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 (7102 العام)مقارنة مع  7102العام  خالل المنتسبة لغرفة تجارة عمانالمنشآت الجديدة 
 

( منشأة، 2,262) 2102العام  خالل عدد المنشآت الجديدة التي انتسبت لغرفة تجارة عمان اجماليبلغ 

حيُث بلغ عدد المنشآت األردنية من اجمالي ( دينار، 222,061,220) امقداره رؤوس أموالبحجم 

نسبته  مشكلةً ما( دينار 222,202,622)رؤوس أموال مقدارها  بحجم( منشأة 2,202)المنشآت الجديدة 

بينما بلغ عدد المنشآت غير األردنية ما مجموعه المنشآت،  رؤوس أموال حجم( من اجمالي 2052%)

اجمالي من ( %2252بما نسبته )و( دينار 22,210,622)رؤوس أموال مقدارها ( منشآت بحجم 01)

 المنشآت5رؤوس أموال  حجم
 

بحجم رؤوس ( منشأة 2,022) 2106العام  فيالتي انتسبت للغرفة ت الجديدة عدد المنشآفي حين بلغ  

بحجم رؤوس  ،( منشأة2,022)حيُث بلغ عدد المنشآت األردنية ، ( دينار020,200,222أموال مقدارها )

رؤوس أموال حجم اجمالي من ( %2250ما نسبته )مشكلةً ( دينار، 022,102,222أموال مقدارها )

( منشآت بحجم رؤوس أموال مقدارها 2)بينما بلغ عدد المنشآت غير األردنية ما مجموعة المنشآت، 

 21065في العام  المنشآترؤوس أموال  حجماجمالي ( من %0052( دينار، وبما نسبته )22,002,022)
 

 
 

بحجم ، ( شريك6,062) ما مجموعه 2102خالل العام  في كافة القطاعاتالجدد عدد الشركاء  بلغوقد 

بحجم رؤوس أموال ( شريك أردني 0,021) ممنه ،دينار (201,222,122رؤوس أموال مقدارها )

( 022، و)الشركاء أموالحجم رؤوس ( من اجمالي %61، وبما نسبته )( دينار221,621,102)مقدارها 

( من اجمالي %21وبما نسبته ) ،( دينار021,062,222) اال مقدارهومأس بحجم رؤوشريك غير أردني 

 الشركاء5 حجم رؤوس أموال

 

بحجم رؤوس  ( شريك6,162) ما مجموعه 2106العام في في كافة القطاعات  عدد الشركاءسجل  في حين

( شريك أردني بحجم رؤوس أموال مقدارها 0,602منهم ) ،(020,626,002أموال مقدارها )

( 201و)، الشركاء حجم رؤوس أموال( من اجمالي %2252وبما نسبته )( دينار، 002,222,222)

( من اجمالي %0252، وبما نسبته )( دينار20,202,626شريك غير أردني بحجم رؤوس أموال مقدارها )

 21065عام لل الشركاءحجم رؤوس أموال 

أردنيين
288,258,634

75.3%

غير أردنيين
94,301,687

24.7%

اجمالي حجم رؤوس أموال المنشآت الجديدة المنتسبة لغرفة تجارة عّمان

بالدينار األردني/ 2017خالل العام 



 

2 

 

 
 

 
 

العام بومقارنتها ، القطاعحسب  2102المنشآت الجديدة التي انتسبت للغرفة خالل العام  توزيعويمكن 

 من خالل اآلتي:2106
 

جارة إلى غرفة تالتي انتسبت  الجديدة بلغ عدد المنشآت أوالً: قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات:
( 044,407,441رؤوس أموال مقدارها ) ( منشأة بإجمالي001في هذا القطاع ) 7102للعام  عمان
( منشأة بإجمالي رؤوس أموال 030) 7104العام ت في في حين بلغ، جميعهم من الجنسية األردنية دينار

 .دينار (4,110,306مقدارها )
    

ة التي انتسبت إلى غرفة تجارالجديدة بلغ عدد المنشآت  ثانياً: قطاع األلبسة والنوفوتيه والمجوهرات:

 ( دينار2,120,020( منشأة بإجمالي رؤوس أموال مقدارها )222في هذا القطاع ) 2102للعام  عمان

بإجمالي رؤوس أموال مقدارها  (221) 2106العام  فيفي حين بلغت جميعهم من الجنسية األردنية، 

 5 دينار (2,260,211)
 

