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_______________

غرفة تجارة وصناعة عجمان



أن مسيرة العمل اإلنساني في بالدنا سوف تتواصل لنشر الخير في كل أنحاء العالم 

ل وإعالء القيم النبيلة واألعمال الجليلة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آ

.، وتسير على ذات الدرب قيادتنا الرشيدة"طيب هللا ثراه"نهيان 
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صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي

عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم إمارة عجمان

رعاه هللا 

,,

,,



يرمعايأعلىباتباعملتزمون،

الصحية،".الحياةجودةتحسين

"والجسديةالنفسية،

مكتومآلراشدبنمحمدالشيخالسموصاحبأقوالمن

والتقدمالعطاءعلىقدرتهاأساسهيوالشعوباألممصحة"

مقدمةفيالصحيقطاعهاتعزيزتضعواإلمارات..والرقي

ودجهدفعفيمؤثرا  إسهامنايكونأنوحريصون..أولوياتها

.كانأينمااإلنسانبصحةاالرتقاء

ة،العامالصحةمعاييرأعلىبإتباععجمانغرفةتلتزم•

صحيةلعمبيئةلتوفيرالرائدةالممارساتأفضلوتطبيق

بشكلالمجتمعشرائحوكافةوالمتعاملينللعاملينمستدامة

.عام

مستدامصحيمناختوفيرأنعجمانغرفةتؤمن•

جودةفيمباشربشكليسهموالمتعاملينللموظفين

هاورؤيتالغرفةوغاياتأهدافتحقيقوبالتاليالخدمات

تمعمجاستدامةوضمانالعالميةالريادةتحقيقإلىالرامية

.المستقبليواكبمتنامأعمال

لدىةوالجسديوالنفسيةالصحيةالثقافةونشرالتوعية•

ةالغرفأولوياتأحدوالمجتمع،والمتعاملينالموظفين

.الحياةجودةلتحسينالرئيسيةومساهماتها

آيزونظامتحديثاتمواكبةإلىعجمانغرفةتسعى•

االعمالاستمراريةلضمان،المهنيةوالسالمةالصحة

يقتحقبهدفوداعمة،ومحفزةمشجعةإيجابيةبيئةضمن

ناعيةوالصالتجاريةالمصالحبحمايةالمعنيةالغرفةأهداف

المتغيراتمواكبةمنالمختلفةالقطاعاتوتمكين

حقيقوتالتجاريالنشاطودعماألعمالبيئةفيالمتسارعة

ثمارلالستوجاذبةآمنةبيئةوخلقاالقتصادياالستقرار

.المتبعةالممارساتأفضلوفقاالجنبي
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يرمعايأعلىباتباعملتزمون،

والسالمةاألمن

سالمةوالاألمنمتطلباتكافةبتوفيرملتزمةعجمانغرفة•

لدىالمعتمدةالمعاييرتطبيقعبرومتعامليهالموظفيها

اإلماراتدولةفيوالسالمةاألمنبأنظمةالمعنيةالجهات

.المتحدةالعربية

وتقديماالعمالاستمراريةضمانإلىالغرفةتسعى•

وقتللتعاملمختصةعملفرقوجودخاللمنالخدمات

منعملفرقالغرفةتضمبحيثهللا،قدرالاألزمات

االمنتطبيقمجاالتفيومدربينمؤهلينالموظفين

.األوليةواالسعافاتوالسالمة

املين،والمتعللموظفينالرقمياألمنبحمايةالغرفةتلتزم•

أحدثةالغرفتعتمدحيثوالمعلومات،البياناتكافةوحفظ

منمجموعةخاللمناآلمنةالرقميةواألنظمةالبرامج

يتمتيوالالمستوياتكافةعلىالُمتعددةاألمنيةالضوابط

.المعلوماتأمنآيزونظامعلىبناءتطبيقها

يتوافقبماالمعلوماتمصادرومراقبةبحمايةالغرفةتقوم•

المعلومات،أمنحمايةأجلمنبهاالمعمولالقوانينمع

اإلمتثالمععملياتهااستمراريةعلىالحفاظوكذلك

.الدولةلدىبهاالمعمولللقوانين
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يئةالبعلىبالحفاظملتزمون،

