
 5105خالل عام  الصناعية ألعضاء غرفة صناعة الزرقاءصادرات البالمائة نسبة زيادة  52 
 مميون دوالر أمريكي 255وبقيمة تجاوزت الـ 

 
ارتفعت الصادرات الصناعية ألعضاء غرفة صناعة الزرقاء في محافظتي الزرقاء والمفرق بنسبة 

المصدرة  الصناعية التراكمية صادراتبمغت قيمة ال، حيث 5105خالل عام ( %52كبيرة بمغت )
( مميون 65527الحاصمة عمى شيادة منشأ وطنية ما مجموعو )و  غرفة صناعة الزرقاءعن طريق 

والتي بمغت  5100خالل عام دوالر أمريكي مقارنة مع صادرات منتسبي غرفة صناعة الزرقاء 
تي أصدرتيا غرفة صناعة الزرقاء بمغ عدد شيادات المنشأ ال( مميون دوالر أمريكي، و 2.125قيمتيا )

 .( شيادة منشأ05577ما مجموعو ) 5105خالل عام 
 

أسواق ىي  المؤسسات الصناعية المنتسبة لغرفة صناعة الزرقاءوكانت الوجية الرئيسية لصادرات 
% من المجموع الكمي لمصادرات بقيمة بمغت 21نسبتو الواليات المتحدة األمريكية، حيث شكمت ما 

، بينما %(52)مرتفعة عن العام الذي سبقو بقيمة  5105خالل عام مميون دوالر أمريكي ( .5702)
%( من المجموع الكمي 53ما نسبتو ) 5105خالل عام الدول العربية شكمت الصادرات إلى 

( مميون دوالر أمريكي .5172( مميون دوالر أمريكي مقارنة مع )5.420)وبقيمة بمغت  لمصادرات
لواليات المتحدة األمريكية ا حيث كان السوق العراقي ىو السوق الرئيسي بعد، 5100عام خالل 

قيمة  زادت، فقد لمنتجات المؤسسات الصناعية المنتسبة لمغرفة والواقعة في محافظتي الزرقاء والمفرق
أمريكي، كما احتل السوق السعودي  ر( مميون دوال31) عن قيمةإلى السوق العراقي  الصادرات
 .( مميون دوالر أمريكي5325ثالثة بقيمة صادرات بمغت )المرتبة ال

 

 : حجم تصدير القطاعات الصناعية:أوالا 
 

 

في الصادرات الصناعية  لصناعات الجمدية والمحيكاتا اعقطبمغت نسبة مساىمة  :االولى المرتبة
بمغت ات صادر  بقيمة االولى المرتبة%( محققًا بذلك 2522ألعضاء غرفة صناعة الزرقاء ما قيمتو )

مقارنة مع قيمة  (%52) بمغتزيادة وبنسبة  5105خالل عام  دوالر أمريكي يونمم( 563224)
ومن مميون دوالر أمريكي،  (514201والتي بمغت ) 5100خالل عام خالل صادرات ىذا القطاع 

 لصناعات الجمدية والمحيكاتا %( من مجموع صادرات قطاع35الجدير بالذكر ان ما يقارب )
 العقاري المؤسسات الصناعية القائمة في مجمع الضميل الصناعيجاءت من  5105عام خالل 

عن  (%56) بمغت ارتفاع، وبنسبة ( مميون دوالر أمريكي524275)وبقيمة بمغت والمنتسبة لمغرفة 
( مميون دوالر أمريكي، ىذا ويحافظ قطاع 563260والتي بمغت ) 5100عام  صادراتيا خالل



المرتبة عمى المرتبة األولى سنويا في قيمة الصادرات الصناعية  والمحيكات لصناعات الجمديةا
ألعضاء غرفة صناعة الزرقاء نظرا لوجود عدد كبير من المؤسسات الصناعية الرائدة في التصدير 

 مجمع الضميل الصناعي( مؤسسة صناعية تقع في 05( مؤسسة صناعية منيا )52بمغ عددىا )
 ويا بما يعادل نصف الصادرات السنوية ألعضاء غرفة صناعة الزرقاء.العقاري، الذي يساىم سن

 
 تموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانيةت الاعاصنال قطاعبمغت نسبة مساىمة  المرتبة الثانية:

