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 رئاسة مجلس الوزراء / مجلس الخدمة املدنية -

 الوزراء / التفتيش املركزي رئاسة مجلس  -

تقرير حول األعمال االدارية للمديرية العامة لالقتصاد والتجارة للفصل 

 .0202والبرامج املعدة للعام  0202الثاني من العام 

 

: في 
ً
 العامة لالقتصاد والتجارةاملديرية  أعمالأوال

_______________________ 

 مديرية حماية املستهلك 1.1

 حماية املستهالك بالعديد من األعمال أبرزها:قامت مديرية 

 في العمل الرقابي: -2.2.2

تكثيف اعمال املراقبة على نقاط البيع للتأكد من االلتزام بالنصوص القانونية النافذة السيما لجهة االلتزام  -

 بقرار نسب االرباح التجارية.

للمواد الغذائية للتثبت من عدم تحقيق ارباح غير تكثيف اعمال املراقبة على الشركات املستوردة وباالخص  -

 مشروعة عبر رفع االسعار بشكل غير مبرر.

التأكد من االلتزام بأسعار السلع املدعومة والتقيد بتسليم الكميات املدعومة املصّرح عنها في املديرية العامة  -

 لإلقتصاد والتجارة.

واملقاهي   Cateringة الغذاء  كاملطاعم  والفنادق  وتشديد الرقابة على قطاعات تجارية معنية بسالم  -

 ةوالسناك  واالفران واملطاحن  ومستودعات املواد الغذائية  والسوبرماركت واملالحم واملسامك لضبط اي

 مخالفات.

/أ.ت  011/0االستمرار في التشدد في مراقبة قطاع املولدات الكهربائية الخاصة بهدف حسن تطبيق القرار  -

ومتابعة شكاوى املستهلكين املتعلقة بهذا القطاع،  6/6/8102ر عن وزير االقتصاد والتجارة بتاريخ الصاد
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والتنسيق مع االجهزة االمنية والقضاء املختص التخاذ االجراءات الالزمة التي تصل الى حد مصادرة املولدات 

 املخالفة.

 خالل فترة االعياد في شهر كانون االول  تشديد الرقابة  على محالت الحلويات والشوكوال والباتيسر  -
ً
ي  خصوصا

 االوزان. دقةلضبط اي مخالفات تتعلق بالسالمة الغذائية كما باالسعار و 

متابعة التحقيق في شكاوى املستهلكين التي ترد عبر الخط الساخن او التطبيق االلكتروني على الهواتف الذكية  -

 جتماعي.او صفحات الوزارة على مواقع التواصل اال 

التشدد في مراقبة السلع الغذائية وغيرها الخاضعة لصالحية  وزارة االقتصاد والتجارة على املعابر الحدودية   -

 للتثبت من مطابقتها للمواصفات والنصوص القانونية النافذة قبل السماح بإدخالها الى االراض ي اللبنانية.

ة املحروقات وصحة كيل املضخات وااللتزام باالسعار التشدد في مراقبة محطات الوقود للتثبت من نوعي -

 الرسمية  ومن عدم احتكار املادة.

مراقبة مراكز تعبئة الغاز والشركات املوزعة  للتأكد من صحة اوزان قوارير الغاز املنزلي ومن التقيد باالسعار  -

 الرسمية  ومن عدم احتكار املادة.

حال التي تتعاى  صناعة وتجارة مواد التعقيم الخاصة بمكافحة تكثيف اعمال املراقبة على الشركات وامل -

 الجائحة املستجدة للتأكد من مطابقة هذه املواد للمواصفات املطلوبة.

 مراقبة محالت وشركات املصوغات واملجوهرات والتأكد من االلتزام بالنصوص القانونية النافذة. -

 املديرية:وتظهر االرقام في الجدول التالي بعض انجازات 

عدد محاضر  عدد الدوريات

 الضبط

عدد املؤسسات  عدد الشكاوى 

 املراقبة

عدد املولدات 

 املصادرة

عدد عينات 

 املواد الغذائية

2201 591 2012 0022 0 5212 

 

 الشراكة مع املؤسسات الرسمية واملجتمع املدني : 0.0.8
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في العمل الرقابي ملديرية حماية املستهلك من القيام بدورة تدريبية ملتعاقدي الجيش وذلك بهدف اشراكهم  -

 خالل قيامهم برصد املخالفات في االسواق وإبالغ املديرية بها لتتمكن من ضبط اي مخالفات.

التنسيق مع وزارتي الزراعة والسياحة وتنظيم دوريات مشتركة بهدف توحيد جهود االدارات املعنية بمراقبة  -

 في االسواق. االسواق اآليلة الى ضبط املخالفات

 

 املحافظاتمختلف مصالح االقتصاد والتجارة في  1.2

 الشمالمحافظة في االقتصاد والتجارة مصلحة  1.2.1

يد اسعار السلع و نسب جوالت يومية دائمة في أسواق الشمال هدفها حماية املستهلك من االستغالل على صع -0

الكيل و الوزن و االحتكار و االمتناع عن البيع، فاملصلحة الغش في السلع من ناحية النوعية، و ناحية األرباح، و 

 لتحقيق أهداف مديرية حماية املستهلك على هذا الصعيد.
ً
 لم توفر جهدا

 في مرفأ ىرابلس بهدف الكشف على البضائع و السلع الواردة من الخارج و الخاضعة  -8
ً
تواجدت املصلحة يوميا

فت املراقبين 
ّ
مهمة الكشف و أخذ العينات للفحص و التحليل و التأكد من صحة لتأشيرة وزارة االقتصاد فكل

 األوراق و املستندات املرفقة بالبيان الجمركي.

تابعت املصلحة بواسطة مراقبيها قضايا السلع املدعومة،  و اعتمدت في هذا املجال على ما كانت تزودنا به  -3

النهائية من  السلع و من يتعامل معهم في السوق الوزارة من جداول و اسماء و عناوين و تعهدات ملستوردي هذه 

 محال ت وسوبرماركت.

استمرت املصلحة في مراقبة قطاع املولدات الكهربائية و اصحابها و متابعة الشكاوى في هذا املجال للتأكد من  -4

 التزام ما يصدر من قرارات ذات صلة و نظمت محاضر ضبط بحق املخالفين.

 ملتابعة قضية الطحين املدعوم و الخبز ومطابقتها للقرارات التي أولت املصلحة خالل هذه الفتر  -5
ً
 خاصا

ً
ة اهتماما

 تصدر في هذا املجال ملا لها من أهمية خاصة.

قامت املصلحة بمتابعة الشكاوى الواردة من االدارة املركزية أو التي تقدم بها املواىنون مباشرة عبر اتصاالت  -6

عالجت املصلحة معظم هذه الشكاوى بوسائل مختلفة و ذلك إما  هاتفية أو بحضورهم إلى املصلحة و قد

 بالتسوية بين الطرفين اذا كانت ممكنة أو بتنظيم محضر ضبط بحق املشكو منه إذا ثبتت مخالفته.

 التنسيق مع االجهزة االمنية و تنظيم دوريات مشتركة عديدة بمؤازرة أمن الدولة. -7
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 44  محضر ضبط بحق املخالفين في شتى أنواع األنشطة التجارية.محضر ضبط :تم تنظيم أربعة و تسعين 

 046 .صهريج: إجراء مائة و ست و تسعين عملية  كيل للصهاريج و اصدار الشهادات العائدة لها 

 071 .شكوى: معالجة  و تسوية  قضايا و مشاكل وردت إلى املصلحة ضمن مائة و سبعون شكوى 

 768 عرضت على املصلحة بيان جمركي: الكشف و املعاينة و ا 
ً
 جمركيا

ً
لتأشير على سبعمائة و اثنان و ستين بيانا

 عينة : بلغ عدد العينات املأخوذة مما حوته هذه البيانات من بضائع خمسمائة و سبعين عينة. 571و 

 52 .عينة من االسواق: بلغ عدد العينات املأخوذة من السوق املحلي ثماٍن و خمسين عينة 

 4025 :بلغ عدد املؤسسات التجارية التي قام املراقبون بزيارتها أربعة آالف و مائة و خمسة و   مؤسسة تجارية

 ثمانين مؤسسة.

