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 2001( لسنة 16مات رقم )ليعت
  على المنشآت فشالكمات ليعت 

 

ا لمنطقة العقبة هريوطتو يةارثمم تنظيم البيئة االستمن نظا (12) ةة استنادا ألحكام الفقرة )أ( من المادصادر
 2001( لسنة 11رقم ) ة الخاصةاالقتصادي

 
ا هتريوطتو يةارثمم تنظيم البيئة االستتمن نظا (12) ةاستناداً للصالحيات المخولة للمجلس في الفقرة)أ( من الماد

 ، قرر المجلس اتباع التعليمات التالية:2001( لسنة 11رقم ) ة الخاصةلمنطقة العقبة االقتصادي
 
قرارها من إ" ويعمل بها من تاريخ 2001تعليمات الكشف على المنشآت لسنة ت "ذه التعليماه ىمست -1 ادةمال

 س.لجمال
 
اه ما لم تدل ة لها أدنخصصمال يمعانيمات اللتعلي هذه اف دتورا ثمحية لياتلرات اابعت والامللكن لوكي -2ادة ملا

 ك.لذ القرينة على غير
 

 قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به.  القانون:                                                    
    صادية الخاصة.   قبة االقتقة العطقة:                                             منطالمن                              

 لطة المنطقة .س     سلطة:لا
 .جلس المفوضينم    :ـسمجللا

 لطة.لسقسم خدمات المستثمر في ا    :القسم
 ة المسجلة وغير المسجلة.ؤسسملا   ة: سسمؤال
ارسة مص له بممرخوال ةالسلط ىدلل سجملا لشخصا :ةسجلملاؤسسة ملا

لقانون اصادي في المنطقة وفق أحكام تط اقشانأي 
المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة  سجيلتنظام و

 المعمول به. االقتصادية الخاصة
أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي تقوم  النشاط االقتصادي:

 .في المنطقة به المؤسسة
 ةات تنظيم أنشطة المؤسسات المسجلة والرقابليمعت ليمات التنظيم:تع

 ها المعمول بها.يعل
 أي مرفق تمارس فيه المؤسسة نشاطها االقتصادي. المنشأة:

مباشرة  لجاة من سؤسملل لطةلسا اهحنمالتي ت ةقلموافا ـل:ــمة العرشابيح مرصت
 حكامأ قفي المنطقة وف نيي معدصااقت طاشالعمل في ن

بة تثمارية وتطويرها لمنطقة العقنظام تنظيم البيئة االس
 االقتصادية الخاصة المعمول به.

 هاائفيستا اتبثإل نشأةللم ةطلا السهحنملتي تا ةلوثيقا حية:الص هادةالش
في  ةمقررلا ةلعاماالصحية  والشروط لمتطلباتل
 .ات التنظيممعليت

ائها يفإلثبات است أةمنشلل طةلسها الحنملتي تا ةلوثيقا العامة: ةملسالادة اهش
ات يمعلت مة المقررة فيالعاة المروط السشت وباتطللم

 .التنظيم
 
ة دشتهالا علتى لوصتلتتي تريتد الحاستة سلمؤا ى(من هذه التعليمات،عل4مراعاة ما ورد في المادة ) عم -3 مادةال

ة مزاللاات لبق المتطفو نشأتهام زن تجهأ ،شرة العملمبا حلعامة أو تصريا ةلسالما ةصحية أو شهادلا
ة نشتأملالتك لتى تبطلب للكشتف ع التقدم إلى القسم ثمن ومألحكام تعليمات التنظيم،  احددة لذلك وفقالمو
 طلبات الالزمة.للمتا ءهايفمن استحقق تلل

 
تها على منشأ يجوز للسلطة أن تمنح المؤسسة الشهادة الصحية أو شهادة السالمة العامة قبل الكشف -4المادة 

عليمات تحكام ألحق عليها خالل ثالثين يوما من تاريخ منح الشهادة وذلك وفقا شريطة أن يتم الكشف الال
 التنظيم.
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 ىعل ليشتم المجلس لهذه الغاية والذي هدميعت يالذ موذجاألنعلى  ةأالمنش ىلكشف علا م طلبيقد -5ادة الم
 ة:يتاللاالبيانات 

