
1ألفت ملوك/ د.أ



Economic Integrationالتكامل االقتصادي   

االقتصاديللتكاملتعريفاتعدةتوجد

هابموجبيتمواجتماعيةاقتصاديةعملية"هوميردالتعريف
قتحقيإلىوتؤدىالمختلفةالوحداتبينالحواجزجميعإزالة
"التكاملدولفياإلنتاجعناصرجميعأمامالفرصتكافؤ

منمجموعةيتضمناالقتصاديالتكاملبأنالقوليمكنكما

التجارةحركةعلىالقيودإزالةإلىتهدفالتياإلجراءات
األنظمةذاتالدولمنمجموعةبينفيمااإلنتاجوعناصر

التنسيقعمليةيتضمنكما،المتجانسةواالقتصاديةالسياسية
يقتحقبهدفالدوللهذهاالقتصاديةالسياساتمختلفبين

.مرتفعنمومعدل

2ألفت ملوك/ د.أ



3ألفت ملوك/ د.أ

التاليةالعناصريتضمناالقتصاديالتكاملأنسبقممانالحظ:

االقتصاديةالعالقاتصيغمنمتقدمةصيغةأنه

منمجموعةتتضمنومتصلةمستمرةتنسيقعمليةأنه
اجاالنتوعناصرالتجارةحركةعلىالقيودإزالةبهدفاإلجراءات

السياسيةاالنظمةذاتالدولمنمجموعةبينفيما
المتجانسةواالقتصادية

قتصاديةاالالسياساتمختلفبينالتنسيقعمليةيتضمنأنه
مرتفعنمومعدلتحقيقبهدفالدوللهذه



:أشكال ومراحل التكامل االقتصادي

بحسمتدرجةأشكالعدةالدولبيناالقتصاديالتكامليتخذ
جارةالتمنطقةالتفضيل،منطقة:وهيالدولبينالتكاملدرجة
.ادياالقتصاالتحادالمشتركة،السوقالجمركي،االتحادالحرة،

Preference:التفضيلمنطقة:أوال Area

معدالتتخفيضعلىالدولمنمجموعةاتفاقفيتتمثل
مافيوالخدماتالسلعتجارةعلىالمفروضةالجمركيةالرسوم
سلعالتجارةعلىالجمركيةالرسومبمعدالتاالحتفاظمعبينها

أبسطالشكلهذاويعد.ثابتاألخرىالدولمعوالخدمات
االقتصاديالتكاملدرجات
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5ألفت ملوك/ د.أ

Free::الحرةالتجارةمنطقة:ثانيا Trade Area

جمركيةالالرسومإلغاءبموجبهيتمأكثرأودولتينبيناتفاقعنعبارة
أوودقيفرضفيبحريتهااالحتفاظمعاالعضاءالدولبينالمفروضة

فياألعضاءغيرالعالمدولبقيةمععالقتهافيجمركيةرسوم
.الحرةالتجارةمنطقة

 من سبعة دول هى1960منطقة التجارة الحرة لدول غرب أوربا التى تكونت عام  :
.  المملكة المتحدة، النمسا، الدانمارك، النرويج، البرتغال، السويد، سويسرا

 من 1993منطقة التجارة الحرة ألمريكا الشمالية والتى تكونت عام
الواليات المتحدة األمريكية وكندا والمكسيك 

العربيةالسوقطريقعلىكبيرةخطوةوتعدالعربيةالحرةالتجارةمنطقة
16بين%100تبلغجمركىتخفيضنسبةإلىالوصولإلىوتهدفالمشتركة،

الحرةالتجارةمنطقةالتفاقيةالمنضمةالعربيةالدولعددبلغفقد)عربيةدولة
األردن،:وهىدولةعشرستة2002عامسبتمبرشهرحتىالكبرىالعربية
ويت،الكقطر،عمان،العراق،سوريا،السعودية،تونس،البحرين،العربية،االمارات
(فلسطين،السودانالمغرب،مصر،،ليبيا،لبنان



