
 
 

 الصادرات الصناعية ألعضاء غرفة صناعة الزرقاءمميون دوالر  6.597
 3102خالل عام 

 
 

 
  01بنسبة  3102ارتفعت صادرات أعضاء الغرفة خالل عام.% 
  ( شهادة منشأ.02372) 3102عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خالل عام 
  يون دوالر أمريكي.مم 6.597بمغت قيمة الصادرات ألعضاء الغرفة ما مجموعه 
  ولمدول العربية ما نسبته 50شكمت الصادرات إلى أسواق أمريكيا الشمالية ما نسبته %

01.% 
 
 

صادرات محافظتي الزرقاء والمفرق من المنتجات الصناعية ارتفاعا خالل عام  حققت 
العام  ( مميون دوالر أمريكي مقارنة6.597)لتبمغ ما مجموعو %( 01الماضي بنسبة بمغت ) 3102

وجاء  .( مميون دوالر أمريكي633970)ة الصادرات فيو ما مجموعو والتي بمغت قيم 3103الماضي 
 ىذا اإلرتفاع مدعومًا بحجم التصدير الكبير الذي حافظت عميو بعض القطاعات الصناعية كقطاع

، ة الحيوانيةالصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثرو  ، وقطاعالصناعات الجمدية والمحيكات
، والتي الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل ، وقطاعالصناعات البالستيكية والمطاطيةوقطاع 

بمغ عدد شيادات المنشأ التي أصدرتيا غرفة صناعة و ، احتمت المراتب األولى في حجم التصدير
 ( شيادة منشأ.02372ما مجموعو ) 3102عام خالل الزرقاء 

 
، أسواق دول أمريكا الشماليةسية لصادرات منتسبي غرفة صناعة الزرقاء ىي وكانت الوجية الرئي

%( من المجموع 50ما نسبتو )حيث بمغت نسبة صادرات األعضاء الى أسواق أمريكا الشمالية 
وكانت الوجية الثانية لصادرات ( مميون دوالر أمريكي، 61897الكمي لمصادرات بقيمة اجمالية بمغت )

، لتساىم ( مميون دوالر أمريكي20697الدول العربية بقيمة اجمالية بمغت )اسواق أعضاء الغرفة ىي 
%( من حجم التصدير الكمي ألعضاء الغرفة، بينما بمغت نسبة صادرات أعضاء 61بما قيمتو )

 .%( من حجم التصدير الكمي092الغرفة إلى دول االتحاد األوروبي ما قيمتو )
 



ما  كانون أول من العام الماضيصناعة الزرقاء خالل شير  أعضاء غرفةوفيما يتعمق بصادرات 
%( مقارنة مع قيمة صادرات أعضاء 07)بنسبة زيادة بمغت ( مميون دوالر أمريكي 619.8مجموعو )

( 7196والذي بمغت قيمة الصادرات فيو ما مجموعو ) 3103كانون اول من عام الغرفة خالل شير 
%( مقارنة مع 8بنسبة بمغت ) الماضي كانون اولشير  ادراتوارتفعت صمميون دوالر أمريكي، 

( مميون دوالر 7598الذي سبقو والذي بمغت قيمة الصادرات فيو ما مجموعو ) ثانيتشرين شير 
 .أمريكي

 
 ترتيب القطاعات حسب حجم التصدير

 لصناعات الجمدية والمحيكاتا اعقط أواًل: 
ة الصادرات الصناعية لمحافظتي الزرقاء قياد عمى لصناعات الجمدية والمحيكاتا اعقطحافظ 

( 704724بقيمة بمغت )عمى مستوى صادرات أعضاء الغرفة  االولىالمرتبة  والمفرق وذلك لتحقيقو
مقارنة مع قيمة صادرات  (%02)زيادة قدرىا  محققًا نسبة 3102عام خالل  دوالر أمريكي يونمم
( مميون 610976منيا )والر أمريكي، مميون د (44.777والتي بمغت ) 3103 عامخالل لقطاع ا

 لمؤسسات الصناعية القائمة في مجمع الضميل الصناعي والمنتسبة لمغرفةادوالر أمريكي صادرات 
 لصناعات الجمدية والمحيكاتا قطاع%( من المجموع الكمي لصادرات 5.)والتي شكمت ما نسبتو 

 3103 لمعام نفس الفترةاتيا خالل صادر مقارنة مع  (%02) بمغت ارتفاع ، وبنسبة3102عام خالل 
 ( مميون دوالر أمريكي.256973والتي بمغت )
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ً صادرات محافظتي الزرقاء والمفرق خالل عام 2013 مصنفة قطاعيا

 
 
 



 تموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانيةت الاعاصنال ثانيًا:  قطاع
بقيمة  المرتبة الثانية تموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانيةت الاعاصنال قطاع صادراتاحتمت 
%( 36قدره ) ارتفاعاً محققة بذلك  3102عام خالل دوالر أمريكي  ونميم( 101744بمغت )

والتي بمغت قيمة صادرات  3103 ومحافظة عمى ترتيبيا كثاني القطاعات المصدرة خالل عام
 . أمريكي دوالر ( مميون77.4.القطاع فيو ما مجموعو )

