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 مذكرة تفاهم 
 بين وزارة الصحة 

 وسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 لقد تّم االتفاق على هذه المذكرة بين الطرفين التاليين:
 

 .هذه المذكرة وزير الصحة وزارة الصحة ويمثلها في   الطــرف األول:
 

سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةة ويمثلهةا فةي هةذه المةذكرة رجةي  م لة    الطـرف الثاني:
 . المفوضين

 
 
 المقدمـة

 
 مول به بهدفلقد أنشجت منطقة العقبة االقتصادية الخاصة بمو ب قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المع 

تلفة و ذب ية في المملكة وذلك من خالل استقطاب استثمارات األنشطة االقتصادية المختعزيز القدرة االقتصاد
 .ليهاإاالستثمارات 

 
لوقاجيةة امسؤولة عن  ميع الشؤون الصحية في المملكة بما في ذلك تقديم الخدمات الطبيةة  الوزارةوحيث أن 

ة ت التعليميرة لها وإنشاء وإدارة المؤسساوالعال ية ومكافحة األمراض ونشر التوعية الصحية بالوساجل المتوف
  ؛الخاصة بالمهن الطبية وترخيص المهن والمؤسسات الطبية أو الصحية أو الحرف المرتبطة بهما

 
واء والماء هي ال هة المسؤولة عن رسم السياسة العامة والرقابة الصحية  على الغذاء والد الوزارةوحيث أن 

  ؛لمملكةنسان حسب القوانين واألنظمة والتعليمات السارية المفعول في اوالمواد التي لها عالقة بصحة اإل
 

متابعةة هي ال هة التةي تتةولى داخةل حةدود المنطقةة المسةؤوليات المتعلقةة بةمدارة المنطقةة و السلطةوحيث أن 
  شؤونها وفقا لصالحيتها بمقتضى القانون ووضع الخطةط والبةراما الالزمةة لتطةوير المنطقةة ووضةع األسة
نطقةة وا بة التطبيق على االستثمار في المنطقة وتس يل المؤسسات والترخيص لها بممارسةة نشةاطها فةي الم

تيش الصحي وترويا المنطقة بالتنسيق مع ال هات ذات العالقة، كما تتولى الصالحيات المتعلقة بم راءات التف
  ؛على الحدود الدولية للمملكة في المنطقة

 
 ؛وضع تعليمات االستيراد والتصدير من وإلى المنطقة بالسلطةط وحيث أن القانون قد أنا

 
بالعمل على تحقيق األهداف المتوخاة من إنشاء منطقة العقبة االقتصادية  الطرفينوحيث ت سدت الرغبة لدى 

الخاصة، وذلك من خالل تقديم أقصى در ات التعاون وبذل ال هود المشتركة لرفد المنطقة بم راءات مبسطة 
بالسرعة والشفافية وذات طابع مؤسسي ل علها محورا هاما للخدمات والنقل متعددة الوساجط، وتهيجتها  تتميز

 ؛لتكون مقصدا سياحيا واستثماريا رجيسا
 

 بناء على ذلك، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
 

 (1المـادة )
ها من بيعمل  وووزارة الصحة( ،  تسمى هذه المذكرة )مذكرة تفاهم بين سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 عليها. الطرفينتاريخ توقيع 
 
 ( 2لمادة )ا
 على إرفاقه بها  زءاً ال يت زأ منها . الطرفانرة وأي ملحق يتفق كعتبر مقدمة هذه المذت
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 ( 3لمادة )ا
 لقرينة علىاتدل م لكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه المذكرة المعاني المخصصة لها أدناه ما ي

 ات الخاصةتشريعا في الهغير ذلك ، ويكون للكلمات والعبارات التي لم يرد لها تعريف أدناه المعاني المخصصة ل
 الموقعين على هذه المذكرة أو أي تشريعات ذات عالقة. بالطرفين
 انون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به.ق    :لقانونا

 الصحة.زارة و    :الوزارة
 نطقة العقبة االقتصادية الخاصة.م    :لمنطقة ا

 طة المنطقة.سل    :السلطة
 راضي المملكة ومياهها اإلقليمية باستثناء المنطقة.أ   :لمنطقة ال مركيةا
 زير الصحة.و    :لوزيرا
 جي  م ل  المفوضين.ر    :لرجي ا
 فوض شؤون البيجة والرقابة والتنفيذ.م    :لمفوضا
الوا ب توافرها في المنشأة أو  الفنيةم موعة المتطلبات   :المتطلبات الصحيةو طلشروا

ف المؤسسة أو المكان والعمليات اإلنتا ية والعاملين والتي تهد
للحد من التلوث والمخاطر الصحية على اإلنسان والبيجة وتصدر 

المنصوص عليها في التشريعات وبقرار من م ل  المفوضين 
ويتم بمو بها حماية الصحة بتحقيق مستوى ، الخاصة بالمنطقة

 الحماية الوطني المطلوب.
 
