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 5102تقرير الصادرات لعام 

 
 

 5102لعام ممخص المؤشرات الرئيسية 
 مميون دوالر أمريكي 91909 قيمة الصادرات
 بالمائة 403 نسبة االرتفاع

 شهادة منشأ 03011 فةعدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغر 
 بالمائة 29 الصادرات ألسواق دول أمريكا الشمالية

 بالمائة 4501 الصادرات ألسواق الدول العربية
 بالمائة 01 نسبة انخفاض الصادرات الى الدول العربية

 الواليات المتحدة االمريكية العراق، السعودية، الكويت أهم الشركاء التجاريين العضاء الغرفة

 
 تقريرال
 

ما مجموعو  5109خالل عام بمغ عدد شيادات المنشأ التي أصدرتيا غرفة صناعة الزرقاء 
بنسبة ارتفاع بمغت  5108( شيادة منشأ خالل عام 9;>07( شيادة منشأ مقارنة مع )>>080)
صادرات محافظتي الزرقاء والمفرق من المنتجات الصناعية ارتفاعا خالل عام  حققت، و %(5,7)

العام ب( مميون دوالر أمريكي مقارنة :,=1=)لتبمغ ما مجموعو %( ,74ماضي بنسبة بمغت )ال 5109
 .( مميون دوالر أمريكي49=;>)ة الصادرات فيو ما مجموعو والتي بمغت قيم 5108

 
بنمو صادرات قطاع مدعومًا  ارتفاع الصادرات الصناعية لمحافظتي الزرقاء والمفرق وجاء

وبنسبة ارتفاع بمغت  التي تجاوزت نصف مميار دوالر امريكي كاتالصناعات الجمدية والمحي
بصادرات تجاوزت المئة  ، وقطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية%(:0)

 .%(5وبنسبة ارتفاع بمغت ) المميون دوالر امريكي
 

ئيسي عمى أداء القطاعات وكان لالحداث السياسية التي تشيدىا منطقة الشرق االوسط تأثير ر 
الصناعية االخرى بإنخفاض صادرات ىذه القطاعات بنسب متفاوتة، حيث أن أغالق المعابر 
الحدودية مع سوريا والعراق كان لو أثر سمبي عمى حجم التصدير ليذه القطاعات بسبب خسارة 

لعقبة باتجاه ميناء اسواق ىذه البمدان اضافة الى ارتفاع كمف الشحن بحرا الى العراق من ميناء ا
 البصرة.



%( النخفاض صادراتو من :>وكان أكبر إنخفاض بالصادرات لقطاع الصناعات االنشائية بنسبة )
وأقل نسبة انخفاض ، 5109( مميون دوالر عام 0:,0الى ) 5108( مميون دوالر عام 8;,00)

%( النخفاض 5بة )بنس الصناعات اليندسية والكيربائية وتكنولوجيا المعموماتلصادرات قطاع 
 5109( مميون دوالر عام 9,9:الى ) 5108( مميون دوالر عام =,::صادراتو من )

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

%( من المجموع :9ما نسبتو )حيث بمغت نسبة صادرات األعضاء الى أسواق أمريكا الشمالية 
وكانت الوجية الثانية لصادرات ( مميون دوالر أمريكي، >,>91لكمي لمصادرات بقيمة اجمالية بمغت )ا

، لتساىم ( مميون دوالر أمريكي9,>=5الدول العربية بقيمة اجمالية بمغت )أعضاء الغرفة ىي اسواق 
أعضاء  %( من حجم التصدير الكمي ألعضاء الغرفة، بينما بمغت نسبة صادرات>,75بما قيمتو )

 .%( من حجم التصدير الكمي5,8الغرفة إلى دول االتحاد األوروبي ما قيمتو )
 

، فقد احتمت 5109اما بالنسبة الىم الشركاء التجارين العضاء غرفة صناعة الزرقاء خالل عام 
، وجاء ( مميون دوالر امريكي8>8الواليات المتحدة االمريكية المرتبة االولى بقيمة صادرات بمغت )

