 879,5مميون دوالر الصادرات الصناعية ألعضاء غرفة صناعة الزرقاء
خالل عام 4102
 ارتفعت صادرات أعضاء الغرفة خالل عام  4102بنسبة .%00
 أصدرت الغرفة ( )07875شهادة منشأ خالل عام .4102

 بمغت قيمة الصادرات ألعضاء الغرفة ما مجموعه  879,5مميون دوالر أمريكي.

 شكمت الصادرات إلى أسواق امريكا الشمالية ما نسبته  %29ولمدول العربية ما نسبته
.%77

 الواليات المتحدة االمريكية والعراق والسعودية اهم الشركاء التجاريين العضاء الغرفة.
بمغ عدد شيادات المنشأ التي أصدرتيا غرفة صناعة الزرقاء خالل عام  4102ما مجموعو

( )07831شيادة منشأ مقارنة مع ( )07437شيادة منشأ خالل عام  ،4107وحققت صادرات
محافظتي الزرقاء والمفرق من المنتجات الصناعية ارتفاعا خالل عام  4102الماضي بنسبة بمغت

( )%00لتبمغ ما مجموعو ( )838,1مميون دوالر أمريكي مقارنة بالعام  4107والتي بمغت قيمة
الصادرات فيو ما مجموعو ( )381,3مميون دوالر أمريكي ،وجاء ىذا اإلرتفاع مدعوماً بحجم
التصدير الكبير الذي حافظت عميو بعض القطاعات الصناعية كقطاع الصناعات الجمدية

والمحيكات ،وقطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ،وقطاع الصناعات
البالستيكية والمطاطية ،وقطاع الصناعات اليندسية والكيربائية وتكنولوجيا المعمومات ،والتي احتمت
المراتب األولى في حجم التصدير.

وكانت الوجية الرئيسية لصادرات منتسبي غرفة صناعة الزرقاء ىي أسواق دول أمريكا الشمالية،

حيث بمغت نسبة صادرات األعضاء الى أسواق أمريكا الشمالية ما نسبتو ( )%28,8من المجموع
الكمي لمصادرات بقيمة اجمالية بمغت ( )278مميون دوالر أمريكي ،وكانت الوجية الثانية لصادرات
أعضاء الغرفة ىي اسواق الدول العربية بقيمة اجمالية بمغت ( )770,1مميون دوالر أمريكي ،لتساىم

بما قيمتو ( )%73,3من حجم التصدير الكمي ألعضاء الغرفة ،بينما بمغت نسبة صاد ارت أعضاء
الغرفة إلى دول االتحاد األوروبي ما قيمتو ( )%0,8من حجم التصدير الكمي.
اما بالنسبة الىم الشركاء التجارين العضاء غرفة صناعة الزرقاء خالل عام  ،4102فقد احتمت
الواليات المتحدة االمريكية المرتبة االولى بقيمة صادرات بمغت ( )203,8مميون دوالر امريكي ،وجاء

في المرتبة الثانية العراق بقيمة صادرات بمغت ( )013,8مميون دوالر امريكي ،وفي المرتبة الثالثة
السعودية بقيمة صادرات بمغت ( )23,0مميون دوالر امريكي.
وتركزت صادرات اعضاء غرفة صناعة الزرقاء من منتجات االمبوالت البالستيكية ،صاندويش بنل،
انابيب بالستيكية ،خزانات بالستيكية ،كمور ،دىانات ،كيبالت كيربائية ،سيارات اسعاف مجمعة،
ورق بولي بروبمين ،مشروبات غازية ،معسل ،ادوية بيطرية وزراعية ،اسمدة ،مركزات االعالف،
حجر بناء ،اثاث مكتبي ،سطحات شاحنات ،ىياكل معدنية ،معجون بندورة ،احبار ،حالوة ،طحينية،

اجبان ،زعتر واعشاب ،اكياس بالستيكية ،جمود.

