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  1029العام الربع األول من المنشآت الجديدة المنتسبة لغرفة تجارة عمان خالل 

 (1028 العامالربع األول من )مقارنة مع   
 

 2102العام  الربع األول من التي انتسبت لغرفة تجارة عمان خاللعدد المنشآت الجديدة  اجماليبلغ 

بلغ عدد المنشآت األردنية  حيث( دينار، 3204220093) امقداره أموالرؤوس بحجم ( منشأة، 20412)

رؤوس أموال  بحجمومن اجمالي المنشآت الجديدة   (%2202وشكلت ما نسبته ) ( منشأة20412)الجديدة 

بينما المنشآت،  رؤوس أموال حجم( من اجمالي %22نسبته ) مشكلةً مادينار  (3201320993)مقدارها 

( دينار 3990221)رؤوس أموال مقدارها بحجم و( منشآت 3)بلغ عدد المنشآت غير األردنية ما مجموعه 

 المنشآت.رؤوس أموال  حجماجمالي من ( %0بما نسبته )و
 

بحجم رؤوس أموال ( منشأة 20923) 2109نفس الفترة من العام ت الجديدة لعدد المنشآفي حين بلغ  

وشكلت ما نسبته  منشأة  (20929)بلغ عدد المنشآت األردنية حيث ، دينار (02300990423مقدارها )

مشكلةً ( دينار، 4104210992بحجم رؤوس أموال مقدارها )و من اجمالي المنشآت الجديدة  (2209%)

بينما بلغ عدد المنشآت غير األردنية ما المنشآت، رؤوس أموال حجم اجمالي من ( %2409ما نسبته )

( %9202( دينار، وبما نسبته )02209290900بحجم رؤوس أموال مقدارها )و( منشآت 2)مجموعة 

 .2109العام  من في تلك الفترة المنشآترؤوس أموال  حجماجمالي من 
 

 
 

( 00420) ما مجموعه 2102العام الربع األول من  خالل في كافة القطاعاتالجدد عدد الشركاء  بلغوقد 

رؤوس  بحجم أردني( شريك 00331) ممنه ،دينار (3409490993مقدارها )بحجم رؤوس أموال ، شريك

، الشركاء حجم رؤوس أموال( من اجمالي %92، وبما نسبته )( دينار2201190294)أموال مقدارها 

( من %29وبما نسبته ) ،( دينار209410212) اال مقدارهومأس بحجم رؤو( شريك غير أردني 020و)

 الشركاء. حجم رؤوس أموالاجمالي 

 

 ( شريك00222) ما مجموعه 2109نفس الفترة من العام لفي كافة القطاعات  عدد الشركاءسجل  في حين

( شريك أردني بحجم رؤوس أموال 00229منهم ) ،(4101300310بحجم رؤوس أموال مقدارها )

، الشركاء حجم رؤوس أموال( من اجمالي %4009وبما نسبته )( دينار، 0209020442مقدارها )

( %2902، وبما نسبته )( دينار2303000922( شريك غير أردني بحجم رؤوس أموال مقدارها )224و)

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

أردنيين
39,036,883

99%

غير أردنيين
388,290

1%

اجمالي حجم رؤوس أموال المنشآت الجديدة المنتسبة لغرفة تجارة عّمان

بالدينار األردني/ 2019خالل الريع األول من العام 
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، القطاعحسب  2102الربع األول من العام المنشآت الجديدة التي انتسبت للغرفة خالل  توزيعويمكن 

 من خالل اآلتي:2109ومقارنتها بنفس الفترة من العام 
 

جارة إلى غرفة تالتي انتسبت  الجديدةبلغ عدد المنشآت  أوالً: قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات:
من  اجميعه ( دينار0.8.998.11( منشأة بإجمالي رؤوس أموال مقدارها )091في هذا القطاع )عمان 

( منشأة بإجمالي 1.1) .110خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت حين بلغفي ، الجنسية األردنية
 .من الجنسية األردنية اجميعه دينار (088.98.01رؤوس أموال مقدارها )

    

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

من الجنسية جميعها  ( دينار9290021( منشأة بإجمالي رؤوس أموال مقدارها )223عمان في هذا القطاع )

