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 (8) األول السؤال 

للاال صاقملالقل اا ا قلةا لاا ا سااءا االالااذقك ا  اانا سا لاارالاا ا  ةاا ا اا ا  ااذةاالطاملااااناااساقاللااالقتصاقال الغاااملاة  اا ا   اا 

نز  ا ذقزي الربطاقال الغاماقلذطنيا  اق الغام اتام صا خرى الل ااقملجا ةة.اإسا جرماقلالفك اناياااقلالما اقاق الغاام اا ا ام صا

ا خرىال ا أتا  افرقغ ابقاهذامللقا سءا ساهةاكاخلفل ا ذضذ ل ال ذقاقالتجاه.

  .:ا لقا نا شاقلع اةةاقلسابقاملطلوب

 

 السؤال الثاني: )6 نقاط (

ا.  كرا رق قاقالنل اجاقال الغامل ا  اتعريفا  ثاصالمقا ر ل ااااااااااااااا

 نقاط( 6) الثالثالسؤال 

ا ااقلفرقاب ساخلقاقلالجاةةا تحذيقاقلالجاةة؟ااااااااااااا

ا

ا

ا

ا

ا  ات ةلاتةاالك ابالالذفلق
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 (8السؤال األول )

لدول املتقدمة والناميةة لىةح  ةد سة اير غنةذ كن ملةم لةم  ظنةر مةع  مة ر ة لةة م ا  ةة لة    لطاملا كان االستقالل االقتصادي رغبة ملحة ل

ليل االقتصاد ال طني مر اقتصاد ات دول كخ ىر سيظا املجاورة. إن مج د التفكنذ في التكامل اقتصاد ا مر دول كخ ى لم  أت مع ف اغر بل ه  د

 لىح كن هناك خلفية م ض لية لمذا االتجاه.

:  لل وةاقش العبارة السابقة.املطلوب  

 دوافع قيام التكتالت االقتصادية اإلقليمية نتحدث هنا عن 

 )التظتر ب ف ات اإلةتاج الكبنذر تحسنن معدل التبادل الدولير خلق مناخ مالئم للتنظية االقتصاد ةر ضظاةة ضد دوافع اقتصادية .1

 (ن4)األ داث املستقبلية( مر الش ح

أورباا خطاورت تياياد بالدرجةة األولةحر وهةذا  ظةا  ةدث لنةد مةا كدرك  لظةاي  االةدافر وراي إقامةة التكتةل سياسةيقةد  كة ن : سياسيةدوافع  .2

ربة  ر ومع ثم كجظع ا لىح ض ورة إقامة تكتل اقتصةادي كو اةتهاي الح ب العاملية الثاةية الوزن النسبي للواليات املتحدت األمريكية بعد

   كيةريستطير م اجمة ال ال ات املتحدة األم

في منطقة تجارة   ةر  وهذا لالستفادة مع الس ق املكسيكية ال اسعة وتسد  الواليات املتحدت لضم املكسيك وكندا ظا فعلته ك ضا 

 الط  ق كمام كور ا واليابان للدخ ل إلح الس ق املكسيكيةر

 ة الت سر الشي عي." ه  الدافر السياس ي وهذا مل اجماآلسيان" تكتل  ظا كان ك ضا الدافر األول لقيام

فظع خالل ك ضا تشابم العالقات االقتصاد ة التي تسالد لىح ارتباط الدول األلضاي و  ادة الثقة بينهظا في املنطقة التكامليةر 

فان هذه الدول تتجنب الخط  السياس ير وخنذ مثال لىح ملم  ل الص الات التي كاةت قائظة بةنن ف سسةا وكملاةيةا  عةد إقامةة املجظ لةة 

" فةي تففيةا الصة اي بةنن األرجنتةنن واللذا  ةل وا تة اي خطة  اللةذام  امليركوساور ر و ةذلم مسةاهظة "1951ألور ية للفحم والصةلب لةام ا

 ن(2)العسك  ة الن و ة بنن الط فنن.

عينةةة للتكتةةل االسةةتق ار األمنةةي  مةةدد قةةد  ةةدفر  عةة  الةةدول لعقةةد اتفاقيةةات إقليظيةةة لمةةذا  كةة ن الةةدافر وراي ضةةم دول مة: أمنياا دوافااع .3

دافعةةةةا كمنيةةةةار ورغبةةةةة الحك مةةةةات فةةةةي املحافاةةةةة لىةةةةح سةةةةياد ها بالتعةةةةاون   مةةةةر دول كخةةةة ىر هكةةةةذا تةةةةم مةةةةر مجتظةةةةر الفحةةةةم والصةةةةلب األوربةةةة  
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واملجتظةةر األوربةة ر فةةالط  ق غنةةذ املباةةة  لتق  ةةة األمةةع مةةع خةةالل تكامةةل اقتصةةادي يعتلةةذ خطةة ة كوليةةة وكساسةةيةر و ةةذلم اتجةةاه االتحةةاد 

دول جن ب البح  املت س  في اتفاقات ثنائية واتفاقات ة ا ة رغبة منه في تأمنن الجن بر وتجنب للظشكالت التي  ظكع  األورب  لضم

 ن(2) كن  صدرها له.

