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  اربد لغرفة صناعةمميون دوالر قيمة الصادرات الصناعية  (54.5) 
 2021 نيسان

 

 

( 54.5حوالي ) 0202لعام  نيسانبمغت القيمة الكمية لشيادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد لشير 
 ون دوالر،( ممي54.8) التي بمغت 0202من عام  نيسان الصادرة لشيرمميون دوالر، مقارنة بشيادات المنشأ 

 .(%2.0-حيث كانت قيم الصادرات متقاربة جدا بنسبة انخفاض عن العام الماضي بمغت )
شيادة مقارنة  (1093) 0202 نيسانحيث بمغ عدد شيادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد لشير  

 %(20دة لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة ارتفاع بمغت )شيا (506)مع 
 
 (دوالرصادرات المدن الصناعية في اربد موزعة كالتالي: )مميون ول ادناه ويبين الجد 

 النسبي  مقدار التغير مقدار التغير  0202 نيسان  0202 نيسان المدينة الصناعية 
 %-8.4 -4.5 0..6 49.5 مدينة الحسن الصناعية

 %97586 3.8 00392. 3.8 مدينة السايبر سيتي الصناعية
 %85.9 0.6 2.5 1.2 اربد 

 %-0.32 -0.2 5..6 54.5 الصادرات الصناعية الكمية 
 . ( مميون دوالر حسب اتفاقية الدول العربية4.7ومن الجدير بالذكر انو تم تصدير ما قيمتو )

 
 ويوضح الشكل ادناه الحصة النسبية لصادرات المدن الصناعية في اربد من اجمالي الصادرات الصناعية : 
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  التركيب السمعي لمصادرات لقطاعية /االصادرات : 
 مقدار التغير النسبي  2020/ نيسان 2021/ نيسان القطاع  التسمسل 
قطاع الصناعات العالجية والموازم  1

 الطبية 
 %181 مميون دوالر 1.3 مميون دوالر 3.7

 %31 مميون دوالر 0.4 مميون دوالر 0.56 قطاع الصناعات االنشائية  2
قطاع الصناعات الكيماوية  3

 ومستحضرات التجميل 
 %15 ألف دوالر 437 ألف دوالر 505

قطاع الصناعات البالستيكية  4
 والمطاطية 

 %7422 آالف دوالر 8 ألف دوالر 580

قطاع التعبئة والتغميف والكرتون  5
 والموازم المكتبية 

 %2296 الف دوالر 18 ألف دوالر 434

 %17- مميون دوالر 2.9 مميون دوالر 2.2 وينية والغذائية قطاع الصناعات التم 6
 %6- مميون دوالر 49.2 مميون دوالر 46.1 قطاع الصناعات الجمدية والمحكيات 7
قطاع الصناعات الهندسية  8

 والكهربائية 
 %32- مميون دوالر 0.4 مميون دوالر 0.28

 
  في اربد من اجمالي الصادرات الصناعية:ويوضح الشكل ادناه الحصة النسبية لمصادرات القطاعية 
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 لمصادرات الجغرافي التوزيع  : 

أشار ابو حسان إلى أنو وبحسب األرقام المسجمة لدى الغرفة فقد كانت الصادرات موزعة عمى المناطق 
 )مميون دوالر(: الجغرافية التالية
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:وأشار رئيس غرفة صناعة اربد ىاني ابو حسان إلى أنو  
 ( يتبين أن معظم صادراتنا ىي من مدينة الحسن الصناعية 2الواردة بالجدول رقم ) حسب األرقام

 من إجمالي الصادرات.%( 92.9حيث شكمت ما نسبتو )
 ( 59.0إن صادرات غرفة صناعة اربد الى الواليات المتحدة األمريكية شكمت ما نسبتو)% 
 ( من الصادرات ىي ضمن 56إن )%كات.قطاع الصناعات الجمدية والمحي 
 ( 22إن صادرات األردن الى الدول العربية كانت نسبتيا ما يقارب...)% 

 
 وتفضموا بقبول فائق االحترام،،،

 
 
 رئيس مجمس إدارة غرفة صناعة اربد

 هاني أبو حسان                                                                