 278  كيل محطة: بلغ عدد محطات املحروقات التي جرى الكشف عليها للتأكد من صحة كيلها و التزامها

 باألسعار الرسمية ثمانمائة و اثنان و سبعين محطة.

 006 عدد املولدات الكهربائية  التي راقبتها املصلحة  خالل هذه الفترة مائة و ستة عشر  مولد كهربائي: بلغ

.
ً
 مولدا

 

 مصلحة االقتصاد والتجارة في محافظة الجنوب 1.2.2

 جولة تفتيشية شملت:410 مهمات املراقبة: قام مراقبو املصلحة ب 

املواد الغذائية  ملراقبة تواريخ صالحية املواد املحالت واملؤسسات التجارية والسوبرماركت الكبيرة ومستودعات 

الصادر عن وزارة  877/0الغذائية واالستهالكية واسعارها واحتساب نسب االرباح للتاكد من االلتزام بالقرار رقم 

 االقتصاد  والتجارة.

  أ.ت/م 5/0قم محال بيع الفروج واملالحم واملسامك ومحال بيع البيض للتاكد من االلتزام بالقرار املشترك ر/

 املتعلق بتحديد اسعار الدجاج واللحوم والبيض ومشتقاتها. 2/01/8181تاريخ 

  لناحية  04/4/8181/ح.ش تاريخ 83افران الخبز  الكبيرة للتاكد من االلتزام بقرار وزارة االقتصاد والتجارة رقم

 تحديد سعر ووزن ربطات الخبز.

 رقم  25تزام بقرار تحديد سعر مبيع دقيق القمح املوحد فئة مراقبة مستودعات بيع الطحين للتاكد من االل

 الصادر عن وزير االقتصاد والتجارة. 81/00/8181/ح.ش تاريخ 86
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  محطات املحروقات ومحطات تعبئة الغاز للتاكد من االلتزام باالسعار الرسمية للمحروقات السائلة الصادرة عن

 وزارة الطاقة واملياه.

  الخاصة للتاكد من االلتزام بالتسعيرة الرسمية للكيلوات الصادرة عن وزارة الطاقة واملياه.املولدات الكهربائية 

 .املكتبات: للتاكد من االلتزام باالسعار الرسمية للكتب الصادرة عن مركز االنماء والبحوث التربوي 

  ادارة حصر التبغ والتنباك.محال ومراكز بيع الدخان: للتاكد من االلتزام باالسعار الرسمية للدخان الصادر عن 

  ىلمبات محطات محروقات ، إضافة إلى املحطات التي أعطي أصحابها  ىلب كيل ورصرصة 34جرى تنفيذ

ىلب كيل صهاريج محروقات و  66خالل جوالت املراقبة مذكرات تصليح بسبب وجود خلل في الكيل. وتنفيذ 

 ىلبات كيل عدادات صهاريج. 05

  دمة مباشرة من أصحاب العالقة أو محالة من الوزارة واتخذت اإلجراءات الالزمة شكوى مق034تم التحقيق ب

 بشأنها .

  تحليل عينات : من خالل املراقبة على صالحية املواد الغذائية ومطابقة مواصفات املواد االستهالكية مع

نة ارسلت جميعها عي34الشروط القانونية ومطابقة املحروقات مع املواصفة القياسية اللبنانية تم سحب  

معهد البحوث الصناعية(  –للتحليل في املختبرات املعتمدة )مختبر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الجنوب 

. 

 في الوزارة   بشكل دوري وإرسال معدل األسعار األسبوعي إلى املكتب الفني :جمع أسعار الفواكه والخضار واللحوم

 كل أسبوع.صباح يوم االثنين أو الثالثاء من 

  بحق أصحاب العالقة الذين خالفوا   محضر ضبط046قمع املخالفات: بنتيجة الجوالت التفتيشية ، تم تنظيم

األنظمةوالقوانين املعمول بها لجهة عدم التقيد باألسعار الرسمية املعتمدة أو حيازة وبيع مواد غير مطابقة 

 .للشروط القانونية

 

 ي محافظة النبطيةمصلحة االقتصاد والتجارة ف 1.2.3

 إن برنامج مصلحة االقتصاد والتجارة في محافظة النبطية ووفقا للصالحيات املنوىة بها يتمحور حول:

 * املراقبة الشاملة لألسعار لجهة إعالن أسعار مبيع السلع و املواد و االلتزام بنسب األرباح املحددة

 * مراقبة تواريخ صالحية املواد الغذائية.

 لتزام بشروط سالمة الغذاء و شروط التخزين في املستودعات.* مراقبة اال
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 * مراقبة األوزان و املكاييل.

 * التحقيق بالشكاوى الواردة من مكتب الشكاوى في الوزارة أو الواردة مباشرة إلى املصلحة و متابعتها.

 * مواكبة امللفات في املواضيع الطارئة:

 أوزان و أسعار ربطات الخبز. -

 و أسعار فواتير الغاز السائل.أوزان  -

 أسعار و مكاييل املحروقات. -

 كيل و رصرصة ىلبات محطات املحروقات. -

 أسعار بيع البيض و الفروج. -

 أسعار مبيع اللحوم. -

 أسعار و أوزان الطحين. -

 إعالن أسعار الفاكهة و الخضار. -

 أسعار و أوزان العلف الحيواني. - 

 واملواد املدعومة.متابعة و مراقبة السلع  -

 سحب عينات للفحص الكيميائي و الجرثومي والتأكد من الجودة. -

 

 جولة تفتيشية شملت: 416و قد قام مراقبو املصلحة ب

 محالت و مؤسسات تجارية و سوبرماركت و مستودعات  -

 محال بيع فروج و مالحم -

 أفران خبز -

 محطات محروقات و محطات تعبئة الغاز      

 ت كهربائية مولدا -

 باتيسيري و محالت حلويات -

 محال بيع الفاكهة و الخضار بالجملة و املفرق  -

 شكوى  052التحقيق ب  -

 عينة و أرسلت إلى املختبرات املعتمدة 04تم سحب  -

 محضر ضبط037تم تنظيم  -
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 مصلحة التجارة 2.0

الزراعية والصناعية بالتعاون مع مصرف ال شك أن ادارة دعم السلة االستهالكية املوسعة وموادها األولية 

وذلك وفقا ألحكام  8181لبنان كانت من أهم املهام التي قامت بها مصلحة التجارة خالل النصف الثاني من 

حيث تتولى وزارة االقتصاد  2/7/8181/أ.ت الصادر عن وزير االقتصاد والتجارة بتاريخ 27/0القرار رقم 

 والتدقيق فيها وإبداء الرأي بشأنها، كما يحق لها املوافقة على الطلب أو رفضه. والتجارة دراسة ىلبات االستيراد

منع تصدير أو إعادة تصدير البضاعة حول قرار وزير االقتصاد والتجارة  عملت املصلحة على حسن تنفيذكما 

بموجب إذن التي تم دعم استيرادها ضمن سلة السلع االستهالكية املوسعة واملدعومة من مصرف لبنان إال 

 تصدير.

