تعليمات رقم (  ) 4لسنة 2001
تعليمات تنظيم اجتماعات المجلس
صادرة بمقتضى الفقرة (ج) من المادة ( )16من قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم ( )32لسنة 2000
استنادا ً لل صالحييات المخولالة للمجلالس االف الفقالرة (ج) مالن المالادة ( )16مالن قالانون منطقالة العقبالة االقت صالادية
الخاصة رقم ( )32لسنة  ،2000قرر المجلس اتباع التعليمات التالية:
المادة  -1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم اجتماعات المجلس لسنة  )2001ويعمل بها من تاريخ إقرارها
من المجلس.
المادة  -2يكون للكلمات والعبارات التالية ييثما وردت اف هذه التعليمات المعانف المخ صصة لها أدناه ما لم تدل
القرينة على غير ذلك:
قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به.
:
القانون
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
:
المنطقة
سلطة المنطقة.
:
السلطة
مجلس المفوضين.
المجلس :
رئيس المجلس.
:
الرئيس
الرئيس أو نائبه عند غيابه يسب مقتضى اليال.
رئيس االجتماع :
المادة -3أ  -يجتمع المجلس مرتين على األقل كل شهر وعند الياجة إلى ذلك بدعوة من رئيساله أو نائباله عنالد
غيابه.
ب -تعقد اجتماعات المجلالس االف مقالر الساللطة االف المنطقالة أو االف أآ م كالان خالر ييالدد االف الالدعوة
لحجتماع.
المادة  -4أ -يجب أن تتضمن الدعوة ليضور االجتماع ما يلف:
 -1مكان انعقاد االجتماع.
 -2تاريخ انعقاد االجتماع وموعده.
 -3جدول األعمال.
ب -يبلالالر رئالاليس االجتمالالاع الالالدعوة إلالالى أع ضالالاس المجلالالس بواسالالطة كتالالاب خ طالالف أو بواسالالطة ال طالالر
اإللكترونية أو مذكرة داخلية وذلك قبل يوم عمل وايد على األقل من تاريخ انعقاده.
المادة  -5أ -يجوز ألآ عضو اف المجلس وبعد االطحع على جدول األعمال الوارد اف الدعوة تزويالد رئاليس
االجتماع خطيا بأآ طلب لزيادة أو شطب أو تعليق أآ أمر على جدو ل األعمالال وذلالك قبالل الموعالد
الميدد لحجتماع.
ب -على رئيس االجتماع بعد االطحع على األمور التف تم تزويده بها واقا أليكام الفقرة (أ) من هذه
المادة تقرير مدى أهمية إدراجها على جدول األعمال لحجتماع الميدد ،وإذا قرر إدراج أآ منها على
جدول األعمال يتم تبلير أعضاس المجلس بذلك قبل موعد االجتماع إن أمكن.
المادة -6أ– يكون اجتماع المجلس قانونيا بيضور أغلبية أعضائه ،على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ب -إذا لم يكتمل النصاب القانونف لحجتمالاع خالحل ن صالا سالاعة مالن الموعالد الميالدد لبدئاله ،ي جالل
االجتماع إلى اليوم التالف من التاريخ الميدد لحجتماع األول ،ويعاد تبلير األعضاس الذين لم ييضروا
االجتماع.
المادة  -7أ -على رئيس االجتماع االلتزام بجدول األعمال الوارد اف الدعوة خحل انعقاد االجتماع ،وعليه طرح
جميع األمور الواردة ايه للنقاش واتخاذ القرار المناسب لكل أمر على يدة.
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ب -إذا انتهى االجتماع دون مناقشة جميع األمور الالواردة االف جالدول األعمالال يالتم تأجيلهالا إلالى أول
اجتماع يعقد بعد ذلك.
المالادة  -8يتخالذ المجلالس قراراتاله بأغلبيالة أ صالوات أع ضالالائه اليا ضالرين االف االجتمالاع علالى أن ال تقالل أغلبيالالة
األصوات عن ثحثة أصوات ،وال يجوز للعضو االمتناع عن التصويت وعلى العضو المخالا تسجيل مخالفته
خطيا اف ميضر االجتماع والتوقيالع عليهالا ،وعنالد تسالاوآ األ صالوات يالرج الالرأآ الالذآ صالوت م عاله رئاليس
االجتماع.
المادة  -9أ -يتم تدوين ميضر االجتماع من قبل أمين سر المجلس أو أآ شخص خر يعينه رئيس االجتمالاع،
ويجب أن يتضمن ميضر االجتماع ما يلف:
 -1مكان انعقاد االجتماع وموعده.
 -2أسماس أعضاس المجلس الياضرين وتواقيعهم.
