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رعى افتتاح مصنع للمنتوجات الورقية بالمنطقة الصناعية في

جبيل 

الحاج حسن: الصناعة قاطرة االقتصاد 
ومستمّرون في سياستنا الهادفة إلى

تطوير القطاع 

تكبیر الخط + | تصغیر الخط - اقتصاد  يولیو 17, 2017 

رعى رئیس الجمھورية العماد
میشال عون ممثالً بوزير الصناعة

حسین الحاج حسن، افتتاح مصنع
میلینیوم للمنتوجات الورقیة في

المنطقة الصناعیة في بلدة الحصون
قضاء جبیل، في حضور النائب ولید

الخوري ممثالً رئیس مجلس النواب نبیه بري، ونواب، ورئیس جمعیة الصناعیین فادي
الجمیل، وصاحب المشروع ربیع خلیل عواد، وعدد من رؤساء البلديات والمخاتیر

الحالیین والسابقین وفاعلیات قضائیة وعسكرية وصناعیة ونقابیة وحشد من المدعوين. 
 

بعد النشید الوطني ألقى عريف االحتفال اإلعالمي يزبك وھبة كلمة تحدث فیھا عن
تطور الصناعة الورقیة. 

 
ولفت إلى «أّن المشروع ھو كیان صناعي يشكل قیمة اقتصادية مضافة للبالد تعززھا
القدرة على اإلبداع وتجويد اإلنتاج في سوق المنافسة ويفتح أبوابه في وقت يشكو
الصناعیون من المنافسة الخارجیة وعدم الدعم من قبل الدولة وعدم وجود سیاسة
حمائیة، ويفتح أيضاً ابوابه ويؤمن فرص عمل للشباب اللبناني في وقت تقفل مصانع

أخرى أو تخفف من حجم عمالھا لذا ھذا ھو التحدي األكبر». 
 

عواد 
 

وألقى عواد كلمة رحب فیھا بالحاضرين موجھاً الشكر والتحیة لرئیس البالد على رعايته
ھذا االفتتاح وقال: «إّن ھذا المشروع الصناعي الذي ندشنه الیوم ھو األول لنا في

لبنان بعد تجربة الجزائر، فھذه الخطوة لیست تھوراً أو مجازفة كما يعتبرھا البعض بل
ھي تعزيز إليماننا بوطننا وبقدرتنا على أّن ما حققناه في بالد االغتراب قادرون على

تحقیقه في لبنان من أجل إنعاش االقتصاد وتأمین فرص عمل جديدة بالرغم من
الظروف الصعبة التي يعیشھا القطاع الصناعي في لبنان في ھذه األيام، ولكّن أملنا

كبیر بأّن ھذا القطاع امامه مستقبل باھر وأفضل مما ھو علیه الیوم في ظّل عھد جديد
برئاسة العماد میشال عون وبدعم كامل من وزير الصناعة حسین الحاج حسن». 

 
وأعلن «أّن مستقبل الصناعة مرتبط بعاملین أساسیین التشريع واألمن»، معتبراً «أّن

نجاح أي مشروع صناعي مرھون بتضافر العديد من الجھود العاملة في قطاعات
مختلفة». 

 
الجمیل 

 
وھنأ الجمیل في كلمته الصناعة اللبنانیة مع افتتاح ھذا المصنع، ولفت إلى «أّن جمعیة

الصناعیین تحاول مع الوزير الحاج حسن إلطالق سراح القطاع الصناعي وھذا المصنع
دلیل ثقة والتزام من صناعي لبناني آتٍ من بالد االغتراب لالستثمار فیه وتأمین فرص

عمل للشباب اللبناني». 
 

وأكد أّن الصناعة في لبنان ستستمر، مشدداً على أھمیة االلتزام الصناعي. 
 

وشكر وزير الصناعة على التعاون القائم بینه وبین الصناعیین، مؤكداً «أننا الیوم مع
رئیس البالد ودعمه للقطاعات المنتجة وجمیع المسؤولین في الدولة أمام حقبة

جديدة». 
 

وأشار إلى «أّن جمیع الصناعیین اللبنانیین يطمحون لمتابعة المسیرة وخلق المزيد من
فرص العمل للشباب اللبناني». 

 
الحاج حسن 

 
وألقى الوزير الحاج حسن كلمة استھلھا بتوجیه التھنئة ألصحاب المصنع، متمنیاً

«المزيد من التقدم واالزدھار والتفوق لجمیع اللبنانیین والصناعیین وأبناء بالد جبیل
وإلى افتتاح المزيد من المشاريع الصناعیة والزراعیة والتجارية واالقتصادية». 

