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اليورو سيعادل الدوالر في 2011 
بسبب ضعف االنتعاش االقتصادي في اوروبا

»اتصاالت« تستثمر 1.4 مليار دوالر
في وحدتها المصرية

دبي � رويترز: أعلنت ش���ركة اتصاالت 
اإلماراتية امس عن عزمها اس���تثمار نحو 
1.41 مليار دوالر في وحدتها املصرية خالل 
الس���نوات الثالث املقبلة مع تطلعها للنمو 

في السوق.
وقال رئيس مجلس الشركة محمد عمران 
في بيان صحافي ان اس���تثمار الشركة في 
الشبكة وصل الى 8 مليارات جنيه مصري 
حتى اآلن، ونحن نتوقع ان نستثمر 8 مليارات 
جنيه اخرى في السنوات الثالث املقبلة حيث 
ان توسيع الشبكات ميثل أولوية للشركة. 
واضاف عمران ان منجزات الشركة فاقت كل 
التوقعات من حيث معدالت االشتراك وما 
كان مستهدفا في دراسات اجلدوى من حيث 
تغطية الشبكات. وقالت الشركة ان قاعدة 
عمالء وحدته���ا املصرية »اتصاالت مصر« 
وصلت إلى 14 مليونا خالل 3 س���نوات من 

التشغيل ابتداء من مايو 2007.

لن����دن � أ.ف.پ: ق����ال مرك����ز 
متخصص بالدراسات االقتصادية 
واالعمال ف����ي لن����دن ان اليورو 
س����يعادل الدوالر في 2011 بسبب 
ضعف االنتعاش االقتصادي في 
اوروبا وخصوص����ا باملقارنة مع 
الواليات املتحدة اذا لم ينته قبل 

ذلك التاريخ.
وقال مدي����ر مرك����ز االبحاث 
االقتصادية واالعم����ال دوغالس 
ماك وليام����ز ان: »انهيار اليورو 

شبه حتمي« وان كان من الصعب 
التكهن مبوعد حدوث ذلك، واضاف 
»بانتظار ذلك هناك امر اكيد هو ان 

اليورو سيكون ضعيفا«.
واوضح ان: »العملة االوروبية 
الواحدة تراجعت ثالثني سنتا مقابل 
الدوالر هذه السنة وستزيل على 
االرجح العش����رين سنتا االخيرة 
التي بقيت تش����كل الفارق بينهما 
عندما يصبح رفع معدالت الفائدة 
االميركية مؤكدا ووش����يكا بينما 

تبقى املعدالت في منطقة اليورو 
في مستوى منخفض نظرا لضعف 

االقتصاد« في املنطقة.
وي����رى الباحثون ف����ي املعهد 
البريطاني ان »االحتياطي الفيدرالي 
االميركي س����يبدأ رف����ع معدالت 
الفائ����دة في بداية العام املقبل مع 
بدء تعزز منو االقتصاد االميركي 
البن����ك املركزي  بينما س����يكون 
االوروبي مشلوال بضعف االقتصاد 

االوروبي«.

الشيخ طالل العذبي الصباح

الهارون: المغرب يمتلك مؤهالت كبيرة وقادر على جذب استثمارات ضخمة
الطرف المغربي التزم بتذليل كل الصعوبات التي تعوق التعاون المشترك

وزراء مغاربة أثنوا على دعم الكويت لبرامج التنمية ومساهمة صناديق التمويل في دعم مشاريع البنى التحتية والسياحة والزراعة والري

جانب من اللقاء املشترك بني رجال األعمال واملستثمرين في كال البلدين احمد الهارون خالل توقيع اتفاقية تعاون مع نظيره املغربي

مستثمرون كويتيون ومغاربة مرتاحون للتعاون االقتصادي واالستثماري بين البلدين
عبداللطيف معزوز اتفقوا على انشاء صناديق متويل مشتركة يساهم 
فيها مس��تثمرون كويتيون ومغاربة لتنفيذ مشاريع بالبلدين في اطار 
دع��م التعاون االقتص��ادي الثنائي متهيدا لعقد الش��راكة االقتصادية 
االس��تراتيجية التي تطمح الى آفاق تعاون أوسع ومنوذجي في املنطقة 

