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 مذكرة تفاهم

 بين وزارة الزراعة 
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةو

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 -لقد تم االتفاق على هذه المذكرة بين الطرفين التاليين :
 

 في هذه المذكرة وزير الزراعة. ويمثلها وزارة الزراعة الطرف األول :
 

سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ويمثلهاا فاي هاذه الماذكرة رمايس م لاس  لطرف الثاني :ا
 مفوضين. ال

 
 

 المقدمة 
 

ه بهدف لمعمول بمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة ابمو ب قانون  الخاصة منطقة العقبة االقتصاديةأنشمت لقد 
ة ة المختلفاألنشطة االقتصادي االستثماراتخالل استقطاب  وذلك منفي المملكة  ةصادياالقت القدرةتعزيز 

 .و ذب االستثمارات إليها
 

اظ باتية والحفالتحقيقها توفير الحماية الصحية للثروة الحيوانية والن الوزارةوحيث أن من األهداف التي تسعى 
وارد ياادة دخال المازارعين وديموماة اساتخدام الماعليها وتعزيز الفرص االقتصاادية للمنت اين الازراعيين وز

ي القطاا  فاالطبيعية الزراعية وزياادة إنتااا الااذاا والمنت اات الزراعياة وتهيماة المنااس المناساب لالساتثمار 
 الزراعي. 

 
مقتضااه وبمو ب قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به واألنظماة الصاادرة ب السلطةوحيث أن 
 المخولة بإدارة المنطقة وتنميتها وتطويرها.  هي ال هة

 

 وضع تعليمات لالستيراد والتصدير في المنطقة. صالحيةبالسلطة وحيث أن القانون قد أناط 
 

قتصادية بالعمل على تحقيق األهداف المتوخاة من إنشاا منطقة العقبة اال الطرفانوحيث ت سدت الرغبة لدى 
بسطة مدر ات التعاون وبذل ال هود المشتركة لرفد المنطقة بإ رااات  الخاصة، وذلك من خالل تقديم أقصى

وتهيمتها  ، تتميز بالسرعة والشفافية وذات طابع مؤسسي، ل علها محورا هاما للخدمات والنقل متعددة الوسامط
 لتكون  مقصدا سياحيا واستثماريا رميسا.

 
 -بناا على ذلك فقد اتفق الطرفان على ما يلي :

 
 ( 1المادة )

مل بها من ويع ،سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة(وتسمى هذه المذكرة )مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة 
 تاريخ توقيع الطرفين عليها .

 
 (2المادة )

 تعتبر مقدمة هذه المذكرة وأي ملحق يرغب الطرفان إرفاقه بها  زاا ال يت زأ منها.
 

 (3المادة )
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دل القريناة تاالمذكرة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم  حيثما وردت في هذهالتالية يكون للكلمات والعبارات 
 تشريعاتالفي  المخصصة لهاالتي لم يرد لها تعريف أدناه المعاني والعبارات على غير ذلك، ويكون للكلمات 

 :الموقعين على هذه المذكرة أو أي تشريعات ذات عالقة بالطرفين ةالخاص
 

 ن منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به.قانو القانون:
 وزارة الزراعة. الوزارة :
 وزير الزراعة. الوزير :
 منطقة العقبة االقتصادية الخاصة. المنطقة:

 ا المنطقة .االمملكة ومياهها اإلقليمية باستثن يأراض  منطقة ال مركيـــــة :ال
 سلطة المنطقة. السلطة:
 . ينالمفوض رميس م لس الرميس:

دف هاااأي تشاااريعات أو متطلباااات أو إ ااارااات أو قااارارات ت :والصحة النباتية تدابير الصحة
هااذه ( ماان 12) عليهااا فااي المااادةالمنصااوص  الاايااات لتحقياق
، بمااا فيهااا معااايير المناتئ النهااامي والشااروط الصااحية الماذكرة

للمنت اااات الزراعياااة ومااادخالت اإلنتااااا الزراعاااي وطااارق 
لاااـيب وإ ااارااات الفحاااص والمعايناااة وعملياااات اإلنتااااا وأسا

والموافقة على المنتئ  والرقابـة علياه وفحاص أمااكن تصانيع 
المنت اااات الزراعياااة وإ ااارااات الح ااار الصاااحي وأساااـاليب 
السيطرة واإلبادة وشروط نقل الحيوانات والنباتات واألسااليب 
اإلحصامية وأساليب أخذ العينات وتقيايم المخااطر، ومتطلباات 

ـاقات البيااان المتعلقااة مباشاارة بسااالمة المنت ااات التعبمااـة وبطاا
 الزراعية.

 .لحيوانيةاالنباتات والمنت ات النباتية والحيوانات والمنت ات  :المنت ات الـزراعية
الزراعياااة كالتقااااوي  اإلنتا ياااة ماااادة تااادخل فاااي العملياااة أي مدخالت اإلنتاا الزراعي:

المصانعع  اد العلاف الخاام والعلافووالمخصبات والمبيدات وما
العلفية واألدوية والمستحضرات الحياتية البيطرية  واإلضافات

وبيض التفريخ والصيصان والسامل المنوي الم مد ومنظمات 
 . النمو وما يماثلها

 المنافذ البرية والبحرية وال وية للمملكة في المنطقة. مراكز العبور:
 

 

 (4المادة )
ا مف بكل لتحديد مهام وصالحيات كل طر الطرفينتيبات بين تهدف هذه المذكرة إلى وضع اإل رااات والتر

تدابير واعية يتعلق بالقطا  الزراعي واألنشطة المرتبطة به في المنطقة وتحديد اإل رااات والسياسات الزر
ص على لتخليالصحة والصحة النباتية الوا ب التقيد بها والعمل على تبسيط وتسهيل اإل رااات المتعلقة با

 الزراعية وأي إ رااات أخرى ذات عالقة.المنت ات 
 

 (5المادة )
حكام أب قيد أو أي دامرة أو مؤسسة تحل محل أي منها أو تنبثق عنها بالت السلطة الوزارة وزم كل من تلت -أ

 هذه المذكرة.
 

رفا طة ون المملكعند العمل بهذه المذكرة مراعاة  ميع االتفاقيات الدولية ذات العالقة التي تك الطرفينعلى  -ب
حكومة ألي التنسيق بينهما عند  رفع أية توصيات إلى م لس الوزراا بشأن إبرام الالطرفين  ، وعلىفيها 

 ة.إذا كان من شأنها التأثير على المنطقذات عالقة بالقطا  الزراعي دولية   ةاتفاقية أو معاهد
 
لتأثير على ديالت تشريعية من شأنها ابني أي سياسات أو تعتبالتنسيق بينهما قبل وضع أو  الطرفانيلتزم  -ا

 القطا  الزراعي واألنشطة الزراعية المرتبطة به في المنطقة.
 

 (6المادة )
 بشأن التخليص على المنت ات الزراعية:على تطبيق اإل رااات التالية  الطرفانيتفق 
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 المنت ات الزراعية الواردة إلى المنطقة:  -أ

لتداول االواردة من مراكز العبور إلى المنطقة مباشرة لاايات  المنت ات المستوردة منشأ دول أخرى -1
أماا  ، السالطةأو التصنيع فيها، حيث يتم فحصها والتخليص عليها عند دخولها إلى المنطقة مان قبال 
ي رأ عليها أعند دخولها إلى المنطقة ال مركية فال يتم إ راا الفحوصات عليها ثانية وذلك طالما لم يط

 وفقا للتشريعات المعمول بها.  الوزارةتم فحصها من قبل في وإال تايير

ى، حيث المنت ات المستوردة منشأ الدول األخرى الواردة إلى المنطقة عبر المراكز الحدودية األخر -2
مركياة أو للمنطقاة ال للسالطة يتم فحصها والتخليص عليها  مركيا لادى المراكاز ال مركياة التابعاة 

 لك.حسب رغبة المستورد أو الما

وم بماا فاي ذلاك الفحاوص الالزماة ومعلقاة الرسا المنت ات المخزنة في البونادد )مكتملاة اإل ارااات -3
ال مركية فقط( والمصادرة إلاى المنطقاة، حياث ياتم إدخالهاا دون الحا اة إلاى إ اراا أي فحوصاات 
واالكتفاا بصور مصدقة عن الفحص والموافقات والرسوم ودون الحا ة إلى دفع أي رسوم مكاررة 

 عند إدخالها إلى المنطقة. 

تم ياالمنت ات المخزنة في المناطق الحرة )غير مكتملة اإل رااات( والمصادرة إلاى المنطقاة، حياث  -4
ة فحصها والتخليص عليها عند خرو ها من المناطق الحرة أو قبل دخولها إلى المنطقة بحسب رغبا

 المستورد أو المالك  مع مراعاة أحكام الح ر الزراعي. 

ال مركية  ات المصنعة والمواد الخام سواا كانت مستوردة أو منت ة محليا والواردة من المنطقةالمنت  -5
إلاى المنطقاة، حياث يااتم إدخالهاا دون الحا اة إلااى إ اراا أي فحوصاات حتااى وإن نظام بهاا معاملااة 

  مركية. 

م تنظيم حيث يت المنت ات المنت ة محليا في المنطقة ال مركية والمرت عة من دول أخرى إلى المنطقة، -6
صات بيان إدخال  مركي للمنطقة مع بيان أسباب اإلر ا  بصورة علمية ومبررة وإ راا كافة الفحو

 الالزمة وكأنها منت ات مستوردة للمملكة ألول مرة. 

 
 المنت ات الزراعية الواردة إلى المنطقة ال مركية عبر المنطقة: -ب

خلايص إلى المنطقة ال مركياة عبار المنطقاة، حياث ياتم التالمنت ات المستوردة منشأ دول أخرى الواردة 
عليها  عليها إما لدى دامرة ال مارك العامة في العقبة أو تحويلها مرصصة وإ راا الفحوصات والتخليص

 في المركز ال مركي المعني في المنطقة ال مركية حسب رغبة المستورد أو المالك. 
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  ة في المنطقة:المنت ات الزراعية المصنعة أو المنت -ا

قاة المنت ات المصنعة أو المنت ة في المنطقة أو المساتوردة منشاأ دول أخارى والمصادرة مان المنط -1
ت ومرت عة إليها، حياث ياتم تنظايم بياان إدخاال للمنطقاة وإ اراا كافاة الفحوصاات الالزماة كمنت اا

 مستوردة للمملكة ألول مرة ويتم اعتماد نتامئ الفحص الذي تم في المنطقة. 

على هذه  حق الرقابةللوزارة المنت ات المصنعة أو المنت ة في المنطقة والمتداولة فيها، حيث يكون  -2
 الساالطةعلااى أن يااتم التنساايق مااع  المنت ااات وفقااا للتشااريعات ذات العالقااة فااي المنطقااة ال مركيااة،

 وإخطارها بشأن إ رااات الرقابة التي سيتم اتخاذها. 

والمصدرة إلى دول أخرى، حيث يشترط إصدار شهادات صحية لها المنت ات المصنعة في المنطقة  -3
ن يتم بعد إ راا الفحوصات الالزمة الحسية والمخبرية وفي أسر  وقت ممكن على أ الوزارةمن قبل 

 بشأن إصدار الشهادات الصحية.  السلطةالتنسيق مع 

حا ة إلى تم إدخالها دون الالمنت ات المخزنة في المنطقة  والمصدرة إلى المنطقة ال مركية،  حيث ي -4
 إ راا أي فحوصات حتى وان نظم بها معاملة  مركية. 

 
 (7المادة )

في  هي ال هة المختصة بمنح المؤسسات تصريح مباشرة العمل في األنشطة االقتصادية السلطةتكون  -أ
باتي نتاا النر  اإلالقطا  الزراعي في المنطقة كمصانع المبيدات واألسمدة والمواد البيولو ية البيطرية ومزا

لك تت ة عن على قبول تلك التصاريح وقبول البضامع النا الوزارةوالحيواني والمسالخ وغيرها، وتوافق 
 . الوزارةاألنشطة واعتبارها وكأنها مرخصة من قبل 

 
يح ة للتصرباالشتراطات والمتطلبات الفنية الكاملة الخاصة الالزم السلطةعلى تزويد  الوزارةتوافق  -ب

 عة هذه مرا للسلطةنشطة االقتصادية في القطا  الزراعي في المنطقة وأية تعديالت تطرأ عليها، وي وز لأل
اية توى الحمل عن مس، على أن ال يتم النزو المتطلبات وتعديلها وفق ما تراه متفقاً والطبيعة الخاصة للمنطقة

 لدولية المتعلقة بذلك.المعايير ا إلىالوطني المو ود في المنطقة ال مركية وباالستناد 
 

 (8المادة )
 إنتاا عي  وأماكنالرقابة الالحقة  على األنشطة االقتصادية في القطا  الزرا إ رااات عن مسؤولةالسلطة  تكون

داب انت ةالوزارأن تطلب من  وللسلطةوتداول المنت ات الزراعية  ومدخالت اإلنتاا الزراعي في المنطقة، 
 الااية.لهذه  السلطةام وفقاً لألحكام والشروط التي تضعها موظفين للقيام بهذه  المه

 
 
 

 (9المادة )
اعة هي ال هة المختصة بإصدار رخص االستيراد والتصدير، وفي حال احتاواا قاوامم البضا السلطةتكون  -أ

حد ظام مونفيتم اعتماد الوزارة التي تحتاا إلى رخص على ذات البضاعة المو ودة في القوامم المعتمدة في 
الارخص الصاادرة مان الاوزارة وتعتماد  ،إلصدار الرخص فاي المنطقاة والمنطقاة ال مركياةلتلك البضااعة

طقة إلى أن تخضع البضاعة التي ال تخضع للرخص في المنفللوزارة . أما في حال اختالف القوامم، السلطة
 لدى دخولها المنطقة ال مركية.  الوزارة رخص الصادرة عن 

 
الزراعية  بقوامم دورية عن البضامع الممنوعة والمحظورة من المنت ات السلطةعلى تزويد  الوزارةتوافق  -ب

راعياة ومدخالت اإلنتاا الزراعاي والمواصافات المتعلقاة بالمنت اات الزراعياة وكاذلك قاوامم المنت اات الز
 .الوزارة ومدخالت اإلنتاا الزراعي الخاضعة لرخص استيراد أو تصدير غير تلقامية من 

 
 (10مادة )ال

 وأصااناف الحاصااالت الزراعيااة وعلااف الحيااوانال هااة المخولااة رساامياً بتساا يل المبياادات  الااوزارةتعتباار 
 والمستحضااراتواألدويااة والمخصاابات الزراعيااة ومنظمااات النمااو والحيوانااات واألصااناف النباتيااة ال دياادة 

 . العالقة البيطرية وأي مادة أخرى يشترط تس يلها من الوزارة وفقا للتشريعات ذات
 

 (11المادة )
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 لتقيد بهااة الوا ب تدابير الصحة والصحة النباتيوتطوير وتنفيذ وضع بالتنسيق بينهما قبل  الطرفانيلتزم    -أ
 والتي من شأنها التأثير على المنطقة ودون اإلخالل بأحكام التشريعات ذات العالقة. 

 
اذ أي ة لدى اتخلنباتيولية المتعلقة بتدابير الصحة والصحة اعلى اعتماد المبادئ واألحكام الد الطرفانيوافق  -ب

 إ رااات تحكم الت ارة في المواد الزراعية ومنها على و ه الخصوص ما يلي: 

ملكة على في الم المطبقة في الدول األخرى معادلة لتلك المطبقةالصحة والصحة النباتية اعتبار تدابير  -1
ية الصح ل بشـكل موضوعي أن تدابيرها تحقق مستوى الحمايةأن يتم اعتمادها إذا أثبتت تلك الدو
 .المطلوب لإلنسان والحيوان والنبات

ن الدول يز بيتدابير إلى الحد الالزم لحماية صحة اإلنسان والحيوان والنبات دون تميتطبيق هذه ال  -2
 .المصدرة أو بينها وبين المملكة

نسان أو صحة اإللزم لتحقيق مستوى الحماية المطلوب تدابير للت ارة إال بالقدر الالهذه الدم تقييد ع  -3
 الحيوان أو النبات.  

 
 

 (12المادة )
 ضروريلالمتخذة ي ب أن تكون بالشكل اأن تدابير الصحة والصحة النباتية على االعتراف ب الطرفانيوافق 

 مناسب لتحقيق األهداف التالية : الو
كامناات ن المخاطر النات ة من دخاول اففاات واألماراض أو الحماية صحة الحيوان والنبات في المملكة م  -أ

 المخاطر.  العضوية الحاملة لألمراض أو المسببة لها إلى المملكة أو انتشارها فيها، أو للتقليل من هذه
 
لسموم أو حماية صحة اإلنسان والحيوان في المملكة من المخاطر النات ة من اإلضافات أو الملوثات أو ا  -ب

 اعي.ات العضوية المسببة لألمراض والمو ودة في المنت ات الزراعية أو مدخالت اإلنتاا الزرالكامن
 
ل ن دخومحماية صحة اإلنسان من المخاطر النات ة من األمراض التي تحملها المنت ات الزراعية أو   -ا

 اففات أو انتشارها.
 
 ى المملكة أو انتشارها فيها.منع أو الحد من أي أضرار أخرى نات ة من دخول اففات إل  -د
 

 (13المادة )
الت اإلنتااا اإل رااات الالزمة للتأكد من استيفاا المنت اات الزراعياة ومادخعلى أن يتم اتخاذ  الطرفانيتفق 

لك توافق الزراعي للشروط الصحية والفنية بما فيها إ رااات المعاينة والفحص والرقابة على أن يراعى في ذ
 اً فيها.اإلرشادات الدولية و متطلبات االتفاقيات ذات العالقة التي تكون المملكة طرفاإل رااات مع تلك 
 

 (14المادة )
مرفقة كن حظر استيراد أو تصدير المنت ات الزراعية ومدخالت اإلنتاا الزراعي ما لم تعلى الطرفان يوافق 

ً بشهادة صحية معتمدة تؤكد توافقها مع متطلبات الصحة والصحة النباتية   للتوصايات المتعلقة بها ومعـدة وفقاا
  المتعارف عليها دولياً.

 
 (15المادة )

لبشري ستهالك ادة لالفيما يتعلق بإ رااات فحص المنت ات الزراعية المستوردة النباتية منها والحيوانية المع   -أ
 لي وثيقة العمقة فذات العال ألطرافاالتي تم االتفاق عليها بين  على اعتماد المبادئ  الطرفانيوافق ، 

 لاذاا رقمادارة إالمعيارية والتقرير المتعلق بالمتطلبات الالزمة لعمل النظام المرفق بقرار موافقة م لس 
  .3/7/2001( بتاريخ 484/1/15/1564)ص 

 
ه أناوا  هاذ دتحديامن تلك المبادئ المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة على و اه الخصاوص،  -ب

لاى ( ، و إدخاال هاذه األناوا  إHS CODEوفقا لرمزها المعرف في النظام المنسق العاالمي ) المنت ات
(، ويعتماد هاذا البرناامئ ASYCUDA"األسايكودا"    ) بالسالطةالبرنامئ ال مركي المحوسب الخااص 

 لتحديد اإل رااات المتعلقة بكل نو .
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 (16المادة )
هي  ارةلوزاون ، تكلزراعية المستوردة المعدة لالستهالك البشريالمنت ات ايما يتعلق بإ رااات التخليص على ف

لشروط ا ارةالوزأو رفضها أو تعليق دخولها، على أن تراعي  هذه المنت اتإرساليات  لال هة المسؤولة عن قبو
 التالية عند التخليص على هذه المنت ات :

 
 لسلطةاكون وت ،لسلطةاالصحية المعتمد من تم اعتماد مبادئ نظام الرقابة المبني على در ة الخطورة ي  -أ

 .واإلشراف على أداا عمل النظام ،مسؤولة عن إدارة المعلومات المتعلقة به
 
 ي ب توفير الكوادر المؤهلة والقادرة على تطبيق تلك المبادئ وضمان حسب تنفيذها . -ب
 
 .لمنوي اتخاذهاابكافة اإل رااات  سلطةالإبالغ   -ا
 

 (17المادة )
علااى أن اتخاااذ أو تعااديل أيااة قاارارات بشااأن إ اارااات الرقابااة علااى اسااتيراد المنت ااات  الطرفااانيوافااق   -أ

ت الزراعية ومادخالت اإلنتااا الزراعاي إلاى المنطقاة ينبااي أن ياوفر حماياة المساتهلك ضامن المساتويا
ارساات دة والممالمقبولة من المخااطر، ويفاي بالمتطلباات الدولياة المتعلقاة بساالمة هاذه المنت اات وال او

 الت ارية العادلة. 
 
عااة علااى اعتماااد القواعااد الفنيااة والمواصاافات الخاصااة باألغذيااة والصااحة العامااة والزرا الطرفااانيوافااق  -ب

ا المنصوص عليها في التشريعات ذات العالقة عناد تقريار صاالحية المنت اات الزراعياة ومادخالت اإلنتاا
 المواصافاتالقواعد الفنية والمواصافات فتطباق القواعاد الفنياة و الزراعي المستوردة ، و إذا لم تتوافر تلك

لمواصافات االدولية الصادرة عن المنظمات الدولية أو اإلقليمية ذات العالقة مثل ل نة دساتور األغذياة، أو 
ى عالقة، علالفنية والمواصفات  الخاصة بالشركاا الت اريين وبالتشاور مع ال هات األردنية الرسمية ذات ال
 ا.  طرفا فيه أن يبنى كل ذلك على أسس علمية لضمان التوافق مع اتفاقيات الت ارة الدولية التي تكون المملكة

 
لعالميااة، علااى التقيااد بالتزامااات المملكااة ت اااه المنظمااات الدوليااة ومنهااا منظمااة الت ااارة ا الطرفااانيوافااق   -ا

تعلاق الصاحية التاي تتخاذها المملكاة فيماا ي وخصوصا االلتزامات المتعلقة بإخطار المنظمة عن اإل رااات
 بتدابير الصحة والصحة النباتية والمنت ات الزراعية ومدخالت اإلنتاا الزراعي.

 
 (18المادة  )

متها تقوم األطاراف ذات العالقاة بفحاص المنت اات الزراعياة والرقاباة عليهاا  داخال المنطقاة للتأكاد مان ساال
 ،حية الممنوحاة لاه بمو اب القاوانين ذات العالقاة المعماول بهماا لالستهالك البشري كل طرف حساب الصاال

وعلى أن ال  على توفير االختبارات في المختبرات الخاصة بها وبواسطة الفنيين التابعين لها،الوزارة وتعمل 
 ة .يخل ذلك بأية أحكام أو شروط خاصة منصوص عليها في التشريعات ذات العالقة والمطبقة داخل المنطق

 
 (19دة )الما
ات لى المنت علرقابة بتوفير الكوادر البشرية الالزمة للقيام باألعمال اليومية المتعلقة باالوزارة تقوم    -أ

ق ا عة وثاممال مر، ومن هذه األع الزراعية المستوردة النباتية منها والحيوانية المعدة لالستهالك البشري
نت ات ه المنات وفحصها، والقيام بإ رااات إدخال هذإدخال هذه المنت ات، وفحص اإلرساليات وأخذ العي

 أو تعليق إدخالها أو رفضها. 
 
إلنتاا مدخالت او بتوفير الخدمات المخبرية الالزمة لتحليل عينات المنت ات الزراعية الوزارة كما تقوم  -ب

 الطرفين ة، علىيللتـأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية المتعلقة بها. ولهذه الاا الزراعي
ور فحص فبنتامئ ال السلطةمعاملة عينات هذه المنت ات المراد فحصها بأولوية عالية من حيث تزويد 

ات ويشمل ذلك على و ه الخصوص فحوصات متبقيالطرفان ظهورها  وخالل المدة التي يتفق عليها 
 المبيدات. 

 
 (20المادة )

افخر وتزويده بكل ما يلزم لتحقيق الاايات المنصوص  للطرفعلى تقديم الدعم الكامل  الطرفينيتفق كل من  
( من هذه المذكرة، ومن ذلك االتفاق على إنشاا مختبر في المنطقة للقيام بكافة الخدمات 19عليها في المادة )



 

 
 للتوقيع

 7 

المخبرية الالزمة وتزويد هذا المختبر باأل هزة والمعدات الالزمة والكوادر الفنية المتخصصة وتشايل هذا 
 مختبر والمحافظة عليه وفق أفضل الممارسات المتعلقة بذلك.ال
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 (21المادة )
 على ما يلي:  الطرفانيوافق 

األحكام علقة بتبادل كافة المعلومات ذات العالقة، ومنها على سبيل المثال ال الحصر المعلومات المت   -أ
لكة ت اه المم ا الزراعي والتزاماتاإل رااات التي تحكم الت ارة في المنت ات الزراعية ومدخالت اإلنتا

قة، ذات العال  اريةالمنظمات الدولية واإلقليمية بشأن إ رااات الصحة النباتية والحيوانية واالتفاقيات الت
الصادرة  وثامقوالمواصفات والقواعد الفنية والشهادات الصحية الصادرة عن الدول األخرى، والتقارير وال

 عالقة. عن المنظمات الدولية ذات ال
 
ال تماا  التبادل المعلومات والوثامق والمراسالت ذات العالقة بحيث يتم الطرفين تسمية ضباط اتصال بين  -ب

 كلما دعت الحا ة وعلى أن ال تكون رتبة هؤالا الضباط أقل من رميس قسم . 
 
