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  2018األول من العام نصف الجديدة المنتسبة لغرفة تجارة عمان خالل الالمنشآت 

 (2017األول للعام  نصف)مقارنة مع ال
 

 2018األول من العام نصف العدد المنشآت الجديدة التي انتسبت لغرفة تجارة عمان خالل  اجماليبلغ 

حيُث بلغ عدد المنشآت ( دينار، 2,972,211,140) امقداره رؤوس أموالبحجم ( منشأة، 4,611)

من اجمالي المنشآت   (%99.8وشكلت ما نسبته ) ( منشأة4,602)األردنية من اجمالي المنشآت الجديدة 

 حجم( من اجمالي %2.1نسبته ) مشكلةً مادينار  (61,832,729)رؤوس أموال مقدارها  بحجموالجديدة 

رؤوس بحجم و ( منشآت9)بينما بلغ عدد المنشآت غير األردنية ما مجموعه المنشآت،  رؤوس أموال

رؤوس أموال  حجماجمالي من ( %97.9بما نسبته )و( دينار 2,910,378,411)أموال مقدارها 

 المنشآت.
 

بحجم رؤوس أموال ( منشأة 4,548) 2017نفس الفترة من العام ت الجديدة لعدد المنشآفي حين بلغ  

اجمالي مجموع رؤوس أموال حيُث بلغ عدد المنشآت األردنية من ، ( دينار343,084,471مقدارها )

بحجم رؤوس أموال و من اجمالي المنشآت الجديدة  (%99.9وشكلت ما نسبته ) منشأة  (4,543) المنشآت

المنشآت، رؤوس أموال حجم اجمالي من ( %72.9ما نسبته )مشكلةً ( دينار، 250,015,786مقدارها )

بحجم رؤوس أموال مقدارها و( منشآت 5)بينما بلغ عدد المنشآت غير األردنية ما مجموعة 

في  في تلك الفترة المنشآترؤوس أموال  حجماجمالي ( من %27.1( دينار، وبما نسبته )93,068,685)

 .2017العام 
 

 
 

( 3,044) ما مجموعه 2018األول من العام نصف خالل ال في كافة القطاعاتالجدد عدد الشركاء  بلغوقد 

بحجم رؤوس ( شريك أردني 2,642) ممنه ،دينار (51,154,628بحجم رؤوس أموال مقدارها )، شريك

، الشركاء حجم رؤوس أموال( من اجمالي %49.7، وبما نسبته )( دينار25,435,697)أموال مقدارها 

( %50.3وبما نسبته ) ،دينار( 25,718,931) اال مقدارهومأس بحجم رؤو( شريك غير أردني 402و)

 الشركاء. حجم رؤوس أموالمن اجمالي 

 

 ( شريك3,456) ما مجموعه 2017نفس الفترة من العام لفي كافة القطاعات  عدد الشركاءسجل  في حين

( شريك أردني بحجم رؤوس أموال 3,148منهم ) ،(259,812,286بحجم رؤوس أموال مقدارها )

( 308و)، الشركاء حجم رؤوس أموال( من اجمالي %29.2وبما نسبته )( دينار، 75,742,540مقدارها )

أردنيين
61,832,729

2.1%

غير أردنيين
2,910,378,411

97.9%

اجمالي حجم رؤوس أموال المنشآت الجديدة المنتسبة لغرفة تجارة عّمان

بالدينار األردني/ 2018خالل النصف االول من العام 
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( من %70.8، وبما نسبته )( دينار184,069,746شريك غير أردني بحجم رؤوس أموال مقدارها )

 .في تلك الفترة من العام الماضي الشركاءحجم رؤوس أموال اجمالي 

 
 

 
 

، القطاعحسب  2018األول من العام  نصفالمنشآت الجديدة التي انتسبت للغرفة خالل ال توزيعويمكن 

 من خالل اآلتي:2017ومقارنتها بنفس الفترة من العام 
 

جارة إلى غرفة تالتي انتسبت  الجديدةبلغ عدد المنشآت  أوالً: قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات:
من  اجميعه ( دينار2,260,112بإجمالي رؤوس أموال مقدارها )( منشأة 359في هذا القطاع )عمان 

( منشأة بإجمالي 298) 2017خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ، الجنسية األردنية
 .دينار (132,296,100رؤوس أموال مقدارها )

    

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

من جميعها  ( دينار2,277,500( منشأة بإجمالي رؤوس أموال مقدارها )469عمان في هذا القطاع )

أردنيين
2,642

86.8%

غير أردنيين
402
13.2%

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

أردنيين
25,435,697

49.7%

غير أردنيين
25,718,931

50.3%

2018ل من العام حجم رؤوس أموال الشركاء المنتسبين لغرفة تجارةعمان خالل النصف األو
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بإجمالي  منشأة (497) 2017خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغالجنسية األردنية، 

 . دينار (2,397,571رؤوس أموال مقدارها )
 

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

( منشأة أردنية 381( دينار، منها )121,498,951( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )385القطاع )

مال مقداره  بحجم رأسغير أردنية  آت( منش4و)( دينار، 2,751,001بحجم رأس مال مقداره )

 منشأة (402) 2017خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ،( دينار118,747,950)

 . دينار (80,496,000بإجمالي رؤوس أموال مقدارها )
 

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

من الجنسية  ا( دينار، جميعه1,239,000( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )250هذا القطاع )عمان في 

بإجمالي رؤوس  منشأة (311) 2017خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ،األردنية

 .دينار (1,449,000أموال مقدارها )
 

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

من الجنسية  ا، جميعه( دينار985,000( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )184عمان في هذا القطاع )

بإجمالي رؤوس  منشأة (204) 2017خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ،األردنية

 .دينار (17,431,200أموال مقدارها )
 

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

في  ،من الجنسية األردنية ا، جميعه( دينار8,740,000( منشآت بإجمالي رأس مال مقداره )12القطاع )

رؤوس أموال مقدارها بإجمالي منشأة ( 20) 2017خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت حين بلغ

(2,778,000). 
 

بلغ عدد المنشآت الجديدة التي انتسبت إلى غرفة تجارة عمان في هذا سابعاً: قطاع المواد الغذائية: 
 ،من الجنسية األردنية ا، جميعه( دينار8,255,246( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )1,444القطاع )

بإجمالي رؤوس أموال  منشأة( 1,326) 2017خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ
 .دينار (5,596,500مقدارها )

 

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

من الجنسية ا جميعه، ( دينار1,562,316( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )448في هذا القطاع )

بإجمالي رؤوس  منشأة( 462) 2017خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ،األردنية

 .دينار (1,512,500أموال مقدارها )
    

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

( 896، منها )( دينار2,824,791,515( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )901عمان في هذا القطاع )

غير أردنية بحجم رأس مال  أة( منش5( دينار، و)33,161,054منشأة أردنية بحجم رأس مال مقداره )

 منشأة( 894) 2017خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ،( دينار2,791,630,461)

 .دينار (48,275,536أموال مقدارها ) بإجمالي رؤوس
 

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

في  ،من الجنسية األردنيةا ، جميعه( دينار601,500( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )159هذا القطاع )

بإجمالي رؤوس أموال مقدارها  منشأة (134) 2017خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت حين بلغ

 دينار. (50,852,064)
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1/1-30/6/2017 298 497 402 311 204 20 1,326 462 894 134

1/1-30/6/2018 359 469 385 250 184 12 1,444 448 901 159
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