 بالمرتبة الثانية%( لتحل 0525في الصادرات الصناعية ألعضاء غرفة صناعة الزرقاء ما قيمتو )
خالل عام دوالر أمريكي  ونميم( 32236بقيمة بمغت )و  (5100رتبة التي حققيا عام )وىي نفس الم

والتي  5100خالل عام  صادرات القطاع مقارنة مع( %.0ًا قدره )ارتفاعمحققة بذلك  5105
 . أمريكي دوالر ( مميون.022.بمغت ما مجموعو )

 

في  ة والكيربائية وتكنولوجيا المعموماتالصناعات اليندسيقطاع بمغت نسبة مساىمة  المرتبة الثالثة:
تقدم من المرتبة  حيث%( 0126الصادرات الصناعية ألعضاء غرفة صناعة الزرقاء ما قيمتو )

خالل عام دوالر أمريكي  ونميم( 67237بمغت )بقيمة  الثالثةالمرتبة ( ليحل ب5100السادسة عام )
والتي بمغت  5100خالل عام  لقطاعصادرات ا ( مقارنة مع%023بمغت ) بنسبة ارتفاع 5105

 ي.كمريأ( مميون دوالر 53260ما مجموعو )
 

في الصادرات  الصناعات البالستيكية والمطاطية قطاعبمغت نسبة مساىمة المرتبة الرابعة: 
وىي نفس  الرابعةمحققة بذلك المرتبة %( 627الصناعية ألعضاء غرفة صناعة الزرقاء ما قيمتو )

خالل عام أمريكي  ردوال ونميم( 24226) ة صادرات بمغتقيمبو  (5100عام ) المرتبة التي حققيا
ما  بمغت التي 5100خالل عام صادرات القطاع ( مقارنة مع %53) بمغتارتفاع بنسبة و  5105

 .( مميون دوالر أمريكي.5325مجموعو )
 

في الصادرات  ةالعالجية والموازم الطبيالصناعات قطاع بمغت نسبة مساىمة  المرتبة الخامسة:
وىي نفس  المرتبة الخامسةليحل ب %(227الصناعية ألعضاء غرفة صناعة الزرقاء ما قيمتو )

خالل عام ( مميون دوالر أمريكي 41254)قيمة صادرات بمغت بو  (5100المرتبة التي حققيا عام )
ر ( مميون دوال55250والتي بمغت ) 5100عام خالل مقارنة مع قيمة صادرات القطاع  5105
  .(%50)، وبنسبة ارتفاع بمغت أمريكي

 



الصناعات الكيماوية  كانت نسبة مساىمة قطاععت الصادرات عمى القطاعات األخرى، حيث توز 
 %(224في الصادرات الصناعية ألعضاء غرفة صناعة الزرقاء ما قيمتو ) ومستحضرات التجميل
 ، بينما كانت نسبة مساىمة قطاع(5100)متراجعا من المرتبة الثالثة عام  محققًا المرتبة السادسة

متراجعا  محققًا المرتبة السابعة %(525ما قيمتو )التعبئة والتغميف والورق والكرتون والموازم المكتبية 
محققًا  (%025الصناعات االنشائية بما نسبتو ) ، وساىم قطاع(5100من المرتبة الثامنة عام )

، كما ساىم قطاع الصناعات الخشبية (5100سابعة عام )متراجعا من المرتبة ال المرتبة الثامنة
%( من المجموع الكمي لمصادرات الصناعية ألعضاء غرفة صناعة الزرقاء 122بما نسبتو ) واألثاث

، ويمكن مقارنة (5100وىي نفس المرتبة التي حققيا عام ) محققًا المرتبة التاسعة 5105خالل عام 
والرسم  الجدولمن خالل استعراض  5100و 5105عامي قيم الصادرات لمقطاعات المختمفة ل

 التاليين:
 

 5105-5100 يعامل مقارنة بين صادرات المؤسسات الصناعية المنتسبة لمغرفة والواقعة في محافظتي الزرقاء والمفرق

 ــاعـطـقال
ات /مميون دوالر در صاال

 نسبة التغير أمريكي
5100 5105 

  %52+  05.170 0301.3 الصناعات الجمدية والمحيكات
 % .0+  71.5. 8.178 الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية

 % 023+  571.7 .1.15 الصناعات اليندسية والكيربائية وتكنولوجيا المعمومات

 % 53+  70175 0.118 الصناعات البالستيكية والمطاطية

 % 50+  03100 .0010 ةالصناعات العالجية والموازم الطبي
  %57 - 0.177 70158 الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل

 % 57+  11187 7150. التعبئة والتغميف والورق والكرتون والموازم المكتبية

 % 26 - 131. 13185 الصناعات االنشائية

 % 5.6+  0177 31.00 الصناعات الخشبية واألثاث

 - - - الصناعات التعدينية

 % 52+  25587 2.185 ـمـوعـجـمال



حجم صادرات اعضاء غرفة صناعة الزرقاء خالل عام 2012 / مليون دوالر 

مصنفة قطاعياً
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: نمو صادرات القطاعات الصناعية:  ثانيااًا
الصادرات الصناعية ألعضاء غرفة صناعة الزرقاء في محافظتي الزرقاء  أن نسبة نموبالرغم من 

عمى مستوى  ، إال أن نسبة نمو الصادرات(%52والتي بمغت ) 5105خالل عام والمفرق 
، صناعيةقطاعات  سبعة، حيث نمت صادرات كانت متفاوتةناعية المختمفة الصالقطاعات 

 وانخفضت صادرت قطاعين اثنين كما يمي:
 

بالرغم من انخفاض القيمة االجمالية لصادرات  اً مرتفع اً نمو  الصناعات الخشبية واألثاثحقق قطاع 
ولى من حيث نسبة النمو التي محتاًل بذلك المرتبة اال مقارنة مع القطاعات الصناعية االخرىالقطاع 

االثاث الخشبي  من منتجاتالقطاع نتيجة الرتفاع صادرات  خالل فترة المقارنة (%5.6) بمغت
 .والمكتبي

 

بنسبة نمو بمغت  الصناعات اليندسية والكيربائية وتكنولوجيا المعموماتحل قطاع الثانية في المرتبة 
(023% ) نتيجة لزيادة صادرات القطاع من منتجات، وجاءت ىذه الزيادة 5105خالل عام 

 .المركبات والقوارب
 

خالل ( %53بنسبة نمو بمغت ) الصناعات البالستيكية والمطاطيةحل قطاع الثالثة في المرتبة 
التمديدات الصحية  ، وجاءت ىذه الزيادة نتيجة لزيادة صادرات القطاع من منتجات5105عام 

 .ولوازميا، واالمبوالت البالستكية
 



بنسبة نمو بمغت  التعبئة والتغميف والورق والكرتون والموازم المكتبيةحل قطاع الرابعة في المرتبة 
(57% ) ورق  ، وجاءت ىذه الزيادة نتيجة لزيادة صادرات القطاع من منتجات5105خالل عام

 .البولي بروبمين، ومنتجات الفوط والورق الصحي
 

خالل ( %52بنسبة نمو بمغت )ت الجمدية والمحيكات الصناعا حل قطاع الخامسةوفي المرتبة 
من  الصناعات الجمدية والمحيكات ، وجاءت ىذه الزيادة نتيجة لزيادة صادرات قطاع5105عام 

 االلبسة الجاىزة. منتجات
 

( %50بنسبة نمو بمغت ) العالجية والموازم الطبيةالصناعات  حل قطاعالسادسة في المرتبة 
الصناعات العالجية والموازم  قطاعصادرات  ءت ىذه الزيادة نتيجة لزيادة ، وجا5105خالل عام 

 .االدوية البيطرية والمحاليل والكواشف الطبية من منتجات الطبية
 
 

بنسبة نمو  الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانيةحل قطاع السابعة في المرتبة 
القطاع من منتجات ىذه الزيادة نتيجة لزيادة صادرات  وجاءت 5105خالل عام ( %.0بمغت )

 .  المشروبات الغازية والعصائر، والطحينة والحالوة، والجبنة، والخميرة، والعمكة، والحميب المجفف
 

الصناعات فيي قطاع  5105خالل عام أما بالنسبة لمقطاعات الصناعية التي انخفضت صادراتيا 
حديد  نتيجة النخفاض صادرات القطاع من منتجات (%26) انخفاض بمغت بنسبة االنشائية
انخفاض  بنسبةالصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل  قطاع، يميو ، والرخام والجرانيتالتسميح
 .منتجات الزيوت المعدنية واالحبار ( نتيجة النخفاض صادرات القطاع من%57) بمغت

 
 
 
 
 

