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  2019العام األول من  النصفالمنشآت الجديدة المنتسبة لغرفة تجارة عمان خالل 

 (2018 العاماألول من  النصف)مقارنة مع   
 

 2019العام  األول من النصف التي انتسبت لغرفة تجارة عمان خاللعدد المنشآت الجديدة  اجماليبلغ 

بلغ عدد المنشآت األردنية  حيث( دينار، 51.660.081) امقداره أموالرؤوس بحجم ( منشأة، 3.825)

رؤوس أموال  بحجمواجمالي المنشآت الجديدة  من (%99.9وشكلت ما نسبته ) ( منشأة3.821)الجديدة 

المنشآت،  رؤوس أموال حجم( من اجمالي %99.1نسبته ) مشكلةً مادينار  (51.191.991)مقدارها 

( 468.090)رؤوس أموال مقدارها بحجم و( منشآت 4)بينما بلغ عدد المنشآت غير األردنية ما مجموعه 

 المنشآت.رؤوس أموال  حجماجمالي من ( %0.9بما نسبته )ودينار 
 

بحجم رؤوس أموال ( منشأة 4.271) 2018نفس الفترة من العام ت الجديدة لعدد المنشآفي حين بلغ  

وشكلت ما نسبته  منشأة (4.262)بلغ عدد المنشآت األردنية حيث ، ( دينار2.970.999.840مقدارها )

مشكلةً ( دينار، 60.621.429بحجم رؤوس أموال مقدارها )و اجمالي المنشآت الجديدة ( من99.8%)

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

اجمالي ( من %98( دينار، وبما نسبته )2.910.378.411بحجم رؤوس أموال مقدارها )و( منشآت 9)

 .2018العام  من في تلك الفترة المنشآترؤوس أموال  حجم
 

 
 

( 2.414) ما مجموعه 2019العام من  النصف األول خالل في كافة القطاعاتالجدد عدد الشركاء  بلغوقد 

رؤوس  بحجم أردني( شريك 2.126) ممنه ،دينار (44.519.991بحجم رؤوس أموال مقدارها )، شريك

، الشركاء حجم رؤوس أموال( من اجمالي %72.7، وبما نسبته )( دينار32.381.287)أموال مقدارها 

( %27.3وبما نسبته ) ،دينار( 12.138.704) اال مقدارهومأس بحجم رؤو( شريك غير أردني 288و)

 الشركاء. حجم رؤوس أموالمن اجمالي 

 

 ( شريك2.932) ما مجموعه 2018نفس الفترة من العام لفي كافة القطاعات  عدد الشركاءسجل  في حين

( شريك أردني بحجم رؤوس أموال 2.510منهم ) ،(56.981.958بحجم رؤوس أموال مقدارها )

( 422و)، الشركاء حجم رؤوس أموال( من اجمالي %48وبما نسبته )( دينار، 27.375.472مقدارها )

( من اجمالي %52، وبما نسبته )( دينار29.606.486شريك غير أردني بحجم رؤوس أموال مقدارها )

 .في تلك الفترة من العام الماضي الشركاءحجم رؤوس أموال 

أردنيين
51,191,991

99,1%

غير أردنيين
468,090

0.9%

اجمالي حجم رؤوس أموال المنشآت الجديدة المنتسبة لغرفة تجارة عّمان

بالدينار األردني/ 2019خالل النصف األول من العام 
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، القطاعحسب  2019األول من العام  النصفالمنشآت الجديدة التي انتسبت للغرفة خالل  توزيعويمكن 

 من خالل اآلتي:2018ومقارنتها بنفس الفترة من العام 
 

جارة إلى غرفة تالتي انتسبت  الجديدةبلغ عدد المنشآت  أوالً: قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات:
من  اجميعه ( دينار16.237.650بإجمالي رؤوس أموال مقدارها ) آت( منش307في هذا القطاع )عمان 

( منشأة بإجمالي 348) 2018خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ، الجنسية األردنية
 .من الجنسية األردنية اجميعه دينار (2.450.112رؤوس أموال مقدارها )

    

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

من جميعها  ( دينار1.281.150( منشأة بإجمالي رؤوس أموال مقدارها )360عمان في هذا القطاع )

بإجمالي  منشأة (437) 2018خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغالجنسية األردنية، 

