








َتّوجــت غرفــة تجــارة وصناعــة عجمــان جهودهــا فــي العــام 2021 فــي دعــم مجتمــع األعمــال 
والمســاهمة فــي نمــو القطاعــات االقتصاديــة وتحفيــز تجــارة إمــارة عجمــان وتشــجيع االســتثمار 
ــروعات  ــن المش ــدد م ــق ع ــن طري ــة ع ــة نوعي ــق نقل ــي تحقي ــا ف ــال نجاحه ــن خ ــوه م ــهيل نم وتس
والمبــادرات والنشــاطات التــي كان لهــا األثــر الكبيــر فــي خدمـــة قطـــاع األعمــال والمجتمـــع المحلـــي 
فـــي إمــارة عجمــان. مــا يعــد مؤشــرًا واضحــً علــى الــدور الحيــوي الــذي تســهم بــه الغرفــة فــي تمثيــل 
ودعــم وحمايــة مصالــح مجتمــع األعمــال فــي عجمــان، مــن خال خلــق بيئــة محفــزة لألعمــال والترويج 
لإلمــارة كمركــز تجــاري عالمــي واالرتقــاء بإمكاناتهــا االقتصاديــة والتنافســية، كمــا يؤكــد تعافــي 
ــاب  ــة أصح ــز ثق ــي تعزي ــهمت ف ــي أس ــة الت ــزات الحكومي ــرارات والمحف ــة للق ــي نتيج ــوق المحل الس

ــان. ــي عجم ــة ف ــال التجاري ــع األعم ــتثمرين بواق ــآت والمس المنش
فضــًا عــن ذلــك، فقــد قامــت الغرفــة بتنظيــم والمشــاركة فــي العديــد مــن الفعاليــات التــي ترتكــز 
علــى المعرفــة والتطويــر، وفعاليــات تخــدم وتدعــم النشــاط االقتصــادي باإلمــارة، بجانــب فتــح فــرص 

تســويقية الســتثمارات جديــدة فــي قطاعــات األعمــال.
ــة  ــر بيئ ــدف تطوي ــكار به ــى االبت ــجع عل ــم والمش ــاخ الداع ــة المن ــى تهيئ ــان عل ــة عجم ــرص غرف وتح
العمــل الداخليــة ودعــم مســيرة الغرفــة فــي تقديــم خدمــات اســتباقية تمكــن أصحــاب األعمــال مــن 
تطويــر أنشــتطهم وتضــع اقتصــاد اإلمــارة فــي دائــرة التنافســية المحليــة واالقليميــة والدوليــة وجــذب 
المســتثمرين، مــا يعكــس توجهــات الدولــة فــي تعزيــز ثقافــة االبتــكار كأســلوب حيــاة ومنهــج للعمــل.

ســنتطرق فــي هــذ التقريــر إلــى رحلــة إنجــازات غرفــة تجــارة وصناعــة عجمــان والمؤسســات التابعــة لها، 
ــا  ــاريعها وخدماته ــا ومش ــم مبادراته ــى أه ــور، وعل ــر والص ــام والتقاري ــتعراضها باألرق ــق اس ــن طري ع
ومشــاركاتها علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والدولــي، بجانــب خطتهــا االســتراتيجية 2022-2026 

ومــا ترمــي إليــه مــن المســاهمة فــي تطويــر ودعــم قطــاع األعمــال باإلمــارة والدولــة.
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يطيب لـــي، باألصالـــة عـــن نفســـي ونيابـــة عـــن أعضـــاء مجلـــس إدارة غرفـــة عجمان، أن أقـــدم 
التقريـــر الســـنوي ألداء غرفــة تجــارة وصناعــة عجمــان للعـــام 2021، والـــذي يتضمـــن مـــا قامـــت 
بـــه الغرفـــة مـــن أنشــطة وفعاليـــات ومبــادرات مختلفـــة، التــي كان لهــا األثــر الجــم في دعم 
اقتصــاد عجمــان والعمــل علــى تعزيــز موقعهــا كمركــز لألعمــال ووجهــة اســتثمارية تتمتــع 
ببيئــة جاذبــة للمســتثمزين وأصحــاب األعمــال. كمــا يتضمــن التقريــر مــا حققتـــه الغرفــة مـــن 
إنجـــازات لخدمـــة قطـاع األعمال والمجتمـــع المحلـي فـي إمارة عجمان، إضافـة إلـى مـا قامـت 

بـــه مـــن دور فـــي دعـم االقتصاد الوطنـــي وتعزيـز مسـيرة التنميـــة المسـتدامة.
ــز الشــراكة  وكان لغرفــة عجمــان الســبق علــى امتــداد مســيرتها فــي المســاهمة فــي تعزي
االســتراتيجية بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وزيــادة مســاهمة القطــاع الخــاص فــي عمليــة 
التنميــة االقتصاديــة الشــاملة والمســتدامة، كمــا عملــت غرفــة عجمــان ضمــن مهامهــا 
المتعــددة علــى توفيــر اإلمكانيــات والتغلــب علــى الصعوبــات التــي قــد تواجــه قطــاع األعمال، 

بمــا يعــزز مــن دوره فــي النهضــة االقتصاديــة التــي تشــهدها اإلمــارة والدولــة.
وبتوفيــق مــن اهلل عــز وجــل، ودعــم القيــادة الحكيمــة ورؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ حميــد 
ــد  ــن حمي ــار ب ــيخ عم ــمو الش ــان وس ــم عجم ــى حاك ــس األعل ــو المجل ــد النعيمي،عض ــن راش ب
النعيمــي ولــي عهــد عجمــان رئيــس المجلــس التنفيــذي، تمكنــت غرفــة عجمــان مــن إنجــاز 
العديــد مــن النجاحــات التــي تهــدف إلــى خدمــة القطــاع الخــاص فــي اإلمــارة عبــر العديــد مــن 
ــذاب  ــمية الجت ــات الرس ــود الجه ــم جه ــى دع ــة إل ــطة، باإلضاف ــداث واألنش ــات واألح الفعالي
ــة  ــا رؤي ــي حددته ــاالت الت ــات والمج ــي القطاع ــتثمار ف ــة لالس ــركات العالمي ــن الش ــد م المزي
ــالل  ــن خ ــة م ــل متنوع ــادر دخ ــود مص ــى وج ــدف إل ــي ته ــة الت ــا االقتصادي ــان وخططه عجم

بنــاء اقتصــاد مســتدام قائــم علــى المعرفــة.
وفـــي الختـــام، ال يفوتنـــي أن أرفــع باســم مجلــس إدارة الغرفــة أســمى آيــات الشــكر والعرفــان 
وعظيــم االمتنــان لصاحــب الســمو الشــيخ حميــد بيــن راشــد النعيمــي و ســمو الشــيخ عمــار بــن 
حميــد النعيمــي ولــي عهــد عجمــان علــى الدعــم الــذي تحظــى بــه الغرفــة منهمــا، ســائلين 

اهلل العلــي القديــر أن يحفظهمــا ذخــرًا وســندًا لوطننــا وأبنائــه.

