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2023-2019رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عّمان للدورة الرابعة والعشرين 

سلطان عالن
نائب أمين السر

خليل الحاج توفيق
رئيس مجلس اإلدارة

جمال بدران
عضو 

نبيل الخطيب
نائب الرئيس

بهجت حمدان
أمين السر

خطاب البنا
امين الصندوق

"  الشيخ يوسف"ماهر 
عضو

ديرانية" عالء الدين"
نائب أمين الصندوق 

طارق الطباع 
عضو 2



اإلدارة العليا للغرفة

هشـــام الدويــك
المـديــر العــام

بّشار ُمقبل

مساعد المدير العام 
ةللشؤون اإلدارية والمالي
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الرؤية والرسالة والقيم األساسية

عمالغرفة تجارية ريادية فاعلة ومؤثرة في بيئة األ

حريصون على خدمة أعضائنا بمهنية وتمكينهم بأعلى معايير 

الشفافية والنزاهة والمصداقية، في بيئة أعمال ريادية تواكب 
االبتكار وتعزز المشاركة واالحترام المتبادل لتحقق رضى األعضاء

ى القطاع التجاري في عّمان وتمكينه لضمان رضوخدمة قيادة 
األعضاء، وتعزيز دورهم ومساهمتهم في االقتصاد الوطني
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األهداف االستراتيجية

تمثيل فاعل وعادل لجميع 

القطاعات والشركات والمؤسسات

تمكين القطاع التجاري وتعزيز 

بناء منظومة خدمات سريعة حضوره المحلي والعربي والدولي

وُميّسرة

مشاركة فاعلة من أصحاب العالقة
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
2021التقرير السنوي لسنة 

إدارةمجلسُعمرمنالثالثةالسنةخاللالغرفةأعماليوّثقوالذي2021للعامعشرالسادسالسنويالتقريرلكمأقّدمأنيسّرني
منبهقامتوماالماضيالعامخاللالغرفةأنشطةويغّطي(2023–2019)اإلدارةلمجلسوالعشرينالرابعةالدورةفيالغرفة
.عمانالعاصمةفيوالخدميالتجاريالقطاعلخدمةومتابعاتفعاليات

فيةاالقتصاديالقطاعاتمعظمعلىوكبيرواسعٍ بشكلٍ أّثرتقد2021الماضيالعامخاللكوروناجائحةاستمراريةأنشكال
معالجانبهذاابعةمتفيالغرفةعلىإضافيا ٍعبئا ٍاألمرهذاوشّكلوالخدمي،التجاريالقطاعتأثرا ٍأشّدهاوكانعام،بشكلالمملكة
.الخدماتوقطاعالسياحةقطاعوخاصةٍ المختلفةالحكوميةالجهات

فتحعمليةلمتابعةالعملووزارةوالتموينوالتجارةالصناعةووزارةالوزراءرئاسةمعمسبوقغيرجهدا ٍالغرفةبذلتوقد
دورٍ للغرفةكانوبالطبعنهائي،بشكلالمغلقةالقطاعاتفتحقراراتبصدورإنتهاءٍ السابقالعامفيمغلقةكانتالتيالقطاعات

حظرإلغاءقرارلكذفيبماكلّيا ،المملكةفيالجزئيالحظرإلغاءبموجبهاتمالتيالحكوميةوالبالغاتالقراراتإصدارفيكبيرٍ 
.تدريجّيا ٍالمملكةمناطقوباقيعمانالعاصمةفيالتجاريةالحركةتنشيطفيذلكوساهمالجمعة،يوم

لمتابعةكوميةالحوالهيئاتوالدوائرالوزاراتمختلفمعللتنسيقمشتركةلجانا ٍيستحدثأنالعامهذافياإلدارةمجلسارتأىوقد
التجاريةاتوالمؤسسالشركاتيخصوماالمملكة،فيعامبشكلوالخدميالتجاريالقطاعتواجهالتيوالعقباتوالمشاكلالقضايا

وكذلككالجمارودائرةالغرفةبينماالشراكةمجلسإستحداثالسياقهذافيجرىوقدمهني،بشكلتحديدا ٍعمانالعاصمةفي
السادةهمتالتيالقضايامنالعديدمعالجةإجتماعاتهاخاللجرىوالتيوالتموينوالتجارةالصناعةوزارةمعالمشتركةاللجنة
.سياقالهذافيالغرفةمعتجاوبتالتيالحكوميةوالدوائرالجهاتمعأخرىتنسيقيةإجتماعاتعقدإلىباإلضافةالتجار،
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لإلستماععموسٍّبشكلوالخدميةالتجاريةوالجمعياتالنقاباتإدارةمجالسوأعضاءرؤساءمعولقاءاتهاأنشطتهاجديدمنالغرفةاستأنفتكما
تجهيزهتميوالذالغرفةمقرفيالعملأصحابهيئاتمركزوافتتاحبتجهيزالصددبهذاوقامتتواجههم،التيوالعقباتوهمومهممشاكلهمإلى

.لهموالفنياللوجستيالدعموتقديمالعملأصحابوجمعياتلنقاباتاإلداريةالهيئاتلخدمة

تلفةالمخالحكوميةوالمؤسساتالدوائرخاللمنالواحدالمكانخدمةمركزُيقدمهاالتيالخدماتتوسعةالغرفةإدارةمجلسعنيغبلمكما
خدماتهتقديموباشروالدواءللغذاءالعامةللمؤسسةمكتبإفتتاح2021العامنهايةفيتمحيثالعامة،الهيئةألعضاءالغرفةمبنىفيالعاملة

