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 م2021( لسنة 17قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 م2021إلمارة عجمان للعام بشأن القرارات التنفيذية الالحقة لالجتماع الخامس للمجلس التنفيذي 

 

 نحن، عمار بن حميد النعيمي، رئيس املجلس التنفيذي. 

 م.2021يونيو  30م املنعقد بتاريخ 2021على االجتماع الخامس للمجلس التنفيذي للعام بناء 

 أصدرنا القرار اآلتي:

 

 (1املادة )

 اسم القرار وبدء العمل به

ـــــمى هذا القرار  ــ ــ ــ م بشااااااااااااأن القرارات التنفيذية الالحقة لالجتماع 2021( لسااااااااااانة 17التنفيذي رقم )"قرار رئيس املجلس يســـ

 وُيعمل به من تاريخ التوقيع عليه.  م"2021الخامس للمجلس التنفيذي إلمارة عجمان للعام 

 

 (2املادة )

 التعريفات

ألغراض تطبيق أحكام هذا القرار ُيقصاااااااااد بالكلمات التالية املعاني املبينة قرين ال م يا ما لم يقض ساااااااااياق الن  ب ال  

 ذلك: 

 : إمارة عجمان.        "اإلمارة"

 : املجلس التنفيذي لإلمارة.  "املجلس التنفيذي"

 : رئيس املجلس التنفيذي.    "رئيس املجلس"

 العامة للمجلس التنفيذي. : األمانة   "األمانة العامة"

 : األمين العام للمجلس التنفيذي.    "األمين العام"

جميع الدوائر الحكومية وشــــــــــبه الحكومية واألجهزة واملؤســــــــــســــــــــات والهي ات والدارات :  "الجهات الحكومية املحلية"

ـــــتقالل  املالي العامة واملركزية، وما في حكمها، التابعة للحكومة حتى لو كانت تتمتع باالســـ

 ألحكام املراسيم الصادرة بإنشائها.
ً
 والداري وفقا

 

 (3املادة )

اقع   الجماعة لعمال املناطق الصناعية إضافية لصالةتحديد وتشغيل مو

فريق إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث في عجمان بالتنسيق مع دائرة البلدية والت طيط وغيرها من الجهات ُيكلف 

بتحديد والشراف على تشغيل مواقع إضافية لتأدية صالة الجماعة وصالة الجمعة بشكل خاص نية الحكومية املحلية املع

لعمال املناطق الصناعية، وذلك على وجه يحول دون التزاحم واالزدحام في املساجد باملخالفة للتدابير االحترازية املقررة للتعامل 

ة العامة. ورفع تقرير لرئيس املجلس من خالل األمانة العامة في ( ويعزز الحفاظ على الصح19 –مع جائحة كورونا )كوفيد 

 نتائج التنفيذ وما يلزم من توصيات لتذليل أية معوقات أو 10موعد ال يتجاوز )
ً
( أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار متضمنا

 تحديات بهذا الخصوص. 
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 (4املادة )

 تاحة للتملك الكاملتحفيز وتشجيع االستثمار في األنشطة االقتصادية امل

كلف دائرة التنمية االقتصادية بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عجمان وغيرها من الجهات الحكومية املحلية
ُ
بتكثيف  ت

الحمالت التسويقية والترويجية لتحفيز وتشجيع االستثمار في األنشطة االقتصادية التجارية والصناعية املتاحة للتملك 

 للتشريعات االتحادية وقراراتنا الصادرة حول هذا الشأن. ويجب على الدائرة رفع تقرير تفصيلي 
ً
الكامل لألجانب في المارة وفقا

 نتائج تنفيذ هذا التكليف في موعد ال يتجاوز )من خالل األمانة العا
ً
( أيام عمل من تاريخ صدور 10مة لرئيس املجلس متضمنا

 هذا القرار. 

 

 (5املادة )

 إبداء املالحظات بشأن املواصفات البيئية املحّدثة

افاة أصحاب السعادة أعضاء املجلس التنفيذي بنسخ ااملة من املواصفات البيئية املعّدة  كلف األمانة العامة بمو
ُ
ت

والتي تشمل كل من: الرشادات الفنية الخاصة بصناعة زيوت التزليق، والرشادات البلدية والت طيط،  من دائرةواملحّدثة 

رشادات الفنية الخاصة بتكرير زيوت التزليق، والرشادات الفنية الخاصة الفنية الخاصة بجمع الزيوت املستعملة، وال 

بصناعة البيتومين، والرشادات الفنية الخاصة بصهر املعادن؛ وذلك لبداء ما يرونه من مالحظات أو مرئيات عليها خالل مدة 

مذكرة لرئيس املجلس الستطالع التوجيهات بشأن ( أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار. وعلى األمانة العامة رفع 10ال تتجاوز )

 ( أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء املدة املحددة لتلقي املالحظات واملرئيات.  3نتائج التنفيذ، في موعد غايته )

 

 (6املادة )

 ز وتشجيع التبادل التجاري عبر ميناء عجمانيتحف

كلف غرفة تجارة وصناعة عجمان
ُ
باتخاذ ما يلزم لتعميق الحوار بين حكومة المارة وقطاعاتها االقتصادية العامة والخاصة ، ت

وشركائها الستراتجيين وكبار املصّدرين العامليين الحاليين واملحتملين؛ وذلك للتعرف على احتياجاتهم التجارية ورغباتهم 

، ولتسهيل  التنظيمية بشأن التبادل التجاري مع المارة، وللوقوف بدقة على
ً
 وتصديرا

ً
مقترحاتهم لتنمية هذا التبادل استيرادا

 لعقد 
ً
 لتعريف هؤالء الشركاء بالفرص التجارية واالستثمارية املتاحة في المارة وصوال

ً
حركة النقل من وإلى ميناء عجمان. وأيضا

 ت نموها االقتصادي.  شراكات معهم بهذا الخصوص على أسس تدعم الناتج املحلي الجمالي لإلمارة وتعزز معدال 

 

 (7املادة )

 التسجيل في منصة "كوادر" للباحثين عن عمل

شواغرها الوظيفية في منصة "كوادر" للباحثين عن عمل املرعية من قبل  إدخالاملحلية يجب على جميع الجهات الحكومية 

 بأول كلما طرأت عليها أية تعديالت. 
ً
رفع تقرير  وعلى الدائرةدائرة املوارد البشرية لحكومة عجمان، كما يجب عليها تحديثها أوال

 10بهذا الخصوص لرئيس املجلس من خالل األمانة العامة، في موعد ال يتجاوز )
ً
( أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار، متضمنا

 بموجب أحكام هذه املادة، وأعداد 
ً
أسماء الجهات الحكومية املحلية املسجلة في املنصة أو تلك التي تقوم بالتسجيل الحقا

 الوظائف الشاغرة لديها. 
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 (8املادة )

 املشاركة في برنامج تأهيل املواطنين

كلف دائرة املوارد النشرية
ُ
باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لشراك الجهات الحكومية املحلية والجهات لحكومة عجمان  ت

الخاصة اململوكة لحكومة المارة في برنامج تأهيل املواطنين املتضمن لبرامج تدريبية عامة وتخصصية، والذي يتم تنفيذه 

أجل التوظيف )ذات النفع العام(. ويجب على الدائرة رفع للمواطنين الباحثين عن العمل، بالتنسيق مع جمعية التعليم من 

 نتائج 10تقرير لرئيس املجلس من خالل األمانة العامة، في موعد ال يتجاوز )
ً
( أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار، متضمنا

 التنفيذ، وما يلزم من توصيات لتذليل أية معوقات أو تحديات بهذا الخصوص. 

 

 (9املادة ) 

 الهيئات واملؤسسات والشراات الحكومية املحليةتصنيف 

شكل 
ُ
 األمين العام لجنة مشتركة من األمانة العامة ودائرة املالية ودائرة الشؤون القانونية لحكومة عجمان بقرار منت

التخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتصنيف الهي ات واملؤسسات الحكومية وشبه الحكومية املحلية والشركات اململوكة 

 في 
ً
 القائمة حاليا

ً
 أو جزئيا

ً
ويلزم على اللجنة رفع  الخصوص.وذلك من حيث شكلها القانوني على وجه  المارة؛للحكومة كليا

( أيام عمل من تاريخ صدور قرار تشكيل 10من خالل األمانة العامة في موعد ال يتجاوز ) تقرير بنتائج التنفيذ لرئيس املجلس

 بما تراه من توصيات أو مرئيات بشأن إدخال تعديالت على األطر التنظيمية الحاكمة لذلك الشكل القانوني.  
ً
 اللجنة، مشفوعا

 

 (10املادة )

 املتابعة واإلشرا 

املكلفة باملسائل الواردة في هذا القرار، تسليم املخرجات لألمانة العامة قبل  ية املحليةاافة الجهات الحكومعلى  -(1)10

 املوعد املحدد حتى يتسنى لها اتخاذ ما يلزم من إجراءات للمراجعة واالستيفاء وللعرض على رئيس املجلس للتوجيه في شأنها.

هي الجهة املختصة  بالشراف على متابعة تطبيق أحكام هذا القرار، وعلى األمانة العامة رفع تقرير  األمانة العامةتكون  -(2)10

 بشأن ما يرد فيه من مسائل. 
ً
 مفصل بشأن مجريات ونتائج ذلك التنفيذ لرئيس املجلس؛ التخاذ ما يراه مناسبا

 

 (11املادة )

 نشر القرار وتعميمه

 الرسمية لإلمارة وُيعمم على جميع الجهات املعنية للعمل بمقتضاه، كل فيما يخصه.ُينشر هذا القرار في الجريدة 

 
افااااااق الثااااااامن عشاااااار صاااااادر عنااااااا بتوقيعنااااااا عليااااااه فااااااي مكتننااااااا بالااااااديوان األميااااااري باجمااااااان فااااااي هااااااذا اليااااااوم  ماااااان  األربعاااااااء املو

افق الثامن والعشرون من  1442شهر ذي الحجة سنة   دية.م ميال 2021سنة  شهر يوليو هجرية املو

 

 

 

                                      عمااار بن حمياد النعيماي                                                                                                     

 رئياس املجالس التنفياذي

 