سعادة عبداهلل المويجعي 
 رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان



يســـرنا فـــي غرفـــة عجمان أن نقـــدم لكـــم التقريـــر الســـنوي للغرفـــة للعـــام 2021، 
والـــذي يتضمـــن اإلنجـــازات التــي تمــــت لخدمــة قطــاع األعمال، مــــع التأكيــد علــى 
مواصلــة الســعي لالرتقاء بمســتوى جــودة الخدمــات وتطويرهـا بمـا يسـاعد علـى 
تعزيـــز دور القطـــاع الخـــاص بإمارة عجمان فـــي دعـــم االقتصاد الوطنـــي، وتحقيـــق 

مســـتهدفات خطــة الخمســين الطموحــة وخطــة عجمــان 2030.
ويعتبــر عــام 2021 عامــًا اســتثنائيًا للغرفــة، حيــث تــم إطــالق خطــة غرفــة عجمــان 
ــي  ــة ف ــادة العالمي ــق الري ــى تحقي ــدف إل ــي ته ــام 2026-2022، والت ــتراتيجية لع االس
ضمــان اســتدامة مجتمــع أعمــال متنــاٍم يواكــب المســتقبل، بجانــب تمثيــل وحمايــة 
مصالــح مجتمــع أعمــال إمــارة عجمــان وقيــادة جهــود التوعيــة والشــراكات لتحقيــق 
النمــو المســتقبلي المســتدام وتعزيــز اســتدامة مجتمــع األعمــال ونموه واستشــراف 

وصناعــة مســتقبل األعمــال وتعزيــز ممكنــات التنافســية والريــادة باإلمــارة.
كمـــا اســـتمرت الغرفـــة فـي أداء رسـالتها لخدمـة االقتصـــاد الوطنـي مـن خالل إبـراز 
دور القطـاع الخـاص فـي تعزيـز مسـيرة التنميـة، حيـث قامـت بتنظيـم العديـد مـن 
الملتقيـــات وورش العمـــل والنـــدوات والمحاضـــرات لمناقشـــة العديـــد مـــن القضايـا 
التـــي تهـــم رجـــال وســـيدات األعمـــال، هـــذا باإلضافـــة إلـى إعـــداد الدراســـات وإصـدار 
العديـــد مــــن المؤشــــرات االقتصاديــــة. كمــــا عملــــت علــــى تقديــــم العديــــد مــــن 
الخدمــــات والبرامــــج، ال ســــيما فــــي قطــــاع التدريــــب حيــــث نظمــــت عــــددًا مــــن 
الــــدروات  التدريبيــــة المجانيــــة الموجهــة للشــباب والشــــابات بهــدف تجهيزهــم 
لســـوق العمـــل وتوفيـــر فـــرص توظيـــف لهـــم مـــن خــالل التنســـيق مـــع منشـــآت 

القطـــاع الخـــاص بإمــارة عجمــان.
ــكل األخــوة العامليــن فــي غرفــة عجمــان علــى  ــري ل ــر عــن تقدي ــام أعب وفــي الخت
جهودهــم المتميــزة وإخالصهــم وتفانيهــم فــي أداء األعمــال والمهــام الموكلــة 
إليهــم، ونتعهــد بمواصلــة تقديــم أفضــل الخدمــات لخدمــة القطــاع الخــاص فــي 
ــا، والعمــل علــى االرتقــاء بشــراكته مــع القطــاع العــام  إمــارة عجمــان بــكل جهودن
لتعزيــز مســاهمته فــي عمليــة التنميــة المســتدامة فــي اإلمــارة فــي ظــل قيادتنــا 

الرشــيدة.

سعادة سالم السويدي
مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان



سعادة حمد بن غانم الشامسي
عضو مجلس اإلدارة

سعادة محمد بن خليفة بن سالمين العرياني

عضو مجلس اإلدارة

سعادة عبداهلل بن سعيد بن حميد النعيمي

عضو مجلس اإلدارة

سعادة محمد بن عبداهلل الحمراني
عضو مجلس اإلدارة

سعادة يوسف محمد علي النعيمي
عضو مجلس اإلدارة

سعادة سالم بن أحمد النعيمي سعادة حمد بن راشد النعيمي

سعادة عبداهلل المويجعي 

نائب رئيس مجلس اإلدارة نائب رئيس مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

سعادة الدكتورة  آمنة خليفة آل علي
عضو مجلس اإلدارة

سعادة غالب خليفة سيف المهيري
عضو مجلس اإلدارة

سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي
عضو مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان:
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نبذة عن مشروع االستراتيجية الجديدة:  

ــة لضمــان  ــادة العالمي ــزًا للشــراكة مــع قطــاع األعمــال مــن أجــل المضــي نحــو تحقيــق الري تعزي
اســتدامة مجتمــع أعمــال متنــاٍم يواكــب المســتقبل، أطلقــت غرفــة تجــارة وصناعــة عجمــان 
خطتهــا االســتراتيجية 2022-2026 لتســاهم بــدور فعــال وحيــوي فــي تمكيــن إمــارة عجمــان مــن 
المنافســة والتميــز عالميــاً وترســيخ مكانتهــا كبيئــة اقتصاديــة جاذبــة لالســتثمار، ممــا يســاهم 
فــي تحقيــق التوجهـــــات االســتراتيجية للغرفــة، وقــد تـــــم ترجمــة هــــذه التوجهــات مــن خــــالل 

3 محــاور رئيســية:

المرونة والتشاركية.   .3

ــع  ــتدامة مجتم ــان اس ــي ضم ــة ف ــادة العالمي ــق الري تحقي
أعمــال متنــام يواكــب المســتقبل.

ــادة جهــود  ــح مجتمــع اعمــال إمــارة عجمــان وقي ــة مصال ــل وحماي تمثي

ــتقبلي المســتدام. ــو المس ــق النم ــراكات لتحقي ــة والش التوعي

الــرؤيـــة: 

الـرسـالــة:

القـيـــــم:
الريادة واالبتكار.   .1

االستباقية والتركيز على المتعامل.  .2

الغاية االستراتيجية 
األولى

الغاية االستراتيجية 
الثانية

الغاية االستراتيجية 
الثالثة

تعزيز ممّكنات 
التنافسية والريادة.

استشراف وصناعة 
مستقبل األعمال.

تعزيز استدامة ونمو 
مجتمع األعمال.



2021

 نتائج 
األداء االستراتيجي  

لغرفة عجمان



 نتائج األداء االستراتيجي لغرفة عجمان 
ومساهمتها في تحقيق رؤية عجمان:

الهدف االستراتيجي: 

بنـــاء مقّومات اقتصــاد منتـــج.

النتيجة: 

تم تحقيق المستهدف.

المؤشر: 

10% نمو حجم قيم شهادات المنشأ خالل األعوام من 2021-2018.
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الهدف االستراتيجي: 
تحفيز مساهمة القطاع الخاص في تنمية المجتمع.

المؤشر: 
ــة التــي لديهــا نشــاطات تتعلــق بالمســؤولية  1% مــن المنشــآت االقتصادي

ــة. المجتمعي

النتيجة: 
تجــاوز المركــز المســتهدف 1% أي مــا يمثــل الوصول إلى 350 منشــأه، 
حيــث اســتطاع المركــز الوصــول إلــى 413 منشــأه أي مــا يمثــل نســبة 
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مستهدففعلي

نسبة المنشآت التي لديها نشاطات تتعلق 
بالمسؤولية المجتمعية:



نتائج المؤشرات 
االستراتيجية 

2021



أبرز النتائج اإلستراتيجية المحققة في عام 2021:

97.5%
95%81.8%

34%
95% 100%

92%

100%

نسبة توفر البيانات 
اإلحصائية الرئيسية

مؤشر نضج التخطيط 
االستراتيجي وإدارة 

األداء

نسبة التوطين

نسبة النمو في حجم 
قيم شهادات المنشأ

نسبة الحفاظ على 
األعضاء الحاليين

نسبة تحقيق األهداف 
االستراتيجية

 مؤشر رضا 
الموّردين

نسبة التحّول الذكي 
لخدمات األعضاء

مؤشر سعادة 
%84المتعاملين



 المشاريع
 والمبادرات
2021



مشروع معرض عجمان الدولي االفتراضي للتعليم والتدريب:

تنظيــم معــرض افتراضــي ســنوي فــي إمــارة عجمــان بمشــاركة محليــة ودوليــة مــن الجامعــات 

ــة,  ــر منصــة افتراضي ــك مــن خــالل توفي والمعاهــد الخاصــة  ليخــدم القطــاع التعليمــي, وذل

بحيــث تعــرض أهــم التخصصــات األكاديميــة، واســتقطاب مؤسســات تعليميــة رائــدة  لتعريــف 

المؤسســات المشــاركة بتطــورات قطــاع التعليــم باإلمــارة ومــا تقدمــه مــن تســهيالت 

ــات  ــات وكلي ــن جامع ــا م ــة العلي ــة والتدريبي ــج للمؤسســات التعليمي ــه, والتروي لالســتثمار في

دوليــة ومعاهــد تدريــب, وإتاحــة منصــة لعــرض خدماتهــا ومنتجاتهــا, وإطــالع أوليــاء األمــور 

والمهتميــن مــن الطلبــة علــى آخــر المســتجدات التــي توصــل إليهــا قطــاع التعليــم, وإلقــاء 

الضــوء علــى أحــدث مســتجدات التعليــم العالــي مــن برامــج ومســابقات تواكــب مهــن 

المســتقبل. باإلضافــة إلــى توفيــر فرصــة للمؤسســات التعليميــة الراغبــة فــي االســتثمار فــي 

إمــارة عجمــان لّلقــاء بأصحــاب القــرار والتعــرف علــى القوانيــن والتســهيالت المتاحــة لهــم.



