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 2020( لسنة 11املرسوم األميري رقم )

 الُحزمة الحكومية الرابعة لدعم قطاع النقل واملواصالت بشأن

 في إمارة عجمان
 

 حاكم عجمان               حميد بن راشد النعيمي        نحن 

 والئحته التنفيذية، صدار القانون املالي لحكومة عجمانبإ 2011( لسنة 11ميري رقم )املرسوم األ على بعد االطالع 

 عجمان وتعديالته، في املالية دائرة بشأن 2012 لسنة( 15) رقم األميري  وعلى املرسوم

 ديالته،وتع بشأن إعادة تنظيم املجلس التنفيذي لمارة عجمان 2014( لسنة 4املرسوم األميري رقم )وعلى 

 )هيئة النقل( وتعديالته، بشأن إعادة تنظيم مؤسسة عجمان للمواصالت العامة 2018( لسنة 1املرسوم األميري رقم )وعلى 

 عجمان، إمارة في التشريعات لجنة بشأن 2018 لسنة( 2) رقم األميري  وعلى املرسوم

 ،األنشطة االقتصادية في إمارة عجمان بإصدار قانون تنظيم مزاولة 2018( لسنة 5املرسوم األميري رقم )وعلى 

 عجمان، إمارة في والغرامات والضرائب الرسوم بشأن 2019 لسنة( 1) رقم األميري  وعلى املرسوم

 ،بشأن الُحزمة الحكومية لدعم املجتمع املحلي وقطاع األعمال في إمارة عجمان 2020( لسنة 7املرسوم األميري رقم )وعلى 

 الُحزمة الحكومية الثانية لدعم القطاع االقتصادي في إمارة عجمان، شأنب 2020( لسنة 8رقم ) وعلى املرسوم األميري 

 ،في إمارة عجمان الُحزمة الحكومية الثالثة لدعم القطاع االقتصادي بشأن 2020( لسنة 10املرسوم األميري رقم )وعلى 

الخدمات والغرامات املطبقة لدى مؤسسة عجمان للمواصالت بإصدار الئحة رسوم  2015( لسنة 4القرار األميري رقم )وعلى 

 )هيئة النقل( وتعديالته، العامة
 

 وبناًء على موافقة لجنة التشريعات،
 

 أصدرنا املرسوم اآلتي:
 

 (1املادة )

 أهداف املرسوم
 

األزمة العاملية بسبب الناجمة عن  آلثار االقتصادية على املستثمرين في النقل واملواصالتا التخفيف من يهدف هذا املرسوم إلى

 من تجاوز املرحلة الراهنة.وتمكينهم  (19-املستجد )كوفيد تفش ي فيروس كوروناتداعيات 

 

 (2) املادة

 االمتياز فاتورة قيمة تخفيض
 

خفض
ُ
في حال ، 31/12/2020وحتى تاريخ  1/10/2020خالل الفترة من تاريخ من هيئة النقل فاتورة االمتياز الصادرة  قيمة ت

 للنسبتها، تسديد كامل قيم
ً
 :اآلتية واملواعيد وفقا

 من تاريخ إصدار30%( خالل )5) .1
ً
 .الفاتورة ( يوما

حددة في البند )30%( خالل )3) .2
ُ
دة امل

ُ
 التالية لتاريخ انتهاء امل

ً
 ( من هذه املادة.1( يوما
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 (3املادة )

 تخفيض بدل اعتماد برامج التدريب
 

 من سريان هذا 
ً
%( بدل اعتماد برامج التدريب الذي تتقاضاه 20ُيخفض بنسبة )، 30/9/2021وحتى تاريخ  املرسوماعتبارا

قدمها مراكز التدريب لدى شركات االمتياز، ويستثنى من ذلك برامج التدريب 
ُ
هيئة النقل بموجب اتفاقية االمتياز، والتي ت

 الخاصة بالسائقين الجدد وسائقي الفنادق.

 

 (4املادة )

 القرارات التنظيمية
 

.
ً
 ملا يراه مناسبا

ً
دد املنصوص عليها في هذا املرسوم وفقا

ُ
 لرئيس املجلس التنفيذي في المارة بموجب قرار يصدر عنه تمديد امل

 

 (5املادة )

 اإللغاءات
 

 أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا املرسوم. ُيلغى

 

 (6املادة )

 السريان والنشر 
 

 الجريدة الرسمية.في  ، وُينشر15/9/2020املرسوم من تاريخ ُيعمل بهذا 
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 ميالدية. 2020سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 حميد بن راشد النعيمي

 حاكم عجمان                                                                                                                                                        

 