Union:الجمركياالتحاد:ثالثا Customs

ةالمفروضالقيودزالةإعلىالدولمنمجموعةاتفاقيتضمن
ةسياستنسيقمعبينهافيماوالخدماتالسلعتجارةعلى

.األعضاءغيرالدولمواجهةفيموحدةجمركية

الجمركىلالتحاداألمثلةأشهرمن

هىدولثالثةمن1944عامتأسسالذىالبنلوكساتحاد
ولكسمبورجوهولندابلجيكا

االوروبىاالتحادEuropean Unionمن1957عامتكونوالذى
مبورجولوكسوهولنداوبلجيكاوايطالياوفرنساالغربيةألمانيا
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7ألفت ملوك/ د.أ

Common:المشتركةالسوق:رابعا Market

علىالمفروضةالقيودإزالةعلىالدولمنمجموعةاتفاق
هةمواجفيموحدةجمركيةتعريفةوضعمعبينهاالتجارةحرية

ةالمفروضالقيودإلغاءإلىباإلضافةاإلعضاءغيرالدول
.الالمورأسكالعملبينهااإلنتاجعناصرتحركاتعلى

معاتأسستالمشتركةاألوربيةالسوقأمثلتهامن
فرنسا،الغربية،ألمانيا:هىدولستةمن1958
ذلكدبعوإلتحقت.لكسمبورجهولندا،بلجيكا،ايطاليا،

1972عامأيرلنداالدنمارك،انجلترا،منكل



Economic:االقتصادياالتحاد:خامسا Union

فاقاتفيويتمثلاالقتصادىالتكاملدرجاتأعلىويعتبر
حريةعلىالمفروضةالقيودإزالةعلىالدولمنمجموعة
مواجهةفيموحدةجمركيةتعريفةوضعمعبينهاالتجارة
لىعالمفروضةالقيودإلغاءإلىباإلضافةاألعضاءغيرالدول

دتوحيمعالمالورأسكالعملبينهااإلنتاجعناصرتحركات
واحدةعملةواستخدامداخلهاوالنقديةالماليةالسياسات

االتحادلدول

ةواحدنقديةعملةبإصداراالقتصادىاالتحاديقوموعندما
Monetaryالنقدىاالتحادبصددنكون Union.
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9

ملخص لمراحل التكامل االقتصادي

الغاء التعريفات 

اجلمركية

تعريفة مجركية 

موحدة

عملة وسياسة نقدية حرية انتقال املوارد

موحدة

ت  اتفاقية تفضيال

√منطقة جتارة حرة

√√احتاد مجركي

√√√سوق مشرتكة

تكامل اقتصادي 

كامل
√√√√



شروط التكامل االقتصادى

تصادياالقالتكاملنجاحأناالقتصاديةالتكامليةالتجاربلمختلفالدراساتأكدت➢
الشروطهذهأهمومنمحاوالتهافشللتجنبالشروطمنمجموعةعلىيتوقف
:يلىمانذكر

داخلةوالعمالوالخدماتالسلعانتقالتسهيلعلىيعملألنه:الجغرافيالتقارب1.
النقلتكاليفمنيخفضأنهكماالتكاملية،المنطقة

كاملالتأرادتالتيالدولمجموعةبينالسياسيةاإلرادةغياب:السياسيةاإلرادة2.
لحكوماتاعلىيجبلذااالقتصادي،التكاملفشلأسبابأهممنتعتبربينهافيما
مناألقلعلىأوالضروريمنبأنهيقينعلىتكونأنلالرتباطتتفاوضالتي
عمليةيفاإلسراعأجلمنإقليمياقتصاديتكتلإلىاالنضماماقتصاديا  المفيد
االقتصاديةالتنمية

كتلةالىاالنضمامأرادتمادولةفيتتوفرأنالبد:والفائضالعجزوجود3.
العجزسدفيوالتناظرالتناسبمعاقتصادياتهافيوالفائضالعجزاقتصادية،
المتكاملةالدولبينالفائضمنوالتخلص
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هياكلتذااقتصادياتبينالتكامليكونأنيجب:للتكاملالقابلةاالقتصادياتتجانس4.