العربية«.
وفي تصري��ح مماثل، أك��د العبدالغني وهو رئي��س مجلس ادارة 
ش��ركة الش��عيبة الصناعية أن اجتماعات الوفد مع املسؤولني املغاربة 
كان��ت مثمرة وحققت النتائج املرجوة، مش��يرا الى أن اللقاء مع رجال 
األعمال املغاربة مكن من اكتش��اف فرص االستثمار املتاحة في بالدهم 

ومد جسور التواصل الثنائي لتعاون مشترك.
وأوضح أن أعضاء الوفد الكويتي تعهدوا بدراسة مختلف العروض 
التي اقترحها املسؤولون املغاربة لالستثمار ببالدهم في قطاعات واعدة 
مثل االلكترونيات والصناعات الدقيق��ة وفي مجال الطيران والطاقات 

املتجددة والسياحة والزراعة والصناعات الغذائية.
وأش��ار الى أن بعض املقاولني املغاربة أبدوا الرغبة واالستعداد 
للمس��اهمة باالس��تثمار بش��راكة مع مقاوالت كويتي��ة في خطة 
التنمي��ة بالكويت وتس��خير خبرتهم في عدد م��ن القطاعات التي 
 تش��ملها اخلطة وذلك من خالل صناديق متويل برأسمال مشترك

مغربي � كويتي.

واكد أن الوفد الكويتي ملس لدى املس��ؤولني املغاربة السيما أعضاء 
احلكوم��ة الذي��ن التقاه��م الوزير اله��ارون ارادة صادق��ة لتذليل كل 

الصعوبات التي شكا منها املستثمرون الكويتيون باملغرب.
وأش��ار الصال��ح الى أن »رج��ال األعمال الكويتي��ني أعضاء الوفد 
ونظراءه��م املغاربة في االحتاد العام ملقاوالت املغ��رب الذين اجتمعوا 
بهم أمس في الدار البيض��اء بحضور وزير التجارة اخلارجية املغربي 

الرب��اط � كون��ا: اعرب مس��تثمرون كويتي��ون ومغاربة امس عن 
ارتياحه��م للتعاون املش��ترك ب��ني البلدين في املج��االت االقتصادية 

واالستثمارية.
ج��اء ذلك على هامش اجتماع لرجال أعمال مغاربة وكويتيني بالدار 
البيض��اء عقد امس في اطار لقاء نظم��ه االحتاد العام ملقاوالت املغرب 

بالتعاون مع وزارة التجارة اخلارجية املغربية.
حض��ر االجتماع عدد م��ن أعضاء غرفة جت��ارة وصناعة الكويت 
برئاس��ة محمد حمود الفجي عضو مجلس ادارة الغرفة وضم كال من 
خالد مش��اري اخلال��د عضو مجلس االدارة وحس��ني اخلرافي رئيس 
احتاد الصناعات الكويتية وماجد عيس��ى العجي��ل نائب رئيس احتاد 
املصارف الكويتية وجنيب حم��د الصالح وخالد عبدالغني العبدالغني، 
ورأس اجلان��ب املغربي محمد تامر النائب الع��ام لرئيس االحتاد العام 

ملقاوالت املغرب. 
واش��اد الصالح رئيس مجلس ادارة شركة املصالح العقارية ونائب 
رئيس مجلس ادارة التعمير لالس��تثمار العق��اري في تصريح لوكالة 
االنب��اء الكويتية )كونا( بنتائ��ج زيارة الوفد للمغ��رب واللقاءات التي 
عقده��ا الوفد برئاس��ة وزير التجارة والصناعة أحمد راش��د الهارون 
مع املس��ؤولني املغاربة والت��ي فتحت آفاقا جديدة لتع��اون اقتصادي 

واستثماري شامل. 

خالد العبدالغني جنيب الصالح

واستعرض الفرص االستثمارية 
املتاحة باملغرب التي تضمن هامشا 
كبيرا لربح سريع في ظل املخطط 
احلكومي املغربي املش����جع على 
االس����تثمار في القطاع السياحي 
واملروج على نطاق واسع لوجهة 
القارات  الس����ياحية عبر  املغرب 
اخلمس في إطار رؤية 2020 التي 
ترمي إلى تنويع املنتوج السياحي 

واستقطاب 15 مليون سائح.
وحث الزناك����ي رجال األعمال 
الكويتيني على االستفادة من حوافز 
االس����تثمار باملغرب ف����ي القطاع 
التي متنحها احلكومة  السياحي 
الكويتيني  املغربية للمستثمرين 
على وجه االمتياز والتفضيل وذلك 
في إطار املخطط األزرق الذي يغطي 
أكثر من 4500 كيلومتر على ساحلي 
األطلسي واملتوسط بفنادق فخمة 
ومركبات سياحية ومنشآت للترفيه 
والتروي����ح وفضاءات ش����اطئية 

لالستجمام.

