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مقدمة.
كلمة سعادة رئيس مجلس اإلدارة.
كلمة سعادة المدير العام.
أعضاء مجلس اإلدارة.
الخطة االستراتيجية للغرفة .2018-2022
االقتصاد في إمارة عجمان.
امتيازات أعضاء غرفة عجمان.
غرفة عجمان واالبتكار.
نظام استمرارية األعمال في ظل جائحة كورونا.
إنجازات وفعاليات غرفة عجمان لعام .2020

المشاريع والمبادرات.

الشراكات االستراتيجية.
الوفود الزائرة .

المشاركات الخارجية.

أهم الملتقيات والورش والندوات.

الفعاليات الوطنية.

الخدمات القانونية.
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لرواد األعمال.
دعم الغرفة ّ

إحصائيات ودراسات اقتصادية.

إحصائيات التجارة

إحصائيات العضوية
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أهم األنشطة في اإلمارة وأماكن تركّ زها

إنجازات مجلس سيدات أعمال عجمان:
المبادرات العامة للمجلس.

المبادرات خالل أزمة كوفيد.-19

الورش والدورات التدريبية.

.14
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االتفاقيات ومذكرات التفاهم.

إنجازات مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية.
إنجازات مركز عجمان للتوفيق والتحكيم.

مقدمة
رغــم الظــروف الصحيــة التــي مــر بهــا العالــم عــام ،2020

اســتطاعت غـرفـــــــة تجـــــارة وصناعـــــة عجمــان أن تكمــــــل
مســيرتها في خدمة القطاع الخاص من منشــآت وأفراد،
عبــر رؤيتهــا االســتراتيجية ،التــي تعتمـــــد علـــــى المرونــة

واســتثمار التكنولوجيــا الحديثــة وتفعيــل نظــام العمــل
عــن بعـــد والقــدرة علــى مواكبــة الظــــــروف االســتثنائية

ومحفــزات جديــدة لألعضــاء.
ّ
بخطــط

ومــن هنــا ،لــم تتوقــف غرفــة عجمــان عــن تحقيق رســالتها

فــي تمثيــل وحمايــة مصالــح مجتمــع األعمــال فــي إمــارة
عجمــان ،وتقديــم مختلــف أنــواع الدعــم للقطــاع الخــاص

ومعالجــة أي مشــكالت قــد تواجهــه.

فــي هــذا التقريــر ســنتعرف على رحلة إنجــازات غرفة تجارة

وصناعــة عجمــان والمؤسســات التابعــة لهــا ،باألرقــام
والتقاريــر والصــور ،وعلــى أهــم مبادراتهــا ومشــاريعها
وخدماتهــا ومشــاركاتها المحليــة والخارجيــة.
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للبيانــات والمعلومــات أهميــة كبيــرة فــي تطويــر
منظومــة العمــل الداخلــي للمؤسســات والجهــات
الحكوميــة والخاصــة ،ودور رئيســي فــي قيــاس قــوة

ومتانــة االقتصــاد ،واستشــراف المســتقبل وتعزيــز رؤيــة

ُصنــاع القــرار لتحديــث السياســات وتطويــر آليــات العمــل
والخدمــات الحكوميــة.

أردنــا أن يكــون هــذا التقريــر بمثابــة تقييــم شــامل لمــا تــم
إنجــازه خــال عام سابق،واســتعداد لعــام قادم نعمل من

خاللــه علــى تطويــر خدماتنــا الموجهــة لمجتمــع األعمــال،
وتعزيــز شــراكات الغرفــة مــع كافــة الجهــات الحكوميــة
االتحاديــة والمحليــة ومؤسســات القطــاع الخــاص.

يســعدني أن أتوجــه بالشــكر والتقديــر لــكل مــن ســاهم
فــي إعــداد التقريــر الســنوي لعــام  ،2020آمليــن أن يكــون

مرجعــاً مهمــاً لرســم الخطــط المســتقبلية علــى مســتوى

اإلمــارة عمومــاً وغرفــة عجمــان علــى وجــه الخصــوص.

سعادة عبدالله المويجعي

رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان

إن ضمــان نمــو واســتدامة األعمــال فــي أي مجتمــع،
يعتمــد علــى وجــود تقييــم شــامل لمــا تم إنجــازه ،ومعرفة
نســبة التطـ ّـور الحاصلــة فــي مختلف القطاعــات ،ومن هنا

كان إصــدار التقريــر الســنوي بالــغ األهميــة ،ليكــون قنــاة
معلوماتيــة ّ
وموجهــة ألعضــاء الغرفــة وشــركائها
موثقــة
ّ
مــن كافــة الجهــات الحكوميــة والخاصــة.

فــي هــذا التقريــر نشــارك قصــص نجاحنــا وإنجازاتنــا خــال

عــام  ،2020ونرصــد آراء ومقترحــات التجــار وأصحــاب
المنشــآت تجــاه خدماتنــا الحاليــة ومشــاريعنا ومبادراتنــا
المســتقبلية.

ـا ،يعتمــد علــى
عملنــا علــى أن يكــون هــذا التقريــر متكامـ ً
الشــفافية والوضــوح ،ويبيــن اإلحصائيــات والبيانــات
بشــكل دقيق ،ويشــارك مؤسســات القطاعين الحكومي

والخــاص بكافــة المعلومــات التــي تخــدم تطــور القطــاع
االقتصــادي علــى المســتويين المحلــي واالتحــادي.

سعادة سالم السويدي

مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان

أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان

سعادة  غالب خليفة سيف المهيري

سعادة الدكتورة  آمنة خليفة آل علي
عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي
عضو مجلس اإلدارة

سعادة  عبدالله بن محمد المويجعي
رئيس مجلس اإلدارة

سعادة  محمد بن عبدالله الحمراني
عضو مجلس اإلدارة

سعادة  حمد بن راشد النعيمي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

سعادة عبدالله بن سعيد بن حميد النعيمي
عضو مجلس اإلدارة

سعادة  حمد بن غانم الشامسي
عضو مجلس اإلدارة

سعادة  سالم بن أحمد النعيمي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

سعادة  يوسف محمد علي النعيمي
عضو مجلس اإلدارة

سعادة  محمد بن خليفة بن سالمين العرياني
عضو مجلس اإلدارة

رؤيتنا:

متنام ومستدام يواكب المستقبل.
مجتمع
ٍ

رسالتنا:

الخطة االستراتيجية للغرفة

2021-2018

المســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة عجمــان بالتعــاون مــع شــركائنا ،مــن خــال دعــم
ورعايــة مصالــح األعضــاء وضمــان نجاحهــم ،وتهيئــة بيئــة أعمــال إيجابيــة لتنميــة
االســتثمار فــي التجــارة والصناعــة وبنــاء قطــاع أعمــال مســؤول مجتمعيــاً .

أهدافنا االستراتيجية:

دعم استمرارية قطاع األعمال في إمارة عجمان.
الترويج للفرص االستثمارية ودعم أعضاء مجتمع األعمال.
تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية لدى قطاع األعمال.

قيمنا:

الريادة واالبتكار.
السعادة واإليجابية.
التطوير المعرفي.
روح الفريق الواحد.
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االقتصاد في
إمارة عجمان

يعتبــر اقتصــاد إمــارة عجمــان اقتصــاداً متينــاً  ،ممــا جعــل اإلمــارة
ورواد األعمــال مــن مختلــف أنحــاء العالــم،
وجهــة للمســتثمرين ّ
وأيقونــة لقصــص النجــاح فــي شــتّ ى المجــاالت.
فــي هــذا التقريــر خصصنــا نافــذة للتعريــف باألســرار الكامنــة
وراء قــوة هــذا االقتصــاد ،معتمديــن علــى الدراســات التــي
تقــوم بهــا غرفــة تجــارة وصناعــة عجمــان مــن جهــة وشــركائها
مــن الدوائــر والمؤسســات الحكوميــة مــن جهــة أخــرى.

تعرف على اقتصاد إمارة عجمان:
ّ

المستوردة من إمارة عجمان:
أهم الدول
ِ

بلغ الناتج المحلي اإلجمالي إلمارة عجمان
في عام 2019

 21مليار درهم إماراتي

السعودية

مصر

ليبيا

عمان

أمريكا

252,965,979.77

103,164,606.35

86,838,761.47

81,351,558.04

75,861,621.18

الكويت

روسيا

الهند

52,125,635.82

43,212,701.13

32,096,917.99

أربع قطاعات رئيسية ساهمت بنسبة  63بالمئة في الناتج المحلي اإلجمالي لإلمارة ،هي:

قطاع
األنشطة العقارية

قطاع
تجارة الجملة
والتجزئة

قطاع
الصناعات التحويلية
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قطاع
البناء والتشييد
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مميزات االستثمار في عجمان:
تصدرها
أهم المنتجات التي
ّ
إمارة عجمان:

رواد األعمــال والمســتثمرين عــن مميــزات االســتثمار فــي إمــارة عجمــان،
يتســاءل الكثيــر مــن ّ

خصوصــاً أن نجــاح المشــاريع يعتمــد علــى وجــود األســس المقنعــة والمقومــات الكافيــة
لالنطــاق بشــكل صحيــح.

ولعــل المراقــب عــن كثــب للنشــاط االقتصــادي فــي إمــارة عجمــان يالحــظ زيــادة طرديــة
وتوجــه العديــد مــن العالمــات
فــي عــدد المشــاريع الســيما الصناعيــة والتجاريــة والخدميــة،
ُ

التجاريــة العالميــة إلــى إمــارة عجمــان  ..فمــا هــي األســباب الكامنــة وراء ذلــك؟

لؤلؤ طبيعي

أسماك

وقود معدني

سفن

زيوت عطرية

نباتات

من أهم مميزات االستثمار في إمارة عجمان:
 -1الموقــع االســتراتيجي إلمــارة
عجمــان والبنيــة التحتيــة المتطــورة
مــن طــرق ومينــاء ومناطــق
صنا عيــة .

 -2وجود بيئة داعمة لالســتثمار
وتوفـــــــير حـــــــوافـــــــز جاذبــــــــــــة
وسياســات اقتصاديــة معــززة
للنمــو االقتصــادي.

 -4النمــو االقتصــادي المتســارع الــذي حققتــه اإلمــارة علــى مــدار
خمــس ســنوات ،فقــد كشــف تقريــر صــدر عــام  2018عــن دائــرة اإلحصــاء
والتنافســية بعجمــان ،أن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لإلمــارة حقــق نمــواً

 -3تقــدم حكومــة اإلمــارة كافــة

التســهيالت لتشــجيع االستثمار
واستقطاب المستثمرين.

 -5نفقات وتكاليف التشغيل
تنافسية.

بنســبة  17%وزيــادة بلغــت حوالــي  3مليــار درهــم.
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امتيازات األعضاء في غرفة عجمان:

وقد عملت غرفة عجمان على إعداد دليل خاص بامتيازات العضوية ،يتوفر
على موقعها اإللكتروني عبر الرابط التالي:

إذا كنــت عضــواً فــي غرفــة تجــارة وصناعــة عجمــان ،فهنــاك الكثيــر مــن المميــزات
التــي تنتظــرك ،إذ تحــرص الغرفــة علــى توفيــر باقــة مــن الخدمــات للمســتثمرين،
تختصــر عليهــم الوقــت والجهــد ،وتدعــم مســيرة نجاحهــم ،وترعــى مصالحهــم،
ضمــن بيئــة تتخللهــا األجــواء اإليجابيــة التــي تحقق ســعادتهم وتزيد من مســتوى
رضاهم.

https://www.ajmanchamber.ae/media/uploads/2020/06/23/AJM_GuideM_arabic.pdf

امتيازات تقدير
ودعم وتحفيز
األعضاء.

امتيازات تنمية
التجارة البينية بين
المؤسسات.

امتيازات تنمية
وتطوير مهارات
العاملين بالمؤسسات
األعضاء بالغرفة.
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االمتيازات
التشريعية
والقانونية.

