
 
 ( 114 رقم )  تعليمات

االعتراض على قرارات التنظيم وترخيص االعمار في  إجراءاتتعليمات 
 صةسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخا

 صادرة بموجب قرار مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
 (10/6/2007( تاريخ )315)رقم  

من نظام التنظيم وترخيص االعمار في  (51)المادة من  الفقرة )أ(من ( ااستناداً إلى البند )
 2004لسنة  32منطقة العقبة االقتصادية الخاصة وتعديالته رقم 

 
 1المادة 

االعتراض على قرارات التنظيم وترخيص االعمار في  إجراءاتتسمى هذه التعليمات )تعليمات 
( ويعمل بها من تاريخ نشرها 2007( لسنة )114سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم )

 في الجريدة الرسمية .
 

 2المادة 
المعااني  أو أدنااهيكون للكلماات والعباارات الاواردة فاي هاذه التعليماات المعااني المخصصاة لهاا 

المخصصة لها في نظام التنظيم وترخيص االعمار في منطقة العقبة االقتصاادية الخاصاة ماا لام 
 تدل القرينة على غير ذلك : 

 
 قانون                 : قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به . ال

 المعمول به .  واألبنيةقانون التنظيم          : قانون تنظيم المدن والقرى 
     النظاااام                  : نظااااام التنظاااايم وتاااارخيص االعمااااار فااااي منطقااااة العقبااااة االقتصااااادية 

 الخاصة المعمول به . 
فاي  األشغالترخيص مشاريع االعمار واذونات  إجراءاتلتعليمات             : تعليمات تحديد ا

 الصادرة عن المجلس .  2004( لسنة 59منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم )
 السلطة                : سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة . 

 في السلطة . المجلس               : مجلس المفوضين 
 المفوض              : مفوض شؤون البنية التحتية والخدمات .

مديرياة التخطايط والدراساات وفقاا  أوالمديرية             : مديرية التراخيص ومراقبة االعمار 
 لمقتضى الحال . 

 المدير               : مدير المديرية وفقا لمقتضى الحال . 
رئاايس قساام التخطاايط فااي المديريااة وفقااا  أويس قساام شااؤون اللجااان رئاايس القساام         : رئاا

 لمقتضى الحال . 
( 43اللجنة العليا        : اللجنة العليا للتخطيط والترخيص المشكلة من المجلاس اساتنادا للماادة )

( والمنعقادة بتااريخ 23/2005( في جلساته رقام )370من القانون وبموجب قرار المجلس رقم )
القانون وتكون برئاسة مفاوض  ألحكامقرار يصدر عن المجلس بتعديله وفقا  أي أو 7/6/2005

 شؤون البنية التحتية والخدمات . 
( 43لجنة الترخيص     : لجنة الترخيص ومراقبة االعمار المشكلة من المجلس اساتنادا للماادة )

دة بتااريخ ( المنعقا23/2005( فاي جلساته رقام )371من القانون وبموجب قرار المجلاس رقام )
 قرار يصدر عن المجلس بتعديله باعتبارها الجهة المرخصة .  أي أو 7/6/2005

 رئيس قسم الخدمات : رئيس قسم خدمات الجمهور في المديرية . 



محاامي نظاامي  أوشخص آخر يفوضه المعتارض رساميا  أي أومقدم الطلب        : المعترض 
 موكل من المعترض بتوكيل قانوني .  أردني

قارارات  أولب              : طلب االعتراض على قارار لجناة التارخيص ومراقباة االعماار الط
 التنظيم .

 
 3المادة 

تعتباار لجنااة التاارخيص الجهااة المخولااة بمتابعااة تاارخيص مشاااريع االعمااار وضاابطها والمراقبااة 
والتعليماات  القانون وقانون التنظيم والنظام وهذه التعليماات أحكاممنها وتطبيق  أيالالحقة على 

الصادرة عان المجلاس بهاذا الخصاوص ه ولهاذه الغاياة ه تصادر اللجناة قراراتهاا بشا ن  األخرى
 التالية :  األمور

االعماار الاواردة فاي الماادة  أعماالمان  أليأ . النظر فاي طلاب الحصاول علاى رخصاة اعماار 
 رفضه .  أوالقرار بقبول الطلب  وإصدار( من النظام 29)

( مان 30المادة ) ألحكاماعتبار مشروع االعمار من المشاريع الخاصة وفقا ب. النظر في طلب 
 رفضه .  أوالقرار بقبول الطلب  وإصدارالنظام 