أمانةئةالبي"هللارحمهسلطانبنزايدالشيخالمؤسسالقائدأعتبر•

الذيننحن":الصددهذافيوقالالمقبلة،لألجيالعليهاالحفاظيجب

ياةوالحببيئتنااإلهتمامعنمسؤولوناألرضهذهفوقاآلننعيش

".سواءحدعلىوأحفادناألسالفناالوفاءعليناواجبالبرية،

ها،ومجتمعاإلماراتأبناءنفوسفيزايدالشيخلهالمغفورزرع•

رقعةالزيادةعلىوالعملاألشجار،بحبالبيئةعلىالحفاظمفاهيم

إتسعتوبالفعلالمتاحة،واإلمكاناتالجهودبكلالخضراء

كلرغماإلمارات،فيوالحدائقوالمزارعالغاباتمساحات

.الصحراويةطبيعتهابسببوالتحدياتالمصاعب

تنتهجكما،ومتعامليهاموظفيهاثقافةبتعزيزعجمانغرفةتلتزم•

.منهجيتهوتطبيقالبيئةآيزونظامالغرفة

وكذلكالمنشآتمنأعضائهاكافةوتحفيزبتشجيعالغرفةتلتزم•

علىيةاالقتصاداألنشطةتأثيرمنللحدعامبشكلالمجتمعشرائح

.المحيطةالبيئة

ياتالعمللهاتخضعالتيالبيئةقوانينبجميعالغرفةتلتزم•

يرتدابمنمجموعةإتباعالىباالضافةبها،تقومالتيواألنشطة

افظةوالمحالبيئيةالمعاييربوضعوذلكجاذبةعملبيئةلضمان

نعالناتجةاالنبعاثاتنسبتجاوزعدملضمانومراقبتهاعليها

اإللتزامخاللمنالقانونبهايسمحالتيوالحدوداألنشطة

الكهرباءكباستهالالنفقاتترشيدمنهجيةوفقالصادرةبالتعليمات

عدمولضمان،الطويلالمدىعلىومستدامةآمنةبطريقةوالماء

.الغرفةفيالعاملينبالموظفينالضررإلحاق

شرنخاللمنوالوعيوالمرونةبالكفاءةالغرفةعملبيئةتتسم•

األمثلواإلستغالللمواردهاوالمقننالمعتدلاإلستهالكثقافة

الرقعةعتوسيفيالمساهمةعبرالكربونيةالبصمةوتقليلللموارد،

علىللحفاظالدولةرؤيةتحقيقفيوالمشاركةلإلمارة،الخضراء

.المناخوجودةالموارد

خداماالستترشيدعلىوالمتعاملينالموظفينوتوعيةتشجيع•

.للموارداألمثلواالستغالل

نيوتبالبيئةعلىللحفاظالمنشآتمنالغرفةأعضاءتشجيع•

دولةتوجهاتيواكببمااألخضراالقتصادتوجهاتمتطلبات

.اإلمارات
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ير باتباع أعلى معايملتزمون،

المحافظة على المناخ وتقليل 

اقةاإلنبعاثات وتقليل استهالك الط

خطةالمتطلباتتحقيقفيبالمساهمةعجمانغرفةتلتزم•

،االنبعاثاتتقليلخاللمنالمناخي،للتغيرالوطنية

رشيدتفيتساهمواعيةخضراءاقتصاديةمنظومةوتوفير

اونتععبروذلكالكربونية،البصمةوخفضاالستهالل

منوأعضائهاالحكوميةالجهاتمنشركائهامنالغرفة

.المنشآت

القطاعاتفياالستثمارعلىأعضاءهاالغرفةتشجع•

لولحبتبنياالعمالأصحاببتوعيةتقومكماالنظيفة،

ناشئة،الالصناعاتمنكبيرةمضافةقيمةلتحقيقمبتكرة

.اءالخضرالشركاتفيعملفرصخلقعلىوالتشجيع

يعمشارفياالستثمارعلىاالعمالمجتمعالغرفةتحفز•

واألبنيةالمدنوتطويروالمتجددةالنظيفةالطاقة

ةالمتوقعالمناختغيرتداعياتمعوالتكيفالخضراء،

اتالمحميعلىوالحفاظالخضراءالمساحاتفيبالتوسع

.الطبيعية

معوالتفاعلالطاقةاستهالكبتخفيضالغرفةتلتزم•

اركةوالمشالمناخعلىبالحفاظالخاصةالعالميةالمناسبات

عنالمجتمعوتوعيةالبيئيةوالفعالياتاألرضيومفي

.الصلةذاتوالفعالياتوالمناسباتالتعريفيةالورشطريق



ائنا بالتعاون مع شركملتزمون،

ر في تحسين جودة حياة المجتمع، عب

المساهمة في دعم األعمال الخيرية 

واإلنسانية

بنةخليفالشيخلهالمغفوربإعالن،عجمانغرفةتلتزم•

منذلتطلقللخير،عاما  2017هللا،رحمهنهيانآلزايد

والبرامجالمبادراتمنواسعةمجموعةالخيرعامإعالن

كوذلالدولةتوجهاتمعيتواكببماوالمجتمعيةالخيرية

.الحياةجودةتحسينفيالغرفةشركاءمعبالتعاون

ثقافةونشرالتوعويدورهاريادةعلىالغرفةتحرص•

مودعمهالمتطوعينوتحفيزوتشجيعالتطوعي،العمل

.دائمبشكل

ياتوأخالقالمهنيالسلوكمبادئتطبيقالغرفةتتبنى•

لىعيجبالتياألساسيةالقيممتضمنةالعامةالوظيفة

منمجموعةوتحقيقإطارها،فييعملأنالعامالموظف

ي،والوظيفالمهنيسلوكهتحكمالتياالخالقيةالمبادئ

لكوكذالداخليةالعملبيئةعلىاألثربالغلهالذياألمر

.ككلوالمجتمعالغرفةمتعامليانطباع
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بناءفيبالمساهمةملتزمون،

