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  7102من العام  الثالث أرباع األولىالمنشآت الجديدة المنتسبة لغرفة تجارة عمان خالل 

 (7102للعام  الثالث أرباع األولى)مقارنة مع 
 

عام من ال الثالث أرباع األولىعدد المنشآت الجديدة التي انتسبت لغرفة تجارة عمان خالل  اجماليبلغ 

حيُث بلغ عدد المنشآت ( دينار، 33381138323) امقداره أموالرؤوس بحجم ( منشأة، 181,0) 2102

( 1,,21280928)رؤوس أموال مقدارها  بحجم( منشأة 18123)األردنية من اجمالي المنشآت الجديدة 

بينما بلغ عدد المنشآت غير المنشآت،  رؤوس أموال حجم( من اجمالي %2382نسبته ) مشكلةً مادينار 

بما نسبته و( دينار 2,,938,018)رؤوس أموال مقدارها منشآت بحجم ( ,)األردنية ما مجموعه 

 المنشآت.رؤوس أموال  حجماجمالي من ( 2183%)
 

بحجم رؤوس أموال ( منشأة 18313) 2101نفس الفترة من العام ت الجديدة لعدد المنشآفي حين بلغ  

اجمالي مجموع رؤوس أموال حيُث بلغ عدد المنشآت األردنية من ، ( دينار82,08293,,0مقدارها )

ما نسبته مشكلةً ( دينار، 02389018032( منشأة بحجم رؤوس أموال مقدارها ),1829) المنشآت

( 3)بينما بلغ عدد المنشآت غير األردنية ما مجموعة المنشآت، رؤوس أموال حجم اجمالي من ( 283%,)

 حجماجمالي ( من %0282نسبته )( دينار، وبما ,0,8313813منشآت بحجم رؤوس أموال مقدارها )

 .2101في العام  في تلك الفترة المنشآترؤوس أموال 
 

 
 

بحجم رؤوس أموال مقدارها ، ( شريك8133,) ما مجموعه في كافة القطاعاتالجدد عدد الشركاء  بلغوقد 

( 2,,183,28,)بحجم رؤوس أموال مقدارها ( شريك أردني 8203,) ممنه ،دينار (1,,23280,98)

بحجم ( شريك غير أردني 21,، و)الشركاء حجم رؤوس أموال( من اجمالي %32، وبما نسبته )دينار

 حجم رؤوس أموال( من اجمالي %,1وبما نسبته ) ،( دينار28,39,,0208) اال مقدارهومأس رؤو

 الشركاء.

 

 ( شريك8,10,) ما مجموعه 2101نفس الفترة من العام لفي كافة القطاعات  عدد الشركاءسجل  في حين

( شريك أردني بحجم رؤوس أموال مقدارها 1,,8,منهم ) ،(9982,28912بحجم رؤوس أموال مقدارها )

( شريك 303و)، الشركاء حجم رؤوس أموال( من اجمالي %083,وبما نسبته )( دينار، ,18,938,9,)

حجم ( من اجمالي %0,83، وبما نسبته )( دينار0,83,28103غير أردني بحجم رؤوس أموال مقدارها )

 .في تلك الفترة من العام الماضي الشركاءرؤوس أموال 

أردنيين
262,192,886

73.7%

غير أردنيين
93,410,487

26.3%

اجمالي حجم رؤوس أموال المنشآت الجديدة المنتسبة لغرفة تجارة عّمان

بالدينار األردني/ 2017خالل الثالث أرباع األولى من العام 
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حسب  2102من العام  الثالث أرباع األولىالمنشآت الجديدة التي انتسبت للغرفة خالل  توزيعويمكن 

 من خالل اآلتي:2101ومقارنتها بنفس الفترة من العام ، القطاع
 

جارة إلى غرفة تالتي انتسبت  الجديدةبلغ عدد المنشآت  المعلومات:أوالً: قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
جميعهم  ( دينار188,412,331( منشأة بإجمالي رؤوس أموال مقدارها )244في هذا القطاع )عمان 

( منشأة بإجمالي رؤوس 231) 4112في حين بلغت خالل نفس الفترة من العام ، من الجنسية األردنية
 .دينار (3,832,313أموال مقدارها )

    

بلغ عدد المنشآت الجديدة التي انتسبت إلى غرفة تجارة  ثانياً: قطاع األلبسة والنوفوتيه والمجوهرات:

جميعهم من  ( دينار38,2,8320( منشأة بإجمالي رؤوس أموال مقدارها )1,0عمان في هذا القطاع )

بإجمالي رؤوس أموال مقدارها  (2,0) 2101العام في حين بلغت خالل نفس الفترة من الجنسية األردنية، 

 . دينار (28,0,8911)
 

أردنيين
4,213

91%

غير أردنيين
420

9%

2017ألولى من العام عدد الشركاء المنتسبين الجدد لغرفة تجارة عمان خالل الثالث أرباع ا

أردنيين
80,347,447

32%

غير أردنيين
171,842,439

68%

2017ع األولى من العام حجم رؤوس أموال الشركاء المنتسبين لغرفة تجارةعمان خالل الثالث أرا



 

, 

 