: مساهمة المؤسسات الصناعية ًا في صادرات منتسبي الغرفة  في محافظة المفرق اقعةالو  ثالثااًا
 :من المنتجات الصناعية



فتشير  5105خالل عام  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  (%..) بمغت 5105خالل عام  والمنتسبة لغرفة صناعة الزرقاءفي الصادرات 
مقارنة مع قيمة صادرات المؤسسات  ( مميون دوالر أمريكي.6.20لمصادرات بقيمة إجمالية بمغت )

 ،( مميون دوالر أمريكي.412والتي بمغت ) 5100عام خالل الصناعية الواقعة في محافظة المفرق 
 التالي:كما ىو موضح في الجدول  (%35) كبيرة بمغت لترتفع بنسبة

 

 موزعة حسب المحافظة  5105 -5100ي عاملمقارنة بين صادرات المؤسسات الصناعية المنتسبة لمغرفة 

 المحافظة
 يكمريأدوالر  ونمي/ملصادرات ا محج

 نسبة التغير
نسبة المساهمة من 

لعام  مجموع الصادرات
5100 5100 5105 

 %.8 %.. 700101 70.17 ءالزرقا
 %.. %1. 581.8 0318 المفرق

 %100 %100 25587 4.085 مجموعال
 

حيث ، قطاعات سبعة من 5105خالل عام  محافظة المفرق منتسبي الغرفة في صادراتجاءت 
( مميون 34.6قيمة صادرات بمغت )باالولى  المرتبة الصناعات البالستيكية والمطاطية قطاعاحتل 

المرتبة الثانية  اليندسية والكيربائية وتكنولوجيا المعموماتالصناعات قطاع ، واحتل يكيدوالر أمر 
الصناعات الكيماوية ومستحضرات  قطاع واحتل ،( مميون دوالر أمريكي3..3قيمة صادرات بمغت )ب

الصناعات  قطاعواحتل  ( مميون دوالر أمريكي،5.4بقيمة صادرات بمغت )الثالثة المرتبة  التجميل
( مميون دوالر ..4قيمة صادرات بمغت )ب الرابعةالمرتبة ة التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيواني

بقيمة  الخامسةالمرتبة  التعبئة والتغميف والورق والكرتون والموازم المكتبيةواحتل قطاع أمريكي، 
 لمرتبةا احتل فقد واألثاثالصناعات الخشبية  قطاعاما ، ( مميون دوالر امريكي3.5صادرات بمغت )

 الصناعات اإلنشائيةقطاع واحتل ، ( مميون دوالر أمريكي0.377) بمغت قيمة صادراتب السادسة
يوضح قيم  الجدول التاليو ، أمريكيدوالر ( مميون 0.003) بقيمة صادرات بمغت السابعةالمرتبة 

 :محافظة المفرق عة فيمن المؤسسات الصناعية الواقالصادرات لمقطاعات الصناعية المصدرة 
 

 من المنتجات الصناعيةمحافظة المفرق اعضاء الغرفة في صادرات 
 موزعة قطاعياا  5105خالل عام  

ات /مميون دوالر در صاال ــاعـطـقال



 أمريكي

 34.6 الصناعات البالستيكية والمطاطية
 3..3 الصناعات اليندسية والكيربائية وتكنولوجيا المعمومات

 5.4 يماوية ومستحضرات التجميلالصناعات الك
 ..4 الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية

 3.5 التعبئة والتغميف والورق والكرتون والموازم المكتبية
 0.377 الصناعات الخشبية واألثاث

 0.003 الصناعات االنشائية
 87.87 الـمـجـمـوع

 

 
: التوزيع الجغرافي لص ًا  ادرات أعضاء غرفة صناعة الزرقاء:رابعااًا

خالل عام يبين التوزيع الجغرافي لصادرات اعضاء غرفة صناعة الزرقاء من المنتجات الصناعية 
واآلسيوية من أسواق الدول العربية واالوروبية  اً كبير  اً أن صادرات أعضاء الغرفة شممت عدد 5105

 م التاليين:ودول أمريكيا الشمالية كما ىو موضح في الجدول والرس
 

 موزعة جغرافياا  5105-5100عامي لصادرات منتسبي غرفة صناعة الزرقاء 

 ـة / الـدولولـدال
دوالر  ونمي/ملصادرات ا محج

 نسبة التغير ي كمريأ
5100 5105 

 % 57+  57623 53521 دول أمريكا الشمالية 
 % 56+  5.420 .5172 الدول العربية 

 % 05 - 5721 5324 بية الدول اآلسيوية غير العر 
 % 52 - 622 0121 دول االتحاد األوروبي 