 .من الجنسية األردنية اجميعه دينار (2.240.000رؤوس أموال مقدارها )

أردنيين
2,126

88,1%

غير أردنيين
288
11.9%

2019العام عدد الشركاء المنتسبين الجدد لغرفة تجارة عمان خالل النصف األول من

أردنيين
32,381,287

72.7%

غير أردنيين
12,138,704

27.3%

2019ل من العام حجم رؤوس أموال الشركاء المنتسبين لغرفة تجارةعمان خالل النصف األو
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بلغ عدد المنشآت الجديدة التي انتسبت إلى غرفة تجارة عمان في هذا  قطاع اإلنشاءات ومواد البناء: ثالثاً:

أردنية بحجم ( منشأة 281( دينار، منها )2.538.700( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )282القطاع )

 ،( دينار500بحجم رأس مال مقداره )غير أردنية  ةأ( منش1و)( دينار، 2.538.200رأس مال مقداره )

بإجمالي رؤوس أموال مقدارها  منشأة (362) 2018خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ

 آت( منش4، و) (2.718.001رأس مال مقداره ) م( منشأة أردنية بحج358منها ) (121.465.951)

 . ( دينار118.747.950غير أردنية بحجم رأس مال مقداره )
 

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

من الجنسية  ا( دينار، جميعه2.076.600( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )237عمان في هذا القطاع )

بإجمالي رؤوس  منشأة (231) 2018خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ،األردنية

 .من الجنسية األردنية اجميعه دينار (1.240.000أموال مقدارها )
 

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

من الجنسية  ا، جميعه( دينار2.523.700( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )170عمان في هذا القطاع )

بإجمالي رؤوس  منشأة (179) 2018خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ،األردنية

 .من الجنسية األردنية اجميعه دينار (988.500أموال مقدارها )
 

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

في  ،من الجنسية األردنية ا، جميعه( دينار1.853.501بإجمالي رأس مال مقداره ) أة( منش16القطاع )

بإجمالي رؤوس أموال مقدارها منشأة ( 12) 2018خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت حين بلغ

 .من الجنسية األردنية اجميعه (8.740.000)
 

بلغ عدد المنشآت الجديدة التي انتسبت إلى غرفة تجارة عمان في هذا القطاع سابعاً: قطاع المواد الغذائية: 

في حين  ،من الجنسية األردنية ا، جميعهدينار (3.361.288( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )1.235)

بإجمالي رؤوس أموال مقدارها  منشأة( 1.286) 2018 خالل نفس الفترة من العام عدد المنشآت بلغ

 .من الجنسية األردنية اجميعه دينار (8.079.546)
 

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

 ،من الجنسية األردنيةا ، جميعه( دينار851.500( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )385في هذا القطاع )

بإجمالي رؤوس أموال مقدارها  آتمنش( 403) 2018خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ

 .من الجنسية األردنية اجميعه دينار (1.475.316)
    

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

( منشأة 721منها )، ( دينار20.094.492( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )724عمان في هذا القطاع )

بحجم رأس مال مقداره غير أردنية  آت( منش3و)( دينار، 19.626.902أردنية بحجم رأس مال مقداره )

بإجمالي  منشأة (864) 2018خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ( دينار،467.590)

( منشأة أردنية بحجم رأس مال مقداره 859منها ) ( دينار2.823.716.915رؤوس أموال مقدارها )

 (.2.791.630.461غير أردنية بحجم رأس مال مقداره )شآت ( من5( و)32.086.454)
 

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

 ،الجنسية األردنية جميعها من، ( دينار841.500بإجمالي رأس مال مقداره ) ( منشآت109هذا القطاع )

بإجمالي رؤوس أموال مقدارها  منشأة (149) 2018خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ

 .من الجنسية األردنية اجميعهدينار  (603.500)
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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

2018 348 437 362 231 179 12 1,286 403 864 149

2019 307 360 282 237 170 16 1,235 385 724 109
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2018 2,450,112 2,240,000 121,465,951 1,240,000 988,500 8,740,000 8,079,546 1,475,316 2,823,716,915 603,500

2019 16,237,650 1,281,150 2,538,700 2,076,600 2,523,700 1,853,501 3,361,288 851,500 20,094,492 841,500
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