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تزيد عن نصف مميار دوالر خالل  ألعضاء غرفة صناعة الزرقاءالصادرات الصناعية 
  بالمائة 2434 ارتفاع بمغت بنسبةو  3122عام 

 
ألعضاء غرفة صناعة الزرقاء في محافظتي الزرقاء ارتفعت قيمة صادرات المنتجات الصناعية 

ما  لتبمغ  1111خالل عام  والمفرق الحاصمة عمى شيادة منشأ وطنية من غرفة صناعة الزرقاء
اعضاء مقارنة مع صادرات %( 1181)ارتفاع بمغت  بنسبةو  ( مميون دوالر أمريكي43185مجموعو )

( مميون دوالر أمريكي، 41185والتي بمغت ) 1111الغرفة من المنتجات الصناعية خالل عام 
%( من المجموع 41)الى أسواق دول أمريكا الشمالية ما نسبتو  اعضاء الغرفة شكمت صادرات و 

مقارنة  %(1481بنسبة إرتفاع بمغت )( مميون دوالر أمريكي و 14181الكمي لمصادرات بقيمة بمغت )
 1111بمغت قيمة الصادرات المتجية الى مجموعة الدول العربية خالل عام ، بينما 1111مع عام 

المجموع الكمي  %( من1481( مميون دوالر أمريكي مشكمة بذلك ما نسبتو )11183ما مقداره )
ما نسبتو الدول اآلسيوية غير العربية شكمت الصادرات الى ،  و 1111مقارنة مع عام لمصادرات 

، و %( الى دول االتحاد األوروبي1%( من المجموع الكمي لمصادرات، إضافة الى حوالي )4)
 .غير العربية االفريقيةالدول %( الى 481)
 

عة الزرقاء من المنتجات الصناعية خالل شير كانون أول صادرات أعضاء غرفة صنااما بالنسبة ل
( مميون دوالر 5484( مميون دوالر أمريكي مقارنة مع )4483ما مجموعو )فقد بمغت  1111من عام 

%(، كما 1181وبنسبة ارتفاع بمغت ) 1111أمريكي قيمة الصادرات لشير كانون أول من عام 
%( مقارنة 51بنسبة ) 1111ر كانون أول من عام ارتفعت نسبة صادرات أعضاء الغرفة خالل شي

 .1111مع شير تشرين ثاني من عام 
 
( شيادة منشأ تم إصدارىا خالل عام 11411جاءت صادرات أعضاء غرفة صناعة الزرقاء من )و 

%( مما يشير بشكل 483بنسبة ارتفاع بمغت ) 1111( شيادة منشأ لعام 11541مقارنة مع ) 1111
الصادرات لممنتجات الصناعية في محافظتي الزرقاء والمفرق، وشممت واضح عمى نمو حركة 

، البسكويت والشوكوالتة، االلبسة الجاىزةصادرات أعضاء الغرفة منتجات صناعية متعددة أىميا 
االمبوالت ، الزيوت المعدنية، المحاليل الطبية والكواشف المخبرية الجبنة،، الطحينية والحالوة

وفيما يمي تفصياًل ألىم المؤشرات المتعمقة بصادرات المنتجات ، ، والكرتون، الدىاناتالبالستكية
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الصناعية التي صدرىا اعضاء غرفة صناعة الزرقاء في محافظتي الزرقاء والمفرق خالل عام 
1111: 

 

 أواًل: حجم تصدير القطاعات الصناعية
 

ما مجموعو  1111م بمغ عدد شيادات المنشأ التي أصدرتيا غرفة صناعة الزرقاء خالل عا
ى القطاعات الصناعية بنسب مختمفة، وحافظ قطاع الصناعات ( شيادة منشأ توزعت عم11411)

خالل  دوالر أمريكي يونمم( 11581)الجمدية والمحيكات عمى المرتبة األولى بقيمة صادرات بمغت 
 1111 عامالل خمقارنة مع قيمة صادرات ىذا القطاع  (%1181)محققًا ارتفاعًا قدره  1111عام 

وساىمت المؤسسات الصناعية القائمة في مجمع الضميل مميون دوالر أمريكي،  (111والتي بمغت )
 %( من القيمة الكمية لصادرات قطاع الصناعات الجمدية والمحيكات41الصناعي العقاري بحوالي )

عن  (%1181) بمغت ارتفاعبنسبة ( مميون دوالر أمريكي 12482) والتي بمغت 1111خالل عام 
 ( مميون دوالر أمريكي.15281والتي بمغت ) 1111صادراتيا خالل عام 

 
محافظًا عمى  المرتبة الثانية تموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانيةال وحقق قطاع الصناعات

بنسبة  1111بالرغم من انخفاض صادراتو خالل عام  ،بقيمة الصادرات ترتيبو خالل العام السابق
 قطاع الصناعات%(، حيث بمغت قيمة صادرات المؤسسات الصناعية العاممة في 1481ت )بمغ
دوالر  ونميم( 3181)ما مجموعو  1111خالل عام  تموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانيةال

 . 1111خالل عام  أمريكي دوالر ( مميون4181مقارنة مع )أمريكي 

 
الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل د كانت من نصيب قطاع اما بالنسبة لممرتبة الثالثة فق

بقيمة صادرات  1111الى المرتبة الثالثة خالل عام  1111متقدمًا من المرتبة السادسة خالل عام 
%( مقارنة مع قيمة صادرات 12185ارتفاع بمغت ) وبنسبةون دوالر أمريكي ( ممي4183بمغت )
 .( مميون دوالر أمريكي1484ت )والتي بمغ 1111عام خالل القطاع 

 
متقدمًا مرتبة واحدة عن عام  البالستيكية والمطاطيةقطاع الصناعات حصل عمييا  المرتبة الرابعة

دوالر أمريكي خالل عام  ونميم( 1481بمغت )بقيمة صادرات حيث كان بالمرتبة الخامسة  1111
والتي  1111عام القطاع خالل قيمة صادرات %( مقارنة مع 2181بمغت ) بنسبة ارتفاعو  1111

 ي.كمريأ( مميون دوالر 1182بمغت ما مجموعو )
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ليصبح في  1111من المرتبة الرابعة خالل عام  العالجية والموازم الطبيةالصناعات تراجع قطاع 
أمريكي بنسبة ارتفاع  ردوال ونميم( 1181)بقيمة صادرات بمغت  1111المرتبة الخامسة خالل عام 

( 1184والتي بمغت ما مجموعو ) 1111صادرات القطاع خالل عام مقارنة مع %( 181بمغت )
 مميون دوالر أمريكي. 

