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في البلدان
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واملستوردة للنفط التي ينتمي
املعدل %4.8
إليها لبنان ،فيما ّ
املصدرة للنفط
لدى
ّ
ّ
م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ،ف ��إن أح ��د أس��ال�ي��ب
خفض ال�ت��أث��ر بالصدمات النفطية
ع �م��وم��ًا ي �ك��ون ب �خ �ف��ض االن �ك �ش��اف
ع �ل �ي��ه (ع� �ب ��ر ال� �ل� �ج ��وء إل � ��ى م �ص��ادر
طاقة بديلة أو عبر اكتشاف مصادر
ّ
ّ
ّ
بديهية
وطنية) ،وهي مسألة
نفطية
ت � ��ورده � ��ا ال � ��ورق � ��ة ف� ��ي خ�ل�اص �ت �ه��ا؛
«ول � �ك� ��ن ف� ��ي ال� ��وق� ��ت ن� �ف� �س ��ه ،وع �ن��د
م �س �ت��وي��ات م �ع� ّ�ي �ن��ة م ��ن ال � � � ��واردات
ّ
ال� �ن� �ف� �ط � ّ�ي ��ة ،ف � � ��إن ت� �ط ��وي ��ر ال� �ص�ل�ات
ّ
ّ
االق�ت�ص� ّ
�ادي��ة ب��امل�ص��دري��ن النفطيني
ّ
ّ
قد يعمل كآلية امتصاص طبيعية
ل �ل �ص��دم��ة» .ول � ��دى دراس� � ��ة ب �ي��ان��ات

ل �ب �ن ��ان ،امل ��رت �ب ��ط ع �ل��ى ن �ح��و وث �ي��ق
ببلدان املنطقة امل�ص� ّ�درة للنفط من
خالل السياحة واالغتراب والتجارة،
ّ
ت �ق��ول ال ��ورق ��ة إن ب�ي�ن ع��ام��ي 1970
ّ
و ،2010ه �ن��اك ع�لاق��ة إي�ج��اب��ي��ة بني
ّ
�ادي��ة ال� ّ
النمو االق�ت�ص� ّ
�دوري��ة
ع��وام��ل
ّ
ومقومات ارتفاع أسعار النفط.
ّ
ُ
�ام��ل تلك العالقة
وح��ت��ى إن ك��ان م�ع� ِ
عند الحد مباشرة (يقع لبنان أمام
هاييتي ّقبل أن تبدأ سلسلة البلدان
التي تتأثر سلبًا ،وبينها للمناسبة
ّ
سوريا رغم أن هذا البلد ُينتج نفطًا
ب� �ح ��دود  390أل� ��ف ب��رم �ي��ل ّي��وم �ي��ًا)
ّ
ويقوم دون  0.1نقطة ،غير أنه يبقى
إي �ج��اب �ي��ًا ،وب��ال �ت��ال��ي ي �ت �م��اه��ى م��ع
ّ
ّ
املصدرة
املسجل في البلدان
النمط
ّ
للنفط وعلى رأسها السعودية.
وف � � � ��ي م� �ن� �ط� �ق ��ة ال� � � �ش � � ��رق األوس � � � ��ط
ع �م��وم��ًا ،ت��وض��ح األب �ح��اث ال�س��اب�ق��ة
ّ
ال �ت��ي ت ��ورده ��ا ال ��ورق ��ة أن الرت �ف��اع
ّ
أس �ع��ار ال�ن�ف��ط ان�ع�ك��اس��ات إيجابية
ع�ل��ى م �ص � ّ�دري ال �ن �ف��طّ .أم ��ا ال�ب�ل��دان
امل � �س � �ت � ��وردة ل �ل �ن �ف��ط ف � ��ي امل �ن �ط �ق��ة،
ّ
ول �ب �ن��ان ب�ي�ن�ه��ا ،ف ��إن ال�ت��أث�ي��ر ي�ب��دو
م �ت �ف��اوت��ًا :ف� ��إذا ك ��ان ارت� �ف ��اع ال�س� ّع��ر
ّ
ناتجًا من زي��ادة الطلب ،ف��إن التأثر
ي�ك��ون إي�ج��اب�ي��ًا ع�ل��ى ت� ّ
�وس��ع الناتج
ّ
امل� �ح ��ل ��ي اإلج � �م� ��ال� ��يّ ،أم � � ��ا إذا ن�ت��ج
ّ
ّ
االرت� �ف ��اع م��ن ت �ق��ل��ص ال� �ع ��رض ،ف��إن
التأثير يكون سلبيًا.
