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 م 2019ايار سنة  26هـ. املوافق  1440رمضان سنة  21عمان : األحد 

  م 2019ايار سنة  26هـ. املوافق  1440رمضان سنة  21عمان : األحد 
 

  

م 2019سنة  حزيران 23هـ. املوافق  1440سنة  شوال 19 األحدعمان :   

 م 2019سنة  تشرين األول 9هـ. املوافق  1441سنة  صفر 10 االربعاءعمان : 

 

5601رقم العدد:   

م 2021سنة كانون الثاني  21هـ. املوافق  1442سنة  مجادى اآلخرة 8 اخلميسعمان :   

 

5692رقم العدد:   
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البيئة البحرية والثروة  تعليمات صندوق محاية - 2021( لسنة 1رقم )تعليمات 
نظام ( من 69( من املادة  )هــالفقرة ) مبقتضى أحكامصادرة يف خليج العقبة  السمكية

 2001لسنة  (21)محاية البيئة يف منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة رقم 
 

 

حمةيااا الئ  ااا الئ ويااا  ال ااو   تات مااة  داا     تساامه هاالت المات مااة    -1المااة   

فاي  نشاوهة يخ يامل بهاة نات تاة  (2021السمك ا في خت ج الاقئا لس ا 

 . الجوي   الوسم ا
 

يكون لتكتمة  المةل ا ح  مة      في هلت المات مة  الماةني المخصصاا   -2المة   

 -لهة أ نةت نة لم ت ل القوي ا عته غ و ذلك:
 

 االقمصة يا الخةدا .ن طقا الاقئا  : الم طقا

 قةنون الم طقا المامول به. : القةنون

 ستطا الم طقا. : الستطا

نظةم حمةيا الئ  ا في ن طقا الاقئاا االقمصاة يا الخةداا  : ال ظةم

 المامول به.

 نجتس نفوضي الستطا. : المجتس

  ئ س المجتس. : الوئ س

الم شا   السامك ا د     حمةيا الئ  اا الئ وياا  ال او   : الص        

 بموجب ال ظةم . 

 لج ا إ ا   الص     المشكتا بموجب هلت المات مة . : التج ا        

 

 عضو المجتس المسمه لوئةسا التج ا. : المفوض     
  

لج اااا إ ا    تشااكل فاااي السااتطا لج اااا تماااوله إ ا   الصاا     تسااامه  -أ -3المة   

 -بوئةسا المفوض  عضويا كل نت: (الص    

 ثالثا نت نوظفي الســتطا يسم هم الوئ س بم س ب نت المفوض.  -1

 ن   ب عت الجما ا المتك ا ل مةيا الئ  ا الئ ويا .  -2
 .ن   ب عت ق ة   القو  الئ ويا  الز ا   المتك ا -3
 ن   ب عت اإل ا   المتك ا ل مةيا الئ  ا  الس ةحا. -4
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  ؤسةء الجما ة . يسم همةت في الاقئا نت جما ة  الص ة ي اث  ت -5

  

تكااون ناا   الاضااويا فااي التج ااا ثااالة ساا وا  قةبتااا لتمج ياا  لمااو   -ب 

  اح  . 

( 4(    3ت مهي عضويا أي نت األشخةص المشة  إل هم في الئ  يت   -ج  

نت الفقو   أ( نت هلت المة   بما  ت ب يل له، كمة يجوز إنهةء عضويا 

اجممةعة  نممةل ا   ن عل  تقئته  احضو  ثالث أي ن هم إذا تغ ب عت

 التج ا.

تخماة  التج اا ناات با ت أعضاةئهة نةئئااة لاوئ س التج اا يقااوم نقةناه ع اا   -  

 غ ةبه.

نااوظفي السااتطا المشااة  ناات يساامي الااوئ س ناات باا ت أعضااةء التج ااا  -هـ 

ن  ااة لسااو التج ااا أ( ناات الفقااو   أ( ناات هاالت المااة   1الاا هم فااي الئ اا   

ظاا م جاا  ل أعمةلهااة  تاا  يت ن ةضااو جتسااةتهة  حفاا  ق و هااة يمااوله ت 

  سجالتهة. 

تجممااا التج ااا باا عو  ناات  ئ سااهة أ  نةئئااه نااو  كاال ثالثااا أشااهو عتااه  -  

 أغتئ ااااألقاال ا  كتمااة  عااج ال ةجااا  يكااون اجممةعهااة قةنون ااة ب ضااو  

أعضاااةئهة عتاااه ان يكاااون  ئااا س التج اااا ا  نةئئاااه نااات ب ااا هم،  تمخااال 

ئ ا أدوا  األعضةء ال ةضويت،  ع   تسة ي األداوا  قوا اتهة ب غت

 .التج ايوّجح الجةنب اللي دّو  ناه  ئ س 

لااوئ س التج ااا  عااو  أي ناات ذ ي الخئااو   االخمصااةص لالساام  ة   -ز 

بوأيااه فااي األنااو  الماو ضااا عتااه التج ااا   ن أن يكااون لااه ال اا  فااي 

 المصويج.   