الشكاوىتقبالالسالساخنالخطخدمةبإطالقالغرفةقامتكماومستلزماتها،الطبيةواألجهزةالغذائيةالموادبقطاعيٍّالمعنيينالغرفةألعضاء
.أعضائهامنتردالتي

الدورةلخالالغرفةإلدارةالعامةالهيئةإختارتهالذيالغرفةإدارةمجلسبأنللغرفةالعامةالهيئةأعضاءللزمالءهذهكلمتيختامفيوأؤكد
أفضلبتقديميعا ٍجموموظفيهاالغرفةإدارةمعيستمروسوفللغرفة،العامةالهيئةلخدمةووقتٍ جهدٍ منيستطيعماكلقّدمقدللمجلسالحالية

البيت"دوامالوعلىالغرفةلتبقى"بخدمتكمنتشرف"الدائمشعارهامتمثليناستثناء،دونالغرفةأعضاءلخدمةوطاقاتقدراتمنلديهمما
."للتاجراآلمن

لماٍفيهٍخيرٍورفعةٍبلدناٍالحبيبٍفيٍظلٍحضرةٍصاحبٍالجاللةٍالملكٍعبدهللاٍالثانيٍابنٍالحس .ورعاهينٍحفظهٍهللاٍوهللاٍنسألٍأنٍيوفقناٍجميعاٍ 

والسالمٍعليكمٍورحمةٍهللاٍوبركاته

أخوكـم

فيق خليل الحاج تو

ة عمانرئيس غرفة تجار
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أعمال تم إنجازها من قبل مجلس إدارة غرفة تجارة عّمان

اإلدارةمجلسوأعضاءرئيسقبلمنشخصيةمتابعاتخاللمنالغرفةألعضاءالقضايامنالعديدحل
وزارةوالتموين،والتجارةالصناعةوزارة:وهيالغرفةبعملالمعنيةالحكوميةالجهاتمع(االختصاصحسب)

العامةةالمؤسسالكبرى،عمانأمانةوالمبيعات،الدخلضريبةدائرةاألردنية،الجماركدائرةالنقل،وزارةالعمل،
ةالعقبمنطقةوسلطةاالجتماعيللضمانالعامةالمؤسسةوالمقاييس،المواصفاتمؤسسةوالدواء،للغذاء

.الخاصةاالقتصادية

وهيئةوجمعيةنقابة(55)لخدمة2021/10/12بتاريخالغرفةفيالعملأصحابهيئاتمركزإفتتاح
وإدارية،وفنيةلوجستيةخدماتإداراتهامجالسوأعضاءلرؤساءيوّفرحيثالعمل،ألصحاب
.2021عاممناألخيرالربعخاللفعالياتستالمركزواستضاف

مشروع]ضمن2021/12/30بتاريخالغرفةمبنىفيوالدواءللغذاءالعامةللمؤسسةمكتبإفتتاح
اإلجراءاتتسهيلبهدفإستضافتهايتمالتيالتاسعةالحكوميةالجهةلتصبح[الواحدالمكانخدمة

.الغرفةأعضاءبمعامالتالمتعلقة

والتيالغرفةأعضاءمنتردالتيالعاجلةالشكاوىالستقبال2021/1/12بتاريخالساخنالخطخدمةإطالق
،ختصاصهابحسبكلٍ اإلدارةمجلسوأعضاءرئيسمعالمشتكيربطيتمحيثبشأنها،فوريإجراءإلىتحتاج

(78)مجموعهما2021العامخاللوردوقدالمعني،الموظفخاللمنالشكاوىمتابعةأوالغرفةإدارةمعأو
.بشأنهاالالزمةاإلجراءاتاتخاذوتمشكوى
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أعمال تم إنجازها من قبل مجلس إدارة غرفة تجارة عّمان

حثيثةومتابعةمطالبةعلىبناءٍ 2022/4/28بتاريخالوزراءمجلسعنصادربقرارالجمعةيومحظرإلغاء
.2022/4/30تاريخمنإعتبارا ٍتنفيذهوتمبذلك،الغرفةقبلمن

حفالت،الإقامةصاالت):وهيالجائحةمنتضررا ٍاألكثرالتسعةالمهنضمنالغرفةفياألعضاءالمنشآتدعم
مؤتمراتوالالمهرجاناتوإدارةإقامةواإللكترونية،الكهربائيةاأللعابمراكزوالسنوكر،البلياردوألعابصاالت

علىافالتالحبواسطةالركابنقلالمنازل،فيالعامليناستخدامأواستقداموتجهيزاتها،السينمادوروالمعارض،
للعاملغرفةالدىاشتراكاتهمتجديدرسومتسديدخاللمن،(والسفروالسياحةالتأشيراتخدماتالدولية،الخطوط
.دينار(37180)بلغتللرسومإجماليةبقيمةمنشأة(404)عددهابلغوقدعنهم،نيابة2021

العامةالنقابةالسيارات،تأجيرمكاتبأصحابنقابة):وهي(10)وعددهاالعملأصحابوجمعياتنقاباتدعم
السياراتءلوكالالعامةالنقابةالغذائية،الموادلتجارالعامةالنقابةواالتصاالت،واإللكترونياتالكهرباءلتجار
النقابةة،الميكانيكيالمهنألصحابالعامةالنقابةواأللبسة،األقمشةتجارنقابةولوازمها،السياراتقطعوتجار
األعماليداتسوملتقىاألردنيةاللوجستيةالنقابةاأللعاب،تجارنقابةواالكسسوارات،التجميلموادلتجارالعامة
.(األردنيوالمهن