بلغ عدد المنشآت الجديدة التي انتسبت إلى غرفة تجارة عمان في هذا  قطاع اإلنشاءات ومواد البناء: ثالثاً:

( منشأة أردنية بحجم 311( دينار، منها )28,2,8331,( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )312القطاع )

بحجم رأس مال مقداره ( منشأة غير أردنية 2و)( دينار، 03822,8331رأس مال مقداره )

( بإجمالي 202) 2101خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ،( دينار1282118111)

 . دينار (0,83328313رؤوس أموال مقدارها )
 

بلغ عدد المنشآت الجديدة التي انتسبت إلى غرفة تجارة  رابعاً: قطاع السيارات واآلليات الثقيلة ولوازمها:

( دينار، جميعهم من الجنسية 0821,8111( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره ),39عمان في هذا القطاع )

( بإجمالي رؤوس أموال 02,) 2101خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ،األردنية

 .دينار (2830,8311مقدارها )
 

بلغ عدد المنشآت الجديدة التي انتسبت إلى غرفة تجارة  خامساً: قطاع الصحة واألدوية ومستلزماتها:

، جميعهم من الجنسية ( دينار028,318211( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )219عمان في هذا القطاع )

بإجمالي رؤوس أموال ( 222) 2101خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ،األردنية

 .دينار (308,028203مقدارها )
 

بلغ عدد المنشآت الجديدة التي انتسبت إلى غرفة تجارة عمان في هذا سادساً: القطاع المالي والمصرفي: 

في  ،، جميعهم من الجنسية األردنية( دينار389328111( منشآت بإجمالي رأس مال مقداره )21القطاع )

( بإجمالي رؤوس أموال مقدارها ,0) 2101خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت حين بلغ

(2089338111). 
 

بلغ عدد المنشآت الجديدة التي انتسبت إلى غرفة تجارة عمان في هذا سابعاً: قطاع المواد الغذائية: 
 ،األردنية، جميعهم من الجنسية ( دينار2,211,311( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )1,222القطاع )

( بإجمالي رؤوس أموال مقدارها 1,211) 2101خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ
 .دينار (3,112,431)
 

بلغ عدد المنشآت الجديدة التي انتسبت إلى غرفة تجارة عمان  ثامناً: قطاع األثاث المنزلي والقرطاسية:

، جميعهم من الجنسية ( دينار089918111مقداره )( منشأة بإجمالي رأس مال 392في هذا القطاع )

( بإجمالي رؤوس أموال 320) 2101خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ،األردنية

 .دينار (282338011مقدارها )
    

بلغ عدد المنشآت الجديدة التي انتسبت إلى غرفة تجارة  تاسعاً: قطاع الخدمات واالستشارات وغيرها:

( 08213، منها )( دينار,328,1,8,1( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره ),0821عمان في هذا القطاع )

غير أردنية بحجم رأس مال آت ( منش3( دينار، و)2189,18330منشأة أردنية بحجم رأس مال مقداره )

( بإجمالي 082,1) 2101خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ،( دينار238,2,8302)

 .دينار (338,198229رؤوس أموال مقدارها )
 

بلغ عدد المنشآت الجديدة التي انتسبت إلى غرفة تجارة عمان في  عاشراً: قطاع الكهرباء واإللكترونيات:

( منشأة أردنية 093منها )، ( دينار,308,31813( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )091هذا القطاع )

( 3308921غير أردنية بحجم رأس مال ) أة( منش0( دينار، و),30800,811)بحجم رأس مال مقداره 

( بإجمالي رؤوس أموال مقدارها 201) 2101خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ دينار،

 .( دينار8311,,0.3)
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قطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا 
المعلومات

قطاع األلبسة 
والنوفوتيه 
والمجوهرات

اإلنشاءات ومواد 
البناء

السيارات 
واآلليات الثقيلة

الصحة واألدوية 
ومستلزماتها

المالي والمصرفي المواد الغذائية 
األثاث المنزلي 

والقرطاسية
الخدمات 

واالستشارات 
الكهرباء 

وااللكترونيات

1/1-30/9/2016 451 741 712 417 227 19 1,709 571 1246 210

1/1-30/9/2017 422 641 562 398 269 26 1,767 592 1208 196
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عواممقارنة التوزيع القطاعي لعدد المنشآت الجديدة المنتسبة الى غرفة تجارة عّمان موزعة حسب القطاعات خالل الثالث أرباع األولى من األ
2017/2016

قطاع 
االتصاالت 
وتكنولوجيا 
المعلومات

قطاع األلبسة 
والنوفوتيه 
والمجوهرات

اإلنشاءات 
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ةواآلليات الثقيل

الصحة واألدوية 
ومستلزماتها

المالي 
والمصرفي

المواد الغذائية 
األثاث المنزلي 

والقرطاسية
الخدمات 

واالستشارات 
الكهرباء 

وااللكترونيات

1/1-30/9/2016 5,384,818 2,818,900 14,557,365 2,318,500 31,412,713 21,654,620 8,104,250 2,733,100 53,409,229 1,588,300

1/1-30/9/2017 133,217,850 3,478,571 82,424,550 1,768,000 17,850,700 3,952,000 6,600,800 1,996,000 52,864,868 51,450,034
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