 

اعضةء التج ا أي نصت ا خةدا تمااة ض ناا ال يجوز ان يكون ألي نت  -4المة   

نصااات ا الصااا     ت اااج اةئتاااا إنهاااةء عضاااويمه نااات التج اااا  ت مااال 

 المسؤ ل ا القةنون ا ال ةجما عت ذلك.
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 -تموله التج ا المهةم  الصالح ة  المةل ا : -5المة   

 ضا أ لوية  عمل الص      فقاة لتمشاوياة   الس ةساة  ذا  الاالقاا  - أ

الئ وياااا  ال اااو   السااامك ا  الموظ ااار األن ااال لماااوا   ب مةياااا الئ  اااا 

 الص    .

 ضا ناةي و  أسس اخم ة  الجهة   المشاة يا الماي سا مم تقا يم الا عم  - ب

 المةلي لهة  الموافقا عته ن  هة هلا ال عم.
المصاااة قا عتاااه المشاااة يا المؤهتاااا لت صاااول عتاااه الااا عم الاااالزم نااات  -ج

 الص    .

بم ف ااال المشاااة يا الممولاااا نااات الصااا        اساااا المقاااة يو المماتقاااا  - 

  نمةبامهة.

 إقوا  الموازنا الس ويا لتص    . -هـ

أي نهةم أخوى تقمض هة ائ اا عمل الص     ا  ياوضهة  ئ س التج ا   - 

 عت هة.

 -يموله  ئ س التج ا المهةم  الصالح ة  المةل ا: -6المة   

 نمةباااا ت ف اال قااوا ا  إ ا    تساا  و االنااو  المماتقااا باماال الصاا      - أ

 التج ا.
لت صاااول عتاااه الااا عم الماااةلي  الف اااي  هإعااا ا  نااااةي و الم ه ااال  أسسااا - ب

 إلقوا هة. اله التج التمشة يا نت الص       فاهة 

 فا المقاة يو  ال  اساة   المودا ة  الالزناا لامال الصا       فاهاة  -ج

 لتمجتس . 

المسمف  يت نت الصا     الموق ا عته الاقو   االتفةق ة  المي تئوم نا  - 

  ف  نة تفوضه التج ا بللك.
 

إذا تئ ت لتص     با  نمةباا    اسا المقاة يو المماتقاا بم ف ال المشاة يا  -7المة   

الماي قاةم بممويتهااة أن تتاك االنااوال لام تساامامل لتغةياا المااي خصصاج ناات 

أجتهااة فات ااه نطةلئااا اداا ةب هاالت المشااة يا  المساامف  يت ن هااة ب عااة   

األناااوال الماااي قاااةم بمخص صاااهة ألي ن هاااة إضاااةفا الاااه الفةئااا   القةنون اااا 

المسم قا  لتج ا اعممة  األسس  الضمةنة   اإلجواءا  الالزنا لضمةن 

 إعة   تتك االنوال نا فوائ هة.
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نااة فااي الصاا ة يت الموشاا  ت لالساامفة   ناات أنااوال الصاا      يشااموا -أ -8المااة   

  -:يتي

 نت عموت.  تم ال ةن ا عشوأا  ان يكون أ  ني الج س  -1
ان يكون د ة ا ن موفة  نمة سة لمه ا د   األسمةك  ال يامل في  -2

خو،  لتج ا الم ئج نت ذلك بةآلل ا الماي آأي نه ا ا  يمة   عمال 

 تواهة ن ةسئا  لهة أيضة اتب الوثةئ   الماززا  الالزنا.
 ان يكون حةدال عته  خصا د   سة يا المفاول. -3
سوته عته ان يامم تقا يم الوثاةئ  أ جة ا  نا ال ألفوا  ان يكون نمز -4

  الماززا  المي ت ئج ذلك.
ان يكون نةلكة لقة ب د   نوخص لهلت الغةيا ا  نخوال بةسامخ ام  -5

 هلا القة ب بموجب تفويض خطي نت المةلك األدتي.
 

ي اا  لتج ااا توشاا ح الصاا ة يت غ ااو األ  ن اا ت لالساامفة   ناات أنااوال  -ب 

ت قا قهم لتشاو ا األخاوى الاوا    فاي الفقاو   أ(  الص     شويطا

 أعالت.

لتج ااا احمسااةب نئتااو الماااويض المساام   ألي ناات المساامف يت  فقااة  -ج 

 لمق يوهة.

 
 

 

تامم  األسس  الشو ا المةل ا في المشاة يا الموشا ا لالسامفة   نات   -أ -9المة   

  -فو  في الص    :االمئةلو الممو

المشاااة يا لتج اااا نوضااا ة ف هاااة كةفاااا ن يااامم تقااا يم نقموحاااة  أ -1

المفةداا ل المماتقااا ب شااةاة  المشااو ه  أه افااه  اويقااا ت ف االت 

 الكااوا   الئشااويا  غ وهااة ناات الماتونااة  الالزنااا  ي اا  لتج ااا 

 اتب المزي  نت الماتونة  حسب نة توات ضو  ية.
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 ان يكون المشو ه ن سجمة نا اه اف  غةية  الص    .  -2

ة يا الجمةع ااا  لمتااك المااي تضاامت تشااغ ل تاطااه األفضاات ا لتمشاا -3

  اسمخ ام الكوا   الئشويا نت المجمما الم تي  الص ة يت. 
 

 

ياامم ت  ياا  المئتااو الااالزم لمموياال هاالت المشااة يا ناات أنااوال الصاا       -ب

  فقة لمق يو التج ا.

  

 م. نايف أمحد البخيت 
رئيس جملس مفوضي سلطة 

 منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة
 

******* 

***** 

** 
  