فرص االستثمار المشتركة

وب����دوره قال وزي����ر التجارة 
اخلارجية عبداللطيف معزوز إن 
التي  التجاري  التع����اون  اتفاقية 
وقعها البلدان ستفتح أفقا جديدا 
الستكش����اف فرص االس����تثمار 
املشترك بني رجال املال واألعمال 
املغارب����ة والكويتي����ني وكذا بني 
القطاع����ات احلكومية وس����تعزز 
البلدين  ب����ني  الوطيدة  العالقات 
الشقيقني وتطور التعاون التجاري 
مس����تفيدة من االتفاقية السابقة 
لس����نة 1989 التي مت حتيينها إثر 
تقييم نتائجها.  وأوضح أن اتفاقية 
التعاون التجاري التي وقعها معزوز 
والهارون أمس بالرباط نصت على 
عقد اجتماعات دورية ملس����ؤولي 
البلدين في القطاع التجاري برئاسة 
وزيري التجارة اخلارجية في كل من 
الكويت واملغرب والتي من شأنها 
تنمية املبادالت التجارية وتطوير 
التعاون االقتصادي حتى يرقى إلى 
مستوى العالقات السياسية املمتازة 

بني البلدين الشقيقني.
يذكر أن الوفد الكويتي احلكومي 
واملمثل لرجال األعمال برئاسة وزير 
التجارة والصناعة أحمد الهارون 
الذي بدأ زيارة رس����مية للمغرب 
اخلميس ويختتمها اليوم تباحث 
مع رئيس مجلس الوزراء املغربي 
عباس الفاس����ي وعقد لقاءات مع 
كل من وزير االقتص����اد واملالية 
صالح الدين مزوار ووزير السياحة 
والصناعة التقليدية ياسر الزناكي 
التج����ارة اخلارجية عبد  ووزير 
اللطيف معزوز ووزير الصناعة 
والتجارة والتكنولوجيات احلديثة 
الش����امي وسكرتيرة  أحمد رضا 
الدولة ف����ي اخلارجية والتعاون 

لطيفة أخرباش.

الرباط � كونا: قال وزير التجارة 
الهارون  والصناعة أحمد راش����د 
امس ان املغ����رب ميتلك مؤهالت 
كبيرة وهامة جدا قادرة على جذب 
استثمارات ضخمة، مشيرا الى أن 
الكويت »لم تستغل حلد االن هذه 

املقومات على الوجه املطلوب«.
جاء ذلك ف����ي تصريح الوزير 
الهارون ل� »كونا« عقب مباحثات 
رس����مية اجراها مع كل من وزير 
التج����ارة اخلارجية عبد اللطيف 
معزوز ووزير الصناعة والتجارة 
والتكنولوجي����ات احلديثة أحمد 
رضا الشامي ومع سكرتيرة الدولة 
في اخلارجي����ة والتعاون لطيفة 

أخرباش.
وعبر عن األمل في أن تتضافر 
جهود البلدين في مجال االستثمار 
من خالل االس����تفادة من رؤوس 
الكويتي����ة واخلب����رة  األم����وال 
واالمكانيات التي يزخر بها املغرب 
بغية اجناز مش����اريع واعدة في 
املستقبل مشددا على أهمية تطوير 
وتعزيز االستثمارات الكويتية في 
املغرب. ومت خالل هذه املباحثات 
التوقيع على اتفاقية تعاون جتاري 
ب����ني البلدين ته����دف الى انعاش 
املب����ادالت التجاري����ة وتطويرها 
في أفق عقد شراكة استراتيجية 
جتعل من التعاون الثنائي مشروعا 
للتكامل االقتص����ادي في املنطقة 
العربي����ة يتوجه باالس����تمارات 
الكويتية املش����تركة  املغربية - 
نحو األسواق اخلارجية انطالقا 
باجتاه بلدان افريقيا ودول اخلليج 
والشرق األوسط واالحتاد األوروبي 

والقارة األميركية.