أردنيين
5,570

90.3%

غير أردنيين
599

9.7%

2017عدد الشركاء المنتسبين لغرفة تجارة عمان خالل العام 

أردنيين
270,630,054

60%

غير أردنيين
180,168,993

40%

2017حجم رؤوس أموال الشركاء المنتسبين لغرفة تجارةعمان خالل العام 
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لعام ل التي انتسبت إلى غرفة تجارة عمان الجديدة بلغ عدد المنشآت قطاع اإلنشاءات ومواد البناء: ثالثاً:

( 666( دينار، منها )22,200,201) امقداره أموال س( منشأة بإجمالي رؤو621في هذا القطاع ) 2102

 سرؤوبحجم غير أردنية  آت( منش2و)( دينار، 06,261,101) امقداره أموال سرؤومنشأة أردنية بحجم 

( بإجمالي رؤوس 220) 2106العام  في عدد المنشآت في حين بلغ ،( دينار62,120,211) امقداره أموال

 5 دينار (00,222,260أموال مقدارها )
 

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

( دينار، 0,220,111) امقداره أموال سرؤوبإجمالي ( منشأة 222في هذا القطاع ) 2102للعام  عمان

( بإجمالي رؤوس أموال 012) 2106العام  في عدد المنشآت في حين بلغ ،جميعهم من الجنسية األردنية

 5دينار (2,221,201مقدارها )
 

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

، ( دينار02,212,201) امقداره أموال سرؤو( منشأة بإجمالي 226في هذا القطاع ) 2102للعام  عمان

( بإجمالي رؤوس أموال 220) 2106العام  في عدد المنشآت في حين بلغ ،جميعهم من الجنسية األردنية

 5دينار (22,202,202مقدارها )
 

لعام ل انتسبت إلى غرفة تجارة عمانبلغ عدد المنشآت الجديدة التي سادساً: القطاع المالي والمصرفي: 

، جميعهم من ( دينار2,202,111) امقداره أموال سرؤوبإجمالي  ة( منشأ22في هذا القطاع ) 2102

بإجمالي رؤوس أموال مقدارها منشأة ( 21) 2106العام  في عدد المنشآت في حين بلغ ،الجنسية األردنية

(20,222,221)5 
 

 7102ام للع التي انتسبت إلى غرفة تجارة عمان الجديدة بلغ عدد المنشآتسابعاً: قطاع المواد الغذائية: 
، جميعهم من ( دينار6,021,411) امقداره أموال سرؤو( منشأة بإجمالي 7,034في هذا القطاع )
أموال مقدارها  ( بإجمالي رؤوس7,013) 2106العام في  عدد المنشآت في حين بلغ ،الجنسية األردنية

 .دينار (01,010,301)
 

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

، جميعهم ( دينار2,222,111) امقداره أموال سرؤو( منشأة بإجمالي 626في هذا القطاع ) 2102للعام 

( بإجمالي رؤوس أموال مقدارها 622) 2106العام  في عدد المنشآت في حين بلغ ،من الجنسية األردنية

 5دينار (2,222,222)
    

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

( 02,222,026) امقداره أموال سرؤو( منشأة بإجمالي 0,010في هذا القطاع ) 2102للعام  عمان

آت ( منش0( دينار، و)20,262,602) امقداره أموال سرؤو( منشأة أردنية بحجم 0,226، منها )دينار

العام  في عدد المنشآت في حين بلغ ،( دينار20,222,002) امقداره أموال سرؤوغير أردنية بحجم 

 5دينار (22,202,122( بإجمالي رؤوس أموال مقدارها )0,220) 2106
 

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

( 222منها )، ( دينار00,222,222) امقداره أموال سرؤو( منشأة بإجمالي 221في هذا القطاع ) 2102

 سرؤوغير أردنية بحجم  أة( منش0( دينار، و)00,020,262) امقداره أموال سرؤومنشأة أردنية بحجم 

( بإجمالي رؤوس 202) 2106العام  في عدد المنشآت في حين بلغ ( دينار،220,221) امقداره أموال

 5( دينار0,216,211أموال مقدارها )
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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

2016 535 840 845 502 275 20 2,103 678 1,481 258

2017 510 733 670 439 336 28 2,136 686 1,501 230

0

500

1000

1500

2000

2500

2017/2016مقارنة التوزيع القطاعي لعدد المنشآت المنتسبة الى غرفة تجارة عّمان موزعة حسب القطاعات األعوام 
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2016 6,005,318 3,265,400 15,989,365 3,420,350 32,718,713 21,983,780 10,105,350 2,898,832 72,918,089 1,906,300

2017 144,412,640 4,071,571 84,851,250 1,895,000 18,207,350 8,958,000 8,170,600 2,272,000 57,848,176 51,873,734
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2017/2016مقارنة التوزيع القطاعي إلجمالي حجم رؤوس أموال المنشآت االمنتسبة الى غرفة تجارة عّمان لألعوام 