األعضاء،ولالدبيناقتصاديةاختالفاتتوجودالبحيثللتكامل،وقابلةومتماثلةمتجانسة

وحدةلتتشكالحالةهذهوفى.األخرىالدولاقتصادياتعلىمابلداقتصادسيسيطروإال

.مسيطرةاقتصاديات

تكاملةالمالدولبينواالتصالالنقلوسائلتوفرعدمعند:واالتصالالنقلوسائلتوفر5.

يصعباكمبينهم،اإلنتاجىوالتخصصالتجارىالتوسعإمكانيةمنيحدفإنهاقتصاديا ،

هذهبينالنقلتكاليفارتفاعالىيؤدىماوهذاالكبرىالصناعاتوقيامالمنتجاتتسويق

.االقتصاديةالمسافاتاتساعأيالدول

ومتجانسةبةمتناستكونالتياالقتصاديات:والثقافيةاالجتماعيةالقيمسياساتتناسب6.

لتكامتحقيقعلىقادرةهيوالثقافيةوالسياسيةاالجتماعيةوالنظمالقيمفي

انتكفكلماوالنظم،القيمفيالمتعارضةاالقتصادياتعكسعلىبسهولة،اقتصادى

.مرتفعةالتكاملفيالنجاحنسبةكانتكلماومتماثلةمتقاربةالمجتمعات

التعريفةونشئيتناولأنينبغيالتنسيقوهذا:القوميةاالقتصاديةالسياساتتنسيق7.

ار،االستثموسياسةالمنطقة،خارجالواقعةالدولتجاهالتجاريةوالسياسةالجمركية،
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إجراءات التكامل
متعددةإجراءاتاالقتصادىالتكاملويشمل:

ضيقاالقتصادىللتكاملاألكبرالدافعيعتبر:السلعحركةعلىالقيودإلغاء1.
تنتجهاالتيالسلعكميةامتصاصعلىقدرتهاوعدمالمحليةالسوق

الهتجدلمإنالسلعهذهفإنوبالتاليالدول،هذهفياإلنتاجيةالمشروعات
توسيعلوسيلةمنالبدلذلكخسائرالىيؤدىذلكفإنلتصريفهاخارجيةسوقا

:منالبدأيالدولة،تنتجهاالتيللسلعجديداضافىطلبوخلقالسوق،

التكاملنطاقفيالداخلةالدولبينالجمركيةوالحواجزالرسومإزالة.

األخرىالدولمنلوارداتهابالنسبةالتكاملدولكافةتطبقهاجمركيةتعريفةوضع
.التصديرإعادةلعملياتمنعا  التكاملفياألعضاءغير

التكاملفياألعضاءغيراألجنبيةالدولمعالمعقودةاالقتصاديةاإلتفاقاتتعديل
.البعضبعضهاتجاهاألعضاءالدولالتزاماتمعنصوصهاتعارضعدملضمان

جديدتأوجديدة،اقتصاديةاتفاقاتآيةعقدالتكاملدولمندولةآيةعلىيمتنع
.جميعا  التكاملدولبموافقةإالالقديمةاالتفاقات
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:األشخاصحركةعلىالقيودإلغاء-2

حيثبالمتكاملةالدولبينالمؤقتةأوالدائمةالهجرةأبوابفتحأي
عيا  ساألخرىالدولإلىاإلنتقالمنهادولةأيفياألفراديستطيع

العاليةلألجوروطلبا  المناسبالعملوراء

ةالسكانيالكثافةذاتالدولعنالضغطتخفيضإلىيؤدىوهذا
السكانيةالكثافةذاتالدولفيالنقصوانعدامالمرتفعة

ردالموابينوالتناسباالنسجامتحقيقوبالتاليالمنخفضة،
البشريةغيروالمواردالبشرية

فيالمعيشةمستوياتوانخفاضالبطالةمشاكلعلىيقضىمما
المتكاملةالدول
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3-األموالرؤوسحركةعلىالقيودإلغاء:

نماألموالرؤوسحركةتعوقالتيالقيودكافةإلغاءبهاويقصد

تاجاإلننواحىفياستثمارهاتشجيعبقصدوذلكأخرى،إلىدولة

ينبالتجارةوتنشيطاإلنتاجزيادةعلىيساعدمماوالتسويق

.المتكاملةالدول
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4-االقتصاديةالسياساتتنسيق:

فيعضاءاألالدولسياساتبينالتنسيقاالقتصادىالتكاملنجاحيستلزم
.والنقديةالماليةالنواحى

التيائحاللووتنسيقالضرائبأسعارتوحيدمنالبد:الماليةالنواحىففي
ذلك.التكاملدولكافةتنظمها

فةالمختلالتكاملدولبينلوائحهاوتضاربالضرائبأسعاراختالفألن
حيثوآخر،بلدبينلإلستثمارالمعدةاألموالرؤوسحركةتقييدإلىيؤدى
ىإلاإلنتقالعناألموالرؤوسعزوفالىيؤدىالمرتفعالضريبةسعرأن
األموالؤوسرتنتقلبينمامرتفعا ،الضريبةسعرفيهايكونالتيالدولتلك
تركزتوبالتاليمنخفضا ،الضريبةسعرفيهايكونالتيالدولتلكإلى

لىعيعملممااألخرىالتكاملدولبقيةدونمعينةدولفياالستثمارات
شأنهمنوالتقليلالتكاملاضعاف
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بينالصرفرأسعاتثبيتيتعينفإنه:النقديةبالنواحىيتعلقوفيما
بينها،التحويلحريةمعالتكاملفياألعضاءالدولعمالت

وضعمالسلعاسعارتقلبالىيؤدىالصرفأسعارتقلباتانحيث
يدةعدلمخاطرالمتكاملةالدولفيالمتعاملينيعرضمماالتبادل

داخلالبعضبعضهاإلىالعمالتهذهتحويلحريةمنعأنكما
دولينبالتجارىالتبادلتقييدالىيؤدىالمتكاملةالمنطقةنطاق

.التكامل

تكاملإقامةفيترغبالتيالدولبينمقدما  االتفاقينبغيلذلك
هاعمالتبينالصرفأسعارتثبيتعلىبينهافيمااقتصادى
ابعضهإلىالعمالتهذهتحويلحريةعلىوالموافقةالمختلفة،
.شروطاوقيودبدونالبعض
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متطلبات التكامل االقتصادى

األسواقتذوبالذىهوشكلهاودرجتهعنالنظروبصرفالناجحالتكاملإن

دىيؤسوفوهذاأسعارها،فيتمييزالبحيثواحدةسوقفيإليهالمنضمة

أنرغموالتكامللدولاالقتصاديةالوحدةفياإلنتاجعناصرعوائدتساوىإلى

عليه،نيكوأنينبغيالذىالوضعيمثلأنهإالالواقععنبعيدا  يكونقدذلك

ساسيةاألوالشروطالمقوماتبعضالتكاملفيتتوافرأنيجبفإنهوبالتالي

:أهمهاأهدافهتحقيقفينجاحهلضمان

ضرورة توفر الموارد الطبيعية وتنوعها1.

تخصص المشاريع اإلنتاجية على أساس إقليمي 2.

توفر العمالة الفنية الماهرة والمدربة3.

توافر وسائل النقل والمواصالت ووسائل االتصال4.
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:  ضرورة توفر الموارد الطبيعية وتنوعها1.

تالمقومامنالمتكاملةالدولفيالطبيعيةالمواردتوفريعتبر
قوميأنيعقلالإذطبيعىأمروهذااالقتصادى،للتكاملاألساسية

يعيةالطبالمواردالىتفتقرالدولمنمجموعةبيناقتصادىتكامل
ى،والمراعوالغابات،للزراعة،الصالحةالخصبةكالتربةاألساسية
والبترول،والمعادن،واألنهار،

بترغالتيالدولفيالطبيعيةالثروةمواردتتوفرأنيكفىوال
نأايضا  الضرورىمنانهبلفحسب،اقتصادىتكاملفيالدخول
المواردتوفرألنلإلستغاللقابلةأومستغلةالمواردهذهتكون

كنالممغيرمنيجعلمنهااإلستفادةعلىالقدرةعدممعالطبيعية
ممافةالمختلالتكاملأسواقفيتداولهاسيجرىالتيالسلعتوفير
.شأنهمنويقللالتكامليضعف
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:إقليميأساسعلىاإلنتاجيةالمشاريعتخصص-2

ةالمتكاملالدولهذهاقتصادياتيجعلالتخصصهذا
دىيؤممامباشرةبطريقةالبعضبعضهاعلىتعتمد
.بينهاالتجاريةالمبادالتزيادةإلى

اجعا  راألعضاءالدولبينالتخصصهذايكونأنوينبغى
بأنتقضىوالتيوحدهااالقتصاديةلإلعتبارات
يفتتمتعالتيالسلعةإنتاجفيدولةكلتتخصص
رىاألخالدولمنغيرهامنأكبرنسبيةبميزاتإنتاجها
التكاملنطاقداخل

ىاألولبالدرجةيعتمداالقتصادىالتكاملنجاحأنأي
اءاألعضالدولفياإلنتاجىالتخصصتباينمدىعلى
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:  توفر العمالة الفنية الماهرة والمدربة-3

لالدوفيالمدربةالعاملةاأليديتوفرأثريقتصرال
للمواردممكناستخدامأكفأتحقيقعلىاألعضاء
تنميةاللعمليةأيضامطلوبةانهابلفحسباإلقليمية

قتصادىاالالتكامليبعثهاالتيالتنميةوهذهاالقتصادية،
وجودأبرزهامنمعينةشروطتوافرتتطلبالعادةفي

إلضطالعلالمتخصصينوالفنيينالمدربة،العاملةااليدى
لدولافيالمختلفةومشروعاتهاالتنميةبرامجبتنفيذ
.األعضاء
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:لاالتصاووسائلوالمواصالتالنقلوسائلتوافر-4

لىعمباشرةبصورةوالمواصالتالنقلوسائلتعمل
يثحالمجاورةالمناطقبيناالقتصادىالتعاونتعزيز
بعدبحكمبعضهاعنالمعزولةالمناطقبينتقربانها

حصولللالفرصةالمناطقلتلكتتيحوبذلكالمسافة،
تخلقأنهاكماوخدمات،سلعمنتحتاجهماعلى

هامنتجاتلتصريفعدةمنافذاإلنتاجيةلمشاريعها

21ألفت ملوك/ د.أ



مزايا التكامل االقتصادى

فيهامةمزايااالقتصادىالتكاملمناألعضاءالدولتحقق

هعلييترتبوماالسوقحجماتساعأهمهااالقتصادىالنطاق

بينالجمركيةوالحواجزالرسومفإلغاءهامة،اقتصاديةنتائجمن

لدولةاتستطيعالتيالدائرةيوسعالتكاملفياألعضاءالدول

فياألعضاءاألخرىالدولأسواقفيمنتجاتهاتصرفأن

ومالرسبسببامامهامقفلةاألسواقهذهكانتأنبعدالتكامل

.العاليةالجمركيةوالحواجز

22ألفت ملوك/ د.أ



لىعالطلبنمومنيستتبعهوماالسوقحجماتساععلىويترتب
:هامةاقتصاديةنتائجعدةالتكاملفياألعضاءالدولمنتجات

لمقابلةاألعضاءالدولمندولةكلفيالمشروعاتإنتاجيةزيادة
تشغيلإلىيؤدىوهذامنتجاتهاعلىالطلبفيالجديدةالزيادة
.عامبشكلاإلنتاجيةكفاءتهامنويزيدالمعطلةاإلنتاجيةالطاقات