( مميون دوالر امريكي، وفي المرتبة الثالثة 8,>00المرتبة الثانية العراق بقيمة صادرات بمغت ) في
 .( مميون دوالر امريكي>,90السعودية بقيمة صادرات بمغت )

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

%( مقارنة مع قيمة صادرات أعضاء 07)بنسبة زيادة بمغت أمريكي  ( مميون دوالر>>ما مجموعو )
( 5,>;والذي بمغت قيمة الصادرات فيو ما مجموعو ) 5108كانون اول من عام الغرفة خالل شير 

%( مقارنة 00بنسبة بمغت ) الماضي كانون اولادرات شير صكما ارتفعت مميون دوالر أمريكي، 
( مميون دوالر :,=;لذي بمغت قيمة الصادرات فيو ما مجموعو )الذي سبقو وا ثانيتشرين مع شير 

 .أمريكي
 

 ترتيب القطاعات حسب حجم التصدير
 

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

( 0;,>97بقيمة بمغت )عمى مستوى صادرات أعضاء الغرفة  االولىالمرتبة  والمفرق وذلك لتحقيقو
مقارنة مع قيمة صادرات  (%07)زيادة قدرىا  محققًا نسبة 5109عام خالل  دوالر أمريكي يونمم



( مميون دوالر ;,:90منيا )مميون دوالر أمريكي،  (8:7,98والتي بمغت ) 5108 عامخالل لقطاع ا
والتي  ائمة في مجمع الضميل الصناعي والمنتسبة لمغرفةلمؤسسات الصناعية القاأمريكي صادرات 
خالل  لصناعات الجمدية والمحيكاتا قطاع%( من المجموع الكمي لصادرات :=)شكمت ما نسبتو 

والتي  5108 لمعام نفس الفترةصادراتيا خالل مقارنة مع  (%51) بمغت ارتفاع ، وبنسبة5109عام 
 .( مميون دوالر أمريكي:,870بمغت )

 

 5102-5103تيب القطاعات حسب قيم التصدير / تر 

 ــاعـطـقال
ات /مميون دوالر در صاال

 نسبة التغير أمريكي
5103 5102 

 %:0+  335,,6 45,364 الصناعات الجمدية والمحيكات

 %5+  553311 556351 الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية

 %:5 - 5,321 11321 مطاطيةالصناعات البالستيكية وال

 %5 - 56365 55313 الصناعات اليندسية والكيربائية وتكنولوجيا المعمومات

 %; - 61311 54335 الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل

 %; - 6353, 344,, الصناعات العالجية والموازم الطبية

 %08 - ,1132 16332 التعبئة والتغميف والورق والكرتون والموازم المكتبية

 %:> - 5355 55334 الصناعات االنشائية

 %;5 - 233,1 5321 الصناعات الخشبية واألثاث

 - - - الصناعات التعدينية

 %403+  91909 1,902 ـمـوعـجـمال
 

 تموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانيةت الاعاصنال ثانيًا:  قطاع
بقيمة  المرتبة الثانية ية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانيةتموينت الاعاصنال قطاع صادراتاحتمت 
ومحافظة عمى ترتيبيا %( 5) بنسبة مرتفعة 5109عام خالل دوالر أمريكي  ونميم( 55,;00بمغت )

والتي بمغت قيمة صادرات القطاع فيو ما مجموعو  5108 كثاني القطاعات المصدرة خالل عام
  .أمريكي دوالر ( مميون55645)
 
 



 الصناعات البالستيكية والمطاطية ثالثًا:  قطاع
عمى  قطاع الصناعات البالستيكية والمطاطيةحافظ %(، :5بالرغم من انخفاض صادرتو بنسبة )

ما مجموعو  5109حيث بمغت قيمة صادرات القطاع خالل عام المرتبة الثالثة في قيمة الصادرات 
والتي بمغت  5108 عامخالل ة صادرات القطاع مقارنة مع قيم( مميون دوالر أمريكي =1,>:)
 .( مميون دوالر أمريكي11321)

 قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعموماتًا:  رابع
ما  5109خالل عام  الصناعات اليندسية والكيربائية وتكنولوجيا المعموماتقطاع صادرات  بمغت
والتي بمغت فيو  5108عن عام %( 5) انخفاض بمغت بةبنسدوالر أمريكي  ونميم( ;:9,9:)قيمتو 

 .يكمريأ( مميون دوالر ;=,::ما مجموعو )قيمة الصادرات 
 

 ًا:  قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميلخامس
بقيمة  5109خالل عام  المرتبة الخامسة الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل قطاعاحتل 

قيمة صادرات  مع%( مقارنة ;بمغت ) نخفاضاأمريكي بنسبة  ردوال ونيمم( 5=,=9)صادرات بمغت 
 .( مميون دوالر أمريكي0;,8:مجموعو )والتي بمغت ما  5108 عام خاللالقطاع 

 
عمى التوالي،  التاسعةوتوزعت بقية الصادرات عمى القطاعات األخرى من المرتبة السادسة الى 

، تاله ( مميون دوالر أمريكي;:,79بقيمة صادرات بمغت ) الصناعات العالجية والموازم الطبيةقطاع 
( مميون دوالر 55,17التعبئة والتغميف والورق والكرتون والموازم المكتبية بقيمة صادرات بمغت )قطاع 

تاله ( مميون دوالر أمريكي، 0:,0الصناعات االنشائية بقيمة صادرات بمغت )قطاع ثم أمريكي، 
 .( مميون دوالر أمريكي=>;,1الصناعات الخشبية واألثاث بقيمة صادرات بمغت )قطاع 

 

 



 التوزيع الجغرافي لصادرات أعضاء غرفة صناعة الزرقاء
 

عام خالل يبين التوزيع الجغرافي لصادرات اعضاء غرفة صناعة الزرقاء من المنتجات الصناعية 
شممت و  الدولية الممتدة في جميع القارات نحو األسواق تتجياأن صادرات أعضاء الغرفة  5109

 .الشمالية امريكاواآلسيوية ودول من أسواق الدول العربية واالوروبية  اً كبير  اً عدد
 

 موزعة جغرافياً  5102-5103عامي خالل صادرات منتسبي غرفة صناعة الزرقاء 

 ـة / الـدولولـدال
 ونمي/ملصادرات ا محج

 نسبة التغير ي كمريأدوالر 
5102 5103 

 %:0+  1,>87 >,>91 دول أمريكا الشمالية 
 %01 - 770,9 9,>=5 الدول العربية 

 %;0 - 85,1 >,78 الدول اآلسيوية غير العربية 
 %=5+  0,;0 55,1 دول االتحاد األوروبي 

 %00 - >,5 5,9 الدول االفريقية غير العربية
 %00 - 0,>8 87,1 دول أخرى 

 %4,3+  1,902 91909 مجموعال
 

 

 
 الصادرات إلى دول أمريكا الشمالية: .0



شكمت صادرات المؤسسات الصناعية المنتسبة لغرفة صناعة الزرقاء الى أسواق دول أمريكا الشمالية 
خالل ( مميون دوالر أمريكي >,>91من المجموع الكمي لمصادرات بقيمة بمغت ) (%:9) ما نسبتو

 ،( مميون دوالر أمريكي>87)والتي بمغت  5108عام  ع%( مقارنة م:0)بزيادة قدرىا  5109عام 
وتشير البيانات ان منتجات االلبسة شكمت الصادرات الرئيسية لمقطاع الى دول امريكا الشمالية 

( مميون 8>8المرتبة االولى بقيمة صادرات بمغت )حديد الواليات المتحدة االمريكية التي احتمت وبالت
 .دوالر امريكي

 

