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التكامل االقتصادي Economic Integration
 توجد عدة تعريفات للتكامل االقتصادي
 تعريف ميردال هو "عملية اقتصادية واجتماعية يتم بموجبها
إزالة جميع الحواجز بين الوحدات المختلفة وتؤدى إلى تحقيق
تكافؤ الفرص أمام جميع عناصر اإلنتاج في دول التكامل"
 كما يمكن القول بأن التكامل االقتصادي يتضمن مجموعة من
اإلجراءات التي تهدف إلى إزالة القيود على حركة التجارة
وعناصر اإلنتاج فيما بين مجموعة من الدول ذات األنظمة
السياسية واالقتصادية المتجانسة ،كما يتضمن عملية التنسيق
بين مختلف السياسات االقتصادية لهذه الدول بهدف تحقيق
معدل نمو مرتفع.
أ.د /ألفت ملوك
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 نالحظ مما سبق أن التكامل االقتصادي يتضمن العناصر التالية:
 أنه صيغة متقدمة من صيغ العالقات االقتصادية
 أنه عملية تنسيق مستمرة ومتصلة تتضمن مجموعة من
اإلجراءات بهدف إزالة القيود على حركة التجارة وعناصر االنتاج
فيما بين مجموعة من الدول ذات االنظمة السياسية
واالقتصادية المتجانسة
 أنه يتضمن عملية التنسيق بين مختلف السياسات االقتصادية
لهذه الدول بهدف تحقيق معدل نمو مرتفع
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أشكال ومراحل التكامل االقتصادي:
 يتخذ التكامل االقتصادي بين الدول عدة أشكال متدرجة حسب
درجة التكامل بين الدول وهي :منطقة التفضيل ،منطقة التجارة
الحرة ،االتحاد الجمركي ،السوق المشتركة ،االتحاد االقتصادي.
أوال :منطقة التفضيلPreference Area:
 تتمثل في اتفاق مجموعة من الدول على تخفيض معدالت
الرسوم الجمركية المفروضة على تجارة السلع والخدمات فيما
بينها مع االحتفاظ بمعدالت الرسوم الجمركية على تجارة السلع
والخدمات مع الدول األخرى ثابت .ويعد هذا الشكل أبسط
درجات التكامل االقتصادي
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ثانيا :منطقة التجارة الحرةFree Trade Area : :
 عبارة عن اتفاق بين دولتين أو أكثر يتم بموجبه إلغاء الرسوم الجمركية
المفروضة بين الدول االعضاء مع االحتفاظ بحريتها في فرض قيود أو
رسوم جمركية في عالقتها مع بقية دول العالم غير األعضاء في
منطقة التجارة الحرة.
 منطقة التجارة الحرة لدول غرب أوربا التى تكونت عام  1960من سبعة دول هى:
المملكة المتحدة ،النمسا ،الدانمارك ،النرويج ،البرتغال ،السويد ،سويسرا.

 منطقة التجارة الحرة ألمريكا الشمالية والتى تكونت عام  1993من
الواليات المتحدة األمريكية وكندا والمكسيك
 منطقة التجارة الحرة العربية وتعد خطوة كبيرة على طريق السوق العربية
المشتركة ،وتهدف إلى الوصول إلى نسبة تخفيض جمركى تبلغ  %100بين 16
دولة عربية (فقد بلغ عدد الدول العربية المنضمة التفاقية منطقة التجارة الحرة
العربية الكبرى حتى شهر سبتمبر عام  2002ستة عشر دولة وهى :األردن،
االمارات العربية ،البحرين ،تونس ،السعودية ،سوريا ،العراق ،عمان ،قطر ،الكويت،
لبنان  ،ليبيا  ،مصر ،المغرب ،السودان  ،فلسطين)
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ثالثا :االتحاد الجمركيUnion Customs :







يتضمن اتفاق مجموعة من الدول على إزالة القيود المفروضة
على تجارة السلع والخدمات فيما بينها مع تنسيق سياسة
جمركية موحدة في مواجهة الدول غير األعضاء.
من أشهر األمثلة لالتحاد الجمركى
اتحاد البنلوكس الذى تأسس عام  1944من ثالثة دول هى
بلجيكا وهولندا ولكسمبورج
االتحاد االوروبى  European Unionوالذى تكون عام  1957من
ألمانيا الغربية وفرنسا وايطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج
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رابعا :السوق المشتركةCommon Market :
 اتفاق مجموعة من الدول على إزالة القيود المفروضة على
حرية التجارة بينها مع وضع تعريفة جمركية موحدة في مواجهة
الدول غير اإلعضاء باإلضافة إلى إلغاء القيود المفروضة