بإجمالي رؤوس  منشأة (223) 2109خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغاألردنية، 

 .من الجنسية األردنية اجميعه دينار (002090911أموال مقدارها )

أردنيين
1,330

89.2%

غير أردنيين
161
10.8%

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

أردنيين
25,007,974

72%

غير أردنيين
9,740,909

28%

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

( منشأة أردنية بحجم 099( دينار، منها )002240211( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )099القطاع )

 ،( دينار211ره )بحجم رأس مال مقداغير أردنية  ةأ( منش0و)( دينار، 002230911رأس مال مقداره )

بإجمالي رؤوس أموال مقدارها  منشأة (241) 2109خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ

( منشآت 3( و)009430210منشأة أردنية بحجم رأس مال مقداره ) (239منها ) دينار (00001020220)

 (.01200920421غير أردنية بحجم رأس مال مقدراه )
 

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

من الجنسية  ا( دينار، جميعه001210211( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )020عمان في هذا القطاع )

بإجمالي رؤوس  منشأة (022) 2109خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ،األردنية

 .من الجنسية األردنية اجميعه دينار (2210111أموال مقدارها )
 

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

من الجنسية  ا، جميعه( دينار201920211( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )010عمان في هذا القطاع )

بإجمالي رؤوس  منشأة (022) 2109خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ،األردنية

 .من الجنسية األردنية اجميعه دينار (2210111أموال مقدارها )
 

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

في  ،من الجنسية األردنية ا، جميعه( دينار009220210بإجمالي رأس مال مقداره ) أة( منش00القطاع )

بإجمالي رؤوس أموال مقدارها منشأة ( 2) 2109خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت حين بلغ

 .من الجنسية األردنية اجميعه (900410111)
 

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

في حين  ،من الجنسية األردنية ا، جميعه( دينار203230210( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )924)

بإجمالي رؤوس أموال مقدارها  منشأة( 999) 2109 خالل نفس الفترة من العام عدد المنشآت بلغ

 .من الجنسية األردنية اجميعه دينار (202200111)
 

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

 ،من الجنسية األردنيةا ، جميعه( دينار2220211( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )244في هذا القطاع )

بإجمالي رؤوس أموال مقدارها  منشأة( 299) 2109ة من العام خالل نفس الفتر عدد المنشآت في حين بلغ

 .من الجنسية األردنية اجميعه دينار (001200302)
    

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

( منشأة 444منها )، ( دينار0309290220( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )442عمان في هذا القطاع )

بحجم رأس مال مقداره غير أردنية  أة( منش2و)( دينار، 0304910430أردنية بحجم رأس مال مقداره )

بإجمالي  منشأة (242) 2109خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ( دينار،3990921)

( منشأة أردنية بحجم رأس مال مقداره 243منها ) ( دينار3002190904رؤوس أموال مقدارها )

 (.0302200220( منشاة غير أردنية بحجم رأس مال مقداره )2( و)0902290243)
 

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

في  ،الجنسية األردنية جميعها من، ( دينار2920211)( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره 90هذا القطاع )

بإجمالي رؤوس أموال مقدارها  منشأة (22) 2109خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت حين بلغ

 .من الجنسية األردنية اجميعهدينار  (4220111)



 

2 

 

 

 
 

 
 

 

 

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

2018 240 293 240 156 126 9 877 278 545 99

2019 190 223 178 151 101 11 794 244 446 71
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2019/2018مقارنة التوزيع القطاعي لعدد المنشآت الجديدة المنتسبة الى غرفة تجارة عّمان موزعة حسب القطاعات خالل الربع األول من األعوام 

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 1,736,812 1,518,700 111,019,951 620,000 650,000 8,140,000 6,551,000 1,021,316 31,508,714 422,000

2019 14,896,400 828,150 1,664,200 1,090,600 2,072,200 1,826,501 2,353,901 552,500 13,858,221 282,500
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2019/2018مقارنة التوزيع القطاعي إلجمالي حجم رؤوس أموال المنشآت الجديدة المنتسبة الى غرفة تجارة عّمان خالل الربع االول من األعوام 


