تعليمات رقم (  ) 17لسنة 2001
تعليمات االعتراض على قرارات رفض طلبات تصريح مباش رة العمل
صادرة استنادا ألحكام البند( )2من الفقرة(أ) من المادة( )36من نظام تنظيم البيئة االستثمارية وتطويرها لمنطقة
العقبة االقتصادية الخاصة رقم ( )11لسنة 2001
استنادا ً للصالحيات المخولة للمجلس في الفقرة(أ) من المادة ( )36من نظاام تنظايم البيئاة االساتثمارية وتطويرهاا
لمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم ( )11لسنة  ،2001قرر المجلس اتباع التعليمات التالية:
المادة  -1تسمى هذه التعليمات "تعليمات االعتراض على قرارات رفض طلبات تصريح مباشرة العمل لسنة
 "2001ويعمل بها من تاريخ إقرارها من المجلس.
المادة  -2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تادل
القرينة على غير ذلك.
قانون منطقة العقبة االقتصادية
القانون :
الخاصة المعمول
به.
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
المنطقة:
سلطة المنطقة .
السلطة :
مجلس المفوضين.
المجلـس:
قسم خدمات المستثمر في السلطة.
القسم:
مفاااوض شاااؤون التنمياااة االقتصاااادية واالساااتثمار فاااي
المفـوض:
السلطة.
أ نشااااط تجاااار أو صاااناعي أو راعاااي أو
النشااااط االقتصااااد :
خدمي تقوم به المؤسسة في المنطقة.
المؤسسة المسجلة وغير المسجلة.
المؤسسة:
الشخص المسجل لدى السلطة والمرخص له
المؤسسة المسجلة:
بممارسة أ نشاط اقتصاد في المنطقة وفق أحكام
القانون ونظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به .
الموافقة التي تمنحها السلطة للمؤسسة من اجل
تصريح مباشرة العمـــل:
مباشرة العمل في نشاط اقتصاد معين في المنطقة
وفق أحكام نظام تنظيم البيئة االستثمارية وتطويرها
لمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به.
المادة  -3أ -يجب أن يكون القرار الذ يصدره المفوض برفض طلب تصريح مباشرة العمل خطيا" ومؤرخا"
ومسببا" وأن يتضمن ،كلما كان ذلك ممكنا ،االعتبارات التي يتعين على المؤسسة مراعاتها عند إعادة
تقديم الطلب.
ب -على القسم إبالغ طالب التصريح بقرار الرفض.
المادة  -4أ -للمؤسسة التي رفض طلب التصريح الذ تقدمت به أن تقدم إلى المفوض ،خالل ( )15يوم عمل
من تاريخ تبلغها قرار الرفض و على األنموذج الذ يعتمده المجلس لهذه الغاية  ،اعتراضا" خطيا"
على قرار الرفض .
ب-على المفوض أن يحيل االعتراض إلى المجلس مع مطالعته عليه وذلك خالل يومي عمل من
تاريخ تقديم االعتراض.
ج-لمقاصد الفقرة (أ) من هذه المادة ،تعتبر المؤسسة متبلغة حكما بقرار الرفض بعد مرور خمسة
عشر يوما من تاريخ إرساله بالبريد المسجل أو بأ وسيلة تثبت تاريخ اإلرسال.
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إجراءات االعتراض
المادة  -5أ -1-يتعين على الموظف المعني باستالم االعتراض أن يتحقق من اشتمال االعتراض المقدم على
المعلومات الال مة و المبينة في أنموذج االعتراض وذلك قبل استالم االعتراض.
 -2وعليه ،عند استالم االعتراض ،أن يعطي مقدمه وصل استالم مبين عليه تاريخ استالم
االعتراض.
ب -على المجلاس أن ينظار فاي االعتاراض وأن يصادر قارارا بشاأنه خاالل ( )3أياام عمال مان تااريخ
رفعه إليه من قبل المفوض ويكون قرار المجلس مكتوباا" ومساببا" ومؤرخاا" ،ويبلا مقادم االعتاراض
بصورة عنه.
د -يجو للمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر للنظار فاي االعتراضاات المقدماة ،حيات تقاوم اللجناة بدراساة
االعتراض ورفع التوصيات المناسبة بشأنه إلى المجلس ،وذلك خاالل ( )4أياام عمال مان تااريخ تقاديم
االعتراض ،حيت يقوم المجلس باتخاذ القرار المناسب بشأنه خالل يوم عمل واحد.
المادة  -6يتم إرسال جميع التبليغات إلى المؤسسة المعنية وفق أحكاام هاذه التعليماات بواساطة البرياد المساجل أو
بأ وسيلة تثبت تاريخ اإلرساال ،ويجاو تساليمها بالياد لشاخص مخاول باذلك مقابال توقيعاه باالساتالم ماع بياان
صفته .
المادة  -7تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
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