 -3جدول األعمال المدرج اف الدعوة ليضور االجتماع والتعديحت التف قرر رئيس االجتماع
إدراجها ايه واقا أليكام الفقرة (ب) من المادة ( )5من هذه التعليمات .ويتم تنظيم ميضر
االجتماع واقا للمواضيع المطروية على جدول األعمال.
 -4القرارات المتخذة بشأن األمور المدرجة على جدول األعمال.
 -5تقييد أآ رأآ مخالا متخذ اف االجتماع.
 -6األمور التف تم تأجيلها من جدول األعمال إلى االجتماع الحيق.
ب -على رئيس االجتماع التأكد من تدوين ميضر االجتماع واقا أليكام الفقالرة (أ) مالن هالذه المالادة.
ويتم توقيع ميضر االجتماع اف نهاية كل اجتماع من جميع أعضاس المجلس الياضرين ،على أن يتم
توقيع الميضر من رئيس االجتماع بعد توقيعه من األعضاس اآلخرين ويعتبر توقيع رئيس االجتماع
مصادقة على أن مكونات الميضر صييية ودقيقة.
ج -على أمين السر تزويد أعضاس المجلس بنسخة ميضر االجتماع المصاد عليها اف اليوم التالف
لتاريخ انعقاده على األكثر .وعلى األعضاس إبداس أآ محيظات بهذا الخصوص ،إن وجدت ،اف اليوم
التالف على األكثر وعلى أمين السر بعد موااقة رئيس االجتماع تصيي الميضر تبعا لذلك.
د -يقوم أمين سر المجلس بيفظ جميع مياضر اجتماعات المجلس اف الم كالان المخ صالص لالذلك االف
السلطة وتعامل هذه المياضر بسرية وال يجوز اإلاصاح عنها ألآ جهة غير مختصة.
المادة  -10أ -تعتبر جميع القرارات التف تصدر عن أغلبية أعضاس المجلس ملزمة إال أن يتم إلغائها أو من قب ل
قرار اليق صادر عن أغلبية أعضاس المجلس.
ب -على أمين سر المجلس توثيق جميع القرارات التف يتخذها المجلس وتمرير كالل قالرار علالى كالل
عضو كان ياضر ا وقت اتخاذ القرار من أجل توقيعه ،ومن ثم يقوم أمين السر بإرسال نسخة موقعة
عن القرار إلى الجهة المعنية اف السلطة خحل يالومف عمالل علالى األكثالر مالن تالاريخ االجتمالاع الالذآ
صدر ايه القرار لغايات العمل على تنفيالذها واتخالاذ اإلجالراسات الحزمالة بشالأنها ،ويسالتثنى مالن ذلالك
القرارات التف لها صفة االستعجال اييالدد المجلالس لهالا لالدى إ صالدارها جالدول أق صالر للتوقيالع عليهالا
وإرسالها إلى الجهة المعنية لغايات العمل على تنفيذها واتخاذ اإلجراسات الحزمة بشأنها.
ج -ييتفظ أمين سر المجلس بنسخة القرار األصلية الموقعة اف المكان الميدد لذلك اف السلطة.
المادة  -11أ -على الرغم مما ورد اف الفقرة (أ) من المادة ( )6من هذه التعليمات ،للرئيس أن يقرر أن المجلس
اف يالة انعقاد دائم إذا كان من المفروض أن يكون جميع أعضاس المجلالس متواجالدين االف المنطقالة،
واف هذه اليالة تتخذ الق رارات بتمريرها على أعضاس المجلس للموااقة الخطية ،شالريطة أن ت صالدر
باإلجماع.
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ب -يقوم الرئيس ومن خحل أمين السر بتمرير أآ مو ضالوع بياجالة إلالى قالرار علالى جميالع أع ضالاس
المجلس للبت ايه.
ج -اف يال عدم موااقة أآ عضو من أعضاس المجلس على أآ موضوع مطلوب اتخالاذ القالرار اياله
واقا أليكام الفقرة (أ) من هذه المادة ،يالتم عالرض المو ضالوع علالى جالدول أعمالال أول اجتمالاع يعقالد
للمجلس.
د -تدون القرارات المتخذة بمقتضى أيكام الفقرة (أ) من هذه المادة ،سواس بالموااقة أو الراض ،واقا
لتسلسل األيداث التف أدت إلى هذه القرارات وتعامل الميا ضر كمياضر يتم تيضيرها والمصادقة
عليها وتوزيعها من قبل أمين سر المجلس بمقتضى أيكام المادة ( )9من هذه التعليمات.
هـ -تخضع القرارات الصادرة بمقتضى أيكام الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أيكام المادة
هذه التعليمات.
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( )10من