 
 الصناعات البالستيكية والمطاطية ثالثًا:  قطاع

بعدما كانت الثالثة لتنتقل الى المرتبة  قطاع الصناعات البالستيكية والمطاطيةدرات صاازدات 
ما مجموعو  3102حيث بمغت قيمة صادرات القطاع خالل عام  3103بالمرتبة الرابعة خالل عام 

خالل %( مقارنة مع قيمة صادرات القطاع .5ارتفاع بمغت ) ( مميون دوالر أمريكي وبنسبة85778)
 .( مميون دوالر أمريكي77774ي بمغت )والت 3103 عام

 

 رابعًا:  قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل
، فقد قفزت 3102قفزة نوعية خالل عام  الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل حقق قطاع

بمغت حيث ، 3103صادراتو لتحقق المرتبة الرابعة بعد أن كانت في المرتبة السادسة خالل عام 
بمغت  ارتفاعأمريكي بنسبة  ردوال ونميم( 53986ما قيمتو ) 3102رات القطاع خالل عام صاد

( 4.757الذي حققت ما مجموعو ) 3103 عام خاللقيمة صادرات القطاع  مع%( مقارنة 22)
 . مميون دوالر أمريكي

 
 قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعموماتخامسًا:  

من المرتبة الثالثة  الصناعات اليندسية والكيربائية وتكنولوجيا المعموماتقطاع  تراجعت صادرات
دوالر  ونميم( 67986)لتبمغ ما قيمتو  3102الخامسة خالل عام الى المرتبة  3103خالل عام 

ما قيمة الصادرات والتي بمغت فيو  3103عن عام %( .2) بنسبةبنسبة انخفاض بمغت أمريكي 
  ي.كمريأميون دوالر ( م679.7مجموعو )

 
وتوزعت بقية الصادرات عمى القطاعات األخرى من المرتبة السادسة الى العاشرة عمى التوالي، قطاع 

( مميون دوالر 36963التعبئة والتغميف والورق والكرتون والموازم المكتبية بقيمة صادرات بمغت )
( مميون دوالر 35966ة صادرات بمغت )الصناعات العالجية والموازم الطبية بقيمتاله قطاع أمريكي، 
تاله قطاع ( مميون دوالر أمريكي، 7950الصناعات االنشائية بقيمة صادرات بمغت )وقطاع أمريكي، 



وأخيرًا قطاع ( مميون دوالر أمريكي، 0917الصناعات الخشبية واألثاث بقيمة صادرات بمغت )
 ( مميون دوالر أمريكي.19115الصناعات التعدينية بقيمة صادرات بمغت )

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

 3102-3103 يعامخالل  

 ــاعـطـقال
ات /مميون دوالر در صاال

 نسبة التغير أمريكي
3103 3102 

 %02+  704724 44.777 ة والمحيكاتالصناعات الجمدي

 %36+  101744 77.4. الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية

 %.5+  85778 77774 الصناعات البالستيكية والمطاطية

 %22+  70784 4.757 الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل

 %.2 - 75784 457.5 المعمومات الصناعات اليندسية والكيربائية وتكنولوجيا

 %31+  04770 00787 التعبئة والتغميف والورق والكرتون والموازم المكتبية

 %27 - 07774 72747 الصناعات العالجية والموازم الطبية

 %36 - 5771 720. الصناعات االنشائية

 %60 - 1725 4755 الصناعات الخشبية واألثاث

 - 27227 - الصناعات التعدينية

 %01+  6.597 63397 ـمـوعـجـمال
 

 التوزيع الجغرافي لصادرات أعضاء غرفة صناعة الزرقاء:
عام خالل يبين التوزيع الجغرافي لصادرات اعضاء غرفة صناعة الزرقاء من المنتجات الصناعية 

سيوية واآلمن أسواق الدول العربية واالوروبية  اً كبير  اً أن صادرات أعضاء الغرفة شممت عدد 3102
 كالتالي:ودول أمريكيا الشمالية 

 

 الصادرات إلى دول أمريكا الشمالية: .0
شكمت صادرات المؤسسات الصناعية المنتسبة لغرفة صناعة الزرقاء الى أسواق دول أمريكا الشمالية 

عام خالل ( مميون دوالر أمريكي 61897% من المجموع الكمي لمصادرات بقيمة بمغت )50 ما نسبتو
 .( مميون دوالر أمريكي.2769)والتي بمغت  3103عام  %( مقارنة مع00)زيادة قدرىا ب 2 3102

 
 



 الصادرات إلى مجموعة الدول العربية:  .3
( 20697) مجموعوما  3102عام خالل بمغت قيمة الصادرات المتجية الى مجموعة الدول العربية 

 3102عام خالل كمي لمصادرات %( من المجموع ال61مميون دوالر أمريكي مشكمة بذلك ما نسبتو )
( 38690)والتي بمغت قيمة الصادرات فيو ما مجموعو  3103 عام %( مقارنة مع03)بزيادة  قدرىا 