 % 57 - 527 522 الدول االفريقية غير العربية
 % 00 - 5422 5.26 دول أخرى 

 % 52+  25587 2.185 مجموعال
 



ً صادرات منتسبي غرفة صناعة الزرقاء خالل عام 2012 موزعة جغرافيا

 دول االتحاد األوروبي

%1

الدول اآلسوية غير العربية

%3.6 

الدول العربية

%39 

دول اخرى

%4.9

الدول االفريقية غير العربية

%0.5

دول أمريكا الشمالية 

%51

 
 
 الصادرات إلى دول أمريكا الشمالية: .0

الى أسواق دول أمريكا الشمالية الزرقاء صادرات المؤسسات الصناعية المنتسبة لغرفة صناعة  شكمت
خالل عام ( مميون دوالر أمريكي 57623% من المجموع الكمي لمصادرات بقيمة بمغت )20 ما نسبتو

، 5100عام خالل ( مميون دوالر أمريكي 535مقارنة مع ) %(57)بمغت رتفاع وبنسبة إ 5105
 ول التالية:الد الى قيم الصادراتنتيجة الرتفاع  وجاء ىذا االرتفاع

 اسم الدولة
 قيمة الصادرات خالل فترة 

 نسبة الزيادة /دوالر أمريكيالمقارنة
5105 5100 

  % 52 22..5 .5702 الواليات المتحدة األمريكية

  % 46 421 223 كندا

 

 الصادرات إلى مجموعة الدول العربية:  .5
( 5.420ما مقداره ) 5105ل عام خالمجموعة الدول العربية المتجية الى  بمغت قيمة الصادرات

 5105خالل عام مصادرات لمن المجموع الكمي %( 53) مميون دوالر أمريكي مشكمة بذلك ما نسبتو
، وجاء 5100عام كي خالل ( مميون دوالر أمري.5172مقارنة مع ) %(565)بمغت  بنسبة ارتفاع

 الدول التالية: الىخالل نفس الفترة ىذا االرتفاع نتيجة الرتفاع قيم الصادرات 
 
 
 
 
 

 نسبة الزيادة /قيمة الصادرات خالل فترة المقارنة  اسم الدولة



 دوالر أمريكي
5105 5100 

  % 05 31 .0112 العراق

  % 01 5325 4524 السعودية

  % 36 626 0225 سوريا

  % 55 322 0527 السودان

  % 77 6 0122 مصر

  % 5507 .02 4522 ليبيا

  % 55 0125 0524 الوطنية الفمسطينية السمطة

  % 51 325 0525 لبنان

  % 07 224 725 الجزائر

  % 57 427 725 الكويت

  % - 525 525 تونس

  % 57 023 527 اليمن

  % 07 025 024 قطر

   %515 1.566 56..1 البحرين

  % .2 1.415 .1.75 المغرب

  % 55 1.051 1.064 الصومال

 

 شملصادرات اعضاء غرفة صناعة الزرقاء اليها فتقيمة ما بالنسبة لمدول العربية التي انخفضت ا
 التالية:

  اسم الدولة
 /قيمة الصادرات خالل فترة المقارنة

 دوالر أمريكي
نسبة 

 االنخفاض
5105 5100 

 % 3 325 24. االمارات العربية المتحدة

 % 25 423 525 ُعمان

  % 5 1.457 .1.45 جيبوتي

 
 

 الصادرات إلى الدول اآلسيوية غير العربية:  .5



خالل ( مميون دوالر أمريكي 57ما مجموعو )الى الدول اآلسيوية غير العربية  بمغت قيمت الصادرات
( مميون 5324من قيمة الصادرات الكمية مقارنة مع )%( 527)مشكمة بذلك ما نسبتو  5105عام 

قيم الصادرات الى  انخفاض، وجاء %(05بمغت ) انخفاضبنسبة و  5100عام  خاللدوالر أمريكي 
 الى خالل نفس الفترة صادرات اعضاء الغرفة نخفاضمجموعة الدول اآلسيوية غير العربية نتيجة ال