على تحركات عناصر اإلنتاج بينها كالعمل ورأس المال.
 من أمثلتها السوق األوربية المشتركة تأسست عام
 1958من ستة دول هى :ألمانيا الغربية ،فرنسا،
ايطاليا ،بلجيكا ،هولندا ،لكسمبورج .وإلتحقت بعد ذلك
كل من انجلترا ،الدنمارك ،أيرلندا عام 1972
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خامسا :االتحاد االقتصاديEconomic Union :
 ويعتبر أعلى درجات التكامل االقتصادى ويتمثل في اتفاق
مجموعة من الدول على إزالة القيود المفروضة على حرية
التجارة بينها مع وضع تعريفة جمركية موحدة في مواجهة
الدول غير األعضاء باإلضافة إلى إلغاء القيود المفروضة على
تحركات عناصر اإلنتاج بينها كالعمل ورأس المال مع توحيد
السياسات المالية والنقدية داخلها واستخدام عملة واحدة
لدول االتحاد
 وعندما يقوم االتحاد االقتصادى بإصدار عملة نقدية واحدة
نكون بصدد االتحاد النقدى .Monetary Union
أ.د /ألفت ملوك
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ملخص لمراحل التكامل االقتصادي
الغاء التعريفات
اجلمركية

تعريفة مجركية
موحدة

حرية انتقال املوارد

عملة وسياسة نقدية
موحدة

اتفاقية تفضيالت
منطقة جتارة حرة

√

احتاد مجركي

√

√

سوق مشرتكة

√

√

√

تكامل اقتصادي
كامل

√

√

√

√
9

شروط التكامل االقتصادى
➢

.1
.2

.3

أكدت الدراسات لمختلف التجارب التكاملية االقتصادية أن نجاح التكامل االقتصادي
يتوقف على مجموعة من الشروط لتجنب فشل محاوالتها ومن أهم هذه الشروط
نذكر ما يلى:
التقارب الجغرافي :ألنه يعمل على تسهيل انتقال السلع والخدمات والعمالة داخل
المنطقة التكاملية ،كما أنه يخفض من تكاليف النقل
اإلرادة السياسية :غياب اإلرادة السياسية بين مجموعة الدول التي أرادت التكامل
فيما بينها تعتبر من أهم أسباب فشل التكامل االقتصادي ،لذا يجب على الحكومات
التي تتفاوض لالرتباط أن تكون على يقين بأنه من الضروري أو على األقل من
المفيد اقتصاديا االنضمام إلى تكتل اقتصادي إقليمي من أجل اإلسراع في عملية
التنمية االقتصادية
وجود العجز والفائض :البد أن تتوفر في دولة ما أرادت االنضمام الى كتلة
اقتصادية ،العجز والفائض في اقتصادياتها مع التناسب والتناظر في سد العجز
والتخلص من الفائض بين الدول المتكاملة
أ.د /ألفت ملوك
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.4

تجانس االقتصاديات القابلة للتكامل :يجب أن يكون التكامل بين اقتصاديات ذات هياكل
متجانسة ومتماثلة وقابلة للتكامل ،بحيث ال توجود اختالفات اقتصادية بين الدول األعضاء،
وإال سيسيطر اقتصاد بلد ما على اقتصاديات الدول األخرى .وفى هذه الحالة تتشكل وحدة
اقتصاديات مسيطرة.

.5

توفر وسائل النقل واالتصال :عند عدم توفر وسائل النقل واالتصال بين الدول المتكاملة
اقتصاديا ،فإنه يحد من إمكانية التوسع التجارى والتخصص اإلنتاجى بينهم ،كما يصعب
تسويق المنتجات وقيام الصناعات الكبرى وهذا ما يؤدى الى ارتفاع تكاليف النقل بين هذه
الدول أي اتساع المسافات االقتصادية.

.6

تناسب سياسات القيم االجتماعية والثقافية :االقتصاديات التي تكون متناسبة ومتجانسة
في القيم والنظم االجتماعية والسياسية والثقافية هي قادرة على تحقيق تكامل
اقتصادى بسهولة ،على عكس االقتصاديات المتعارضة في القيم والنظم ،فكلما كانت
المجتمعات متقاربة ومتماثلة كلما كانت نسبة النجاح في التكامل مرتفعة.