 
 مقارنة بين صادرات المؤسسات الصناعية المنتسبة لمغرفة والواقعة في محافظتي الزرقاء والمفرق

 3122-3121 يعامل 

 ــاعـطـقال
ات /مميون دوالر در صاال

 نسبة التغير أمريكي
3121 3122 

 %1181 1.403 262 الصناعات الجمدية والمحيكات

 %1481 6306 1603 الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية

 %12185 8106 3101 الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل

 %2181 1101 2202 الصناعات البالستيكية والمطاطية

 %181 1101 1201 ةالصناعات العالجية والموازم الطبي

 %1183 2102 1802 الصناعات اليندسية والكيربائية وتكنولوجيا المعمومات

 %184 2.01 23 الصناعات االنشائية

 %1185 3602 2306 التعبئة والتغميف والورق والكرتون والموازم المكتبية

 %15285 0144. 0233. الصناعات الخشبية واألثاث

 - - - الصناعات التعدينية

 %2434 6.135 62335 ـمـوعـجـمال
 

أما بالنسبة لترتيب القطاعات األخرى حسب قيمة الصادرات فقد جاء قطاع الصناعات اليندسية 
( مميون دوالر 1482والكيربائية وتكنولوجيا المعمومات بالمرتبة السادسة بقيمة صادرات بمغت )

( مميون دوالر 1482بمغت ) والتي 1111%( عن عام 1183أمريكي وبنسبة انخفاض بمغت )
( مميون 1184أمريكي، وفي المرتبة السابعة جاء قطاع الصناعات االنشائية بقيمة صادرات بمغت )

محققًا نسبة  1111( مميون دوالر أمريكي خالل عام 11مقارنة مع ) 1111دوالر أمريكي خالل عام 
والتغميف والورق والكرتون والموازم التعبئة  %(، وفي المرتبة الثامنة جاء قطاع184إنخفاض بمغت )
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( 1183مقارنة مع ) 1111( مميون دوالر أمريكي خالل عام 1182بقيمة صادرات بمغت ) المكتبية
، وأخيرًا وبالرغم من تحقيقو 1111%( عن عام 1185مميون دوالر أمريكي مع وجود إنخفاض بنسبة )

لخشبية واألثاث في المرتبة التاسعة بقيمة ارتفاعًا كبيرًا في قيمة الصادرات حل قطاع الصناعات ا
( مميون دوالر 18111مقارنة مع ) 1111( مميون دوالر أمريكي خالل عام 18455صادرات بمغت )

 . 1111أمريكي خالل عام 
 

: نمو صادرات القطاعات الصناعية ًً  ثانيًا
 

بالرغم من  1111ام لقد جاءت نسبة ارتفاع الصادرات الكمية ألعضاء غرفة صناعة الزرقاء خالل ع
المعوقات الكثيرة التي تواجو الصناعات الوطنية بشكل عام، فقد تأثرت نسبة ارتفاع صادرات أعضاء 

%( بأداء القطاعات الصناعية خالل 1181والتي بمغت ) 1111غرفة صناعة الزرقاء خالل عام 
طاعات ، حيث نمت صادرات خمسة قطاعات صناعية، وأنخفضت صادرات أربعة ق1111عام 
 قطاع الصناعات الخشبية واألثاثفمن خالل األرقام الموضحة في الجدول السابق تبين أن ، أخرى
وذلك نتيجة لنمو صادرات منتجات األثاث المكتبي الى  1111خالل عام  نموأعمى نسبة  حقق

وال ( مميون د18455االسواق العربية فقد ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الخشبية واألثاث إلى )
 .1111خالل عام ( مميون دوالر أمريكي 18111مقارنة مع ) 1111أمريكي خالل عام 

 
بالمرتبة الثانية بالنسبة لقيمة النمو التي الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل وجاء قطاع 

، وجاءت ىذه الزيادة نتيجة لزيادة صادرات القطاع من منتجات 1111خالل عام %( 12185بمغت )
الصناعات وحل قطاع  .واالسمدة والصودا الكاوية وحمض الكمور والدىاناتت المعدنية الزيو 

، وجاءت ىذه الزيادة 1111%( خالل عام ..21)بالمرتبة الثالثة بنسبة نمو البالستيكية والمطاطية 
منتجات التمديدات الصحية و نتيجة لزيادة صادرات القطاع من منتجات االمبوالت البالستيكية 

 .والشبك الزراعي مياولواز 
 

قطاع الصناعات الجمدية والمحيكات بنسبة نمو بمغت أما المرتبة الرابعة فقد كانت من نصيب 
. والجمودوجاءت ىذه الزيادة نتيجة لزيادة صادرات االلبسة الجاىزة  ،1111%( خالل عام 1181)

يث نسبة نمو القطاع والتي من ح الخامسةالمرتبة الصناعات العالجية والموازم الطبية واحتل قطاع 
دوية األوجاءت ىذه الزيادة نتيجة لزيادة صادرات القطاع من ، 1111%( خالل عام 181بمغت )

 والمحاليل والكواشف الطبية. البيطرية ومطيرات الصحة العامة
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قطاع  فيي 1111التي انخفضت صادراتيا خالل عام  االربعةأما بالنسبة لمقطاعات الصناعية 

%( نتيجة النخفاض 1185والتغميف والورق والكرتون والموازم المكتبية بنسبة انخفاض قدرىا )التعبئة 
الصناعات قطاع يميو  صادرات القطاع من منتجات الكرتون ومنتجات الفوط والورق الصحي،

نتيجة النخفاض صادرات القطاع من  %(1183) بنسبةاليندسية والكيربائية وتكنولوجيا المعمومات 
الصناعات التموينية طاع ومن ثم ق، وسطحات الحديد المركبات وتيوبات ومواسير الحديد منتجات

نتيجة النخفاض صادرات  %(1181والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية بنسبة انخفاض بمغت )
 ، ومن ثم قطاعوزيت الزيتون القطاع من منتجات المشروبات الغازية والعصائر ورب البندورة

 %( نتيجة النخفاض صادرات القطاع من منتجات184بنسبة انخفاض بمغت ) االنشائيةالصناعات 
 .وحديد التسميح الصوف الصخري

 
: صادرات اعضاء غرفة صناعة الزرقاء حسب المنتجاتلثثا ًً  ًا
 

فيما يتعمق بأبرز السمع الصناعية التي قام اعضاء غرفة صناعة الزرقاء بتصديرىا خالل عام 
 توالتي تشكل ما نسبو  1111يمي تفصياًل بالسمع التي تم تصديرىا خالل عام  نورد فيما 1111

 من المجموع الكمي لمصادرات:%( 4481)
 

 المنتجات الصناعية التي ارتفعت صادراتها: .2
 وبقيمة بمغت 1111عام %( خالل 1181ة )بارتفعت صادرات االلبسة الجاىزة بنس ،

  .1111عام  خالل ( مميون دوالر أمريكي143( مميون دوالر أمريكي مقارنة مع )14181)

 ( مميون دوالر 481بقيمة بمغت ) 1111%( خالل عام 41ة )بارتفعت صادرات الجمود بنس
 .1111عام  خالل ( مميون دوالر أمريكي184أمريكي مقارنة مع )

  ( مميون دوالر 182بقيمة بمغت ) 1111%( خالل عام 184بنسبة ) الشيبسارتفعت صادرات
 .1111عام  ( مميون دوالر أمريكي خالل184مقارنة مع )أمريكي 