ُ ّ
وع �ل��ى ال �ص �ع �ي��د ال �ع ��امل ��ي ،ت �ل��خ��ص
ال ��ورق ��ة ن �ت��ائ �ج �ه��ا ال �ع � ّ
�ام ��ة ب��اآلت��ي:
ّ
ي ��رت �ب ��ط ال� �ت ��أث ��ر ال �س �ل �ب��ي الرت� �ف ��اع
أس � �ع� ��ار ال� �ن� �ف ��ط ع� �ل ��ى م �س �ت ��وردي ��ه
بمسألتني؛ األولى ،هي مدى اعتماد
البلد املعني على النفط املستورد،
وه �ن��ا ال �ع�ل�اق��ة م �ب��اش��رة .وال �ث��ان �ي��ة
ّ
مدى ّ
املصدرة
قوة الروابط بالبلدان
للنفط وبباقي ب�ل��دان ال�ع��ال��م ،وهنا
العالقة عكسية.

السوق في دوامة التذبذب والزبائن يتحاشون املبادرات الخاسرة
رشا أبو زكي
عينا غنوة تتسعان ،وفمها يرسم ابتسامة
ع��ري �ض��ة ،إذ إن س �ع��ر ال ��ذه ��ب ي��رت �ف��ع ال��ى
مستويات تاريخية ،وق��د بلغ ذروت��ه هذا
الشهر ،والليرات الذهبية التي تحتفظ بها
ارتفعت قيمتها  200دوالر« .يبدو أن الحظ
ي�ح��ال�ف�ن��ي ،ف�ق��د ي�ص��ل س�ع��ر األون �ص��ة إل��ى
ألفي دوالر ،وحينها سأبيع ،ألنني أخاف
أن يعود الى االنخفاض» ...بالطبع ال مكان
للحظ ف��ي ت��ذب��ذب أس�ع��ار ال��ذه��ب ،ف��األزم��ة
املالية التي تتخبط بها الواليات املتحدة
االميركية وعدد من الدول االوروبية بدأت
ت�ت�س��ع ،وامل �ض��ارب��ون ال �ه��ارب��ون م��ن س��وق
ال� �ع� �م�ل�ات واألس � �ه � ��م وال � �س � �ن� ��دات وج � ��دوا
م�ل�اذه ��م ف ��ي س� ��وق امل � �ع� ��ادن ،وخ �ص��وص��ًا
ال��ذه��ب .أم��ا ارت�ف��اع��ه حينًا وت��راج��ع سعره
ح�ي�ن��ًا آخ ��ر ف�ي��رت�ب��ط م �ب��اش��رة ب��امل��ؤش��رات
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وال �س �ي ��اس �ي ��ة ال ��دال� �ف ��ة ال ��ى
ال�ب��ورص��ات العاملية ب�ت�س��ارع ،فالتحاليل
تختلف ف��ي الساعة أكثر م��ن م��رة ،ومعها
ت �خ �ت �ل��ف ال �ت ��وق �ع ��ات ،ل �ت �ص �ب��ح امل �ع �ط �ي��ات
العاملية بشأن تطور ات�ج��اه األزم��ة ميزانًا
يرفع سعر الذهب ويخفضه...
وف�م��ا ارت�ف��اع سعر ال��ذه��ب ل��ه ف��وائ��ده على
احتياط لبنان من الذهب ال��ذي ّ
يعد ثاني
أك� �ب ��ر اح� �ت� �ي ��اط ف ��ي ال� �ع ��ال ��م ال� �ع ��رب ��ي ب�ع��د
السعودية ،إال أن واقع األسعار غير املستقر
ان �ع �ك��س م �ب��اش��رة ع �ل��ى س ��وق ال ��ذه ��ب في
لبنان ،تجارة وصناعة ،واالنعكاس ليس
بمطمئن في طبيعة الحال ،إذ إن املنتجني
كما التجار دخلوا دوامة الجنون العاملي،

وال��زب��ائ��ن خ��ائ�ف��ون م��ن أي م �ب��ادرة بيع أو
ش��راء ق��د ت��ودي بهم ف��ي خسائر يجهدون
في االبتعاد عنها.