 

 مصلحة التجارة امللفات التالية:  تتابعاضافة الى ذلك 

 االتفاقيات التجارية مع الدول العربية الثنائية واملتعددة األىراف. -

اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والعوائق واملشاكل التي تنتج عنها، بما فيها عوائق  -

 .GAFTAالتصدير واالستيراد والتواصل مع نقاط االتصال في الدول العربية األعضاء في اتفاقية الـ 

 امللفات الخاصة باتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية. -

 ية الشراكة مع دول االتحاد األوروبي. اتفاق -

 تحضير امللفات الخاصة باللجان املشتركة مع الدول العربية. -

 ملف العالقات االقتصادية والتجارية مع إيران. -

 ملفات اللجنة الدائمة للتعاون التجاري في منظمة التعاون االسالمي )الكومسيك(. -

 ملف غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان. -

 متابعة شكاوى املصدرين التي تعترض منتجاتهم املصدرة بموجب االتفاقيات النافذة. -

 .متابعة ملفات أخرى لها عالقة بالسياسات التجارية -

 ترخيص املعارض واملهرجانات في لبنان والخارج. -

 تسجيل الوكاالت الحصرية وفروع الشركات األجنبية ومكاتب التمثيل. -

 ءات املرتبطة بها.املعلومات التجارية واإلحصا -

 

 دائرة التجارة الخارجية 2.0.2
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 متابعة املواضيع التالية:قامت الدائرة ب

 اتفاقية أغادير:  .2

قام وزير الخارجية واملغتربين ناصيف حتي  بالتوقيع على اتفاقية "أغادير للتعاون االقتصادي" في اجتماع عقد 

ملجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري في مقر األمانة العامة  053على هامش الدورة العادية 

 : مصر، واألردن، وفلسطين وتونس، واملغرب. لجامعة الدول العربية، إضافة الى الدول األعضاء في االتفاقية

وتهدف   .إن توقيع االتفاقية يتيح فتح أسواق الدول األعضاء أمام الصادرات اللبنانية الزراعية والصناعية

االتفاقية إلى زيادة التبادل التجاري بين الدول األعضاء في ما بينها ومع اإلتحاد األوروبي، وزيادة التكامل 

، Pan Euro-Med Rules of Origin سّيما الصناعي من خالل تطبيق قواعد املنشأ األورومتوسطيةاإلقتصادي ال 

  األوروبية والعاملية. FDI وجذب اإلستثمارات األجنبية املباشرة

 

 منطقة التجارة الحرة مع دول امليركوسور: اتفاقية  .0

 

يركوسير من جهة أخرى والتحضير يجري العمل على مشروع اتفاقية بين لبنان من جهة ومجموعة دول امل

لالجتماع الثالث املشترك املزمع عقده في إحدى عواصم دول امليركوسير للتفاوض حول سبل تطوير العالقات 

االقتصادية والتجارية بينهما، وأهمها االتفاق على الصيغة النهائية ملشروع اتفاقية منطقة التجارة الحرة 

 واعد املنشأ.وملحقاتها وخاصة امللحق الخاص بق

  .يتبادل الجانبان حاليا وجهات النظر ويتشاوران حول تحديد املوعد املناسب لالجتماع القادم 

  تجدر اإلشارة الى أن لبنان قد أبدى مالحظاته بشأن مشروع إتفاقية منطقة التجارة الحرة املقترح من

بعد عقد االجتماع الثاني للجنة جانب دول امليركوسير وعادت الوزارة ووضعت مقترحاتها ومالحظاتها 

 .املشتركة

 

 اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية:  .3

 

متابعة ملف احالة تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية مع جدول االلتزامات الخاص بلبنان           

 إلقرارها من قبل مجلس النواب.الى األمانة العامة ملجلس الوزراء إلعداد مرسوم مشروع قانون 

 

 االتفاقية اإلقليمية لنظام املنشأ األورو متوسطي:         .5
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  امللحق باتفاقية  4هدف االتفاقية وضع اتفاقية لقواعد املنشأ لتكون بديال عن البروتوكول رقم

 الشراكة األورو متوسطية.

  4البروتوكول رقم ستضمن هذه االتفاقية تسهيال لقواعد املنشأ أكثر مما يلحظه. 

  وتم إبرامها في مجلس النواب. 8104وقع لبنان على االتفاقية في بروكسل في تشرين األول 

  تم احالة قانون االتفاقية االقليمية لنظام املنشأ األورو متوسطي الى مجلس الشراكة اللبناني

 روتوكول موضع التنفيذ.األوروبي الستصدار القرار الالزم، ويتم متابعة امللف للتأكد من وضع الب

 

 :             BREXITالبريكست  ملف  .1

  تتم متابعة ملف خروج بريطانيا من االتحاد االوروبي واملفاوضة على مشروع اتفاقية تستبدل

 اتفاقية الشراكة في العالقة مع بريطانيا بعد خروجها من االتحاد األوروبي.

  املعنية لتبيان مواقفها من االتفاقية الجديدة.تم عقد عدة اجتماعات ومراسلة الوزارات 

  سيتم العمل الى احالة كامل امللف بعد االنتهاء من إدراج مالحظات اإلدارات العامة وفعاليات

 القطاع الخاص الى وزارة الخارجية واملغتربين ورئاسة الوزراء مع االقتراحات الالزمة.

 

 ملف الصحة والصحة النباتية في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:         .0

 

  املشاركة بفعالية في كل من االجتماعين الخامس والسادس للجنة الصحة والصحة النباتية في إىار

 . Video Conferenceمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والذين  عقدا عبر خاصية الـ

 جنة مناقشة  املسودة األولية مللحق الصحة والصحة النباتية، على ان تقوم في تابعت الل

االجتماعات القادمة بمراجعة شاملة للمسودة األولية بكامل بنودها باإلضافة الى مناقشة اضافة 

 بند خاص بالتدابير الطارئة للصحة والصحة النباتية.

 

 :منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  ملف القيود الفنية املفروضة على التجارة في اطار  .7

 

   حضور االجتماعين الخامس والسادس للجنة القيود الفنية  على التجارة في إىار منطقة التجارة

 . Video Conferenceالحرة العربية الكبرى والذين  عقدا عبر خاصية الـ 

 تتم املراجعة الثانية للملحق في  تابعت اللجنة مناقشة  املسودة األولية مللحق القيود الفنية، على ان

 االجتماعات القادمة.

 



 
 

11 
 

 التجارة الحرة العربية الكبرى في اطار منطقة  ملف تسهيل التجارة -2

 

 دائرة املعارض واألسواق 2.0.0

 متابعة املواضيع التالية:قامت الدائرة ب

املطلوبة وإعداد كتب استقبال ىلبات الترخيص للمعارض واألسواق ودراستها واستكمال املستندات  .0

 التراخيص للملفات املستوفية للشروط القانونية.

التواصل مع الفعاليات االقتصادية من غرف ونقابات إلبالغها باملعارض والتظاهرات االقتصادية العاملية  .8

 التي تدخل ضمن اهتماماتها.