القادمةاالجيالمستقبل

الاالجيمستقبلبناءفيبالمساهمةعجمانغرفةتلتزم•

اتالمتطلبمعيتناسببماالتعليممسيرةودعمالقادمة

ويةالتنمالتغييراتومواكبةالعمللسوقالمستقبلية

مبادراتبتنفيذتقومبحيثالدولة،تشهدهاالتيالمتالحقة

سوقاتلمتطلبالقادمالجيللتأهيلتثقيفيةوورشسنوية

.المستقبلفيالعمل

يبوالتدرللتعليمالدوليعجمانلمعرضالغرفةتنظيم•

والتعليمةالتربيوزارةمعاستراتيجيةبشراكةسنويبشكل

قطاعوتطويرتنميةفيالمباشرةالغرفةجهودمنعزز

اكاديميةصاتتخصوابتكارالمستقبليةسياساتهوسمالتعليم

يميواإلقلالمحليالعملسوقمتطلباتمعتتواكبجديدة

.والدولي

متهبصوضع،«والتدريبللتعليمالدوليعجمانمعرض»•

بحوأصوالمنطقة،الدولةفيالتعليممعارضصناعةفي

عبرة،التعليميالعمليةتطورفيرئيسا  ومساهما  داعما  

التعليمية،المؤسساتتجمعسنويةمنصةتوفير

عة،المتّبالتعليميةواألدواتالوسائلأحدثالستعراض

الجهاتبينالخبراتوتبادلوالشراكة،للتعاونآفاقوفتح

.المشاركة

موعةمجتتضمنسنويةأجندةتنفيذعلىحريصةالغرفة•

لضمانالتدريبوورشوالدوراتالبرامجمنواسعة

اصالخالقطاعفياالستثمارنحووالشاباتالشبابجذب

دياالقتصاالقطاعتنميةفيتساهمشابةكوادروتأهيل

.أعمالهونمو
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بتنمية و تعزيز ملتزمون،

االنتماء الوطني لجميع شرائح 

المجتمع

لجميعالوطنياالنتماءوتعزيزبتنميةعجمانغرفةتلتزم•

التاإلحتفافيالمشاركةطريقعنوذلكالمجتمعشرائح

ندةأجمعبالتزامنفعالياتوتنظيموالتراثيةالوطنية

دولةوتراثتاريخإبرازبهدفالوطنيةالمناسبات

.المتحدةالعربيةاالمارات

نتماءواالالمَواَطنةقيمبتعزيزدائماعجمانغرفةتلتزم•

اليوماحتفاالتفيالفعالةالمساهمةخاللمنوالوالء،

.العَلمويومللدولة،الوطني

غرفةفيونسعىومستقبلنا،وحاضرنابماضينانفتخر•

أفرادنفوسفيالوطنيةالهويةترسيخإلىعجمان

والتيالمبادراتمنالعديداطالقعنفضالالمجتمع،

لحرصكوذلالوطنيةالهويةبمعنىوثيقا  إرتباطا  ترتبط

فيةاألصيلالعربيةوالعاداتالتقاليدإحياءعلىالغرفة

قبلمستلواءحاملةبوصفهاالجديدةاألجيالوعقولنفوس

.الدولةهوية
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ل بنشر ثقافة العمملتزمون،

التطوعي والتشجيع على تبنيه

عيةالتطواألعمالفيالمجتمعبإشراكعجمانغرفةتلتزم•

التيوالمعارضالفعالياتمختلففيدورهموتعزيز

زتعزيعلىايجابيبشكلينعكسمماالغرفة،تنظمها

.اجتماعيا  ومتماسكمتكافلمجتمع

حفيزوتالتطوعيةاألعمالدعمفيبالمساهمةالغرفةتلتزم•

نسانيةواإلالخيريةالمناسباتكافةللمشاركةالمجتمعأفراد

تهمطاقاتطويرعلىوالعملالمتطوعينودعموالمجتمعية،

.تمعالمجعلىبالنفعيرجعمبتكربأسلوبواستثمارها

يهفوالعاملينالخاصالقطاعتوعيةعلىالغرفةتحرص•

مراالوالتطوعية،المجتمعيةاالعمالفيالمشاركةبأهمية

سيةالمؤسالسمعةتحسينعبراالعمالنموفييساهمالذي

.التجاريةالعالمةصورةوتحسين

يقومونممنواألفرادالشركاتبتكريمالغرفةتقوم•

ا  ونموذجمثاال  ليكونواطوعيبشكلمجتمعيةبخدمات

.لغيرهميحتذى
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