المشتركةاياالقضومناقشةلبحثدوريبشكليجتمعوالغرفةاألردنيةالجماركدائرةبينتنسيقيمجلسإنشاء
بتاريخ2021العامخاللواحدةرسميةجلسةالمجلسعقدوقدالنافذة،والقوانيناألنظمةضمنومعالجتها

لحلركالجماودائرةالغرفةإدارةمجلسبينالمستمرللتواصلنظرا ٍلهالحقةإجتماعاتيعقدولم،6/7/2021
.بأولأوال ٍالدائرةمعالمستجدةالقضايا 9



وزارة العمل

دائرة ضريبة 

الدخل 

والمبيعات

المؤسسة 

العامة 

للضمان 

االجتماعي

وزارة  

الصناعة 

والتجارة 

والتموين

وزارة النقل

مؤسسة 

المواصفات 

والمقييس
سلطة منطقة 

العقبة 

االقتصادية 

الخاصة 10

أعمال تم إنجازها من قبل مجلس إدارة غرفة تجارة عّمان

التياتالموضوعمناقشةلوالخدميالتجاريبالقطاعمعنيةحكوميةجهاتسبعمعمشتركةلجانتشكيل
:وهيلها،المناسبةالحلولوإيجادالقطاعتهم



أهم القضايا التي تم متابعتها مع الجهات المعنيّة

العقبةحاوياتميناءشركةتوجهإيقاف(ACT)مالحةنقابةمعبالتعاونالبواخرعلىالرسومبرفع
.األردن

وفتحواحدعاملمدة2021لسنة(40)رقموالمبيعاتالدخلضريبةلغاياتالتحويليةاألسعارنظامتطبيقتأجيل
.بنودهحولوطنيحوار

الكينالملقانونالمعدلالقانونمشروع):وهيالقوانينمشاريعمنعددٍ بتعديلتتعلققانونيةمتابعات
العمللقانونلالمعدٍّالقانونمشروعالمبيعات،علىالعامةالضريبةلقانونالمعّدلالقانونمشروعوالمستأجرين،

أمانةحدودداخلالمهنرخصقانونومشروع2021لسنةالكبرىعمانأمانةقانونمشروع،2021لسنة
.(2021لسنةالكبرىعمان

لعامينلأخرىتراخيصأيةورسوموالنفاياتالمهنرخصرسوممنبالعمللهاالُمصرحغيرالقطاعاتإعفاء

.المذكورينللعامين(%100)بنسبةوإعفائهمالغرفةطلبتلبيةوتم،2021و2020

ائحةجفترةخاللإنتخاباتهابإجراءالعملأصحابوجمعياتلنقاباتللسماحالمعنيةالجهاتمعالتنسيق
والخدميةةالتجاريوالجمعياتالنقاباتهذهمنبعضعقدتوقدالالزمة،الوقائيةالتدابيرإتخاذشريطةكورونا،
.الغرفةمقرفيوإنتخاباتهاالعامةهيئاتهاإجتماعات
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أهم القضايا التي تم متابعتها مع الجهات المعنيّة

2021لسنة(37)رقمالبالغعلىالتعديالتبعضإلجراءوالتموينوالتجارةوالصناعةالعملوزارتيمتابعة
الذينالتجارإلنصاف2020لسنة(24)رقمالدفاعأمرألحكامباالستنادالصادر(استدامة)ببرنامجالمتعلق
.كورونافيروستداعياتنتيجةتضرروا

ادرةالصوالبالغاتالدفاعأوامرتنفيذحولالغرفةأعضاءوشكاوىمالحظاتالستقبالخاصخطإستحداث
.حقوجهدونمخالفةأليالتاجرتعرضعدملضمانبموجبه،

تومحالالموالتأصحاببعضيقّدمهاالتيالوهميةالعروضلمعالجةوالتجارةالصناعةوزارةمعالمتابعة
لالتواصمواقععلىالمباشرالبثطريقعنالكلفةسعرمنبأقلسلععرضخاللمنواألحذيةاأللبسة

.االجتماعي

عمان،جمركبمركزعليهاالمخلّصالسياراتعلى%(2.5)بنسبةاستيرادبطاقةبدلاستيفاءموضوعمعالجة
علىتبتترالتيوالضريبيةالماليةواألعباءجهة،منالسياراتأسعارارتفاععلىسلبيةآثارمنلذلكلِما

.أخرىجهةمنرجعيبأثرالبدلهذااستيفاءجّراءالمستورد

التجارطالبملتلبية(المروريةالتحسينات)و(السريعالباص)مشروَعيبتنفيذالمعنيةالجهاتمعالمتابعة
المتضررةالمناطقفياللجانرؤساءمعإجتماعاتعدةعقدتمأنبعدالمشروعين،هذينمنالمتضررين
.بهملحقتالتيالماليةالخسائرمنللحدومطالبهممعاناتهمإلىلالستماع
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هم مع الجهات الحكومية لمتابعة القضايا التي تاالجتماعات الرسمية 
2021أعضاء الغرفة خالل عام 

وزارة الزراعة 

وزارة العمل  وزارة الداخلية

Find work

وزارة المالية 
وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين 

وزارة الصحة 

وزارة األوقاف 

والشؤون والمقدسات 

اإلسالمية 

وزارة األشغال العامة 

واإلسكان 
وزارة البيئة 

وزارة السياحة 

وزارة النقل

وزارة الزراعة
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ا مع الجهات الحكومية لمتابعة القضاياإلجتماعات الرسمية 
2021عام الغرفة خالل التي تهم أعضاء 