 استصدار القرارات الخاصة باملعارض واألسواق. .3

 والتقارير املتعلقة باملعارض واألسواق.اعداد املطالعات القانونية  .4

                    مركز املعلومات التجارية 2.0.3

 متابعة املواضيع التالية:قام املركز ب

 .ونشرها على املوقع اإللكتروني للوزارة 8181كانون األول  تحديث املعلومات التجارية حتى آخر -0

 و املنشورة على املوقع االلكترونية للوزارة.تحديث التشريعات القانونية املتعلقة بالتجارة  -8

للسلع الخمس األكثر  املتضمن (Trade Balance graph) البياني للميزان التجاري تحديث كل من الرسم  -3

تصديرا واستيرادا، وجدول السلع املصدرة واملستوردة من والى لبنان حسب النظام املنسق إضافة  الى 

 ل كافة.امليزان التجاري للبنان مع الدو 

غة االنكليزية متضّمن  x 15 cm 10اصدار كتّيب ترويجي عن لبنان بحجم الجيب ) العمل على -4
ّ
بالل

ملؤشرات اقتصادية واحصاءات ورسوم بيانية اساسّية تضّوي على مكامن القّوة في االقتصاد اللبناني 

  (، أما املحتوى .، الخ..Expo Dubai 2020على أن يوّزع في املحافل الدولية )
ً
فسيتضّمن، عرضا

، للمؤشرات االقتصادية واالستثمارية مع رسمها البياني للعشر سنوات األخيرة، ومنها معدل نمو 
ً
وتحليال

، ( مع نسبة النمو في القطاعات األساسيةReal GDP growth rateالناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي )

( بحسب القطاعات، مجموع االستثمارات FDI inflows to Lebanonتدفقات االستثمار األجنبي املباشر )

 في لبنان حسب القطاعات.

 

 مصلحة حماية امللكية الفكرية 2.3
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  قامت مصلحة حماية امللكية الفكرية بمتابعة تسجيل كل حقوق امللكية الفكرية من ملكية أدبية وفنية وملكية

 وجميع الوقوعات القانونية املتعلقة بها.براءات اختراع(  –رسوم ونماذج صناعية  –)عالمات تجارية  صناعية

مع األخذ بعين االعتبار بأن التسجيالت املتعلقة بالعالمات التجارية وبراءات االختراع للبنانيين، زادت بنسبة 

كبيرة، ال سيما فيما يتعلق بجائحة كورونا بالنسبة لالختراعات، وبالنسبة للعالمات التجارية، هناك تزايد 

، في
ً
ما يتعلق بتسجيل العالمات التجارية على الفئات التي تتعلق باإلنتاج املحلي، ال سيما اإلنتاج ملحوظ جدا

الزراعي والصناعي، واألعمال اليدوية والحرفية، واملطهرات واملعقمات واملقطرات، وغيرها بحيث تم تسجيل 

 .تابعتها من قبل اصحابها عالمة مقدمة منها ما زال قيد الدرس او بانتظار م 4146عالمات من اصل  8312

  عالمة. 282وتم تجديد 

  اختراع براءة 054وتم تسجيل 

  اختراعرسم سنوي لبراءة  0311تم دفع 

  رسم وأنموذج صناعي 88تسجيل تم 

  أثر أدبي وفني   010تسجيل تم 

  إفادة وصورة ىبق األصل. 411تم إصدار 

 

  والقرصنة من كل املعابر الحدودية ومن املكافحة البرية، واحالتها متابعة كل امللفات الجمركية املتعلقة بالتقليد

 الى الجهات املعنية، وتبليغ أصحاب الحقوق، وتنفيذ عمليات التلف وإزالة الدالالت.

 .متابعة كل الشكاوى املتعلقة بالتقليد والقرصنة 

 .تدريب موظفي اإلهراء امللحقين بمكتب حماية امللكية الفكرية 

  يب املتطوعين من ىالب الجامعاتاستقبال وتدر 

  تنظيم ورشة عمل شبه إقليمية بالتعاون مع املنظمة العاملية للملكية الفكريةWIPO  حول معاهدة التعاون

 .WebExبشأن براءات االختراع بمشاركة خمسة دول عربية عبر تطبيق 

 

  مصلحة شؤون هيئات الضمان 2.5

ىلب ترخيص  073ىلب سحب ترخيص ملندوب تأمين و  035إنجازقامت مصلحة شؤون هيئات الضمان ب

ىلبات ترخيص لشخص ىبيعي مستقل  4ىلبات سحب ترخيص لشخص ىبيعي مستقل و 3ملندوب تأمين و 
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وترخيص لشخص معنوي وسحب ترخيص لشخص معنوي وىلب تعديل مدير مسؤول لشركة وساىة تأمين. 

عيدت املعام
ُ
 الت لنقص في املستندات.إضافة إلى إعداد حوالي ثمانية كتب حيث أ

 حضور جلسات ودراسة ملفات مجلس الضمان التحكيمي بصفة مفوض الحكومة في هذا املجلس.كما تم 

 

 مقاطعة اسرائيلمكتب  2.1

 : التاليةهام املتنفيذ ب قام إن مكتب مقاىعة إسرائيل في وزارة االقتصاد و التجارة قد 

  وبعد البحث في املواقع االلكترونية  السجالتاصدار إفادات عن وضع شركات أجنبية وبواخر بعد التدقيق في

 التابعة للشركات.

  التحقيق بوضع أشخاص ىبيعية ومعنوية وبواخر لوجود عالقة لهم مع اسرائيل من أجل اتخاذ االجراءات

 املناسبة بحقهم.

  املعامالت الواردة إلى املكتب وداخل اإلدارة وخارجها، والتنسيق مع الجهات إعطاء املجرى القانوني الالزم لكافة

 املعنية ومع كافة اإلدارات واملؤسسات العامة واملكتب الرئيس ي ملقاىعة اسرائيل.

  اتخاذ إجراءات سريعة بشأن البواخر التجارية القادمة إلى لبنان، والشركات األجنبية املطلوب منها تقديم إقرار

ة عالقتها بإسرائيل، على سبيل املثال الحصول على موافقة استثنائية من دولة رئيس مجلس الوزراء بحقيق

عن ىريق رفعها عن القائمة السوداء، وذلك بعد تقديمها كافة  Volgo Don 207لتسوية وضع الباخرة 

 املستندات الالزمة.

 ( ملؤتمر ضباط اتصال املكاتب االقليمي44املشاركة في الدورة ) عبر  08/2/8181ة ملقاىعة اسرائيل بتاريخ

، حيث تم اتخاذ توصيات عديدة تتعلق بحظر ورفع الحظر عن الشركات املطروحة Microsoft Teamsمنصة 

 اسماؤها في جدول أعمال املؤتمر.

 

 الجودة وحدة 2.0

 قامت وحدة الجودة بالعديد من النشاىات واملهام وهي: 

 االستشاري والتدريبي للمصانع الغذائيةمتابعة الدعم الفني  أ. 
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إّن وحدة الجودة في وزارة االقتصاد والتجارة وفي اىار "دعم الصناعات الغذائية لتطبيق نظام سالمة الغذاء" 

بناني وتقديم سلع سليمة للمستهلكين وتقوية فرص التصدير الى السوق العاملية، 
ّ
بهدف تحسين جودة املنتج الل

االستشاري من خالل زيارات تقييمّية للمؤسسات املشاركة لتطبيق نظام ادارة سالمة تقوم بتقديم الدعم 

 . ISO 22000:2018 الغذاء

 

 ب. متابعة الدعم الفني االستشاري للمجلس اللبناني للقياس 

الدعم تقديم مانة سر املجلس بفي اىار متابعة أعمال املجلس اللبناني للقياس، تقوم وحدة الجودة التي تتولى ا

للتمكن من تطبيقه، بما فيه  07/2/8100تاريخ  052التقني لتطبيق قانون علم القياس/املترولوجيا رقم 

 . تحضير بعض مشاريع املراسيم وعقد اجتماعات املجلس الوىني للقياس

 

 تنفيذ مشروع "منصة وزارة االقتصاد والتجارة الرقمية ". ج. 

 

 االقتصاد والتجارة املتعلقة بـ:ووفقا لصالحيات وسياسة وزارة 

 تعزيز التنمية االقتصادية في لبنان بشكل عام وزيادة تصدير املنتجات اللبنانية عالية الجودة. -

تطوير وتعزيز البنية التحتية للجودة في لبنان من أجل زيادة القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية في األسواق  -

 العاملية.

