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  2020 العام الربع األول من المنشآت الجديدة المنتسبة لغرفة تجارة عمان خالل

 (2019 العام نفس الفترة من )مقارنة مع  
 

 2020 العامالربع األول من  التي انتسبت لغرفة تجارة عمان خاللعدد المنشآت الجديدة  اجماليبلغ 

بلغ عدد المنشآت األردنية  حيث( دينار، 84.254.554) امقداره أموالرؤوس بحجم ( منشأة، 1.782)

رؤوس أموال  بحجمواجمالي المنشآت الجديدة  من (%99.9وشكلت ما نسبته ) ( منشأة1.780)الجديدة 

المنشآت،  رؤوس أموال حجم( من اجمالي %92.7نسبته ) مشكلةً مادينار  (78.125.554)مقدارها 

( 6.129.000)رؤوس أموال مقدارها بحجم و ( منشأة2)بينما بلغ عدد المنشآت غير األردنية ما مجموعه 

 المنشآت.رؤوس أموال  حجماجمالي من ( %7.3بما نسبته )ودينار 
 

بحجم رؤوس أموال ( منشأة 2.155) 2019نفس الفترة من العام ت الجديدة لعدد المنشآفي حين بلغ  

وشكلت ما نسبته  منشأة (2.152)بلغ عدد المنشآت األردنية حيث ، ( دينار39.029.273مقدارها )

مشكلةً ( دينار، 38.640.983بحجم رؤوس أموال مقدارها )و اجمالي المنشآت الجديدة ( من99.9%)

بينما بلغ عدد المنشآت غير األردنية ما المنشآت، رؤوس أموال حجم اجمالي من ( %99ما نسبته )

اجمالي ( من %0.1( دينار، وبما نسبته )388.290بحجم رؤوس أموال مقدارها )و ( منشآت3)مجموعة 

 .2019العام  من في تلك الفترة المنشآترؤوس أموال  حجم
 

 
 

( 1.140) ما مجموعه 2020العام  الربع األول من خالل في كافة القطاعاتالجدد عدد الشركاء  بلغوقد 

رؤوس  بحجم أردني( شريك 932) ممنه ،دينار (73.433.079بحجم رؤوس أموال مقدارها )، شريك

، الشركاء حجم رؤوس أموال( من اجمالي %16.5، وبما نسبته )( دينار12.106.195)أموال مقدارها 

( %83.5وبما نسبته ) ،( دينار61.326.884) اال مقدارهومأس بحجم رؤو( شريك غير أردني 208و)

 الشركاء. حجم رؤوس أموالمن اجمالي 
 

 ( شريك1.465) ما مجموعه 2019نفس الفترة من العام لفي كافة القطاعات  عدد الشركاءسجل  في حين

( شريك أردني بحجم رؤوس أموال 1.289منهم ) ،(34.637.483بحجم رؤوس أموال مقدارها )

( 176و)، الشركاء حجم رؤوس أموال( من اجمالي %71نسبته )وبما ( دينار، 24.581.824مقدارها )

( من اجمالي %29، وبما نسبته )( دينار10.055.659شريك غير أردني بحجم رؤوس أموال مقدارها )

 .في تلك الفترة من العام الماضي الشركاءحجم رؤوس أموال 

أردنيين
78,125,554

92.7%

غير أردنيين
6,129,000

7.3%

اجمالي حجم رؤوس أموال المنشآت الجديدة المنتسبة لغرفة تجارة عّمان

بالدينار األردني/ 2020خالل الربع األول من العام 
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، القطاعحسب  2020العام  الربع األول من المنشآت الجديدة التي انتسبت للغرفة خالل توزيعويمكن 

 خالل اآلتي: 2019ومقارنتها بنفس الفترة من العام 
 

جارة إلى غرفة تالتي انتسبت  الجديدةبلغ عدد المنشآت  أوالً: قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات:
( 141)، منها دينار( 1.747.200بإجمالي رؤوس أموال مقدارها ) منشأة( 142في هذا القطاع )عمان 

بحجم رأس مال غير أردنية  أة( منش1و)( دينار، 1.558.200منشأة أردنية بحجم رأس مال مقداره )
( منشأة بإجمالي 175) 2019خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ( 189.000مقداره )

 .من الجنسية األردنية اجميعه دينار (14.881.400رؤوس أموال مقدارها )
    

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

من الجنسية جميعها  ( دينار433.100( منشأة بإجمالي رؤوس أموال مقدارها )187عمان في هذا القطاع )

أردنيين
932
81.8%

غير أردنيين
208
18.2

2020ن العام عدد الشركاء المنتسبين الجدد لغرفة تجارة عمان خالل  الربع األول م

أردنيين
12,106,195

16.5%

غير أردنيين
61,326,884

83.5%

2020ل من العام حجم رؤوس أموال الشركاء المنتسبين لغرفة تجارةعمان خالل الربع األو
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بإجمالي رؤوس منشأة  (205) 2019خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغاألردنية، 

 .من الجنسية األردنية اجميعه دينار (806.150أموال مقدارها )

 

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

( منشأة أردنية بحجم 150( دينار، منها )7.951.200) ( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره151القطاع )

( 5.940.000بحجم رأس مال مقداره )غير أردنية  ةأ( منش1و)( دينار، 2.011.200رأس مال مقداره )

بإجمالي رؤوس أموال  منشأة (168) 2019خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ،دينار

 أة( منش1، و) (1.809.700رأس مال مقداره ) م( منشأة أردنية بحج167منها ) (1.810.200مقدارها )