 مجموعة الدول العربية: الصادرات إلى  .5
%( متاثر باالحداث السياسية في المنطقة واغالق 01انخفض الصادرات الى الدول العربية بنسبة )

خالل بمغت قيمة الصادرات المتجية الى مجموعة الدول العربية الحدود مع سوريا والعراق، حيث 
%( من >,75نسبتو )( مميون دوالر أمريكي مشكمة بذلك ما 9,>=5) مجموعوما  5109عام 

والتي بمغت قيمة الصادرات فيو  5108 عام مقارنة مع 5109عام خالل المجموع الكمي لمصادرات 
 .( مميون دوالر أمريكي770,9)ما مجموعو 

  

احتمت المرتبة االولى في قيم ( فقد %59وبالرغم من انخفاض الصادرات الى العراق بنسبة )
تمتيا ( مميون دوالر امريكي، 8,>00ية بقيمة صادرات بمغت )الصادرات المتجية الى الدول العرب

( مميون دوالر امريكي، وجاءت في المرتبة >,90المممكة العربية السعودية بقيمة صادرات بمغت )
   .( مميون دوالر77بقيمة صاردات بمغت ) الكويتالثالثة 

 (مميون دوالر) 5102-5103 / قيم الصادرات الى الدول العربية
 التغير 5103  5102 لةالدو 

 %59- =,:09 8,>00 العراق
 %05+ 0,:8 >,90 المممكة العربية السعودية

 %:58+ :,= 77,5 الكويت
 %07+ =,07 ;,09 االمارات
 %;0- =,:0 08,0 فمسطين
 %:0+ 00,0 =,05 لبنان

 %8- 7,> 1,> السودان
 %00- =,> =,; مصر
 %09+ >,: >,; قطر

 %51- 7,= 8,; الجزائر
 %:;- 58,5 =,9 سوريا

 الصادرات إلى الدول اآلسيوية غير العربية:  .4



( مميون دوالر أمريكي >,78ما مجموعو )الى الدول اآلسيوية غير العربية  بمغت قيمت الصادرات
 5109عام خالل من قيمة الصادرات الكمية %( >,7)مشكمة بذلك ما نسبتو  5109عام خالل 

وكانت ، %(;0) بمغت انخفاضوبنسبة  5108 عام خاللر أمريكي ( مميون دوال85مقارنة مع )
( مميون 7,9تركيا من اىم الدول االسيوية التي شممتيا صادرات اعضاء الغرفة بقيمة بمغت حوالي )

( 9,0، كما كانت اليند من اىم الدول االسيوية المصدر الييا بقيمة بمغت حوالي )دوالر امريكي
  .( مميون دوالر امريكي740صادرات الى كوريا حوالي )، كما بمغت المميون دوالر

 
 (مميون دوالر) 5102-5103/  االسيوية غير العربيةقيم الصادرات الى الدول 

 التغير 5103  5102 الدولة
 %98- :,; 7,9 تركيا
 %=5- 5,; 9,0 الهند
 %00- 7,9 7,0 كوريا

 %:5- 7,0 5,7 باكستان
 %7;+ 0,0 =,0 تايون
 %79- 5,1 0,7 اليابان

 %95- ;,5 0,7 أذربيجان
 

 الصادرات إلى دول االتحاد األوروبي: .3
من قيمة  %(5,8)ما نسبتو  5109عام خالل شكمت الصادرات الى دول االتحاد األوروبي 

دوالر  مميون( 0,;0مع )مقارنة  ،( مميون دوالر أمريكي55الصادرات الكمية وبقيمة اجمالية بمغت )
( =,>ىولندا بقيمة صادرات بمغت )شممت  ،%(=5بمغت ) ارتفاعوبنسبة ، 5108 عامخالل أمريكي 

، والمممكة المتحدة بقيمة صادرات ( مميون دوالر>,9مميون دوالر، والمانيا بقيمة صادرات بمغت )
 .( مميون دوالر5,0بمغت )

