إعطاء الموافقة البيئية ومنح التراخيص عمى المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية
الفئة المستتفيةة الجهات الراغبة باالستثمار مف مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العاـ في المجاالت الصناعية ،الزراعية،
من الخةمة

السياحية ،االستخراجية ،العمرانية.

مكتتتتتتان تقتتتتتتةي

 مديرية التراخيص واالرشاد في و ازرة البيئة

الخةمة

 مديريات حماية البيئة في المحافظات
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انطباؽ الشروط في األنظمة والتعميمات المعموؿ بها وهي:

 نظاـ تقييـ األثر البيئي رقـ  37لسنة  2005ومالحقه
 نظاـ تنظيـ استعماؿ االراضي رقـ ( )6لسنة 2007

 نظاـ ادارة المواد الضارة والخطرة وتداولها رقـ  24لسنة 2005

شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروط  نظاـ المتطمبات البيئية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخداـ الحرؽ المباشر لمصخر الزيتي رقـ ( )75لعاـ
2013
الحصتتتول عمتتتى
 تعميمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لعاـ 2012
الخةمة
 تعميمات ادارة الزيوت المستهمكة وتداولها لسنة 2003
 تعميمات تنظيـ تخزيف ونقؿ ومعالجة السماد العضوي واالتجار به لسنة 2002
 تعميمات الحد والوقاية مف الضجيج لسنة 2003
 تعميمات حماية المصادر المائية لعاـ 2011
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انسجاـ طبيعة المشروع مع السياسة العامة لمدولة

 سنة تسجيل (حةيث وأصمي) :دائرة األراضي و المساحة

 مخطط موقع وترسي (حةيث وأصمي) :البمدية ،هندسة البمديات إذا كاف الموقع خارج حدود التنظيـ،
الوثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتائ
المطموبة

أمانة عماف ،سمطة وادي االردف

 مخطط أراضي (حةيث وأصمي) :دائرة األراضي و المساحة
 إحةاثيات القطعة :دائرة األراضي والمساحة

 مخطط كروكي :يبيف موقع المشروع في قطعة االرض مف مساح مرخص
 شهاةة تسجيل صادرة عف و ازرة الصناعة والتجارة لممنشآت الصناعية

إعطاء الموافقة البيئية ومنح التراخيص عمى المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية
 استةعاء من صاحب العالقة أو كتاب رسمي أو مف أي جهة حكومية تطمب الموافقة البيئية (مؤسسة
تشجيع االستثمار ،دائرة األراضي والمساحة ،هيئة تنظيـ قطاع الطاقة والمعادف ،و ازرة الشؤوف البمدية،

البمديات ،أماف عماف ،أي دائرة حكومية معنية لممشاريع الحكومية).

 تعبئة نموذج المعمومات( خاص بالمشاريع التنموية)

 يقوـ متمقي الخدمة بمراجعة مديرية التراخيص واالرشاد /قسـ التراخيص.
 يقػػوـ متمقػػي الخدمػػة بتقػػديـ الوثػػائؽ المطموبػػة لموظػػؼ قسػػـ الت ػراخيص وذلػػؾ حسػػب األنظمػػة والتعميمػػات
المتعمقة بمشروعه وقد يكوف مف ضمنها كتاب رسمي مف أي جهة حكومية.

 يستمـ موظؼ قسـ الترخيص معاممة متمقي الخدمة في حالة كانت الوثائؽ مكتممة ويقػوـ بتػدقيقها واخبػار
بالنواقص اف وجدت.

 اذا كانػت الوثػائؽ مكتممػة يطمػػب موظػؼ قسػـ التػراخيص مػف متمقػي الخدمػة تقػػديـ طمػب (اسػتدعاي) يبػػيف
فيػػه طمبػػه وبعػػض التلاصػػيؿ عػػف مشػػروعه .وفػػي حالػػة كػػوف المشػػروع مشػػروعا صػػناعيا يقػػوـ الموظػػؼ
بتزويد متمقي الخدمة بالنموذج الصناعي لتعبئته ويتـ ارفاقهما مع المعاممة.

 يقوـ طالب الخدمة بدفع رسوـ التراخيص لدى أميف الصندوؽ في الو ازرة.
إجتتتراءات تقتتتةي
الخةمة

 يقػػوـ موظػػؼ قسػػـ التػراخيص بتحضػػير المعاممػػة لمتمقػػي الخدمػػة مػػع نمػػوذج الوصػػؿ المػػالي ويقػػوـ متمقػػي
الخدمة بتسميمها إلى الديواف لتسجيمها في الوارد.