 السؤال الثاني: )6 نقاط (

 .كم   م ا ل االةدماج االقتصادير مر تع  ا ومثال لكل م  لة               

 ةددحم ةيعلس ةل  ظجم حىل ةي   ظجلا م  س  لا  يففت :ةيليضفتلا ةر اجتلا ةقطنم .1           

هي كل تجظر اقتصادي بنن مجظ لة مع الدول ر  تم بظ جبه تح    التجارة فيظا بنن هذه الدول مع كافة  التجارت الحرتمنطقة    .2

الح اج  الجظ  ية إ اي الدول خارج املنطقة ر وملم بهدد تحقيق منافر اقتصاد ة تتظثل في تعايم اإلةتاج وحجم التجارة بنن دول 

 املنطقة .

فتا  إة الح ة الح ة بنن الس  د والنذو  . منطقة التجارة الح ة ألم  كا الشظالية )النافتا(ر  االتحاد األورب  للتجار  منطقة التجارة أمثلة :

(EFTA.) 

 جارةلتا منطقة مع تقدما ك ثذ مست ى   ظثل اإلتحاد الجظ ك  ثاس  ص رة التكامل  عد منطقة التجارة الح ة , وه :  : االتحاد الجمركي .3 

بينية . ال التجارة لىح القي د كافة إ الة  عد الخارجي العالم م اجمة في األلضاي للدول  التع  فة الجظ  ية ت  يد خالله مع  تم  يث الح ة

 ( .CEMAC(ر الجظالة االقتصاد ة و النقد ة ل س  اف  قا )ECOWASكمثلة :  الجظالة االقتصاد ة لدول غ ب اف  قيا  )

تظثل  درجة متقدمة مع درجات التكامل االقتصادي  بنن مجظ لة مع الدول التي استطالت كن تقيم منطقة تجارة  .السوق املشتركة .4

وقا ستكون الدول األعضاء   ة فيظا بينها ثم وصلت إلح إقامة اتحاد جظ ك  تجاه الدول غنذ األلضاي في التكامل االقتصادي  ر ولىح ملم 

 .إطارها انتقال السلع ،األشخاص ورؤوس األموال في حرية تامة     موحدت يتم في

 سطى ر والس ق الع  ية و الس ق املشتذ ة ألم  كا ال.COMESA) (ةذ    لدول ة ق وجن ب إف  قيا  ومن تجارب  السوق املشتركة

 املشتذ ة 

 ي = الس ق املشتذ ة + لظلية تنسيق السياسات االقتصاد ة بنن الدول األلضاي .االتحاد االقتصاد    :  االتحاد االقتصادي  .5

 ور و أل ا لثم ةد   م ة دقة ةظل :يدقنلا داحتالا .6

 االةدماج االقتصادي = االتحاد االقتصادي +  ت  يد السياسات االقتصاد ة للدول االلضاي .   :االندماج االقتصادي  .7          

 ةل   ملا هذه حلإ دع  لتكت يك لص  مل

 نقاط( 6) الثالثالسؤال 

 ما الف ق بنن خلق التجارة وتح  ل التجارة؟             

 : التعريف

  ربالتكاملالعض   للبلد املحىير ةتاج مع اال إ الل ج ي ( التكامل  سبب ك فاي منتجنن إلح ك فاي غنذ منتجنن مع التح ل ه   :التجارة خلق

 (بالتكامل األخ ى األلضاي الدول  مع مست رد تكلفة كقل باةتاج

ل غنذ ك فاي )إ الل واردات م تفعة التكلفة مست ردة مع ك د الدول األلضاي بالتكاممنتجنن تح  ل التجارة: التح ل مع منتجنن ك فاي إلح 

 واردات كاةت تست رد مع بلد غنذ لض ( محل
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 :الفرق 

 لىح فشله خلق التجارة دليل لىح ةجاح التكتل كما تح  ل التجارة فم  دليل .1

 خلق التجارة    د مع رفاهية املستهلم كما تح  ل التجارة فيؤدي إلح تده رها .2

  ؤدي إلح لدم تحقيقما أل فأ استعظال مظكع تحويل التجارت  تب  بتحقيق ك فأ استفدام مظكع لمذه امل ارد ر كما  خلق التجارت .3

 مل اردها

 

 

 مر تظنياتنا لكم بالت فيق
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