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خليل الحاج توفيق
رئيس مجلس اإلدارة

نبيل الخطيب
نائب الرئيس
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"عالء الدين" ديرانية
نائب أمين الصندوق

بهجت حمدان
أمين السر

طارق الطباع
عضو

خطاب البنا
امين الصندوق

جمال بدران
عضو

سلطان عالن
نائب أمين السر

ماهر "الشيخ يوسف"
عضو

اإلدارة العليا للغرفة

هشـــام الدويــك
المـديــر العــام

ب ّ
شار ُمقبل
مساعد المدير العام
للشؤون اإلدارية والمالية
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الرؤية والرسالة والقيم األساسية

غرفة تجارية ريادية فاعلة ومؤثرة في بيئة األعمال

قيادة وخدمة القطاع التجاري في ع ّمان وتمكينه لضمان رضى
األعضاء ،وتعزيز دورهم ومساهمتهم في االقتصاد الوطني

حريصون على خدمة أعضائنا بمهنية وتمكينهم بأعلى معايير
الشفافية والنزاهة والمصداقية ،في بيئة أعمال ريادية تواكب
االبتكار وتعزز المشاركة واالحترام المتبادل لتحقق رضى األعضاء
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األهداف االستراتيجية
تمكين القطاع التجاري وتعزيز
حضوره المحلي والعربي والدولي

مشاركة فاعلة من أصحاب العالقة

5

بناء منظومة خدمات سريعة
يسرة
و ُم ّ

تمثيل فاعل وعادل لجميع
القطاعات والشركات والمؤسسات

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
التقرير السنوي لسنة 2021
يسرّ ني أن أق ّدم لكم التقرير السنوي السادس عشر للعام  2021والذي ّ
يوثق أعمال الغرفة خالل السنة الثالثة من عُمر مجلس إدارة
ّ
ويغطي أنشطة الغرفة خالل العام الماضي وما قامت به من
الغرفة في الدورة الرابعة والعشرين لمجلس اإلدارة ()2023 – 2019
فعاليات ومتابعات لخدمة القطاع التجاري والخدمي في العاصمة عمان.
ال شك أن استمرارية جائحة كورونا خالل العام الماضي  2021قد ّأثرت بشكلٍ واسعٍ وكبير على معظم القطاعات االقتصادية في
المملكة بشكل عام ،وكان أش ّدها تأثراٍ القطاع التجاري والخدمي ،وش ّكل هذا األمر عبئاٍ إضافياٍ على الغرفة في متابعة هذا الجانب مع
الجهات الحكومية المختلفة وخاصةٍ قطاع السياحة وقطاع الخدمات.

وقد بذلت الغرفة جهداٍ غير مسبوق مع رئاسة الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة العمل لمتابعة عملية فتح
القطاعات التي كانت مغلقة في العام السابق إنتهاءٍ بصدور قرارات فتح القطاعات المغلقة بشكل نهائي ،وبالطبع كان للغرفة دورٍ
كبيرٍ في إصدار القرارات والبالغات الحكومية التي تم بموجبها إلغاء الحظر الجزئي في المملكة كليّا ،بما في ذلك قرار إلغاء حظر
يوم الجمعة ،وساهم ذلك في تنشيط الحركة التجارية في العاصمة عمان وباقي مناطق المملكة تدريجيّاٍ.
وقد ارتأى مجلس اإلدارة في هذا العام أن يستحدث لجاناٍ مشتركة للتنسيق مع مختلف الوزارات والدوائر والهيئات الحكومية لمتابعة
القضايا والمشاكل والعقبات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي بشكل عام في المملكة ،وما يخص الشركات والمؤسسات التجارية
في العاصمة عمان تحديداٍ بشكل مهني ،وقد جرى في هذا السياق إستحداث مجلس الشراكة ما بين الغرفة ودائرة الجمارك وكذلك
اللجنة المشتركة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين والتي جرى خالل إجتماعاتها معالجة العديد من القضايا التي تهم السادة
التجار ،باإلضافة إلى عقد إجتماعات تنسيقية أخرى مع الجهات والدوائر الحكومية التي تجاوبت مع الغرفة في هذا السياق.
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سع لإلستماع
كما استأنفت الغرفة من جديد أنشطتها ولقاءاتها مع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات والجمعيات التجارية والخدمية بشكل مو ٍّ
إلى مشاكلهم وهمومهم والعقبات التي تواجههم ،وقامت بهذا الصدد بتجهيز وافتتاح مركز هيئات أصحاب العمل في مقر الغرفة والذي تم تجهيزه
لخدمة الهيئات اإلدارية لنقابات وجمعيات أصحاب العمل وتقديم الدعم اللوجستي والفني لهم.
كما لم يغب عن مجلس إدارة الغرفة توسعة الخدمات التي يُقدمها مركز خدمة المكان الواحد من خالل الدوائر والمؤسسات الحكومية المختلفة
العاملة في مبنى الغرفة ألعضاء الهيئة العامة ،حيث تم في نهاية العام  2021إفتتاح مكتب للمؤسسة العامة للغذاء والدواء وباشر تقديم خدماته
ألعضاء الغرفة المعنيين بقطاعيٍّ المواد الغذائية واألجهزة الطبية ومستلزماتها ،كما قامت الغرفة بإطالق خدمة الخط الساخن الستقبال الشكاوى
التي ترد من أعضائها.
وأؤكد في ختام كلمتي هذه للزمالء أعضاء الهيئة العامة للغرفة بأن مجلس إدارة الغرفة الذي إختارته الهيئة العامة إلدارة الغرفة خالل الدورة
الحالية للمجلس قد ق ّدم كل ما يستطيع من جهدٍ ووقتٍ لخدمة الهيئة العامة للغرفة ،وسوف يستمر مع إدارة الغرفة وموظفيها جميعاٍ بتقديم أفضل
ما لديهم من قدرات وطاقات لخدمة أعضاء الغرفة دون استثناء ،متمثلين شعارها الدائم "نتشرف بخدمتكم" لتبقى الغرفة وعلى الدوام "البيت
اآلمن للتاجر".

وهللاٍنسألٍأنٍيوفقناٍجميعاٍلماٍفيهٍخيرٍورفعةٍبلدناٍالحبيبٍفيٍظلٍحضرةٍصاحبٍالجاللةٍالملكٍعبدهللاٍالثانيٍابنٍالحسينٍحفظهٍهللاٍورعاه.
والسالمٍعليكمٍورحمةٍهللاٍوبركاته
أخوكـم
خليل الحاج توفيق
رئيس غرفة تجارة عمان
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أعمال تم إنجازها من قبل مجلس إدارة غرفة تجارة ع ّمان
 حل العديد من القضايا ألعضاء الغرفة من خالل متابعات شخصية من قبل رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
(حسب االختصاص) مع الجهات الحكومية المعنية بعمل الغرفة وهي :وزارة الصناعة والتجارة والتموين ،وزارة
العمل ،وزارة النقل ،دائرة الجمارك األردنية ،دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ،أمانة عمان الكبرى ،المؤسسة العامة
للغذاء والدواء ،مؤسسة المواصفات والمقاييس ،المؤسسة العامة للضمان االجتماعي وسلطة منطقة العقبة
االقتصادية الخاصة.
إفتتاح مركز هيئات أصحاب العمل في الغرفة بتاريخ  2021/10/12لخدمة ( )55نقابة وجمعية وهيئة
ألصحاب العمل ،حيث يو ّفر لرؤساء وأعضاء مجالس إداراتها خدمات لوجستية وفنية وإدارية،
واستضاف المركز ست فعاليات خالل الربع األخير من عام . 2021
إفتتاح مكتب للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في مبنى الغرفة بتاريخ  2021/12/30ضمن [مشروع
خدمة المكان الواحد] لتصبح الجهة الحكومية التاسعة التي يتم إستضافتها بهدف تسهيل اإلجراءات
المتعلقة بمعامالت أعضاء الغرفة.
إطالق خدمة الخط الساخن بتاريخ  2021/1/12الستقبال الشكاوى العاجلة التي ترد من أعضاء الغرفة والتي
تحتاج إلى إجراء فوري بشأنها ،حيث يتم ربط المشتكي مع رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة كلٍ بحسب اختصاصه،
أو مع إدارة الغرفة أو متابعة الشكاوى من خالل الموظف المعني ،وقد ورد خالل العام  2021ما مجموعه ()78
شكوى وتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.
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أعمال تم إنجازها من قبل مجلس إدارة غرفة تجارة ع ّمان
إلغاء حظر يوم الجمعة بقرار صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ  2022/4/28بناءٍ على مطالبة ومتابعة حثيثة
من قبل الغرفة بذلك ،وتم تنفيذه إعتباراٍ من تاريخ .2022/4/30
دعم المنشآت األعضاء في الغرفة ضمن المهن التسعة األكثر تضرراٍ من الجائحة وهي( :صاالت إقامة الحفالت،
صاالت ألعاب البلياردو والسنوكر ،مراكز األلعاب الكهربائية واإللكترونية ،إقامة وإدارة المهرجانات والمؤتمرات
والمعارض ،دور السينما وتجهيزاتها ،استقدام أو استخدام العاملين في المنازل ،نقل الركاب بواسطة الحافالت على
الخطوط الدولية ،خدمات التأشيرات والسياحة والسفر) ،من خالل تسديد رسوم تجديد اشتراكاتهم لدى الغرفة للعام
 2021نيابة عنهم ،وقد بلغ عددها ( )404منشأة بقيمة إجمالية للرسوم بلغت ( )37180دينار.
دعم نقابات وجمعيات أصحاب العمل وعددها ( )10وهي( :نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات ،النقابة العامة
لتجار الكهرباء واإللكترونيات واالتصاالت ،النقابة العامة لتجار المواد الغذائية ،النقابة العامة لوكالء السيارات
وتجار قطع السيارات ولوازمها ،نقابة تجار األقمشة واأللبسة ،النقابة العامة ألصحاب المهن الميكانيكية ،النقابة
العامة لتجار مواد التجميل واالكسسوارات ،نقابة تجار األلعاب ،النقابة اللوجستية األردنية وملتقى سيدات األعمال
والمهن األردني).
إنشاء مجلس تنسيقي بين دائرة الجمارك األردنية والغرفة يجتمع بشكل دوري لبحث ومناقشة القضايا المشتركة
ومعالجتها ضمن األنظمة والقوانين النافذة ،وقد عقد المجلس جلسة رسمية واحدة خالل العام  2021بتاريخ
 ،6/7/2021ولم يعقد إجتماعات الحقة له نظراٍ للتواصل المستمر بين مجلس إدارة الغرفة ودائرة الجمارك لحل
 9القضايا المستجدة مع الدائرة أوالٍ بأول.

أعمال تم إنجازها من قبل مجلس إدارة غرفة تجارة ع ّمان
تشكيل لجان مشتركة مع سبع جهات حكومية معنية بالقطاع التجاري والخدمي لمناقشة الموضوعات التي
تهم القطاع وإيجاد الحلول المناسبة لها ،وهي :
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وزارة
الصناعة
والتجارة
والتموين

وزارة العمل

وزارة النقل

دائرة ضريبة
الدخل
والمبيعات

مؤسسة
المواصفات
والمقييس

المؤسسة
العامة
للضمان
االجتماعي

سلطة منطقة
العقبة
االقتصادية
الخاصة

أهم القضايا التي تم متابعتها مع الجهات المعنيّة
 إيقاف توجه شركة ميناء حاويات العقبة ( )ACTبرفع الرسوم على البواخر بالتعاون مع نقابة مالحة
األردن.
تأجيل تطبيق نظام األسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل والمبيعات رقم ( )40لسنة  2021لمدة عام واحد وفتح
حوار وطني حول بنوده.
 متابعات قانونية تتعلق بتعديل عددٍ من مشاريع القوانين وهي( :مشروع القانون المعدل لقانون المالكين
والمستأجرين ،مشروع القانون المع ّدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات ،مشروع القانون المع ٍّدل لقانون العمل
لسنة  ،2021مشروع قانون أمانة عمان الكبرى لسنة  2021ومشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة
عمان الكبرى لسنة .)2021
إعفاء القطاعات غير المُصرح لها بالعمل من رسوم رخص المهن والنفايات ورسوم أية تراخيص أخرى للعامين
 2020و ،2021وتم تلبية طلب الغرفة وإعفائهم بنسبة ( )%100للعامين المذكورين.
التنسيق مع الجهات المعنية للسماح لنقابات وجمعيات أصحاب العمل بإجراء إنتخاباتها خالل فترة جائحة
كورونا ،شريطة إتخاذ التدابير الوقائية الالزمة ،وقد عقدت بعض من هذه النقابات والجمعيات التجارية والخدمية
إجتماعات هيئاتها العامة وإنتخاباتها في مقر الغرفة.
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أهم القضايا التي تم متابعتها مع الجهات المعنيّة
متابعة وزارتي العمل والصناعة والتجارة والتموين إلجراء بعض التعديالت على البالغ رقم ( )37لسنة 2021
المتعلق ببرنامج (استدامة) الصادر باالستناد ألحكام أمر الدفاع رقم ( )24لسنة  2020إلنصاف التجار الذين
تضرروا نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
إستحداث خط خاص الستقبال مالحظات وشكاوى أعضاء الغرفة حول تنفيذ أوامر الدفاع والبالغات الصادرة
بموجبه ،لضمان عدم تعرض التاجر ألي مخالفة دون وجه حق.
المتابعة مع وزارة الصناعة والتجارة لمعالجة العروض الوهمية التي يق ّدمها بعض أصحاب الموالت ومحالت
األلبسة واألحذية من خالل عرض سلع بأقل من سعر الكلفة عن طريق البث المباشر على مواقع التواصل
االجتماعي.
معالجة موضوع استيفاء بدل بطاقة استيراد بنسبة ( %)2.5على السيارات المخلّص عليها بمركز جمرك عمان،
لِما لذلك من آثار سلبية على ارتفاع أسعار السيارات من جهة ،واألعباء المالية والضريبية التي ترتبت على
المستورد جرّ اء استيفاء هذا البدل بأثر رجعي من جهة أخرى.
مشروعي (الباص السريع) و(التحسينات المرورية) لتلبية مطالب التجار
 المتابعة مع الجهات المعنية بتنفيذ
َ
المتضررين من هذين المشروعين ،بعد أن تم عقد عدة إجتماعات مع رؤساء اللجان في المناطق المتضررة
لالستماع إلى معاناتهم ومطالبهم للحد من الخسائر المالية التي لحقت بهم.
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االجتماعات الرسمية مع الجهات الحكومية لمتابعة القضايا التي تهم
أعضاء الغرفة خالل عام 2021

وزارة الصناعة
والتجارة والتموين

وزارة الزراعة

وزارة المالية

وزارة الداخلية

وزارة الزراعة

وزارة السياحة

وزارة األشغال العامة
واإلسكان
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وزارة العمل

وزارة النقل

وزارة الصحة

Find work

وزارة البيئة

وزارة األوقاف
والشؤون والمقدسات
اإلسالمية

اإلجتماعات الرسمية مع الجهات الحكومية لمتابعة القضايا
التي تهم أعضاء الغرفة خالل عام 2021

دائرة ضريبة الدخل
والمبيعات

المؤسسة العامة للغذاء
والدواء

ٍDocumentٍ“lessons
”learned

Check and understand
theٍproject’sٍprogress

المركز الوطني إلدارة
األزمات

Close the project site

Find and manage
exceptions

دائرة الجمارك
األردنية

أمانة عمان الكبرى

صندوق التنمية
والتشغيل
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محافظة العاصمة

دائرة العطاءات
الحكومية

Re-plan the project

هيئة تنظيم
النقل البري

مؤسسة
المواصفات
والمقاييس

البنك المركزي األردني

Find work

هيئة تنمية وتطوير
المهارات المهنية
والتقنية

المؤسسة العامة
للضمان االجتماعي
وزارة الزراعة

المؤسسة األردنية
لتطوير المشاريع
االقتصادية (جدكو)

الشركة الوطنية
للتشغيل والتدريب

لقاءات واجتماعات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
مع القطاعات التجارية والخدمية
اجتمع رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مع عددٍ من نقابات وجمعيات أصحاب العمل والقطاعات التجارية لمناقشة
القضايا التي تهمها والمشاكل التي تواجه أعمالها ،بهدف الخروج بحلول مناسبة للمعيقات والتحديات التي
تواجهها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة على النحو التالي :
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النقابة العامة لتجار
المواد الغذائية

نقابة تجار األلبسة واألقمشة

نقابة تجار ومنتجي المواد
الزراعية

النقابة العامة لتجار الكهرباء
واإللكترونيات

نقابة تجار المواد الطبية
والعلمية والمخبرية

نقابة أصحاب مكاتب استقدام
واستخدام العاملين في
المنازل

نقابة تجار ومصدري الخضار
والفواكه

نقابة أصحاب محالت
األفراح والمناسبات

لقاءات واجتماعات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
مع القطاعات التجارية والخدمية
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النقابة العامة لتجار مواد
التجميل واإلكسسوارات

جمعية وكالء السياحة
والسفر األردنية

جمعية الفنادق األردنية

جمعية شركات تقنية
المعلومات واالتصاالت
(إنتاج)

جمعية خبراء ضريبة الدخل
والمبيعات

جمعية المحاسبين
القانونيين

الجمعية األردنية للتذوق
الحسي لألغذية

جمعية الرؤيا لمستثمري
الهواتف الخلوية

جمعية تجار األسلحة

أصحاب الموالت التجارية

أصحاب شركات النقل
الدولي

أصحاب المقاهي والكوفي
شوب

تجار المكسرات والبن
والبهارات

تجار اإلكسسوارات الخلوية

العالقات االقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة
إجتماعات الغرفة مع البعثات الدبلوماسية :
إجتمع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ومديرها العام مع عددٍ من ممثلي البعثات الدبلوماسية من سفراء وملحقين تجاريين يمثلون ( )19دولة عربية
وإسالمية ودوالٍ أجنبية  ،بهدف توطيد العالقات التجارية واإلقتصادية مع تلك الدول ،باإلضافة إلى عدد من السفراء األردنيين المُعيّنين حديثاٍ في
الخارج:
الدول األجنبية

الدول العربية واإلسالمية
سلطنةٍعُمان

جمهوريةٍالصينٍالشعبية

جمهوريةٍمصرٍالعربية

مملكةٍالسويد

الجمهوريةٍاللبنانية

جمهوريةٍالنمسا

المملكةٍالمغربية

استراليا

دولةٍقطر

جمهوريةٍرومانيا

الجمهوريةٍالجزائريةٍالديمقراطيةٍالشعبية

اليونان

جمهوريةٍباكستانٍاإلسالمية

جمهوريةٍسريالنكاٍالديمقراطية الشعبية

الجمهوريةٍاإلسالميةٍاإليرانية

تايوان
الجمهوريةٍالكولومبية
جمهوريةٍأنغوال
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العالقات االقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة
 الوفود الزائرة:
نظراٍ لظروف جائحة كورونا خالل العام  2021فقد كانت زيارات الوفود العربية واألجنبية للمملكة محدودة جداٍ
حيث استقبلت الغرفة وفداٍ واحداٍ من (مجلس إدارة ملتقى رجال االعمال الفلسطيني من مدينة الخليل بالضفة
ٍُ
،
الغربية المحتلة).
 المشاركات الخارجية:
في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا في مختلف الدول العربية واألجنبية خالل العام  2021واستمرار
إغالق حركة النقل الجوي في العديد من الدول  ،فقد انحصرت مشاركة السادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة في
غالبيتها من خالل وسائل االتصال المرئي والمسموع  ،حيث شارك مجلس اإلدارة خالل العام ( )2021في عددٍ
من االجتماعات والفعاليات الخارجية بلغ عددها ( )8مشاركات نظمتها عدة جهات  ،ستة منها كانت المشاركة
فيها عن بُعد واثنتان حضورياٍ.
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المشاركات الخارجية
االجتماع السابع للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية.
والندوة اإلقليمية العربية حول منطقة التجارة الحرة
العربية الكبرى ومستقبل التكامل االقتصادي العربي-
االتحاد العربي للمخلصين الجمركيين.

إجتماع الغرفة العربية األرجنتينية لبحث
سبل التعاون مع الدول العربية

ندوة حول "بناء نظام بيئي لتطوير الهيدروجين
األخضر" بتنظيم من الغرفة العربية االلمانية
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جمهورية مصر
العربية

جمهورية
األرجنتين

ندوة "منصة ربط الغرف" التي نظمتها غرفة التجارة
الدولية بالتعاون مع جمعية غرف التجارة والصناعية
للبحر األبيض المتوسط . ASCAME
المملكة
اإلسبانية

جمهورية النمسا

اجتماع الجمعية العمومية واجتماع مجلس
إدارة غرفة التجارة العربية النمساوية .

جمهورية ألمانيا
االتحادية

منتدى استراتيجيات تحقيق االمن الغذائي :التحديات والفرص
الذي نظمه مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية
والطاقة لمواجهة تحدي األمن الغذائي.

جمهورية
البحرين

دولة اإلمارات العربية
المتحدة

كونغرس إتحاد غرف التجارة العالمي الثاني
عشر الذي نظمته غرفة التجارة الدولية في
إمارة دبي.

الفعاليات الهامة التي نظّمتها الغرفة خالل العام 2021
 نظمت الغرفة بتاريخ  2021/5/22وقفة تضامنية دعماٍ وانتصاراٍ لصمود األهل في قطاع غزة ومدينة
القدس المحتلّة في وجه اإلعتداءات االسرائيلية على القطاع وحي الشيخ جراح والمسجد األقصى بالقدس الشريف.
تقديم الواجب تجاه األهل في قطاع غزة والقدس من خالل شراء مواد ومستلزمات طبية بقيمة ( )160599ديناراٍ
أردنياٍ بتاريخ  ،2021/11/29وتأمين وصولها لهم من خالل الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية.
إستضافة ممثلين من الجهات الحكومية والمعنية بمتابعة ملف جائحة كورونا وهي( :وزارة العمل ،وزارة الصناعة
والتجارة والتموين ،وزارة السياحة واآلثار وأمانة عمّان الكبرى) باإلضافة إلى ممثلين عن (اللجنة األولمبية األردنية)
في مبنى الغرفة خالل الفترة  5/30ولغاية  ،2021/6/3إلتمام إجراءات إعادة فتح القطاعات التجارية والخدمية
غير المصرّ ح لها بالعمل استناداٍ لقرار مجلس الوزراء بالسماح لها بإعادة ممارسة أعمالها إعتباراٍ من األول من
حزيران .2021
 إنارةٍعددٍمنٍالشوارعٍفيٍالمناطقٍالتجاريةٍبمدينةٍعمّانٍوخاصةٍفيٍمنطقةٍوسطٍالبلدٍوجبلٍالحسينٍبالمجسّماتٍ
والزينةٍالمضيئةٍخاللٍفترةٍصيفٍالعامٍ 2021لتحفيزٍالمواطنينٍعلىٍارتيادٍاألسواقٍوإحياءٍالحركةٍالتجاريةٍفيها.
 تنفيذ حملة إلعطاء المطاعيم للقطاع التجاري والخدمي ضد فيروس كورونا بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصناعة
والتجارة والتموين ،والصحة ،والمركز الوطني لألمن وإدارة األزمات على مدار أربعة أيام خالل شهر
حزيران ،2021/حيث جرى إقامة مراكز لمنح المطعوم في كلٍ من( :حدائق الملك حسين  /دابوق ،المدينة
الرياضية ،جامعة العلوم التطبيقية في منطقة شفا بدران ،حدائق الملك عبدهللا بمنطقة المقابلين.
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خدمات الغرفة المباشرة ألعضائها من خالل إدارة خدمات األعضاء
 الخدمات المقدمة:
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

الخدمة
أرشفةٍالوثائقٍ
االشتراكاتٍالسنوية
المصادقةٍعلىٍصحةٍالتواقيع
شهاداتٍالمنشأٍ
التعديالتٍعلىٍملفاتٍاألعضاء
التسجيالتٍالجديدة
الخدماتٍالمتعلقةٍبشهاداتٍالمنشأٍ(ٍنسخ إضافية  ،تعديل )
تحديثٍبياناتٍاالتصالٍ
شطبٍملفاتٍاألعضاء
شروحاتٍبطاقةٍالمستوردٍ
ردودٍرسميةٍوشروحاتٍأخرىٍ(ٍالمحاكم  ،صندوق المعونة )ٍ
بطاقاتٍالعضويةٍ
كتبٍالتوصيةٍ
اشتراكاتٍالتأمينٍالصحيٍلألعضاءٍ
الشكاوىٍالمسجلةٍمنٍخاللٍقسمٍالشكاوىٍ
تسجيلٍالمكاتبٍاإلقليمية
إصدارٍالكفاالتٍ

العدد
51334
36371
36267
35881
6830
6044
4849
4362
3374
3149
1185
1016
368
191
10
7
5

1016
191
5

7

10

368

1185

3374

3149

4362

4849

6044
6830

51334

35881

36371
36267

خدمات مكاتب خدمة المكان الواحد ألعضاء الغرفة
ُ
حيثٍ
 خدمة المكان الواحد :ق ّدمت مكاتب تمثيل الجهات الحكومية بمبنى الغرفة خدماتها بفعالية ألعضاء الغرفة خالل العام الماضي ،2021
بلغ إجمالي الخدمات المُق ّدمة  ،سواء كانت إلكترونية أو مباشرة حوالي ( )184146ألف خدمة ويمكن إجمالها على النحو التالي:
مكتب عمل غرفة تجارة
عمان

إصدار تصاريح العمل.
إجمالي عدد معامالت المكتب .)12923( :

مكتب وزارة الخارجية
وشؤون المغتربين

تصديق الوثائق الرسمية
إجمالي عدد معامالت المكتب.)121200 ( :

مكتب دائرة األراضي والمساحة

مكتب دائرة ضريبة الدخل
والمبيعات
مكتب الكاتب العدل
مكتب وحدة رخص المهن
ألمانة عمان الكبرى
مديرية ضمان
غرفة تجارة عمان
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مكتب دائرة األحوال المدنية
بغرفة تجارة عمان

تحري األمالك.
إصدار سندات تسجيل ومخططات األراضي وكشوفات ّ
إجمالي عدد معامالت المكتب.)25181( :
تقديم االستشارات الضريبية وخدمات التسجيل اإللكتروني ومتابعة المعامالت اإللكترونية.
إجمالي عدد معامالت المكتب .)2810( :
تصديق الوكاالت وإصدار الوكاالت العامة والخاصة والكفاالت والتعهدات واإلقرارات.
إجمالي عدد المعامالت.)3985( :
تجديد رخص المهن ومساعدة متلقي الخدمة على كيفية إنشاء حساب خاص به على الموقع الرسمي ألمانة عمان وإرشادهم
لالستفادة من الخدمات التي تقدمها األمانة إلكترونيا.
إجمالي عدد المعامالت.)10150( :
معامالت تتعلق ببرنامجي «إستدامة» و «تعافي» ،والرد على استفسارات المراجعين حول الخدمات ال ُمقدّمة من المؤسسة عبر
موقعها اإللكتروني أو الفرع الرقمي أو إدارة التقاعد وعن كافة الخدمات التأمينية.
إجمالي عدد المعامالت.)13966( :
إصدار وتصديق جوازات السفر والبطاقات الشخصية وشهادات الوالدة.
إجمالي عدد المعامالت.)7883( :

اجتماعات الهيئة العامة ومجلس اإلدارة ولجان المجلس
عقدت الغرفة اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر بتاريخ  ، 27/11/2021حيث شارك فيه ( )86شخصاٍ
ّ
يمثلون ( )128شركة ومؤسسة من أعضاء الهيئة العامة للغرفة ،وجرى خالله مناقشة وإقرار التقريرين المالي
واإلداري للغرفة للعام السابق ( )2020وتعيين مدقق حسابات جديد للغرفة للعام (.)2021
عقد مجلس إدارة الغرفة ( )11إجتماعاٍ وجاهياٍ خالل هذا العام ناقش خاللها البنود المدرجة على جدول أعماله
واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
عقدت لجان مجلس اإلدارة إجتماعاتها خالل العام  2021على النحو التالي :
• لجنةٍالشؤونٍالماليةٍواإلستثمارٍٍ)10(ٍ:إجتماعاتٍ.
• لجنةٍالدراساتٍوالتشريعاتٍوالتدريبٍ)4(ٍ:إجتماعاتٍ.
• لجنةٍشؤونٍالموظفينٍ)13(ٍ:اجتماعاٍٍ.
• لجنةٍالسياساتٍالعامةٍوالتطويرٍوالتحديثٍ)7(ٍ:إجتماعات.
• لجنةٍالمسؤوليةٍالمجتمعيةٍ:إجتماعان.
• لجنةٍدعمٍالمتضررينٍمنٍجائحةٍفيروسٍكوروناٍ)4(ٍ:إجتماعات.
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اتفاقيات التعاون ما بين الغرفة والجهات األخرى خالل عام 2021

قامتٍالغرفةٍبتوقيعٍإتفاقيات تعاونٍمعٍعددٍمنٍالهيئاتٍالمحليةٍبهدفٍتبادلٍالخبراتٍوالتعاونٍفيٍالمجاالتٍ
التيٍتخدمٍأعضاءٍالغرفةٍعلىٍالنحوٍالتاليٍ:

إتفاقيةٍشراكةٍ
استراتيجية

مؤسسة ولي
العهد

إتفاقيةٍتعاون
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المجلس الوطني
لمهارات قطاع
السياحة والضيافة

المؤسسة
العامة للغذاء
والدواء

جامعة البلقاء
التطبيقية

إتفاقيةٍتعاون

إتفاقيةٍتعاون

أهم الدراسات والتقارير االقتصادية وأوراق العمل خالل العام 2021
قامت إدارة السياسات والدراسات بإعداد عدد من الدراسات المتخصصة حول قطاع األلبسة والنوفوتيه والمجوهرات
نظراٍ للتحديات التي واجهت هذا القطاع خالل العام وهي:
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األولى

ُ
ٍ،حيثٍبينتٍالدراسةٍتراجعٍالنشاطٍالتقليديٍلتجارةٍ
«أثرٍالطرودٍالبريديةٍعلىٍقطاعٍاأللبسةٍواألحذية»
األلبسةٍواألحذيةٍنتيجةٍزيادةٍحجمٍالطرودٍالبريديةٍالواردةٍللمملكةٍعلىٍمدارٍالعامٍمقابلٍتراجعٍحجمٍ
مستورداتٍالمملكةٍالتقليديةٍمنٍاأللبسةٍواألحذية.

الثانية

«تراجعٍنشاطٍقطاعٍاأللبسةٍواألحذيةٍفيٍالمنطقةٍالجمركيةٍبالمملكةٍمقارنةٍمعٍنشاطهٍفيٍسلطة منطقةٍ
العقبةٍاالقتصاديةٍالخاصة».

المنشآت الجديدة المنتسبة لدى غرفة تجارة عمان حسب القطاعات وجنسية الشركاء.
تفاصيل التجارة الخارجية األردنية للعام  2020حسب التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي.

أهم التقارير
االقتصادية وأوراق
العمل ال ُمنجزة خالل
العام 2021

تقرير أداء االقتصاد األردني للعام الماضي 2020

أهم القضايا والتحديات التي ُتعيق نشاط القطاع التجاري والخدمي.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر مائة عام في المملكة.
دور الغرفة في التحول الى التجارة االلكترونية وأبرز التحديات التي تواجه ذلك.
تحليل الموازنة العامة لعام .2022
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شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة خالل العام 2021
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الخدمة

العدد

القيمة بالدينار األردني

شهاداتٍالمنشأٍللمنتوجاتٍاألجنبية

5685

373,116,640

شهاداتٍالمنشأٍللمنتوجاتٍالزراعية

27655

152,379,602

شهاداتٍالمنشأٍللمنتوجاتٍالصناعية

682

137,608,635

شهاداتٍالمنشأٍللمنتوجاتٍالعربية

745

34,783,388

شهادات المنشأ
للمنتوجات الصناعية

شهاداتٍالمنشأٍللمنتوجاتٍاألخرى

670

21,568,468

شهاداتٍالمنشأٍللمنتوجاتٍاألجنبيةٍ
والعربية

شهادات المنشأ
للمنتوجات العربية

138

18,275,378

شهاداتٍالمنشأٍللمنتوجاتٍالحيوانية

283

2,641,107

شهاداتٍالمنشأٍللمنتوجاتٍالطبيعية

23

64,966

المجموع

35881

740,438,184

شهادات المنشأ
للمنتوجات األجنبية
شهادات المنشأ
للمنتوجات األخرى
شهادات المنشأ
للمنتوجات الزراعية

شهادات المنشأ
للمنتوجات األجنبية
والعربية
شهادات المنشأ
للمنتوجات الحيوانية

شهادات المنشأ
للمنتوجات الطبيعية

شهادات المنشأ الصادرة ألعلى  10دول مصدر لها خالل العام 2021
حسب قيمة الفاتورة التصديرية
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الدولة

القيمة بالدينار األردني

العراق

205,541,262

السعودية

72,991,516

مصر

70,188,690

اإلمارات العربية المتحدة

57,324,870

سلطنة عمان

48,043,804

الكويت

36,829,968

الواليات المتحدة األمريكية

31,736,562

الهند

21,718,664

قطر

15,104,835

البحرين

14,605,688

المجموع

574,085,859

البحرين

قطر

الهند
الواليات المتحدة األمريكية
الكويت

العراق

سلطنة عمان

اإلمارات العربية المتحدة

السعودية

مصر

شهادات المنشأ الصادرة ألعلى  10دول مصدر لها خالل العام 2021
حسب عدد الشهادات الصادرة لهم
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السعودية

الدولة

عدد الشهادات الصادرة

السعودية

9384

الكويت

7111

اإلمارات العربية المتحدة

4933

البحرين

3196

سلطنة عمان

سلطنة عمان

2332

قطر

قطر

1795

العراق

العراق

1504

مصر

1135

الواليات المتحدة األمريكية

161

الهند

156

المجموع

31707

156

161

1504 1135

الكويت
1795

اإلمارات العربية المتحدة

9384
2332

البحرين

3196

7111

4933
مصر
الواليات المتحدة
األمريكية
الهند

شهادات المنشأ الصادرة ألكثر بضائع مصدرة خالل العام 2021
حسب قيم الفواتير التصديرية
البضاعة

القيمة بالدينار األردني

خضار وفواكه مشكلة

98,576,299

بوتاس

81,034,380

مواد أولية

53,743,555

سيارات

51,999,378

أدوية

49,793,870

أجهزة ولوازم طبية

48,985,391

معدات نفطية

31,147,949

قطع غيار سيارات

16,780,210

مواد كيماوية

10,085,678

بذور زراعية

7,643,465

المجموع

449,790,175

بذور زراعية

30

خضار وفواكه مشكلة

مواد كيماوية

قطع غيار سيارات
معدات نفطية

أجهزة ولوازم طبية

أدوية

بوتاس

مواد أولية

سيارات

شهادات المنشأ الصادرة ألكثر بضائع مصدرة خالل العام 2021
حسب عدد الشهادات الصادرة لهم
البضاعة