وفيما يتعمق بصادرات أعضاء غرفة صناعة الزرقاء خالل شير كانون أول من العام الماضي بمغت

ما مجموعو ( )38,4مميون دوالر أمريكي بنسبة زيادة بمغت ( )%01مقارنة مع قيمة صادرات
أعضاء الغرفة خالل شير كانون اول من عام  4107والذي بمغت قيمة الصادرات فيو ما مجموعو

( )30مميون دوالر أمريكي ،وانخفضت صادرات شير كانون اول الماضي بنسبة بمغت ()%8
مقارنة مع شير تشرين ثاني الذي سبقو والذي بمغت قيمة الصادرات فيو ما مجموعو ( )81,3مميون

دوالر أمريكي.

ترتيب القطاعات حسب حجم التصدير
أوالً :قطاع الصناعات الجمدية والمحيكات

حافظ قطاع الصناعات الجمدية والمحيكات عمى قيادة الصادرات الصناعية لمحافظتي الزرقاء

والمفرق وذلك لتحقيقو المرتبة االولى عمى مستوى صادرات أعضاء الغرفة بقيمة بمغت ()237,12

مميون دوالر أمريكي خالل عام  4102محققاً نسبة زيادة قدرىا ( )%8مقارنة مع قيمة صادرات

القطاع خالل عام  4107والتي بمغت ( )427,77مميون دوالر أمريكي ،منيا ( )270,3مميون دوالر

أمريكي صادرات المؤسسات الصناعية القائمة في مجمع الضميل الصناعي والمنتسبة لمغرفة والتي
شكمت ما نسبتو ( )%87من المجموع الكمي لصادرات قطاع الصناعات الجمدية والمحيكات خالل

عام  ،4102وبنسبة ارتفاع بمغت ( )%3مقارنة مع صادراتيا خالل نفس الفترة لمعام  4107والتي
بمغت ( )210,3مميون دوالر أمريكي.

ثانياً :قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية

احتمت صادرات قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية المرتبة الثانية بقيمة
بمغت ( )001,08مميون دوالر أمريكي خالل عام  4102منخفضة بنسبة ( )%1ومحافظة عمى
ترتيبيا كثاني القطاعات المصدرة خالل عام  4107والتي بمغت قيمة صادرات القطاع فيو ما

مجموعو ( )121,77مميون دوالر أمريكي.
ثالثاً :قطاع الصناعات البالستيكية والمطاطية

حافظ قطاع الصناعات البالستيكية والمطاطية عمى المرتبة الثالثة في قيمة الصادرات حيث بمغت
قيمة صادرات القطاع خالل عام  4102ما مجموعو ( )84,18مميون دوالر أمريكي وبنسبة ارتفاع

بمغت ( )%3مقارنة مع قيمة صادرات القطاع خالل عام  4107والتي بمغت ( )86,58مميون دوالر
أمريكي.
رابعاً :قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعمومات

تقدمت صادرات قطاع الصناعات اليندسية والكيربائية وتكنولوجيا المعمومات من المرتبة الخامسة

خالل عام  4107الى المرتبة الرابعة خالل عام  4102لتبمغ ما قيمتو ( )33,83مميون دوالر

أمريكي بنسبة ارتفاع بمغت بنسبة ( )%78عن عام  4107والتي بمغت فيو قيمة الصادرات ما
مجموعو ( )14,83مميون دوالر أمريكي.

خامساً :قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل

تراجع قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل من المرتبة الرابعة خالل عام  4107الى

المرتبة الخامسة خالل عام  4102بقيمة صادرات بمغت ( )32,30مميون دوالر أمريكي بنسبة ارتفاع

بمغت ( )%44مقارنة مع قيمة صادرات القطاع خالل عام  4107والتي بمغت ما مجموعو ()14,83

مميون دوالر أمريكي.
وتوزعت بقية الصادرات عمى القطاعات األخرى من المرتبة السادسة الى التاسعة عمى التوالي،
قطاع الصناعات العالجية والموازم الطبية بقيمة صادرات بمغت ( )78,22مميون دوالر أمريكي ،تاله
قطاع التعبئة والتغميف والورق والكرتون والموازم المكتبية بقيمة صادرات بمغت ( )41,31مميون دوالر