امتيازات
الحصول على
المعلومات.
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غرفة عجمان

واالبتكار

غرفة عجمان واالبتكار:
تبنّ ت غرفة تجارة وصناعة عجمان مفهوم االبتكار وسلّ طلت الضوء عليه من خالل استحداث
مسمى االبتكار والتطوير .
وحدة تنظيمية تحت
ّ
أهدافها:
تعزيز دور الغرفة في مجال االبتكار والتنافسية بما ينعكس إيجابياً على قطاع األعمال
·
تطبيــق منظومــه االبتــكار وتطويــر خدمــات الغرفــة إلســعاد المتعامليــن والعامليــن مــن خــال
·
جلســات توليــد األفــكار وجلســات العصــف الذهني
تنميــة المشــاريع المبتكــرة بتوفيــر برامــج ومبــادرات تشــجع الشــركات لتطويــر منتجــات
·
وخدمــات مبتكــرة فــي قطــاع األعمــال
إرســاء بيئــة محفــزة لالبتــكار تعــزز نمــط التفكيــر الــذي يشــجع علــى التجربــة واالختبــار للوصــول
·
إلــى االبتــكار مــن خــال اإلبــداع والتواصــل والتعلــم والمخاطــرة المدروســة
تعزير وترسيخ ونشر ثقافة االبتكار واإلبداع في الغرفة
·
تيســير جميــع المهــام المحــددة التــي ســتحتاجها فــرق االبتــكار وموظفــو الغرفــة للقيــام بهــا
·
فــي أعمــال االبتــكار
تحقيــق التعــاون بتوفيــر بيئــة االبتــكار التــي تعــزز التعــاون وبــت روح اإليجابيــة والعفويــة بيــن
·
مختلــف الموظفيــن مــن مختلــف اإلدارات فــي الغرفــة.

أهداف المشـروع:
تعزيــر وترســيخ ونشــر ثقافــة
االبتــكار واإلبــداع فــي الغرفــة

تعزيــز دور الغرفــة فــي مجــال االبتــكار
والتنافســية بمــا ينعكــس إيجابيــاً علــى
قطــاع األعمــال

تيســير جميــع المهــام المحــددة التــي
ســتحتاجها فــرق االبتــكار وموظفــو
الغرفــة للقيــام بهــا فــي أعمــال االبتــكار

تطبيــق منظومــه االبتــكار وتطويــر خدمــات الغرفــة
إلســعاد المتعامليــن والعامليــن مــن خــال جلســات
توليــد األفــكار وجلســات العصــف الذهنــي

تحقيــق التعــاون بتوفيــر بيئــة االبتــكار التــي تعــزز
التعــاون وبــت روح اإليجابيــة والعفويــة بيــن
مختلــف الموظفيــن مــن مختلــف اإلدارات فــي
الغرفــة.
تأثيــرا
إلهــام االبتــكار :حيــث أن المســاحة لهــا
ً
كبيـ ًـرا علــى الميــول النفســية ،والقــدرات العمليــة
والتعــاون بيــن الموظفيــن وإلهامهــم لالبتــكار
فــي أعمالهــم.

األهداف

تنميــة المشــاريع المبتكــرة بتوفيــر برامــج ومبــادرات
تشــجع الشــركات لتطويــر منتجــات وخدمــات
مبتكــرة فــي قطــاع األعمــال
إرســاء بيئــة محفــزة لالبتــكار تعــزز نمــط التفكيــر
الــذي يشــجع علــى التجربــة واالختبــار للوصــول إلــى
االبتــكار مــن خــال اإلبــداع والتواصــل والتعلــم
والمخاطــرة المدروســة

مــن أهــم مشــاريع اإلدارة هــو مشــروع مســاحة االبتــكار وهــو مركــز يهــدف إلــى توفيــر البيئــة
والمحفــزة لالبتــكار لتطويــر خدمــات الغرفــة وعملياتهــا المؤسســية وتحفيــز توليــد األفــكار
ّ
الداعمــة
لــدى موظفيهــا ودعــم مشــاريع األعمــال المبتكــرة فــي اإلمــارة وتنميتهــا واحتضانهــا بتوفيــر برامــج
تدريــب وتوجيــه ومبــادرات تشــجع علــى تطويــر منتجــات وخدمــات مبتكــرة فــي قطــاع األعمــال ممــا
يعــزز دور الغرفــة فــي مجــال االبتــكار والتنافســية ودعــم تطبيــق االبتــكار فــي قطــاع األعمــال ويكون
موجــه لقطــاع األعمــال فــي اإلمــارة.
أول مركــز ابتــكار
ّ
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استمرارية أعمال
غرفة عجمان في ظل

جائحة كورونا

الجهود المبذولة الستمرارية األعمال:

المحفزات الحكومية:
ّ

بذلت غرفة تجارة عجمان جهوداً جبارة خالل عام  ،2020من أجل ضمان استمرارية
األعمال ،في ظل جائحة كورونا ،حيث تتلخص أبرز إنجازاتها ،بما يلي:

لقــد كانــت الحــزم االقتصاديــة التــي أطلقتهــا قيادتنــا الرشــيدة فــي إمــارة عجمــان
دافعــاً رئيســياً الســتمرارية األعمــال فــي ظــل جائحــة كورونــا ،وكان لغرفــة عجمــان دوراً
محوريــاً فــي تعزيــز اســتفادة قطــاع األعمــال مــن هــذه اإلعفــاءات ،الســيما الحزمــة
التحفيزيــة الثالثــة.

تفعيل نظام العمل
عن بعد بنسبة 100
بالمئة.
تقديم الخدمات لألعضاء
عبر القنوات الرقمية للغرفة
بنسبة  100بالمئة.

عقد الندوات والورش للقطاع
الخاص حول استمرارية األعمال
في أزمة كوفيد .19 -

الجهود المبذولة
الستمرارية األعمال:

إطالق العديد من الحوافز
لرواد األعمال
والتسهيالت ّ
وأصحاب المشاريع.

تشكيل فريق عمل اإلجراءات
الوقائية والعمل عن بعد خالل
أزمة كوفيد.
وضع الخطط االستراتيجية
لتجاوز أية ظروف استثنائية
في المستقبل.

نوادي اللياقة
البدنية

شــكّ لت غرفــة تجــارة وصناعــة عجمــان فريــق عمــل علــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة
والخبــرة ،بهــدف وضــع خطــة متكاملــة لمواجهــة جائحــة كورونــا ،ومتابعــة ســير العمــل
عــن بعــد لتصــل إلــى  100بالمئــة ،إضافــة إلــى اإلشــراف علــى اإلجــراءات الوقائيــة
واالحترازيــة التــي تضمــن ســامة المراجعيــن عنــد العــودة إلــى العمــل بشــكل تدريجــي.
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ألعاب
التسلية
دور
السينما

مراكز
التدليك

القطاعات التي
شملتها اإلعفاءات
الحكومية

دور

الحضانة

فريق عمل لمواجهة أزمة كورونا:

تنظيم رحالت
الحج والعمرة

ساحات ألعاب
التسلية
الرياضية

الحالقة
والعناية الرجالية
والنسائية

صـــــــاالت
األلعاب
اإللكــترونية
حالقة
األطفال

الفنادق
والمنشآت
السياحية
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إنجازات
وفعاليات
غرفة عجمان
لعام 2020

إنجازات وفعاليات غرفة عجمان لعام :2020
لــم يكــن عــام  2020عامــاً عاديــاً بالنســبة لغرفــة تجــارة وصناعــة عجمــان ،فرغــم
التبعــات التــي فرضتهــا أزمــة كوفيــد  ،19 -اســتمرت الغرفــة بإطــاق مشــاريع
رائــدة تتناســب مــع طبيعــة المرحلــة ،والعمــل بأســلوب مختلــف ،إضافــة إلــى
ابتــكار آليــات جديــدة ،وطــرح مبــادرات اســتثنائية ،لدعــم قطــاع األعمــال فــي
إمــارة عجمــان.
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4

عدد المشاركات
الخارجية
(المؤتمرات العالمية
 -أونالين)

21

155

6

عدد الشراكات
االستراتيجية

عدد الورش
التدريبية
للموظفين

17

عدد الحلقات
النقاشية

رواد
عدد ورش ّ
األعمال

21

8

عدد المشاريع
والمبادرات
االستراتيجية

عدد الوفود
الزائرة
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المشاريع والمبادرات االستراتيجية:
تنوعــت المشــاريع والمبــادرات االســتراتيجية التــي أعلنــت عنهــا غرفــة عجمــان خــال
العــام المنصــرم ،فكانــت البدايــة بتشــكيل فريــق عمــل لتســيير األعمــال واإلشــراف
علــى اإلجــراءات االحترازيــة خــال جائحــة كورونــا ،وإطــاق مجموعــة الحــزم التحفيزيــة
ـا عــن ربــط
دعمــاً لقطــاع األعمــال ،وإطــاق الموقــع اإللكترونــي ِ
بحلّ ــة جديــدة ،فضـ ً
خدمــات الغرفــة ببوابــة عجمــان للدفــع الذكــي.
ولعــل القاســم المشــترك بيــن كل هــذه المشــاريع هــو العمــل علــى حمايــة مصالــح
مجتمــع األعمــال فــي إمــارة عجمــان ،وتقديــم مختلــف أنــواع الدعــم للقطــاع الخــاص
ومعالجــة أي مشــكالت قــد تواجهــه.

إطالق جائزة غرفة عجمان لألعمال:
تعتبــر الجائــزة إحــدى مبــادرات غرفــة عجمــان الموجهــة لمجتمــع األعمال في اإلمارة ،بهدف تســليط

التميــز لخلــق بيئــة تنافســية
الضــوء علــى أفضــل الممارســات لــدى القطــاع الخــاص ،وغــرس ثقافــة
ّ
تصــب فــي نمــو واســتدامة أعمــال أعضــاء غرفــة عجمــان ،األمــر الــذي ينعكــس علــى تعزيــز مســتويات

قدمــة
الم َ
األداء للعمليــات التشــغيلية الداخليــة للمنشــآت ،وبالتالــي االرتقــاء بالخدمــات والمنتجــات ُ
مــن مؤسســات القطــاع الخــاص للمجتمــع.

وقــد تــم إطــاق الجائــزة برعايــة صاحــب الســمو الشــيخ حميــد بــن راشــد النعيمــي ،عضــو المجلــس
التميــز والريــادة” ،متضمنــة ســت فئــات ،هــي:
األعلــى حاكــم عجمــان ،تحــت شــعار “معــاً نحــو
ّ
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المسؤولية المجتمعية للشركات

