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  1028المنتسبة لغرفة تجارة عمان خالل العام المنشآت الجديدة 

 (1027 العام)مقارنة مع 
 

( منشأة, 6,868) 2028العام التي انتسبت لغرفة تجارة عمان خالل عدد المنشآت الجديدة  اجماليبلغ 

حيُث بلغ عدد المنشآت األردنية من اجمالي ( دينار, 8,222,620,878) امقداره رؤوس أموالبحجم 

 بحجمومن اجمالي المنشآت الجديدة   (%88.8وشكلت ما نسبته ) ( منشأة6,848)المنشآت الجديدة 

 رؤوس أموال حجم( من اجمالي %8.8نسبته ) مشكلةً مادينار  (288,848,658)رؤوس أموال مقدارها 

رؤوس أموال مقدارها بحجم و ( منشأة25)بينما بلغ عدد المنشآت غير األردنية ما مجموعه المنشآت, 

 المنشآت.رؤوس أموال  حجماجمالي من ( %82.2بما نسبته )و( دينار 2,827,667,820)
 

بحجم رؤوس أموال ( منشأة 7,268) 2027نفس الفترة من العام ت الجديدة لعدد المنشآفي حين بلغ  

اجمالي مجموع رؤوس أموال حيُث بلغ عدد المنشآت األردنية من , ( دينار882,560,822مقدارها )

بحجم رؤوس و من اجمالي المنشآت الجديدة  (%88.8وشكلت ما نسبته ) منشأة  (7,258) المنشآت

رؤوس أموال حجم اجمالي من ( %75.8ما نسبته )مشكلةً ( دينار, 288,258,684أموال مقدارها )

بحجم رؤوس أموال مقدارها و( منشآت 20)بينما بلغ عدد المنشآت غير األردنية ما مجموعة المنشآت, 

 في تلك الفترة المنشآترؤوس أموال  حجماجمالي ( من %24.7( دينار, وبما نسبته )84,802,687)

 .2027في العام 
 

 
 

بحجم , ( شريك4,784) ما مجموعه 2028العام  خالل في كافة القطاعاتالجدد عدد الشركاء  بلغوقد 

بحجم رؤوس أموال ( شريك أردني 4,286) ممنه ,دينار (202,582,084رؤوس أموال مقدارها )

, الشركاء حجم رؤوس أموال( من اجمالي %66.4, وبما نسبته )( دينار67,870,860)مقدارها 

( %88.6)وبما نسبته  ,( دينار84,260,284) اال مقدارهومأس بحجم رؤو( شريك غير أردني 648و)

 الشركاء. حجم رؤوس أموالمن اجمالي 

 

 ( شريك5,474) ما مجموعه 2027نفس الفترة من العام لفي كافة القطاعات  عدد الشركاءسجل  في حين

( شريك أردني بحجم رؤوس أموال 4,888منهم ) ,(285,854,848بحجم رؤوس أموال مقدارها )

, الشركاء حجم رؤوس أموال( من اجمالي %82.2وبما نسبته )( دينار, 84,882,608مقدارها )

أردنيين
283,943,658

8.8%

غير أردنيين
2,927,667,320

91.2%

اجمالي حجم رؤوس أموال المنشآت الجديدة المنتسبة لغرفة تجارة عّمان

بالدينار األردني/ 2018خالل العام 
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, وبما نسبته ( دينار200,868,888( شريك غير أردني بحجم رؤوس أموال مقدارها )582و)

 .في تلك الفترة من العام الماضي الشركاءحجم رؤوس أموال ( من اجمالي 67.8%)

 

 
 

 
 

ومقارنتها بنفس , القطاعحسب  2028 العامالمنشآت الجديدة التي انتسبت للغرفة خالل  توزيعويمكن 

 من خالل اآلتي:2027الفترة من العام 
 

جارة إلى غرفة تالتي انتسبت  الجديدةبلغ عدد المنشآت  أوالً: قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات:
من  اجميعه ( دينار3,888,218( منشأة بإجمالي رؤوس أموال مقدارها )555في هذا القطاع )عمان 