 ة وما يعود منها للتجارة الخارجية، واعداد مشاريع االتفاقيات التجارية الدولية.وضع الدراسات االقتصادي -

 تطبيق نظم االستيراد والتصدير. -

توفير املعلومات واالحصاءات حول تجارة لبنان الخارجية، تزويد رجال االعمال بمعلومات حول مصادر التمويل  -

ف التصدير واالستيراد، تأمين  املعلومات املتعلقة في الخارج وتنوعه، تأمين ارشادات تؤدي الى تحسين ظرو 

 باملواصفات واملقاييس والتشريعات األجنبية ذات العالقة باالستيراد والتصدير...."

على مشروع بعنوان "تعزيز صادرات  84/17/8104قد وقعت بتاريخ  RMFوبما ان مؤسسة رينيه معوض 

 وبية واإلقليمية" ، وهو مشروع ممول من مملكة هولندا،الفواكه والخضروات من لبنان إلى األسواق األور 

وحيث ان املشروع املذكور أعاله  يتماش ى مع سياسة وزارة االقتصاد والتجارة التي تعتبر الشريك الرئيس ي في 

 املشروع واملستفيد من منصة الكترونية سيتم تطويرها لدعم املصدرين لتصدير املنتجات اللبنانية،
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 االقتصاد والتجارة مؤهلة لدعم املشروع في اإلجراءات التالية:وحيث ان وزارة 

 تسهيل تنفيذ وتطوير النظام األساس ي للمنصة الرقمية. .0

 تقديم الدعم الالزم لتطوير محتوى منصة رقمية. .8

 تنفيذ البرنامج الرقمي األساس ي وتطويره. .3

 وصيانته.تخصيص موظفين للعمل على النظام األساس ي واستخدامه، وتحديثه  .4

 تحديد متطلبات التصدير الى االتحاد األوروبي والشرق األوسط. .5

 توفير املعلومات واالحصاءات حول تجارة لبنان الخارجية .6

تحميل ملخص االتفاقيات التجارية على املنصة بطريقة سهلة االستخدام مع االشارة إلى النقاط والفوائد  .7

 الرئيسية لالتفاقية املتعلقة بالتجارة

املنصة الرقمية موضوع امللف اعالميا والتعاون مع فعاليات القطاع الخاص املعنية باستعماله  اىالق .2

 واالستفادة من خدماته.

 

 

 

 في وزارة االقتصاد والتجارة 9222تنفيذ مشروع تطبيق نظام االيزو  د. 

جودة في االدارات وحيث ان وحدة الجودة في وزارة االقتصاد والتجارة معنية بدعم وتطبيق نظام ادارة ال

  ISO Libanواملؤسسات العامة ذات الصلة، من خالل تقديم الدعم الفني واالستشاري تم التواصل مع شركة 

في املديرية العامة لوزارة االقتصاد. كما  4110االستشارية لتأمين دعم وحدة الجودة في تطبيق االيزو 

على التحضير للتدقيق الخارجي ،  SGSلية املستقلة استطاعت وحدة الجودة التواصل مع هيئة املصادقة الدو 

لثالث أعوام متتالية وذلك دون ترتب أي أعباء مالية على وزارة   4110:8105إلجرائها التدقيق الخارجي لأليزو 

  االقتصاد والتجارة

 

 

 حماية االنتاج الوطنيجهاز  2.7
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 قام الجهاز باملهام التالية:

اإلجراءات التي يمكن اتخاذها في اىار التزامات لبنان مع فرقائه التجاريين ال سيما إعداد ملخص حول          -

 االتحاد األوروبي والدول العربية مع اقتراح االجراءات الالزمة.

ال  8181لعام  املساهمة في اعداد مسح األمم املتحدة العالمي عن تسهيل التجارة الرقمية واملستدامة         -

 املرتبط بالجمهورية اللبنانية.سيما القسم 

اإلعداد لزيارة وزير االقتصاد والتجارة الى دولة االمارات العربية املتحدة واملشاركة في مؤتمر ومعرض          -

 .8181االقتصاد الرقمي نوفمبر 

  متابعة اإلجراءات املقيدة للتجارة التي اتخذت بشأن السياسات التجارية في اىار جائحة         -
ً
كورونا تمهيدا

 إلجابة ىلب منظمة التجارة العاملية حول ذلك.

فرض رسوم اغراق على واردات بروفيل من االملنيوم من كل من الصين ومصر واالمارات العربية املتحدة          -

 سنوات. 3والسعودية ملدة 

 ,Reforms اإلعمار بعد انفجار املرفأاملشاركة في االجتماعات االستشارية املتعلقة باإلصالحات واعادة          -

Recovery and Reconstruction Framework (3RF.وتقديم املالحظات ذات الصلة.) 

التواصل مع سفارة الصين في لبنان لبحث سبل التعاون بهدف فتح اسواق للمجوهرات اللبنانية في          -

 رات للهدف عينه.الصين. كما التواصل مع ممثلي نقابة تجار الذهب واملجوه

 the OECD  initiative for policy dialogue on global value chains production اىالق محادثات مع          -

transformation and development  ( إلعداد مراجعة حول سياسة تحويل اإلنتاجProduction 

Transformation Policy Review.) 

 

فقد عملت املديرية العامة لالقتصاد والتجارة على العديد من امللفات نذكر  الى ما ورد أعاله،اضافة 

 أبرزها:

تحليل من خالل وضع خطة ىوارئ مبنية على  االستجابة النفجار مرفأ بيروت وتقييم املخاطر الناجمة عنه 0.0

رفأ عند وقوع االنفجار بالتعاون مع وزارة الزراعة للكشف على كافة املستوعبات التي كانت ال تزال في املاملخاىر 

 اللمستهلك.وسالمة وذلك للتأكد من سالمتها وعدم تعرضها ألي خلل قد يؤثر على صحة 
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تحديث وذلك بغية  د للمعامالت االدارية الخاصة باملديرية العامة لالقتصاد والتجارةاطالق الشباك املوح   0.8

يقدم ويستلم  نالكورونا حيث اصبح بامكان املواىن أالعمل االداري واستجابة الى اجراءات مكافحة تفش ي وباء 

 ه الى مختلف املديريات واملصالح والدوائر املركزية.عناء التوّج  دمعامالته االدارية في موقع واحد دون ان يتكب

وذلك استجابة للكم  وضع أي منتج ألول مرة في األسواق دالتعاون مع وزارة الصناعة لوضع ألية استباقية عن 0.3

 والتي ظهرت في االسواق نتيجة تردي الوضع االقتصادي الهائ
ً
ل من املنتجات االستهالكية املصنعة محليا

 وانخفاض القدرة الشرائية لدى املستهلكين.

 

 
ً
 : في الصعوبات التي اعترضت التنفيذثانيا

______________________________ 

التنفيذ وحالت دون الوصول الى كافة االهداف نذكر في هذا القسم من التقرير أبرز الصعوبات التي عترضت 

 املرسومة بشكل كامل ويمكن اختصار الصعوبات باملحاور التالية:

 

 جائحة فيروس الكورونا 8.0

 انفجار مرفأ بيروت 8.8

 املستجدةاالوضاع االقتصادية  8.3

 

 :أما في تفاصيل الصعوبات، فيمكن اختصارها في النقاط التالية

للشكاوى في اآلونة األخيرة جعل بعضها يتراكم نتيجة عدم وجود الكادر البشري الكافي  الزيادة املضطردة -

 ملعالجتها.