رقمنة خدمة طلب معلومات عضوية منشآت:التطبيق الذكي للغرفة: 

دليل صادرات عجمان:  منصة »إشعار« بالتعاون مع اتحاد الغرف:

تطبيــق ذكــي شــامل لخدمــات غرفــة عجمــان يمّكــن 

ــي  ــع الخدمــات الت العمــالء مــن االســتفادة مــن جمي

تقدمهــا الغرفــة بســهولة وســرعة عاليــة.

وهــو مشــروع يهــدف إلــى تحويــل عمليــة تقديــم الطلــب والدفــع إلــى 

عمليــة إلكترونيــة بهــدف تســهيل إجــراءات الخدمــات، وتوفيــر الوقــت 

والجهــد، ورفــع رضــا المتعامليــن.

وهــو مشــروع دليــل للمصانــع، 

يهــدف إلــى خلــق بيئــة تنافســية 

للجانــب  عجمــان  إمــارة  فــي 

عــن  التوعيــة  ونشــر  الصناعــي 

ــارة  ــي اإلم ــّدرة ف ــع المص المصان

والترويــج لهــا وتنميــة الصــادرات.

تعمــل منصــة “إشــعار” علــى رصــد كافــة التحديــات والقضايــا التجاريــة التــي تهــم أعضائهــا علــى 

ــع  ــيق م ــة والتنس ــول المقترح ــع الحل ــتها ووض ــم دراس ــن ث ــادي, وم ــي واالتح ــتويين المحل المس

الجهــات المختصــة بالقطــاع العــام إلعــادة النظــر فــي السياســات االقتصاديــة والقوانيــن واللوائــح 

التنظيميــة بهــدف حمايــة ورعايــة مصالــح أعضائهــا.



منصة »ُفَرص« بالتعاون مع اتحاد الغرف:

مشروع مركز االبتكار وتطوير األعمال:مشروع تطوير قدرات االبتكار المؤسسي لغرفة عجمان:

منصة إلكترونية توفر 
بيانات وإحصائيات 

وفرص التصدير 
والتبادل التجاري للسلع 

والمنتجات )المصدرة 
والمستوردة(.

األهــداف  لتحقيــق  عجمــان  غرفــة  لــدى  االبتــكار  ومنظومــة  اســتراتيجية  تطويــر  خــالل  مــن 

ــادة  ــز والري ــق التمّي ــو تحقي ــتقبلية نح ــا المس ــع تطلعاته ــم م ــا يتوائ ــة وبم ــتراتيجية للغرف االس

ومواكبــة المســتقبل. ويهــدف هــذا المشــروع إلــى تحقيــق تطويــر اســتراتيجية االبتــكار للغرفــة 

ــة  ــة والعالمي ــر المحلي ــق المعايي ــة وف ــي الغرف ــكار ف ــد إلدارة االبت ــامل وموّح ــام ش ــع نظ ووض

 ،ISO 56002 و GINI وأنظمــة وآليــات العمــل الخاصــة باالبتــكار ألفضــل الممارســات العالميــة مثــل

ــكار. ــر االبت ــم مختب وتصمي

تعهد االبتكار الرقمي:

ــى  ــان إل ــة عجم ــعي غرف ــرص وس ــق ح ــن منطل م

تطويــر وتطبيــق برنامــج فعــال ومتكامــل لالبتــكار، 

تــم إعــداد وثيقــة تعهــد االبتــكار لتطبيــق وتطوير 

اإلجــراءات والســلوكيات الالزمــة لالبتــكار داخــل 

الغرفــة وتوقيــع وتعهــد موظفــي غرفــة عجمــان 

عليهــا.

يهــدف هــذا المشــروع إلــى توفيــر البيئــة الداعمــة والمحّفــزة لالبتــكار, لتطويــر خدمــات الغرفــة 

وعملياتهــا المؤسســية وتحفيــز توليــد األفــكار 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 

ــكار  ــكار فــي قطــاع األعمــال، ويكــون أول مركــز ابت ــق االبت ــكار والتنافســية ودعــم تطبي االبت

موّجــه لقطــاع األعمــال فــي اإلمــارة.



دليل رّواد األعمال: 

المكتبة القانونية: 

مكتبــة إلكترونيــة تتيــح لألعضــاء االطــالع علــى جميــع القوانيــن االقتصاديــة والتجاريــة وكل 

مــا يســتجد مــن قوانيــن ذات العالقــة ببيئــة األعمــال. يتضمــن نطــاق المشــروع خاصيــة لألعضــاء 

تتيــح لهــم إبــداء رأيهــم، ومقترحاتهــم التطويريــة بالقوانيــن والتشــريعات، إليصــال صوتهــم 

للجهــات المختصــة بهــدف تطويــر بيئــة األعمــال باإلمــارة.

تصميــم دليــل  رّواد األعمــال وتعميــم ونشــر النســخة 

والدوائــر  األعضــاء  علــى  الدليــل  مــن  اإللكترونيــة 

الحكوميــة، بهــدف الترويــج لــرّواد األعمــال ودعــم 

اســتمرارية األعمــال.



 مشاركة الغرفة
 في  

إكسبو

دبي
2020



زيارة جناح مولدوفا: تم االطالع على 
أهم المعالم والتعرف على طبيعة 

االستثمار فيها واإللمام باالبتكارات 
لديهم.

زيارة جناح كوسوفو ومقابلة نائب وزير 
الخارجية السيدة Liza Gashi ومدير 
الجناح وعدد من المسؤولين، وإجراء 

مناقشة عن إكسبو 2020 وأثره على 
السياحة واالستثمار في الدولة.

زيارة جناح بولندا: تم االطالع على الجناح 
الذي يتميز بالتصميم الداخلي الذي يشبه 
اليخوت. تتميز بولندا في تصميم اليخت 

من حيث الخشب المستخدم والديكور 
الداخلي.

زيارة جناح باربادوس: وهي دولة تتميز بالطبيعة 
الخالبة وعاصمتها “بريدج تاون”، ويسكن بها غالبية 

سكان الدولة.
تحتوي على الموانئ التي يرسو عليها أسطول صيد 
األسماك المحلية واليخوت السياحية وعدد من أكبر 

البواخر السياحية في العالم.
 يتركز، االقتصاد فيها على جميع الموارد، بما فيها 

صيد األسماك والنقل والمواصالت. 
هنالك توّجه جديد لالقتصاد يعتمد على الوقود 

الحيوي والطاقة البحرية والصناعات الدوائية والبحرية.

منتدى األعمال اإلماراتي - األسترالي:

مشاركة في منتدى األعمال االماراتي – األسترالي 

بحضور رئيس وزراء دولة أستراليا والشيخ أحمد بن 

سعيد آل مكتوم وعدد من المسؤولين اإلماراتيين 

واألستراليين. 

حضر المنتدى عدد كبير من الشركات والدوائر 

الحكومية لمناقشة بعض الجوانب المتعددة من ناحية 

االقتصاد والسياحة والتبادل التجاري.



ملتقى أعمال جمهورية صربيا في عجمان:

خلق شراكات وتعاون بين 
القطاع الصحي والقطاعات 

المختلفة بين مجتمعي 
األعمال في كل من

عجمان ودولة صربيا.

