثاني 1بدء مرحلة البناء

2020أيار 1(مستأجرا  25)تشغيل مجمع التعاقد الخارجي 

2021أيار 1في المركز100تهيئة المستأجر رقم 

يعتمد اإلطار الزمني على موافقة الحكومة على الخطة االقتصادية
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لقرية المعرفة في بيروتمراحل اإلنجاز الرئيسية

الموعد النهائي المستهدفوصف مراحل اإلنجاز الرئيسية

2018كانون األول 1إنجاز الخطة الرئيسية

2018كانون األول 31تهيئة المطورين العقاريين

بدء مرحلة البناء
2019كانون الثاني 1

2020أيار 1(مستأجرا  25)تشغيل قرية المعرفة 

2021أيار 1في قرية المعرفة100تهيئة المستأجر رقم 

يعتمد اإلطار الزمني على موافقة الحكومة على الخطة االقتصادية
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«لبنان الذكي»لخطة منح التراخيص لمبادرة مراحل اإلنجاز الرئيسية

الموعد النهائي المستهدفوصف مراحل اإلنجاز الرئيسية

ة أهمها اإلعفاء من الضرائب ودعم المرافق العام)المناقشة والتفاوض بشأن الحوافز 

(وقطاع االتصاالت
2019كانون الثاني 1

2019آذار 30صياغة مستلزمات الحوافز ومنح التراخيص

2019حزيران 30إقرار مجلس النواب لخطة منح التراخيص والحوافز

2019تموز 15(Smart Lebanon)"لبنان الذكي"منح أول رخصة من مبادرة 

2019كانون األول 31رخصة لشركات مؤهلة500منح 

يعتمد اإلطار الزمني على موافقة الحكومة على الخطة االقتصادية
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لمجمع التعاقد الخارجي في طرابلس(Gantt)جدول غانت 
كانون الثانيكانون األولتشرين الثانيتشرين األولأيلولآب

06.13.20.27.03.10.17.24.01.08.15.22.29.05.12.19.26.03.10.17.24.31.07.14.21.

بهدف تقديم الخطة األساسية" لتبادل اآلراءورشة عمل"تنظيم 

للمنطقة وجمع المالحظات واألفكار إلخ

فريق التعاقد الخارجي إعداد خطة أولية لمجمع التعاقد الخارجي تتضمن

...الهيكلية والبنية التحتية والخدمات المقترحة

(عند االقتضاء)الحصول على تراخيص البناء الالزمة 

فريق التعاقد الخارجي

مع االتحاد لتقديم الخطة الرئيسية وجمع المالحظات" ورشة عمل للمواءمة"تنظيم 

(عند االقتضاء)الحصول على حقوق ملكية األراضي 

3ورشة العمل 

المطورإطالق المرحلة األولى من بناء المنطقة

فريق التعاقد الخارجي

( بما في ذلك الزيارات اإلضافية إلى الموقع)تطوير خطة رئيسية كاملة للمنطقة 

مع األخذ باالعتبار خطة التنفيذ على مراحل

فريق التعاقد الخارجي

فريق التعاقد الخارجي

فريق التعاقد الخارجي

فريق التعاقد الخارجي

المقاول/

الجهة المسؤولة

مع االتحاد لوضع اللمسات األخيرة" ورشة عمل للمواءمة"تنظيم 

على خطة المنطقة، بما في ذلك تحديد الموقع

النشاط

تحديد المطور وتهيئته

فريق التعاقد الخارجي

فريق التعاقد الخارجي

إعداد قائمة طويلة بالمستثمرين الرئيسيين المحتملين 

وبالجهات المعنية ذات الصلة( الشركات التي يديرها المنتشرون اللبنانييون: مثال  )

القيام بزيارات أولية إلى الموقع وإجراء تقييم أولي للجدوى

اللجنة التوجيهية للرؤية

تحديد خيارات األراضي لمنطقة التعاقد الخارجي

فريق التعاقد الخارجي

2ورشة العمل 

1ورشة العمل 

«اتحاد غير رسمي»التواصل مع الجهات المعنية األساسية لتشكيل 

يلعب دورا  استشاريا  في التخطيط للمنطقة

إيدال

فريق التعاقد الخارجي

تحسين خطة المنطقة استنادا  إلى مالحظات االتحاد

فريق التعاقد الخارجي

تشكيل وتهيئة فريق من جميع الجهات الفاعلة 

من القطاع العام للدفع بالجهود

أولي جدا  
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لقرية المعرفة في بيروت(Gantt)جدول غانت 
كانون الثانيكانون األولتشرين الثانيتشرين األولأيلولآب

06.13.20.27.03.10.17.24.01.08.15.22.29.05.12.19.26.03.10.17.24.31.07.14.21.