وزارة الزراعة 

مؤسسة 

المواصفات 

والمقاييس

المؤسسة العامة للغذاء 

والدواء

Find work

دائرة ضريبة الدخل 

والمبيعات

Check and understand 

theٍproject’sٍprogress

Find and manage 

exceptions

Re-plan the project

دائرة الجمارك 

األردنية

Documentٍ“lessonsٍ

learned”

Close the project site

المركز الوطني إلدارة 

األزمات
البنك المركزي األردني

صندوق التنمية 

والتشغيل

دائرة العطاءات 

الحكومية

محافظة العاصمة

المؤسسة العامة 

للضمان االجتماعي

أمانة عمان الكبرى

المؤسسة األردنية 

لتطوير المشاريع 

(جدكو)االقتصادية 

هيئة تنظيم 

النقل البري

هيئة تنمية وتطوير 

المهارات المهنية 

والتقنية 

الشركة الوطنية 

للتشغيل والتدريب
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نقابة أصحاب مكاتب استقدام 
واستخدام العاملين في 

المنازل

الخضارنقابة تجار ومصدري 

والفواكه

اءالكهربلتجارالعامةالنقابة

واإللكترونيات

نقابة تجار ومنتجي المواد 

الزراعية

نقابة تجار المواد الطبية 

والعلمية والمخبرية

لقاءات واجتماعات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
التجارية والخدمية مع القطاعات 

ناقشةلمالتجاريةوالقطاعاتالعملأصحابوجمعياتنقاباتمنعددٍ معاإلدارةمجلسوأعضاءرئيساجتمع
التيوالتحدياتللمعيقاتمناسبةبحلولالخروجبهدفأعمالها،تواجهالتيوالمشاكلتهمهاالتيالقضايا
:التاليالنحوعلىالمعنيّةالحكوميةالجهاتمعبالتنسيقتواجهها

نقابة أصحاب محالت 
األفراح والمناسبات

ةنقابة تجار األلبسة واألقمش

15

النقابة العامة لتجار 

المواد الغذائية



جمعية الفنادق األردنية
ةالسياحوكالءجمعية

األردنيةوالسفر

جمعية خبراء ضريبة الدخل 

والمبيعات

النقابة العامة لتجار مواد 
واإلكسسواراتالتجميل 

جمعية شركات تقنية 

المعلومات واالتصاالت 

(إنتاج)

لقاءات واجتماعات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
التجارية والخدمية مع القطاعات 

جمعية المحاسبين 

القانونيين
ق األردنية للتذوالجمعية 

الحسي لألغذية

ي جمعية الرؤيا لمستثمر
الخلويةالهواتف 

أصحاب الموالت التجارية
أصحاب شركات النقل 

الدولي

المقاهي والكوفي أصحاب 
شوب 

تجار المكسرات والبن 
والبهارات

الخلويةاإلكسسوارات تجار 

16

جمعية تجار األسلحة



ديقةالعالقات االقتصادية مع الدول الشقيقة والص

:إجتماعات الغرفة مع البعثات الدبلوماسية 

عربيةدولة(19)يمثلونتجاريينوملحقينسفراءمنالدبلوماسيةالبعثاتممثليمنعددٍ معالعامومديرهاالغرفةإدارةمجلسوأعضاءرئيسإجتمع

فيحديثا ٍّينينالُمعاألردنيينالسفراءمنعددإلىباإلضافةالدول،تلكمعواإلقتصاديةالتجاريةالعالقاتتوطيدبهدف،أجنبيةودوال ٍوإسالمية
:الخارج

األجنبيةالدول الدول العربية واإلسالمية

جمهوريةٍالصينٍالشعبية سلطنةٍُعمان

مملكةٍالسويد جمهوريةٍمصرٍالعربية

جمهوريةٍالنمسا الجمهوريةٍاللبنانية

استراليا المملكةٍالمغربية

جمهوريةٍرومانيا دولةٍقطر

اليونان الجمهوريةٍالجزائريةٍالديمقراطيةٍالشعبية

ةالشعبيجمهوريةٍسريالنكاٍالديمقراطية جمهوريةٍباكستانٍاإلسالمية

تايوان الجمهوريةٍاإلسالميةٍاإليرانية

الجمهوريةٍالكولومبية

جمهوريةٍأنغوال

17



العالقات االقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة

 الزائرةالوفود:

جدا ٍمحدودةللمملكةواألجنبيةالعربيةالوفودزياراتكانتفقد2021العامخاللكوروناجائحةلظروفنظرا ٍ
بالضفةخليلالمدينةمنالفلسطينياالعمالرجالملتقىإدارةمجلس)منواحدا ٍوفدا ٍالغرفةاستقبلتحيثٍُ،

.(المحتلةالغربية

 الخارجيةالمشاركات:

واستمرار2021العامخاللواألجنبيةالعربيةالدولمختلففيكورونافيروسانتشاراستمرارظلفي
فيدارةاإلمجلسوأعضاءرئيسالسادةمشاركةانحصرتفقد،الدولمنالعديدفيالجويالنقلحركةإغالق
عددٍ في(2021)العامخاللاإلدارةمجلسشاركحيث،والمسموعالمرئياالتصالوسائلخاللمنغالبيتها