 تحوؿ المعاممة مف الديواف الى قسـ التراخيص حيث يتـ ادراج المعاممة عمى جدوؿ الكشوفات الميدانية.
 يتـ االتصاؿ هاتلياً مع متمقي الخدمة عند حموؿ وقت الكشؼ الميداني إلعالمه بوقت الكشؼ.
 يقوـ موظؼ القسـ مف ضمف لجنة الكشؼ بإجراي الكشؼ الميداني وتعبئة نموذج الكشؼ.

 يقوـ مقرر المجنػة بتحويػؿ التقريػر الػى لجنػة التػراخيص المركزيػة حيػث تجتمػع المجنػة مػرتيف فػي االسػبوع
كؿ اثنيف واربعاي.

وبناي عمى التعميمات المعموؿ بها تقرر المجنػة
 تقوـ المجنة بدراسة المعاممة واالطالع عمى تقرير الكشؼ
ً
أحد الق اررات التالية:
 )1الموافقتتة عمتتى الموقتتع لمقيتتا بالنشتتاط التتذي يطمب ت متمقتتي الخةمتتة واةراج الشتتروط المطموبتتة لمقيتتا
بممارسة النشاط (موافقة بيئية)

يقػػوـ قسػػـ الت ػراخيص بإعػػداد الكتػػاب الخػػاص بالموافقػػة البيئيػػة لمتمقػػي الخدمػػة واشػػعار بق ػرار المجنػػة

متضمنا الشروط المطموبة ،كما يتـ ابالغ الجهة الشريكة المعنية بقرار المجنة.

إعطاء الموافقة البيئية ومنح التراخيص عمى المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية
 )2عة الموافقة عمى الموقع عنة مخالفة الحيثيات لشروط الموافقة
يقوـ قسـ التػراخيص بإعػداد الكتػاب الخػاص بعػدـ الموافقػة البيئيػة لمتمقػي الخدمػة متضػمناً بيػاف أسػباب
عدـ الموافقة ،كما يتـ ابالغ الجهة الشريكة المعنية بقرار المجنة.

 )3الموافقة عمى الموقتع شتريطة تقتةي ةراستة تقيتي الثتر البيئتي إمتا مبتةئي أو شتامل حستب تصتني
المشروع في مالح نظا تقيي االثر البيئي رق  33لعا  ( 2002ممح رق ( )2ورق ())3

 يتـ مخاطبة متمقي الخدمة وابالغػه بػنف الموافقػة البيئيػة عمػى مشػروعه تتطمػب اجػراي د ارسػة تقيػيـ االثػر
البيئي ويذكر في الكتاب نوع الدراسة اف كانت تقييـ بيئي مبدئي او شامؿ ويرفؽ بالكتاب قائمة خاصػة

بالمكاتب االستشارية المعتمدة لمقياـ بإجراي دراسة تقييـ االثر البيئي.

 يقوـ متمقي الخدمة بتكميؼ أحد المكاتب االستشارية واشعار الو ازرة بذلؾ.

 يقوـ المكتػب االستشػاري بمراجعػة قسػـ تقيػيـ االثػر البيئػي فػي مديريػة التػراخيص واالرشػاد ودفػع الرسػوـ
المطموبة حسب نوع الدراسة.

أ -في حالة طمب ةراسة تقيي الثر البيئي المبةئي ( حسب الممح رق ( )3من النظا ).
 يقوـ المكتب االستشاري بتقديـ الشروط المرجعية لقسـ تقييـ األثر البيئي لمدراسة.

 تقوـ المجنة اللنية لمراجعػة د ارسػات تقيػيـ االثػر البيئػي بمراجعػة الشػروط المرجعيػة وبنػاي عمػى المراجعػة
تصدر قرارها بػالموافقة عميها أو طمب اجراي تعديؿ عميها أو عدـ الموافقة.

 فػػي حالػػة وافقػػت المجنػػة اللنيػػة عمػػى الشػػروط المرجعيػػة ،يػػتـ اعػػداد كتػػاب لممكتػػب االستشػػاري متضػػمناً
الموافقة.

 يقوـ المكتب االستشاري بإعداد الدراسة وتقديـ التقرير لمجنة اللنية.

ػاي عميهػا يػتـ الموافقػة عمػى الد ارسػة أو الطمػب عمػى اجػراي
 تقوـ المجنة اللنيػة بمراجعػة تقريػر الد ارسػة وبن ً
تعديؿ عميها او اجراي دراسة تقييـ بيئي شامؿ أو رفض الدراسة.
 فػػي حالػػة الموافقػػة ،يحيػػؿ قسػػـ الت ػراخيص المعاممػػة الػػى لجنػػة الت ػراخيص إلصػػدار الموافقػػة البيئيػػة ويػػتـ
مخاطبة الجهة الشريكة المعنية بقرار المجنة.