 ( 181بقيمة بمغت ) 1111%( خالل عام 45ة )بارتفعت صادرات البسكويت والشوكوالتة بنس
 .1111عام  خالل ( مميون دوالر أمريكي182مميون دوالر أمريكي مقارنة مع )

 بقيمة  1111عام ل خال%( 182ة )ببنس وماء الشعير ارتفعت صادرات المشروبات الروحية
عام  خالل( مميون دوالر أمريكي  1183( مميون دوالر أمريكي مقارنة مع )1181بمغت )
1111. 
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 بقيمة بمغت  1111%( خالل عام 13ة )بارتفعت صادرات مادة الطحينية والحالوة بنس
 .1111عام  خالل( مميون دوالر أمريكي 581( مميون دوالر أمريكي مقارنة مع )584)

 بقيمة بمغت  1111%( خالل عام 5581بنسبة ) الزعتر والبياراتصادرات مادة  ارتفعت
 .1111عام  خالل( مميون دوالر أمريكي 184( مميون دوالر أمريكي مقارنة مع )181)

 ( مميون 182بقيمة بمغت ) 1111%( خالل عام 4384ة )بارتفعت صادرات مادة الجبنة بنس
 .1111عام دوالر أمريكي خالل ( مميون 1.1دوالر أمريكي مقارنة مع )

 ( 1181بقيمة بمغت ) 1111%( خالل عام 1483ة )بارتفعت صادرات مادة المعسل بنس
 .1111عام ( مميون دوالر أمريكي خالل 384مميون دوالر أمريكي مقارنة مع )

 ( مميون 583بقيمة بمغت ) 1111%( خالل عام 485ة )بارتفعت صادرات مادة الخميرة بنس
 .1111عام ( مميون دوالر أمريكي خالل 585كي مقارنة مع )دوالر أمري

 ( 18221بقيمة بمغت ) 1111%( خالل عام 1182ة )بارتفعت صادرات مادة العمكة بنس
 .1111عام ( مميون دوالر أمريكي خالل 1.135مميون دوالر أمريكي مقارنة مع )

 بقيمة بمغت  1111م %( خالل عا1181ة )ببنس السيارات وفالتر رديترات ارتفعت صادرات
 .1111عام  خالل( مميون دوالر أمريكي 181( مميون دوالر أمريكي مقارنة مع )184)

  ( 182بقيمة بمغت ) 1111%( خالل عام 1381ة )ببنسالبراميل المعدنية ارتفعت صادرات
 .1111عام  خالل( مميون دوالر أمريكي 184مميون دوالر أمريكي مقارنة مع )

 بقيمة بمغت  1111%( خالل عام 1185ة )بكل البيوت الزراعية بنسارتفعت صادرات ىيا
 .1111عام  خالل( مميون دوالر أمريكي 181( مميون دوالر أمريكي مقارنة مع )185)

  ( 585بقيمة بمغت ) 1111%( خالل عام 53ة )ببنس االسالك والكوابلارتفعت صادرات
 .1111عام  خاللكي ( مميون دوالر أمري1مميون دوالر أمريكي مقارنة مع )

 ( خالل عام 181ة )بارتفعت صادرات االدوية البيطرية ومطيرات الصحة العامة بنس%
( مميون دوالر أمريكي 1183( مميون دوالر أمريكي مقارنة مع )1181بقيمة بمغت ) 1111
 .1111عام  خالل

  1111%( خالل عام 122ة )ببنس المحاليل الطبية والكواشف المخبريةارتفعت صادرات 
 خالل( مميون دوالر أمريكي 18113( مميون دوالر أمريكي مقارنة مع )18124بقيمة بمغت )

 .1111عام 
 ( خالل عام 1184ارتفعت صادرات فراشي الدىان بنسبة )%( 182بقيمة بمغت ) 1111

 .1111عام  خالل( مميون دوالر أمريكي 185مميون دوالر أمريكي مقارنة مع )
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 1111%( خالل عام 11ة )بات الصحية البالستيكية ولوازميا بنسارتفعت صادرات التمديد 
عام  خالل( مميون دوالر أمريكي 181( مميون دوالر أمريكي مقارنة مع )281بقيمة بمغت )

1111. 

 ( خالل عام 41ارتفعت صادرات الشبك الزراعي بنسبة )%( مميون 181بقيمة بمغت ) 1111
 .1111عام  خاللوالر أمريكي ( مميون د181دوالر أمريكي مقارنة مع )

 بقيمة بمغت  1111%( خالل عام 143ة )بارتفعت صادرات االمبوالت البالستكية بنس
 .1111عام  خالل( مميون دوالر أمريكي 481( مميون دوالر أمريكي مقارنة مع )1181)

 ( مميون 482بقيمة بمغت ) 1111%( خالل عام 4182ة )بارتفعت صادرات الدىانات بنس
 .1111عام  خالل( مميون دوالر أمريكي 181أمريكي مقارنة مع )دوالر 

  ( مميون 481بقيمة بمغت ) 1111%( خالل عام 131بنسبة ) االسمدةارتفعت صادرات
 .1111عام  ( مميون دوالر أمريكي خالل1دوالر أمريكي مقارنة مع )

  ( 135بنسبة )وحمض كمور الماء وىيبوكموريد الصوديوم  الصودا الكاويةارتفعت صادرات%
( مميون دوالر 584( مميون دوالر أمريكي مقارنة مع )1183بقيمة بمغت ) 1111خالل عام 

 .1111عام  خاللأمريكي 

 ( 481بقيمة بمغت ) 1111%( خالل عام 581ة )بارتفعت صادرات ورق البولي بروبمين بنس
 .1111عام  خالل( مميون دوالر أمريكي 481مميون دوالر أمريكي مقارنة مع )

  ( 1.525بقيمة بمغت ) 1111%( خالل عام 1281ة )ببنس حجر البناءارتفعت صادرات
 .1111عام  خالل( مميون دوالر أمريكي 1.154مميون دوالر أمريكي مقارنة مع )

  ( 18511بقيمة بمغت ) 1111%( خالل عام 115بنسبة ) جرانيتالرخام و الارتفعت صادرات
 .1111عام  ( مميون دوالر أمريكي خالل1.111مميون دوالر أمريكي مقارنة مع )

 ( خالل عام 111ارتفعت صادرات الجدر االسمنتية المعزولة بنسبة )%بقيمة بمغت  1111
عام  خالل( مميون دوالر أمريكي 1.115( مميون دوالر أمريكي مقارنة مع )1.413)

1111. 

 بقيمة  1111ام %( خالل ع14ة )ببنسالطين الخزفي واالدوات الصحية  ارتفعت صادرات
عام  خالل( مميون دوالر أمريكي 1.511( مميون دوالر أمريكي مقارنة مع )1.214بمغت )
1111. 