 .مميون دوالر أمريكي
 

 موزعة جغرافياً  3102-3103عامي خالل صادرات منتسبي غرفة صناعة الزرقاء 

 ـة / الـدولولـدال

دوالر  ونمي/ملصادرات ا محج
 بة التغيرنس ي كمريأ
3103 3102 

 %00+  61897 .2769 دول أمريكا الشمالية 
 %03+  20697 38690 الدول العربية 

 %7 - 3692 37 الدول اآلسيوية غير العربية 
 %61+  0195 695 دول االتحاد األوروبي 

 %05 + 2 397 الدول االفريقية غير العربية
 %8 - 2097 2695 دول أخرى 

 %01+  6.597 ..770 مجموعال
 

 

 

ً صادرات منتسبي غرفة صناعة الزرقاء خالل عام 2013 موزعة جغرافيا

 دول االتحاد األوروبي

%1.3

الدول اآلسوية غير العربية

%3.1 

الدول العربية

%40 

دول اخرى

%3.9

الدول االفريقية غير العربية

%0.7

دول أمريكا الشمالية 

%51

 
 

 



 الصادرات إلى الدول اآلسيوية غير العربية:  .2
( مميون دوالر أمريكي 3692ما مجموعو )الى الدول اآلسيوية غير العربية  بمغت قيمت الصادرات

عام خالل من قيمة الصادرات الكمية %( 290)مشكمة بذلك ما نسبتو  3102 لمعام 3102عام خالل 
 .%(7) انخفاض بمغتوبنسبة  3103 عام خاللمميون دوالر أمريكي ( 37مقارنة مع ) 3102

 
 الصادرات إلى دول االتحاد األوروبي: .0

من قيمة  %(092)ما نسبتو  3102عام خالل شكمت الصادرات الى دول االتحاد األوروبي 
دوالر  مميون( 695مع )مقارنة  ،( مميون دوالر أمريكي0195الصادرات الكمية وبقيمة اجمالية بمغت )

 .%(61بمغت ) ارتفاعوبنسبة ، 3103 عامخالل أمريكي 
 

 غير العربية:  االفريقيةالصادرات إلى الدول  .5
خالل ( مميون دوالر أمريكي 2غير العربية ما مجموعو ) االفريقيةبمغت قيمت الصادرات الى الدول 

( مميون دوالر 397) %( من قيمة الصادرات الكمية مقارنة مع1.6مشكمة بذلك ما نسبتو ) 3102عام 
 .%(05بمغت ) ارتفاعوبنسبة ، 3103عام أمريكي خالل 

 
 

 صادرات المؤسسات الصناعية حسب المحافظة )الزرقاء / المفرق(.
ة المؤسسات الصناعية المنتسبة لغرفة صناعة الزرقاء والواقعة في محافظة نسبة مساىمبمغت 

من المجموع الكمي لمصادرات بقيمة %( 777) حوالي 3102خالل عام الصادرات  المفرق في
  .( مميون دوالر أمريكي4..1إجمالية بمغت )

 
قطاعات، حيث  خمسةمن  3102خالل عام وجاءت صادرات منتسبي الغرفة في محافظة المفرق 

( مميون 41.1بقيمة صادرات بمغت ) االولىالمرتبة  الصناعات البالستيكية والمطاطية احتل قطاع
المرتبة الثانية بقيمة  الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميلتل قطاع دوالر أمريكي، واح

الصناعات التموينية قطاع  الثالثةواحتل المرتبة  ( مميون دوالر أمريكي،44.4صادرات بمغت )
واحتل قطاع  ( مميون دوالر امريكي،5بقيمة صادرات بمغت ) والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية

( مميون دوالر 4.1المرتبة الرابعة بقيمة بمغت ) ميف والورق والكرتون والموازم المكتبيةالتعبئة والتغ
بقيمة  الخامسةالمرتبة  الصناعات اليندسية والكيربائية وتكنولوجيا المعمومات قطاع أمريكي، واحتل

ي واالثاث ف بينما جاء قطاع الصناعات الخشبية( مميون دوالر أمريكي، 6.840صادرات بمغت )
الجدول التالي يوضح قيم و  ،( مميون دوالر أمريكي40..6بقيمة صادرات بمغت )المرتبة الخامسة 



عممًا  ،الصادرات لمقطاعات الصناعية المصدرة من المؤسسات الصناعية الواقعة في محافظة المفرق
 :بأن ىذه القيم تشمل المؤسسات الصناعية المنتسبة لغرفة صناعة الزرقاء فقط

 
 محافظة المفرق من المنتجات الصناعيةعضاء الغرفة في اصادرات 

 موزعة قطاعياً  3102خالل عام  

 ات /مميون دوالر أمريكيدر صاال ــاعـطـقال

 41.1 الصناعات البالستيكية والمطاطية
 44.4 الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل

 5 الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية
 4.1 التعبئة والتغميف والورق والكرتون والموازم المكتبية

 6.840 الصناعات اليندسية والكيربائية وتكنولوجيا المعمومات
 40..6 الصناعات الخشبية واألثاث

 4..1 الـمـجـمـوع
 