فاملشكلة ليست في ارتفاع سعر الذهب ،إذ
يشرح رئيس منتجي املجوهرات بوغوس
س ��وري ��دي ��ان أن األزم � ��ة ال�ف�ع�ل�ي��ة ه ��ي ح��ال
ع��دم االستقرار في السعر .ففي ما يتعلق
ب��ال �ت �ج��ارة ،ف ��إن ع�م�ل�ي��ات ال �ب �ي��ع وال �ش ��راء
ً
بني التاجر والزبون صعبة فعال ،وتشهد
ج �م ��ودًا ح�ق�ي�ق�ي��ًا وص ��ل ال ��ى ذروت � ��ه خ�لال
الشهر ال�ج��اري .ف��أن يبيع التاجر الذهب،
يعني أنه دخل في لعبة البورصة ،لكونه ال
يعلم إن كان قادرًا على شراء الحجم نفسه
من الذهب التي ج��رى بيعه بالسعر ذات��ه،
وغ��ال�ب��ًا م��ا ي�ك��ون ت�ع��وي��ض ال�ك�م�ي��ات التي
بيعت عبارة عن عملية خاسرة.
ويلفت سوريديان إل��ى أن التاجر يشتري
م��ن ال��زب��ون وي�ع�ي��د ب�ي��ع ال��ذه��ب ال��ى تاجر
ال�ج�م�ل��ة ،ل�ي��رب��ح ف ��ارق س�ع��ر ال�ص�ي��اغ��ة ،إال
أن عملية كهذه أصبحت منذ شهر تقريبًا
مغامرة فعلية .فسعر الذهب يختلف بني
ثانية وأخ ��رى ،إال أن عملية ش��راء التجار
للذهب من الزبائن ليست املرحلة األس��وأ
في عملهم ،حيث إن املشكالت االجتماعية
ف � ��ي ل� �ب� �ن ��ان ض � ّ�ي� �ق ��ت رق � �ع� ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن
ال �ق��ادري��ن ع�ل��ى ّادخ � ��ار ال ��ذه ��ب ،وب��ال�ت��ال��ي
يفيد س��وري��دي��ان ب��أن املشكلة ت�ع� ّ�دت هذه
العمليات الى حركة سوق بأكمله؛ فارتفاع
ّ
سعر ال��ذه��ب قلل حجم املبيعات بطبيعة
ال�ح��ال ،فمن ه��و مضطر ال��ى ش��راء الذهب
أصبح يخفض من وزن مشترياته ،ويتجه
ن �ح��و ال �ت �ق �ن�ي�ن« ،إذ ن �ج��د ال � �ي ��وم ط��ال �ب��ي

المعدن األصفر مذهول بنفسه!
خ�ل�ال األس��اب �ي��ع امل��اض �ي��ةّ ،
سجل
س �ع��ر ال��ذه��ب ال �ع��امل��ي م�س�ت��وي��ات
ت��اري �خ �ي��ة .وف� ��ي ك ��ل ن �ه��ار تقفل
البورصات على سعر أعلى ،فيما
يتخلل الجلسات تذبذب في العملة
ال�ص�ف��راء ص�ع��ودًا وه�ب��وط��ًا .فيوم
أمس ارتفع سعر الذهب  1في املئة
في املعامالت الفورية ،بعد بيانات ضعيفة بشأن
ال�ن�م��و ف��ي أمل��ان �ي��ا ج ��ددت امل �خ��اوف م��ن ال��رك��ود،
وص�ع��د ال��ذه��ب إل��ى  1784.09دوالرًا لألونصة،
ب �ع��دم��ا س �ج��ل م �س �ت��وى أع �ل ��ى خ�ل��ال ال�ج�ل�س��ة
وص� ��ل ال� ��ى  1786.20دوالرًا ل�ل�أن �ص��ة .ول �ك��ن

وص��ول ال��ذه��ب ال��ى ه��ذا السعر
م� ّ�ر بمطبات ب��دأت منذ الصباح
الباكر ،فانخفض إلى 1764.20
دوالرًا ل�لأون�ص��ة ث��م ارت�ف��ع إلى
 1771.60دوالرًا ،ك �م��ا وص��ل
ال� ��ى  1779.69دوالرًا وك��ذل��ك
ال��ى  1813.79دوالرًا ،وبالطبع
ارت �ب �ط��ت األس �ع ��ار ه ��ذه ب�ق�ل��ق امل�س�ت�ث�م��ري��ن من
تقلبات أسواق املال .ورأى روس نورمان ،املحلل
في دار الوساطة املتخصصة شاربس بيكسلي،
أن الذهب «ميزان رائع لقياس القلق االقتصادي
واالجتماعي والسياسي».

ً
ال ��زواج يكتفون باملحابس ب��دال م��ن ش��راء
ما يسمى الشبكة» ،ويلفت ال��ى أن عاملي
ال�ت��ذب��ذب وارت �ف��اع السعر ّأدي��ا ال��ى تراجع
املبيعات التجارية م��ا ب�ين  50ال��ى  60في
املئة بني هذا العام والعام املاضي .فقد زاد
م��ن األزم��ة ت��راج��ع ع��دد السياح ف��ي لبنان،
وتراجع القدرة الشرائية املحلية.
ومن جهة أخرى ،يؤكد سوريديان أن عمل
منتجي ال��ذه��ب ت��راج��ع ب�ين  70ال��ى  75في
امل �ئ��ة م�ن��ذ أن دخ ��ل ال��ذه��ب ف��ي ل�ع�ب��ة ع��دم
االستقرار ،وقد أسهمت في تعميق املشكلة
األح��داث التي تلف ال��دول العربية ،والتي
أدت ال ��ى ت ��راج ��ع ح �ج��م ص� � ��ادرات ال��ذه��ب
بنحو درام��ات�ي�ك��ي ،وخ�ص��وص��ًا أن  80في
ّ
يصدر
املئة من االنتاج املحلي للمجوهرات
الى االسواق الخارجية .ويشير سوريديان
إل��ى أن م��ا ح��دث ف��ي ال �ب��ورص��ات العاملية
على مدى السنوات االربعة املاضية تكلل
خ�ل�ال ه��ذه ال�ف�ت��رة بخسائر ضخمة ُمني
ب�ه��ا ال�ق�ط��اع االن �ت��اج��ي ف��ي ل�ب�ن��ان ،بحيث
أغلق ب�ين  10ال��ى  15ف��ي املئة م��ن مصانع
ال��ذه��ب ف��ي ل �ب �ن��ان ،ف�ي�م��ا ص ��رف أك �ث��ر من
 50ف��ي املئة م��ن املصانع ال�ع��دد االك�ب��ر من
ال�ع�م��ال( ،ي �ت��راوح ال�ع��دد غالبًا ب�ين  5و10
عمال) ،وبالتالي يمكن القول إن عددًا كبيرًا
م��ن امل �ص��ان��ع ي�ت�ج��ه أي �ض��ًا ن �ح��و االغ �ل�اق،
واس�ت�م��رار ال�ت��ذب��ذب ال�ح��ال��ي ف��ي االس��واق
العاملية سيكون بمثابة الضربة القاضية.
أما رئيس نقابة تجار الذهب واملجوهرات
في لبنان سعد الدين بعاصيري فيختصر
املشهد بعبارة واح��دة« :ك��أن الناس تلقوا
ض��رب��ة ع�ل��ى رؤوس �ه ��م» ،ش��ارح��ًا أن هناك
ضياعًا فعليًا لدى الزبائن كما التجار ،إذ
ال يوجد قاعدة فعلية تحدد إن كان سعر
ال��ذه��ب سيتجه انخفاضًا أو ارت�ف��اع��ًا ،ما
ي��ؤدي ال��ى دخ��ول جميع التجار والزبائن
ال� ��ى ل �ع �ب��ة ال� �ب ��ورص ��ات ال �ع��امل �ي��ة .وي�ل�ف��ت
بعاصيري الى أن ارتفاع اسعار الذهب ال
يمكن مقاربته من دون النظر الى انخفاض
القدرة الشرائية لدى املواطنني جراء األزمة
االقتصادية ال�ض��ارب��ة .فمن لديه مناسبة
زواج ي �ش �ت��ري ض �م��ن ام �ك��ان �ي��ات م �ح��ددة،
ّ
متسمرًا على
ومن يرد ّادخ��ار الذهب يبق
الشاشات االقتصادية ليراقب سعر الذهب
قبل أن ي�ق��رر امل�ب��اش��رة ف��ي عملية ال�ش��راء.
