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  2019العام من  الثالثة أرباع األولىالمنشآت الجديدة المنتسبة لغرفة تجارة عمان خالل 

 (2018 العاممن الثالثة أرباع األولى )مقارنة مع   
 

لعام ا منالثالثة أرباع األولى  التي انتسبت لغرفة تجارة عمان خاللعدد المنشآت الجديدة  اجماليبلغ 

بلغ عدد المنشآت  حيث( دينار، 453.098.327) امقداره رؤوس أموالبحجم ( منشأة، 5.411) 2019

رؤوس  بحجمواجمالي المنشآت الجديدة  من (%99.9وشكلت ما نسبته ) ( منشأة5.406)األردنية الجديدة 

 رؤوس أموال حجم( من اجمالي %15.4نسبته ) مشكلةً مادينار  (69.981.379)أموال مقدارها 

رؤوس أموال مقدارها بحجم و ( منشآت5)بينما بلغ عدد المنشآت غير األردنية ما مجموعه المنشآت، 

 المنشآت.رؤوس أموال  حجماجمالي من ( %84.5بما نسبته )و( دينار 383.116.948)
 

بحجم رؤوس أموال ( منشأة 5.202) 2018نفس الفترة من العام ت الجديدة لعدد المنشآفي حين بلغ  

وشكلت ما نسبته  منشأة (5.188)بلغ عدد المنشآت األردنية حيث ، ( دينار3.207.141.695مقدارها )

مشكلةً ( دينار، 279.670.375بحجم رؤوس أموال مقدارها )و اجمالي المنشآت الجديدة ( من99.7%)

بينما بلغ عدد المنشآت غير األردنية ما المنشآت، رؤوس أموال حجم اجمالي من ( %8.7ما نسبته )

( %91.3( دينار، وبما نسبته )2.927.471.320بحجم رؤوس أموال مقدارها )و ( منشأة14)مجموعة 

 .2018العام  من في تلك الفترة المنشآترؤوس أموال  حجماجمالي من 
 

 
 

 ما مجموعه 2019العام من  األولىالثالثة أرباع  خالل في كافة القطاعاتالجدد عدد الشركاء  بلغوقد 

 أردني( شريك 3.002) ممنه ،دينار (61.444.779بحجم رؤوس أموال مقدارها )، ( شريك3.431)

حجم رؤوس ( من اجمالي %67.1، وبما نسبته )( دينار41.252.468)رؤوس أموال مقدارها  بحجم

وبما  ،( دينار20.192.311) اال مقدارهومأس بحجم رؤو( شريك غير أردني 429، و)الشركاء أموال

 الشركاء. حجم رؤوس أموال( من اجمالي %32.9نسبته )
 

 ( شريك3.847) ما مجموعه 2018نفس الفترة من العام لفي كافة القطاعات  عدد الشركاءسجل  في حين

( شريك أردني بحجم رؤوس أموال 3.292منهم ) ،(99.706.070بحجم رؤوس أموال مقدارها )

، الشركاء حجم رؤوس أموال( من اجمالي %65.2وبما نسبته )( دينار، 65.083.396مقدارها )

( %34.7، وبما نسبته )( دينار34.622.674( شريك غير أردني بحجم رؤوس أموال مقدارها )555و)

 .في تلك الفترة من العام الماضي الشركاءحجم رؤوس أموال من اجمالي 

أردنيين
69,981,379

15,4%

غير أردنيين
383,116,948

84,3%

اجمالي حجم رؤوس أموال المنشآت الجديدة المنتسبة لغرفة تجارة عّمان

بالدينار األردني/ 2019خالل الثالثة أرباع األولى من العام 
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حسب  2019من العام  الثالثة ارباع األولىالمنشآت الجديدة التي انتسبت للغرفة خالل  توزيعويمكن 

 من خالل اآلتي:2018ومقارنتها بنفس الفترة من العام ، القطاع
 

جارة إلى غرفة تالتي انتسبت  الجديدةبلغ عدد المنشآت  أوالً: قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات:
من  اجميعه ( دينار16,689,350بإجمالي رؤوس أموال مقدارها ) منشأة( 488في هذا القطاع )عمان 

( منشأة بإجمالي 426) 2018خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ, الجنسية األردنية
 .من الجنسية األردنية اجميعه دينار (3.327.332رؤوس أموال مقدارها )

    