 ( 4لمادة )ا
 في الم االت التالية: الطرفينهدف هذه المذكرة إلى وضع الترتيبات الالزمة بين ت
حة األمراض داخل ( من هذه المذكرة ومكاف6اإل راءات المتعلقة بتقديم الخدمات المنصوص عليها في المادة )  -أ

 نطقة وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين .الم
 
طبية إ راءات منح المؤسسات تصريح مباشرة العمل في األنشطة الطبية والعال ية وترخيص المهن ال -ب

 وتس يلها في المنطقة وإ راءات الرقابة الالحقة على تلك األنشطة .
 
 الالزمةو -لصحي في المنطقة ال مركيةالتصريح االتي تقابل –إ راءات منح الشهادة الصحية في المنطقة -ج

 على تلك األنشطة . ةلمباشرة األنشطة االقتصادية في المنطقة وإ راءات الرقابة الالحق
 
 .ي المنطقةالدواء فواإل راءات المتعلقة بفحص الغذاء والماء والدواء المستورد والرقابة على الغذاء والماء  - د
 
 يدالنيةستيراد وتصدير األدوية والمستحضرات واأل هزة الطبية والصاإل راءات المتعلقة بتس يل وا -ـه

 والمخبرية والمواد الكيماوية وتداولها.
 
 ( 5لمادة )ا

اطنين حة الموه المذكرة هو حماية صذعلى أن الهدف األساسي الوا ب أخذه بعين االعتبار في ه الطرفانيوافق 
لصحية اتطلبات على اعتماد الشروط والم الطرفانولهذا يتفق  في المملكة ، وعدم التفريط بذلك بأي شكل كان ،

روط ذه الشهمرا عة  لسلطةلطقة ال مركية، وي وز نالتي ال تقل عن مستوى الحماية المطلوب والمطبقة في الم
ً والطبيعة الخاصة للمنطقة، على أن ال يتم النزول ع  ى الحمايةن مستووالمتطلبات وتعديلها وفق ما تراه متفقا

 التعديالتب زارةالووباالستناد إلى المعايير الصحية الدولية، ويتم إبالغ  لمو ود في المنطقة ال مركيةالوطني ا
  .على تلك الشروط والمتطلبات بأسرع وقت ممكن السلطةالتي ت ريها 

 
 ( 6لمادة )ا
 ألمومةاصحي وخدمات والتثقيف الم خدمات الرعاية األولية كالتطعيم ومكافحة األمراض ييما يتعلق بتقدف

م هذه المهاقيام بال الوزارةداخل المنطقة، تتولى والطفولة والخدمات العال ية في المستشفيات والمراكز الصحية 
 وفقاً لقانون الصحة العامة والقوانين واألنظمة والتعليمات سارية المفعول.

 
 
 ( 7لمادة )ا
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لمؤسسات ا حهي ال هة المسؤولة عن من السلطةكون ( من هذه المذكرة، ت5مع مراعاة ما ورد في المادة ) -أ
 ع األدويةومصان تصريح مباشرة العمل والرقابة عليها في األنشطة الطبية والعال ية والغذاجية كالمستشفيات

حقق من تم التومصانع األغذية ومياه الشرب والمياه المعدنية ومختبرات التحاليل الطبية في المنطقة، وي
ة األنظمحسب قانون المنطقة و الوزارةالمتطلبات الصحية والرقابة عليها من خالل استيفاء الشروط و

 .والتعليمات الصادرة بمقتضاه
 
مو ب ياتها بهي ال هة المسؤولة عن ترخيص مزاولة المهن الطبية في المنطقة ووفقاً لصالح الوزارةتكون  -ب

 ت.نى المخصص لها في تلك التشريعاالتشريعات الخاصة بها، ويقصد بعبارة )المهن الطبية( المع
 
 ( 8لمادة )ا
التي -في المنطقة ةإصدار الشهادات الصحيـ السلطة( من هذه المذكرة، تتولـى 5ع مراعاة ما ورد في المادة )م  -أ

ن هذه المذكرة، م( 4والمشار إليها في الفقرة )ج( من المادة ) -التصريح الصحي في المنطقة ال مركيةتقابل 

ي فالمؤسسات  الالزمة لحصولوالفنية بالشروط والمتطلبات الصحية  السلطةبتزويـد  الوزارةقوم على أن ت
 ة بها.ـالمنطقة على الشهادة الصحية وأي إ ـراءات أخرى لـها عالق

 
، زارةالوأكد مسؤولة عن إ راءات الرقابة على األنشطة التي لها أثر على الصحة العامة وتت السلطةتكون  -ب