ب -في حالة طمب ةراسة تقيي الثر البيئي الشامل ( حسب الممح رق ( )2من النظا )

إعطاء الموافقة البيئية ومنح التراخيص عمى المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية
 يقػػوـ المكتػػب االستشػػاري بتقػػديـ نبػػذة عػػف المشػػروع الخػػاص بمتمقػػي الخدمػػة لقسػػـ تقيػػيـ األثػػر البيئػػي
لمدراسة.

 يتـ االتلاؽ بيف الو ازرة مف خالؿ قسـ تقييـ االثر البيئي والمكتػب االستشػاري عمػى موعػد ومكػاف الحمقػة
التشاورية وقائمة المدعويف لممشاركة في الحمقة التشاورية.

 تقوـ الو ازرة بتوجيه دعوات لممػدعويف لحضػور الحمقػة التشػاورية مػف الجهػات الحكوميػة المعنيػة وممثمػي
المجتمع المحمي.

 يقوـ ممثؿ الو ازرة مف قسـ تقييـ االثر البيئي بافتتاح الحمقة التشاورية ومتابعة مجرياتها.
 بعػػد عقػػد الحمقػػة التشػػاورية ،يقػػوـ المكتػػب االستشػػاري بإعػػداد تقريػػر عػػف الحمقػػة التشػػاورية واعػػداد وثيقػػة
الشروط المرجعية لمدراسة وتقديمهـ الى الو ازرة.

ػاي عمػى المراجعػة
 تقوـ المجنة اللنية لمراجعػة د ارسػات تقيػيـ االثػر البيئػي بمراجعػة الشػروط المرجعيػة وبن ً
تصدر قرارها بالموافقة عمى الشروط المرجعية أو طمب اجراي تعديؿ عميها أو رفضها.
 فػػي حػػاؿ وافقػػت المجنػػة اللنيػػة عمػػى الشػػروط المرجعيػػة يقػػوـ المكتػػب االستشػػاري بإعػػداد الد ارسػػة وتقػػديـ
التقرير لمجنة اللنية.

ػاي عميهػا يػتـ الموافقػة عمػى الد ارسػة أو الطمػب عمػى اجػراي
 تقوـ المجنة اللنيػة بمراجعػة تقريػر الد ارسػة وبن ً
تعديؿ عميها أو رفض الدراسة.
 فػػي حالػػة الموافقػػة ،يحيػػؿ قسػػـ التػراخيص المعاممػػة الػػى لجنػػة التػراخيص إلصػػدار الموافقػػة البيئيػػة ،ويػػتـ
ابالغ الجهة الشريكة المعنية بقرار المجنة.

 و ازرة الشؤوف البمدية

 تحويؿ صلة استعماؿ االراضي (مجمس التنظيـ
االعمى)

 اصدار تشريعات – نظاـ

المؤسستتتتتتتتتتتتتات

استعماالت

االراضي

 بياف البعد التنظيمي

الشتتتتتريكة فتتتتتي

 بياف تصنيؼ قطع االراضي

تقةي الخةمة
 امانة عماف الكبرى

 التعامؿ مع المعامالت حسب المخطط الشمولي
في االمانة (المجنة التنسيقية)

إعطاء الموافقة البيئية ومنح التراخيص عمى المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية


و ازرة الزراعة



و ازرة الصحة



و ازرة الميا والري



مؤسسة الغذاي والدواي



الجمعية الممكية لحماية الطبيعة



هيئة تنظيـ قطاع الطاقة والمعادف

 في المشاريع الزراعية ومراعاة المسافات عف
المناطؽ الحرجية.

 في مشاريع محطات تحمية الميا والنلايات
الطبية
 في المشاريع الواقعة عمى االحواض المائية
وبالقرب مف مصادر الميا .
 في مشاريع الصناعات الغذائية والدوائية.
 تطبيؽ المسافات المطموبة بيف المشروع وحدود
المحميات

رسو الخةمة

 المقالع

 التراخيص 25 :دينار
 تقييـ االثر البيئي المبدئي 50 :دينار
 تقييـ األثر البيئي الشامؿ 750 :دينار

وقتتتتتتتت انجتتتتتتتاز
الخةمة

 بالنسبة لمتراخيص تحتاج الى  7أياـ في حاؿ عدـ الحاجة الى اجراي دراسة تقييـ االثر البيئي.
 بالنسبة لممعامالت التي تحتاج الى تقييـ األثر البيئػي فإنهػا تحتػاج الػى  45يػوـ مػف تػاريا اسػتالـ تقريػر
دراسة تقييـ االثر البيئي.