 لمنشأة بصورة مفصلة.ا انونعكشف( ولا بال)ط ةسسالمؤ مسا -أ
 

 .ه على منشأتهاءراجالمؤسسة إ بطلت لذيشف االغاية من الك -ب
 
 القسم مستكمال" جميع البيانات المطلوبة. ىلكشف إلا م طلبدقي -أ -6ادة ملا

 
ذلك قبل ولى البيانات الالزمة، الطلب ع ن اشتماليتحقق م نأ رتثمسالم ماتدط خبضا ىعل نيعيت -ب

 .مهاستال
 

موعد تحديد بة عنيالممع الجهات ق يسالتن دعبلب وطالخ تسلم ين تارعمل م ما( أي3ل )الخ القسميقوم  -ج
 .بطلللم اتس ريخن تا( أيام عمل م10إلجراء الكشف على أن ال يتجاوز الموعد مدة )

 
ا" ر، إشعاالأي وسيلة تثبت تاريخ اإلرسبأو  ، بواسطة البريد المسجلكشفلا طالب ىإل يرسل القسم -د

( 5لى )تزيد ع ن الألى عكشف لة ايملع قهارستغتس يتلاة مدلاوه ايتوغ فكشلا ءجراإيخ ارتيتضمن 
 أيام عمل.

 
 طاق الكشف.نف وازام بأهدتااللو ةيطباواالنض سرعةلبا كشفالية ملتسم عتن أب يج -أ -7دة الما

 
 قوف كشفطالب ال ىمرسل إللشعار اإللمحددة لذلك في اا الل المدةخ فكشال ةلياز عمجنإن يتعي - ب
لطة لسل نكمي ال ئإذا تعذر ذلك لسبب طار الت، إامي( من هذه التعل6لمادة )امن ( ة )دكام الفقرأح
 كه.رتدا

 
سخة عنه ن عطىتث حي الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية،وذج ى األنمعل فشالك نعر يرتق دإعدا متي -أ -8ادة ملا

ل الخ اسبةمناليات بالتوصعا" فوشم لقسماى قدم إلوي المنشأة عند انتهاء الكشف، فيمسؤول ال للشخص
 ف.شهاء الكتاريخ انتعمل من  ام( أي5)

 
 فشكب اللاط بالغإ القسم ىة فعلمزطلبات الالمتة للأشء المناتيفدم اسع شفكالرير تق من بينت اإذ -ب
عين ي يتلبات التالمتط د، حيثما كان ذلك ممكنا"،يتحدوتقرير لداد اعإ خيارن تمل مع مياأ( 3ل )خال كبذل

 شف.كلها من اجل إعادة التكماالب الكشف اسط على
 

سة، سلمؤامن  كلذلبا" بطم القسم سلخ تيارت من لعمم أيا( 5ل )خال شأةالمن كشف علىدة الاعإتم ت -ج 

 قصة.بات الناة للمتطلأشنمل الامستكامن  ققالتح على شفكالة ادعملية إع وتقتصر
 

 المادة. ( من هذهرة )أق أحكام الفقفوشف الك إعادة تيجةن نير عد تقرإعداتم ي -د 
 

الغ بإ ى القسمة فعلمزطلبات الالمتلل ةشأنمال ءيفاف استشكلا عادةإ أو فلكشير اقرتتبين من  اذإ -هـ 
 الكشف.اء هتناخ يرمن تاعمل  ماأي( 7لكشف بذلك خالل )طالب ا

 
ن تاريخ انتهاء ( أيام عمل م7ف خالل )كشالة بنتائج عملي شفطالب الك غالبإب القسم مقي ما لإذ -أ -9مادة لا

 .ةمبات الالزطللمتلة أشلمنااء " على استيفاليلد كلذ ربتعي، كشفال
 

مة أو المة العاسشهادة الصحية أو شهادة الة يتم إعداد المزت الالابلطتلمل أةنشلمااء فستياال في ح -ب
 شف بعدكللب الطا ادةهليم الشست تممجلس ويكليهما، حسب مقتضى الحال، وفقا" للنماذج التي يعتمدها ال

 ظيم.تنال تماعليتفي ن مات المبيلخدا بدلفع د
 

 مية.رسالة ذه التعليمات في الجريده شرنت -10 دةالما

 