سعتاتإذاالسوقأنحيث،اإلنتاجفيالكبيرةالحجموفوراتتحقيق
لكتستوعبانهاحيثاقتصادىبحجمالصناعاتإقامةمنتمكنت

جية،اإلنتاطاقتهابكلالعملمنيمكنهامماتنتجهاالتيالمنتجات
لمصنوعةامنتجاتهاأسعاروتخفيضإنتاجها،تكاليفتخفيضوبالتالي

.التكاملدولمعالمبادالتزيادةشأنهمنيكونمما

التكاملفياألعضاءالدولبينالنسبيةللمزاياوفقا  التخصصزيادة
التيالسلعأوالسلعةإنتاجفيتتخصصأندولةكلتستطيعحيث
داخلاألخرىالدولمنغيرهامنأكبرنسبيةبمزاياإنتاجهافيتتمتع

.المتكاملةالمنطقة

23ألفت ملوك/ د.أ



قخلإلىسيؤدىواالستثماراتاألعمالنشاطوزيادةالسوقحجماتساعأنكما
املةالعاأليدىأمامالعملفرصوزيادة،الميادينشتىفيللعملجديدةمجاالت
رف،الحاربابالحالبطبيعةالهجرةوستشملالتكامل،دولكافةفيوالفنيين
كذلويؤدى.المدربةغيرالعاملةواأليديوالمزارعين،االعمال،ورجالوالفنيين

البطالةمشاكلعلىالقضاءالى

يؤدىسالمنتجةالسلععلىالطلبزيادةمنيستتبعهوماالسوقنطاقإتساع
فيلالمالرأسمهيأةالفرصةوتصبح،االستثمارعلىالحافززيادةإلىشكبال

ذههإنتاجفياألموالتوظيفطريقعنالربحلتحقيقالتكاملبلدانمختلف
ةوزياداإلنتاجفياإلقليمىالتخصصظاهرةتشجيععنفضال  هذا.السلع

اعاتالصنمختلفيشملبحيثواسعإقليمىنطاقعلىالماللرأساالستخدام
.اإلنتاجيةوالمشاريعاالستثماراتتكاملمنويزيدوالمناطق

الالمجفيخاصةوأهميةقوةككلالمتكاملةللدولاالقتصادىالتكامليعطى
يؤدىماعادةانهحيثالتكامل،قبلمنفردةمنهالكلكانممابكثيرأكبرالدولى
طاقالنفياالقتصاديةواألهميةالقوةمنلهاواحدةاقتصاديةكتلةقيامإلى

يحققبمااألجنبيةالدولعلىومطالبهاشروطهاإمالءمنيمكنهاماالدولى
الخاصةمصلحتها

24ألفت ملوك/ د.أ



أهمية التكامل الزراعى العربي

فيماوالزراعىاالقتصادىالتكاملمقوماتالعربيةالدولتمتلك
العربيالتكاملمقدمةفىالزراعىالتكاملويأتىبينها

ةومائيأرضيةمواردمنالدولهذهتمتلكهلمانظراالمشترك
.الماليةالمواردإلىباالضافةوبشرية

اطارفىالستغاللهامتطورةإدارةإلىبحاجةالمواردوهذه
.لهااألمثلاالستغاللتحقيقأجلمنتكاملى

من%2تتجاوزالالزراعةفىالمستغلةالمساحةأنحيث
العربية،للبلدانالجغرافيةالمساحةإجمالى

المتاحمنفقط%65نحوالمائيةالمواردمنالمستغلأنكما

25ألفت ملوك/ د.أ



مبررات التكامل الزراعى العربي

:الطبيعيةالمواردتوافر(1)

عيةالطبيالمواردمناالستفادةالعربىالزراعىالتكاملمبرراتمن
مليون95.3مساحتهابلغتالتىوالغاباتالزراعيةاألراضيمن

