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  2019 العامالمنشآت الجديدة المنتسبة لغرفة تجارة عمان خالل 

 (2018 العام)مقارنة مع   
 

( منشأة، 6.673) 2019 العام التي انتسبت لغرفة تجارة عمان خاللعدد المنشآت الجديدة  اجماليبلغ 

( 6.667)بلغ عدد المنشآت األردنية الجديدة  حيث( دينار، 471.181.900) امقداره رؤوس أموالبحجم 

رؤوس أموال مقدارها  بحجمواجمالي المنشآت الجديدة  من (%99.9وشكلت ما نسبته ) منشأة

بينما بلغ المنشآت،  رؤوس أموال حجم( من اجمالي %18.4نسبته ) مشكلةً مادينار  (86.894.952)

( 384،286،948)رؤوس أموال مقدارها بحجم و ( منشآت6)عدد المنشآت غير األردنية ما مجموعه 

 المنشآت.رؤوس أموال  حجماجمالي من ( %81.6بما نسبته )ودينار 
 

بحجم رؤوس أموال ( منشأة 7.278) 2018نفس الفترة من العام ت الجديدة لعدد المنشآفي حين بلغ  

وشكلت ما نسبته  منشأة (7.263)بلغ عدد المنشآت األردنية حيث ، ( دينار3.221.418.598مقدارها )

مشكلةً ( دينار، 293،751،278بحجم رؤوس أموال مقدارها )و اجمالي المنشآت الجديدة ( من99.8%)

بينما بلغ عدد المنشآت غير األردنية ما المنشآت، رؤوس أموال حجم اجمالي من ( %9.1ما نسبته )

( %90.9دينار، وبما نسبته )( 2.927.667.320بحجم رؤوس أموال مقدارها )و ( منشأة15)مجموعة 

 .2018العام  من في تلك الفترة المنشآترؤوس أموال  حجماجمالي من 
 

 
 

بحجم ، ( شريك4.197) ما مجموعه 2019العام  خالل في كافة القطاعاتالجدد عدد الشركاء  بلغوقد 

رؤوس أموال  بحجم أردني( شريك 3.682) ممنه ،دينار (72.674.783رؤوس أموال مقدارها )

، الشركاء حجم رؤوس أموال( من اجمالي %70.4، وبما نسبته )( دينار51.220.344)مقدارها 

( %29.5وبما نسبته ) ،( دينار21.454.439) اال مقدارهومأس بحجم رؤو( شريك غير أردني 515و)

 الشركاء. حجم رؤوس أموالمن اجمالي 
 

 ( شريك4.802) ما مجموعه 2018نفس الفترة من العام لفي كافة القطاعات  عدد الشركاءسجل  في حين

( شريك أردني بحجم رؤوس أموال 4.127منهم ) ،(110.514.763بحجم رؤوس أموال مقدارها )

، الشركاء حجم رؤوس أموال( من اجمالي %66.8وبما نسبته )( دينار، 73.777.604مقدارها )

( %33.2، وبما نسبته )( دينار36.737.159( شريك غير أردني بحجم رؤوس أموال مقدارها )675و)

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

أردنيين
86,894,952

18.4%

غير أردنيين
384,286,948

81.6%

اجمالي حجم رؤوس أموال المنشآت الجديدة المنتسبة لغرفة تجارة عّمان

بالدينار األردني/ 2019خالل العام 
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ومقارنتها بنفس ، القطاعحسب  2019العام المنشآت الجديدة التي انتسبت للغرفة خالل  توزيعويمكن 

 من خالل اآلتي:2018الفترة من العام 
 

جارة إلى غرفة تالتي انتسبت  الجديدةبلغ عدد المنشآت  وتكنولوجيا المعلومات: أوالً: قطاع االتصاالت
من  اجميعه ( دينار19.384.551بإجمالي رؤوس أموال مقدارها ) منشأة( 558في هذا القطاع )عمان 

( منشأة بإجمالي 569) 2018خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ، الجنسية األردنية
 .من الجنسية األردنية اجميعه دينار (4.045.232أموال مقدارها ) رؤوس

    

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

من جميعها  ( دينار1.820.150( منشأة بإجمالي رؤوس أموال مقدارها )574عمان في هذا القطاع )