قة بضبط حركة األسعار نذكر منها القرار  عدم تحديث بعض -
ّ
النصوص القانونّية النافذة خصوصا تلك املتعل

ق بتحديد نسب األرباح التجارّية. 877/0رقم 
ّ
 املتعل
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قابلة لإلستخدام لدى مديرية حماية املستهلك نتيجة لعدم إدخال التكنولوجيا  عدم وجود قاعدة بيانات -

ة شاملة للعمل الرقابي.
ّ
 الحديثة ضمن خط

نقص املعدات الضرورية في اعمال الرقابة في مجال السالمة الغذائية وخاصة ألخذ عينات املواد الغذائية  -

 ين...(وكذلك في مجال مراقبة محطات املحروقات )مكاييل، قباب

تفش ي وباء كورونا بوتيرة تصاعدية خطيرة و ما استتبعته من تدابير ادارية "تعبئة عامة و اقفال يتجدد بين فترة  -

ل االتصال و العمل املباشرين. كافة الوحدات االدارية و أخرى" مما أّدى إلى الحد من فعالية عمل 
ّ
 ألنه عط

الوضع االقتصادي الس يء الذي تعيشه البالد منذ فترة ىويلة و املتمثل بانهيار قيمة العملة الوىنية و تغير  -

االسعار بشكل غير مسبوق، بحيث أصبح من شبه املتعذر تقدير قيمة السلعة الحقيقية ومعرفة ما اذا كانت 

 نسب األرباح املستوفاة قانونية أم ال. 

 على العمل نفقاتالخفض التوجه الى  -
ً
 وحسن سيره. و اعتماد سياسة تقشف قاسية انعكست سلبا

واملصالح املديريات و الدوائر في الوزارة بين يحول في أكثر األحيان من التواصل  مااإلنترنت شبكة ضعف  -

 .من أجل إنجاز املهام و متابعة القراراتاالقليمية 

 وراق الخاصة بالطباعة مما يضطر فاذ الحبر و شح األ األعطال املتكررة للطابعة و السكانر وآلة التصوير ون -

 لتسيير العمل و ندرة مواد القرىاسية. مراكز العملتصوير املعامالت خارج العاملين الى 

 

 

 

 

 

 

 

: في احوال املوظفين
ً
 ثالثا

____________________________________________ 
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موظفين بهذه املهام، قام فريق العمل في املديرية بجهد مميز رغم شغور العديد من املواقع االدارية وتكليف 

خالل هذه الفترة مع كافة الصعوبات التي نواجهها. وقد واجه املوظفون العديد من التحديات يمكن اختصارها 

 بالنقاط التالية:

 القدرة الشرائية للموظفينانخفاض  3.0

 الوضع الصحي واملخاوف من عدوى الكورونا 3.8

تفاع نسبة املهام املوكلة بخاصة في مجال التجارة )خطة الدعم( وحماية املستهلك )الرقابة على االسعار ار  3.3

 ومكافحة الغش(

 انخفاض عدد املراقبين املكلفين مراقبة االسواق  3.4

 ذكر ما يلي:أما في تفاصيل احوال املوظفين، فيمكن 

ر سلبا على نفسّية تعّرض املراقبين لالعتداءات الجسدية واملعنوية  -
ّ
أثناء قيامهم بمهامهم الرسمّية مّما أث

 ومعنوّيات املراقبين األمر الذي يستدعي زيادة التنسيق مع القوى األمنّية خصوصا لناحية تلبية ىلبات املؤازرة.

عدم إعطاء بدل نقل عادل للمراقبين األمر الذي يكّبدهم خسائر مادّية نتيجة الستعمال سياراتهم الخاصة  -

األمر الذي ينعكس سلبا واملصالح االقليمية وتأمين املحروقات لها وعدم وجود سيارات ملديرية حماية املستهلك 

 عن اإلدارة املركزّية.  البعيدةعلى مراقبة املناىق 

حيث تّم التعاقد معهم من خالل مجلس الخدمة  العامة الحالّيين في مالك املديرية املتعاقدين تعدم تثبي -

املدنّية بموجب مباربات مفتوحة أجريت لهم . مّما يشعرهم بالغبن وعدم اإلستقرار الوظيفي وهذا األمر أّدى 

للقطاع الخاص حيث فقدت  بطبيعة الحال إلى إستقالة العديد منهم لصالح إدارات رسمّية أخرى أو حتى

 املديرية خالل السنوات األخيرة عددا ال يستهان به من املراقبين ذوي الخبرة. 

 على معنويات املوظفين وبالتالي على  -
ً
تدهور قيمة الرواتب بسبب انهيار العملة الوىنية االمر الذي انعكس سلبا

 انتاجية العمل.

قبة وتحقيقات و خالفه و ذلك باستعمالهم لسياراتهم الخاصة بأداء مهامهم من دوريات مرا املراقبون  يقوم -

لعدم توفر بدائل نقل خاصة بالوزارة مما يحملهم أعباء تفوق قدرتهم املالية. مع اإلشارة أن قطع الغيار و 

اإلىارات و زيوت املحركات أصبحت أسعارها أضعاف ما كانت عليه بسبب تقلب و ارتفاع سعر الصرف 
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مال الصيانة بدل املحروقات حيث أن جوالت املراقبة تشمل قرى و بلدات جبلية و بعيدة عن باإلضافة إلى أع

 مما يرتب أعباء مالية إضافية تدفع من جيب املراقب.  مراكز العمل

 

: في البرامج املعدة للعام 
ً
 0202رابعا

___________________________________ 

 أن تنفيذها متصل باألحوال  8180أبرز البرامج املعدة للعام نستعرض في القسم األخير من هذا التقرير 
ً
علما

العامة السيما جائحة كورونا . ترتكز معظم النشاىات والبرامج لهذا العام على استكمال البرامج التي اىلقت 

 واىالق اخرى تّم تحديدها بناء على الحاجات واملوارد املتاحة.
ً
 سابقا

 

 لفكريةفي مجال حماية امللكية ا 5.2

  إن العمل باعتماد النظام املعلوماتي إلدارة امللكية الصناعيةIPAS  الذي تديره املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 أن (Server، قد توقف بعد انفجار الرابع من آب وذلك بسبب تضرر الخادم املخصص )WIPOالـ 
ً
علما

 التحضيرات دخلت مرحلتها النهائية. 

 أن هذه 
ً
العملية بحاجة إلى أقل من شهرين بعد تأمين الخادم املطلوب لتقوم املصلحة باعتماد النظام علما

( فيما يتعلق بالعالمات التجارية خالل الشهرين املقبلين كحد IPASاملعلوماتي الخاص بامللكية الصناعية )

 ية على مراحل.أقص ى، على  أن يتم استكماله ليشمل براءات االختراع، والرسوم والنماذج الصناع

 

 ( إنهاء العمل بمشروع االرشفة اإللكترونية بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االداريةOMSAR) ،

 حيث أن املشروع تم تنفيذه ونقوم بالتعاون مع مؤسسة املحفوظات بنقل كامل األرشيف إلى املؤسسة.