  بقيمة بمغت  1111%( خالل عام 112ة )ببنس الخشبي والمكتبي االثاثارتفعت صادرات
عام  خالل( مميون دوالر أمريكي 1.131( مميون دوالر أمريكي مقارنة مع )1.112)

1111. 
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بالنسبة لممنتجات الجديدة التي تم تصديرىا من قبل أعضاء غرفة صناعة الزرقاء خالل عام  اما

 فقد تمثمت بالمنتجات التالية: 1111
 القوارب البحرية بقيمة تجاوزت الثالثة ماليين دوالر أمريكي. 
 الزيوت المعدنية بقيمة تجاوزت العشرين مميون دوالر أمريكي. 

 
 انخفضت صادراتها:المنتجات الصناعية التي  .3
  1111عام مقارنة مع  1111%( خالل عام 14بنسبة ) االقمشةانخفضت صادرات. 

 ( خالل عام 51انخفضت صادرات المشروبات الغازية والعصائر بنسبة )%مقارنة  1111
 .1111مع عام 

 ( خالل عام 51انخفضت صادرات رب البندورة بنسبة )%1111عام مقارنة مع  1111. 

 1111عام مقارنة مع  1111%( خالل عام 11ت زيت الزيتون بنسبة )انخفضت صادرا. 

  عام مقارنة مع  1111%( خالل عام 21بنسبة ) سطحات الحديدانخفضت صادرات
1111. 

  مقارنة مع  1111%( خالل عام 51بنسبة ) التيوبات ومواسير الحديدانخفضت صادرات
 .1111عام 

 عام  مقارنة مع 1111%( خالل عام 11ة )بنسب ومستمزماتيا انخفضت صادرات المركبات
1111. 

  عام مقارنة مع  1111%( خالل عام 11بنسبة )العبوات البالستيكية انخفضت صادرات
1111. 

  عام مقارنة مع  1111%( خالل عام 2بنسبة ) االكياس البالستيكيةانخفضت صادرات
1111. 

  عام مقارنة مع  1111%( خالل عام 11بنسبة ) االشرطة الالصقةانخفضت صادرات
1111. 

 ( خالل عام 15انخفضت صادرات االحبار بنسبة )%1111عام مقارنة مع  1111. 

  1111عام مقارنة مع  1111%( خالل عام 11بنسبة ) المنظفاتانخفضت صادرات. 

  انخفضت صادرات الشامبو وكريمات الشعر ومعجون االسنان والصابون ومستحضرات
 .1111عام مقارنة مع  1111 %( خالل عام12التجميل بنسبة )

  1111عام مقارنة مع  1111%( خالل عام 11بنسبة ) الكرتونانخفضت صادرات. 



 4 

 عام مقارنة مع  1111%( خالل عام 42بنسبة ) والفوط الصحية انخفضت صادرات الورق
1111. 

 ( خالل عام 1.4انخفضت صادرات حديد التسميح بنسبة )%1111عام مقارنة مع  1111. 

 عام مقارنة مع  1111%( خالل عام 34ادرات الصوف الصخري بنسبة )انخفضت ص
1111. 

 
 

: مساهمة المؤسسات الصناعية الواقعة في محافظة المفرق في صادرات منتسبي الغرفة من رابعاً 
 المنتجات الصناعية

 
ر فتشي 1111عام  خالل وفيما يتعمق بمساىمة المؤسسات الصناعية المنتسبة لمغرفة في الصادرات

 البيانات كما ىو في الجدول أدناه أن نسبة مساىمة المؤسسات الصناعية الواقعة في محافظة المفرق
من المجموع الكمي  (%2) بمغت 1111خالل عام  والمنتسبة لغرفة صناعة الزرقاءفي الصادرات 

مؤسسات مع االشارة إلى أن صادرات ال ( مميون دوالر أمريكي4.06لمصادرات بقيمة إجمالية بمغت )
%( 1181الصناعية المنتسبة لغرفة صناعة الزرقاء والواقعة في محافظة المفرق ارتفعت بنسبة )

والتي بمغت فيو قيمة صادرات تمك المؤسسات ما مجموعو  1111مقارنة مع عام  1111خالل عام 
رات %( من قيمة الصاد41ويشير الجدول والرسم البياني أدناه ان )، ( مميون دوالر أمريكي11)

 االجمالية ىي من المؤسسات الصناعية المنتسبة لغرفة صناعة الزرقاء والواقعة في محافظة الزرقاء.
 
 

 موزعة حسب المحافظة  3122 -3121ي عاملمقارنة بين صادرات المؤسسات الصناعية المنتسبة لمغرفة 

 المحافظة
 يكمريأدوالر  ونمي/ملصادرات ا محج

 نسبة التغير
 نسبة المساهمة من

لعام  مجموع الصادرات
3122 3121 3122 

 %11 %3206 81106 42104 الزرقاء
 %2 %2106 4.06 11 المفرق

 %00. %00. 4.015 4.215 مجموعال
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صناعية المنتسبة للغرفة خالل عام 2011  موزعة حسب المحافظة صادرات المؤسسات ال

محافظة المفرق 

%7

محافظة الزرقاء

%93 

 
 

صادرات المؤسسات الصناعية المنتسبة لغرفة اجمالي  أما بالنسبة لمساىمة القطاعات الصناعية في
 قطاعاحتل  فرق فقد توزعت عمى سبعة قطاعات صناعية،زرقاء والواقعة في محافظة المصناعة ال

( مميون دوالر 2..2قيمة صادرات بمغت )ب األولىالمرتبة  الصناعات البالستيكية والمطاطية
قيمة صادرات المرتبة الثانية ب الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميلقطاع ، واحتل أمريكي

الصناعات اليندسية والكيربائية وتكنولوجيا  عقطاواحتل  ،( مميون دوالر أمريكي9.6بمغت )
الصناعات  واحتل قطاع ( مميون دوالر أمريكي،2.2بقيمة صادرات بمغت )الثالثة المرتبة  المعمومات

( مميون دوالر 6.9قيمة صادرات بمغت )ب الرابعةالمرتبة  ةالتموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيواني
بقيمة  الخامسةالمرتبة  بئة والتغميف والورق والكرتون والموازم المكتبيةالتعواحتل قطاع أمريكي، 

 المرتبة فقد احتلواالثاث  الصناعات الخشبية قطاعاما ، ( مميون دوالر امريكي2.2صادرات بمغت )
 الصناعات اإلنشائيةقطاع واحتل ، ( مميون دوالر أمريكي6...0) بمغت قيمة صادراتب السادسة
يوضح قيم  الجدول التاليو ، أمريكي دوالر( مميون 0.062) بقيمة صادرات بمغت ةالسابعالمرتبة 

 :محافظة المفرق من المؤسسات الصناعية الواقعة فيالصادرات لمقطاعات الصناعية المصدرة 
 

 من المنتجات الصناعيةمحافظة المفرق اعضاء الغرفة في صادرات 
 موزعة قطاعياً  3122خالل عام  

ات /مميون دوالر در صاال ــاعـطـقال
 أمريكي
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 2..2 الصناعات البالستيكية والمطاطية
 9.6 الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل

 2.2 الصناعات اليندسية والكيربائية وتكنولوجيا المعمومات
 6.9 الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية

 2.2 ن والموازم المكتبيةالتعبئة والتغميف والورق والكرتو 
 6...0 الصناعات الخشبية واألثاث

 0.062 الصناعات االنشائية
  80.4 الـمـجـمـوع

 
 

 التوزيع الجغرافي لصادرات أعضاء غرفة صناعة الزرقاءخامسًا: 
 

تشير بيانات غرفة صناعة الزرقاء الى أن صادرات أعضاء غرفة صناعة الزرقاء من المنتجات 
لعالم وفي جميع الدول ققت انجازًا كبيرًا لكونيا تسوق في ما يزيد عن مائة سوق حول االصناعية ح

والقارات وفيما يمي تفصياًل حول التوزيع الجغرافي لصادرات أعضاء غرفة صناعة الزرقاء خالل عام 
1111: 

 
 الصادرات إلى دول أمريكا الشمالية: .2

ما أسواق دول أمريكا الشمالية تجية نحو أعضاء غرفة صناعة الزرقاء المصادرات بمغت قيمة 
%( مقارنة مع 1481بنسبة إرتفاع بمغت ) 1111( مميون دوالر أمريكي خالل عام 14181مجموعو )

، وشكمت الصادرات الى اسواق دول أمريكا 1111عام ( مميون دوالر أمريكي خالل 14182)
نت الزيادة في قيمة الصادرات %( من المجموع الكمي لمصادرات، وكا4181الشمالية ما نسبتو )

 الى الدول التالية: 1111عام خالل  قيم الصادراتنتيجة الرتفاع  الشمالية المتجية نحو دول أمريكا
 

 ( وبقيمة بمغت 1482الواليات المتحدة األمريكية بنسبة )الى  زادت صادرات اعضاء الغرفة%
 .1111لعام  أمريكي الر( مميون دو 15485( مميون دوالر أمريكي مقارنة مع )13381)

 ( مميون دوالر 5%( وبقيمة بمغت )1381ارتفعت صادرات اعضاء الغرفة الى كندا بنسبة )
 .1111لعام  ( مميون دوالر أمريكي185أمريكي مقارنة مع )
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 الصادرات إلى مجموعة الدول العربية:  .3

( 11183ما مقداره ) 1111عام خالل مجموعة الدول العربية المتجية الى  بمغت قيمة الصادرات
عام خالل مصادرات لمن المجموع الكمي %( 1481) مميون دوالر أمريكي مشكمة بذلك ما نسبتو

، 1111عام كي خالل ( مميون دوالر أمري14483مقارنة مع ) %(184)ارتفاع بمغت وبنسبة  1111
 لية:الى الدول التا 1111خالل عام وجاء ىذا االرتفاع نتيجة الرتفاع قيم الصادرات 

 
 ( مميون دوالر 41%( وبقيمة بمغت )381ارتفعت صادرات اعضاء الغرفة الى العراق بنسبة )

 .1111لعام  ( مميون دوالر أمريكي3181أمريكي مقارنة مع )
 ( مميون 1485%( وبقيمة بمغت )1182ارتفعت صادرات اعضاء الغرفة الى السعودية بنسبة )

 .1111لعام  والر أمريكي( مميون د1185دوالر أمريكي مقارنة مع )

 ( مميون دوالر 481%( وبقيمة بمغت )111ارتفعت صادرات اعضاء الغرفة الى لبنان بنسبة )
 .1111لعام  ( مميون دوالر أمريكي584أمريكي مقارنة مع )

 ( مميون 484%( وبقيمة بمغت )114ارتفعت صادرات اعضاء الغرفة الى السودان بنسبة )
 .1111لعام  ( مميون دوالر أمريكي184دوالر أمريكي مقارنة مع )

 ( مميون دوالر 4%( وبقيمة بمغت )131ارتفعت صادرات اعضاء الغرفة الى ُعمان بنسبة )
 .1111لعام  ( مميون دوالر أمريكي182أمريكي مقارنة مع )

  ( وبقيمة 1بنسبة ) مناطق السمطة الوطنية الفمسطينيةارتفعت صادرات اعضاء الغرفة الى%
 .1111لعام  ( مميون دوالر أمريكي1181( مميون دوالر أمريكي مقارنة مع )11.1بمغت )

  ( مميون دوالر 582%( وبقيمة بمغت )1بنسبة ) الكويتارتفعت صادرات اعضاء الغرفة الى
 .1111لعام  ( مميون دوالر أمريكي581أمريكي مقارنة مع )

  ( مميون دوالر 181بمغت )%( وبقيمة 384بنسبة ) قطرارتفعت صادرات اعضاء الغرفة الى
 .1111لعام  ( مميون دوالر أمريكي181أمريكي مقارنة مع )

  ( 18511%( وبقيمة بمغت )4481بنسبة ) جيبوتيارتفعت صادرات اعضاء الغرفة الى
 .1111لعام  ( مميون دوالر أمريكي18125مميون دوالر أمريكي مقارنة مع )

  ( 18111%( وبقيمة بمغت )114سبة )بن الصومالارتفعت صادرات اعضاء الغرفة الى
 .1111لعام  ( مميون دوالر أمريكي18154مميون دوالر أمريكي مقارنة مع )

 
 الصادرات إلى الدول اآلسيوية غير العربية:  .4
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%( 481ما نسبتو )الدول اآلسيوية غير العربية شكمت صادرات أعضاء غرفة صناعة الزرقاء الى 
مقارنة مع  1111عام خالل مميون دوالر أمريكي ( 1485من اجمالي الصادرات بقيمة بمغت )

وجاء ارتفاع قيم الصادرات الى مجموعة الدول  ،1111عام  خالل( مميون دوالر أمريكي 1181)
 الى الدول التالية: 1111عام خالل  اآلسيوية غير العربية نتيجة الرتفاع صادرات اعضاء الغرفة

 
  ( مميون دوالر 1182%( وبقيمة بمغت )1381بنسبة ) تركيازادت صادرات اعضاء الغرفة الى

 .1111لعام  ( مميون دوالر أمريكي1581أمريكي مقارنة مع )

 ( وبقيمة بمغت 11141) عالية جدًا ىي زادت صادرات اعضاء الغرفة الى سنغافورة بنسبة%
 .1111لعام  ( مميون دوالر أمريكي18114نة مع )( مميون دوالر أمريكي مقار 181)

  ( مميون 181%( وبقيمة بمغت )54581صادرات اعضاء الغرفة الى ىونغ كونغ بنسبة )زادت
 .1111لعام  ( مميون دوالر أمريكي1.545دوالر أمريكي مقارنة مع )

 ( مميون 1.421%( وبقيمة بمغت )134زادت صادرات اعضاء الغرفة الى اليند بنسبة )
 .1111لعام  ي( مميون دوالر أمريك1.151دوالر أمريكي مقارنة مع )

 ( مميون دوالر 181%( وبقيمة بمغت )44زادت صادرات اعضاء الغرفة الى الصين بنسبة )
 .1111لعام  ( مميون دوالر أمريكي1.131أمريكي مقارنة مع )

  ( مميون 18112%( وبقيمة بمغت )115بنسبة ) اذربيجانزادت صادرات اعضاء الغرفة الى
 .1111لعام  ون دوالر أمريكي( ممي18155دوالر أمريكي مقارنة مع )

  ( مميون 18421%( وبقيمة بمغت )1343بنسبة ) كوريازادت صادرات اعضاء الغرفة الى
 .1111لعام  ( مميون دوالر أمريكي18113دوالر أمريكي مقارنة مع )

  ( مميون 18411%( وبقيمة بمغت )41بنسبة ) يواناتزادت صادرات اعضاء الغرفة الى
 .1111لعام  ( مميون دوالر أمريكي18141مع ) دوالر أمريكي مقارنة

 ( مميون 18115%( وبقيمة بمغت )111زادت صادرات اعضاء الغرفة الى اليابان بنسبة )
  .1111لعام  ( مميون دوالر أمريكي1.114دوالر أمريكي مقارنة مع )

  ( مميون 18111%( وبقيمة بمغت )11بنسبة ) تايالندزادت صادرات اعضاء الغرفة الى
 .1111لعام  ( مميون دوالر أمريكي18144والر أمريكي مقارنة مع )د

  ( 18541%( وبقيمة بمغت )1131بنسبة ) اندونيسيازادت صادرات اعضاء الغرفة الى
 .1111لعام  ( مميون دوالر أمريكي18111مميون دوالر أمريكي مقارنة مع )

 
 الصادرات إلى دول االتحاد األوروبي: .5
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( مميون دوالر 181ما مجموعو ) 1111عام خالل دول االتحاد األوروبي لى بمغت قيمة الصادرات ا
، وشكمت الصادرات الى دول 1111( مميون دوالر أمريكي خالل عام 581أمريكي مقارنة مع )

%( خالل 181االتحاد األوروبي نسبة متدنية من قيمة الصادرات االجمالية ألعضاء الغرفة بمغت )
عمى الى دول االتحاد األوروبي  1111عام خالل  اعضاء الغرفة صادرات توزعتو ، 1111عام 

 :ابرز الدول التالية
 

  ( مميون 181%( وبقيمة بمغت )111بنسبة ) ىولنداارتفعت صادرات اعضاء الغرفة الى
 .1111لعام  ( مميون دوالر أمريكي1.414دوالر أمريكي مقارنة مع )

 ( 18315%( وبقيمة بمغت )1443ة )ارتفعت صادرات اعضاء الغرفة الى سويسرا بنسب
 .1111لعام  ( مميون دوالر أمريكي18114مميون دوالر أمريكي مقارنة مع )

 ( مميون 184%( وبقيمة بمغت )151ارتفعت صادرات اعضاء الغرفة الى بريطانيا بنسبة )
 .1111لعام  ( مميون دوالر أمريكي1.541دوالر أمريكي مقارنة مع )

 ( مميون 1.244%( وبقيمة بمغت )113بنسبة ) المانيالغرفة الى ارتفعت صادرات اعضاء ا
 .1111لعام  ( مميون دوالر أمريكي1.135دوالر أمريكي مقارنة مع )

  ( مميون 18411%( وبقيمة بمغت )3بنسبة ) البانياارتفعت صادرات اعضاء الغرفة الى
 .1111لعام  ( مميون دوالر أمريكي18541دوالر أمريكي مقارنة مع )

 ( مميون 1.111%( وبقيمة بمغت )1482رتفعت صادرات اعضاء الغرفة الى اسبانيا بنسبة )ا
 .1111لعام  ( مميون دوالر أمريكي1.112دوالر أمريكي مقارنة مع )

  ( مميون 1.113%( وبقيمة بمغت )412بنسبة )  بولنداارتفعت صادرات اعضاء الغرفة الى
 .1111لعام  الر أمريكي( مميون دو 18111دوالر أمريكي مقارنة مع )

  ( مميون 1.112%( وبقيمة بمغت )54بنسبة ) الدنماركارتفعت صادرات اعضاء الغرفة الى
 .1111لعام  ( مميون دوالر أمريكي1.151دوالر أمريكي مقارنة مع )

 ( مميون 18114%( وبقيمة بمغت )1181ارتفعت صادرات اعضاء الغرفة الى جورجيا بنسبة )
 .1111لعام  ( مميون دوالر أمريكي18111نة مع )دوالر أمريكي مقار 

 
 غير العربية:  االفريقيةالصادرات إلى الدول  .6

( مميون دوالر أمريكي 184غير العربية ما مجموعو ) االفريقيةبمغت قيمت الصادرات الى الدول 
ميون ( م181%( من قيمة الصادرات الكمية مقارنة مع )481مشكمة بذلك ما نسبتو ) 1111خالل عام 
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، ورغم تواضع قيم الصادرات إلى مجموعة الدول االفريقية غير 1111عام دوالر أمريكي خالل 
 نتيجة لزيادة التصدير الى الدول التالية: %(4481)العربية إال أن قيمة الصادرات حققت ارتفاعًا قدره 

 
  ( 1.1%( وبقيمة بمغت )2182بنسبة ) جنوب افريقيازادت صادرات اعضاء الغرفة الى

 .1111لعام  ( مميون دوالر أمريكي1.215مميون دوالر أمريكي مقارنة مع )

  ( مميون 18214%( وبقيمة بمغت )511بنسبة ) اوغندازادت صادرات اعضاء الغرفة الى
 .1111لعام  ( مميون دوالر أمريكي18115دوالر أمريكي مقارنة مع )

  ( مميون 18133بقيمة بمغت )%( و 111بنسبة ) كمباالزادت صادرات اعضاء الغرفة الى
 .1111لعام  ( مميون دوالر أمريكي18114دوالر أمريكي مقارنة مع )

  ( مميون 18111%( وبقيمة بمغت )2481بنسبة ) رواندازادت صادرات اعضاء الغرفة الى
 .1111لعام  ( مميون دوالر أمريكي18153دوالر أمريكي مقارنة مع )

  ( مميون 18111%( وبقيمة بمغت )413بنسبة ) غانازادت صادرات اعضاء الغرفة الى
 .1111لعام  ( مميون دوالر أمريكي18111دوالر أمريكي مقارنة مع )

  ( مميون 18131%( وبقيمة بمغت )1181بنسبة ) نيجيريازادت صادرات اعضاء الغرفة الى
 .1111لعام  ( مميون دوالر أمريكي18145دوالر أمريكي مقارنة مع )

 
 موزعة جغرافياً  3122 -3121ي عاملت المؤسسات الصناعية المنتسبة لمغرفة مقارنة بين صادرا

 ـة / الـدولولـدال
دوالر  ونمي/ملصادرات ا محج

 نسبة التغير ي كمريأ
3121 3122 

 1481+  14181 14182 دول أمريكا الشمالية 
 184+  11183 14483 الدول العربية 

 1181+  14.6 1181 الدول اآلسيوية غير العربية 
 5184+  181 581 دول االتحاد األوروبي 

 4481+  184 181 الدول االفريقية غير العربية
 5181+  5181 1181 دول أخرى 

 2434 6.135 62335 مجموعال
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ً صادرات منتسبي غرفة صناعة الزرقاء خالل عام 2011 موزعة جغرافيا

 دول االتحاد األوروبي

%1.1

الدول اآلسوية غير العربية

%5.1 

الدول العربية

%35.6 

دول اخرى

%7.3

الدول االفريقية غير العربية

%0.6 دول أمريكا الشمالية

%50.3 

 
 

 1111أما بالنسبة لمدول التي شيدت انخفاضًا في قيم صادرات أعضاء الغرفة إلييا خالل عام 
 :كما يمي فيمكن تقسيميا جغرافياً 

 

 مجموعة الدول العربية: .2
 ( وذلك النخفاض قيمة 11بنسبة ) العربية المتحدة انخفضت الصادرات الى دولة االمارات%

( مميون دوالر أمريكي 481الى ) 1111عام  ( مميون دوالر أمريكي1182الصادرات من )
 .1111عام  خالل

  ( 1181قيمة الصادرات من )%( وذلك النخفاض 11بنسبة ) سورياانخفضت الصادرات الى
 .1111عام ( مميون دوالر أمريكي خالل 282الى ) 1111عام مميون دوالر أمريكي 

 ( 381%( وذلك النخفاض قيمة الصادرات من )14انخفضت الصادرات الى مصر بنسبة )
 .1111عام ( مميون دوالر أمريكي خالل 281الى ) 1111عام مميون دوالر أمريكي 

  ( 181%( وذلك النخفاض قيمة الصادرات من )51بنسبة ) اليمنالى انخفضت الصادرات
 .1111( مميون دوالر أمريكي خالل عام 184الى ) 1111مميون دوالر أمريكي عام 

  ( 181%( وذلك النخفاض قيمة الصادرات من )1183بنسبة )تونس انخفضت الصادرات الى
 .1111مريكي خالل عام ( مميون دوالر أ181الى ) 1111مميون دوالر أمريكي عام 

 ( 181%( وذلك النخفاض قيمة الصادرات من )5383انخفضت الصادرات الى ليبيا بنسبة )
 .1111( مميون دوالر أمريكي خالل عام 183الى ) 1111مميون دوالر أمريكي عام 
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  ( وذلك النخفاض قيمة الصادرات من 282بنسبة ) المغربانخفضت الصادرات الى%
( مميون دوالر أمريكي خالل عام 18511الى ) 1111ر أمريكي عام ( مميون دوال18514)

1111. 
  ( وذلك النخفاض قيمة الصادرات من 13بنسبة ) البحرينانخفضت الصادرات الى%

( مميون دوالر أمريكي خالل عام 18122الى ) 1111( مميون دوالر أمريكي عام 18541)
1111. 

 ( 13انخفضت الصادرات الى البحرين بنسبة)%  وذلك النخفاض قيمة الصادرات من
( مميون دوالر أمريكي خالل عام 18122الى ) 1111( مميون دوالر أمريكي عام 18541)

1111. 
 

 الدول اآلسيوية غير العربية:
 ( وذلك النخفاض قيمة الصادرات من 44انخفضت الصادرات الى بنغالدش بنسبة )%

( مميون دوالر أمريكي خالل عام 1.153الى ) 1111( مميون دوالر أمريكي عام 18111)
1111. 

 ( وذلك النخفاض قيمة الصادرات من 13انخفضت الصادرات الى افغانستان بنسبة )%
( مميون دوالر أمريكي خالل عام 18134الى ) 1111( مميون دوالر أمريكي عام 1.431)

1111. 
 ( وذلك النخفاض قيمة ال3181انخفضت الصادرات الى سيريالنكا بنسبة )% صادرات من

( مميون دوالر أمريكي خالل عام 18111الى ) 1111( مميون دوالر أمريكي عام 18321)
1111. 

  ( وذلك النخفاض قيمة الصادرات من 1بنسبة ) الباكستانانخفضت الصادرات الى%
( مميون دوالر أمريكي خالل عام 1.531الى ) 1111( مميون دوالر أمريكي عام 18531)

1111. 
 

 د األوروبي:دول االتحا
  ( وذلك النخفاض قيمة الصادرات من 1483بنسبة ) ايطالياانخفضت الصادرات الى%

( مميون دوالر أمريكي خالل عام 1.514الى ) 1111( مميون دوالر أمريكي عام 18431)
1111. 
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 ( وذلك النخفاض قيمة الصادرات14انخفضت الصادرات الى قبرص بنسبة )% ( 1من )
 .1111( مميون دوالر أمريكي خالل عام 18111الى ) 1111عام مميون دوالر أمريكي 

 ( 18241%( وذلك النخفاض قيمة الصادرات من )2انخفضت الصادرات الى السويد بنسبة )
 .1111( مميون دوالر أمريكي خالل عام 18114الى ) 1111مميون دوالر أمريكي عام 

  قيمة الصادرات من  %( وذلك النخفاض184بنسبة ) روسياانخفضت الصادرات الى
( مميون دوالر أمريكي خالل عام 18121الى ) 1111( مميون دوالر أمريكي عام 18125)

1111. 
 ( وذلك النخفاض قيمة الصادرات من 14انخفضت الصادرات الى اليونان بنسبة )%

( مميون دوالر أمريكي خالل عام 18141الى ) 1111( مميون دوالر أمريكي عام 18152)
1111. 

 ( وذلك النخفاض قيمة الصادرات من 41ضت الصادرات الى فرنسا بنسبة )انخف%
( مميون دوالر أمريكي خالل عام 18111الى ) 1111( مميون دوالر أمريكي عام 18152)

1111. 
 

 غير العربية: االفريقيةالدول 
  ( 181%( وذلك النخفاض قيمة الصادرات من )184بنسبة ) كينياانخفضت الصادرات الى

 .1111( مميون دوالر أمريكي خالل عام 181الى ) 1111دوالر أمريكي عام  مميون

  ( وذلك النخفاض قيمة الصادرات من 51بنسبة ) ليبيرياانخفضت الصادرات الى%
( مميون دوالر أمريكي خالل عام 1.111الى ) 1111( مميون دوالر أمريكي عام 1.111)

1111. 
 
 

الصناعية المصدرة من المؤسسات الصناعية المسجمة في والجدول التالي يبين اصناف المنتجات 
محافظتي  وتصدر منمع األخذ بعين اإلعتبار وجود منتجات أخرى تنتج غرفة صناعة الزرقاء 

الزرقاء والمفرق لم تدرج ضمن المنتجات الموجودة في الجدول مثل منتجات المشتقات البترولية 
 وبعض المنتجات األخرى:
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 3122عام  خاللبي غرفة صناعة الزرقاء مصنفة قطاعيًا ووجهات التصدير منتجات منتس
 ابرز الدول المصدر لها ابرز السمع المصدرة القطاع

الصناعات الجمدية 
 والمحيكات

 البسة مختمفة، جمود، اقمشة، احذية 

امريكا، ىولندا، كندا، بريطانيا، السعودية، تركيا، اليند، 
اليا، العراق، االمارات،  اليابان، سيرالنكا، الباكستان، ايط

 مصر، لبنان، سوريا

الصناعات التموينية 
والغذائية والزراعية والثروة 

 الحيوانية

بسكويت، شوكالتو، شيبس، مياه معدنية، 
مشروبات روحية، مشروبات غازية، ماء شعير، 
زعتر، طحينة، حالوة، جبنو، معسل، رب بندورة، 

 زيت زيتون، عمكوخميرة، مخمالت، عصير فواكو، 

سوريا، العراق، فمسطين، لبنان، السودان، السعودية، 
اليمن، كندا، الكويت،  قطر، ىولندا،  ليبيا، االمارات، 

 امريكا،  المغرب، البحرين،ُعمان، بولندا، الصين

الصناعات اليندسية 
والكيربائية وتكنولوجيا 

 المعمومات

واح رديترات سيارات، فالتر، براميل معدنية، ال
صاج، خزانات معدنية، سطحات حديد، ىياكل 
بيوت زراعية، اسالك وكوابل، تيوبات ومواسير 

 حديد، مركبات، قطع غيار مضخات

سوريا، العراق، فمسطين، لبنان، مصر، السودان، 
السعودية، اليمن، تونس، جنوب افريقيا، ليبيا، الكويت، 

رات، ُعمان، كندا، قطر، تركيا، امريكا، المانيا، االما
 المغرب، الجزائر 

الصناعات العالجية 
 والموازم الطبية

مبيدات صحة عامة ، مطيرات، ادوية بيطرية، 
 محاليل طبية 

سوريا، العراق، فمسطين، مصر، السودان، السعودية،  
تونس، الجزائر، ليبيا، الكويت، ُعمان، المغرب، اوغندا، 

قبرص،  اذربيجان، كمباال، افغانستان، ارتيريا، جيبوتي،
 تركيا، البرازيل، كينيا، ىولندا، موريشيوس

الصناعات البالستيكية 
 والمطاطية

عبوات بالستيكية، فراشي دىان، تمديدات صحية 
بالستيكية لوازميا، اكياس بالستيكية، شبك 

 زراعي، اشرطة الصقة

سوريا، العراق، فمسطين، لبنان، السودان، السعودية، 
يل، السويد، قطر، ىولندا، اليمن، كندا، الكويت، اسرائ

المغرب، البحرين،ُعمان،  الجزائر، ليبيا، االمارات، امريكا،
 بولندا

الصناعات الكيماوية 
 ومستحضرات التجميل

دىانات، ادوية زراعية، اسمدة، احبار طباعة، 
منظفات، شامبو، كريمات شعر، معجون أسنان، 
مستحضرات تجميل، صودا كاوية، حمض كمور 

وكموريد الصوديوم، مزيالت عرق، الماء، ىيب
 صابون، زيوت معدنية 

سوريا، العراق، فمسطين، لبنان، مصر، السودان، 
 السعودية، اليمن، تونس، ليبيا، الكويت

التعبئة والتغميف والورق 
 والكرتون والموازم المكتبية

ورق نماذج كمبيوتر، كرتون، ورق بولي بروبمين، 
 ورق صحي، فوط صحية، 

عراق، فمسطين، مصر، السودان، السعودية، سوريا، ال
 اليمن، الكويت، االمارات، روندا، كمباال

 الصناعات االنشائية
حديد تسميح، اطقم حمامات، حجر بناء، صوف 

 صخري، جدار اسمنتي معزولو، ىناجر
 سوريا، العراق، السعودية، الكويت
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الصناعات الخشبية 
 واالثاث 

 لعراق، قطر، السعودية، اليمن، ُعمانا أثاث مكتبي، مطابخ قشرة بموط

 
غرفااة صااناعة الزرقاااء أن القطاااع الصااناعي تجاااوز عااام  ادارةوقااال الساايد عماار خمياال رئاايس مجمااس 

بااالرغم ماان اسااتمرار العوائااق التقميديااة التااي يعاااني منيااا القطاااع والمتمثمااة فااي نقااص التموياال  1111
صفات والمقاييس ونقاص العمالاة اايا المتعمقة بالمو وارتفاع اسعار الفائدة عمى التمويل إن وجد، والقض

الوافدة، وارتفاع اساعار الطاقاة والماواد األولياة األخارى، إضاافة إلاى ماا تشايده المرتفعة لمعمالة كمفة الو 
وبشاكل كبيار عماى حركاة الصاادرات الصاناعية  تالدول العربية مان اوضااع سياساية غيار مساتقرة أثار 

صاار وليبيااا ودول المغاارب العربااي، ىااذه االوضاااع السياسااية أدت الااى المتجيااة نحااو سااوريا وتركيااا وم
ارتفاع كمف النقل التي تتحمميا في النياية المؤسسات الصناعية والتي تضاف عمى كمف االنتاج مما 

 .في تمك االسواق تنافسية المنتجات األردنية خفضعمل عمى 
 

الزرقاااء ماان المنتجااات الصااناعية  وبااين الساايد عماار خمياال أن زيااادة صااادرات أعضاااء غرفااة صااناعة
يقودناااا الاااى التفائااال الحاااذر حاااول اوضااااع الصاااناعة لمعاااام الحاااالي  1111%( خاااالل عاااام 11بنسااابة )
، ويضااع الجميااع فااي القطاااعين العااام والخاااص فااي موضااع المسااؤولية تجاااه صااناعاتنا الوطنيااة 1111

المممكاة حالياًا  والتاي أدت  الصاعبة التاي تمار بياا االوضااع االقتصااديةلمحفاظ عمييا وخصوصاا ماع 
، المشااريع الموجياة لادعم القطااع الصاناعيإضاافة الاى ياة و شااريع التنمإلى تأجيل أو إلغاء بعض الم

 1111-1114السياسااة الصااناعية الوطنيااة أو مااا أطمااق عميااو برنااامج دعاام الصااناعة ونستشاايد ىنااا ب
ن حاجااة القطاااع الصااناعي الماسااة ، بااالرغم ماالعاادم تااوفر المخصصااات الماليااة لتنفيااذه الااذي لاام ينفااذ

 لمدعم.
 

وناشااد الساايد عماار خمياال الجيااات المعنيااة والمشاارفة عمااى عماال القطاااع الصااناعي التنساايق فيمااا بينيااا 
القطااع الصاناعي األردناي، جاد حمول مناسبة لمعوائق التي يعااني منياا يوالعمل معًا بشراكة حقيقية إل

االساااواق العربياااة واإلقميمياااة دون تأثرىاااا باألحاااداث  وخصوصاااًا فيماااا يتعماااق بانساااياب الصاااادرات الاااى
عمااى فااتح  وصااا الاادول الحدوديااة، ومساااعدة المؤسسااات الصااناعيةالسياسااية فااي الاادول العربيااة وخص

أسااواق تصااديرية جدياادة، اضااافة إلااى حمايااة المنتجااات الصااناعية األردنيااة ماان المنافسااة غياار العادلااة 
 لممنتجات المستوردة في السوق المحمي.

 
 