استعراض الفرص 
االستثمارية وبحث ُسبل 
الشراكة والتعاون في 

قطاع الصحة ومراكز
األبحاث ومنتجات الصيدلة.

التسويق والترويج والتبادل 
التجاري بين عجمان ودولة 

صربيا سيساهم بشكل 
جذري في دفع عجلة 

االقتصاد في مجال القطاع 
الصحي.

التعاون في مجال صناعات 
األدوية واالبتكار والعيادات 

األولية ومراحل ما قبل 
العالج.

التوصيات 
ومخرجات 
الملتقى

1

23

4

زيارة جناحي غرينادا وكوستاريكا: وكلتاهما لديها اهتمام في 
مجاالت التعليم والطب، حيث قامت دولة كوستاريكا بتخصيص 

ميزانية للقوة العسكرية والتعليم والرعاية الصحية. توّلد %98 
من طاقتها الكهربائية من الطاقة المتجددة، 

اختارت 12 من أصل 30 من أهم الشركات الطبية في العالم 
 إنشاء مصانعها في كوستاريكا. 

 تمتلك غرينادا إحدى أفضل الجامعات الطبية على مستوى 
 )St. George’s University( العالم، وهي جامعة سانت جورج

كما أنها تهتم باالستثمارات الزراعية والبحرية، ويمثل الكاكاو 
وجوزة الطيب والفاكهة والخضروات الجزء األكبر من صادراتها.

زيارة جناح دولة إيطاليا: واالجتماع مع مدير 
الجناح أندريا مارين ومناقشة فرص التعاون بين 

الطرفين.

كما تم زيارة جناح دولة أرمينيا، وجنوب أفريقيا، 
وتركيا، وزامبيا.

زيارة جناح دولة ألمانيا: واالجتماع مع 
السيدة دانييال نائب مدير الجناح، وإرسال 

دعوة لسيادتهم لزيارة غرفة عجمان 
ومناقشة فرص التعاون وتبادل الخبرات.



زيارة وفد دولة البوسنة والهرسك لغرفة عجمان:

سعادة/ حمد بن راشد النعيمي – نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان وسعادة/ سالم
بن أحمد النعيمي – عضو مجلس اإلدارة يستقبل سعادة/ عدنان ديليك – وزير االقتصاد في 
كانتون سراييفو في دولة البوسنة والهرسك، بهدف تعزير التعاون المشترك وبحث الفرص 

االستثمارية، لتأتي الزيارة ضمن خطة
تبادل الزيارات والوفود على هامش المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي.

ملتقى أعمال البوسنة والهرسك في عجمان: 
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تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت.

قطاع السياحة، وما تمتلكه البوسنة 
والهرسك من مقومات سياحية وطبيعة 

غنية.

قطاع الزراعة وصناعات األغذية، وما 
يوفره القطاع الزراعي من فرص واعدة.

قطاع صناعة السيارات، وقطاع صناعة 
الخشب واألثاث.

قطاع صناعة األدوية، وما تمتلكه 
الدولة من مختبرات متطورة وقدرة 

إنتاجية عالية في هذا القطاع.



تنسيق زيارة لوفد من دولة كوسوفو:

بحضور سعادة الملحق التجاري ونائبه وعضو من السفارة في أبو ظبي، تم من خالل اإلجتماع مناقشة فرص 
االستثمار بين البلدين وأهم األنشطة وتنمية التجارة وأيضًا تم اقتراح عمل منتدى لألعمال للمستثمرين بين 

البلدين أيضًا تم اقتراح عمل منتدى لألعمال للمستثمرين بين البلدين والذي يهدف إلى زيادة نسبة التجارة و 
والتصدير والتوريد.

االجتماع مع مدير جناح دولة مصر: 

تم االجتماع مع الدكتور/ خالد -  مدير جناح مصر والمناقشة حول دعوة لزيارة رسمية لغرفة عجمان، كما تمت 

المناقشة عن إقامة فعالية في الجناح المصري بالتعاون مع األجنحة األخرى لشركات األغذية.

االجتماع مع دائرة البلدية والتخطيط - عجمان والتنسيق إلقامة فعالية: 

تم االجتماع مع دائرة البلدية والتخطيط - عجمان والتنسيق إلقامة فعالية في مقر الدائرة، كما حضر االجتماع 
السيد/ عيسى العوضي والمهندسة/ لطيفة.

االجتماع مع جناح دولة أستراليا: 

تم االجتماع مع السيدة/ مانيسا - مديرة الجناح األسترالي عن بعد، واالتفاق على إرسال دعوة بجانب إمدادها 

بمعلومات عن إمارة عجمان بهدف زيارة غرفة عجمان.

زيارة األجنحة في معرض إكسبو 2020 دبي:

زيارة األجنحة في معرض إكسبو، والتعرف على الوفود التجارية والمسؤولين، وذلك بهدف عقد اجتماعات 

معهم ودعوتهم لزيارة غرفة عجمان وإقامة فعاليات تهدف إلى تنمية االقتصاد. وقد تم التواصل مع األجنحة 

التالية: أستراليا، وإستونيا، وإسبانيا، والسعودية، واألوروغواي.

االجتماع مع مدير جناح دولة بولندا: 

االجتماع مع السيد/ مونير - مدير جناح بولندا، واالتفاق على دعوة سيادته لزيارة غرفة عجمان وعليه، سيتم 

إقامة منتدى األعمال لألعضاء في الفترة القادمة.

الجناح السلوفيني:

االجتماع مع السيد/ ماركو من الجناح السلوفيني، واقتراح زيارة غرفة عجمان والتنسيق إلقامة فعالية 
للشركات، بجانب مشاركة الشركات في عجمان في الفعاليات التي يتم إقامتها في جناح سلوفينيا.

االجتماع مع مسؤولين في جناح دولة روسيا: 

االجتماع مع السيدة/ ميرا من جناح روسيا، ودعوة سيادتها لحضور فعالية األراضي، ومناقشة إقامة اجتماع 

بهدف دعوة سيادتها لزيارة رسمية لغرفة عجمان.

زيارة عدد من األجنحة ودعوتهم لحضور فعالية دائرة األراضي:

زيارة األجنحة التالية ودعوتهم لحضور فعالية دائرة األراضي: السعودية، والبحرين، وقطر، والكويت، وتركيا، 

وعمان، وروسيا، وسلوفينيا، ومصر، وكوسوفو، وبولندا.

وفد دولة البوسنة والهرسك:
كما تم توفير قائمة بشركات األغذية والسياحة في اإلمارة لجناح البوسنة، كما تم التواصل مع جناح اإلمارات 

لزيارة الوفد.



تنسيق زيارة لوفد من دولة كوسوفو: 

التواصل مع وفد كوسوفو لمتابعة عمل منتدى األعمال وحضور فعالية اليوم الوطني.

زيارة جناح دولة بريطانيا: 

تم زيارة جناح بريطانيا وتحديد موعد لعقد اجتماع بهدف تنسيق زيارة للغرفة.

االجتماع مع مسؤولين من جناح دولة لبنان: 

االجتماع مع السيد/ أحمد - مدير جناح لبنان عن ُبعد، والمناقشة حول المنتدى اللبناني ومشاركة شركات 

األغذية في عجمان بالمنتدى.

زيارة جناح دولة لوكسمبرغ: 

تم زيارة جناح لوكسمبرغ، والتواصل مع المسؤولين وتحديد موعد لعقد اجتماع لمناقشة زيارة الغرفة وإقامة 

منتدى لألعمال.

االجتماع مع مديرة جناح دولة إستونيا:

تم االجتماع مع السيدة/ Ege - مديرة جناح إستونيا، وقد طلبت تنسيق زيارة للقاء رئيس غرفة عجمان وذلك 

بوجود وزير االقتصاد.

فعالية دائرة التنمية السياحية:

تم زيارة فريق إكسبو 2020 والتنسيق مع الفريق إلقامة فعالية لدائرة التنمية السياحية.

فعالية دائرة األراضي واألمالك:

التنسيق واإلشراف على فعالية دائرة األراضي واألمالك بحضور سعادة مدير عام الدائرة عمر بن عمير، وعدد من 

األجنحة والملحق التجاري لبعض الدول، وكان عنوان الفعالية “استثمر في عجمان”.

االجتماع مع مسؤولين في جناح دولة روسيا: 

االجتماع مع السيدة/ ميرا من جناح روسيا ودعوتها لفعالية األراضي ومناقشة عقد اجتماع بهدف دعوة 

سيادتها لزيارة رسمية لغرفة عجمان.

التنسيق واإلشراف على فعالية دائرة البلدية:

تم التنسيق واإلشراف على فعالية دائرة البلدية بحضور سعادة/ عبدالرحمن النعيمي – مدير عام والمدراء، 

التنفيذين وعدد من أصحاب األعمال والمهندسين، وكان عنوان الفعالية “رواق”.

وفد البوسنة:

التواصل مع وفد البوسنة لمتابعة إقامة منتدى لألعمال، بجانب حضور فعالية اليوم الوطني.



زيارة وفد اقتصادي من جمهورية كوسوفو:

 ضمن جهود غرفة تجارة وصناعة عجمان لتنويع تعاونها االقتصادي مع الدول المشاركة في معرض إكسبو 
2020 دبي، استقبلت الغرفة وفدًا اقتصاديًا من جمهورية كوسوفو، بهدف بحث التعاون االقتصادي وفتح 

آفاق للشراكة بين مجتمعي األعمال في البلدين، وبحث سبل زيادة حجم التجارة البينية، وتسليط الضوء على 
أبرز الفرص االستثمارية في كاًل من عجمان وكوسوفو.

ترأس الوفد سعادة/ البان فيتاهو - المفوض العام لجمهورية كوسوفو بحضور السيد/ بوجار دستور - نائب 
المفوض العام. واستقبل الوفد الزائر في مقر غرفة عجمان السيد/ محمد علي الجناحي - المدير التنفيذي 

لقطاع تنمية التجارة والقطاعات الدولية وسعادة/ عبد اهلل عبد المحسن النعيمي - مدير ادارة العالقات 
ودعم األعضاء في غرفة عجمان.

التوصيات ومخرجات زيارة كوسوفو:

إيجاد منّصة عالمية 
للتعاون والشراكة 

وتبادل الخبرات 
واالطالع على أفضل 

الممارسات في مختلف 
المجاالت.

تنويع القطاعات 
في ظل زخم الفرص 
االستثمارية المتاحة 

في قطاعات “الصناعة، 
والعقارات، والبناء 

والتشييد، والسياحة، 
والتعليم، والصحة، 

والخدمات، وغيرها من 
القطاعات”.

تنويع الزيارات الخارجية 
من خالل بوابة إكسبو 
2020، والعمل على 

تعزيز التواصل التجاري 
لمجتمع األعمال في 

إمارة عجمان مع نظرائه 
في مختلف دول العالم، 
وبحث ُسبل إبرام الزيارات 

واللقاءات المشتركة.

توفير بيئة استثمارية 
خصبة لمجتمع األعمال 
تتسم بالمرونة وسرعة 

إنجاز المعامالت
واإلجراءات المواكبة 
لتطلعات التّجار ورجال 

األعمال.



زيارة جمهورية سلوفينيا لغرفة عجمان:

غرفة عجمان تستقبل وفداص اقتصاديًا من جمهورية سلوفينيا، لبحث التعاون المشترك
ضمن جهود الغرفة في تعزيز تعاونها االقتصادي مع الدول المشاركة في معرض إكسبو 

 .2020
استعرض الوفد المقّومات المتنوعة التي تتمتع بها إمارة عجمان، بجانب تسليط بعض الضوء 

على اقتصاد إمارة عجمان والجهود المبذولة من الجهات المعنية في اإلمارة لتسهيل ممارسة 
األعمال، وذلك بتوجيهات القيادة الرشيدة.

حضور منتدى رجال األعمال في  جناح 
سلوفينيا 

حضور منتدى رجال األعمال في دولة سلوفينيا، 

وإلقاء خطاب عن االستثمار في عجمان وأهم 

الفرص االستثمارية،

كما حضر المنتدى رئيس غرفة التجارة في 

سلوفينيا وعدد من المسؤولين وأصحاب الشركات.

زيارة جناح دولة األوروغواي:

زيارة جناح دولة األوروغواي ومقابلة مديرة الجناح السيدة/ باربرا. وتم دعوة الغرفة لحضور احتفاليات اليوم 

الوطني بحضور رئيس دولة األوروغواي وعدد من الوزراء.

زيارة جناح دولة الكويت:

زيارة جناح دولة الكويت والتنسيق مع المسؤولين ومع غرفة التجارة بالكويت لدعوتهم لزيارة الغرفة، 

وإمكانية إقامة منتدى لألعمال.

استقبال وفد من جمهورية سلوفينيا:

تم استقبال وفد من جمهورية سلوفينيا في مقر غرفة عجمان برئاسة السيد/ جاكا ميكالفيتش - وزير مفوض 

بسفارة جمهورية سلوفينيا، واستقبلهم السيد/ محمد الجناحي. وتم مناقشة فرص االستثمار وإمكانية إقامة 

ملتقى لألعمال، بجانب مناقشة أهم ُسبل االستثمار بين البلدين.



تم حضور المؤتمر من ِقبل وفد من مجلس إدارة سيدات أعمال اإلمارات. 
كما حضر المؤتمر وفدًا من جامعة عجمان )مجلس جامعة عجمان لتمكين المرأة(، عضوات صاحبات 

رخصة بدايات.

القيام بتنسيق زيارات شهرية لألعضاء لمعرض إكسبو 

2020 دبي، بحيث تتم الزيارات من خالل جدول الفعاليات 

الخاصة بالمعرض، بهدف خلق فرص استثمارية لألعضاء 

واالطالع على أفضل الممارسات.

تم التواصل مع أعضاء من قطاع الزيوت ودعوتهم للمشاركة في المنتدى.
كما تم مشاركة أعضاء الغرفة بفعاليات االحتفال باليوم الوطني لجمهورية سيراليون، وحضور منتدى 

رجال األعمال السيراليوني.

مؤتمر “المرأة والتجارة العالمية”:

الحضور والمشاركة في منتدى أعمال المستثمرين - سيراليون:

ــد  ــدى، وق ــي المنت ــاركة ف ــم للمش ــة ودعوته ــاع األغذي ــن قط ــاء م ــع أعض ــل م ــم التواص ت
ــا  عبــروا عــن اســتفادتهم مــن مشــاركتهم. المنتــدى عبــارة عــن منصــة لعــرض الحلــول وبنيتن
التحتيــة بهــدف اســتقطاب خبــراء الصناعــة ومجابهــة التحديــات التــي تواجــه مصّنعــي األغذيــة 
والمشــروبات والمنتجيــن، وأصحــاب العالمــات التجاريــة الكبيــرة، وتجــار التجزئــة، ومقدمــي 
الخدمــات اللوجســتية، والخدمــات التكنولوجيــة، والمنظمــات الحكوميــة. بجانــب المشــاركة في 
أعمــال التصنيــع الغذائــي، وتأميــن اســتراتيجية وطنيــة قويــة لألمــن الغذائــي بهــدف استشــراف 

وصناعــة مســتقبل  دولــة  اإلمــارات  العربيــة  المتحــدة.

الحضور والمشاركة في المنتدى السنوى “مستقبل الصناعات الغذائية”:  مشروع  مشروع إكسبو إكسبو 

األعضـاءاألعضـاء



تم التواصل مع أعضاء من قطاعات السياحة وباألخص قطاع الفنادق ودعوتهم للمشاركة في المعرض.

تم التواصل مع أعضاء من قطاعات مختلفة ودعوتهم للمشاركة في المؤتمر.

حضور “المعرض الدولي لتجهز الفنادق”:

الفرص االستثمارية في جمهورية باراغواي:

توقيع اتفاقية بين غرفة عجمان والجناح الروسي.

 زيارة عضو مجلس اإلدارة لمعرض إكسبو 2020.
المجلس الدلبلوماسي االقتصادي

وفد من هيئة الطرق والمواصالت.  



حضور منتدى األعمال اإلماراتي – المنغولي:

تم التواصل مع أعضاء من قطاعات مختلفة ودعوتهم للمشاركة في المنتدى،
كما تم مناقشة التجارة واالستثمار في منغوليا والوقوف على أبرز الفرص 

االستثمارية.

تم التواصل مع أعضاء من قطاع الصيدلة والعيادات الخارجية ودعوتهم لحضور المؤتمر.

تم حضور المؤتمر من ِقبل وفدًا من مجلس إدارة سيدات أعمال اإلمارات، ووفدًا من جامعة 
عجمان )مجلس جامعة عجمان لتمكين المرأة(، وعضوات صاحبات رخصة بدايات.

مؤتمر األدوية: 

مؤتمر “المرأة والتجارة العالمية”:

إكسبو زامبيا.

زيارة وزير االقتصاد البوسني.



تم التواصل مع أعضاء من قطاع الصيدلة والعيادات ودعوتهم لحضور المؤتمر.

مؤتمر الصناعات الطيبة في إكسبو 2020 )جناح بولندا(:

وفد من جمهورية كوسوفو.

زيارة الوفد البوسني.

زيارة الوفد البوسني.
زيارة وفد جمهورية صربيا للغرفة.

تم التعريف بمركز عجمان لريادة األعمال، والتعريف بالمجلس والترويج لعضوية مجلس سيدات 
أعمال عجمان، بجانب التعريف بأهم الصناعات في عجمان.

وفد “صاحبات األعمال العمانيات”:



زيارة وفد جمهورية سلوفينيا.

مشاركة الغرفة في اليوم الوطني لجمهورية كوسوفو.

مؤتمر “ُصنع في لبنان”.
زيارة سفير جمهورية فنزويال.

زيارة الجناح البولندي. زيارة وفد تجاري من ألمانيا والنمسا.



ملتقى األعمال اإلماراتي الجزائري.

زيارة وفد جمهورية مصر العربية.



إنجازات مجلس
سـيـــدات

أعمال عجمان 
2021



ملتقى الشركاء 5525 االفتراضي: 

مبادرة »رفوف«: 

أحــد أهــم مبــادرات مجلــس ســيدات أعمــال عجمــان، وهــو ملتقــى افتراضــي يضــم كافــة الشــركاء 

االســتراتيجيين والداعميــن والمتعاونيــن إلطالعهــم علــى الخطــة االســتراتيجية العامــة للمجلــس 

وبرامجــه ومشــاريعه، ومناقشــتهم والتحــاور معهــم حــول آليــة تطويرهــا مــن أجــل تقديــم خدمــات 

ــرز  مســتدامة وشــاملة ألصحــاب المشــاريع، واالســتفادة مــن تعميــق الشــراكة بينهــم. وكان مــن أب

أهــداف الملتقــى تعزيــز الروابــط بيــن مجتمعــات ســيدات األعمــال والمؤسســات والهيئــات ذات الصلــة 

بنشــاط المجلــس، وتفعيــل الشــراكات واســتقطاب شــراكات نوعيــة تخــدم أصحــاب المشــاريع بجانــب 

توثيــق الروابــط بيــن أصحــاب المشــاريع والجهــات.

هــو َمنَفــذ تســويقي للعضــوات فــي مجلــس ســيدات أعمــال عجمــان للتســويق لمنتجاتهــن وبيعهــا فــي 

أكثــر مــن منفــذ )مــواد غذائيــة ُمعلبــة، عطــور ودخــون، مشــغوالت يدويــة، ومالبــس( يهــدف إلــى دعــم 

مشــاريع حيويــة تلبــي حاجــات المجتمــع ومرتبطــة بأمنــه االقتصــادي واالجتماعــي.

المنفذ األول

مشتركاتمشتركاتمشتركة

المنفذ الثالثالمنفذ الثاني
 مقر مجلس 

سيدات أعمال عجمان
جمعية أسواق عجمان 

التعاونية
 مطعم 

ليوارة الشعبي

1266



معارض من تنظيم المجلس:

لقد قام مجلس سيدات أعمال عجمان بتنظيم معرضين خالل عام 2021:

المعرض المصاحب لالفتتاح التشغيلي لمركز عجمان لريادة األعمال.   

المعرض المصاحب لفاعليات عيد االتحاد الخمسين.    

الــورش 
التدريبيـــة

ورشة “البريستا 
الصغير”

ورشة “جددي 
طاقتك اإليجابية 

باأللوان”

برنامج 
“موهبتي في 

مشروع”

الملكية الفكرية 
لريادة األعمال

ورشة “إدارة 
المواهب بين 
أفراد األسرة”

ورشة “شغف 
ريادة األعمال”

ورشة “مهارات 
اإلبداع 

واالبتكار”

ورشة 
“التخطيط 
الريادي” 

ورشة 
“التسويق 

الريادي” رخصةعدد السيدات الحاصالت على رخصة بدايات.عدد السيدات الحاصالت على رخصة بدايات

اتفاقية

مبادرات

ملتقيات

توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى دعم 
صاحبات المشاريع.

عقد المجلس 4 ملتقيات 
خالل 2021.

* ملتقى “مسّرعات ريادة األعمال”.

* ملتقى “ريادة األعمال والخمسون عامًا المقبلة”.

طرح المجلس 4 مبادرات خالل 2021.

* مبادرة “رفوف”.
* مبادرة “رفوق”.* مبادرة “ريوقي”.

* مبادرة “ازرع وأحصد”

رخصة بداياترخصة بدايات

االتفاقيات ومذكرات التفاهم

مبادرات المجلس

108
16
4
* ملتقى “االقتصاد األسري”.* ملتقى “الشركاء”.4

2021
مشاركة

مشاركة

مشاركة

مشاركة مشاركة

مشاركة

مشاركة

مشاركة

39مشاركة

25

9

15 63

45

30

30
56



أبرز االتفاقيات خالل عام 2021: 

اتفاقية تعاون مع مركز التعليم 
المستمر بجامعة اإلمارات العربية 

المتحدة.

اتفاقية تعاون مع هيئة 
النقل بعجمان

اتفاقية تعاون مع جمعية 
أسواق عجمان.

 اتفاقية تعاون مع معهد 
“ذا ناين للتدريب”.

اتفاقية تعاون مع المركز 
الدولي للزراعة المحلية 

“إكبا”.

17
فبراير

8
يوليو

7
ابريل

23
يو ما

3
مارس

 مذكرة تفاهم 
2مع شركة “ديليفر إت”.

سبتمبر

اتفاقية تعاون مع وزارة الطاقة 
والبنية التحتية

16
سبتمبر

مذكرة تفاهم مع دكتور 
15“بي باور”.

سبتمبر

 اتفاقية تعاون 
مع جامعة عجمان.

اتفاقية تعاون مع دائرة 
الخدمات االجتماعية.

اتفاقية تعاون مع شؤون 
المواطنين.

اتفاقية تعاون مع غرفة 
تجارة وصناعة دولة صربيا.

اتفاقية تعاون مع 
شركة “الينز لالستشارات 

الهندسية”.

24
سبتمبر

21
نوفمبر

26
أكتوبر

4
نوفمبــر

10
أكتوبر

اتفاقية تعاون مع مؤسسة 
دبي لتنمية الصناعة والصادرات 
مؤتمر المرأة والتجارة الدولية.

21
ديسمبر

اتفاقية تعاون مع مؤسسة رّواد 
لالستشارات والدراسات اإلدارية.

21
ديسمبر

اتفاقية تعاون مع زري 
 العالمي لالستشارات 

“مملكة البحرين”.
21

ديسمبر



اتفاقية تعاون مع هيئة النقل بعجمان مذكرة تفاهم مع شركة ديليفر إت اتفاقية تعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية اتفاقية تعاون مع جمعية أسواق عجمان مذكرة تفاهم مع دكتور بي باور

كرة تفاهم مع شركة ديليفر إتاتفاقية تعاون مع معهد ذا ناين للتدريباتفاقية تعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة االمارات العربية المتحدة اتفاقية تعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية



اتفاقية تعاون مع جامعة عجمان عاون مؤسسة رواد لإلستشارات والدراسات اإلداريةاتفاقية تعاون مع غرفة تجارة وصناعة دولة صربيا اتفاقية تعاون مع زري العالمي لالستشارات مملكة البحريناتفاقية تعاون مع مكتب شؤون المواطنين

اتفاقية تعاون مع مؤسسة رّواد لالستشارات لإلستشارات والدراسات اإلدارية اتفاقية تعاون مع زري العالمي لالستشارات مملكة البحريناتفاقية تعاون مع شؤون المواطنين اتفاقية تعاون مع  شركة الينز لالستشارات  الهندسية



إنجازات مركز 
عجمان للمسؤولية 

المجتمعية 

2021



تطبيق RRS:ملتقى عجمان االفتراضي للمسؤولية المجتمعية:

مشروع اعتماد سياسة المسؤولية المجتمعية: 

ــى اســتعراض  هــو ملتقــى افتراضــي يهــدف إل

المجتمعيــة  المســؤولية  ممارســات  أفضــل 

داخــل الدولــة وخارجهــا، مــن خــالل التعــاون مــع 

ــتعراض  ــن، واس ــن المختصي ــن المتحدثي ــة م نخب

مجموعــة مــن المبــادرات المتميــزة فــي  مجــال 

ــى.  ــالل الملتق ــة خ ــؤولية المجتمعي المس

ــات  ــة المعلوم ــع إدارة تقني ــاون م ــة بالتع ــؤولية المجتمعي ــان للمس ــز عجم ــي لمرك ــق ذك تطبي

والحلــول الذكيــة، يهــدف لمســاعدة األفــراد والمؤسســات إلــى التبــرع بمقتنياتهــم الغيــر 

مســتخدمة, ســواًء كانــت صالحــة لالســتخدام أو قابلــة للتدويــر إلــى الجمعيــات الخيريــة وشــركات 

إعــادة التدويــر. ويتيــح التطبيــق للمســتخدم رفــع صــورة للمنتــج الُمــراد التبــرع بــه، واختيــار وقــت 

ــر. ــات الخيريــة أو شــركات إعــادة التدوي التواصــل مــع المعنييــن ســواء الجمعي

تنظيــم وتفعيــل دور مركــز عجمــان لتشــجيع قطــاع األعمــال لتطبيــق ممارســات المســؤولية 

واإلجــراءات  السياســات  وضــع  بجانــب  المؤسســة،  والسياســات  اآلليــات  لتطويــر  المجتمعيــة 

االسترشــادية التــي تنظــم وتوضــح اإلطــار التنظيمــي لمســاهمات المســؤولية المجتمعيــة وآليــة 

توثيقهــا وإدارتهــا وتوجيههــا فــي إمــارة عجمــان. والســيما االلتــزام بالمعاييــر الدوليــة وتحقيق 

ــن بالمؤسســات بشــكل خــاص. ــام والعاملي ــة المســتدامة للمجتمــع بوجــه ع التنمي

52عدد المشاركين
القطاع الخاص من داخل وخارج 

دولة اإلمارات. 



مبادرات مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية:

ــادرة “يــد واحــدة مــع أصحــاب الهمــم”، حيــث تهــدف  تــم إطــالق مب
مــن  الهمــم  أصحــاب  ومتطلبــات  باحتياجــات  األخــد  إلــى  المبــادرة 
الطلبــة الدارســين حاليــًا فــي جامعــات إمــارة عجمــان وإشــراكهم فــي 

المجتمــع.

نّفــذ المركــز المبــادرة  الثانيــة مــن “اليــوم الصحــي 
للعمــال” - بالتعــاون مــع مستشــفى عجمــان التخصصــي 
العــام، ومصنــع العــرب والهنــد، وشــركة ســيباميد - 
ــاع  ــن بالقط ــة للعاملي ــات الطبي ــر الفحوص ــدف توفي به
الخــاص. حيــث ُقدمــت جملــة مــن الفحوصــات الطبيــة 

لهــم.

مــع  بالتعــاون   - المجتمعيــة  للمســؤولية  عجمــان  مركــز  نّظــم 
مستشــفى أمينــة ومصنــع ســيف ِتكــس - مبــادرة الفحوصــات المجانيــة 
للعمــال إلجــراء عــدد مــن الفحوصــات الطبيــة، والتــي تهــدف إلــى  
ــول  ــة للوص ــريحة العامل ــذه الش ــة له ــة العام ــتوى الصح ــين مس تحس
إلــى أفضــل النتائــج المرجــوة مــن خــالل تــدارك األمــراض التــي يعانــي 

ــال. ــا العم منه

ــة إحــدى  أطلــق مركــز عجمــان للمســؤولية المجتمعي
مبــادرة  عجمــان،  وصناعــة  تجــارة  غرفــة  مبــادرات 
توزيــع منتجــات مصنــع الجــوارب علــى طلبــة مؤسســة 
 Socks منــار اإليمــان الخيريــة بالتعــاون مــع مصنــع

Factory فــي منطقــة عجمــان الحــرة. 

مبادرة “يد واحدة مع أصحاب الهمم”: 

مبادرة “اليوم الصحي للعمال”:

مبادرة “كسوة الشتاء للطلبة”:مبادرة “اليوم الصحي للعمال”:

عدد المستفيدين

عدد المستفيدين

عدد المستفيدين 60

175

8500
 الفحوصات: الضغط والسكري والوزن 

جوارب للبنين والبنات واألطفال.والطول.

الفحوصات: فحص نسبة السكر في 
الدم وضغط الدم  وفحص الكوليسترول 
ونسبة الدهون في الدم  وقياس الوزن 

والطول لمعرفة مؤشر كتلة الجسم.



إنجازات المركز 
في أرقام

عدد الورش 
التوعوية 

الموجهة للقطاع 
عدد الزيارات الخاص

الميدانية 
للمنشآت 

االقتصادية 

عدد رسائل التوعية 
عن المسؤولية 

المجتمعية 
للمجتمع والقطاع 

الخاص 

عدد االتفاقيات 
المبرمة مع 
الشركاء في 
القطاع الخاص

عدد المبادرات 
المجتمعية الُمنفذة 

للقطاع الخاص

عدد التقارير 
الدورية للمركز 

عدد الفعاليات 
التي تمت  
بالتعاون مع 

الشركاء 

عدد محاضر 
االجتماعات

2
18

15
2 1

2
4

25

أبرز مذكرات التفاهم خالل عام 2021: 

تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع مستشــفى عجمــان التخصصــي العــام، 
حيــث تهــدف االتفاقيــة إلــى توفيــر خدمــات صحيــة وخصومــات خاصــة 

ألعضــاء الغرفــة مــن الشــركات والمصانــع.

وّقــع مركــز عجمــان للمســؤولية المجتمعيــة التابــع لغرفــة عجمــان، مذكــرة 
تفاهــم مــع “مستشــفى أمينــة” التابــع لمجموعــة “أنجلــو أرابيــان” للرعايــة 
ــج  ــد برام ــتركة، وعق ــادرات مش ــى مب ــل عل ــاون والعم ــز التع ــة، لتعزي الصحي
الشــركات  لموظفــي  الفحوصــات  وإجــراء  التثقيفيــة،  والــورش  التوعيــة 
الطرفيــن  رؤيــة  مــع  يتماشــى  بمــا  وذلــك  عجمــان،  بإمــارة  والمصانــع 

االســتراتيجية. وأهدافهمــا 

مذكــرة تفاهــم مــع مستشــفى عجمــان 
التخصصــي العــام: 

مذكرة تفاهم مع مستشفى أمينة: 



أهم الورش التوعوية والدورات التدريبية 2021: 

نّظم مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية إحدى مبادرات غرفة تجارة 
وصناعة عجمان ورشة عمل بعنوان “مفهوم المسؤولية المجتمعية”، 

وذلك في إطار جهود المركز  لتوعية مجتمع األعمال بالمسؤولية 
المجتمعية ودورها في استدامة وتطور أعمال الشركات، وأهمية دور 

القطاع الخاص بتعزيز المفهوم على نطاق أوسع بالمجتمع ككل. 