 أن الشركة قامت  بإنجاز األعمال في مبنى 
ً
الوزارة، تحت إشراف مصلحة حماية امللكية الفكرية لجهة علما

 التقيد باملواصفات املطلوبة لألرشفة وتسلم امللفات وتصنيفها.
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  متابعة العمل على إعداد برنامج إدارة وربط امللفات في وزارة االقتصاد والتجارة والذي تلعب مصلحة حماية

مع مكتب وزير الدولة  بالتعاون  ”Document Management System“ امللكية الفكرية دور الربط بين الوزارة 

 .حيث أن املشروع املذكور في ىور التلزيم ، (OMSAR)لشؤون التنمية االدارية 

 

  " استكمال تطوير وتعديل النظام االلكتروني املعتمد حاليا الذي تقوم به شركة خاصة وذلك عبر دعم مالي من

الذي  (Online Portal تسجيل العالمات التجارية عبر البوابة االلكترونية )"ً ل BPGجمعية العالمات التجارية 

يعاني من عدة ثغرات وبالتالي إلى ازدياد عدد الشكاوى من مقدمي الطلبات ألسباب تقنية بحتة، مما يؤدي إلى 

 أن هذا 
ً
 إلى الوزارة، علما

ُ
املشروع توقف متابعة املعامالت مع موظفي املصلحة عبر الهاتف والحضور شخصيا

 ( وعدم وجود بدبل عنه حتى الساعة.Serverبعد االنفجار بسبب تضرر الخادم )

 

  يتم متابعة رسم سياسة وىنية للملكية الفكرية في لبنان بالتعاون مع املنظمة العاملية للملكية الفكريةسكما 

 

 توافقها لإلتفاقيات واملعاهدات  متابعة العمل على تطوير مشاريع القوانين املتعلقة بامللكية الفكرية لجهة

الدولية، واإلستفادة من املرونات التي تمنحها هذه االتفاقيات والقوانين وتم رفع عدد من اإلتفاقيات الدولية 

إلى مقام مجلس الوزراء ال سيما منها إتفاقية التعاون بشأن براءات اإلختراع ليصار إلى إحالتها إلى مجلس النواب 

 فة إلى عدد من مشاريع القوانين.وإقرارها، باإلضا

 

  العمل على إعداد هيكلية عصرية ومتطورة ملكتب حماية امللكية الفكرية، تأخذ بعين االعتبار االستقاللية

 املطلوبة إلدارة املكتب وتطويره، أسوة بمكاتب امللكية الفكرية املتطورة، وتهدف إلى: 

 صغيرة واملتوسطة واملتناهية الصغر.توسيع الخدمات اإللكترونية لألفراد والشركات ال .0

 القدرة على توظيف الكوادر البشرية املتخصصة وتثبيت املتعاقدين في مصلحة حماية امللكية الفكرية. .8

 

  املوافقة على إىالق وإعتماد " مكتب امللكية الفكرية الصديق للبيئة " بالتعاون مع املنظمة العاملية للملكية

 الفكرية.

 

 قية تفاهم التصديق على اتفاMoU  بين مكتب حماية امللكية الفكرية ومكتب امللكية الفكرية األوروبيEUIPO. 
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 الجودة وحدة في مجال برامج 5.0

 

 مشاريع الكومسيكالعمل على  -

 مواءمة معايير األغذية الزراعية -

التجارية املشروع إلى توسيع الفرص االقتصادية للمنتجين من خالل تعزيز التقييس، تقليل الحواجز يهدف 

أكثر سالسة  وتنسيق املعايير بين منظمة التعاون اإلسالمي لتعزيز الوصول إلى األسواق من أجل تفاعل تجاري 

 بين منظمة التعاون اإلسالمي.

  

 مكننة وزارة االقتصاد والتجارة  -

لحكومات أدى االنتشار السريع للتكنولوجيا الذي تسارع انتشاره بسبب الوباء إلى حاجة ملحة للشركات وا

للتكيف. العديد من اإلدارات في لبنان غير حاضرة للتحول الرقمي  كما ال يتمتع املوظفون العموميون إال بقدر 

ضئيل من املهارات أو املرونة للتكيف. ملواجهة هذه التحديات ، تحتاج الحكومة إلى تبني التكنولوجيا وتحديث 

قد دفع الوباء املجتمعات إلى نقطة انعطاف حيث لم يعد برامج التدريب لتزويد عمالها بأفضل املهارات. ل

احتضان التكنولوجيا خياًرا بل ضرورة كما جعل املوظفين أكثر عرضة للخطر. تحتاج اإلدارة اللبنانية إلى الخبرة 

عن ىريق تقليل التعرض باإلضافة إلى  COVID19واملعرفة للتحول إلى تسهيل اإلجراءات والتخفيف من آثار 

وبما إن تركيا عضو رائد في الكومسيك ونجح في تنفيذ التحول  الشفافية وبيئة أعمال أفضل للمستقبل.تعزيز 

 الرقمي الحكومي قد تم التقدم بمشروع لتبادل الخبرات والتعلم من التجربة التركية.

 

 متابعة مشروع املنصة االلكترونية -

قد تم اختيار الشركة التي ستقوم ببناء املنصة اإللكترونية كما تم انشاء فريق عمل من موظفي الوزارة 

 لتدريبهم لكتابة التقارير االزمة للمنصة. 
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 مع مفوضية االتحاد االوروبي في لبنان TAIEXمشاريع ال  -

بدعم االقتصاد اللبناني ممولة التنسيق مع مفوضية االتحاد االوروبي لتحضير وتنفيذ نشاىات ذات صلة 

 من االتحاد األوروبي :

 اقتراح تعديل دور وزارة االقتصاد مع االىالع على النموذج املطبق في الدول األوروبية*

 في املؤسسات ال سيما الصغيرة واملتوسطة CSRاقتراح اىار تطبيق املسؤولية االجتماعية *

 

 واملصالح االقليمية في مجال حماية املستهلك 5.3

تكثيف الرقابة لدراسة حركة األسعار في  األسواق وضبط أي محاوالت إرتفاع غير مبّررة خصوصا في حال  - 

 سعر صرف الدوالر. إنخفاض

ق   بحيازة السلع  73/23العمل على تشكيل لجان بمقتض ى املادة السادسة من املرسوم اإلشتراعي  -
ّ
املتعل

 إلتجار بها من أجل تحديد أسعار بعض السلع األساسّية والرئيسّية.واملواد والحاصالت وا

 إعداد خطط إلجراء مراقبة جغرافّية تتركز في املناىق البعيدة عن االدارة املركزية. -

 تكثيف الدوريات ملراقبة اسعار السلع املدعومة . -

 قات النفطية.تكثيف اعمال الرقابة على محطات املحروقات للحؤول دون احتكار املشت -

التركيز على مراقبة االفران والكشوفات على املخابز العائدة لها والتثبت من توفر شروط تخزين للطحين واملواد  -

 االولية ونوعية العجين املعد لحضير الخبز و سحب عينات إلجراء الفحوصات املخبرية.

-  
ً
ملراقبة قطاع املولدات الكهربائية الخاصة ومصادرة تفعيل التعاون مع املديرية العامة ألمن الدولة خصوصا

 /أ.ت011/0املولدات املخالفة ملضمون القرار رقم 

الستمرار في دراسة بيانات الشركات النفطية املتعلقة بحركة توزيع مادة املازوت ومقارنتها مع تلك الواردة في ا -

 املنشآت النفطية في الزهراني وىرابلس .

 بلدية مدينة بيروت إليجاد آلية مشتركة ملراقبة املولدات الكهربائية الخاصة.متابعة العمل مع  -

تسليط الضوء على عمل املديرية من خالل تكثيف التغطية اإلعالمّية لكافة أنشطة أعمال الرقابة لتعزيز ثقة  -

 املواىنين باملديرية.