شااروط  أو أحكااام أو أماار أيمصااادقة يتطلبهااا  أوج. النظاار فااي طلااب الحصااول علااى موافقااة 
 رفضه . أوالقرار بقبول الطلب  وإصدارالتعليمات  أووضعت بموجب النظام 

 
 4لمادة ا

القارارات التنظيمياة  أواعتباري تضرر من قرار لجناة التارخيص  أوشخص طبيعي  ألييجوز 
 ألحكااموفقا  إليهامن الطلبات المقدمة  أيالموافقة المشروطة على  أوالموافقة  أوسواء بالرفض 

ر ياوم عشا أربعاة( من هذه التعليماات التقادم بالطلاب لادى السالطة خاالل 3)أ( من المادة )الفقرة 
الاواردة فاي هاذه  واإلجاراءات لألحكاامعمل تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه القرار وذلك وفقا 

 التعليمات .
 

 5المادة 
يفيااد  إشااعاريسااجل طلااب االعتااراض لاادى رئاايس قساام الخاادمات مقاباال  أن. علااى مقاادم الطلااب أ

  ( من هذه التعليمات . 2بتسجيل واستالم الطلب وفقا للملحق رقم )
غير  يسدد لدى صندوق السلطة مبلغ عشرين ديناراً  أن. على مقدم الطلب عند تقديمه الطلب ب 

 مستردة كبدل خدمات.
 

 6المادة 
( المرفااق بهااذه 1المخصااص لالعتااراض وفقااا للملحااق رقاام ) األنمااوذجتم تقااديم الطلااب علااى ياا

 التعليمات .
 

 7المادة 
 ثائق التالية : يرفق بطلب االعتراض الو أنعلى مقدم الطلب 

 . وقائع االعتراض في بنود واضحة ومفصلة . 1
 . الطلب من االعتراض بشكل واضح ومفصل .  2
المحامين النظااميين المجاازينه فاي حاال تمات االساتعانة  ألحد. وكالة قانونية من مقدم الطلب 3

 بمحام.  
 . تفويض رسمي من مقدم الطلب في حال تم التفويض لشخص آخر.  4
ً  . تقريراً 5 ً  هندسيا بمخطط هندساي باديل  يوضح وجهة نظر مقدم الطلب حول االعتراض مدعما

 يبين المقترح الذي يرغب به مقدم الطلب. 



 تؤيد حقه في االعتراض .   أنهابيانات يرى مقدم الطلب  أية. 6 
 تذيل الوثائق المقدمة بتوقيع مقدم الطلب مع ذكر اسمه وصفته وعنوانه. أن. يجب 7
 

 8المادة 
( مان هاذه التعليماات ه يقاوم رئايس قسام 5لدى استالم الطلب وفقا ألحكام الفقرة )أ( من المادة ) 

الخدمات بإحالة الطلب بكامل محتوياته إلى رئيس القسم خالل يومي عمل من تسجيله في ديوان 
مالبسااات المديريااة ويقااوم رئاايس القساام بتشااكيل لجنااة فنيااة لتاادقيق الطلااب وإعااداد تقرياار حااول 

 االعتراض وحيثياته وتنسيب اللجنة .
 

 9المادة 
 . يقوم رئيس القسم بالمهام التالية : أ 
هااذه  أحكااام. تاادقيق الطلااب والت كااد ماان اشااتماله علااى المعلومااات والوثااائق المطلوبااة وفااق 1

 التعليمات. 
م عمل من وثائقه وذلك خالل خمسة عشر يو أومقدم الطلب بضرورة استكمال الطلب  إبالغ. 2

 المعلومات غير مكتملة.  أوفي حال كانت الوثائق  اإلخطارتاريخ تبلغه 
 ( من هذه الفقرة . 2لم يتم استكماله خالل المدة المحددة في البند ) إذا. رفض الطلب 3
( 3لجنة التدقيق خالل ) إلى. على رئيس القسم عند قبوله الطلب من الناحية الشكلية وان يحيله 4

 الرأي بالخصوص.  وإبداءذلك لبيان مطالعتهم عمل و أيام
 أياام أربعاةرئايس القسام خاالل  إلاى. على لجنة التدقيق االنتهاء من المطالعة وتقاديم تقريارهم 5

 عمل تبدأ من اليوم التالي لتسلمهم الطلب. 
اللجنااة العليااا  إلااىالملااو وخالصااته ورأي لجنااة التاادقيق  بإعااداديقااوم  أن. علااى رئاايس القساام 6

عمل من تااريخ  أيام( من هذه التعليمات خالل مدة ال تتجاوز عشرة 13شكلة بموجب المادة )الم
 مطالعة لجنة التدقيق .