 
وقال: «نحن في وزارة الصناعة وجمعیة الصناعیین نعتبر أّن الصناعة ھي قاطرة االقتصاد

ولذلك سنستمر في سیاستنا الھادفة إلى تطوير القطاع الصناعي من خالل ركائز
خمسة وھي: الركیزة األولى ھي زيادة الصادرات إلى مختلف الشركاء التجاريین من

الدول، كاشفاً عن زيارة سیقوم بھا مع وزيري الخارجیة واالقتصاد والتجارة يومي االثنین
والثالثاء المقبلین إلى االتحاد االوروبي لتحقیق الھدف المنشود وھو زيادة صادراتنا إلى

االتحاد األوروبي التي تبلغ حالیاً 300 ملیون دوالر فقط بینما الصادرات األوروبیة إلى
لبنان تبلغ 8 ملیارات دوالر وھدفنا زيادة صادراتنا لتبلغ حدود الملیار دوالر ونأمل أن نوفق

في تحقیق ھذا الھدف». 
 

وتابع: «الركیزة الثانیة ھي حماية اإلنتاج الوطني من تزايد الواردات ومن اإلغراق من
المستوردات من الخارج حیث بلغ عجز المیزان التجاري في العالم 2016 ستة عشر

ملیار دوالر أمیركي بین الصادرات والواردات وھذا األمر غیر مقبول بأي معیار كان على
اإلطالق، ولدينا سیاسة ھادفة وواضحة لخفض ھذا العجز». 

 
وقال: «الركیزة الثالثة ھي خفض كلفة اإلنتاج عبر إجراءات عديدة، بعضھا تحقق على

سبیل المثال خفض الضريبة على الصادرات 50 في المئة والشروع بإنجاز مناطق
صناعیة في لبنان وإدخال الطاقة البديلة، لكن نحن من خالل الخطة التي وضعت ويتم

مناقشتھا وتطبیقھا في ھذه الفترة، وفي موضوع الكھرباء نقول بكل وضوح وھذا ما
وافق علیه رئیس الحكومة ووزير الطاقة، إنه يجب أن نحقق للصناعة ھدفین معاً األول
تعرفة كھربائیة مدعومة وخاصة توازي التعريفات في الدول العربیة الشريكة للبنان ألنه

إذا كنا نريد منافسة الدول العربیة علینا تأمین الكھرباء بالسعر ذاته في ھذه الدول،
والھدف الثاني ھو تحويل إنتاج الطاقة الكھربائیة في لبنان على الغاز وھو ھدف يجب
أن نستمر بالعمل علیه حتى تحقیقه من أجل الصناعة والزراعة والسیاحة واالقتصاد

وموازنة الدولة وحتى جیوب المواطنین». 
 

وأضاف: «الركیزة الرابعة ھي رفع مستوى وكفاءة اإلنتاج وجودته ومن ھنا اقول نحن
الصناعیین اللبنانیین لدينا أعلى مستويات الصناعة جودة وكفاءة ونوعیة في العالم وإذا
كان لبنان قد شھد ثغرات في أداء بعض الصناعیین فقولوا لي أي أمر في لبنان من دون
ثغرات، فمن واجبي كوزير للصناعة أن أشّدد دائماً على أمر ھو حقیقة ولیس ادّعاء، إننا

في الصناعة اللبنانیة لدينا أعلى مستويات الجودة ويجب أن نعمل على رفع ھذا
المستوى أيضاً». 

 
وتابع: «الركیزة الخامسة ھي ولوج عالم الحداثة في صناعاتنا وإصدار صناعات جديدة

تعتمد على التكنولوجیا وتطوير الصناعة من أجل أسواق جديدة وقیمة مضافة مختلفة،
صحیح أّن مساحة بلدنا صغیرة ولكن علینا الحفاظ على صناعتنا والدفاع عنھا وأن نبحث
في الوقت عینه عن صناعات جديدة، ولدينا في لبنان عدد كبیر من المصانع التي تعتبر

محدثة في عالم الصناعة». 
 

وختم: «باسم فخامة رئیس الجمھورية العماد میشال عون وباسمي وباسم وزارة
الصناعة وجمعیة الصناعیین مبروك ھذا اإلنجاز وإلى المزيد من المصانع اللبنانیة وفرص
عمل جديدة وتكبیر لحجم االقتصاد وتخفیض لكل المؤشرات السلبیة وزيادة وارتفاع في

كل المؤشرات اإليجابیة». 
 

وفي ختام االحتفال تّم توزيع دروع تقديرية لكّل من الوزير الحاج حسن والنائب ولید
الخوري وجال الجمیع في أرجاء المصنع. 
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