بإجمالي منشأة  (668) 2018خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغالجنسية األردنية، 

 .من الجنسية األردنية اجميعه دينار (2.549.300رؤوس أموال مقدارها )

أردنيين
3,682

87.7%

غير أردنيين
515
12.3%

2019عدد الشركاء المنتسبين الجدد لغرفة تجارة عمان خالل العام 

أردنيين
51,220,344

70.4%

غير أردنيين
21,454,439

29.5%

2019حجم رؤوس أموال الشركاء المنتسبين لغرفة تجارةعمان خالل العام 
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ذا هبلغ عدد المنشآت الجديدة التي انتسبت إلى غرفة تجارة عمان في  قطاع اإلنشاءات ومواد البناء: ثالثاً:

( منشأة أردنية بحجم 499( دينار، منها )4.484.300( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )500القطاع )

 ،( دينار500بحجم رأس مال مقداره )غير أردنية  ةأ( منش1و)( دينار، 4.483.800رأس مال مقداره )

بإجمالي رؤوس أموال مقدارها  منشأة (565) 2018خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ

 آت( منش4، و) (8.955.453رأس مال مقداره ) م( منشأة أردنية بحج561منها ) (127.703.403)

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

رفة تجارة غبلغ عدد المنشآت الجديدة التي انتسبت إلى  رابعاً: قطاع السيارات واآلليات الثقيلة ولوازمها:

من الجنسية  ا( دينار، جميعه2.637.101بإجمالي رأس مال مقداره ) ( منشأة383عمان في هذا القطاع )

بإجمالي رؤوس  منشآت (403) 2018خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ،األردنية

 .من الجنسية األردنية اجميعه دينار (2.678.000أموال مقدارها )
 

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

من الجنسية  ا، جميعه( دينار4.502.037بإجمالي رأس مال مقداره ) ( منشآت303عمان في هذا القطاع )

بإجمالي رؤوس  منشأة (293) 2018خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ،األردنية

 .من الجنسية األردنية اجميعه دينار (4.183.700أموال مقدارها )
 

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

في  ،من الجنسية األردنية ا، جميعه( دينار2.023.501بإجمالي رأس مال مقداره ) أة( منش20القطاع )

بإجمالي رؤوس أموال مقدارها منشأة ( 22) 2018خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت حين بلغ

 .من الجنسية األردنية اجميعه (12.361.500)
 

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

في حين  ،من الجنسية األردنية ا، جميعهدينار (8.222.979( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )2.219)

بإجمالي رؤوس أموال مقدارها  منشأة( 2.367) 2018 خالل نفس الفترة من العام عدد المنشآت بلغ

 .من الجنسية األردنية اجميعه دينار (13.564.896)
 

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

من الجنسية ا ، جميعه( دينار1.545.000( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )653في هذا القطاع )

بإجمالي رؤوس  أةمنش( 669) 2018خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ،األردنية

 .من الجنسية األردنية اجميعه دينار (2.062.916)أموال مقدارها 
    

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

منها ، ( دينار424.236.781( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )1.279عمان في هذا القطاع )

بحجم غير أردنية  آت( منش4و)( دينار، 41.120.333مال مقداره )( منشأة أردنية بحجم رأس 1.275)

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

( منشأة أردنية 1.469منها ) ( دينار3.051.185.149بإجمالي رؤوس أموال مقدارها ) منشأة (1.480)

غير أردنية بحجم رأس مال مقداره  شأة( من11( و)242.265.779)بحجم رأس مال مقداره 

(2.808.919.370.) 
 

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

أردنية ( منشأة 183منها )، ( دينار2.325.500بإجمالي رأس مال مقداره ) ( منشأة184هذا القطاع )

غير أردنية بحجم رأس مال مقداره  منشأة( 1( دينار، و)1.155.500بحجم رأس مال مقداره )

بإجمالي  منشأة (242) 2018خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ( دينار،1.170.000)

 .من الجنسية األردنية اجميعهدينار  (1.084.502رؤوس أموال 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

2018 569 668 565 403 293 22 2,367 669 1,480 242

2019 558 574 500 383 303 20 2,219 653 1,279 184
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