المشاركةكانتمنهاستة،جهاتعدةنظمتهامشاركات(8)عددهابلغالخارجيةوالفعالياتاالجتماعاتمن
.حضوريا ٍواثنتانُبعدعنفيها

18



المشاركات الخارجية

المملكة 
اإلسبانية

النمساجمهورية

دولة اإلمارات العربية 

المتحدة جمهورية 

البحرين

الحرةحول منطقة التجارة اإلقليمية العربيةوالندوة 

-بيالعرالكبرى ومستقبل التكامل االقتصادي العربية 

.العربي للمخلصين الجمركييناالتحاد 

.بيةالعرالسابع للجنة الفنية لقواعد المنشأ االجتماع 

بحث إجتماع الغرفة العربية األرجنتينية ل

سبل التعاون مع الدول العربية

بناء نظام بيئي لتطوير الهيدروجين"ندوة حول 
الغرفة العربية االلمانيةبتنظيم من " األخضر

الفرص التحديات و: منتدى استراتيجيات تحقيق االمن الغذائي

ة الذي نظمه مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولي

.والطاقة لمواجهة تحدي األمن الغذائي

التجارةغرفةنظمتهاالتي"الغرفربطمنصة"ندوة

والصناعيةالتجارةغرفجمعيةمعبالتعاونالدولية

.ASCAMEالمتوسطاألبيضللبحر

مجلسواجتماعالعموميةالجمعيةاجتماع

.النمساويةالعربيةالتجارةغرفةإدارة

كونغرس إتحاد غرف التجارة العالمي الثاني 

في غرفة التجارة الدوليةعشر الذي نظمته 

.  إمارة دبي

جمهورية مصر 
العربية 

جمهورية
األرجنتين

جمهورية ألمانيا 
االتحادية
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2021الفعاليات الهامة التي نظّمتها الغرفة خالل العام 

ومدينةغزةقطاعفياألهللصمودوانتصارا ٍدعما ٍتضامنيةوقفة2021/5/22بتاريخالغرفةنظمت
.الشريفدسبالقاألقصىوالمسجدجراحالشيخوحيالقطاععلىاالسرائيليةاإلعتداءاتوجهفيالمحتلّةالقدس

دينارا ٍ(160599)بقيمةطبيةومستلزماتموادشراءخاللمنوالقدسغزةقطاعفياألهلتجاهالواجبتقديم
.الهاشميةاألردنيةالخيريةالهيئةخاللمنلهموصولهاوتأمين،2021/11/29بتاريخأردنيا ٍ

ناعةالصوزارةالعمل،وزارة):وهيكوروناجائحةملفبمتابعةوالمعنيةالحكوميةالجهاتمنممثلينإستضافة
(األردنيةبيةاألولماللجنة)عنممثلينإلىباإلضافة(الكبرىعّمانوأمانةواآلثارالسياحةوزارةوالتموين،والتجارة

والخدميةالتجاريةالقطاعاتفتحإعادةإجراءاتإلتمام،2021/6/3ولغاية5/30الفترةخاللالغرفةمبنىفي
منولاألمنإعتبارا ٍأعمالهاممارسةبإعادةلهابالسماحالوزراءمجلسلقراراستنادا ٍبالعمللهاالمصّرحغير

.2021حزيران

ٍفيٍمنطقةٍوسطٍالبلدٍوجبلٍالحسي ٍمنٍالشوارعٍفيٍالمناطقٍالتجاريةٍبمدينةٍعّمانٍوخاصة  نٍبالمجّسماتٍإنارةٍعدد 
.يهالتحفيزٍالمواطنينٍعلىٍارتيادٍاألسواقٍوإحياءٍالحركةٍالتجاريةٍف2021والزينةٍالمضيئةٍخاللٍفترةٍصيفٍالعامٍ

الصناعةارتيوزمعوالتنسيقبالتعاونكورونافيروسضدوالخدميالتجاريللقطاعالمطاعيمإلعطاءحملةتنفيذ
شهرخاللأيامأربعةمدارعلىاألزماتوإدارةلألمنالوطنيوالمركزوالصحة،والتموين،والتجارة
المدينةدابوق،/حسينالملكحدائق):منكلٍ فيالمطعوملمنحمراكزإقامةجرىحيث،2021/حزيران

.المقابلينبمنطقةعبدهللاالملكحدائقبدران،شفامنطقةفيالتطبيقيةالعلومجامعةالرياضية،
20



خدمات الغرفة المباشرة ألعضائها من خالل إدارة خدمات األعضاء

العددالخدمةالرقم

51334أرشفةٍالوثائق1ٍ

36371االشتراكاتٍالسنوية2

36267المصادقةٍعلىٍصحةٍالتواقيع3

35881شهاداتٍالمنشأ4ٍ

6830التعديالتٍعلىٍملفاتٍاألعضاء5

6044التسجيالتٍالجديدة6

4849(يل نسخ إضافية ، تعد)ٍالخدماتٍالمتعلقةٍبشهاداتٍالمنشأ7ٍ

4362تحديثٍبياناتٍاالتصال8ٍ

3374شطبٍملفاتٍاألعضاء9

3149شروحاتٍبطاقةٍالمستورد10ٍ

1185(ٍٍالمحاكم ، صندوق المعونة )ٍردودٍرسميةٍوشروحاتٍأخرى11ٍ

1016بطاقاتٍالعضوية12ٍ

368كتبٍالتوصية13ٍ

191اشتراكاتٍالتأمينٍالصحيٍلألعضاء14ٍ

10الشكاوىٍالمسجلةٍمنٍخاللٍقسمٍالشكاوى15ٍ

7تسجيلٍالمكاتبٍاإلقليمية16

5إصدارٍالكفاالت17ٍ

51334

36371

36267

35881

6830

6044 4849
4362

3374

3149

1185

1016

368 191

10 7 5
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حيثٍُ،2021الماضيالعامخاللالغرفةألعضاءبفعاليةخدماتهاالغرفةبمبنىالحكوميةالجهاتتمثيلمكاتبقّدمت:الواحدالمكانخدمة
:التاليالنحوعلىإجمالهاويمكنخدمةألف(184146)حواليمباشرةأوإلكترونيةكانتسواء،الُمقّدمةالخدماتإجماليبلغ

مكتب عمل غرفة تجارة 

عمان
.  إصدار تصاريح العمل

(.  12923: )إجمالي عدد معامالت المكتب 

الخارجية وزارة مكتب 

وشؤون المغتربين

الرسميةالوثائق تصديق 

(. 121200: )إجمالي عدد معامالت المكتب

.تحّري األمالكوكشوفات األراضي إصدار سندات تسجيل ومخططات مكتب دائرة األراضي والمساحة 

(.25181: )إجمالي عدد معامالت المكتب

ضريبة الدخلدائرة مكتب 

والمبيعات
.اإللكترونيةالمعامالتومتابعةاإللكترونيالتسجيلوخدماتالضريبيةاالستشاراتتقديم

.(2810):المكتبمعامالتعددإجمالي

مكتب الكاتب العدل
.تصديق الوكاالت وإصدار الوكاالت العامة والخاصة والكفاالت والتعهدات واإلقرارات

(.3985: )إجمالي عدد المعامالت

المهن   مكتب وحدة رخص 

ألمانة عمان الكبرى   

دهموإرشاعمانألمانةالرسميالموقععلىبهخاصحسابإنشاءكيفيةعلىالخدمةمتلقيومساعدةالمهنرخصتجديد

.إلكترونيا  األمانةتقدمهاالتيالخدماتمنلالستفادة

.(10150):المعامالتعددإجمالي

مديرية ضمان 

غرفة تجارة عمان

مكتب دائرة األحوال المدنية 

بغرفة تجارة عمان

عبرؤسسةالممنالُمقّدمةالخدماتحولالمراجعيناستفساراتعلىوالرد،«تعافي»و«إستدامة»ببرنامجيتتعلقمعامالت

.التأمينيةالخدماتكافةوعنالتقاعدإدارةأوالرقميالفرعأواإللكترونيموقعها
.(13966):المعامالتعددإجمالي

.الشخصية وشهادات الوالدةوالبطاقات إصدار وتصديق جوازات السفر 
(.7883: )إجمالي عدد المعامالت 22

مكاتب خدمة المكان الواحد ألعضاء الغرفة خدمات 



اجتماعات الهيئة العامة ومجلس اإلدارة ولجان المجلس

شخصا ٍ(86)فيهشاركحيث،27/11/2021بتاريخعشرالخامسالعاديالعامةالهيئةاجتماعالغرفةعقدت
ليالماالتقريرينوإقرارمناقشةخاللهوجرىللغرفة،العامةالهيئةأعضاءمنومؤسسةشركة(128)يمّثلون

.(2021)للعامللغرفةجديدحساباتمدققوتعيين(2020)السابقللعامللغرفةواإلداري

أعمالهجدولعلىالمدرجةالبنودخاللهاناقشالعامهذاخاللوجاهيا ٍإجتماعا ٍ(11)الغرفةإدارةمجلسعقد
.المناسبةالقراراتبشأنهاواتخذ

 على النحو التالي 2021عقدت لجان مجلس اإلدارة إجتماعاتها خالل العام:

.إجتماعاتٍ(10ٍ:ٍ)لجنةٍالشؤونٍالماليةٍواإلستثمارٍ•

.إجتماعاتٍ(4ٍ:ٍ)لجنةٍالدراساتٍوالتشريعاتٍوالتدريب•

.ٍٍاجتماعا ٍ(13ٍ:ٍ)لجنةٍشؤونٍالموظفين•

.إجتماعات(7ٍ:ٍ)لجنةٍالسياساتٍالعامةٍوالتطويرٍوالتحديث•

.إجتماعان:ٍلجنةٍالمسؤوليةٍالمجتمعية•

.إجتماعات(4ٍ:ٍ)لجنةٍدعمٍالمتضررينٍمنٍجائحةٍفيروسٍكورونا•
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مؤسسة ولي 
العهد

المجلس الوطني 

لمهارات قطاع 

ةالسياحة والضياف

المؤسسة 

العامة للغذاء 

والدواء

جامعة البلقاء 
التطبيقية

2021عام اتفاقيات التعاون ما بين الغرفة والجهات األخرى خالل 

ةٍإتفاقيةٍشراك
استراتيجية

إتفاقيةٍتعاون

إتفاقيةٍتعاون

إتفاقيةٍتعاون

ٍمنٍالهيئاتٍالمحليةٍبهدفٍتبادلٍالخبراتٍوالتإتفاقياتقامتٍالغرفةٍبتوقيعٍ عاونٍفيٍالمجاالتٍتعاونٍمعٍعدد 

:علىٍالنحوٍالتاليٍالغرفةٍالتيٍتخدمٍأعضاءٍ
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2021العام خالل أهم الدراسات والتقارير االقتصادية وأوراق العمل 

يديٍلتجارةٍ،ٍحيُثٍبينتٍالدراسةٍتراجعٍالنشاطٍالتقل«الطرودٍالبريديةٍعلىٍقطاعٍاأللبسةٍواألحذيةأثرٍ»

جمٍتراجعٍحالبريديةٍالواردةٍللمملكةٍعلىٍمدارٍالعامٍمقابلٍاأللبسةٍواألحذيةٍنتيجةٍزيادةٍحجمٍالطرودٍ

.واألحذيةمنٍاأللبسةٍالمملكةٍالتقليديةٍمستورداتٍ

األولى

منطقةٍنشاطٍقطاعٍاأللبسةٍواألحذيةٍفيٍالمنطقةٍالجمركيةٍبالمملكةٍمقارنةٍمعٍنشاطهٍفيٍسلطةتراجعٍ»

.«الخاصةالعقبةٍاالقتصاديةٍ
الثانية

وهراتوالمجوالنوفوتيهاأللبسةقطاعحولالمتخصصةالدراساتمنعددبإعدادوالدراساتالسياساتإدارةقامت

:وهيالعامخاللالقطاعهذاواجهتالتيللتحدياتنظرا ٍ
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.المملكةفيعاممائةعبروالخاصالعامالقطاعينبينالشراكة

.ركاءالشوجنسيةالقطاعاتحسبعمانتجارةغرفةلدىلمنتسبةاالجديدةالمنشآت

2020الماضيللعاماألردنياالقتصادأداءتقرير

.ميوالخدالتجاريالقطاعنشاطُتعيقالتيوالتحدياتالقضاياأهم

.الجغرافيوالتوزيعالسلعيالتركيبحسب2020للعاماألردنيةالخارجيةالتجارةفاصيلت

.ذلكجهتواالتيالتحدياتوأبرزااللكترونيةالتجارةالىالتحولفيالغرفةدور

.2022لعامالعامةالموازنةتحليل

أهم التقارير 

االقتصادية وأوراق 

العمل الُمنجزة خالل

2021العام 
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2021شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة خالل العام 

شهادات المنشأ 
للمنتوجات األجنبية

شهادات المنشأ 
للمنتوجات األخرى

شهادات المنشأ 
للمنتوجات الزراعية

شهادات المنشأ 
للمنتوجات الصناعية

شهادات المنشأ 
للمنتوجات العربية

شهادات المنشأ 
للمنتوجات األجنبية 
والعربية

شهادات المنشأ 
للمنتوجات الحيوانية

شهادات المنشأ 
للمنتوجات الطبيعية

القيمة بالدينار األردنيالعددالخدمة

5685373,116,640شهاداتٍالمنشأٍللمنتوجاتٍاألجنبية

27655152,379,602شهاداتٍالمنشأٍللمنتوجاتٍالزراعية

682137,608,635شهاداتٍالمنشأٍللمنتوجاتٍالصناعية

74534,783,388شهاداتٍالمنشأٍللمنتوجاتٍالعربية

67021,568,468شهاداتٍالمنشأٍللمنتوجاتٍاألخرى

شهاداتٍالمنشأٍللمنتوجاتٍاألجنبيةٍ

والعربية
13818,275,378

2832,641,107شهاداتٍالمنشأٍللمنتوجاتٍالحيوانية

2364,966شهاداتٍالمنشأٍللمنتوجاتٍالطبيعية

35881740,438,184المجموع 
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2021دول مصدر لها خالل العام 10شهادات المنشأ الصادرة ألعلى 
حسب قيمة الفاتورة التصديرية

القيمة بالدينار األردنيالدولة

205,541,262العراق

72,991,516السعودية

70,188,690مصر

57,324,870اإلمارات العربية المتحدة

48,043,804سلطنة عمان

36,829,968الكويت

31,736,562الواليات المتحدة األمريكية

21,718,664الهند

15,104,835قطر

14,605,688البحرين

574,085,859المجموع 

العراق

السعودية
مصر

اإلمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

الكويت

يةالواليات المتحدة األمريك

الهند
قطر البحرين

28



عدد الشهادات الصادرة الدولة

9384السعودية

7111الكويت

4933اإلمارات العربية المتحدة

3196البحرين

2332سلطنة عمان

1795قطر

1504العراق

1135مصر

161الواليات المتحدة األمريكية

156الهند

31707المجموع 

9384

71114933

3196

2332

1795
1504 1135

161 156

السعودية

الكويت

دةاإلمارات العربية المتح

البحرين

سلطنة عمان

قطر

العراق

مصر

الواليات المتحدة 
األمريكية

الهند

2021دول مصدر لها خالل العام 10شهادات المنشأ الصادرة ألعلى 

حسب عدد الشهادات الصادرة لهم
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2021شهادات المنشأ الصادرة ألكثر بضائع مصدرة خالل العام 
حسب قيم الفواتير التصديرية

القيمة بالدينار األردنيالبضاعة

98,576,299خضار وفواكه مشكلة

81,034,380بوتاس

53,743,555مواد أولية

51,999,378سيارات

49,793,870أدوية

48,985,391أجهزة ولوازم طبية

31,147,949معدات نفطية

16,780,210قطع غيار سيارات

10,085,678مواد كيماوية

7,643,465بذور زراعية

449,790,175المجموع

ةخضار وفواكه مشكل

بوتاس

مواد أولية
سيارات

أدوية

أجهزة ولوازم طبية

ةمعدات نفطي

قطع غيار سيارات
مواد كيماوية بذور زراعية
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عدد الشهادات الصادرةالبضاعة

21576خضار وفواكه مشكلة

175بوتاس

750مواد أولية

75سيارات

193أدوية

193أجهزة ولوازم طبية

44معدات نفطية

127قطع غيار سيارات

76مواد كيماوية

371بذور زراعية

23580المجموع

خضار وفواكه مشكلة

بوتاس

مواد أولية

سيارات

أدوية

أجهزة ولوازم طبية

معدات نفطية

قطع غيار سيارات

مواد كيماوية

بذور زراعية

2021شهادات المنشأ الصادرة ألكثر بضائع مصدرة خالل العام 
حسب عدد الشهادات الصادرة لهم
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نشاطات أكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب 

أحكام تقديم اإلقرارات الضريبية للمستخدمين واألفراد 

والشركات 

م نظام األسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل والمبيعات رق

2021لسنة ( 40)

التسجيل اإللكتروني 

للشركات

األمن السيبراني وأمن 

المعلومات اإللكتروني

التحكيم التجاري

أمن وسالمة المعلومات 

والبيانات

اإلعسار التجاري

التشريعات والقوانين 

الناظمة لالستثمار

التشريعات والقوانين واإلجراءات الصادرة بموجب قانون 

وقانون الدفاع وأوامره 1996لسنة ( 8)العمل رقم 

والبالغات الصادرة بموجبه

قانون الضمان االجتماعي والتعليمات الخاصة بالتقاعد 

ومدى تأثير أوامر الدفاع على شروط التقاعد

2015لسنة ( 30)قانون الغذاء والدواء رقم 

التدابير الحدودية لحماية 

حقوق الملكية الفكرية

32

بناء الهوية الرقمية في 

عصر كورونا

يهاٍ،ٍبلغٍعددٍالمشاركينٍف(زووم)حضورياًٍوعبرٍتقنية2021ٍورشةٍعملٍتوعويةٍعلىٍمدارٍالعامٍ(47ٍ)عقدتٍالغرفةٍ
:التاليٍخاللهاٍتغطيةٍالعديدٍمنٍالموضوعاتٍالتيٍتُهمٍالقطاعٍالتجاريٍوالخدميٍعلىٍالنحوجرىٍمشاركاً،ٍ(3297ٍ)



نشاطات أكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب

33

سية استراتيجيات التفكير اإلبداعي ودبلوما

العمل
االنسجام مع تغيرات واحتياجات السوق 

وابتكار السلع والخدمات

البري والبحري )الترانزيت وأنماط النقل 

(والجوي

إعداد االتفاقيات وعقود العمل
اإلتفاقيات وقواعد المنشأ

التفكير التصميميعمل 
االحتياجات التمويلية للمشاريع الصغيرة 

والمتوسطة وإدارة مخاطرها

اإلبداع في معالجة المشكالت واتخاذ القرارات 

على مستوى المؤسسات

مهارات التسويق اإللكتروني عبر الموقع 

اإللكتروني

اإللكترونية المتعلقة بأوامر الدفاع الخدمات 

الفعالة للمنشآت 



نشاطات أكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب

بدء التشغيل اإللزامي لنظام التسجيل 

المسبق للبضائع المستوردة في 

الموانئ المصرية

الخدمات اإللكترونية 

المقدمة من الجمارك

برنامج القائمة الذهبيةخدمة التفاويض اإللكترونيةالتدقيق الالحق

قضايا جمركية

اإلدخال المؤقت   

قانون الجمارك والتعديالت 

القانونية األخيرة

المعاينة الجمركية

اإلعفاءات وتشجيع 

اإلستثمار

تطوير الموقع اإللكتروني الخاص 

الجمركي ( األسيكودا)بنظام 

لسنة ( 33)قانون الجمارك رقم 

(  10)والقانون المعدل رقم 2018
2019لعام 

النافذة الوطنية الواحدة

الضمانات الجمركية

البيان الجمركي 

الموحد واإلجراءات 

الجمركية

القيمة الجمركية 

التعريفة الجمركية

على لإلعتراضاإللكترونية البوابة 

إجراءات التفتيش

34

المستودعات العامة 

والخاصة والمناطق الحرة



المهارات اإلدارية

التسويق والمبيعات

مهارات الحاسوب

المالية والمحاسبية

اللغة االنجليزية

الجوانب القانونية 

(نالتشريعات والقواني)

المخازن المشتريات وإدارة 

اللوجستيةوالخدمات 

الموارد البشرية

نشاطات أكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب

الغرفةنأإالعام،بشكلالمملكةفيالتدريبيةالدوراتفيالمشاركةوضعفكوروناجائحةظروفمنبالرغم

الدوراتعددوبلغمشاركا ،(558)فيهاالمشاركينعددوبلغ،2021العامفيتدريبيةدورة(58)بعقدقامت

نظامتقنيةخاللمنبعدعنتنظيمهاتمتدريبيةدورة(19)وتدريبية،دورة(27)الحضوريةالتدريبية

(6)معا ٍيا ٍوحضورُبعدعنُعقدتالتيالتدريبيةالدوراتعددبلغفيما،(زووم)والمسموعالمرئياالتصال

:التاليةالموضوعاتالدوراتهذهوعالجتتدريبية،برامج
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موضوعات الدورات 

التدريبية ألكاديمية 

غرفة تجارة عمان 

للتدريب



عدد زوار الموقع االلكتروني للغرفة ومواقع التواصل االجتماعي

SOCIAL

MEDIA

517

21,268

1667

93,097
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