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

من جميعها  ( دينار1.531.150( منشأة بإجمالي رؤوس أموال مقدارها )481عمان في هذا القطاع )

بإجمالي  منشآت (506) 2018خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغالجنسية األردنية، 

 .من الجنسية األردنية اجميعه دينار (2.227.000رؤوس أموال مقدارها )

أردنيين
3,002

87.5%

غير أردنيين
429
12.5%

2019األولى من العام عدد الشركاء المنتسبين الجدد لغرفة تجارة عمان خالل الثالثة أرباع 

أردنيين
41,252,468

67,1%

غير أردنيين
20,192,311

32,9%

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

أردنية بحجم ( منشأة 401( دينار، منها )3.441.300( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )402القطاع )

 ،( دينار500بحجم رأس مال مقداره )غير أردنية  ةأ( منش1و)( دينار، 3.440.800رأس مال مقداره )

بإجمالي رؤوس أموال مقدارها  منشأة (428) 2018خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ

 آت( منش4، و) (5.634.551رأس مال مقداره ) م( منشأة أردنية بحج424منها ) (124.382.501)

 . ( 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، جميعه2.267.100بإجمالي رأس مال مقداره ) ( منشآت310عمان في هذا القطاع )

بإجمالي رؤوس  منشأة (282) 2018خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ،األردنية

 .من الجنسية األردنية اجميعه دينار (2.304.000أموال مقدارها )
 

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

من الجنسية  ا، جميعه( دينار4.182.037( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )248عمان في هذا القطاع )

بإجمالي رؤوس  منشأة (233) 2018خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ،األردنية

 .من الجنسية األردنية اجميعه دينار (3.849.000أموال مقدارها )
 

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

في  ،من الجنسية األردنية ا، جميعه( دينار2.012.501بإجمالي رأس مال مقداره ) أة( منش17القطاع )

رؤوس أموال مقدارها بإجمالي منشأة ( 20) 2018خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت حين بلغ

 .من الجنسية األردنية اجميعه (12.359.000)
 

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

في حين  ،من الجنسية األردنية ا، جميعهدينار (7.068.288( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )1.764)

بإجمالي رؤوس أموال مقدارها  منشأة( 1.549) 2018 خالل نفس الفترة من العام عدد المنشآت بلغ

 .من الجنسية األردنية اجميعه دينار (11.014.696)
 

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

من الجنسية ا ، جميعه( دينار1.128.500بإجمالي رأس مال مقداره )( منشأة 547في هذا القطاع )

بإجمالي رؤوس  أةمنش( 472) 2018خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ،األردنية

 .من الجنسية األردنية اجميعه دينار (1.558.316أموال مقدارها )
    

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

منها ، ( دينار413.731.601( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )1.044عمان في هذا القطاع )

بحجم غير أردنية  آت( منش4و)( دينار، 30.615.153( منشأة أردنية بحجم رأس مال مقداره )1.040)

 2018خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ( دينار،383.116.448رأس مال مقداره )

( منشأة أردنية 1.106منها ) ( دينار3.045.347.348بإجمالي رؤوس أموال مقدارها ) منشأة (1.116)

غير أردنية بحجم رأس مال مقداره شآت ( من10( و)236.623.978بحجم رأس مال مقداره )

(2.808.723.370.) 
 

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

 ،الجنسية األردنية جميعها من، ( دينار1.046.500بإجمالي رأس مال مقداره ) ( منشأة150هذا القطاع )

بإجمالي رؤوس أموال مقدارها  منشأة (170) 2018خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ

 .من الجنسية األردنية اجميعهدينار  (772.502)
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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 426 506 428 282 233 20 1,549 472 1,116 170

2019 448 481 402 310 248 17 1764 547 1,044 150
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م عوامقارنة التوزيع القطاعي لعدد المنشآت الجديدة المنتسبة الى غرفة تجارة عّمان موزعة حسب القطاعات خالل الثالثة أرباع األولى من األ
2019/2018
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المالي والمصرفي المواد الغذائية 
األثاث المنزلي 
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واالستشارات 
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2018 3,327,332 2,227,000 124,382,501 2,304,000 3,849,000 12,359,000 11,014,696 1,558,316 3,045,347,348 772,502

2019 16,689,350 1,531,150 3,441,300 2,267,100 4,182,037 2,012,501 7,068,288 1,128,500 413,731,601 1,046,500
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