أمريكي ،ثم قطاع الصناعات االنشائية بقيمة صادرات بمغت ( )00,32مميون دوالر أمريكي ،تاله
قطاع الصناعات الخشبية واألثاث بقيمة صادرات بمغت ( )0,18مميون دوالر أمريكي.
ترتيب القطاعات حسب قيم التصدير 4102-4107 /
الصادرات /مميون دوالر
أمريكي

الـقـطــاع

4107

نسبة التغير

4102

الصناعات الجمدية والمحيكات

463,54 427,77

%8 +

الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية

115,19 121,77

%1 -

الصناعات البالستيكية والمطاطية

86,58

92,79

%3 +

الصناعات اليندسية والكيربائية وتكنولوجيا المعمومات

48,12

66,97

%78 +

الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل

52,87

64,71

%44 +

الصناعات العالجية والموازم الطبية

25,47

38,44

%10 +

التعبئة والتغميف والورق والكرتون والموازم المكتبية

27,42

25,77

%3 -

الصناعات االنشائية

5,26

11,74

%047 +

الصناعات الخشبية واألثاث

1,76

1,79

%7 +

الصناعات التعدينية

7,775

-

-

الـمـجـمـوع

795,6

879,5

%00 +

ترتيب القطاعات حسب نسبة نمو الصادرات
وفيما يتعمق بالقطاعات التي حققت نمواً في قيم الصادرات خالل عام  4102فقد نمت صادرات

سبعة قطاعات وانخفضت صادرات قطاعين كمايمي:


حقق قطاع الصناعات االنشائية اعمى نسبة نمو والتي بمغت ( )%047بفضل ارتفاع
صادرات القطاع من منتجات حديد التسميح ،والجدران االسمنتية الجاىزة ،وحجر البناء.

 واحتل قطاع الصناعات العالجية والموازم الطبية المرتبة الثانية بنسبة نمو بمغت ()%10
نتيجة الرتفاع التصدير من منتجات االدوية البيطرية والمحاليل والكواشف الطبية.

 كما احتل قطاع الصناعات اليندسية والكيربائية وتكنولوجيا المعمومات المرتبة الثالثة في
نسبة نمو الصادرات والتي بمغت ( )%78مدعوماً بصادرات الكيبالت الكيربائية ،باصات
االسعاف المجمعة ،البيوت الزراعية ،البراميل المعدنية ،باالت الحديد.

 وحقق قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل نسبة نمو بمغت ( )%44ليحتل
المرتبة الرابعة نتيجة الرتفاع صادرات القطاع من منتجات الدىانات ،الزيوت المعدنية،

االسمدة ،منظفات كيماوية ،دىانات.

 ونمت صادرات قطاع الصناعات الجمدية والمحيكات بنسبة ( )%8محتمة المرتبة الخامسة
مدعوماً بزيادة صادرات االلبسة.

 اما قطاع الصناعات البالستيكية والمطاطية فقد نما بنسبة ( )%3نتيجة لزيادة صادرات
القطاع من منتجات االمبوالت البالستيكية ،المواسير والترنكات وقطع الكيرباء ،صاندويش

بانل ،االكياس البالستيكية.

 كما نما قطاع الصناعات الخشبية واألثاث بنسبة ( )%7لزيادة صاد ارت القطاع من منتجات
االثاث المكتبي.

ترتيب القطاعات التي نمت قيم صادرتها 4102-4107 /
الصادرات /مميون دوالر
أمريكي

الـقـطــاعات

نسبة الزيادة

4107

4102

الصناعات االنشائية

5,26

11,74

%047 +

الصناعات العالجية والموازم الطبية

25,47

38,44

%10 +

الصناعات اليندسية والكيربائية وتكنولوجيا المعمومات

48,12

66,97

%78 +

الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل

52,87

64,71

%44 +

الصناعات الجمدية والمحيكات

463,54 427,77

%8 +

الصناعات البالستيكية والمطاطية

86,58

92,79

%3 +

الصناعات الخشبية واألثاث

1,76

1,79

%7 +

 انخفضت صادرات قطاع التعبئة والتغميف والورق والكرتون والموازم المكتبية بنسبة ()%3
نتيجة النخفاض صادرات القطاع من منتجات ورق البولي بروبمين وفوط االطفال.
 انخفضت صادرات قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية بنسبة
( )%1نتيجة النخفاض صادرات القطاع من منتجات المشروبات الغازية بشكل رئيسي.
ترتيب القطاعات التي انخفضت قيم التصدير فيها 4102-4107 /
الصادرات /مميون دوالر
أمريكي

