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يسها حالياي تأسارتأسيس الشركات العربية المشتركة في عقد السبعينات وتلك الج إجراءاتدراسة مقارنة بين   
 
 

( في اطار مجلس الوحدة 4791-4791: الشركات العربية المشتركة المنشأة في عقد السبعينات )لمحور االولا
  . االقتصادية العربية

رغبة مجلس الوحدة االقتصادية العربية في تسريع وتيرة تحقيق انشاء السوق العربية اشارت الدراسة في هذا االطار الى 
اكدت القرارات الصادرة عنه على تبني منهج تأسيس الشركات العربية  ، حيثالمشتركة للدول االعضاء بالمجلس

بية في الخارج لالستثمار لرؤوس االموال العراستقطاباً وسراع بتحقيق تلك السوق من جانب لالركة كمدخل مهم المشت
الدول عربية مشتركة قابضة بموجب اتفاقيات بين تم تأسيس اربع شركات ، حيث في المنطقة العربية من جانب اخر

 ت االلف وخمسمائة مليون دوالر وذلك في المجاالت التالية:العربية برؤوس اموال تجاوز
 

( 2.972( مليون دينار كويتي، أي ما يعادل )021قدره ) برأسمالانشئت الشركة العربية للتعدين  التعدين: -أ
 مليون دينار أردني7

( مليون 21مال قدره )الثروة الحيوانية )اكوليد( برأس يةمنتانشئت الشركة العربية ل تنمية الثروة الحيوانية:  -ب
 7( مليون دينار اردني0.971دينار كويتي، اي ما يعادل )

( مليون دينار كويتي، 21مال قدره )ة العربية للصناعت الدوائية برأسشركحيث انشئت ال ة:الصناعات الدوائي -ت
 ( مليون دينار اردني0.9717اي ما يعادل )

(مليون دينار  051مال قدره )عربية لالستثمارات الصناعية برأساالستثمارات الصناعية: انشئت الشركة ال -ث
 7( دينار اردني975..كويتي، اي ما يعادل )

 
مجلس الوحدة االقتصادية في تدعيم الشركات العربية المشتركة المنبثقة عنه  الدراسة في نفس االطار مساهمةكما وبينت 

الضمانات التي تمكن وتعترضها، وذلك من خالل اصدار القرارات المتضمنة المزايا وتذليل المشاكل والصعوبات التي 
وات ايجابية لتعزيز مسيرة الشركات والتي تتلخص بما عها من تحقيق اهدافها، كما واتخذ المجلس خطوفرالشركات و

 يلي:
 

حكام التأسيسية للشركات العربية المشتركة المنبثقة عن صدور عدد من القرارات المتضمنة الموافقة على األ -0
حكام األعضاء المساهمين فيها بالعمل وفق حكام األمجلس الوحدة االقتصادية العربية، وقد الزمت هذه األ

 :، وهيالتالية العربية
 

 ن العربية والتعديالت الطارئة عليها7اانتقالها بين البلدو موال العربية اتفاقية استثمار رؤوس األ -أ
عات االستثمار بين الدول المضيفة لالستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية زاتفاقية تسوية منا -ب

 االخرى7
 تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب7 اتفاقية -ت
اية اتفاقيات تتم الموافقة عليها من قبل المجلس وتتضمن امتيازات تتعلق بنشاط الشركة او وكاالتها او  -ث

 فروعها 7
 

 حكام الدول التي تستضيف مقر الشركة وفروعها ووكاالتها بما يلي:كما والزمت هذه األ
 

 7مة والتعليمات الالزمة لقيام الشركة ووكاالتها وفروعهااالنظاستصدار القوانين و -
الرسوم واالتاوات طيلة مدة قيام واحتياطياتها من جميع الضرائب و اعفاء ارباح الشركة االجمالية وتوزيعاتها -

 الشركة7
تخضع الحكام  ما يتكبدة الشخص الضعيف ليدفعة للقوى او بعض العصابات، وال: علما بان االتاوات هي

 القانون7
  7اعفاء كل ما تستورده الشركة ووكاالتها وفروعها من ادوات ومعدات ومواد تحتاج اليها من الرسوم الجمركية -
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من العمالت  موجوداتهااعفاء الشركة ووكاالتها وفروعها والشركات المتفرعة عنها من قيود النقد فيما يتعلق ب -
 7االجنبية

