( )3246مميون دوالر قيمة الصادرات الصناعية لغرفة صناعة اربد
نيسان 0202
بمغت القيمة الكمية لشيادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد لشير نيسان لعام  0202حوالي ()55

مميون دوالر ،مقارنة بشيادات المنشأ الصادرة لشير نيسان من عام  0209التي بمغت ( )6016مميون دوالر،
بنسبة انخفاض بمغت حوالي ( )%00عن نفس الفترة من العام الماضي1

حيث بمغ عدد شيادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد لشير نيسان  )635( 0202شيادة مقارنة مع

( )0370شيادة لنفس الفترة من العام السابق1

 ويبين الجدول ادناه صادرات المدن الصناعية في اربد موزعة كالتالي( :مميون دوالر)
المدينة الصناعية

نيسان 0202

نيسان 0209

مقدار التغير

مقدار التغير النسبي

مدينة الحسن الصناعية

5.10

5015

017

%310

مدينة السايبر سيتي الصناعية

2

618

-618

%022-

اربد

216

013

-017

%7510-

الصادرات الصناعية الكمية

5.18

6016

-618

%00-

ومن الجدير بالذكر انو تم تصدير ما قيمتو ( )310مميون دوالر حسب اتفاقية الدول العربية1
 ويوضح الشكل ادناه الحصة النسبية لصادرات المدن الصناعية في اربد من اجمالي الصادرات الصناعية:

1

 الصادرات القطاعية  /التركيب السمعي لمصادرات8
نيسان 0202/

نيسان 0207/

مقدار التغير النسبي

التسمسل القطاع
 0قطاع الصناعات التموينية والغذائية

 047مميون دوالر

 040مميون دوالر

%22

 0قطاع الصناعات الجمدية والمحكيات

 2740مميون دوالر

 3046مميون دوالر

%3-

 043مميون دوالر

%26-

 0قطاع الصناعات العالجية والموازم  041مميون دوالر
الطبية
 1قطاع الصناعات االنشائية
 2قطاع

الصناعات

 242مميون دوالر
الكيماوية  215ألف دوالر

 045مميون دوالر

%54-

 461الف دوالر

%14-

ومستحضرات التجميل
 3قطاع

الصناعات

البالستيكية  6آالف دوالر

 0مميون دوالر

%77-

والمطاطية
 4قطاع

الصناعات

الهندسية  242مميون دوالر

 040مميون دوالر

%42-

والكهربائية
 5قطاع التعبئة والتغميف والكرتون  06الف دوالر

 560الف دوالر

%76-

والموازم المكتبية

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

2

 التوزيع الجغرافي لمصادرات8
أشار ابو حسان إلى أنو وبحسب األرقام المسجمة لدى الغرفة فقد كانت الصادرات موزعة عمى المناطق
الجغرافية التالية( :مميون دوالر)

3

 حسب األرقام الواردة بالجدول رقم ( )0يتبين أن معظم صادراتنا ىي من مدينة الحسن الصناعية
حيث شكمت ما نسبتو ( )%99من إجمالي الصادرات1
 إن صادرات غرفة صناعة اربد الى الواليات المتحدة األمريكية شكمت ما نسبتو ()%80
 إن ( )%92من الصادرات ىي ضمن قطاع الصناعات الجمدية والمحيكات1
 إن صادرات األردن الى الدول العربية كانت نسبتيا ما يقارب (1)%6
 كما أشار أبو حسان إلى إن انخفاض الصادرات يعزى إلى الظروف التي نمر بيا نتيجة جائحة
كورونا التي أثرت ليس فقط عمى االقتصاد األردني وانما عمى االقتصاد العالمي ونأمل أن
تستعيد كافة القطاعات االقتصادية عافيتيا بأقرب وقت1
وتفضموا بقبول فائق االحت ارم،،،

رئيس مجمس إدارة غرفة صناعة اربد
هاني أبو حسان

4