.7

تنسيق السياسات االقتصادية القومية :وهذا التنسيق ينبغي أن يتناول شئون التعريفة
الجمركية ،والسياسة التجارية تجاه الدول الواقعة خارج المنطقة ،وسياسة االستثمار،
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إجراءات التكامل
 ويشمل التكامل االقتصادى إجراءات متعددة:
 .1إلغاء القيود على حركة السلع :يعتبر الدافع األكبر للتكامل االقتصادى ضيق
السوق المحلية وعدم قدرتها على امتصاص كمية السلع التي تنتجها
المشروعات اإلنتاجية في هذه الدول ،وبالتالي فإن هذه السلع إن لم تجد لها
سوقا خارجية لتصريفها فإن ذلك يؤدى الى خسائر لذلك البد من وسيلة لتوسيع
السوق ،وخلق طلب اضافى جديد للسلع التي تنتجها الدولة ،أي البد من:
 إزالة الرسوم والحواجز الجمركية بين الدول الداخلة في نطاق التكامل.

 وضع تعريفة جمركية تطبقها كافة دول التكامل بالنسبة لوارداتها من الدول األخرى
غير األعضاء في التكامل منعا لعمليات إعادة التصدير.
 تعديل اإلتفاقات االقتصادية المعقودة مع الدول األجنبية غير األعضاء في التكامل
لضمان عدم تعارض نصوصها مع التزامات الدول األعضاء تجاه بعضها البعض.

 يمتنع على آية دولة من دول التكامل عقد آية اتفاقات اقتصادية جديدة ،أو تجديد
االتفاقات القديمة إال بموافقة دول التكامل جميعا.
أ.د /ألفت ملوك
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-2إلغاء القيود على حركة األشخاص:
 أي فتح أبواب الهجرة الدائمة أو المؤقتة بين الدول المتكاملة بحيث
يستطيع األفراد في أي دولة منها اإلنتقال إلى الدول األخرى سعيا
وراء العمل المناسب وطلبا لألجور العالية
 وهذا يؤدى إلى تخفيض الضغط عن الدول ذات الكثافة السكانية
المرتفعة وانعدام النقص في الدول ذات الكثافة السكانية
المنخفضة ،وبالتالي تحقيق االنسجام والتناسب بين الموارد
البشرية والموارد غير البشرية
 مما يقضى على مشاكل البطالة وانخفاض مستويات المعيشة في
الدول المتكاملة
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-3 إلغاء القيود على حركة رؤوس األموال:
 ويقصد بها إلغاء كافة القيود التي تعوق حركة رؤوس األموال من
دولة إلى أخرى ،وذلك بقصد تشجيع استثمارها في نواحى اإلنتاج
والتسويق مما يساعد على زيادة اإلنتاج وتنشيط التجارة بين
الدول المتكاملة.

أ.د /ألفت ملوك

14






 -4تنسيق السياسات االقتصادية:
يستلزم نجاح التكامل االقتصادى التنسيق بين سياسات الدول األعضاء في
النواحى المالية والنقدية.
ففي النواحى المالية :البد من توحيد أسعار الضرائب وتنسيق اللوائح التي
تنظمها كافة دول التكامل .ذلك
ألن اختالف أسعار الضرائب وتضارب لوائحها بين دول التكامل المختلفة
يؤدى إلى تقييد حركة رؤوس األموال المعدة لإلستثمار بين بلد وآخر ،حيث
أن سعر الضريبة المرتفع يؤدى الى عزوف رؤوس األموال عن اإلنتقال إلى
تلك الدول التي يكون فيها سعر الضريبة مرتفعا ،بينما تنتقل رؤوس األموال
إلى تلك الدول التي يكون فيها سعر الضريبة منخفضا ،وبالتالي تتركز
االستثمارات في دول معينة دون بقية دول التكامل األخرى مما يعمل على
اضعاف التكامل والتقليل من شأنه
أ.د /ألفت ملوك