فريق عمل المجمعات

بهدف تقديم الخطة األساسية" اآلراءورشة عمل لتبادل"تنظيم 

للمنطقة وجمع المالحظات واألفكار إلخ

المقاول/فريق عمل المجمعات( بما في ذلك الزيارات اإلضافية إلى الموقع)تطوير خطة رئيسية كاملة للمنطقة 

3ورشة العمل 

مع االتحاد لتقديم الخطة الرئيسية وجمع المالحظات" ورشة عمل للمواءمة"تنظيم 

فريق عمل المجمعات

(عند االقتضاء)الحصول على تراخيص البناء الالزمة 

فريق عمل المجمعات

تحديد خيارات األراضي لقرية المعرفة في بيروت

فريق عمل المجمعات

فريق عمل المجمعات

فريق عمل المجمعات

«اتحاد غير رسمي»التواصل مع المجلس االستشاري لتشكيل 

يلعب دورا  استشاريا  في التخطيط للمنطقة

1ورشة العمل 

تشكيل وتهيئة فريق من جميع الجهات الفاعلة 

من القطاع العام للدفع بالجهود

تشكيل مجلس استشاري مؤلف من جهات فاعلة أساسية 

في القطاع الخاص في المجاالت األربعة ذات األولوية

إعداد خطة أولية لقرية المعرفة في بيروت تتضمن

...الهيكلية والبنية التحتية والخدمات المقترحة 

النشاط

فريق عمل المجمعات

فريق عمل المجمعات

فريق عمل المجمعات

تحديد المطور وتهيئته

فريق عمل المجمعات

تحسين خطة المنطقة استنادا  إلى مالحظات االتحاد

القيام بزيارات أولية إلى الموقع وإجراء تقييم أولي للجدوى

فريق عمل المجمعات

المطور

(عند االقتضاء)الحصول على حقوق ملكية األراضي 

فريق عمل المجمعات

الجهة المسؤولة

المباشرة ببناء المجمعات

مع االتحاد لوضع اللمسات األخيرة" ورشة عمل للمواءمة"تنظيم 

2ورشة العمل على خطة المنطقة، بما في ذلك تحديد الموقع

اللجنة التوجيهية للرؤية

أولي جدا  
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«لبنان الذكي»لمنح التراخيص في مبادرة (Gantt)جدول غانت 
20182019

2ك1ك2ت1تأيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباط2ك

إعداد اإلجراءات الالزمة لتقديم طلبات المستثمرين األجانب للحصول على التراخيص

مراجعة جميع حزم الحوافز المعروضة حاليا  على صناعات المعرفة

(التعاقد الخارجي والخدمات المالية والثقافة والتعليم والتكنولوجيا)

الجهة المسؤولةالنشاط

السجل التجاري/ إيدال 

بشكل أساسي اإلعفاء الضريبي المؤقت)القيام بمقارنات معيارية متعلقة بقيمة الحوافز التي تقدمها الدول األخرى 

(والجمارك وتخفيض تكاليف خدمات المرافق ودعم تكاليف التدريب

السجل التجاري/ إيدال 

إجراء مناقشات حول طاولة مستديرة مع خبراء في المجال لتطوير

(محلي ة/مشاريع أجنبية)و( قائمة/مشاريع جديدة)مجاالت 4معايير األهلية في 

األولية التي تربط قائمة البيانات5x5الحوافز /مراجعة مصفوفة المنافع/تطوير

(الشبيهة بتلك الواردة في المبادرة الرئيسية)بالقطاعات ذات األولوية 

السجل التجاري/ إيدال 

السجل التجاري/ إيدال 

مجلس النواب

السجل التجاري/ إيدال 

السجل التجاري/ إيدال 

إجراء مناقشات حول طاولة مستديرة مع خبراء في المجال لمراجعة تشريع الترخيص

إعداد اإلجراءات الالزمة لتقديم طلبات الشركات المحلية للحصول على التراخيص

صياغة مسودة لمصفوفة األهلية للحصول على التراخيص 

التي من شأنها تحديد متطلبات الحصول على حزم الحوافز

تعيين شخصين من إيدال وشخصين من السجل التجاري لتشكيل فريق عمل

السجل التجاري/ إيدال 

تقديم مسودة التشريع وموافقة مجلس النواب عليها

تطوير نموذج مالي لفهم أثر الحوافز على خطط أعمال الشركات وعلى موازنة الحكومة

وضع اللمسات األخيرة على مصفوفة الحوافز 

والحصول على موافقة إيدال وقيادة السجل التجاري

السجل التجاري/ إيدال 

مجلس النواب/إيدال

السجل التجاري/ إيدال 

إجراء مناقشات حول طاولة مستديرة مع خبراء في المجال

بهدف مراجعة قيمة الحوافز المقدمة وتحفيزها

وضع اللمسات األخيرة على مصفوفة األهلية

والحصول على موافقة إيدال وقيادة السجل التجاري

السجل التجاري/ إيدال 

صياغة مسودة تشريع الترخيص لتحديد حزم الحوافز ومتطلبات األهلية لكل حزمة

مجلس النواب/إيدال

لمنح التراخيص " لبنان الذكي"إطالق خطة 

وإعطاء التراخيص ألول مجموعة من الشركات

السجل التجاري/ إيدال وضع اللمسات األخيرة على تشريع الترخيص والحصول على موافقة إيدال وقيادة السجل التجاري

إيدال

السجل التجاري

السجل التجاري/ إيدال 

السجل التجاري/ إيدال 1000المستثمر رقم /إعطاء الرخصة للشركة

أولي جدا  

أعضاء الفريق

حزم الحوافز والدعم

األهلية والمتطلبات

صياغة مسودة 

تشريع الترخيص

إطالق تراخيص 

لبنان "مبادرة 

 Smart)”الذكي

Lebanon)

المجاالت