الـقـطــاعات

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

نسبة الزيادة

4107

4102

27,42

25,77

%3 -

115,19 121,77

%1 -

التوزيع الجغرافي لصادرات أعضاء غرفة صناعة الزرقاء
يبين التوزيع الجغرافي لصادرات اعضاء غرفة صناعة الزرقاء من المنتجات الصناعية خالل عام
 4102أن صادرات أعضاء الغرفة تتجو نحو األسواق الدولية الممتدة في جميع القارات وشممت

كبير من أسواق الدول العربية واالوروبية واآلسيوية ودول امريكا الشمالية.
عدداً اً

صادرات منتسبي غرفة صناعة الزرقاء خالل عامي  4102-4107موزعة جغرافياً
حجم الصادرات /مميون دوالر

الـدولـة  /الـدول

أمريكي

نسبة التغير

4107

4102

دول أمريكا الشمالية

218,3

278,1

%3 +

الدول العربية

703,3

770,1

%2 +

الدول اآلسيوية غير العربية

42,7

24,1

%37 +

دول االتحاد األوروبي

01,1
7

03,0

%37 +

4,8

%3 -

70,3

28,0

%14 +

795,6

879,5

%00 +

الدول االفريقية غير العربية
دول أخرى
المجموع

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

ما نسبتو  %28,8من المجموع الكمي لمصادرات بقيمة بمغت ( )278مميون دوالر أمريكي خالل عام
 4102بزيادة قدرىا ( )%3مقارنة مع عام  4107والتي بمغت ( )218,3مميون دوالر أمريكي،
وتشير البيانات ان منتجات االلبسة شكمت الصادرات الرئيسية لمقطاع الى دول امريكا الشمالية

وبالتحديد الواليات المتحدة االمريكية التي احتمت المرتبة االولى بقيمة صادرات بمغت ()203,8

مميون دوالر امريكي.

 .4الصادرات إلى مجموعة الدول العربية:
بمغت قيمة الصادرات المتجية الى مجموعة الدول العربية خالل عام  4102ما مجموعو ()770,1

مميون دوالر أمريكي مشكمة بذلك ما نسبتو ( )%73,3من المجموع الكمي لمصادرات خالل عام
 4102بزيادة قدرىا ( )%2مقارنة مع عام  4107والتي بمغت قيمة الصادرات فيو ما مجموعو

( )703,3مميون دوالر أمريكي ،وتنوعت المنتجات المصدرة الى الدول العربية لتشمل المواد
االنشائية والغذائية والكيماوية والبالستيكية.

احتمت العراق المرتبة االولى في قيم الصادرات المتجية الى الدول العربية بقيمة صادرات بمغت
( )013,8مميون دوالر امريكي ،تمتيا المممكة العربية السعودية بقيمة صادرات بمغت ( )23,0مميون
دوالر امريكي ،وجاءت في المرتبة الثالثة سوريا بقيمة صاردات بمغت ( )42,4مميون دوالر.

ابرز قيم الصادرات الى الدول العربية خالل عام 4102
الدولة

قيم الصادرات  /مميون

ابرز المنتجات

دوالر

االمبوالت البالستيكية ،صاندويش بنل ،انابيب بالستيكية،
خزانات بالستيكية ،كمور ،دىانات ،كيبالت كيربائية،

العراق

013,8

المممكة العربية السعودية

23,0

سوريا

42,4

فمسطين

03,8

االمارات

07,8

لبنان

00,0

الكويت

8,3

مصر

8,8

السودان

8,7

اليمن

8,1

سيارات اسعاف مجمعة ،ورق بولي بروبمين ،مشروبات
غازية ،معسل ،ادوية بيطرية وزراعية ،اسمدة ،مركزات
االعالف.
حجر بناء ،صاندويش بنل ،اثاث مكتبي ،دىانات ،بيوت
زراعية ،رديترات ،ىناجر ،سطحات شاحنات ،خميرة،
حالوة ،طحينية ،اجبان ،معجون بندورة ،ادوية زراعية

وبيطرية.