نظــم مركــز عجمــان للمســؤولية المجتمعيــة ورشــة عمــل “تطبيقــات المســؤولية 
المجتمعيــة”، وشــارك فــي الورشــة مجموعــة مــن الشــركات والمنشــآت الخاصــة 
بهــدف  المجتمعيــة,  المســؤولية  بمجــال  والمهتميــن  عجمــان  إمــارة  فــي 
رفــع مســتوى الوعــي بثقافــة المســؤولية المجتمعيــة واالطــالع علــى أفضــل 

الممارسات. 

ورشة عمل “مفهوم المسؤولية 
المجتمعية”

ورشة عمل “تطبيقات المسؤولية المجتمعية”:

عدد المشاركين

عدد المشاركين

34

21

صدرت شهادات من مركز عجمان المسؤولية المجتمعية مجانًا 
.Quality Matters بالتعاون مع شركة

.Sustainable Square صدرت شهادات من شركة



إنجازات مركز 
عجمان للتوفيق 

والتحكيم

2021



 إنجازات مركز عجمان 
للتوفيق والتحكيم

عدد اجتماعات 
لجنة المركز 
خالل السنة

عدد المحكمين 
والخبراء 

المسجلين في 
المركز

عدد القضايا 
التحكيمية

2021

11 978



 مركز عجمان 
لدعم األعمال



نبذة عن المركز:

ــي الخــوض فــي قطــاع  ــال ف ــى اســتقطاب االســتثمارات وتشــجيع رّواد األعم ــان عل ــة عجم ــرص غرف ــار ح ــي إط ف

ــات  ــة والمقوم ــة االقتصادي ــون البيئ ــرًا لك ــا، ونظ ــع أنواعه ــة بجمي ــاريع الوطني ــتدامة المش ــرة واس ــال الح األعم

التجاريــة فــي اإلمــارة تعــد جاذبــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، تــم إنشــاء برنامــج متخصــص يهتــم بمشــاريع 

الشــباب فــي إمــارة عجمــان منــذ بدايتهــا ودعمهــا بتقديــم الدعــم االستشــاري والتدريبــي الــالزم، وتقييــم خطــة 

ــه. ــم تمكين ــى يت ــه حت ــه ومتابعت ــب تمويل ــه، بجان ــج ل ــه وتســويقه والتروي المشــروع وحضانت

أطلق مشروعك:
يقدم المركز برامج تمويلية متنوعة تلبي 
احتياجات رائد العمل مع فترات سماح من 
السداد تصل إلى سنتين، وفترة سداد تصل الى 
خمس سنوات بقيمة تصل إلى 500 ألف درهم. 

خطط لمشروعك:
نوفر خدمة التوجيه لتعريف المتعاملين 

بالخدمات والمميزات المتاحة في المركز، 
وتوجيههم وفق احتياجاتهم ومتطلباتهم 

في تأسيس أعمالهم.
دورات تدريبية 

استشارات 

سوق لمشروعك:
نوفر خدمة التصوير الترويجي 

وتنظيم المشاركات في المعارض 
الداخلية والخارجية وإنشاء 
وتنظيم المعارض لتسويق 

أعمالهم.

يقدم المركز برنامج تمويل التشغيل 
لتستمر في أعمالك مع فترات سماح من 
السداد تصل إلى 3 أشهر، وفترة سداد تصل 
إلى سنتين بقيمة تصل إلى
 100 ألف درهم. 

 

يقوم مكتب متابعة المشاريع بالزيارات 
الميدانية الدورية لمشاريع األعضاء، وتقييم 
المشاريع القائمة والجديدة. وإعداد تقرير عن 
المشاريع التي يرغب مقدمي طلبات التمويل 
المالي بشرائها )في حالة طلب تمويل شراء 
مشروع قائم( واستالم طلبات صرف الدفعات 
من مكتب أعضاء مركز عجمان لدعم األعمال 
وزيارة المشروع العتماد تقرير نسبه اإلنجاز.

 الفئات 
 المستهدفة 
من المركز 

المصانع والشركات 
القابله للتطوير والتوسيع  

والتصدير. 

 المشروعات القائمة 
)التي أكملت 3 سنوات من 

تأسيسها(. 

مشاريع حقوق االمتياز 
التجاري )فرانشايز(. 

 مواطنين الدولة 
)بشرط أن يكون المشروع 

في إمارة عجمان(.

 الفئة العمرية 21 - 65 سنة
 )ذكور وإناث(.

مكتب عضوية مركز عجمان 
لدعم األعمال 

 مكتب االستشارات 
والتدريب

 مكتب 
االتصال المؤسسي

 مكتب 
متابعة المشاريع  



عن المشاركة في معرض “سيال الشرق األوسط 2021”:

ــة  ــل “شــركة أبوظبــي الوطني ــذي ُينظــم مــن ِقَب معــرض ســيال الشــرق األوســط فــي نســختة الحاديــة عشــرة، وال

ــات.  ــم المعــارض والفعالي ــة” لتنظي ــز أكســبوزيم العالمي للمعــارض” بالمشــاركة مــع  مجموعــة “كوم

ــق  ــاً. وينطل ــب مشــاركة 12 جناحــًا دولي ــى جان ــة، إل ضــم المعــرض مشــاركة نحــو 450 جهــة عارضــة مــن 24 دول

ــعة  ــاركة واس ــروبات بمش ــة والمش ــاع األغذي ــي قط ــة ف ــات المتخصص ــم الفعالي ــد أضخ ــر أح ــذي يعتب ــرض ال المع

ــات واألمــن  ــكارات والتقني ــة متخصصــة ويســلط الضــوء علــى أحــدث االبت ــة وعالمي ــة وإقليمي مــن مؤسســات محلي

ــة. ــة والمشــروبات والضياف ــة والمســتقبلية فــي قطــاع األغذي ــي العالمــي والتوجهــات العالمي الغذائ

ــى  ــة الناشــئة، ويعمــل عل ــن أســواق األغذي ــر منصــات التفاعــل بي ــر معــرض ســيال الشــرق األوســط مــن أكب ويعتب

ــر مــن الفــرص االســتثمارية. ــب الكثي ــة والمشــروبات، بجان ــكار فــي مجــال األغذي تشــجيع االبت

الهدف من المشاركة:

لالطالع على 
أفضل الممارسات 
والتطورات في 
المجال الغذائي.

إطالق حقوق 
االمتياز التجاري 

لمشاريع نشأت في 
إمارة عجمان.

توفير الفرص 
االستثمارية ألصحاب 

المشاريع.

بناء االقتصاد 
القائم على 

األمن الغذائي.

الترويج للمشاريع 
الناشئة في 
إمارة عجمان.



 إحصائيات 
الغرفة
2021



 عدد 
شهادات المنشأ

تصدير
 عدد 

شهادات 
المنشأ

إعادة 
التصدير

25,530

7,645

7,660,448,587

1,809,820,037

شهادة

شهادة

درهم

درهم



 232,019,674 

 59,422,319 

 92,924,484 

 78,931,954  51,756,897  50,570,126 

 148,395,954  132,454,407  270,023,877 

ليبياالسعودية مصر الواليات المتحدة

جيبوتيإثيوبياتركيا

اإلمارات

الكويت

در اليها من إمارة عجمان خالل العام 2021: أهم الدول الُمصَّ

 62,763,570 

عمان
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التقرير السنوي 
لغرفة تجارة 

وصناعة عجمان

80070TEL.:


