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 )8/2: الملحق )مصدرلا

وعلى مستوى حصص الشركاء التجاريين في 
ا فقد استمرت آسي 2016الواردات العربية لعام 

هم وجهات الواردات العربية واسـتأثرت حدى أإ
كما  .في المائة 38.4لكبرى بنسبة بلغت بالحصة ا

ً بنسبة ا في  19.7ستأثرت الصين واليابان معا
كما ارتفعت  المائة من إجمالي الواردات العربية.

في المائة عام  26.7تحاد االوروبي من إلاحصة 
بينما  2016في المائة عام  28.4إلى  2015
ت حصة الواليات المتحدة االمريكية إلى ارتفع

في المائة  8.4 نحوفي المائة مقارنة بـ 8.7مستوى 
في العام السابق. أما حصة الواردات العربية من 

في المائة  13.8الدول العربية فقد استقرت عند 
 للسنة الثانية.

 الهيكل السلعي للتجارة اإلجمالية العربية 

على الحصة األعلى استأثرت فئة الوقود والمعادن 
 على الرغم منفي الصادرات اإلجمالية العربية 

انخفضت مساهمتها  حيثاتجاهها إلى االنخفاض 
في  62.2في هيكل الصادرات السلعية العربية من 

. 2016في المائة عام  58.7إلى  2015المائة عام 
أما حصة المصنوعات فقد استمرت في اتجاهها 

في  30.7ت لتبلغ حيث ارتفع 2012الصعودي منذ 
في المائة في  29.2 نحومقارنة بـ 2016المائة عام 

العام السابق. وعلى مستوى مكون المصنوعات فقد 
ن ـة مـر حصـة كأكبـاويـجاءت المواد الكيم

في المائة من جملة  10.8ات بنسبة ـالمصنوع
وإن كان ذلك  2016عام الصادرات في 

غت التي بل 2015بانخفاض عن حصتها في عام 

 
صادرات السلع الزراعية فقد في المائة. أما  12.4

في المائة في  7.8حققت تحسن جيد حيث بلغت نسبتها 
. 2015في المائة في عام  4.7مقارنة بـ  2016عام 

كما انخفضت حصة الصادرات من السلع غير 
في  2.4لتبلغ  2015في المائة عام  4.0المصنفة من 
  .2016المائة في عام 

ة للهيكل السلعي للواردات اإلجمالية وبالنسب
العربية، تشيرالبيانات أن فئة المصنوعات حافظت 
على المرتبة األولى في الواردات العربية مع 

في المائة في  63.5حدوث زيادة في حصتها من 
. 2016في المائة عام  65.9إلى  2015عام 

وضمن فئة المصنوعات استأثرت اآلالت ومعدات 
األول مع تزايد في حصتها من النقل بالمركز 

 2015في المائة عام  28.3الواردات اإلجمالية من 
تلتها في المركز  2016في المائة عام  30.5إلى 

الثاني المصنوعات األساسية واستأثرت بحصة 
في المائة من الواردات االجمالية عام  18.5بلغت 
بانخفاض طفيف عما كانت عليه في العام  2016

تزايدت حصة المصنوعات المتنوعة السابق. كما 
في  8.1إلى  2015في المائة عام  7.5األخرى من 

 8.6وكذلك المواد الكيماوية من  .2016المائة عام 
في المائة عام  8.8إلى  2015في المائة عام 

. وبالمقابل إنخفضت حصة الوقود والمعادن 2016
بنسبة  مقارنة 2016في المائة عام  13.2إلى 

. وفيما يتعلق بفئة 2015مائة عام في ال 15.0
السلع الزراعية فقد ارتفعت حصتها بشكل طفيف 

في عام  19.2إلى  2015في المائة عام  19.0من 
 ).3( والشكل )8/3الملحق ) ،2016

 (2016(: اتجاهات التجارة العربية إلى أهم الشركاء التجاريين )2الشكل )
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 أرقام(. 3)تصنيف  SITCحس التصنيف الدولي د، االونكتا-2016ات السنوية ينشرة االحصائ المصدر:

ية ي  العربية السلعية التجارة ال

ية ي اء التجارة ال  السلعية أ

ببقاء أسعار النف العالمية عند مستويات البينية السلعية داء التجارة العربية أأثر تتواصل  2016هد عام 
ورات الداخلية ببع لمنخفضة، اضافة ل قة وت ثرها على حركة التجارة بين الدول العربية. أدول المن

