ت عليمات رقم ( )16لسنة 2001
ت عليمات الكش ف على المنشآت
صادرة استنادا ألحكام الفقرة (أ) من المادة ( )12من نظام تنظيم البيئة االستثمارية وت طوي رها لمنطقة العقبة
االقتصادية الخاصة رقم ( )11لسنة 2001
استنادا ً للصالحيات المخولة للمجلس في الفقرة(أ) من المادة ( )12من نظام تنظيم البيئة االستتثمارية وت طوي رهتا
لمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم ( )11لسنة  ،2001قرر المجلس اتباع التعليمات التالية:
المادة  -1تسم ى هذه التعليما ت "تعليمات الكشف على المنشآت لسنة  "2001ويعمل بها من تاريخ إقرارها من
المجلس.
المادة  -2ي كون للكلما ت وال عبا رات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل
القرينة على غير ذل ك.
قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به.
منطقة العقبة االقت صادية الخاصة.
سلطة المنطقة .
مجلس المفوضين.
قسم خدمات المستثمر في السلطة.
المؤسسة المسجلة وغير المسجلة.
الشخص المسج ل لدى السلطة والمرخ ص له بممارسة
أي نشا ط اقت صادي في المنطقة وفق أحكام القانون
ونظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة
االقتصادية الخاصة المعمول به.
أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي تقوم
به المؤسسة في المنطقة.
ت عليمات تنظيم أنشطة المؤسسات المسجلة والرقابة
عليها المعمول بها.
أي مرفق تمارس فيه المؤسسة نشاطها االقتصادي.
الموافقة التي تمنحها السلطة للمؤسسة من اج ل مباشرة
العمل في نشا ط اقت صادي معين في المنطقة وفق أحكام
نظام تنظيم البيئة االستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة
االقتصادية الخاصة المعمول به.
الوثيقة التي تمنحها السل طة للمنشأة إلثبات استيفائها
للمتطلبات والشروط الصحية العامة المقررة في
ت عليمات التنظيم.
الوثيقة التي تمنحها السل طة للمنشأة إلثبات استيفائها
لمتطلبا ت وش روط الس المة العامة المقررة في تعليمات
التنظيم.

القانون:
المن طقة:
السلطة:
المجلـس:
القسم:
المؤسسة:
المؤسسة المسجلة:

النشاط االقتصادي:
تعليمات التنظيم:
المنشأة:
ت ص ريح مباش رة العمـــل:

الشهادة الصحية:
شهادة السالمة العامة:

المادة  -3مع مراعاة ما ورد في المادة ()4من هذه التعليمات،عل ى المؤسستة التتي تريتد الح صتو ل علتى الشتهادة
ال صحية أو شهادة السالمة العامة أو تصريح مباشرة العمل ،أن تجه ز منشأتها وفق المتطلبات ال ال زمة
والمحددة لذلك وفقا ألحكام تعليمات التنظيم ،ومن ثم التقدم إلى القسم بطلب للكشتف علتى تلتك المنشتأة
للتحقق من استيفاءها للمت طلبات الالزمة.
المادة  -4يجوز للسلطة أن تمنح المؤسسة الشهادة الصحية أو شهادة السالمة العامة قبل الكشف على منشأتها
شريطة أن يتم الكشف الالحق عليها خالل ثالثين يوما من تاريخ منح الشهادة وذلك وفقا ألحكام ت عليمات
التنظيم.
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المادة  -5يقدم طلب ال كشف عل ى المنشأة على األنموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية والذي يشتم ل على
البيانات التالية:
أ -اسم المؤسسة (طال ب ال كشف) وعنوان المنشأة بصورة مفصلة.
ب -الغاية من الكشف الذي ت طل ب المؤسسة إج راءه على منشأتها.
المادة  -6أ -يقدم طلب ال كشف إل ى القسم مستكمال" جميع البيانات المطلوبة.
ب -يتعين عل ى ضاب ط خدمات المستثم ر أن يتحقق من اشتمال الطلب على البيانات الالزمة ،وذلك قبل
استالمه.
ج -يقوم القسم خ ال ل ( )3أيام عمل من تاريخ تسلم ال طلب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية بتحديد موعد
إلجراء الكشف على أن ال يتجاوز الموعد مدة ( )10أيام عمل من تا ريخ تسلم ال طل ب.
د -يرسل القسم إلى طالب ال كشف ،بواسطة البريد المسجل أو بأي وسيلة تثبت تاريخ اإلرسال ،إشعا را"
يتضمن تاريخ إجراء ال كش ف وغايته والمدة التي ستستغ رقها عملية ال كشف على أن ال تزيد على ()5
أيام عمل.
المادة  -7أ -يج ب أن تتسم عملية ال كشف بالسرعة واالنضبا طية وااللت زام بأهدا ف ون طاق الكشف.
ب  -يتعين إنجاز عملية الكش ف خ الل المدة المحددة لذلك في ا إلشعار المرسل إل ى طالب ال كشف وفق
أح كام الفقرة (د) من المادة ( )6من هذه التعليما ت ،إ ال إذا تعذر ذلك لسبب طارئ ال يم كن للسلطة
تدا ركه.
المادة  -8أ -يتم إعداد تق ري ر عن الكش ف عل ى األنموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية ،حي ث ت عطى نسخة عنه
للشخص المسؤول في المنشأة عند انتهاء الكشف ،ويقدم إل ى القسم مشفوعا" بالتوصيات المناسبة خ ال ل
( )5أيام عمل من تاريخ انتهاء الكش ف.
ب -إذا تبين من تق رير ال كشف عدم استيفاء المنشأة للمت طلبات الال زمة فعل ى القسم إبالغ طال ب الكش ف
بذل ك خال ل ( )3أيام عمل من تاريخ إعداد التقرير وتحديد ،حيثما كان ذلك ممكنا" ،المتطلبات التي يتعين
على طالب الكشف استكمالها من اجل إعادة ال كشف.
ج -تتم إعادة ال كشف على المنشأة خال ل ( )5أيام عم ل من تاريخ تسلم القسم طلبا" بذل ك من المؤسسة،
وتقتصر عملية إعادة ال كشف على التحقق من استكما ل المنشأة للمتطلبات الناقصة.
د -يتم إعداد تقرير عن نتيجة إعادة الكشف وفق أحكام الفق رة (أ) من هذه المادة.
هـ -إذا تبين من تقرير الكش ف أو إعادة ال كش ف استيفاء المنشأة للمت طلبات الال زمة فعل ى القسم إب الغ
طالب الكشف بذلك خالل ( )7أيام عمل من تا ريخ انتهاء الكشف.
المادة  -9أ -إذا لم يقم القسم بإب الغ طالب الكشف بنتائج عملية ال كش ف خالل ( )7أيام عمل من تاريخ انتهاء
ال كشف ،ي عتب ر ذل ك دلي ال" على استيفاء المنشأة للمت طلبات الالزمة.
ب -في حال استيفاء المنشأة للمت طلبا ت الال زمة يتم إعداد الشهادة ال صحية أو شهادة الس المة العامة أو
كليهما ،حسب مقتضى الحال ،وفقا" للنماذج التي يعتمدها المجلس ويتم تسليم الشهادة لطالب ال كشف بعد
دفع بدل الخدمات المبين في ت عليما ت التن ظيم.
المادة  -10تنشر هذه التعليمات في الجريدة ال رسمية.
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