 7ووكاالتها وفروعهاوالعمل بالنسبة للعاملين بالشركة  منح التراخيص الالزمة للدخول واالقامة -
 

 تي :ص على اآليناالقتصادية العربية و ةصدر قرار من مجلس الوحد -2

   اذا كانت منتجات الشركات العربية المشتركة منتجة داخل القطر فتمنح حماية مناسبة من ذلك القطر في
 حالة وجود منتجات مماثلة7

 منتجات الشركات العربية المشتركة افضلية استيرادية والحماية اذا لم تكن توجد منتجات محلية  ىتعط
 7مماثلة

العربية التنفيذية من  خلق وسائل اتصال مستمرة ومباشرة بين الشركات او بعضها من جهة وبين االجهزة  -.
 7جهة اخرى

المشتركة انجازاتها  تماعات الشركات العربيةد مجلس الوحدة االقتصادية العربية على تضمين تقارير اجيكتأ -.
هداف التي انشئت من اجلها للخروج بالتوصيات تلك األالصعوبات التي تصادفها في انجاز والمشكالت و

 المناسبة7
 

 ربعة في عقد السبعينات:تأسيس الشركات العربية المشتركة األح سباب نجاأ
المطروحة فيها  سهماالكتتاب الفوري في كامل األ مما اتاحانها شركات ممولة برؤوس اموال عربية حكومية  -0

 بقرارات حكومية مباشرة7
 اعداد دراسات جدوى متكاملة نهائية عن كل منها7 -2
 تغطية كل منها لقطاعات اقتصادية حيوية لالقتصادات العربية7 -.
 وضوح المصلحة االقتصادية لكل من دول الفائض ودول العجز العربية7 -.
 للدعم المالي لدول العجز العربية7 يةمناسبة لدول الفائض العربانها تمثل صيغة  -5
 7التأييد والدعم السياسي النشائها بموجب اتفاقيات معقودة بين الدول العربية -2

 7ت العربية على االقتصادااتساع اثارها االيجابية وفوائدها  -.
 انها تعتبر شركات قطاع عام عربي7 -1
 مشاركتها في عملية اتخاذ القرار7فيذية لهذه الشركات، ودارة التنثقة الحكومات العربية باال -9

 عدم تحقيق ارباح7شركات، حتى في حالة حدوث خسائر ومساندة الدول المساهمة لتلك ال -01
 

 نتائج األداء واألنشطة والمراكز المالية لكل من الشركات التالية :
 )اكديما(7الشركات العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية  -0

ابدت الشركة العربية للصناعات الدوائية اهتماما كبيرا باالستثمار في الصناعة الدوائية العربية من خالل توظيف اموالها 
في مشاريع دوائية جديدة او المساهمة في شركات ادوية قائمة في انحاء الوطن العربي، كما حفزت تللك الشركات على 

 الكوادر الفنية القادرة على مواكبة التطورات في الصناعات الدوائية7مسايرة التقدم العلمي وتدريب 
 بمنح تسهيالت وتخصيص مبالغ لدعم عدد من المشاريع وهي : ساهمت )اكديما(

 شركة الخليج للصناعت الدوائية )جلفار( / االمارات7 -
 7دوية البيطرية / السودانالشركة العربية النتاج األ -
    7للصناعات الدوائية / السعوديةوسط شركة كاد الشرق األ -
 7دوية البيطرية )اكبيطرة( / سورياشركة اكديما لأل -

 

 (الشركات التابعة واالستثمارات المملوكة بالكامل )الكديما: 
 7دوية البيطرية )اكبيطرة( / سورياشركة اكديما لأل -0
 7الدراسات الصيدالنية / االردنمركز اكديما للتكافؤ الحيوي و -2
 

 القائمة التي تساهم بها )اكديما(:الشركات 
 7المستلزمات الطبية )سبيماكو ( / السعوديةركة السعودية للصناعت الدوائية والش -0
 7ت الدوائية )جلفار( / االماراتاشركة الخليج للصناع -2
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 7الشركة العربية للصناعات الصيدالنية )سيف( / تونس  -.

 7تها )اكاي( / العراقالشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية ومستلزما -.
 دوية ) ايفارما ( / المغرب7الشركة العربية المغربية لصناعة األ -5
 شركة شمرافارما النتاج المخدر السني / سوريا7 -2
 7السعودية –الشركة العربية للمستحضرات الدوائية )ارابيو( / جدة  -.
 7شركة اجال السعودية / السعودية -1

 

 نتاج بعد:الشركات التي تم تأسيسها ولم تبدأ اال 
 الشركة العربية الصيدالنية طاسيلي )تافكو( / الجزائر7 -0
 وسط للصناعت الدوائية / السعودية7األ قشركة )كاد( الشر -2
 دوية البيطرية / السودان7الشركة العربية النتاج األ -.
 7دوية )ابيكو( / ليبياألالشركة العربية لصناعة المحاليل الوردية وا -.

 
 الشركة العربية للتعدين:   -2

حافظت على متانة مركزها كما و واصلت الشركة العربية للتعدين نشاطها االستثماري منذ تأسيسها ولغاية االن،
 210.7المالي على الرغم من االضطرابات السياسية واالقتصادية التي شهدتها المنطقة العربية خالل عام 

 
 

  العربية للتعدين:الشركات التي ساهمت بها الشركة 
 7شركة البوتاس العربية / االردن -
 7الشركة الوطنية للصناعة والمناجم / موريتانيا -
 7شركة محاجر الخليج / عمان -
 7شركة المصانع الكبرى للتعدين / السعودية -
 7شركة الصناعات الكيميائية للفليور / تونس -
 7الشركة العربية لكيماويات المخلفات / العراق -
  7سمدة / االردنلألشركة االبيض  -
  7شركات الصناعات الهندسية العربية / االردن -

 الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية )اكوليد(. -3
قياداتها لقطاعات استراتيجية لم يسبق ان طرقتها تواجدها وتمكنت اكوليد من خالل انطالق مسيرتها من ترسيخ 
عوائدها بالحدية، نظرا  الثروة الحيوانية والداجنة التي تتسمقنوات االستثمار والتمويل في مجاالت مشروعات 

المخاطر المحيطة بها، كما كان لتاكيد اكوليد على جدوى هذه المشروعات اكبر االثر على تحفيز للظروف و
 القطاعيين العام والخاص في الدول العربية7

 
لعربي بتوازن يجمع بين التنمية من اوقد ارست اكوليد استراتيجيتها االستثمارية في مجال مشروعات األ

 خالل: من ، وذلكالنموو
محفظة تنموية لمشروعات واسهامات تعنى فعاليتها بتطوير البنيات التحتية وتوطين تقنيات الصناعة   -0

 الحديثة مع تحقيق عائد مقبول يساعد على االستمرار7
رات اكوليد للتوسع وطرح المزيد من محفظة لفعاليات استثمارية اخرى تسهم عوائدها المميزة في نمو قد -2

 االستثمارات في مجاالت االمن الغذائي العربي7
 

 :لشركة )أكوليد(االنفاق االستثماري 
( مليون دوالر امريكي 70.تطورت قيمة االنفاق االستثماري للشركة خالل خططها االستثمارية المتتالية من حوالي )  

، وجرت تغطية هذه الزيادة من .210( مليون دوالر امريكي في نهاية عام 529701الى ان بلغ ) ..09خالل عام 
 وفورات التشغيل واحتياطي االستثمار المحدث لدى الشركة بدال من زيادة راس المال7
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 :4141حصاد عام 
مت باالسواق المالية المتالحقة التي ال التالؤم مع التداعيات التي افرزتها االحداث والمتغيراتو استطاعات اكوليد التكييف

االمني ببعض دول المنطقة من خالل رفع سوية االداء وزيادة االنتاج وتطبيق االقليمية والعالمية واالضطراب السياسي و
 سياسة االدارة في تكامل العملية االنتاجية والخدمية بين مشروعاتها وشركاتها التابعة7

 
 من الظروف والصعوبات التي واجهتها على الرغم .210يد من االنجازات خالل عام استطاعت اكوليد بتحقيق العد

 ، ومن ابرز هذه االنجازات ما يلي:المنطقة
مواصلة استكمال الحلقات االنتاجية بطرح تنفيذ المرحلة االولى من مشروع شركة التكامل العربي لعروق  -0

 الدواجن بالمملكة العربية السعودية7
 :خطط والبرامج وتمثل ذلك في اآلتياالعتماد على المواد الذاتية في تمويل وتنفيذ الستمرار في اإل -2
 نتاج الدواجن 7تنفيذ توسعة الطاقات االنتاجية بالشركة العربية القطرية إل -
 صول الدواجن وانتاجها بالشارقة7مهات بمشروع الشركة العربية ألتوسعة قطاع األ -
 ثاني بالخرطوم7داري والتجاري الاقامة المبنى اإل -
 نتاج الدواجن بالفجيرة7تجهيز الموقع الجديد لنقل وتطوير وحدات مشروع الشركة العربية إل -

 
  7من الغذائي بالوطن العربيالمساهمة في قيادة مشروعات األ -.
 توطين التقنية الحديثة وتوظيفها بما يتناسب مع طبيعة عمل الشركة 7 -.
 ي مجاالت تنمية الثروة الحيوانية7لحكومي على االستثمار فعمال الخاص وااستقطاب وتحفيز قطاع األ -5
 م اتخاذ القرار7عبناء وتطوير قواعد المعلومات بما يد -2
 تأكيد الفلسفة التكاملية بين القطاعات7 -.
 االهتمام بالبعد االجتماعي من خالل التنمية7 -1
 

 مساهمة الشركة )اكوليد( في التكامل االقتصادي العربي:
نجاحا واضحا في خلق تفاعل ايجابي بين رؤوس اموالها ورؤوس االموال العربية الخاصة حققت اكوليد  -0

 والعامة7
لجدوى االستثمار العربي في اقامة المشروعات والمساهمة في تأسيس الشركات المشتركة في روجت اكوليد  -2

 تثماري7ليات التجارة البيئية والمشاركة في تهيئة المناخ االسآودعم مجال االمن الغذائي 
 ساهمت الشركة في تأسيس عدد من الشركات المتفرعة7 -.
القامة المزيد من المشاريع والشركات الجديدة وتوسيع طاقات المشاريع القائمة وذلك زمة الاالعتمادات الرصد  -.

 (21027-.210في اطار الخطة االستثمارية الثالثية الثانية عشر للشركة لالعوام )
 

 :الفنية واالقتصادية التي تقدمها شركة )أكوليد(الخدمات االستشارية و
 ،ودراسات الجدوىافة اعمال الدراسات والبحوث االقتصادية، تقوم وحدة الخدمات االستشارية والفنية واالقتصادية بك

جاد ودراسة واي ،التنفيذ والتشغيلى واالشراف عل، ووثائق المناقصات للمشروعات، واعداد المواصفات الفنية والهندسية
 والخاصة7 هذه الخدمات للعديد من الجهات العربية والحكومية كما وتقدم ،الحلول للمشاكل التي تواجه المشروعات

 

  : الشركات العربية المشتركة تحت التأسيس:المحور الثاني
ربع شركات االجراءات التأسيسية أل بتبنياالمانة العامة لمجلس الوحدة االقتصادية  أوضحت الدراسة في هذا االطار قيام

 عربية مشتركة تعمل في مجال الحد من الفجوة الغذائية وتنمية الزراعة العربية وهي: 
 

 7 الشركة العربية للصوامع وتخزين الحبوب 
  7الشركة العربية النتاج اللحوم الحمراء 
 سماك7الشركة العربية القابضة لأل 
 الت والمعدات الزراعية7الشركة العربية المشتركة لصناعة الجرارات واآل 
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 يواجه تأسيس هذه الشركات بطأ ويرجع اسباب ذلك الى ما يلي:
يلية تبين النواحي الفنية والهياكل التمويلية وجميع التكاليف االستثمارية صتأخراعداد دراسات جدوى تف -

 توفر مصادر تمويل لهذه الدراسات7والجدوى من اقامة هذه الشركات لعدم 
تأخر صدور قانون خاص بالشركات العربية المشتركة التي يعطى لها صفة شركات عربية وليس شركات  -

 تحمل جنسية دولة المقر7
عدم تحديد الجهات او المؤسسات التمويلية المعنية بتمويل دراسة الجدوى التفصيلية للشركات الجديدة كي توفر  -

 لمستثمرين بالقطاع الخاص وتشجيعهم على المساهمة في تأسيسها7القناعة لدى ا
 

 الشركة العربية للصوامع وتخزين الحبوب:  (4)
اعدت االمانة العامة لمجلس الوحدة االقتصادية العربية دراسة مبدئية لصوامع وتخزين الحبوب في الوطن العربي 

 ويهدف المشروع الى تحقيق االغراض التالية:
 من لمحصول القمح في المنطقة العربية7 ابناء مخزون  -
 بناء قاعدة معلومات عن انتاج وتخزين وتجارة وتسويق واستيراد القمح في المنطقة7 -
 مراجعة التشريعات الخاصة بتجارة القمح7 -
ايجاد نظام اداري للتنسيق بين جميع اجهزة الوزارات المعنية بانتاج وتجارة وتسويق واستيراد القمح واشراك  -

 ع الخاص بذلك7القطا
 

مانة العامة لمجلس اهم النتائج التي صدرت خالل العديد من اللقاءات واالجتماعات التي قامت بها األومن 
 الوحدة االقتصادية :

 الموافقة على تأسيس شركة عربية يكون مجالها انشاء صوامع لحفظ وتخزين الحبوب -0
 اختيار جمهورية مصر العربية المقر الرئيسي للشركة7 -2
 ليف احد المكاتب االستشارية باعداد الدراسة االقتصادية للشركة7تك -.

 

 الشركة العربية النتاج اللحوم الحمراء: (4)
 اسباب هذا النقص الى ما يلي:عود ييتميز الوطن العربي بثروة حيوانية هائلة اال انها تعاني من نقص في منتجاتها، 

 ضغف القدرات االنتاجية في قطاع الثروة الحيوانية7  -
 يواجه قطاع الثروة الحيوانية العديد من المشاكل البيئية والفنية واالقتصادية والتسويقية7 -
 لبان واللحوم مثل:الوحدة الحيوانية من األ  وجود عوامل عديدة تساهم في انخفاض انتاجية -

 النقص الكمي والنوعي في الموارد الطفية7 -أ
 ضعف التراكيب الوراثية7 -ب
 لمستوطنة والوافدة7مراض الوبائية اانتشار األ -ت
 

مانة العامة لمجلس الوحدة االقتصادية العربية باقتراح سباب المذكورة اعاله تقدمت األعلى األ بناءً وبينت الدراسة بأنه 
مانة العامة انشاء شركة مساهمة عامة متخصصة النتاج وتصنيع وتسويق المنتجات الحيوانية واللحوم، حيث قامت األ

االجتماعات التحضيرية تهدف الى استكمال تأسيس الشركات العربية المشتركة ومن اهم النتائج  للمجلس بعقد سلسلة من
 التي توصل اليها االجتماع ما يلي:

 
الف  25 يابداء وزارة الزراعة بجمهورية مصر العربية استعدادها على تخصيص ارض للشركة بمساحة حوال -

  7فدان
فدان لمشروع الف  511ية بجمهورية السودان على تخصيص مساحة وافقت وزارة االستثمار بالوالية الشمال -

 الشركة7
 مليون جنيه قابلة العادة النظر فيها فيما بعد7 51مال الشركة ب تم تحديد راس -
 تم تكليف خبير مختص العداد دراسة الجدوى الفنية والتفصيلية للشركة7  -
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 :سماكالشركة العربية المشتركة القابضة لأل (3)
سماك بمساهمة من القطاع الخاص العربي والتي تعمل تحت مظلة الشركة العربية المشتركة لتجارة وتسويق األانشئت 

مانة العامة للمجلس مقترح تأسيس شركة سماك لألمجلس الوحدة االقتصادية العربية بعد تقديم االتحاد العربي لمنتجي األ
 سماك7عربية مشتركة لتسويق وتجارة األ

 
 التي واجهت تأسيس الشركة: ابرز العقبات

 تمويل دراسة الجدوى االقتصادية والفنية7 -0
 تسجيل الشركة في دولة المقر والعوائق القانونية والتشريعية7 -2
 

 لين في هيئة االستثمار ونتج عنه ما يلي:واع مع المسؤمتم عقد اجتكما و
 والمناطق الحرة7تأسيس الشركات القابضة ليس من اختصاص الهيئة العامة لالستثمار  -
ة مصر العربية على حاملي الجنسية المصرية فقط وفقا لقانون الرقابة على ييقتصر نشاط االستيراد في جمهور -

 الصادرات والواردات7
 

 رض من تأسيسها في اطار عربي مشترك7غالمتطلبات والتشريعات الى تأخير تسجيل الشركة لتعارضها مع ال لقد ادت 
 

 الشركة العربية المشتركة لصناعة الجرارات واالالت والمعدات الزراعية.  (1)
مانة لمجلس الوحدة االقتصادية العربية دعوة المهتمين الى تأسيس تبنى االتحاد العربي للصناعت الهندسية بالتنسيق مع األ

ت ومعدات وغيرها من الآتغالل اراضي ومباني وانشاءات ولصناعة الجرارات تقوم على اسشركة عربية قابضة 
 : طن العربي وذلك بغرضول في صناعة الجرارات في المت القائمة والتي تعاصول للمنشاأل

 التكامل في صناعة الجرارات7 -0
 منع االزداوجية في التصنيع7 -2
 التنسيق لصناعة جرارات مختلفة القدرات -.
 ات العربية في هذه المصانع7قمثل للطااالستغالل األ -.

 
 

 :بما يليمانة العامة للمجلس اهداف الشركة ومميزات انشائها وتلخص قدمت األ
 عدات الزراعية7مالموافقة المبدئية على انشاء الشركة العربية القابضة للجرارات وال -
 تكليف خبير مختص باعداد دراسة جدوى اقتصادية للشركة7 -
 

 ههذوأهم مخرجات  قة والشركات المتخصصةعقد العديد من االجتماعات الموسعة ودعوة الجهات ذات العالوقد تم 
 ما يلي: اتاالجتماع

 تقديم عرض متكامل للمشروع7 -
 اختيار الجهة التي ستقوم باعداد دراسة الجدوى للشركة7 -
عضاء التي يتوافر لديها خطط انتاج عضاء وغير األتقوم االمانة العامة للمجلس بعقد اجتماع للدول العربية األ -

 وصناعة المحركات وقطع الغيار7للصناعات الثقيلة 
 دعوة المؤسسات المالية والصناديق العربية والشركات العربية المشتركة للمساهمة في تأسيس الشركة7 -
الطلب من المنظمة العربية للتنمية الزراعية اعداد مذكرة موسعة حول واقع صناعة الجرارات وملحقاتها في  -

 المنطقة العربية7
 ثلة على النحو التالي:تشكيل لجنة تأسيسية مم -

 7 االمانة العامة لمجلس الوحدة االقتصادية العربية 

 7 االتحاد العربي للصناعات الهندسية 

  مصر7 –مصنع قادر للصناعات المتطورة 

  ليبيا7 –الشركة العربية للجرارات 

  العراق7 –الشركة العامة للصناعات الكيميائية 

  سوريا7 –شركة الفرات للجرارات 
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 السودان7 –جياد للجرارات  مصنع 

 مصر7 –لالستيراد والتصدير واالستثمار  شركة المورد 

  مصر7 –شركة حلوان لمحركات الديزل 

  مصر7 -شركة المحاريث والهندسة 
 

 :المذكورة أعاله ما يلي اهم المعوقات التي واجهت تأسيس الشركة
 لم يتم اعداد دراسة جدوى اقتصادية كاملة7 -0
عمال في الحكومات العربية يعطي ضمانا لدى قطاع المستثمرين العرب لقطاع األ وجود وعدم توافر دور عدم -2

 للمساهمة في هذه الشركة7
 

 :ولية للمجلس: شركات مقترح تأسيسها تحت الدراسة األالمحور الثالث
 الشركة العربية المشتركة وخدمات االستثمار7 -0
 الشركة العربية المشتركة للسيليكا7 -2
 المشتركة القابضة للتجارة والتسويق7الشركة العربية  -.
 الشركة العربية المشتركة للنقل المتعدد الوسائط7 -.
 جير التمويلي7أالشركة العربية المشتركة للت -5
 الشركة العربية المشتركة للتعبئة والتغليف7 -2
 

 التي خرجت بها الدراسة: التوصيات
 ثمارية7التفصيلية الظهار النواحي الفنية وجميع التكاليف االستتوفير التمويل الالزم العداد دراسات الجدوى  -0
 اصدار القانون الخاص بالشركات العرب7 -2
للدول  ةكون ملزمتمالها وتحديد المزايا التي تتمتع بها هذه الشركات وتقديم التسهيالت الالزمة لممارسة اع -.

 7ةالعربي
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