15








وفيما يتعلق بالنواحى النقدية :فإنه يتعين تثبيت أسعار الصرف بين
عمالت الدول األعضاء في التكامل مع حرية التحويل بينها،
حيث ان تقلبات أسعار الصرف يؤدى الى تقلب اسعار السلع موضع
التبادل مما يعرض المتعاملين في الدول المتكاملة لمخاطر عديدة
كما أن منع حرية تحويل هذه العمالت إلى بعضها البعض داخل
نطاق المنطقة المتكاملة يؤدى الى تقييد التبادل التجارى بين دول
التكامل.
لذلك ينبغي االتفاق مقدما بين الدول التي ترغب في إقامة تكامل
اقتصادى فيما بينها على تثبيت أسعار الصرف بين عمالتها
المختلفة ،والموافقة على حرية تحويل هذه العمالت إلى بعضها
البعض بدون قيود او شروط.
أ.د /ألفت ملوك
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متطلبات التكامل االقتصادى
 إن التكامل الناجح وبصرف النظر عن درجته او شكله هو الذى تذوب األسواق
المنضمة إليه في سوق واحدة بحيث ال تمييز في أسعارها ،وهذا سوف يؤدى
إلى تساوى عوائد عناصر اإلنتاج في الوحدة االقتصادية لدول التكامل ورغم أن
ذلك قد يكون بعيدا عن الواقع إال أنه يمثل الوضع الذى ينبغي أن يكون عليه،
وبالتالي فإنه يجب أن تتوافر في التكامل بعض المقومات والشروط األساسية
لضمان نجاحه في تحقيق أهدافه أهمها:
.1