 . ( دينار500غير أردنية بحجم رأس مال مقداره )
 

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

من الجنسية  ا( دينار، جميعه633.750بإجمالي رأس مال مقداره ) ( منشأة112عمان في هذا القطاع )

بإجمالي رؤوس  منشأة (136) 2019خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ،األردنية

 .من الجنسية األردنية اجميعه دينار (1.160.600أموال مقدارها )
 

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

من الجنسية  ا، جميعه( دينار555.001بإجمالي رأس مال مقداره ) ( منشأة78عمان في هذا القطاع )

بإجمالي رؤوس أموال  منشأة (95) 2019خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ،األردنية

 .من الجنسية األردنية اجميعه دينار (2.070.200مقدارها )
 

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

 في حين بلغ ،من الجنسية األردنية ا، جميعه( دينار16.000بإجمالي رأس مال مقداره ) أة( منش2القطاع )

بإجمالي رؤوس أموال مقدارها  منشآت( 10) 2019خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت

 .من الجنسية األردنية اجميعه (1.825.501)
 

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

في حين  ،من الجنسية األردنية ا، جميعهدينار (55.213.650( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )555)

بإجمالي رؤوس أموال مقدارها  منشأة( 661) 2019 خالل نفس الفترة من العام عدد المنشآت بلغ

 .من الجنسية األردنية اجميعه دينار (2.379.902)
 

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

 ،من الجنسية األردنيةا ، جميعه( دينار294.700( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )139في هذا القطاع )

بإجمالي رؤوس أموال مقدارها  أةمنش( 215) 2019خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ

 .من الجنسية األردنية اجميعه دينار (481.500)
    

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

جميعها من الجنسية ، ( دينار15.908.553( منشأة بإجمالي رأس مال مقداره )371عمان في هذا القطاع )

بإجمالي رؤوس  منشأة (425) 2019خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ ،األردنية

( منشأة أردنية بحجم رأس مال مقداره 423منها ) ( دينار13.325.320أموال مقدارها )

 (.387.790غير أردنية بحجم رأس مال مقداره ) شأة( من2( و)12.937.530)
 

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

 ،جميعها من الجنسية األردنية، ( دينار1.501.400بإجمالي رأس مال مقداره ) ( منشأة45هذا القطاع )

بإجمالي رؤوس أموال مقدارها  منشأة (65) 2019خالل نفس الفترة من العام  عدد المنشآت في حين بلغ

 .من الجنسية األردنية اجميعهدينار  (288.500)
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 الملخص
 

 2020 خالل الربع األول من العاملغ اجمالي عدد المنشآت الجديدة التي انتسبت لغرفة تجارة عمان ب

بلغ عدد المنشآت ، حيث مليون دينار (84.2)غالبيتها اردنية، برؤوس أموال مقدارها  ( منشأة1.782)

 (78.1)منشأة برؤوس أموال  (1.780) 2020 الربع األول من العاماألردنية المسجلة بالغرفة خالل 

 .مليون دينار (6.1)أموال مقدارها  برؤوس اجنبية شأةمن (2)مليون دينار، مقابل 

 

شريكا  (1.140) 2020 خالل الربع األول من العامبلغ عدد الشركاء الجدد بمختلف القطاعات كما 

مليون  (12.1)برؤوس أموال مقدارها  اردنياً  شريكاً  (932) ممنهمليون دينار  (73.4)برؤوس أموال 

 .دينار

 

مليون دينار  (55.2)منشأة برأسمال  (555)بعدد المواد الغذائية وتوزعت المنشآت الجديدة على قطاعات 

 لقطاع األلبسةدينار، فيما انتسب  مليون (16)منشأة برأسمال  (371بعدد ) وقطاع الخدمات واالستشارات

  دينار. ( ألف433)منشأة برأسمال  (187والمجوهرات ) وفوتيهوالن

 

 وتكنولوجيا واالتصاالتدينار ( مليون 8)منشأة برأسمال  (151البناء ) ومواد لقطاع االنشاءاتانتسب و

عدد ب والقرطاسية والمكتبي المنزلي قطاع االثاثمليون دينار ثم  (1.7)منشأة برأسمال  (142المعلومات )

 .دينار ألف (294.7)منشأة برأسمال  (139)

 

السيارات على قطاعات  2020الربع األول من العام وتوزعت باقي المنشآت التي انتسبت للغرفة خالل 

والصحة واألدوية دينار  ألف (633.7)منشأة وبرأسمال  (112)بعدد  واآلليات الثقيلة ولوازمها

مليون دينار، ( 1.5)منشأة برأسمال  (45والكهرباء ) دينارألف  (55)منشأة برأسمال  (78) ومستلزماتها

  .دينار ألف (16)منشأة برأسمال  (2) المالي والمصرفيقطاع لفيما بلغ عدد المنشآت التي انتسبت ل
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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

2019 175 205 168 136 95 10 661 215 425 65

2020 142 187 151 112 78 2 555 139 371 45
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2020-2019مقارنة 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

2019 14,881,400 806,150 1,810,200 1,160,600 2,070,200 1,825,501 2,379,902 481,500 13,325,320 288,500

2020 1,747,200 433,100 7,951,200 633,750 555,001 16,000 55,213,650 294,700 15,908,553 1,501,400
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2020-2019خالل الربع األول من األعوام مقارنة التوزيع القطاعي إلجمالي حجم رؤوس أموال المنشآت الجديدة المنتسبة الى غرفة تجارة عّمان 


