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  اربد مميون دوالر قيمة الصادرات الصناعية لمحافظة (62221) 
 2222 كانون األول

 

 

حوالي  4242لعام  كانون األولبمغت القيمة الكمية لشيادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد لشير 
حوالي  مغتالتي ب ;423من عام  كانون األول الصادرة لشير( مميون دوالر، مقارنة بشيادات المنشأ 345)
حيث بمغ  2( عن نفس الفترة من العام الماضي%4425) حوالي بمغت رتفاعا( مميون دوالر، بنسبة 32224)

شيادة مقارنة مع  (3774) 4242 كانون األولعدد شيادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد لشير 
 شيادة لنفس الفترة من العام السابق2  (3944)
 
  (دوالرادرات المدن الصناعية في اربد موزعة كالتالي> )مميون صويبين الجدول ادناه 

 النسبي  مقدار التغير مقدار التغير  ;423 كانون األول  4242 كانون األول المدينة الصناعية 
 %256;4 4823 :2:: ;3362 مدينة الحسن الصناعية

 %4;652- 625- 29; 726 مدينة السايبر سيتي الصناعية
 %5527 228 329 425 اربد 

 %4425 4426 32224 34428 الصادرات الصناعية الكمية 
 2 ( مميون دوالر حسب اتفاقية الدول العربية824ومن 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 القطاعية /رات الصاد : 
 مقدار التغير النسبي  2262/ كانون األول 2222/كانون األول القطاع  التسمسل 
 %26 مميون دوالر 2621 مميون دوالر 66221 قطاع الجمدية والمحيكات 6
 %61 مميون دوالر 1.4 مميون دوالر 621 قطاع الصناعات االنشائية 2
ئة والتغميف والورق قطاع التعب 1

 والكرتون
 %21 ألف دوالر 221 دوالرألف  272

الصناعات الكيماوية  قطاع 1
 ومستحضرات التجميل

 %21 مميون دوالر 1.2 مميون دوالر 621

قطاع الصناعات الهندسية  1
 والكهربائية

 %116 مميون دوالر 2222 مميون دوالر 622

 %13 مميون دوالر 222 مميون دوالر 126 قطاع التموينية والغذائية 1
قطاع الصناعات العالجية والموازم  7

 الطبية
 %31 مميون دوالر 2 مميون دوالر 121

قطاع الصناعات البالستيكية  3
 والمطاطية

 %12- مميون دوالر 1.4 مميون دوالر 2232

 
 الي الصادرات الصناعية>ويوضح الشكل ادناه الحصة النسبية لمصادرات القطاعية في اربد من اجم 
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 لمصادرات الجغرافي التوزيع  : 
أنو وحسب االرقام المسجمة لدى الغرفة فان شير  رئيس لجنة إدارة غرفة صناعة اربد د2 حسام الوقفي أشار

بعد جائحة  ;423كانون األول ىو الشير الوحيد الذي زادت صادرات الغرفة فيو مقارنة مع نفس الشير من عام 
وأن الزيادة كانت بمعظم القطاعات الصناعية ولكن بدرجات متفاوتة ونأمل ان تستمر ىذه الزيادة بالعام كورونا 

القادم ولكن ىذا يتطمب جيد من الجميع قطاع حكومي وقطاع خاص لتذليل كافة الصعوبات التي يواجييا 
 التصدير2

 ن دوالر()مميو > قد كانت الصادرات موزعة عمى المناطق الجغرافية التاليةو 
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>إلى أنود2 الوقفي وأشار   
 ( يتبين أن معظم صادراتنا ىي من مدينة الحسن الصناعية حيث 3حسب األرقام الواردة بالجدول رقم )

 من إجمالي الصادرات2%( 93.7شكمت ما نسبتو )
 ( 74إن صادرات غرفة صناعة اربد الى الواليات المتحدة األمريكية شكمت ما نسبتو)% 
 ( 90إن )% قطاع الصناعات الجمدية والمحيكات2من الصادرات ىي ضمن 
 ( 6.82إن صادرات األردن الى الدول العربية كانت نسبتيا ما يقارب)% 
  423معظم القطاعات زادت صادراتيا بنسب جيدة مقارنة بصادرات نفس الفترة لمعام ان; 

 

 وتفضموا بقبول فائق االحترام،،،
 دإدارة غرفة صناعة ارب لجنةرئيس 
     د2 حسام الوقفي                                                                 