لتقيد اتمرار ، ووفقا لقانون المنطقة واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه من اسالسلطةيق مع وبالتنس
 ي تقابلالت–في المنطقة بالشروط والمتطلبات الصحية والفنية التي تم بمو بها منح الشهادة الصحية 

 . -التصريح الصحي في المنطقة ال مركية
 
 الوزارةان آخر، فتكون كالعاملين في أي منشأة أو مصنع أو أي مأما الشهادات الصحية المتعلقة بصحة  -ج

تفتيش على تلك الالحق ب لسلطةلمسؤولة عن فحص هؤالء العاملين وإصدار تلك الشهادات، على أن يكون 
 الشهادات من خالل عمليات الرقابة التي تقوم بها.

 
 ( 9لمادة )ا
  (112)      رقم  الر وع إلى قرار م ل  إدارة الغذاء ب لستهفيتم  د،ريما يتعلق بم راءات فحص الغذاء المستوف

          ( بتاريـخ484/1/15/1564والصادر بكتـاب معالـي وزيـر الصـحة )ص غ  14/6/2001بتاريخ 
الظروف ووالمتعلق بتطبيق النظام المبني على در ة الخطورة الصحية ومراعاة توفر المتطلبات  3/7/2001

 ق.المالجمة للتطبي
 
 
 ( 10لمادة )ا
يات إرسال لهي ال هة المسؤولة عن قبو الوزارةيما يتعلق بم راءات التخليص على الغذاء المستورد، تكون ف

رة، وإبالغ من هذه المذك( 1الغذاء المستورد أو رفضها أو تعليق دخولها، وكما هو مفصل في الملحق رقـم )
من  الوزير أوفوض ووز تعديل الملحق باالتفاق بين الرجي  أو الموي  ،بكافة اإل راءات التي يتم اتخاذها السلطة
 يفوضه.

 
 ( 11لمادة )ا
لمنطقة اغذاء إلى على أن اتخاذ أو تعديل أية قرارات بشأن إ راءات الرقابة على استيراد ال الطرفانيوافق   -أ

لمتعلقة نية امتطلبات الوط، ويفي بالرينبغي أن يوفر حماية المستهلك ضمن المستويات المقبولة من المخاط
 بسالمة الغذاء وال ودة والممارسات الت ارية العادلة .

 
غذية والصحة على اعتماد مواصفات األ الطرفان( من هذه المذكرة، يوافق 5مع مراعاة ما ورد في المادة ) -ب

إذا وتوردة، المسألغذية االعامة والزراعة المنصوص عليها في التشريعات ذات العالقة عند تقرير صالحية 
ة ات العالقذليمية لم تتوافر تلك المواصفات فتطبق المواصفات الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية أو اإلق

بالتشاور ، أو المواصفات الخاصة بالشركاء الت اريين وCodex Alimentariusمثل ل نة دستور األغذية 
لتوافق ضمان ا، على أن يبني كل ذلك على أس  علمية لمع ال هات األردنية الرسمية والعلمية ذات العالقة
 اً فيـها.ــمع اتفاقيات الت ارة الدولية التي تكون المملكة طرف

 
 ( 12لمادة )ا
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ق داخل ي األسوابالرقابة على الغذاء والدواء والماء والمستحضرات الصيدالنية المتداولة فالطرفان يقوم  -أ
ن لقوانيتهالك البشري كل حسب الصالحية الممنوحة له بمو ب االمنطقة وفحصه للتأكد من سالمته لالس

ا خاصة بهال على توفير االختبارات في المختبرات الوزارةواألنظمة ذات العالقة المعمول بها، وتعمل 
 وبواسطة الفنيين التابعين لها.

 
ية ومواد المخبرالطبية وهي ال هة المخولة رسميا بالرقابة على تداول المستلزمات واأل هزة  الوزارةتكون   -ب

 األسنان والمستحضرات الصيدالنية.
 
 ( 13لمادة )ا
دواء غذاء واللابة على اتوفير الكوادر البشرية الالزمة للقيام باألعمال اليومية المتعلقة بالرقب الوزارةقوم ت  -أ

فحص وتورد، المسوالماء والماء المستورد، ومن هذه األعمال مرا عة وثاجق إدخال الغذاء والدواء 
ير لغذاجية غمواد ااإلرساليات وأخذ العينات من المواد الغذاجية واإلشراف على تنفيذ عمليات إعادة تعديل ال

 المطابقة، والقيام بم راءات إدخال المواد الغذاجية أو تعليق إدخالها أو رفضها.
 