أم��ا ال�ت�ج��ار ،فيشير ب�ع��اص�ي��ري إل��ى أنهم
يتبعون السوق العاملية ،ومضطرون الى
الدخول في بلبلة االسعار عند كل عملية
بيع أو ش��راء ،ما يزيد من التأثيرات على
ال��زب��ائ��ن س�ل�ب��ًا ط�ب�ع��ًا ،الف �ت��ًا ال��ى أن أرب��اح
ال �ت �ج��ار ت �ت��أث��ر ب�ط�ب�ي�ع��ة ال� �ح ��ال ب �ت��ذب��ذب
أس� �ع ��ار ال� ��ذه� ��ب .ف �ك��ل ك �م �ي��ة ت� �ب ��اع ،ي�ج��ب
تعويضها بشراء كمية توازيها.

باختصار
◄  %7.16تراجع مبيعات السيارات
الجديدة حتى تموز
هذه املعطيات التي ج��اءت في نشرة يومية ّ
يعدها مصرف
«ب �ل��وم ب�ن��ك» وامل�ن�ق��ول��ة ع��ن االح �ص ��اءات ال�ش�ه��ري��ة لجمعية
مستوردي السيارات الجديدة في لبنان ،تفيد بأن السيارات
ال �ج��دي��دة امل�ب�ي�ع��ة خ�ل�ال األش �ه��ر ال�س�ب�ع��ة األول ��ى م��ن السنة
ال�ج��اري��ة بلغت  19812س�ي��ارة م�ق��ارن��ة م��ع  21341سيارة
بيعت في الفترة نفسها من عام  .2011وقد جاءت السيارات
ال �ك��وري��ة ف��ي امل��رت�ب��ة األول ��ى ب��اس�ت�ح��واذه��ا ع�ل��ى م��ا نسبته
 %40.11م��ن امل�ب�ي�ع��ات ،تليها ال �س �ي��ارات ال�ي��اب��ان�ي��ة بنسبة
 %32.28والسيارات االوروبية بنسبة  .%21.55وقد ارتفع
الطلب على السيارات الكورية بنسبة  %30لتبلغ مبيعاتها
 7946س�ي��ارة ،وه��ذا يعود إل��ى ارت�ف��اع مبيعات «هيونداي»
و«كيا» اللذان زادت مبيعاتهما بنسبة  %25.5و %33.4على
التوالي.
أما مبيعات السيارات اليابانية فقد تراجعت بنسبة %25.1
ّ
لتسجل  6395س�ي��ارة ،فيما ت��راج��ع الطلب على السيارات
ّ
ليسجل  4370سيارة .أما املاركات
اليابانية بنسبة %18.8
األميركية فقد تراجعت مبيعاتها بنسبة  %15.7إلى 1047
س�ي��ارة فيما انخفضت ح� ّ�ص��ة ال�س�ي��ارات الصينية بقيمة
 %14.4إل��ى  154س �ي��ارة .ول��وح��ظ أن م�ب�ي�ع��ات ال�س�ي��ارات

الفاخرة مثل ماركة «استون مارتن» وبورس ارتفعت بنسبة
 %75و %22.54على ال�ت��وال��ي .وخ�ل�ال شهر ت�م��وز وح��ده،
ت��راج�ع��ت مبيعات ال �س �ي��ارات ال�ج��دي��دة بنسبة  %11.8إل��ى
 3513سيارة ،مقارنة مع  3986سيارة في تموز  .2010وال
تزال ّ
حصة شركة «ناتكو» هي األولى لجهة املبيع في السوق
ّ
اللبنانية ب�ح��ص��ة تبلغ  ،%24.5تليها «رس��ام�ن��ي ي��ون��س»
بحصة  %18.34ثم سنتشوري موتور ّ
ّ
بحصة .%15.5
◄ وقف تسوية الغرامات من  1آب
هذا ما أعلنته وزارة املال في بيان أمس
يشير إل��ى أن�ه��ا ل��ن ت��واف��ق ع�ل��ى تسوية
ال �غ��رام��ات ال �ت��ي س�ت�ن�ت��ج ع��ن امل�خ��ال�ف��ات
ال �ت ��ي ي��رت �ك �ب �ه��ا امل �ك �ل �ف��ون ب��ال �ض��رائ��ب
وال��رس��وم اب �ت� ً
�داء م��ن  ،2011/8/1الفتة
إلى أنها ستتوقف ابتداء من أول كانون
الثاني  2012عن إجراء أي تسوية على
الغرامات ،داعية املكلفني الى تسوية أوضاعهم الضريبية قبل
 30أيلول املقبل .وقال وزير املال محمد الصفدي (الصورة)
في بيان أمس ،إن الخفوضات املتواصلة للغرامات ّ
«شجعت
بعض املكلفني على ع��دم االل �ت��زام بموجباتهم الضريبية،
على اعتبار منهم ،أنه إذا قامت اإلدارة الضريبية بالتدقيق

ف��ي ملفاتهم ف�س��وف ت�ت��واف��ر ل�ه��م ،ب �ص��ورة دائ �م��ة ،فرصة
االستفادة من خفض الغرامات ،وبالتالي فإنه من شان ذلك،
أن ُيشعر املكلفني امللتزمني بموجباتهم الضريبية بالغنب».