املستهلك تمهيدا لتثبيت املراقبين   الحاليين إدخال التعديالت القانونية لتوسيع مالك مراقبي مديرية حماية  -

مفتوحة لتعيين العدد الباقي مّما ينعكس إيجابا على إعادة تكوين العنصر البشري في املديرية  راء مباراةوإج

 ويعّزز فعالّية املراقبة.
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تكنولوجيا وضع آلّية جديدة للمراقبة ترتكز على قاعدة البيانات وتحليل املخاىر تستخدم بها وسائل ال -

 .GPSالحديثة للتتّبع كال 

تنظيم دورات تدريبية ملراقبي املديرية لزيادة قدراتهم وانتاجيتهم في مجاالت متعددة من السالمة الغذائية الى  -

 بعملية كيل الصهاريج وعدادات املضخات وغيرها من املواضيع في اىار املهام 
ً
ىرق التحقيق في الشكاوى مرورا

 ة على عاتق املديرية.املتنوعة امللقا

املشاركة في ندوات وورش عمل بدعوة من املنظمات العربية والدولية املعنية بحماية املستهلك وذلك لتبادل  -

 الخبرات واكتساب مهارات جديدة واالىالع على تجارب الدول االخرى وانتقاء ما يناسب الواقع اللبناني لتنفيذه. 

ن خالل برنامج تطوع الطالب للقيام بمؤازرة مراقبي املديرية في جوالتهم استمرار التعاون مع الجامعات م -

الرقابية في االسواق مما يساهم في زيادة انتاجية الدوريات كما يساهم من ناحية اخرى في نشر الصورة 

ي عن الحقيقية الشفافة للمديرية والوزارة في محاولة لتغيير الفكرة النمطية السائدة لدى املجتمع اللبنان

االستفادة من املتطوعين الذين ابدوا رغبة بإجراء دراسات ميدانية بإشراف من خبراء كذلك االدارات العامة.  

 التغذية والزراعة في الوزارة في مواضيع محددة مثل البيانات التغذوية على السلع الغذائية.

ملا له من  654/8115من القانون  61تفعيل عمل املجلس الوىني لحماية املستهلك املنشأ بموجب املادة  -

 انعكاس كبير على صون حقوق املستهلك.

العمل على تعديل بعض مواد قانون حماية املستهلك السيما لناحية اعتماد آلّية حديثة وسريعة لفرض  -

ل رادعا يحّد من حجم املخالفات في األسواق.
ّ
 .الغرامات وتحصيلها من املخالفين مّما يشك

 

 مقاطعة اسرائيلمكتب في مجال  4.4

 هي كالتالي: 8180العام فإن خطة العمل املقترحة ملكتب مقاىعة إسرائيل خالل 

 ( لضباط اتصال املكاتب االقليمية العربية ملقاىعة اسرائيل، موضع 44وضع التوصيات املتخذة في املؤتمر )

ة وابالغ اصحاب العالقة واالدارات التنفيذ بعد املصادقة عليها من مجلس الوزراء ونشرها في الجريدة الرسمي

 املختصة بها.

  متابعة التنسيق مع الجهات املعنية في املجلس األعلى للجمارك ومديرية الجمارك واألمن العام والجيش اللبناني

ومع كافة اإلدارات واملؤسسات العامة واملكتب الرئيس ي للمقاىعة من أجل اتخاذ االجراءات املناسبة في حال 

 مخالفة للمبادئ العامة ملقاىعة اسرائيل. وجود أية
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  املشاركة في املؤتمرات القادمة لضباط اتصال املكاتب االقليمية العربية ملقاىعة اسرائيل، بهدف مناقشة

، وما سيتم ىرحه خالل العام الحالي 8181ومتابعة املواضيع التي تقدم بها لبنان في الفصل األخير من العام 

 التخاذ القرا
ً
 ر النهائي بشأن أي رفع أو ادراج على القائمة السوداء.توصال

 في مجال مصلحة التجارة:  5.1

ة ومواّدِّ  0448نيسان  6الّصادر في  8334توضيح املرسوم رقم العمل على  -0 ة املواّدِّ الغذائيَّ لجهة تبيان ماهيَّ

جارّي، باعتبار  مثيل الّتِّ تي ال يسري عليها بند حصر التَّ
َّ
نظيف ال أنَّ املقصود بإخراج هذه املواد من نظام التَّ

الوكالة الحصرية هو الحفاظ على معدالت أسعار تكون في متناول املواىنين وخاصة من ذوي الدخل املحدود 

باعتبارها مواد ضرورية لألسرة. ولذلك فإننا نجد بأن بعض املواد، وإن كانت مصنفة من املواد الغذائية، 

 ألسعارها املرتفعة، والطلب عليها يكون فهناك إشكال في تصنيفها لج
ً
مالية ىبقا

َ
هة اعتبارها كمواد ضرورية أو ك

من الفئات ذات املداخيل العالية )كأصناف الشوكوال املرتفعة الثمن وكذلك بعض املواد الغذائية األخرى 

 . )والزعفران وغيرها saumon fumé كالكافيار والـ

ة الّراغبة 81/0/0486، تاريخ 46بالقرار رقم  تحديث القانون الّصادر العمل على  -8 ركات األجنبيَّ
َّ

ق بالش ِّ
ّ
، املتعل

في فتح فرع أو مكتب تمثيل لها في لبنان باعتبار أن هذا القانون صادٌر زمن سلطة االنتداب ويستخدم عبارات 

، وبالتالي تثير بعض اإلشكاالت القانونية في 
ً
 ومصطلحات قانونية لم تعد مستخدمة حاليا

ً
التفسير، مثال

 عن فرع أو مكتب تمثيل. 
ً
 استخدام كلمة شعبة بدال

 

 :جهاز حماية االنتاج الوطنيفي مجال   5.0

 ) زيادة عدد يتنظيم هيكلاملوافقة على  -
ً
ة جهاز حماية االنتاج الوىني  وفق ما تم االتفاق عليه سابقا

 العاملين في الجهاز مع تحديد املهام املوكلة لكل منهم(

مساعدة الصناعة املحلية التي تتعرض لضرر من الواردات على تقديم شكاوى الى الجهاز في حال توفر  -

 الشروط القانونية الالزمة.

 (  ، ...) املنيوم –متابعة الشكاوى التي اتخذت فيها قرارات  -

 يها.إلعفائها من الرسم املفروض عل extrucoat التنسيق مع الجهات املعنية ملتابعة ىلب شركة  -

جهاز حماية املتعلق بمعامالت    the Document Management System and Workflowمتابعة اختبار  -

 .OMSARاالنتاج الوىني  بالتنسيق مع 

 اعداد التعديالت على قانون حماية االنتاج الوىني ومرسومه التنظيمي. -

  AUBخاص بالواردات بالتعاون مع    Alert Systemاعداد نظام  -
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 متابعة اعداد صفحة خاصة بحماية االنتاج الوىني على موقع الوزارة االلكتروني.  -

 

 

 تفعيل العمل في مكاتب الوزارة عند املراكز الحدودية كما ستسعى املديرية العامة لالقتصاد والتجارة الى 

عند ربط مكاتب الوزراة اضافة الى  فعال بشكل للمارسة نشاىهاكز بما يلزم االسيما في مرفأ بيروت وتجهيز املر 

  لتفعيل التواصل والتنسيق بينها. املراكز الحدودية

 

رغم للمديرية العامة لالقتصاد والتجارة املخطط له  العامبرنامج التحقق يمكننا اعتبار أنه  وفي الختام،

و التي لم تمنعهم من تنفيذ و إتمام املهام خاصة في ظل جائحة كورونا و  كافة العاملينالصعوبات التي واجهت 

ما استوجبت من صدور قرارات التعبئة العامة املتتالية و التي كانت تقض ي بإقفال عدد كبير من القطاعات كما 

غم من كل تلك أنه توجب اعتماد نظام املناوبة بين املوظفين و نظام املفرد و املزدوج ألرقام السيارات وبالر 

 حمايةللقيام بواجباتهم الوظيفية و تحمل املسؤولية الى مراكز عملهم املعوقات لم تحول من حضور املوظفين 

 .العامة وخدمة املواىنين لمصلحةل
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