آفاق التعاون

الهارون  لق����اءات  كما متيزت 
باملسؤولني املغاربة الذي حضرها 
سفير الكويت لدى الرباط سعادة 
محمد صالح الذويخ باستكشاف 
فرص االس����تثمار م����ن قبل وفد 
رجال األعم����ال الكويتيني املرافق 
وبالعروض التوضيحية التي قدمها 
الوزراء املغاربة حول آفاق التعاون 
االس����تثماري بني البلدين وكذلك 
التحفيزية واالمتيازات  الشروط 
االستثمارية التي متنحها احلكومة 
املغربية للمستثمرين الكويتيني في 
قطاعات واعدة ما تزال بالنس����بة 
الكويت����ي توجد في  للرأس����مال 
مناطق الظل مثل قطاع السيارات 
وااللكترونيات والنسيج واجللد 
والصناعات الغذائية والصناعات 
الدقيقة في مجال الطيران اضافة الى 
ترحيل اخلدمات )األوفشورينغ( 

والطاقات النظيفة.
الكويتي خالل  الوفد  وتطرق 
التي  القضايا  الى  املباحثات  هذه 
التزال تش����كل عقب����ات في وجه 
استقطاب رؤوس األموال الكويتية 
نحو املغرب والت����ي تتمثل على 

وج����ه اخلصوص ف����ي الضرائب 
املفروضة وتنقل األموال وحتويل 
األرباح واملساطر االدارية املعقدة 
الى جانب ضعف تسويق املغرب 
في الكويت الت����ي تعتبر بامتياز 
مصدرا للرأسمال االستثماري الى 
كل العالم. ودعا الطرف الكويتي 
نظيره املغربي الى الترويج للفرص 
االس����تثمارية املتاحة في املغرب 
انطالقا من مب����دأ مصلحة الربح 
وضمان هامش أوسع منه لفائدة 
املستثمر مطالبا بفتح خط جوي 
مباشر بني الكويت والدار البيضاء 
الوجهة االس����تثمارية  لتيس����ير 

والسياحية للبلدين معا.
من جانبه التزم الطرف املغربي 
بتذليل كل الصعوبات التي تعوق 
التعاون االقتصادي السيما التجاري 
والصناعي املشترك، مشيرا الى أن 
املغرب ماض في سياسة االنفتاح 

التي  الترابية للمملك����ة املغربية 
تتوافق مع الشرعية األممية.

وأثن����ى وزراء ف����ي احلكومة 
املغربية في تصريحات ل� »كونا« 
عقب لقاءاتهم بالوفد الكويتي الذي 
رأسه وزير التجارة والصناعة أحمد 
راش����د الهارون الذي اختتم امس 
زيارة رسمية للمغرب على دعم 
الكويت لبرامج التنمية في املغرب 
ومساهمة صناديق التمويل وفي 
طليعتها صندوق التنمية العربية 
والرأسمال اخلاص في دعم مشاريع 
البنى التحتية والسياحة والزراعة 

والري. 
وعب����روا عن تقديرهم ملواقف 
الكويت املبدئية من الوحدة الترابية 
للمملكة املغربية التي تتوافق مع 
التي تؤكد حق  الشرعية األممية 
الدول في بس����ط س����يادتها على 
كامل ترابها وتطلعوا إلى تعزيز 

املشتركة التي حتتضنها الكويت 
اخلريف القادم إلعطاء دفعة قوية 
وجديدة لهذه الشراكة، مشيرة إلى 
ضرورة إط����الق مبادرات مبتكرة 
املبادالت  ومتج����ددة لتش����جيع 
التجارية واالستثمارات بني البلدين 
وتفعيل التعاون القطاعي. وأشادت 
أخرباش بالدعم الذي تقدمه الكويت 
للمغرب خاصة من خالل القروض 
املمنوح����ة من ط����رف الصندوق 
الكويتي للتنمية العربية للنهوض 
بقطاعات الزراعة والتجهيز والنقل 

واالهتمام باألرياف.
وأك����دت عل����ى اإلرادة الثابتة 
لتعميق احلوار والتشاور السياسي 
»كدعامة أساسية من أجل توطيد 
التعاون املثم����ر واملتميز املتعدد 
املجاالت الذي يجمع املغرب بدولة 
الكويت« منوهة باملواقف الراسخة 
املساندة والداعمة للوحدة الترابية 

على الرأسمال االستثماري خصوصا 
الكويتي وتشجيع رجال األعمال 
وامل����ال الكويتي����ني لالقبال على 
وجهة املغرب الذي يزخر بامكانات 
ومؤهالت استثمارية كبيرة متنح 

فرصا أوسع لربح أكبر.