عدد الشهادات الصادرة

خضار وفواكه مشكلة

21576

بوتاس

175

مواد أولية

750

سيارات

75

أدوية

193

أجهزة ولوازم طبية

193

معدات نفطية

44

قطع غيار سيارات

127

مواد كيماوية

76

مواد كيماوية

بذور زراعية

371

بذور زراعية

المجموع

23580

خضار وفواكه مشكلة
بوتاس
مواد أولية
سيارات
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أدوية
أجهزة ولوازم طبية
معدات نفطية
قطع غيار سيارات

نشاطات أكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب
عقدتٍالغرفةٍ(ٍ)47ورشةٍعملٍتوعويةٍعلىٍمدارٍالعامٍ 2021حضورياًٍوعبرٍتقنيةٍ(زووم)ٍ،بلغٍعددٍالمشاركينٍفيهاٍ
(ٍ)3297مشاركاًٍ،جرىٍخاللهاٍتغطيةٍالعديدٍمنٍالموضوعاتٍالتيٍتُهمٍالقطاعٍالتجاريٍوالخدميٍعلىٍالنحو التاليٍ:
التشريعات والقوانين واإلجراءات الصادرة بموجب قانون
العمل رقم ( )8لسنة  1996وقانون الدفاع وأوامره
والبالغات الصادرة بموجبه

التسجيل اإللكتروني
للشركات

األمن السيبراني وأمن
المعلومات اإللكتروني

اإلعسار التجاري

أحكام تقديم اإلقرارات الضريبية للمستخدمين واألفراد
والشركات

نظام األسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل والمبيعات رقم
( )40لسنة 2021

قانون الضمان االجتماعي والتعليمات الخاصة بالتقاعد
ومدى تأثير أوامر الدفاع على شروط التقاعد

قانون الغذاء والدواء رقم ( )30لسنة 2015
32

التحكيم التجاري

بناء الهوية الرقمية في
عصر كورونا

التشريعات والقوانين
الناظمة لالستثمار

أمن وسالمة المعلومات
والبيانات

التدابير الحدودية لحماية
حقوق الملكية الفكرية

نشاطات أكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب
الترانزيت وأنماط النقل (البري والبحري
والجوي)

استراتيجيات التفكير اإلبداعي ودبلوماسية
العمل

االنسجام مع تغيرات واحتياجات السوق
وابتكار السلع والخدمات

اإلتفاقيات وقواعد المنشأ

إعداد االتفاقيات وعقود العمل

مهارات التسويق اإللكتروني عبر الموقع
اإللكتروني

عمل التفكير التصميمي

االحتياجات التمويلية للمشاريع الصغيرة
والمتوسطة وإدارة مخاطرها

الخدمات اإللكترونية المتعلقة بأوامر الدفاع
الفعالة للمنشآت
33

اإلبداع في معالجة المشكالت واتخاذ القرارات
على مستوى المؤسسات

نشاطات أكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب

بدء التشغيل اإللزامي لنظام التسجيل
المسبق للبضائع المستوردة في
الموانئ المصرية

التدقيق الالحق

خدمة التفاويض اإللكترونية

تطوير الموقع اإللكتروني الخاص
بنظام (األسيكودا) الجمركي

قانون الجمارك والتعديالت
القانونية األخيرة

النافذة الوطنية الواحدة

قانون الجمارك رقم ( )33لسنة
 2018والقانون المعدل رقم ()10
لعام 2019

الضمانات الجمركية

البوابة اإللكترونية لإلعتراض على
إجراءات التفتيش
34

اإلعفاءات وتشجيع
اإلستثمار

التعريفة الجمركية

البيان الجمركي
الموحد واإلجراءات
الجمركية

القيمة الجمركية

اإلدخال المؤقت

الخدمات اإللكترونية
المقدمة من الجمارك

برنامج القائمة الذهبية

قضايا جمركية

المعاينة الجمركية

المستودعات العامة
والخاصة والمناطق الحرة

نشاطات أكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب
بالرغم من ظروف جائحة كورونا وضعف المشاركة في الدورات التدريبية في المملكة بشكل عام ،إال أن الغرفة
قامت بعقد ( )58دورة تدريبية في العام  ، 2021وبلغ عدد المشاركين فيها ( )558مشاركا ،وبلغ عدد الدورات
التدريبية الحضورية ( )27دورة تدريبية ،و ( )19دورة تدريبية تم تنظيمها عن بعد من خالل تقنية نظام
االتصال المرئي والمسموع (زووم) ،فيما بلغ عدد الدورات التدريبية التي عُقدت عن بُعد وحضورياٍ معاٍ ()6
برامج تدريبية ،وعالجت هذه الدورات الموضوعات التالية:
المالية والمحاسبية

التسويق والمبيعات

المهارات اإلدارية

مهارات الحاسوب
35

الموارد البشرية

موضوعات الدورات
التدريبية ألكاديمية
غرفة تجارة عمان
للتدريب

الجوانب القانونية
(التشريعات والقوانين)

اللغة االنجليزية
المشتريات وإدارة المخازن
والخدمات اللوجستية

عدد زوار الموقع االلكتروني للغرفة ومواقع التواصل االجتماعي
93,097
21,268

1667
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