ل العربية  )2) البينيةقيمة التجارة  وكمحصلة لذلك انخفضت في  .27 بنسبة بلغت حوالي 2016 عامخ
ل عام مسجلة مليار دوالر  110.9 ارنة مع نحومليار دوالر، مق 102.9 بلغ حواليلتالمائة  عزى ي . و2015خ
نحو مقارنة مع ، مليار دوالر 96.1صل الى نحو لتبالمائة  10.1 بنحوالصادرات البينية تراجع إلى ذلك 

ل مليار دوالر  106.9  109.8لتبلغ حوالي المائة ب 4.4و نحبات البينية الواردوتراجعت أيضاً . العام السابقخ
ل عام مليار دوالر   ). 3( والجدول )8/5، الملحق )2016خ

 (الجدول )
ية العربية ي اء التجارة ال  أ

(2012  2016) 
              

 ال 
يمة  ر  مليار)ال ( أمريكي(و ير الس ) ير    معدل الت معدل الت

  الس
(20122016) 

) ( 
 

 

2012 2013 2014 2015 *2016 2012 2013 2014 2015 *2016 

 

 

ية العربية  ي  0.1- 7.2- 8.5- 1.6 7.3 9.0 102.9 110.9 121.2 119.3 111.2 (1)مت التجارة ال

 

 

ية العربية ي رات ال  1.4- 10.1- 11.4- 3.0 4.8 7.6 96.1 106.9 120.7 117.1 111.7 الصا

 

 

ار ية العربيةال ي  1.2 4.4- 5.8- 0.3 9.8 10.6 109.8 114.8 121.8 121.5 110.6 ات ال

 ).8/4المصدر: الملحق ) 
 2/البينية( )الصادرات البينية  الواردات  )1)

)  بيانات أولية. )

 

                                                 
 .2تم احتسا قيمة التجارة البينية كمتوس التجارة البينية وفق المعادلة التالية )الصادرات  الواردات(   )2)

ة الشكل ) ار ر الت للدول العربية م ر الترك وم (: م
امية والعالم )بالدول   (201ال
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قيمة  تتراجعرادى، الدول ف وفيما يتعلق ب
ل للدول العربية  السلعية الصادرات البينية خ

بنس تراوحت  ةدول عشر ستةفي  2016عام 
في  39.6، وحوالي في المائة في القمر 2.9بين 

رالمائة في  الجزائر ليبيا وكل من فقد سجلت . ق
بلغت في صادراتها البينية  انخفاض العراو

في المائة  24.6وبالمائة  39.2نسبته حوالي 
.في المائة  21.3و كما تراجعت  على الترتي

القمر، البحرين، من  ل في ك  الصادرات البينية
السعودية، مصر، االمارات، الصومال، جيبوتي، 

 ، بمعدالت  وعمان يمنردن، لبنان، الاألتون
ل  20.4و في المائة 2.9تراوحت بين  بالمائة خ

الصادرات البينية لكل  تارتفعبينما  .2016عام 

،  موريتانيا،من  بنس  والسودان الكويتالمغر
 بالمائة 17.5بالمائة و 3.4نحو  تفاوتت بين

ل عام  مقارنة بالعام السابق. 2016 خ

انخفضت البينية، السلعية لواردات فيما يخص او
ل  ستةالواردات البينية في  عشر دولة عربية خ

بالمائة  2.0بمعدالت تراوحت بين  2016عام 
. هذا، اليمنفي المائة في  51.9و الكويتفي 

السودان، من  ل ك في بينما زادت الواردات البينية 
ر، االمارات،  تراوحت بينبنس  لبنان ق

الملحق ، بالمائة 22.1و في المائة 3.8حوالي 
 ).5الشكل )و )8/4(

 

 

 
 )8/4المصدر: الملحق )                

ية للدول العربية الشكل ) ي ير التجارة ال س ت  :) 
(2016) 
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ي التجارة  ية  ي السلعية مساهمة التجارة ال
 اإلجمالية 

نسبة مساهمة الصادرات اجع تر 2016عام هد 
 العربية السلعية البينية في إجمالي الصادرات

في المائة مقارنة  12.1بصورة طفيفة لتبلغ نحو 
لفي المائة مسجل  12.5 مستوى مع عام  خ

النخفاض قيمة الصادرات ذلك  عزىوي . 2015
كبر من أالعربية بنسبة  البينية االجمالية السلعية

هدته قيمة الصادرات الذي نسبة التراجع 
 نصي ارتفعبينما  .السلعية االجمالية العربية

في الواردات اإلجمالية السلعية الواردات البينية 
ل عام  في المائة 13.8لتبلغ حوالي العربية  خ

2016. 

ألهمية النسبية للتجارة البينية ابفيما يتعلق و
للدول  السلعية في التجارة اإلجماليةالسلعية 
الصادرات البينية  سجلتفقد رادى، ف العربية 

ل  حدىإل  2016عام عشرة دولة عربية خ
لتلك في الصادرات اإلجمالية  نس مساهمة
متوس حصة الصادرات البينية الدول فاقت 

للدول العربية كمجموعة في إجمالي الصادرات 
قد في المائة. و 12.1 يحوالبالغ العربية وال

ل عام  الصومالسجلت  بر نسبة أك 2016خ
بينما في المائة،  96.5 يمساهمة بلغت حوال

 13.4 حواليبلغت  أقل نسبة مساهمة ليبياحققت 
 . في المائة

ردن ولبنان األالسودان وكل من أما صادرات 
ً مع التجارة أمن فتعتبر ومصر  كثر الدول تكام

ارتفعت نسبة مساهمة قد البينية العربية، ف
في الصادرات الصادرات البينية إلى إجمالي 

ل عام  السودان  69.6 تصل الى نحول 2016خ
ل  المائةب 57.9مقارنة مع حوالي في المائة  خ

 لبنان ومصركل من بينما سجلت  العام السابق.
صادراتها مساهمة سبة في ناالردن تراجع و

لغ ـبها لتـادراتـجمالي صإى ـلإة ـالبينية العربي
في  48.8وفي المائة  39.2و بالمائة 43.6 نحو

ل عام  وارتفعت  .2016المائة على الترتي خ
جمالي إحصة الصادرات البينية للسعودية في 

 

 

ل في المائة  17.3صل الى نحو صادراتها لت خ
ل  16.2 يلمقارنة مع حوا 2016عام  بالمائة خ

 . السابقعام ال

الصادرات البينية لكل من  هذا، وقد حققت
ر الجزائر تون واإلمارات و والعرا وق

حصص مر والكويت والمغر وموريتانيا والق 
نها تعتبر  منخفضة من اجمالي صادراتها، لذلك ف
ً مع التجارة البينية العربية، الملحق  أقل تكام

 (. 4( والجدول )8/5(
 

 (الجدول )
ي التجارة العربية اإلجمالية ية  ي  مساهمة التجارة ال

(2012  2016) 
مئوية( )نسبة  

 2012 2013 2014 *2015 *2016 

ية العربية  ي رات ال ة الصا س
رات العربية  12.1 12.5 9.7 8.9 8.5 الى إجمالي الصا

ية العربية  ي ات ال ار ة ال س
ات العربية ار  13.8 13.5 13.5 14.2 13.6 الى إجمالي ال

 (.8/5المصدر: الملحق )
( بيانات أولية. ( 

الواردات البينية ة وفيما يتعلق بنسبة مساهم
على السلعية في الواردات اإلجمالية السلعية 

الصادرات العربية  تحققمستوى الدول فرادى، 
عشر  ةربعأفي واردات نصي ملمو البينية 

ل عام  دولة عربية نسبة ، حيث فاقت 2016خ
مثل متوس نسبة ت  والتيفي المائة،  13.8

لواردات مساهمة الواردات البينية العربية في ا
تلك  وتباينتاإلجمالية للدول العربية كمجموعة. 

ن ماليفي المائة في  13.8الحصص بين مستوى 
سجلت . وجيبوتيفي المائة في  93.6ومستوى 

الجزائر والسعودية تون ول من اإلمارات وك
 حصةأقل من متوس  حصص المغرر وقو

الواردات البينية في الواردات اإلجمالية للدول 
 ية كمجموعة. العرب
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لمجموعات السلعية الفرعية افيما يخص و
المكونة للمصنوعات فقد ارتفعت حصة كل من 

في ، اآلالت ومعدات النقلالمواد الكيماوية، و
ل عام  . 2016الصادرات البينية العربية خ

المصنوعات مجموعة انخف نصي بينما 
ل عااألساسية   2016م في الصادرات البينية خ

 وذلك بالمقارنة مع بالمائة 17.9 سجل نحولت
لمحقق في المائة  18.4مستوى   عام خ

2015. 

وفيما يتعلق بهيكل الواردات البينية، فانه من 
المعرو أن الواردات البينية العربية هي نفسها 
الصادرات البينية العربية باإلضافة إلى قيمة 
ن  الشحن والتأمين ولهذا فمن الناحية النظرية، ف
الهيكل السلعي للواردات البينية يج أال يختلف 

. إال أنه عن الهيكل السلعي للصادرات البينية
فات إحصائية ناتجة عن  ً توجد اخت عمليا
اخت الترتي وأسالي التسجيل والتصنيف، 
األمر الذي ينت عنه فوار بين أرقام الصادرات 
والواردات البينية وبالتالي تباين قيم المجموعات 
السلعية في الصادرات البينية مع الواردات 

 البينية. 

 

 

 

ية ي  للتجمعات العربية ةالسلعي التجارة ال

ل عام المجمعة حصاءات اإلارت أ   2016خ
و التجارة البينية للتجمعات العربية، وهي ر عن ت

قة التجارة الحرة العربية الكبرى و مجل دول من
واتحاد دول المغر العربية التعاون لدول الخلي 

الصادرات الى تراجع  العربي ودول اتفاقية أغادير،
في  26.4 بنحودول المغر العربي  التحادالبينية 
لمجموعة  الصادرات البينية . كما انخفضتالمائة

ل عام  8دول اتفاقية أغادير بنحو  في المائة خ
وبالنسبة للصادرات  مقارنة بالعام السابق. 2016

قة التجارة الحرة العربية ولمجل  البينية لمن
بنس بلغت  فقد تراجعت التعاون لدول الخلي

وفي  .بالمائة على التوالي 8.1في المائة و 11.1
ور األهمية النسبية للصادرات البينية في  جان ت

د ـات، فقـوعـذ المجمـالصادرات اإلجمالية له
حصة الصادرات البينية  2016ام ـل عـخ زادت
قة التجارة الحرة العربية ودول لكل م ن دول من

، في حين العربيةمجل التعاون لدول الخلي 
حصة الصادرات البينية في الصادرات  تراجعت

ر العربي ودول ـاتحاد دول المغاإلجمالية لدول 
  ).6، الجدول )2016ام ــل عــخر ـة أغاديـفاقيـات

ة(الشكل ) ي الما ية العربية ) ي  (: الهيكل السلعي للتجارة ال
(2016) 
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 (6الجدول )
ي التجارة اإلجمالية للتجمعات العربية ية العربية  ي  مساهمة التجارة ال

(2012  2016) 

 التجمعات العربية

ر أمريكي(التجارة ا و ية )ملي  ي  ل

ية ي رات ال  يمة الصا
 

معدل 
ير  الت
2016 
) ( 

ية ي ات ال ار  يمة ال
 

معدل 
ير  الت
2016 
) ( 

2012 201 201 201 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

رة العربية ة التجارة ال  1.5- 106,895 108,534 118,353 111,318 104,425 11.1- 93,776 105,513 118,462 110,511 109,568 م

مجل التعاو لدول الخلي 
 13.7 59,748 52,557 51,368 45,674 42,881 8.1- 55,909 57,568 61,105 57,506 55,163 ةالعربي

ر العربي ول الم ا   6.4- 2,674 2,856 4,368 3,785 3,543 26.4- 2,962 4,024 5,053 4,345 4,082 ات

ي يرول اتفا ا  18.6- 1,751 2,151 2,109 2,750 2,577 8.0- 1,732 1,883 1,967 2,274 2,144 ة أ

ة(  ي الما رات ) ي إجمالي الصا ة(  المساهمة  ي الما ات ) ار ي إجمالي ال   المساهمة 

رة العربية ة التجارة ال  15.5 12.3 9.5 8.5 8.3 م
 

12.9 13.0 13.2 12.7 13.5 
 

 لدول الخلي مجل التعاو
 7.7 5.8 6.2 5.6 5.5 ةالعربي

 
0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 

 

ر العربي ول الم ا   2.6 3.5 4.2 3.1 2.5 ات
 

2.6 2.6 2.9 2.3 2.2 
 

ير ا ية أ  1.4 1.7 2.6 3.0 2.8 ول اتفا
 

1.6 1.7 1.3 1.5 1.2 
 

رية ودولية متنوعة.2016المصدر: استبيان التقرير االقتصادي العربي الموحد عام   ، وتقارير ق
قة التجارة الحرة تشمل جميع الدول العربية باستثناء (جيبوتي والصومال والق   مر وموريتانيا(.من

ر والكويت(.(االمارات والبحرين والسعودية وع  ةمجل التعاون لدول الخلي العربي  مان وق
 غر وموريتانيا(.اتحاد دول المغر العربي )تون والجزائر وليبيا والم
.)  دول اتفاقية أغادير )األردن وتون ومصر والمغر

همية النسبية للتجارة البينية في التجارة ألابفيما يتعلق و
قة  اإلجمالية لهذ التجمعات، فان التجارة البينية في من
التجارة الحرة العربية الكبرى تستحوذ على النصي 

نية لدول مجل االكبر ثم يتبعها حصة التجارة البي
ن كل أ. وعلى الرغم من لدول الخلي العربيةالتعاون 

من تجمعي اتحاد دول المغر العربي ودول اتفاقية 
صف ـتـت هما دوالً ـضويتـي عـن فـأغادير يشم

 ها ــصاداتـاقت

ة االنتاجية والتصديرية مثل  بالتنو في االنش
همية ن األأال إردن، مصر والمغر وتون واأل

جمالية لها سبية لتجارتها البينية في التجارة اإلالن
ال تزال عند مستويات منخفضة ال تقارن 

، خرى في الدول الناميةبالتجمعات االقتصادية األ
 ).6الشكل )

 
 
 

 
 ).6المصدر: جدول ) 

رات التجمعات العربية 6شكل )ال ا ي إجمالي  ية  ي رات ال صة الصا  :) 
(201  2016) 
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قة التجارة الحرة تشمل جميع الدول العربية باستثناء (جيبوتي والصومال والق   مر وموريتانيا(.من

ر والكويت(.(االمارات والبحرين والسعودية وع  ةمجل التعاون لدول الخلي العربي  مان وق
 غر وموريتانيا(.اتحاد دول المغر العربي )تون والجزائر وليبيا والم
.)  دول اتفاقية أغادير )األردن وتون ومصر والمغر

همية النسبية للتجارة البينية في التجارة ألابفيما يتعلق و
قة  اإلجمالية لهذ التجمعات، فان التجارة البينية في من
التجارة الحرة العربية الكبرى تستحوذ على النصي 

نية لدول مجل االكبر ثم يتبعها حصة التجارة البي
ن كل أ. وعلى الرغم من لدول الخلي العربيةالتعاون 

من تجمعي اتحاد دول المغر العربي ودول اتفاقية 
صف ـتـت هما دوالً ـضويتـي عـن فـأغادير يشم

 ها ــصاداتـاقت

ة االنتاجية والتصديرية مثل  بالتنو في االنش
همية ن األأال إردن، مصر والمغر وتون واأل

جمالية لها سبية لتجارتها البينية في التجارة اإلالن
ال تزال عند مستويات منخفضة ال تقارن 

، خرى في الدول الناميةبالتجمعات االقتصادية األ
 ).6الشكل )

 
 
 

 
 ).6المصدر: جدول ) 

رات التجمعات العربية 6شكل )ال ا ي إجمالي  ية  ي رات ال صة الصا  :) 
(201  2016) 
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ية في وفيما يخص  حصة الواردات البينية النف
للدول  البترول الخاماجمالي الواردات من 

ارت البيانات إلى ، فقد االعربية المستوردة للنف
بالكامل احتياجاتهم  نيستوفو ولبنان أن األردن

مثلت من الدول العربية، ومن البترول الخام 

 والمغر من الدول العربية من واردات مصر
 75في المائة و 85.2 حصة قدرهالبترول الخام ا

يةا ممن إجمالي وارداتهفي المائة  ل  النف خ
  ).8، الشكل )2016عام 

 
 

 ).8/9المصدر: الملحق )    
 

ي الدول العربية   تجارة الخدمات 

ل  استقر إجمالي التجارة الدولية في الخدمات خ
ل  المستوىعند نف  2016عام  المحقق خ

ً العام السابق  مليار  4679غ حوالي لبليتقريبا
مدفوعات تجارة الخدمات بلغت حصة دوالر. و

المي نحو لدول النامية من االجمالي العفي ا

 
ل عام  36.3 قدر بل نصي مقا 2016بالمائة خ

ل سجلبالمائة م 39.2 نحو بينما . 2015عام  خ
من حصة المدفوعات الخدمية للدول العربية هدت 

ل صل الى لت 2016عام  االجمالي العالمي ارتفاعاً خ
بالمائة  6.7رنة مع حوالي بالمائة، مقا 6.9حوالي 
 ).9، جدول رقم )ابلمقالعام ال فيمسجلة 

م )  (الجدول ر
امية والعربية   صة إجمالي تجارة الخدمات للدول ال

ة ا ا ال  ي إجمالي تجارة الخدمات العالمية وا

            
(%) 

اليم  ا

 إجمالي تجارة الخدمات

ات    المد
ي  ير  معدل الت

ات  إجمالي مد
تجارة الخدمات 

2016 

ت ص ير    المت معدل الت
ي إجمالي 
ت  ص مت

تجارة 
الخدمات 

2016 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 3015 2016 

ها  امية م  1.4- 28.9 30.2 29.3 29.4 30.1 2.3- 36.3 39.2 37.7 37.1 37.0 الدول ال
 0.5 3.6 2.9 2.8 2.6 2.8 1.7 6.9 6.7 6.8 6.2 6.2 الدول العربية 
ةا  ا  0.2- 9.9 10.8 9.8 10.0 10.1 0.9- 13.2 13.9 11.4 11.7 11.9 ا ال

 العالم 
ر أمريكي() و  2.0 4,841 4,747 4,940 4,743 4,506 0.02 4,679- 4,678- 4,860- 4,644- 4,395- مليار 

 UNCTAD(، قاعدة بيانات 8/10( ملحقالمصدر: 
        

ترول الخاالشكل ) ية من ال ي ات ال ار رات وال صة الصا ع الدول العربية (:   ل
(2016) 
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( 8/10( و)8/1المصدر: الملحقان )    أ

ي الدول العربية  هيكل تجارة الخدمات 

ت من السفر  بند ارتفعت نسبة مساهمة المتحص
ت الخدمية للدول العربية في اجمالي  المتحص
ل عام  في المائة،  38.6لتبلغ حوالي  2016خ

بالمائة مسجلة في  36.3قدرها ة مقارنة مع حص
ت من بينما تراجع نصي المتح .2015عام  ص

في  30.1سجل نحو بند النقل بصورة طفيفة لي
ل عام  مقابل نسبة مساهمة  2016المائة خ

ل العام السابق. 30.5قدرها   محققة خ

لمدفوعات عن الواردات الخدمية، على صعيد او
بند النقل في إجمالي نسبة مساهمة  انخفضت

دول العربيــة لمدفوعات عن الواردات الخدمية للا
 .2016في المائة في عام  26حوالي الى ل لتص
المدفوعات من بند  حصة رتفعتفي حين ا هذا،

السفر في إجمالي المدفوعات الخدمية للدول 
ل محقق بالمائة  24.2العربية من مستوى  خ

بعام في المائة  24.6 يبلغ نحول 2015عام 
 (.11لشكل )، ا2016

 
 

 

 د(. 8/10(، و) 8/10(، ) 8/10أ(، ) 8/10المصدر: الملحق )  

ورات في  وفيما يلي عرض تفصيلي ألهم الت
ت والمدفوعات لمكونات تجارة  المتحص

 الخدمات في الدول العربية:

ل د ال  ب

ل ـتواصل تأثر الميزان الخدمي لبند النقل خ
السلعية في  بتراجع قيمة الواردات 2016عام 

المدفوعات حيث تراجعت معظم الدول العربية، 
 مكونات بند النقل وخاصة الشحنب الخاصة
ل  .والتأمين فيف الذي وذلك في  االرتفا ال
تهدته   الخدمية لبند النقل للدول  المتحص

ا إجمالي 10الشكل ) ات ومي ت والمد ص (: المت
 (2016 2012تجارة الخدمات للدول العربية )

 

ي الدول العربية11الشكل )  (: هيكل تجارة الخدمات 
(2016) 
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