ولفت الصفدي إل��ى أن االستمرار بهذا األم��ر يظهر اإلدارة
ً
الضريبية بأنها «تكافئ غير امللتزمني ب��دال من أن تتشدد
في إجراءاتها تجاهم».
◄ برنامج تطبيقي لسداد ديون الدولة
اإلع�ل�ان ل��وزي��ر امل��ال محمد الصفدي ف��ي بيان أم��س يشير
ف�ي��ه إل��ى أن ال�ح�ك��وم��ة ت ��درس ح��ال�ي��ًا س�ب��ل ت�ط��وي��ر التغطية
ً
اإلس �ت �ش �ف��ائ �ي��ة وص � � ��وال إل � ��ى ت��أم �ي �ن �ه��ا ب � �ص ��ورة ش��ام �ل��ة
ّ
لجميع ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين .وأك ��د أن ال � ��وزارة م�ص��م�م��ة ع�ل��ى س��داد
ال��دي��ون املتوجبة على ال��دول��ة تجاه امل��ؤس�س��ات ،وم��ن بينها
املستشفيات مؤكدًا أن ه��ذا األم��ر يندرج في إط��ار برنامج
تطبيقي بدأ اعداده لهذه الغاية.
◄ إضراب مفتوح لعمال كهرباء بعلبك
ّ
نفذ عمال التعهد وجباة االكراء في مؤسسة كهرباء لبنان
في رياق وبعلبك ورأس بعلبك ،إضرابا مفتوحًا احتجاجًا
على ع��دم تسوقة أوضاعهم أس��وة بباقي عمال املؤسسة،

فتوقفوا عن العمل للمطالبة باالفادة من الخدمات الصحية
وال�ت�ع��وي�ض��ات العائلية ،وزي ��ادة روات�ب�ه��م امل�ت��دن�ي��ة« ،لكوننا
ّ
تحولنا إل��ى قرابني توضع فيها حقوقنا على االع�م��دة بني
املتعهد واملؤسسة م��ن دون االف��ادة م��ن أي خ��دم��ات» يقول
بيان صادر عن العمال.
◄ خسائر الصناعة في تموز 2006
ال ت ��زال ه ��ذه ال�خ�س��ائ��ر م �ح��ور ب�ح��ث ص�ن��اع�ي��ي الضاحية
الجنوبية م��ع ك��ل وزراء الصناعة املتعاقبني ،وآخ��ره��ا كان
أمس في لقاء مع وزير الصناعة فريج صابونجيان فعرض
الوفد برئاسة اسامة حلباوي خسائر القطاع الصناعي في
الضاحية الجنوبية بسبب حرب تموز  ،2006مطالبًا باعفاء
ال� �ص ��ادرات ال�ص�ن��اع�ي��ة م��ن ض��ري�ب��ة ال��دخ��ل ،وان �ش��اء امل��دن
الصناعية ،وتأهيلها وتجهيزها بالبنى التحتية ،والعمل على
اعطاء رخص النقل الى كافة املناطق واملحافظات من دون
التقيد بفئة االنتساب الى غرف التجارة والصناعة والزراعة،
وحماية الصناعة الوطنية عبر خلق حوافز تشجيعية منها
اعطاء ق��روض ميسرة ومدعومة بفوائد متدنية مع فترات
سماح طويلة األم��د ،والغاء الغرامات املترتبة على املصانع
املتضررة ملصلحة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
ووزارة املال.