 الدول التالية:ابرز 
 

  اسم الدولة
 /قيمة الصادرات خالل فترة المقارنة

 دوالر أمريكي
نسبة 

 االنخفاض
5105 5100 

  %.0 0726 0524 تركيا
 % 75 0.755 1.715 ىونغ كونغ

 % 56 .1.54 1.0.0 بنغالدش
 

 
 

الدول اآلسيوية غير العربية  شيدت ارتفاعًا الى بعضصادرات اعضاء غرفة صناعة الزرقاء كما ان 
 :وأىم تمك الدول ىيخالل فترة المقارنة 

  اسم الدولة
 /قيمة الصادرات خالل فترة المقارنة

 نسبة الزيادة ريكيدوالر أم
5105 5100 

  % 011 0 5 الصين

  % 62 1.756 020 اذربيجان

  % 70 1.275 .1.31 تايوان

  % 63 1.4.0 72..1 الباكستان

  % 02 1.431 1.274 اندونيسيا

  % 51 1.575 1.545 اليابان

  % 0. 1.0.2 1.557 افغانستان

  % 5. 1.050 1.541 تايالند

 % 55 1.365 0.5 اليند

 
 
 

 الصادرات إلى دول االتحاد األوروبي: .5



من قيمة الصادرات  %(0)ما نسبتو  5105خالل عام شكمت الصادرات الى دول االتحاد األوروبي 
%( 52)بمغت  انخفاضمحققة بذلك نسبة ( مميون دوالر أمريكي 622الكمية وبقيمة اجمالية بمغت )

صادرات  توزعتو ، 5100عام خالل دوالر أمريكي  ميونم( 01مقارنة مع ) 5105خالل عام 
 :عمى ابرز الدول التاليةالى دول االتحاد األوروبي  خالل نفس الفترة اعضاء الغرفة

 

  اسم الدولة
 /قيمة الصادرات خالل فترة المقارنة

 دوالر أمريكي
نسبة الزيادة أو 

 االنخفاض
5105 5100 

  % 511 1.633 524 المانيا

  % 05 022 026 نيابريطا

  % .7 12173 1.007 السويد

  % 31 12101 12100 فمندا

  % 545 12155 1.015 فرنسا

  % 04 520 ..0 ىولندا

 % 05 14..1 1.610 سويسرا

 % 50 1.472 1.274 ايطاليا

 % 57 1.255 1.535 البانيا

 % 55 1.0.7 1.054 بولندا

 % . .1.53 1.564 اسبانيا

 % .2 1.516 .1.55 لدنماركا

 

 

 غير العربية:  االفريقيةالصادرات إلى الدول  .2
( مميون دوالر أمريكي 527غير العربية ما مجموعو ) االفريقيةبمغت قيمت الصادرات الى الدول 

( 522%( من قيمة الصادرات الكمية مقارنة مع )1.2شكمة بذلك ما نسبتو )م 5105عام خالل 
، وتوزعت الصاردات الى . %(57بمغت ) نخفاضاوبنسبة  5100عام  ي خاللمميون دوالر أمريك

 الدول التالية: الدول االفريقية غير العربية عمى ابرز
 

  اسم الدولة
 /قيمة الصادرات خالل فترة المقارنة

 دوالر أمريكي
نسبة الزيادة أو 

 االنخفاض
5105 5100 



  % 6 0255 0205 جنوب افريقيا

  % 55 12612 1.340 اوغندا

  % 30 121.5 1.026 نيجيريا

  % 50 ..1.7 1.245 كمباال

  % 45 1.507 1.513 ليبيريا

  % 70 0207 12444 كينيا

 % 07 12571 12515 روندا

 % 52 1.040 12130 السنغال
 

 

 

 .5105الصناعية خالل شهر كانون أول من عام  الصادرات
 

( مميون 71260ما مجموعو ) 5105عام ة صناعة الزرقاء خالل صادرات أعضاء غرفقيمة بمغت 
( مقارنة مع قيمة صادرات أعضاء الغرفة %3بمغت )ارتفاع نسبة ، محققة بذلك دوالر أمريكي
( مميون 2226والذي بمغت قيمة الصادرات فيو ما مجموعو ) 5100من عام كانون اول خالل شير 
والذي  5100عام ( مقارنة مع %3بنسبة بمغت ) 5105عام صادرات . كما ارتفعت دوالر أمريكي

 .( مميون دوالر أمريكي2223بمغت قيمة الصادرات فيو ما مجموعو )
 