القطاع التجاري

القطاع الصناعي

الشركات الصغيرة والمتوسطة

التوطين

االبتكار
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بحلّ ة جديدة:
إطالق الموقع اإللكتروني ِ
ً
متميــزة
ً
منصــة
أطلقــت غرفــة عجمــان موقعهــا اإللكترونــي بحلــة جديــدة ،ليصبــح
توفــر كافــة الخدمــات والمعلومــات التــي تضمــن نجــاح أعمــال ومشــاريع األعضــاء.
وقــد اســتغرق تطويــر الموقــع عــدة أشــهر ،حيــث بــذل فريــق العمــل جهــوداً حثيثــة
ليكون ســهل االســتخدام والتصفح ،ويضمن التواصل الدائم مع اإلدارة والموظفين،
ـوة بخطــوة ،وفقــاً ألعلــى معاييــر الخصوصيــة
ويســاعد علــى ممارســة األعمــال خطـ ً
والكفــاءة واألمــان.
https://www.ajmanchamber.ae/ar/
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مشروع الربط اإللكتروني ببوابة عجمان للدفع الذكي:
وقعــت غرفــة عجمــان اتفاقيــة مــع دائــرة الماليــة
فــي شــهر يونيــو مــن عــام ّ ،2020
فــي إمــارة عجمــان ،باســتخدام الهويــة الرقميــة  ،- UAE PASS -وذلــك بهــدف ربــط
خدماتهــا الرقميــة ببوابــة عجمــان للدفــع الذكــي.
وتتيــح المبــادرة لمتعاملــي وأعضــاء الغرفــة الدفــع من خالل قنــوات وخيارات متنوعة
قدم للخدمة.
الم ِ
عــن بعــد ،وبشــكل موثــوق وآمــن ،دون الحاجة لزيارة القســم ُ
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رواد األعمال في إمارة عجمان:
إطالق دليل ّ
فــي شــهر ســبتمبر مــن عــام  ،2020أعلنــت غرفــة تجــارة وصناعــة عجمــان عــن إطــاق
رواد األعمــال» ،لتســليط الضــوء علــى المشــاريع الرائــدة والمتميــزة والترويــج
«دليــل ّ
لهــا والتعريــف بهــا لــدى المؤسســات االتحاديــة والمحليــة.
ويعــد الدليــل األول مــن نوعــه علــى مســتوى اإلمــارة ،إذ يعــد منصــة هامــة تــروي
قصــص نجــاح المشــاريع اإلماراتيــة ،وتحقــق رؤيــة غرفــة عجمــان فــي دعــم مجتمــع
ورواد األعمــال علــى وجــه الخصــوص.
األعمــال
بشــكل عــامّ ،
ٍ

إطالق برنامج الزيارات الميدانية لمصانع وشركات اإلمارة:
أطلقــت غرفــة عجمــان برنامــج الزيــارات الميدانيــة لمصانــع وشــركات اإلمــارة ،بهــدف
تعزيــز االتصــال المباشــر مــع األعضــاء ورصــد أفكارهــم ومقترحاتهــم ،والوقــوف علــى
تحديــات القطــاع الخــاص وســبل حلهــا.
نظمــت غرفــة عجمــان  28زيــارة خــال عــام  ،2020حيــث لقيــت هــذه المبــادرة
وقــد ّ
رواد األعمــال وأصحــاب المشــاريع التــي تمــت زيارتهــا.
إشــادة واســعة مــن قبــل ّ
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إطالق برنامح “عوافي” بالتعاون مع “أورينت للتأمين”:
انطالقــاً مــن ســعيها إلــى تقديــم خدمــات اســتثنائية وتوفيــر بيئــة جاذبــة تضمــن رضــا
وقعــت غرفــة عجمــان اتفاقيــة تعــاون مــع
رواد األعمــال فــي إمــارة عجمــانّ ،
وســعادة ّ
شــركة أورينــت للتأميــن ،بهــدف توفيــر برنامــج “عوافــي” للتأميــن الصحــي.
خصيصــاً ألعضــاء غرفــة عجمــان مــن الشــركات والمصانــع،
وقــد تــم تصميــم البرنامــج ّ
حيــث يتضمــن العديــد مــن المزايــا بأســعار تنافســية تُ طــرح للمــرة األولــى لألعضــاء.

الشراكات االستراتيجية:
تؤمــن غرفــة تجــارة وصناعــة عجمــان بــأن الشــراكات االســتراتيجية تعــزز فــرص النجــاح،
وتُ عــد حجــر األســاس فــي مســيرة عملهــا ،ومــن هنــا عملــت علــى بنــاء شــراكات جديــدة
خــال عــام  ،2020فبحثــت ســبل تعزيــز التعــاون مع العديد من الجهات والمؤسســات،
ووقعــت العديــد مــن االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم.
ّ
ورغــم الظــروف التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا ،إال أن غرفــة عجمــان اســتطاعت أن تبنــي
شــراكات هامــة ،بهــدف تنميــة قطــاع األعمــال ودعــم األعضــاء ،فعــززت ســبل التعــاون
مــع عــدد مــن المؤسســات الحكوميــة والشــركات الخاصــة ،نذكــر منهــا:
االتحاد للطيران
منصات التجارة اإللكترونية

شركة أورينت للتأمين
تطبيق “الغروسر”

االتحاد للقطارات
المؤسسة االتحادية للشباب

غرفة عجمان توقع اتفاقية تعاون مع شركة أ ورينت للتأ مين
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غرفة عجمان توقع اتفاقية تعاون مع شركة تطبيق “الغروسر”
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الوفود الزائرة:

المشاركات الخارجية:

رغــم الظــروف الصحيــة التــي ســببتها أزمــة كوفيــد  ،19 -إال أن غرفــة تجــارة وصناعــة
عــززت تواصلهــا المحلــي والعالمــي ،مــع الجهــات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة
والشــركات والمؤسســات الخاصــة وســفارات وقنصليــات الــدول الصديقــة ،بهــدف
التعريــف برؤيــة الغرفــة وأهدافهــا االســتراتيجية وتعزيــز ســبل التعــاون فــي كافــة
المجــاالت ،حيــث اســتقبلت عــدداً مــن الوفــود مطلــع عــام  2020قبل تفشــي فيروس
كورونــا عالميــاً  ،كمــا اســتقبلت ُوفــود أخــرى بعــد ســيطرة دولــة اإلمــارات علــى تفشــي
الوبــاء ،والبــدء بالعــودة التدريجيــة إلــى ميــدان العمــل.

أخــذت المشــاركات الخارجيــة عــام  2020طابعــاً مختلفــاً  ،خصوصــاً بعــد أن أصبحــت
المنتديــات والمؤتمــرات والنــدوات تُ عقــد عــن ُبعــد مــن خــال منصــة “زوم”
و “مايكروسوفت تيمز”.
تســجل حضــوراً الفتــاً فــي كافــة الفعاليــات
وقــد اســتطاعت غرفــة عجمــان أن
ّ
االقتصاديــة المحليــة والعالميــة ،وأن تشــارك فــي عضويــة لجــان التحكيــم مــن خــال
مســؤوليها وخبرائهــا.

ومن هذه الوفود:
وفد من قنصلية الجمهورية التونسية.

وفد من قنصلية جنوب أفريقيا.

وفد من قنصلية جمهورية زامبيا.

وفد من “االتحاد للقطارات”.

غرفة عجمان تستقبل وفد من جنوب أفريقيا
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غرفة عجمان تستقبل وفد اقتصادي روسي
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أهم الملتقيات والورش والندوات:
عملــت غرفــة تجــارة وصناعــة عجمــان علــى تعزيــز التواصــل مــع موظفيهــا ،مــن خــال
مجموعــة مــن البرامــج التدريبيــة ،فــي خطــوة لتطويــر مهاراتهــم وتعزيــز خبراتهــم
وتعريفهــم بقصــص النجــاح مــن خــال نخبــة مــن الخبــراء والمدربيــن.
كمــا نظمــت مجموعــة مــن الــورش والــدورات ألعضائهــا ،وبالتعــاون مــع شــركائها،
بهــدف تنميــة قدراتهــم وتزويدهم بمهارات اســتثنائية لتطوير أعمالهم ومشــاريعهم.
وقــد ُعقــدت غالبيــة هــذه الــدورات والــورش عــن ُبعــد ،نظــراً للظــروف الصحيــة آنــذاك،
حيــث ركّ ــزت بشــكل كبيــر علــى كيفيــة تجــاوز أزمــة كوفيــد  ،19 -وآثارهــا ،وســبل تطويــر
األعمــال فــي ظــل األزمــات.
وقــد تجــاوز عددهــا أكثــر مــن  25نــدوة وورشــة عمــل ومحاضــرة وحلقــة نقاشــية ،نذكــر
منها:
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رواد االعمال
عدد ورش ّ

21

عدد الورش التدريبية
للموظفين

155

عدد الحلقات النقاشية

17
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الخدمات القانونية:
ركّ ــزت غرفــة عجمــان جهودهــا علــى مســاعدة األعضــاء ودعــم القطــاع الخــاص فــي
جميــع المجــاالت القانونيــة التــي تؤثــر علــى بيئــة األعمــال ونشــاطاتها ،فقدمــت إدارة
الخدمــات القانونيــة حزمــة مــن الخدمــات المتكاملــة ألعضائهــا ،عبــر فريــق عمــل علــى
درجــة عاليــة مــن الكفــاءة والخبــرة التــي تجعــل منــه واحــداً مــن أقــوى الفــرق علــى
مســتوى غــرف التجــارة فــي الدولــة.

ومن أبرز الخدمات التي تقدمها إدارة
الخدمات القانونية:

العلَ م
غرفة عجمان تحتفل بيوم َ

الفعاليات المحلية:

ـزءا مــن نســيج
ُأسـ ً
ـوة بغيرهــا مــن الجهــات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة ،وكونهــا جـ ً
المجتمــع اإلماراتــي ،تحتفــي غرفــة تجــارة وصناعــة عجمــان بالفعاليــات المحليــة ،كمــا
تحتفــي بالفعاليــات العالميــة والدينيــة ،ومــن ذلــك:
من الفعاليات المحلية:
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اليوم الرياضي الوطني.

يوم الشهيد.

يوم العلم.

اليوم الوطني.

المولد النبوي.

يوم التشجير.
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الوساطة التجارية
مراجعة العقود
القانونية
إبداء الرأي القانوني
بالتشريعات
عقد ندوات قانونية

تقديم االستشارات
القانونية

49

لرواد األعمال:
دعم الغرفة ّ

عدد قضايا الوساطة التجارية:

94

تســعى غرفــة تجــارة وصناعــة عجمــان خــال مســيرة عملهــا إلــى دعــم أصحــاب
المشــاريع المتوســطة والصغيــرة ،كمــا تقــدم دعمهــا ألصحــاب األفــكار والمشــاريع
الجديــدة ،فتناقــش احتياجاتهــم ،وتوجههــم نحــو الطــرق التــي تضمــن نجاحهــم.
ـرواد األعمــالّ ،
ورشــحت
ومــن هنــا ّ
نظمــت غرفــة عجمــان الــدورات والــورش التدريبيــة لـ ّ
قدمــت العديــد مــن
األعضــاء للمشــاركة فــي الفعاليــات المحليــة والدوليــة ،كمــا
ّ
المبــادرات التــي تهتــم بالترويــج ألنشــطتهم فــي مختلــف المجــاالت.

عدد القضايا الكلية

19
عدد القضايا التي تم
الوصول فيها إلى حل
يرضي الطرفين

17
عدد القضايا التي لم
يتم الوصول خاللها
إلى حل يرضي الطرفين

27
عدد القضايا
التي تم توقيف
عضويتها

إبداء الرأي القانوني في التشريعات
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31
عدد القضايا
المعلّ قة
ُ

12

20

5

عدد البرامج
والندوات
والورش التدريبية

عدد االستشارات
المقدمة
لرواد األعمال
ّ

عدد المستفيدين
من البرامج
والورش

عدد البرامج
لرواد
التحفيزية ّ
األعمال

2102

3
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إحصائيات الغرفة لعام :2020
1051

الرخص
الصناعية

14487
الرخص
المهنية

78

رخص
بدايات

عضوية الغرفة الجديدة 5716
عضوية الغرفة المجددة 30291

19577

الرخص
التجارية

اجمالي
العضوية حسب
نوع الترخيص

مجموع عضوية الغرفة 36007

814

أعمال
حرة

36007

المجموع

الصادرات

1.36

مليار درهم

شهادات المنشأ
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عضـــوية الغرفــــة

إلغاءات العضوية 2000

7364

إعادة التصدير

3.39

مليار درهم

شهادات المنشأ

18318
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أبرز إنجازات
مجلس سيدات
أعمال عجمان

54

التقرير السنويلغرفة تجارة وصناعة عجمان

55

أبرز إنجازات مجلس سيدات أعمال عجمان:
يســتمر مجلــس ســيدات أعمــال عجمــان فــي تشــجيع المــرأة ومســاندتها للدخــول إلــى
ســوق العمــل ،ودعــم مبادراتهــا واســتثماراتها ومشــاريعها ،وتبنــي أفكارهــا وتحفيزهــا
لخــوض مجــاالت العمــل الحــر داخــل الدولــة وخارجهــا.
وقــد نظــم المجلــس مجموعــة مــن المبــادرات المهمــة ســبقت جائحــة كورونــا،
ومجموعــة أخــرى خــال الجائحــة تتماشــى فــي محاورهــا ومواضيعهــا مــع طبيعــة
األزمــة واآلثــار التــي ســببتها.
وقد بلغ عدد المنتسبات للمجلس حتى تاريخ إصدار هذا التقرير

وقد بلغ عدد الجهات التي استضافت المبادرة 6 :جهات حكومية.
مبــادرة رفــوف :هــي عبــارة عــن منفــذ تســويقي لصاحبــات المشــاريع ،حيــث تهــدف
إلــى تشــجيع المــرأة علــى خــوض تجربــة البيــع فــي متجــر مصغــر مــن أجــل التعريــف
بمنتجاتهــا .وقــد بلــغ عــدد الجهــات التــي اســتضافت المبــادرة 6 :جهــات حكوميــة.

المبادرات خالل أزمة
كوفيد :19 -

المبادرات العامة للمجلس:
رخصــة بدايــات :هــي رخصــة معفيــة مــن الرســوم لمــدة ثــاث ســنوات ،تهــدف لدعــم
صاحبــات األعمــال والمهــن فــي المنازل للبدء بمشــاريعهن المتنوعة ،وذلك بالتنســيق
مــع دائــرة البلديــة والتخطيــط فــي إمــارة عجمــان.
وقد بلغ عدد المنتسبات إلى اآلن 92 :منتسبة.
مبــادرة ريوقــي :مــن المبــادرات المهمــة للمجلــس ،يتــم مــن خاللهــا ترشــيح ســيدة

حاصلــة علــى رخصــة بدايــات أو عضويــة المجلــس ،مــن أجــل عــرض وبيــع منتجاتهــا فــي
مجــال المأكــوالت بإحــدى الدوائــر الحكوميــة.
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مبادرة
استثمري في
مشروعك

13

المستفيدات

مبادرة خلج
في البيت
والترويج علينا

23

المستفيدات

مبادرة أبدعي
والترويج علينا

4

المستفيدات
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الورش والدورات التدريبية:
نظــم مجلــس ســيدات أعمــال عجمــان العديــد مــن الــورش والنــدوات والمحاضــرات خــال عــام ،2020
ّ
بهــدف رســم خارطــة الطريــق لرائــدات األعمــال اإلماراتيــات فــي ظــل ازمــة كوفيــد  ،19 -ومســاندة
المــرأة اإلماراتيــة فــي مســيرة عملهــا ،ومســاعدتها فــي نجــاح مشــروعها.
ووفــرت الدعــم النفســي لصاحبــات
وقــد ركّ ــزت هــذه الــورش علــى إدارة المشــاريع وقــت األزمــاتّ ،
المشــاريع ،كمــا َع ّرفــت بكيفيــة تجــاوز المصاعــب والتحديــات.
وقــد قـ ّـدم البرنامــج الوطنــي “إشــراقة” سلســلة مــن الــورش المهمــة بهــدف تعزيــز التنــوع واالبتــكار
فــي فئتــي “األمــن الغذائــي والمائــي ،الصحــة” وتشــجيع ســيدات األعمــال علــى تطويــر مشــاريعهن
واســتدامتها وتحويــل أفكارهــن لمشــاريع قائمــة.

6

ورشة ابتكر في
مشروعك

5

دورة التوزان النفسي
والعملي بعد العودة
إلى مقر العمل

4
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ورشة الدعم
النفسي للموظفين
في زمن كورونا

الــــــورش
العــــــامة

ورشة صحة وتعقيم
منتجك

التقرير السنويلغرفة تجارة وصناعة عجمان

1

ورشة ابدأ عملك
الخاص

2

ورشة إدارة
المشاريع والتسويق
وقت أزمة كوفيد

3

ورشة قيادة
التحديات

ورشة إعداد الخطة
المالية

1

2

ورشة التسويق
الرقمي

3

ورشة تطوير العالمة
التجارية

4

ورشة إدارة العمليات

5

6
ورش البرنامج
الوطني إشراقة

ورشة تطوير نماذج
األعمال

7

ورشة إعداد وإدارة
الخطة اإلدارية

8

ورشة شرح معايير
التقييم النهائي

9

لقاء "استخدام
التقنيات الحديثة في
المشاريع".
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االتفاقيات ومذكرات التفاهم:
لــم يتوانــى مجلــس ســيدات أعمــال عجمــان خــال عــام  2020عــن عقــد شــراكات جديــدة ،فكانــت
اتفاقيــات التعــاون العنــوان األبــرز لمســيرة عمــل حافلــة باإلنجــازات.
وقــد ركــزت هــذه االتفاقيــات علــى المجــاالت الســياحية والطبيــة ومجــال خدمــات اإللكترونيــة،
خلقــة لســيدات األعمــال فــي اإلمــارة.
بهــدف تقديــم فــرص جديــدة ومبــادرات ّ

 10يونيو 2020

مركز الوزن
المثالي الطبي
 10يونيو 2020

فصل
تطبيق َ

 19يوليو 2020

منتجع كرافانا
الزوراء

 6مايو 2020

شركة أكشاك
للتعامل اإللكتروني
ذ.م.م

االتفاقيات
ومذكرات
التفـــاهـــــم

60

شركة بليتس
للوساطة التجارية

5أغسطس 2020

 19يوليو 2020

تطبيق خيرات

التقرير السنويلغرفة تجارة وصناعة عجمان

 6اكتوبر 2020

فندق جراند حياة
دبي
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إنجازات مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية:
قــام مركــز المســؤولية المجتمعيــة بعجمــان بالعديــد مــن المبــادرات التــي كان لهــا
الــدور واألثــر الكبيــر علــى المجتمــع فــي ظــل الظــروف التــي كان يمــر بهــا العالــم خــال
جائحــة كوفيــد  ،19 -حيــث بلغــت عــدد مبــادرات المركــز  3مبــادرات وهــي:

توزيع كسوة
الشتاء

قام المركز بتوزيع
كسوة الشتاء
بالتعاون مع مصنع
سوكس فاكتوري
ومؤسسة
حميد بن راشد
الخيرية.
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مبادرة الحقيبة
المدرسية

قام المركز بتوزيع
الحقائب المدرسية
على الطلبة المتعففين
بالتعاون مع أباريل جروب،
وسكيتشرز وهيئة األعمال
الخيرية على الطلبة من
الصف األول وحتى التاسع
المنتسبين للهيئة.

توزيع كسوة الشتاء

6240
عدد المستفيدين

ستعود الحياة
للسودان
قام المركز بالتعاون مع
هيئة الهالل األحمر اإلماراتي
ومركز جراند سنترال بعجمان
بجمع التبرعات العينية
(المالبس ،األلعاب ،الخ)
لهدف تقديم الدعم والعون
لألشقاء في السودان وتوفير
ّ
االحتياجات اإلنسانية لتمكين
األسر المتأثرة من الفيضانات.
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مبادرة الحقيبة المدرسية
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1700
عدد المستفيدين

مبادرة
«ستعود الحياة للسودان»

126

عدد المتبرعين
عائلة
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ورشة عمل «االبتكار في مجال المسؤولية المجتمعية»
قــام مركــز عجمــان للمســؤولية المجتمعيــة بالتعــاون مــع شــركة كواليتــي ميتــرز
بتنظيــم ورشــة عمــل “االبتــكار فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة” بهــدف توعيــة
فعالــة وفــق آليــات تعــزز اســتفادة أصحــاب
القطــاع الخــاص بأهميــة إطــاق مبــادرات ّ
األعمــال وأفــراد المجتمــع.

الحضور من
القطاع الخاص فقط
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30

عدد المشاركين

67

إنجازات مركز عجمان للتوفيق والتحكيم:
يــؤدي مركــز عجمــان للتوفيــق والتحكيــم التجــاري منــذ إنشــائه دوراً أساســياً فــي دعــم
النشــاط التجــاري ،وحمايــة مصالــح مجتمــع األعمــال بالتعــاون مــع مراكــز التحكيــم
يوفــر رؤيــة واضحــة حــول تحديــات القوانيــن والتشــريعات الوطنيــة،
بالدولــة ،حيــث ّ
ويقــوم بتذليــل الصعــاب التــي تعــوق النشــاط التجــاري فــي الدولــة بصفــة عامــة وفــي
إمــارة عجمــان علــى وجــه الخصــوص.
تلقاهــا المركــز حتــى
نجــزة والطلبــات الجديــدة التــي ّ
الم َ
فيمــا يلــي إحصائيــة بالخدمــات ُ
الربــع الثالــث مــن عــام :2020

جديدة 10
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قيد
اإلجراءات

3

منظورة أمام
الهيئات

3

صدرت فيها
أحكام

3
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جداول المركز

دعاوى التحكيم

6

ترشيح المحكمين
والهيئات

5

استضافة
جلسات التحكيم

طلبات انتساب
 10جديدة
عدد المحكِ مين
57
المنتسبين
عدد الخبراء
 165المنتسبين
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ندوة الجرائم اإللكترونية :
فــي تاريــخ  23ســبتمبر  2020أقامــت غرفــة عجمــان نــدوة الجرائــم اإللكترونيــة فــي فتــرة
التعقيــم الوطنــي ،وذلــك ضمــن سلســلة النــدوات القانونيــة بهــدف تعزيــز الوعــي القانونــي
لكافــة فئــات المجتمــع بشــكل عــام وأعضــاء الغرفــة ومجتمــع االعمــال فــي االمــارة بشــكل
خــاص بمــا يضمــن بيئــة اســتثمارية آمنــة ومســتدامة وكان عــدد الحضــور خــال هــذه النــدوة
 200شــخص.
قــدم النــدوة القانونيــة عــن ُبعــد عبــر خاصية االتصــال المرئي ،المحامي والمستشــار القانوني
محمــد خليفــة الغفلــي ،تنــاول خاللهــا محاور عــدة منها:
جريمة اإلبتزاز اإللكتروني

جرائم السب أو القذف
جرائم االعتداء على
الخصوصية وجمع
التبرعات

4

5
6

محاور ندوة
الجرائم
اإللكترونية

1

مفهوم الجريمة اإللكترونية

2
3

الجرائم المرتكبة خالل فترة التعقيم
الوطني ،والتي تتضمن اختراق المواقع
اإللكترونية وجريمة الدخول بدون تصريح
وجريمة االحتيال اإللكتروني.

الجرائم التي تقع على
البطاقات االئتمانية

كمــا اســتعرض المحاضــر خــال النــدوة مبــادئ مــن المحاكــم ،باإلضافــة إلــى عدد مــن النصائح
واإلرشــادات القانونيــة ،وأهميــة إتبــاع االرشــادات والنصائــح التــي تقدمهــا الجهــات المعنيــة
فــي الدولــة.
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25

32

عدد القضايا
المستمرة

عدد القضايا التي تم
الوصول إلى حل يرضي
الطرفين

عدد القضايا
الكُ لية في الدولة

110

31

عدد القضايا
التي تم توقيف
عضويتها

22

عدد القضايا التي لم يتم
الوصول إلى حل يرضي
الطرفين
71

ختامـــاً
غرفــة تجــارة وصناعــة عجمــان والمؤسســات التابعــة لهــا
مســتمرة فــي دعــم وحمايــة مصالــح مجتمــع األعمــال

فــي إمــارة عجمــان.

وتســعى للمســاهمة بشــكل فاعــل فــي مســيرة التنميــة

إلــى جانــب كافــة الجهــات والمؤسســات الحكوميــة
والخاصــة فــي اإلمــارة.

نرجــو أن نكــون قــد وفقنــا فــي إنجــاز هــذا التقريــر .وأن
يكــون مرجعــاً مهمــاً لصنــاع القــرار فــي إمارتنــا الغاليــة.
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