 
 10المادة 

هاذه التعليماات  ألحكاام. تعتبر اللجنة العليا هي اللجنة المختصة بالنظر في االعتراضات وفقاا أ 
 م وهذه التعليمات .المنصوص عليها في النظا لإلجراءاتوتمارس مهامها وفقا 

  
نائبه في حال غيابه ه وذلك في المكاان  أو. تعقد اللجنة العليا اجتماعاتها بدعوة من رئيسها 1ب.

 والزمان المحددين في الدعوة . 
. يجوز لارئيس اللجناة العلياا دعاوة مان ياراه مناسابا مان ماوظفي السالطة لحضاور اجتماعاات 2

 قراراتها .  يكون له حق التصويت على أناللجنة دون 
يكاون  أنعلاى  أعضاائها أغلبياة. يكون االجتماع الذي تعقده اللجنة العليا قانونياا بحضاور 1ج. 

 نائبه .  أومن بينهم رئيس اللجنة 
ه وال يجااوز  األقاالالحاضاارين علااى  أعضااائها أصااوات. تتخااذ اللجنااة العليااا قراراتهااا ب غلبيااة 2

و المعتاارض تسااجيل اعتراضااه خطيااا فااي لعضااو اللجنااة االمتناااع عاان التصااويت وعلااى العضاا
يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس  األصواتمحضر االجتماع والتوقيع عليه ه وعند تساوي 

 الجلسة . 
 
 
 

 د . تتولى اللجنة العليا القيام بالمهام التالية : 



ماادة الفقرة )ج( من ال أحكاموفق  إليها. النظر في طلبات االعتراض التي يحولها رئيس القسم 1
 ( من هذه التعليمات . 11)
 المجلس .  إليهايوكلها  أخرىمهام  أي. 2

السار بالمهاام  أماينسارها ه ويقاوم  أماناةاللجناة العلياا ليتاولى  أعضااء. يختاار المجلاس احاد هـ 
 التالية : 

 اللجنة .  أعمالجداول  إعداد. 1
ماعات والقرارات المتعلقة اللجنة بمحاضر االجت أعضاء. تدوين محاضر االجتماعات وتزويد 2

 تعدها .  أوبها وضمان دقتها ودقة التقارير التي تستلمها اللجنة 
 . االحتفاظ بمحاضر االجتماع والقرارات . 3
 تكلفه اللجنة بها . أخرى أعمال أية. 4
 

 11المادة 
 ً  الحالتين التاليتين :  إلحدى تصدر اللجنة العليا قرارها وفقا

القرار التنظيمي ويعتبار قرارهاا  أوعا وت ييد قرار لجنة الترخيص . رفض االعتراض موضو1
 .  إصدارهفي هذه الحالة نافذا بحق المتقدم بالطلب من تاريخ 

القرار التنظيمي وفي هذه الحالة  أو. قبول االعتراض موضوعا ومخالفة قرار لجنة الترخيص 2
 للمجلس للبت فيه . األمريرفع 

 
 12المادة 

( مان هاذه التعليماات 12)مان اللجناة العلياا وفاق الماادة  إلياهبدراسة القرار المحال  يقوم المجلس
 خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يوم عمل .

 
 13المادة 

المنصوص عليهاا فاي هاذه التعليماات ه حساب مقتضاى الحاال ه علاى طلباات  اإلجراءاتتسري 
 .صوص قطعيا المجلس ويكون قرار المجلس بهذا الخ أماماالعتراض المقدمة 

 
 14المادة 

 إلااىكتااب التبليااغ باالقرارات الصااادرة وفقااا لهاذه التعليمااات وتحويلهااا  إعاداديتاولى رئاايس القساام 
علاى العناوان المعاد  بإرساالها أويس قسم الخدمات لتبلياغ مقادم الطلاب وذلاك مقابال التوقياع ه رئ

 من تاريخ صدورها .  أسبوعللتبليغ في الطلب وذلك خالل 
 
 
 
 

 المهندس نادر الذهبي                                                                                       

 رئيس مجلس مفوضي                                                                                        

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة


