األسئلة األكثر تكرارا
س /1ما هو دور المديرية العامة لدفاع المدني في الموافقة على منح رصةنة اإلنشنااا
وإذن اإلشغال ورصص المهن للمباني المختلفة ؟
 تعتبر المديرية العامة للندفاع المندني ممةلنة بنددار الوقاينة والمماينة التات نة إحندالجهننا المانمننة لتننراص ص البحنناا بننداا مننن مرحلننة رصةننة اإلنش نااا وانتهنناا
بدشغال المبحى ومح رصص المهن المختلفة .
 تتم في مرحلة رصةة اإلنشااا تمويل بالمخططا التةم م ة للمباني المختلفنةمن أمانة عمان والبلديا والجها المانمة للتراص ص إلى إدار الوقاية والمماينة
التات ة بعد اعتمادها من نقابة المهحدس ن ل تم دراسنة تةنم م هنت المبناني والتأكند
مننن مطابقتهننا التننودا البحنناا الننووحي المعمننول بهننا فنني إدار الوقايننة والممايننة
التات ننة وهنني د كننود الوقايننة مننن المري ن كننود أنظمننة اإلنننتار كننود أنظمننة
اإلوفاا كود المةاعد كود التهوية الم تان ت ة ) ....وبعند التأكند منن مطابقنة
المخططننا للمواصننفا يننتم صتمهننا بخننتم النندفاع المنندني بعنند اسننت فاا الرسننو
المقرر وإعطاا موافقة الدفاع المدني على مح رصةة اإلنشااا .
 في مرحلة إذن اإلشغال يتم تمويل كتاب رسمي من إدار الوقاية والمماية التات ةأو أقسامها الخارج ة من الجها المانمة للترص ص د أماننة عمنان بلنديا .....
) إلبداا الرأي حول مح المبحى إذن إشغال وبحاا على ذلك يتم تمديد موعد كشف
صالل د  )84ساعة كموعد أقةى ل نتم بعند ذلنك التشنف علنى المبحنى والتأكند منن
مطابقنة المبحننى لمننا تنم اعتمنناد فنني مرحلننة رصةنة اإلنشننااا ومخاوبننة الجهننا
المانمة للترص ص بالموافقة على مح أو عد مح إذن إشغال لم ن تحف ت متطلبا
الوقايننة والممايننة التات ننة وكمننا جنناا بالمخططننا المختومننة بخننتم النندفاع المنندني
والتودا المعمول بها في إدار الوقاية .
 فنني مرحلننة رصننص المهننن يننتم تمويننل كتنناب رسننمي إلننى أقسننا الوقايننة الخارج ننةحسب محطقة االصتةنا منن قبنل الجهنة المانمنة للتنرص ص إلبنداا النرأي حنول
مح الترص ص المطلوب ل تم تمديند موعند كشنف صنالل د  )84سناعة منن المبحنى
والتأكننند منننن تنننوف ر متطلبنننا الوقاينننة والمماينننة التات نننة لهنننتا الجننن ا وكمنننا جننناا
بالمخططا المختومة بخنتم الندفاع المندني وفني التنودا المعمنول بهنا فني إدار
الوقاية ل تم مخاوبة الجها المانمة للتنرص ص بموافقنة الندفاع المندني علنى منح
رصةة المهن المطلوبة في حال استتمال جم ع المتطلبا .

السؤال الةاني /منا هني إجنرااا تقنديم الشنتاوي الخاصنة بمتطلبنا السنالمة العامنة فني
المحشآ ؟
 يتم استقبال الشتاوي إما من جها رسم ة أو من قبل المراجع ن أنفسهم. تتولى الجها الرسم ة إرسال كتب إلى إدار الوقاية والمماية التات ة أو أي من المديرياوفي حال الشتاوي من قبل المراجع ن يطلب من المراجع تعبئة الحمنوذ الخنا الموجنود
في محطقة صدمه الجمهور وضمن صحدوق صا بتلك أو يمتن استقبال الشتو من صالل
الهاتف.
 يتم تمويل جم نع التتنب منن الجهنا الرسنم ة أو الشنتاوي المعبئنة علنى نمنوذ الشنتاويإلى رئ س القسم الهحدسي أو رئ س قسم الوقاية والتي يقد بدور بتمديد موعد للتشنف فني
حالنننة أن الشنننتو منننن اصتةنننا إدار الوقاينننة والمماينننة التات نننة و أقسنننامها الخارج نننة د
مخار أنظمة إنتار و إوفاا  ....إلخ .
 فنني حالننة أن الشننتو المقدمننة مننن اصتةننا إدار الوقايننة والممايننة التات ننة و أقسننامهاالخارج ة د مخار أنظمة إنتار وإوفاا  .....إلخ ) يتولى ضابط التشف المعحني بندجراا
التشف وكتابة تقرير كشف يمدد ف ه نتائج التشف ثم يمول التقرير إلى مندير إدار الوقاينة
أو إلننى رئ ن س قسننم الوقايننة فنني الممافظننة ل وننالع عل ننه ثننم تننتم مخاوبننة المنناكم اإلداري
بالتوص ا ويتولى محدوب الدفاع المدني في الممافظة في حالة وجنود متابعنة اإلجنرااا
مع الجها المعح ة .
 فنني حالننة أن الشننتو ل سننص مننن اصتةننا إدار الوقايننة ومننن اصتةننا جهننا رسننم ةسنوا صنري صنمي
أصر مةل د وجود تسرب م ا في المباني تةندعا وتشنققا
 ...إلخ ) يتولى مسؤول الشتاوي أو رئ س قسم الوقاية فني الممافظنة مسنؤول ة تموينل هنت
الشتو إلى لجحة السالمة العامة في الممافظة عن وري محدوب الدفاع المدني بالممافظنة
في حالة وجود ويتولى هتا المحدوب التحس ومتابعة اإلجرااا و إعالمحا بالحت جة .

السؤال الةالث  -:ما هي إجرااا اعتماد الشركا العاملة في مجال السالمة العامة؟
 يقننو مسننؤول القسننم بتقننديم الحمننوذ الخننا بتةننح ف المؤسسننا والشننركا التنني
تتعامننل بمننواد ومعنندا الوقايننة والممايننة التات ننة والمطويننة للمراجننع والتنني توض ن
اإلجراا المطلوب العتماد الشركا العاملة في مجال الوقاية والمماية التات ة.
 يتننولى قسننم االعتمنناد و المواصننفا الوثننائ المقدمننة مننن قبننل المراجننع للتمق ن مننن
اكتمال جم ع الوثائ الممدد في المطوية .
 يتولى قسم االعتماد و المواصفا بتمديد موعد للتشف المسي علنى الموقنع وتوث ن
ذلك على سجل المواع د بم ث ال يتجاوز موعد التشنف عنن  84سناعة منن تناريخ
تقديم الطلب.
 يقو رئ س القسم الهحدسي أو رئ س قسم الوقاية بتمديد ضباو التشف المعح ن دلجحة
التشف) إلجراا التشف المسي على الشركة أو المؤسسنة لغاينا اعتمناد الشنركة او
تجديد االعتماد
 تقو لجحنة التشنف دفني الممافظنة المعح نة) ب ينار الشنركة المعح نة بمرافقنة صناحب
العالقة وتحف ت عمل ة التشف وتوث الحتائج وذلك حسب نوع المعاملة باإلضافة إلنى
إعداد تقرير كشف.
 في حال أن نتائج التشف كانص مطابقة يتم رفع جم ع وثائ المعاملة للجحة االعتمناد
المتلفة من قبل مدير الوقاية والمماية التات ة.
 تقنو لجحننة االعتمناد بتنندق المعاملنة مننر ثان نة وتوث ن نتنائج التنندق علنى الحمننوذ
الخا بتةح ف المؤسسا
 في حال أن نتائج التدق كانص غ ر مطابقة يتم إرجاع المعاملة إلى لجحة التشف.
 في حال أن نتائج التدق مطابقة يتم رفنع المعاملنة  -بعند التحسن ب بالموافقنة للمسناعد
للشؤون الهحدس ة و الفح ة للتةدي عل ها ومن ثنم إلنى مندير الوقاينة والمماينة التات نة
للمةادقة.
 يتم إعاد المعاملة إلى قسنم االعتمناد و المواصنفا السنتتمال إجنرااا االعتمناد إذا
كانص تعتمد ألول مر و يتم دفع الرسو .
 يتم إعداد كتاب موجهه للشركة إلعالمها باالعتماد ح ث يتم اعتماد التتناب منن قبنل
مدير الوقاية والمماية التات ة وتسل مه لةاحب العالقة وت ويد قسم االسنت راد بحسنخة
عن التتاب لالحتفاظ به في ملف الشركة.
 يتم إضافة اسم الشركة على قائمة الشركا المعتمد وتعم م اسم الشنركة علنى جم نع
الممافظا .

 في حال أن نتنائج التشنف كاننص غ نر مطابقنة مسنؤول ة قسنم االعتمناد و المواصنفا
توج ه كتاب للشركة لتةويب أوضاعها.
 بعنند تةننويب الشننركة ألوضنناعها يعننود صنناحب العالقننة مننر أصننر لتمدينند موعنند
لتشف وإتباع نفس الخطوا السابقة.

س /8مننا ه نو معنندل ال ن من الننالز للمةننول علننى موافقننة النندفاع المنندني علننى رصةننة
إنشااا د دراسة مخططا ) أو إذن إشغال أو رصةة مهن ؟
 معدل ال من العا لعا د  )7112هو كالتالي: دراسة المخططا  :د )11دق قة . موافقننة النندفاع المنندني علننى مننح إذن إشننغال د  )1.1يننو عمننل د يننو العمننل 4ساعا ) .
 موافقة الندفاع المندني علنى منح رصةنة مهنن  :د )1.7ينو عمنل د ينو العمنل 4ساعا ) .

