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 2001( لسنة  17رقم )  تاميلتع
 رة العملشباح ميرصتض طلبات فر ى قراراتلع عتراضالا تاميلتع

 
ا لمنطقة هريوطتو يةارثمم تنظيم البيئة االستنظا ( من36ادة)ملا نمأ( ( من الفقرة)2استنادا ألحكام البند) ةردصا

 2001( لسنة 11رقم ) ة الخاصةالعقبة االقتصادي
 

ا هاريوطتو يةارثمم تنظايم البيئاة االساتمن نظاا (36) ةالمخولة للمجلس في الفقرة)أ( من الماد استناداً للصالحيات
 ، قرر المجلس اتباع التعليمات التالية:2001( لسنة 11رقم ) ة الخاصةلمنطقة العقبة االقتصادي

 
لسنة  ملالع ةرشيح مبارصتى قرارات رفض طلبات لع عتراضالاذه التعليمات "تعليمات ه ىمست -1 ادةمال

 خ إقرارها من المجلس.ي" ويعمل بها من تار2001
  
ة لها أدناه ما لم تادل خصصمال يمعانيمات اللتعلي هذه اف دتورا ثمحية لياتلرات اابعت والاملن للكوكي -2ادة ملا
 ك.لذ قرينة على غيرال

قانون منطقة العقبة االقتصادية             القانون :                                                                
 الخاصة المعمول 

 به.                                                                                            
 صادية الخاصة.المنطقة:                                              منطقة العقبة االقت                              
 السلطة :                                               سلطة المنطقة .                              

 .وضينفملجلس ام   :ـسمجللا
 قسم خدمات المستثمر في السلطة. القسم:

ار فاااي ثمتاالساااون التنمياااة االقتصاااادية وؤفاااوض شااام :فـوضملا
 السلطة.

أ  نشااااط تجاااار  أو صاااناعي أو  راعاااي أو                           النشااااط االقتصااااد :  
 خدمي تقوم به المؤسسة في المنطقة.

 ة المسجلة وغير المسجلة.ؤسسملا   :مؤسسةال
ص له مرخوال ةالسلط ىدلل سجملا لشخصا :ةسجلملاؤسسة ملا

صاد  في المنطقة وفق أحكام تط اقشانأ  ارسة مبم
سسات وترخيصها في المؤ سجيلتنظام ولقانون ا

 . المعمول به العقبة االقتصادية الخاصة منطقة
ة من اجل سؤسملل لطةلسا اهحنمالتي ت ةقلموافا ـل:ــمة العرشابمح يرصت

في المنطقة  ني  معدصااقت طاشل في نمعلمباشرة ا
نظام تنظيم البيئة االستثمارية وتطويرها  حكامأ قوف

 .عمول بهلمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة الم
 

باشرة العمل خطيا" ومؤرخا" م حتصري بالذ  يصدره المفوض برفض طل اررن القوكي نأ جبي-أ  -3المادة 
ة ادإع عند اهتاعارم سةسؤملايتعين على ات التي ارتبعالن، كلما كان ذلك ممكنا، امتضين وأ ومسببا"

 لب.م الطديقت
 

 ض.الرفقرار ب حغ طالب التصريالبإ القسم على -ب
 
 لمع( يوم 15ض، خالل )وفمللى اتقدم إن أ هلذ  تقدمت با حيرصلتاطلب  ضفلتي رالمؤسسة ل -أ -4 ةدمالا

، اعتراضا" خطيا"  على األنموذج الذ  يعتمده المجلس لهذه الغايةو رفض لا رارقلغها بت خيرامن ت
 قرار الرفض . ىلع

 
عمل من  يوذلك خالل يوم مع مطالعته عليه لمجلسا ىلحيل االعتراض إيعلى المفوض أن -ب

 تاريخ تقديم االعتراض.
 

لمقاصد الفقرة )أ( من هذه المادة، تعتبر المؤسسة متبلغة حكما بقرار الرفض بعد مرور  خمسة -ج 
 عشر يوما من تاريخ إرساله بالبريد المسجل أو بأ  وسيلة تثبت تاريخ اإلرسال.
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 االعتراضإجراءات 
 
ى عل ممقدلاض تراعالال ماشتامن  يتحقق راض أنالعتتالم اسبامعني لا فظوملاى لع نيعتي -1-أ -5ة داالم

 اض.رتعاال مالاست ذلك قبلو أنموذج االعتراض يف نةبيالمالال مة و  وماتالمعل
وعليه، عند استالم االعتراض، أن يعطي مقدمه وصل استالم مبين عليه تاريخ استالم  -2

 االعتراض.
 

أياام عمال مان تااريخ  (3)بشاأنه خاالل  اريصادر قارا راض وأنتاعالأن ينظار فاي ا سلاالمج ىلع -ب
 ضالعتاراا ويبلا  مقادم، "مؤرخاا" واا" ومسابببالس مكتوجلمار ان قرويكورفعه إليه من قبل المفوض 

 بصورة عنه.
 

ساة اردب ةناماة، حيات تقاوم اللجدقملا تااضارتعاال يللنظار فاة أو أكثر جنكل لشي أن سلجمل  لوجي -د
 ديمتااريخ تقا أياام عمال مان (4)ل لك خاالوذ، سلجالتوصيات المناسبة بشأنه إلى الم ورفع ضااالعتر
 د.مل واحع مويل خال هنبشأ سبمنالر اراذ القاتخلس باجلماوم يقيت ح، تراضعاال

 
المساجل أو بواساطة البرياد  التعليمااتوفق أحكاام هاذه  المؤسسة المعنيةيتم إرسال جميع التبليغات إلى  -6 ةداملا

ماع بياان  باالساتالمبالياد لشاخص مخاول باذلك مقابال توقيعاه  تساليمهاويجاو    وسيلة تثبت تاريخ اإلرساال،بأ  
 صفته .

 
 مية.رسالة ذه التعليمات في الجريده شرتن -7 المادة

 