ولية ولها إقليمية أو دأو إشراكه في أي ا تماعات أو مفاوضات أو مشاورات محلية أو   افخرالطرف إعالم  -ا

 عالقة بتطبيق أحكام هذه المذكرة. 
 
 افخر.  الطرفقبول الشهادات والوثامق واألوراق واألختام والتواقيع والمراسالت الصادرة عن   -د
 
ر انية توفيى إمكافخر، ودراسة مد الطرف توفير المساعدة الفنية والتدريب والتأهيل الالزم للكوادر في -هـ

ت ختبرانقل ووسامل االتصال والمعدات واأل هزة الالزمة للفحص وأخذ العينات وأدوات الموسامل ال
 وغيرها.

 
اعي طا  الزرة بالقالقيام بما يلزم لتبسيط تدابير الصحة النباتية والحيوانية وأي إ رااات أخرى ذات عالق -و

ارات القر واإلسرا  في اتخاذ ورفع سويتها في المنطقة، من حيث ت نب االزدوا ية والتكرار في العمل
 المتعلقة بتلك اإل رااات واإلسرا  في تنفيذها. 

 
 (22المادة )

تفاقيات تلك اال االتفاق مع أي  هات حكومية أخرى لتنفيذ أحكام هذه المذكرة، على أن يتم إدخال للطرفين وز ي
ل متفق عليها كام الكن التقيد باألحمسؤولة ع ألطرافامن هذه المذكرة ، وتكون  ميع هذه ( 1إلى الملحق رقم )
 ضمن اختصاصها.

 
 (23المادة )
 على آلية لضبط المخالفات للقانون وقانون الزراعة بما يحقق أهداف المنطقة وأهداف الصحة الطرفانيتفق 

 . ولاايات تنفيذ أحكامطرفالعامة والسالمة العامة في المنطقة وت نب تضارب الصالحيات والمهام الخاصة بكل 
 بوضع ملحق بهذه المذكرة يبين إ رااات و آلية ضبط المخالفات. الطرفانهذه المادة، يلتزم 

 
 (24المادة )

ك ن إلى ذلل الطرفاأثناا التطبيق العملي لهذه المذكرة ودياً، وإذا لم يتوص الطرفينيتم حل أي خالف بين    -أ
 ً  ن تاريخزا من هذه المذكرة اعتباراً م ويتولى م لس الوزراا الفصل بالخالف ويعتبر قراره ملزما

 صدوره.   
 
من الوزير  والرميس تقريراً يتضمن عرض الخالف على م لس الوزراا ويعرض كل طرف  كل يرفع -ب

 ح ته واالقتراحات التي يراها مناسبة لحسم النزا .
 

   (25)المادة 
ة في ات المتبعميا وذلك وفق ذات اإل رااوتعديلها كليا أو  ز مرا عتهاهذه المذكرة الموقعين على  للطرفين
 . إقرارها

 
 ( 26المادة )

تم توقيع هذه المذكرة من قبل أصحاب الصالحية بمقتضى التشريعات النافذة من ثالث نسخ سلم كل طرف نسخة 
 منها وأودعت النسخة الثالثة لدى مكتب رميس الوزراا .
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مدينة عمان في المملكة األردنية ، في 2001 /    /    فقالموااليوم ______ هذا ي فتم توقيع هذه المذكرة 
 . الهاشمية

 
 
 

سلطة منطقة العقبة                           وزارة الـــزراعـة                
 الخاصة االقتصادية
 

 
           ______________________                                                          
______________________  

رميس م لس                  وزير الزراعة                        
 المفوضين
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 (1الملحق رقم )
 

 
 

 اإل رااات التي يتم االتفاق عليها مع األطراف األخرى ذات العالقة بهذه المذكرة 
 

 ل نة أخذ العينات . -
 . Risk- based systemإ رااات  -

 فنية .ل نة المتابعة ال -

 ترخيص األنشطة االقتصادية . -

 مخالفات . -

  