ضرورة توفر الموارد الطبيعية وتنوعها

.2

تخصص المشاريع اإلنتاجية على أساس إقليمي

.3

توفر العمالة الفنية الماهرة والمدربة

 .4توافر وسائل النقل والمواصالت ووسائل االتصال
أ.د /ألفت ملوك

17

 .1ضرورة توفر الموارد الطبيعية وتنوعها:
 يعتبر توفر الموارد الطبيعية في الدول المتكاملة من المقومات
األساسية للتكامل االقتصادى ،وهذا أمر طبيعى إذ ال يعقل أن يقوم
تكامل اقتصادى بين مجموعة من الدول تفتقر الى الموارد الطبيعية
األساسية كالتربة الخصبة الصالحة للزراعة ،والغابات ،والمراعى،
واألنهار ،والمعادن ،والبترول،
 وال يكفى أن تتوفر موارد الثروة الطبيعية في الدول التي ترغب
الدخول في تكامل اقتصادى فحسب ،بل انه من الضرورى ايضا أن
تكون هذه الموارد مستغلة أو قابلة لإلستغالل ألن توفر الموارد
الطبيعية مع عدم القدرة على اإلستفادة منها يجعل من غير الممكن
توفير السلع التي سيجرى تداولها في أسواق التكامل المختلفة مما
يضعف التكامل ويقلل من شأنه.
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 -2تخصص المشاريع اإلنتاجية على أساس إقليمي:
 هذا التخصص يجعل اقتصاديات هذه الدول المتكاملة
تعتمد على بعضها البعض بطريقة مباشرة مما يؤدى
إلى زيادة المبادالت التجارية بينها.
 وينبغى أن يكون هذا التخصص بين الدول األعضاء راجعا
لإلعتبارات االقتصادية وحدها والتي تقضى بأن
تتخصص كل دولة في إنتاج السلعة التي تتمتع في
إنتاجها بميزات نسبية أكبر من غيرها من الدول األخرى
داخل نطاق التكامل
 أي أن نجاح التكامل االقتصادى يعتمد بالدرجة األولى
على مدى تباين التخصص اإلنتاجى في الدول األعضاء
أ.د /ألفت ملوك
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 -3توفر العمالة الفنية الماهرة والمدربة:
 ال يقتصر أثر توفر األيدي العاملة المدربة في الدول
األعضاء على تحقيق أكفأ استخدام ممكن للموارد
اإلقليمية فحسب بل انها مطلوبة أيضا لعملية التنمية
االقتصادية ،وهذه التنمية التي يبعثها التكامل االقتصادى
في العادة تتطلب توافر شروط معينة من أبرزها وجود
االيدى العاملة المدربة ،والفنيين المتخصصين لإلضطالع
بتنفيذ برامج التنمية ومشروعاتها المختلفة في الدول
األعضاء.
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 -4توافر وسائل النقل والمواصالت ووسائل االتصال:
 تعمل وسائل النقل والمواصالت بصورة مباشرة على
تعزيز التعاون االقتصادى بين المناطق المجاورة حيث
انها تقرب بين المناطق المعزولة عن بعضها بحكم بعد
المسافة ،وبذلك تتيح لتلك المناطق الفرصة للحصول
على ما تحتاجه من سلع وخدمات ،كما أنها تخلق
لمشاريعها اإلنتاجية منافذ عدة لتصريف منتجاتها
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مزايا التكامل االقتصادى
 تحقق الدول األعضاء من التكامل االقتصادى مزايا هامة في
النطاق االقتصادى أهمها اتساع حجم السوق وما يترتب عليه
من نتائج اقتصادية هامة ،فإلغاء الرسوم والحواجز الجمركية بين
الدول األعضاء في التكامل يوسع الدائرة التي تستطيع الدولة
أن تصرف منتجاتها في أسواق الدول األخرى األعضاء في
التكامل بعد أن كانت هذه األسواق مقفلة امامها بسبب الرسوم
والحواجز الجمركية العالية.
أ.د /ألفت ملوك
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ويترتب على اتساع حجم السوق وما يستتبعه من نمو الطلب على
منتجات الدول األعضاء في التكامل عدة نتائج اقتصادية هامة:
زيادة إنتاجية المشروعات في كل دولة من الدول األعضاء لمقابلة
الزيادة الجديدة في الطلب على منتجاتها وهذا يؤدى إلى تشغيل
الطاقات اإلنتاجية المعطلة ويزيد من كفاءتها اإلنتاجية بشكل عام.
تحقيق وفورات الحجم الكبيرة في اإلنتاج ،حيث أن السوق إذا اتسعت
تمكنت من إقامة الصناعات بحجم اقتصادى حيث انها تستوعب كل
المنتجات التي تنتجها مما يمكنها من العمل بكل طاقتها اإلنتاجية،
وبالتالي تخفيض تكاليف إنتاجها ،وتخفيض أسعار منتجاتها المصنوعة
مما يكون من شأنه زيادة المبادالت مع دول التكامل.
زيادة التخصص وفقا للمزايا النسبية بين الدول األعضاء في التكامل
حيث تستطيع كل دولة أن تتخصص في إنتاج السلعة أو السلع التي
تتمتع في إنتاجها بمزايا نسبية أكبر من غيرها من الدول األخرى داخل
المنطقة المتكاملة.
أ.د /ألفت ملوك
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 كما أن اتساع حجم السوق وزيادة نشاط األعمال واالستثمارات سيؤدى إلى خلق
مجاالت جديدة للعمل في شتى الميادين ،وزيادة فرص العمل أمام األيدى العاملة
والفنيين في كافة دول التكامل ،وستشمل الهجرة بطبيعة الحال ارباب الحرف،
والفنيين ورجال االعمال ،والمزارعين ،واأليدي العاملة غير المدربة .ويؤدى ذلك
الى القضاء على مشاكل البطالة
 إتساع نطاق السوق وما يستتبعه من زيادة الطلب على السلع المنتجة سيؤدى
بال شك إلى زيادة الحافز على االستثمار ،وتصبح الفرصة مهيأة لرأس المال في
مختلف بلدان التكامل لتحقيق الربح عن طريق توظيف األموال في إنتاج هذه
السلع .هذا فضال عن تشجيع ظاهرة التخصص اإلقليمى في اإلنتاج وزيادة
االستخدام لرأس المال على نطاق إقليمى واسع بحيث يشمل مختلف الصناعات
والمناطق ويزيد من تكامل االستثمارات والمشاريع اإلنتاجية.
 يعطى التكامل االقتصادى للدول المتكاملة ككل قوة وأهمية خاصة في المجال
الدولى أكبر بكثير مما كان لكل منها منفردة قبل التكامل ،حيث انه عادة ما يؤدى
إلى قيام كتلة اقتصادية واحدة لها من القوة واألهمية االقتصادية في النطاق
الدولى ما يمكنها من إمالء شروطها ومطالبها على الدول األجنبية بما يحقق
مصلحتها الخاصة
أ.د /ألفت ملوك
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أهمية التكامل الزراعى العربي