هكتارمليون496.6مساحتهاوالبالغللمراعىباالضافةهكتار،
وذلك2009عاممكعبمترمليار323.9نحووالبالغةالمائيةوالموارد
مستغلةغيرالمواردهذهمنوبعضمجتمعةالعربيةللدول

:األموالرؤوستوافر(2)

لرؤوسمصدروهيهائلةنفطيةثروةالعربيالوطنفىتتوافر
عربيةزراعيةمشاريعفىاستثمارهايجرىأنويمكناألموال
العربىالغذائيواألمنالتكامللتحقيقمشتركة

26ألفت ملوك/ د.أ



مبررات التكامل الزراعى العربي
:البشريةالمواردتوافر(3)

توجدوالزراعيةالعاملةوالقوىالبشريةبالمواردالعربيالوطنيزخر▪
انوعممصرمثلالزراعيةالعاملةالقوىفىفائضبهاالدولبعض
ةالزراعيالعاملةالقوىفىعجزمنأخرىعربيةدولتعانىحينفى
مكنيالبشريةالقدراتهذهوليبيا،والعراقوالسعوديةالجزائرمثل
داخلالفىبقائهامنبدالالزراعيالتكاملتحقيقفىأداةتكونأن
للخارجهجرتهاأو

:العربيةاألسواقحجمكبر(4)

دوالرمليار33نحوالخارجمنالعربيةالزراعيةالوارداتقيمةتبلغ▪
مما،فقطدوالرمليار3العربيةالبينيةالزراعيةالوارداتتبلغبينما
االنتاجمنالمزيدإلىبحاجةمازالتالعربيةالسوقأنيعنى

البينيةالزراعيةالتجارةزيادةطريقعنالزراعي

27ألفت ملوك/ د.أ



مبررات التكامل الزراعى العربي
:تحقيق الوفورات االقتصادية( 5)

قطركللدىالمتاحةالمواردمناالستفادةخاللمنوذلك
تميبحيثاالنتاجفىتنافسيةبقدرةيتمتعوالذىعربى

تتمتعالتىالسلعالنتاجقطركلفىاألرضيةالمواردتخصيص
صصتخمثلاقتصادية،وفوراتوتحقيقالكبيراالنتاجبمزايا
انتاجفىليبياوتخصصالسكر،وقصبالحبوبانتاجفىمصر
.الحمراءاللحومانتاجفىالسودانوتخصصالزيتية،البذور
فىيةالعرباألقطاربينتكاملإلحداثاالنتاجفىالتنوعويؤدى
......وواللحوموالفواكةالحبوبمنالزراعيةالسلعانتاج

28ألفت ملوك/ د.أ



مبررات التكامل الزراعى العربي
:الزراعيةالمواردمنالمثلىالتوليفةتحقيق(6)

احداثدونالزراعيةالمواردمنالمثلىالتوليفةإلىالوصوليمكنال
قطاراألبينالقائمةالعالقاتفىأوالموارداستخدامفىسواءتغييرات
.العربية

لىعالعادةجرتوقد.العربيةاألقطاربينالزراعيةالمواردحجمويتفاوت
حيثاالنتاجلعناصرامتالكهاحسبمجموعاتإلىالعربيةالدولتقسيم
تمثل

سلعالالنتاجوالماءالبشريةوالموارداألرضتمتلكدولاالولىالمجموعة
وتونس،وسوريامصرمثلالزراعية

قوةالأوالمالرأستمتلكوالوالماءاألرضتمتلكدولالثانيةالمجموعة
،والمغربوالسودانالعراقمثلالفنيةالخبرةأوالبشرية

متلكتولكنهاالبشريةالقوةوالاألرضتمتلكالدولالثالثةالمجموعة
.الخليجدولذلكمثلالمالرأس

29ألفت ملوك/ د.أ



:يمعوقات قيام التكامل االقتصادى العرب

30ألفت ملوك/ د.أ

 المعوقا ثم تلخيص أهم هذه المعوقاتمناقشات حول هذه

عنبحثبعملللطالبتكليف

الكوميسا1.

البريكس2.


