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  اربد لغرفة صناعةدوالر قيمة الصادرات الصناعية  ونممي (6.189) 
 0202 لعام

 

 

دوالر،  يون( مم280حوالي ) 0202بمغت القيمة الكمية لشيادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد لعام 
بمغت  ضنخفاادوالر، بنسبة  مميار( 1.1)حوالي التي بمغت 0202عام لالصادرة مقارنة بشيادات المنشأ 

 0202 لعامحيث بمغ عدد شيادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد  .( عن العام الماضي8.0%)
 معام السابق. لشيادة  (08281)شيادة مقارنة مع  (14681)
 
  (دوالرصادرات المدن الصناعية في اربد موزعة كالتالي: )مميون ويبين الجدول ادناه 

 النسبي  مقدار التغير مقدار التغير  0202 معا  0202عام  المدينة الصناعية 
 %-4.9 -45.9 2.5.1 899.7 مدينة الحسن الصناعية

 %-32.6 -30.4 28.5 63.1 مدينة السايبر سيتي الصناعية
 %-13 -11.3 82.0 18.8 اربد 

 % -7.5 -87.7 0212.8 981.6 الصادرات الصناعية الكمية 
 . ( مميون دوالر حسب اتفاقية الدول العربية61.5ما قيمتو ) ومن الجدير بالذكر انو تم تصدير

 
 ويوضح الشكل ادناه الحصة النسبية لصادرات المدن الصناعية في اربد من اجمالي الصادرات الصناعية : 
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  التركيب السمعي لمصادرات القطاعية /الصادرات : 

 سبي مقدار التغير الن 0216عام  0202عام  القطاع  التسمسل 
 %10 مميون دوالر .0.8 مميون دوالر 0.86 قطاع الصناعات التموينية والغذائية  1
قطاع التعبئة والتغميف والكرتون  0

 والموازم المكتبية 
 %1 مميون دوالر 082 مميون دوالر 082

قطاع الصناعات العالجية والموازم  2
 الطبية 

 %.0 مميون دوالر 22 مميون دوالر 2986

 %..1 ألف دوالر 129 ألف دوالر ..2 الصناعات التعدينية قطاع .
 %152 ألف دوالر 19 ألف دوالر 2. قطاع الصناعات الخشبية واألثاث 5
 %6- مميون دوالر 69181 مميون دوالر  876.4 قطاع الصناعات الجمدية والمحكيات 9
قطاع الصناعات الهندسية  .

 والكهربائية 
 %2.- ن دوالرمميو .108 مميون دوالر .

 %.2- مميون دوالر 0180 مميون دوالر  .128 قطاع الصناعات االنشائية .
قطاع الصناعات الكيماوية  6

 ومستحضرات التجميل
 %.- مميون دوالر 680 مميون دوالر 89.

 %5- مميون دوالر 681 مميون دوالر .8. قطاع البالستيكية والمطاطية 12
 
 الحصة النسبية لمصادرات القطاعية في اربد من اجمالي الصادرات الصناعية: ويوضح الشكل ادناه 
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 لمصادرات الجغرافي التوزيع  : 

إلى أنو وبحسب األرقام المسجمة لدى الغرفة   رئيس لجنة ادارة غرفة صناعة اربد د. حسام الوقفي أشار
 ن دوالر()مميو : فقد كانت الصادرات موزعة عمى المناطق الجغرافية التالية

 
:إلى أنود. الوقفي وأشار   

 ( يتبين أن معظم صادراتنا ىي من مدينة الحسن الصناعية حيث 0حسب األرقام الواردة بالجدول رقم )
 من إجمالي الصادرات.%( 91.7شكمت ما نسبتو )
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 ( 76.3إن صادرات غرفة صناعة اربد الى الواليات المتحدة األمريكية شكمت ما نسبتو)% 
 ( من الصادرات ىي ضمن 89.3إن )%.قطاع الصناعات الجمدية والمحيكات 
 ( 7.7إن صادرات األردن الى الدول العربية كانت نسبتيا ما يقارب.)% 
  0202لمعام الصناعات الغذائية والعالجية والطبية زادت صادراتيا  يقطاع ومن الممفت لالنتباه ان 

ن قطاعات الجمدية والمحيكات واليندسية في حين انخفضت صادرات كل م،  0202مقارنة مع عام 
بدرجات  تكنولوجيا المعمومات واالنشائية والكيماوية ومستحضرات التجميل والبالستيكية والمطاطية

 .مما يعكس تاثير جائحة كورونا عمى ىذه القطاعات متفاوتة
 نا من المحيكات نتيجة النخفاض صادرات انخفضت كما اشار الى نسبة صادراتنا الى الواليات المتحدة

 لمواليات المتحدة بقطاع المحيكاتحيث انيا تتركز صادرات 
 وتفضموا بقبول فائق االحترام،،

  إدارة غرفة صناعة اربد لجنةرئيس 
 د8 حسام الوقفي                                                                          