( منشأة بإجمالي 510) 8017خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ, الجنسية األردنية
 .دينار (155,518,050رؤوس أموال مقدارها )

    

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

من جميعها  ( دينار2,658,800( منشأة بإجمالي رؤوس أموال مقدارها )682عمان في هذا القطاع )

أردنيين
4,136

86.5%

غير أردنيين
648
13.5%

2018عدد الشركاء المنتسبين الجدد لغرفة تجارة عمان خالل العام 

أردنيين
67,370,960

66.4%

غير أردنيين
34,160,134

33.6%

2018حجم رؤوس أموال الشركاء المنتسبين لغرفة تجارةعمان خالل العام 
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بإجمالي  منشأة (788) 2027خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغالجنسية األردنية, 

 . دينار (4,072,572رؤوس أموال مقدارها )
 

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

( منشأة أردنية 587( دينار, منها )225,728,808( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )542القطاع )

بحجم رأس مال مقداره غير أردنية  آت( منش4و)( دينار, 6,872,858بحجم رأس مال مقداره )

 منشأة (670) 2027خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ,( دينار228,747,850)

 . دينار (84,852,250بإجمالي رؤوس أموال مقدارها )
 

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

من الجنسية  ا( دينار, جميعه2,542,000مقداره )( منشأة بإجمالي رأس مال 882عمان في هذا القطاع )

بإجمالي رؤوس  منشأة (488) 2027خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ,األردنية

 .دينار (2,885,000أموال مقدارها )
 

جارة تبلغ عدد المنشآت الجديدة التي انتسبت إلى غرفة  خامساً: قطاع الصحة واألدوية ومستلزماتها:

من الجنسية  ا, جميعه( دينار2,828,200( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )285عمان في هذا القطاع )

بإجمالي رؤوس  منشأة (886) 2027خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ,األردنية

 .دينار (28,207,850أموال مقدارها )
 

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

في  ,من الجنسية األردنية ا, جميعه( دينار22,862,500بإجمالي رأس مال مقداره ) أة( منش22القطاع )

بإجمالي رؤوس أموال مقدارها منشأة ( 28) 2027خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت حين بلغ

(8,858,000). 
 

بلغ عدد المنشآت الجديدة التي انتسبت إلى غرفة تجارة عمان في هذا سابعاً: قطاع المواد الغذائية: 
 ,من الجنسية األردنية ا, جميعه( دينار11,811,020( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )8,171القطاع )

بإجمالي رؤوس أموال  منشأة( 8,130) 2027خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ
 .دينار (8,170,000مقدارها )

 

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

من الجنسية ا , جميعه( دينار2,888,826( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )626في هذا القطاع )

بإجمالي رؤوس  منشأة( 686) 2027خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ,األردنية

 .دينار (2,272,000أموال مقدارها )
    

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

, منها ( دينار8,048,885,048( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )2.480عمان في هذا القطاع )

غير أردنية بحجم  أة( منش22( دينار, و)240,465,678( منشأة أردنية بحجم رأس مال مقداره )2.428)

 2027خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ,( دينار2,808,828,870رأس مال )

 .دينار (57,848,276بإجمالي رؤوس أموال مقدارها ) منشأة( 2.502)
 

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

 ,من الجنسية األردنيةا , جميعه( دينار2,086,502( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )282هذا القطاع )

بإجمالي رؤوس أموال مقدارها  منشأة (280) 2027خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ

 دينار. (52,878,784)
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قطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا 
المعلومات

قطاع األلبسة 
والنوفوتيه 
والمجوهرات

اإلنشائات ومواد 
البناء

السيارات واآلليات 
الثقيلة

الصحة واألدوية 
ومستلزماتها

المالي والمصرفي المواد الغذائية 
األثاث المنزلي 

والقرطاسية
الخدمات 

واالستشارات 
الكهرباء 

وااللكترونيات

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

2018 554 632 541 381 285 22 2,171 616 1,430 231
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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

2018 3,882,912 2,658,300 125,719,903 2,542,000 1,813,200 11,361,500 11,211,696 1,999,916 3,049,385,049 1,036,502
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