تمتلك الدول العربية مقومات التكامل االقتصادى والزراعى فيما
بينها ويأتى التكامل الزراعى فى مقدمة التكامل العربي
المشترك نظرا لما تمتلكه هذه الدول من موارد أرضية ومائية
وبشرية باالضافة إلى الموارد المالية .
وهذه الموارد بحاجة إلى إدارة متطورة الستغاللها فى اطار
تكاملى من أجل تحقيق االستغالل األمثل لها .
حيث أن المساحة المستغلة فى الزراعة ال تتجاوز  %2من
إجمالى المساحة الجغرافية للبلدان العربية،
كما أن المستغل من الموارد المائية نحو  %65فقط من المتاح
أ.د /ألفت ملوك
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مبررات التكامل الزراعى العربي
( )1توافر الموارد الطبيعية:
 من مبررات التكامل الزراعى العربى االستفادة من الموارد الطبيعية
من األراضي الزراعية والغابات التى بلغت مساحتها  95.3مليون
هكتار ،باالضافة للمراعى والبالغ مساحتها  496.6مليون هكتار
والموارد المائية والبالغة نحو  323.9مليار متر مكعب عام  2009وذلك
للدول العربية مجتمعة وبعض من هذه الموارد غير مستغلة
()2توافر رؤوس األموال:
 تتوافر فى الوطن العربي ثروة نفطية هائلة وهي مصدر لرؤوس
األموال ويمكن أن يجرى استثمارها فى مشاريع زراعية عربية
مشتركة لتحقيق التكامل واألمن الغذائي العربى
أ.د /ألفت ملوك
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مبررات التكامل الزراعى العربي
( )3توافر الموارد البشرية:
▪ يزخر الوطن العربي بالموارد البشرية والقوى العاملة الزراعية وتوجد
بعض الدول بها فائض فى القوى العاملة الزراعية مثل مصر وعمان
فى حين تعانى دول عربية أخرى من عجز فى القوى العاملة الزراعية
مثل الجزائر والسعودية والعراق وليبيا ،هذه القدرات البشرية يمكن
أن تكون أداة فى تحقيق التكامل الزراعي بدال من بقائها فى الداخل
أو هجرتها للخارج
( )4كبر حجم األسواق العربية:
▪ تبلغ قيمة الواردات الزراعية العربية من الخارج نحو  33مليار دوالر
بينما تبلغ الواردات الزراعية البينية العربية  3مليار دوالر فقط  ،مما
يعنى أن السوق العربية مازالت بحاجة إلى المزيد من االنتاج
الزراعي عن طريق زيادة التجارة الزراعية البينية
أ.د /ألفت ملوك
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مبررات التكامل الزراعى العربي
( )5تحقيق الوفورات االقتصادية:
 وذلك من خالل االستفادة من الموارد المتاحة لدى كل قطر
عربى والذى يتمتع بقدرة تنافسية فى االنتاج بحيث يتم
تخصيص الموارد األرضية فى كل قطر النتاج السلع التى تتمتع
بمزايا االنتاج الكبير وتحقيق وفورات اقتصادية ،مثل تخصص
مصر فى انتاج الحبوب وقصب السكر ،وتخصص ليبيا فى انتاج
البذور الزيتية ،وتخصص السودان فى انتاج اللحوم الحمراء.
ويؤدى التنوع فى االنتاج إلحداث تكامل بين األقطار العربية فى
انتاج السلع الزراعية من الحبوب والفواكة واللحوم و......

أ.د /ألفت ملوك

28

مبررات التكامل الزراعى العربي
( )6تحقيق التوليفة المثلى من الموارد الزراعية:
 ال يمكن الوصول إلى التوليفة المثلى من الموارد الزراعية دون احداث
تغييرات سواء فى استخدام الموارد أو فى العالقات القائمة بين األقطار
العربية.
 ويتفاوت حجم الموارد الزراعية بين األقطار العربية  .وقد جرت العادة على
تقسيم الدول العربية إلى مجموعات حسب امتالكها لعناصر االنتاج حيث
تمثل
 المجموعة االولى دول تمتلك األرض والموارد البشرية والماء النتاج السلع
الزراعية مثل مصر وسوريا وتونس،
 المجموعة الثانية دول تمتلك األرض والماء وال تمتلك رأس المال أو القوة
البشرية أو الخبرة الفنية مثل العراق والسودان والمغرب ،
 المجموعة الثالثة دول ال تمتلك األرض وال القوة البشرية ولكنها تمتلك
رأس المال مثل ذلك دول الخليج.
أ.د /ألفت ملوك
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معوقات قيام التكامل االقتصادى العربي:
 مناقشات حول هذه المعوقا ثم تلخيص أهم هذه المعوقات

 تكليف للطالب بعمل بحث عن
 .1الكوميسا
 .2البريكس

أ.د /ألفت ملوك
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