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  1028األول من العام  ربعالجديدة المنتسبة لغرفة تجارة عمان خالل الالمنشآت 

 (1027األول للعام  ربع)مقارنة مع ال
 

 2028األول من العام  الربععدد المنشآت الجديدة التي انتسبت لغرفة تجارة عمان خالل  اجماليبلغ 

حيُث بلغ عدد المنشآت األردنية ( دينار، 2,26,206262) امقداره رؤوس أموالبحجم ( منشأة، 268,2)

مشكلةً دينار  (2666226,82)رؤوس أموال مقدارها  بحجم( منشأة 268,8)من اجمالي المنشآت الجديدة 

بينما بلغ عدد المنشآت غير األردنية ما المنشآت،  رؤوس أموال حجم( من اجمالي %,224نسبته ) ما

من ( %,4,,بما نسبته )و( دينار 2226,2,6,22)رؤوس أموال مقدارها ( منشآت بحجم ,)مجموعه 

 المنشآت4رؤوس أموال  حجماجمالي 
 

بحجم رؤوس أموال ( منشأة 26,22) ,202نفس الفترة من العام ت الجديدة لعدد المنشآفي حين بلغ  

اجمالي مجموع رؤوس أموال حيُث بلغ عدد المنشآت األردنية من ، ( دينار22,622,62,0مقدارها )

ما نسبته مشكلةً ( دينار، ,22,62226,8( منشأة بحجم رؤوس أموال مقدارها )26,28) المنشآت

( 2)بينما بلغ عدد المنشآت غير األردنية ما مجموعة المنشآت، رؤوس أموال حجم اجمالي من ( 246%,)

 حجماجمالي ( من %2,42( دينار، وبما نسبته ),662626,8,منشآت بحجم رؤوس أموال مقدارها )

 202,4في العام  في تلك الفترة المنشآترؤوس أموال 
 

 
 

( ,2660) ما مجموعه 2028خالل الربع األول من العام  في كافة القطاعاتالجدد عدد الشركاء  بلغوقد 

بحجم رؤوس ( شريك أردني 8,,26) ممنه ،دينار (2,62226282بحجم رؤوس أموال مقدارها )، شريك

، الشركاء حجم رؤوس أموال( من اجمالي %2242، وبما نسبته )دينار( ,,22662262)أموال مقدارها 

( %,84,وبما نسبته ) ،( دينار,2262,0620) اال مقدارهومأس بحجم رؤو( شريك غير أردني 228و)

 الشركاء4 حجم رؤوس أموالمن اجمالي 

 

 ( شريك,,260) ما مجموعه ,202نفس الفترة من العام لفي كافة القطاعات  عدد الشركاءسجل  في حين

( شريك أردني بحجم رؤوس أموال ,2688منهم ) ،(,2206,82668بحجم رؤوس أموال مقدارها )

( 2,0و)، الشركاء حجم رؤوس أموال( من اجمالي %2,42وبما نسبته )( دينار، 86,886222,مقدارها )

( من %,24,، وبما نسبته )( دينار2,,2,2666,6شريك غير أردني بحجم رؤوس أموال مقدارها )

 4في تلك الفترة من العام الماضي الشركاءحجم رؤوس أموال اجمالي 

أردنيين
39,912,782

24.5%

غير أردنيين
122,727,711

75.5%

اجمالي حجم رؤوس أموال المنشآت الجديدة المنتسبة لغرفة تجارة عّمان

بالدينار األردني/ 2018خالل الربع االول من العام 
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، القطاعحسب  2028األول من العام  ربعالمنشآت الجديدة التي انتسبت للغرفة خالل ال توزيعويمكن 

 من خالل اآلتي:,202ومقارنتها بنفس الفترة من العام 
 

جارة إلى غرفة تالتي انتسبت  الجديدةبلغ عدد المنشآت  المعلومات:أوالً: قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
من  اجميعه ( دينار289625,9,( منشأة بإجمالي رؤوس أموال مقدارها )932في هذا القطاع )عمان 

( منشأة بإجمالي 53,) 90,7خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ، الجنسية األردنية
 .دينار (9222232500,مقدارها )رؤوس أموال 

    

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

من جميعها  ( دينار26,2,6,00( منشأة بإجمالي رؤوس أموال مقدارها ),26عمان في هذا القطاع )

بإجمالي  منشأة (286) ,202خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغالجنسية األردنية، 

 4 دينار (262,260,2رؤوس أموال مقدارها )
 

أردنيين
1,668

87.5%

غير أردنيين
238
12.5%

2018العام عدد الشركاء المنتسبين الجدد لغرفة تجارة عمان خالل الربع األول من

أردنيين
14,943,375

41.4%

غير أردنيين
21,170,106

58.6%

2018ل من العام حجم رؤوس أموال الشركاء المنتسبين لغرفة تجارةعمان خالل الربع األو
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بلغ عدد المنشآت الجديدة التي انتسبت إلى غرفة تجارة عمان في هذا  قطاع اإلنشاءات ومواد البناء: ثالثاً:

( منشأة أردنية ,22منها )( دينار، 222602066,2( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )220القطاع )

بحجم رأس مال مقداره غير أردنية  آت( منش2و)( دينار، 268226,02بحجم رأس مال مقداره )

 منشأة (228) ,202خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ،( دينار62,0,,20662)

 4 دينار (660626000,بإجمالي رؤوس أموال مقدارها )
 

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

من الجنسية  ا( دينار، جميعه866000,( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره ),,2عمان في هذا القطاع )

بإجمالي رؤوس  منشأة (202) ,202خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ،األردنية

 4دينار (88,6,00أموال مقدارها )
 

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

من الجنسية  ا، جميعه( دينار2,6000,( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره ),22عمان في هذا القطاع )

بإجمالي رؤوس أموال  منشأة (66) ,202خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ،األردنية

 4دينار (6200,,,2,6مقدارها )
 

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

في  ،من الجنسية األردنية اجميعه، ( دينار862206000( منشآت بإجمالي رأس مال مقداره )6القطاع )

بإجمالي رؤوس أموال مقدارها منشأة ( 22) ,202خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت حين بلغ

(662226000)4 
 

بلغ عدد المنشآت الجديدة التي انتسبت إلى غرفة تجارة عمان في هذا سابعاً: قطاع المواد الغذائية: 
 ،من الجنسية األردنية ا، جميعه( دينار623202000مال مقداره ) ( منشأة بإجمالي رأس576القطاع )

بإجمالي رؤوس أموال مقدارها  منشأة( 745) ,202خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ
 .دينار (924592500)
 

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

من الجنسية ا ، جميعه( دينار,26028622( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )2,6في هذا القطاع )

بإجمالي رؤوس  منشأة( 2,2) ,202خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ،األردنية

 4دينار (8026000أموال مقدارها )
    

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

( منشأة 22,، منها )( دينار2262066,22( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره ),2,عمان في هذا القطاع )

أردنية بحجم رأس مال  غير أة( منش2( دينار، و)2,68,862,2أردنية بحجم رأس مال مقداره )

 منشأة( ,0,) ,202خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ،( دينار262,2,,226)

 4دينار (,226,226,2بإجمالي رؤوس أموال مقدارها )
 

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

في  ،من الجنسية األردنيةا ، جميعه( دينار2026000( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )66هذا القطاع )

بإجمالي رؤوس أموال مقدارها  منشأة (,8) ,202خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت حين بلغ

 دينار4 (2,,06,226,)
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قطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا 
المعلومات

قطاع األلبسة 
والنوفوتيه 
والمجوهرات

اإلنشائات ومواد 
البناء

السيارات 
واآلليات الثقيلة

الصحة واألدوية 
ومستلزماتها

المالي والمصرفي المواد الغذائية 
األثاث المنزلي 

والقرطاسية
الخدمات 

واالستشارات 
الكهرباء 

وااللكترونيات

1/1-31/3/2017 183 289 238 201 99 11 748 271 505 87

1/1-31/3/2018 239 295 240 155 125 9 876 279 546 99
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2018/2017مقارنة التوزيع القطاعي لعدد المنشآت الجديدة المنتسبة الى غرفة تجارة عّمان موزعة حسب القطاعات خالل الربع األول من األعوام 

قطاع 
االتصاالت 
وتكنولوجيا 
المعلومات

قطاع األلبسة 
والنوفوتيه 
والمجوهرات

اإلنشاءات 
ومواد البناء

السيارات 
ةواآلليات الثقيل

الصحة واألدوية 
ومستلزماتها

المالي 
والمصرفي

المواد الغذائية 
األثاث المنزلي 

والقرطاسية
الخدمات 

واالستشارات 
الكهرباء 

وااللكترونيات

1/1-31/3/2017 129,993,800 1,161,071 79,092,000 885,500 16,557,100 9,114,000 2,482,800 803,000 24,611,635 50,734,564

1/1-31/3/2018 1,526,812 1,516,700 111,010,951 589,000 637,000 8,140,000 6,390,000 1,018,316 31,409,714 402,000
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2018/2017مقارنة التوزيع القطاعي إلجمالي حجم رؤوس أموال المنشآت الجديدة المنتسبة الى غرفة تجارة عّمان خالل الربع األول لألعوام 