االمبوالت البالستيكية ،صاندويش بنل ،كمور ،دىانات،
فوط اطفال ،معجون بندورة ،ادوية بيطرية وزراعية.
االمبوالت البالستيكية ،دىانات ،احبار طباعة ،مشروبات
غازية ،شيبس ،معجون بندورة.
فراشي دىانات ،دىانات ،اسمدة ،رديترات ،حالوة،

طحينية ،اجبان ،زعتر واعشاب ،معسل.

االمبوالت البالستيكية ،صاندويش بنل ،اكياس بالستيكية،
اثاث مكتبي ،دىانات ،كمور ،معسل ،جمود.
صاندويش بنل ،منظفات ،دىانات ،ورق بولي ،حالوة،
طحينية ،اجبان ،زعتر واعشاب ،معسل ،ادوية بيطرية
وزراعية.
اسمدة ،احبار ،دىانات ،مشروبات غازية ،معسل ،مركزات

اعالف ،ادوية بيطرية وزراعية.

دىانات ،احبار ،اسمدة ،امبوالت بالستيكية ،ادوية زراعية
وبيطرية.
ىياكل معدنية ،ادوية زراعية وبيطرية ،دىانات ،احبار،
ورق بولي بروبمين ،عصائر ،حالوة ،طحينة.

 .7الصادرات إلى الدول اآلسيوية غير العربية:
بمغت قيمت الصادرات الى الدول اآلسيوية غير العربية ما مجموعو ( )24مميون دوالر أمريكي خالل
عام  4102مشكمة بذلك ما نسبتو ( )%2,8من قيمة الصادرات الكمية خالل عام  4102مقارنة مع

( )42مميون دوالر أمريكي خالل عام  4107وبنسبة ارتفاع بمغت ( ،)%37وكانت تركيا من اىم
الدول االسيوية التي شممتيا صادرات اعضاء الغرفة بقيمة بمغت حوالي ( )3,3مميون دوالر امريكي
تركزت بمنتجات االنبوالت البالستيكية ،المعسل ،الجمود ،كما كانت اليند من اىم الدول االسيوية

المصدر الييا بقيمة بمغت حوالي ( )3,4مميون دوالر شممت منتجات قوالب الرصاص واالدوية
الزراعية والبيطرية ،كما بمغت الصادرات الى كوريا حوالي ( )7,1مميون دوالر امريكي.
ابرز قيم الصادرات الى الدول االسيوية غير العربية خالل عام 4102
الدولة

قيم الصادرات  /مميون

ابرز المنتجات

دوالر

تركيا

3,3

االمبوالت البالستيكية ،معسل ،جمود.

الهند

3,4

قوالب رصاص ،ادوية بيطرية وزراعية ،باالت حديد.

كوريا

7,1

باالت حديد ،البسة ،دىانات.

باكستان

7,0

ادوية بيطرية وزراعية ،جمود ،براميل معدنية ،اسمدة

 .2الصادرات إلى دول االتحاد األوروبي:
شكمت الصادرات الى دول االتحاد األوروبي خالل عام  4102ما نسبتو ( )%0,8من قيمة
الصادرات الكمية وبقيمة اجمالية بمغت ( )03,0مميون دوالر أمريكي ،مقارنة مع ( )01,1مميون

دوالر أمريكي خالل عام  ،4107وبنسبة ارتفاع بمغت ( ،)%37وشممت المنتجات المصدرة الى دول

االتحاد ىولندا بقيمة صادرات بمغت ( )1,4مميون دوالر ،والمانيا بقيمة صادرات بمغت ( )2,1مميون

دوالر ،والمممكة المتحدة بقيمة صادرات بمغت ( )2,1مميون دوالر ،وشممت المنتجات المصدرة الى
االتحاد االوربي عدة منتجات اىميا االلبسة والمعسل والحالوة والطحينية.