أرض خصبة لالستثمار

وأك����د املس����ؤولون املغاربة 
أن بالده����م الت����ي تعتبر أرضية 
لالستثمار والتصدير الى أوروبا 
وافريقيا والواليات املتحدة تعمل 
على بلورة برنامج النشاء املقاوالت 
عن طريق االنترنت في أفق عام 2011 

بغية تسهيل عملية االستثمار.
هذا، وقد أش����اد مس����ؤولون 
مغارب����ة بالعالقات املتميزة التي 
جتمع الكويت ببالدهم على جميع 
األصعدة واعرب����وا عن تقديرهم 
ملواقف الكويت املبدئية من الوحدة 

العالقات التاريخية العريقة التي 
جتمع البلدين وشعبيهما الشقيقني 
بروح وثابة نحو مس����تقبل واعد 
يحقق الرخاء والنماء للش����عبني 
الكويتي واملغربي في ظل قيادتيهما 

احلكيمتني. 

إطالق مبادرات مبتكرة

فمن جانبها أكدت س����كرتيرة 
الدول����ة في الش����ؤون اخلارجية 
والتعاون لطيفة أخرباش ل� »كونا« 
على ضرورة العمل من أجل دعم 
الشراكة االستراتيجية القائمة بني 
املغرب والكويت التي مت اإلعالن 
عنها مبراكش في ديسمبر 2006 إثر 
القمة التي جمعت صاحب السمو 
امير الكويت الشيخ صباح األحمد 

بالعاهل املغربي محمد السادس.
وأبرزت األهمية القصوى التي 
يكتس����بها انعق����اد اللجنة العليا 

للمملكة املغربي����ة التي ما فتئت 
تعبر عنها الكويت. 

مشاريع مشتركة

من جهته أعرب وزير السياحة 
والصناعة التقليدية ياسر الزناكي 
عن اس����تعداد وزارت����ه ملواصلة 
التع����اون م����ع الكوي����ت ودع����م 
املستثمرين الكويتيني وتذليل كل 
العقبات التي تعترض مشاريعهم 
ف����ي املغرب من أج����ل ربح رهان 
الشراكة االستراتيجية في املجال 
االقتصادي التي يطمح البلدان إلى 

جعلها منوذجية في املنطقة. 
أكد أهمية االس����تثمارات  كما 
الكويتية في املشاريع السياحية 
باملغرب التي اعتبرها رائدة السيما 
التي هي قيد اإلجناز التي تهم قطاع 
السياحة الداخلية في مناطق ذات 

جذب سياحي بامتياز. 

طالل العذبي: مساهمات كبيرة لـ »أبيكورب«
 في تمويل مشاريع إستراتيجية في الكويت

لشركة ابيكورب أحمد بن حمد 
ان االجتماع سيناقش  النعيمي 
البيانات املالية للشركة عن الفترة 
من يناير الى مايو من العام احلالي 
اضافة الى تقري���ر عن عمليات 

اخلزانة وحتديث دليلها.
وأض���اف »ويناقش مجلس 
ادارة الشركة تقريرا خاصا عن 
متوي���ل املش���روعات والتجارة 

البترولية.
وأوض���ح ان مجل���س ادارة 
الشركة س���يصادق على متويل 
مش���روع لصالح شركة معادن 
الس���عودية حيث  األملنيوم في 
وافق املجلس على هذا املشروع 
في وقت س���ابق، مشيرا الى ان 
التكلفة االجمالية لهذا املشروع 
تق���در بنحو 5 ملي���ارات دوالر 
تبلغ مس���اهمة الشركة العربية 
البترولية فيها  لالس���تثمارات 
نسبة 35% من رأس املال و%65 

عن طريق القروض.

جدي���دة. من جهت���ه، قال وزير 
النفط والثروة املعدنية السوري 
سفيان العالو في تصريح مماثل 
ل� »كونا« ان مجلس ادارة شركة 
ابيكورب سيناقش في اجتماعه 
الدوري موضوعات عدة تتعلق 
بخطط الشركة املستقبلية وسير 
املشاريع التي تسهم في متويلها 
في قطاع الصناعات النفطية في 
الدول االعضاء. وأكد ان الشركة 
العربية لالستثمارات البترولية 
تعتبر من الشركات الناجحة جدا 
وحتقق ايرادات جيدة وتعبر عن 
التعاون العرب���ي الصحيح بني 
الدول العربية العش���ر االعضاء 
فيها معربا عن أمله في ان تتكلل 
اجتماعات املجلس بالنجاح وان 
تتابع الشركة خطواتها الواثقة 
لتحقيق املزيد من التعاون العربي 

في مجال النفط وغيره.
وف���ي تصريح مماث���ل قال 
الرئيس التنفيذي واملدير العام 

البترولية ملناقشة املساهمة في 
متويلها.