 (مميون دوالر) 5102-5103/ دول االتحاد االوروبي قيم الصادرات الى 
 التغير 5103  5102 الدولة
 %0;+ 9,5 =,> هولندا
 %89+ 8,1 >,9 المانيا

 %>8- 8,1 5,0 المممكة المتحدة
 - 0,5 0,5 ايطاليا

 
 

 غير العربية:  االفريقيةالصادرات إلى الدول  .2



( مميون دوالر أمريكي 5,9غير العربية ما مجموعو ) االفريقيةبمغت قيمت الصادرات الى الدول 
( مميون >,5%( من قيمة الصادرات الكمية مقارنة مع )147مة بذلك ما نسبتو )مشك 5109عام خالل 

وتركزت الصادرات الى الدول ، %(00بمغت ) انخفاضوبنسبة ، 5108عام دوالر أمريكي خالل 
( ;04من اىم الدول التي تم التصدير الييا بقيمة بمغت )التي تعتبر اوغندا  الىاالفريقية غير العربية 

 .رمميون دوال
 (مميون دوالر) 5102-5103/ دول االتحاد االوروبي قيم الصادرات الى 

 التغير 5103  5102 الدولة
 %85+ 0,5 ;,0 اوغندا
 - 1 :,1 نيجيريا
 %1:- 1,9 1,5 كينيا

 %59- 1,8 1,7 جنوب افريقيا
 

 صادرات المؤسسات الصناعية المنتسبة لمغرفة في محافظة المفرق
 

المؤسسات الصناعية المنتسبة لغرفة صناعة الزرقاء والواقعة في محافظة ة نسبة مساىمبمغت 
%( من المجموع الكمي لمصادرات بقيمة 434) حوالي 5109خالل عام الصادرات  المفرق في

، عممًا بوجود صادرات أخرى لشركات صناعية في ( مميون دوالر أمريكي9343إجمالية بمغت )
 صناعة الزرقاء.محافظة المفرق غير منتسبة لغرفة 

 

 محافظة المفرق من المنتجات الصناعيةاعضاء الغرفة في صادرات 
 موزعة قطاعياً  5102خالل عام  

 ات /مميون دوالر أمريكيدر صاال ــاعـطـقال
 52452 الصناعات البالستيكية والمطاطية

 ,,4, الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل
 4,2, لزراعية والثروة الحيوانيةالصناعات التموينية والغذائية وا

 24,5 الصناعات اليندسية والكيربائية وتكنولوجيا المعمومات
 2422 التعبئة والتغميف والورق والكرتون والموازم المكتبية

 ,0455 الصناعات الخشبية واألثاث
 93,7 الـمـجـمـوع

قطاعات، حيث  ستة من 5109خالل عام وجاءت صادرات منتسبي الغرفة في محافظة المفرق 
( مميون 52452بقيمة صادرات بمغت ) االولىالمرتبة  الصناعات البالستيكية والمطاطية احتل قطاع



المرتبة الثانية بقيمة  الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميلدوالر أمريكي، واحتل قطاع 
ة والغذائية والزراعية الصناعات التموينيقطاع واحتل  ( مميون دوالر أمريكي،,,4,صادرات بمغت )
 قطاعواحتل  .( مميون دوالر امريكي4,2,بقيمة صادرات بمغت ) الثالثةالمرتبة  والثروة الحيوانية

( مميون 24,5المرتبة الرابعة بقيمة بمغت ) الصناعات اليندسية والكيربائية وتكنولوجيا المعمومات
بقيمة  الخامسةالمرتبة  رتون والموازم المكتبيةالتعبئة والتغميف والورق والكقطاع  دوالر أمريكي، واحتل

واالثاث المرتبة  واحتل قطاع الصناعات الخشبية ،( مميون دوالر أمريكي2422صادرات بمغت )
عممًا بأن ىذه القيم تشمل المؤسسات  ،( مميون دوالر أمريكي0455بقيمة صادرات بمغت ) السادسة

 .الصناعية المنتسبة لغرفة صناعة الزرقاء فقط