ابرز قيم الصادرات الى دول االتحاد االوروبي خالل عام 4102
الدولة

قيم الصادرات  /مميون

ابرز المنتجات

دوالر

هولندا

1,4

باالت حديد ،حالوة ،طحينية ،البسة ،زعتر واعشاب.

المانيا

2,1

معسل

المممكة المتحدة

2,1

البسة ،رديترات ،باالت حديد ،حالوة ،طحينية.

ايطاليا

0,4

حالوة ،طحينية ،جمود ،البسة.

 .5الصادرات إلى الدول االفريقية غير العربية:
بمغت قيمت الصادرات الى الدول االفريقية غير العربية ما مجموعو ( )4,8مميون دوالر أمريكي
خالل عام  4102مشكمة بذلك ما نسبتو ( )%1,7من قيمة الصادرات الكمية مقارنة مع ( )7مميون

دوالر أمريكي خالل عام  ،4107وبنسبة انخفاض بمغت ( ،)%3وتركزت الصادرات الى الدول

االفريقية غير العربية عمى منتجات االدوية البيطرية والزراعية ،االسمدة ،حيث كانت اوغندا من اىم

الدول التي تم التصدير الييا بقيمة بمغت ( )0,4مميون دوالر.
ابرز قيم الصادرات الى الدول االفريقية غير العربية خالل عام 4102
قيم الصادرات  /مميون

الدولة

ابرز المنتجات

دوالر

اوغندا

0,4

ادوية بيطرية وزراعية.

كينيا

1,1

اسمدة ، ،براميل حديدية ،ادوية بيطرية وزراعية.

جنوب افريقيا

1,2

البسة ،معسل ،كمور ،ادوية بيطرية وزراعية.

صادرات المؤسسات الصناعية المنتسبة لمغرفة في محافظة المفرق
بمغت نسبة مساىمة المؤسسات الصناعية المنتسبة لغرفة صناعة الزرقاء والواقعة في محافظة

المفرق في الصادرات خالل عام  4102حوالي ( )%8من المجموع الكمي لمصادرات بقيمة إجمالية
بمغت ( )76,66مميون دوالر أمريكي.

صادرات اعضاء الغرفة في محافظة المفرق من المنتجات الصناعية
الـقـطــاع

خالل عام  4102موزعة قطاعياً

الصادرات /مميون دوالر أمريكي

الصناعات البالستيكية والمطاطية

57,86

الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل

23,53

الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية

5,27

الصناعات اليندسية والكيربائية وتكنولوجيا المعمومات

4,46

الصناعات الجمدية والمحيكات

2,81

التعبئة والتغميف والورق والكرتون والموازم المكتبية

2,76

الصناعات الخشبية واألثاث

1,381

الـمـجـمـوع

86,68

وجاءت صادرات منتسبي الغرفة في محافظة المفرق خالل عام  4102من سبعة قطاعات ،حيث
احتل قطاع الصناعات البالستيكية والمطاطية المرتبة االولى بقيمة صادرات بمغت ( )57,86مميون
دوالر أمريكي ،واحتل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل المرتبة الثانية بقيمة
صادرات بمغت ( )23,53مميون دوالر أمريكي ،واحتل المرتبة الثالثة قطاع الصناعات التموينية
والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية بقيمة صادرات بمغت ( )5,27مميون دوالر امريكي.
واحتل قطاع الصناعات اليندسية والكيربائية وتكنولوجيا المعمومات المرتبة الرابعة بقيمة بمغت

( )4,46مميون دوالر أمريكي ،واحتل قطاع الصناعات الجمدية والمحيكات المرتبة الخامسة بقيمة
صادرات بمغت ( )2,8مميون دوالر أمريكي ،بينما جاءت صادرات قطاع التعبئة والتغميف والورق
والكرتون والموازم المكتبية في المرتبة السادسة بقيمة صادرات بمغت ( )2,76مميون دوالر أمريكي،
واحتل قطاع الصناعات الخشبية واالثاث المرتبة السابعة بقيمة صادرات بمغت ( )1,38مميون دوالر

أمريكي ،عمماً بأن ىذه القيم تشمل المؤسسات الصناعية المنتسبة لغرفة صناعة الزرقاء فقط.