وأشار الى ان شركة ابيكورب 
ساهمت قبل خمس سنوات في 
متويل مش���روعني ف���ي مجال 
الصناعة البتروكيماوية وسيكون 
اكبر في املستقبل  هناك تعاون 
مع ابيكورب لتمويل مش���اريع 

الكبيرة وسيكون  من املشاريع 
للشركة دور كبير في املساهمة في 
متويل املشاريع املتعلقة بصناعة 

النفط والبتروكيماويات.
وأضاف ان الكويت خصصت 
جزءا كبيرا من ميزانيتها لتكاليف 
هذه املشاريع، مشيرا الى مشاريع 
جزئية ملؤسسة البترول والقطاع 
النفطي سيكون لشركة ابيكورب 

دور في متويلها.
وأكد »وجود تعاون كبير بني 
الكويت وخاص���ة وزارة النفط 
ومؤسسة البترول خصوصا ان 
الكويت متتلك نس���بة 17% من 
رأسمال الشركة ونأمل أن يكون 
اكبر في املستقبل  هناك تعاون 

بني الكويت وابيكورب«.
وأوضح ان هناك مش���اريع 
مدرجة ضمن ميزانية مؤسسة 
البترول الكويتية من املقرر ان 
يتم عرضه���ا على مجلس ادارة 
الش���ركة العربية لالستثمارات 

أعلن وكيل وزارة النفط املساعد 
للشؤون اإلدارية واملالية الشيخ 
طالل العذبي الصباح ان الشركة 
العربية لالستثمارات البترولية 
)ابيكورب( ستكون لها مساهمة 
كبيرة في املستقبل القريب في 
متويل مشاريع استراتيجية في 
الصناعات البترولية في الكويت. 
جاء اعالن املسؤول الكويتي في 
تصريح ل� »كونا« على هامش 
االجتم���اع الثاني خ���الل العام 
احلال���ي ملجلس ادارة ش���ركة 
ابيكورب وهي مؤسس���ة مالية 
منبثقة ع���ن منظم���ة األقطار 
العربية املصدرة للبترول )أوابك( 

والذي بدأ أعماله امس.
وفي معرض رده على سؤال 
حول املشاريع املستقبلية التي 
ستسهم فيها شركة ابيكورب، قال 
الشيخ طالل العذبي الصباح ان 
الكويت وضمن اخلطة اخلمسية 
التنموية ستقوم بتنفيذ العديد 

على هامش االجتماع الثاني لمجلس »أبيكورب« للعام الحالي

بدء االجتماع التاسع للجنة الفنية العربية للتعرفة الجمركية الموحدة
القاهرة � كون����ا: انطلقت مبقر األمانة 
العامة جلامعة الدول العربية امس اعمال 
االجتماع التاس����ع للجن����ة الفنية العربية 
للتعرفة اجلمركية العربية املوحدة اليوم 
مبشاركة قيادات اجلمارك في الدول العربية. 

وقال رئي����س االجتماع ممثل اجلمارك في 
السعودية املستشار عبدالعزيز املغيرة في 
تصريح صحافي ان هذا االجتماع سيستكمل 
مناقشة الفصول اخلاصة بجداول تصنيف 
السلع التي تقوم الدول العربية بتصديرها 

أو استيرادها مع العالم اخلارجي.  وذكر ان 
ذلك بهدف الوصول الى جداول موحدة ميكن 
بعدها االنتقال الى مرحلة حتديد الرسوم 
اجلمركي����ة املوحدة للوص����ول الى تعرفة 
جمركية عربية موحدة مع العالم اخلارجي. 

وأضاف أن التعرفة اجلمركية املوحدة أحد 
متطلبات قيام االحتاد اجلمركي العربي في 
عام 2015 تطبيقا لقرار القادة العرب في قمة 
الكويت االقتصادية والتنموية بشأن اعالن 

قيام االحتاد اجلمركي العربي. 