وية وأية شرب واألدد الغذاجية ومياه البتوفير الخدمات المخبرية الالزمة لتحليل عينات الموا الوزارةتقوم   -ب

غاية، لهذه الويطلب فحصها للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية المتعلقة بها،  مواد أخرى
نتاجا ب سلطةالأن تعامل عينات المواد الغذاجية المراد فحصها بأولوية عالية من حيث تزويد  الوزارةعلى 
 .الطرفانلتي يتفق عليها وراً وخالل المدة افالفحص 

 
 ( 14المادة )

ة التي هي ال هة المختصة بمصدار رخص االستيراد والتصدير، وفي حال كون قواجم البضاع السلطةتكون    -أ
ي فةفيةتم اعتمةاد نظةام موّحةد إلصةدار الةرخص الةوزارة تحتاج إلى رخص مطابقةة للقةواجم المعتمةدة فةي 

لقةواجم، ا. أما في حال اختالف السلطةالرخص الصادرة من لوزارة االمنطقة والمنطقة ال مركية وتعتمد 
 لدىالوزارة أن تخضع البضاعة التي ال تخضع للرخص في المنطقة إلى رخص الصادرة عن فللوزارة 

 دخولها المنطقة ال مركية.  
 
ة األدويةةبقةةواجم دوريةةة عةةن البضةةاجع الممنوعةةة والمحظةةورة بمةةا فيهةةا  السةةلطةبتزويةةد   الةةوزارةتقةةوم  -ب

وكذلك  والمستحضرات الصيدالنية والمستلزمات واأل هزة الطبية والمخبرية والمستهلكات الطبية وغيرها
 .الوزارة قواجم المنت ات الخاضعة لرخص استيراد أو تصدير غير تلقاجية من 

 
ات لمستحضروا ال هة المخولة رسمياً بتس يل األدوية وحليب الرضع وصغار األطفال وأغذيتهمهي  الوزارة -ج

 الصيدالنية والسماح بتداولها بعد فحصها ومراقبتها.
 

 ( 15لمادة )ا
 على ما يلي : الطرفانيوافق 

ت الصحية الشروط والمتطلبابادل كافة المعلومات ذات العالقة، ومنها على سبيل المثال ال الحصر ت   -أ
لكة ت اه مات الممفي المواد الغذاجية والتزااإل راءات التي تحكم الت ارة وحكام المعلومات المتعلقة باألو

والمواصفات  المنظمات الدولية واإلقليمية بشأن اإل راءات الصحية واالتفاقيات الت ارية ذات العالقة،
لمنظمات ة عن اوالقواعد الفنية والشهادات الصحية الصادرة عن الدول األخرى، والتقارير والوثاجق الصادر

 الدولية ذات العالقة.
 
تماع تم اال يلتبادل المعلومات والوثاجق والمراسالت ذات العالقة بحيث  الطرفينسمية ضباط اتصال بين ت -ب

 كلما دعت الحا ة وعلى أن ال تكون رتبة هؤالء الضباط أقل من رجي  قسم.
 
ها دولية ولو أمفاوضات أو مشاورات محلية أو إقليمية  األخر أو إشراكه في أي ا تماعات أولطرف اإعالم   -ج

 عالقة بتطبيق أحكام هذه المذكرة.
 
لمعمول بها بمقتضى القوانين واألنظمة ا اآلخرالطرف والوثاجق الصادرة عن والتصاريح بول الشهادات ق  -د

 وأحكام هذه المذكرة.
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وفير تمكانية دراسة مدى إواآلخر،  وفير المساعدة الفنية والتدريب والتأهيل الالزم للكوادر في الطرفت -هـ
ن لما كاكوساجل االتصال والمعدات واأل هزة الالزمة للفحص وأخذ العينات وأدوات المختبرات وغيرها 

 ذلك مناسباً .
 
لتكرار وا ية والقيام بما يلزم لتبسيط اإل راءات الصحية ورفع سويتها في المنطقة، من حيث ت نب االزدا  -و 

 قة بتلك اإل راءات واإلسراع في تنفيذها.اذ القرارات المتعلخفي العمل واإلسراع في ات
 
 ( 16لمادة )ا
تفاقيات تلك اال االتفاق مع أي  هات حكومية أخرى لتنفيذ أحكام هذه المذكرة، على أن يتم إدخال للطرفين وز ي

ق عليها كل ام المتفكألطراف مسؤولين عن التقيد باألحامن هذه المذكرة ، ويكون  ميع ( 2إلى الملحق رقم )

 اختصاصه. ضمن
 
 ( 17لمادة )ا
اف يحقق أهد طقة بماعلى آلية لضبط المخالفات للقوانين واألنظمة ذات العالقة المعمول بها في المن الطرفانتفق ي

 ،طرفكل المنطقة وأهداف الصحة والسالمة العامة في المنطقة وت نب تضارب الصالحيات والمهام الخاصة ب
 لمخالفات.ة ضبط ابوضع ملحق بهذه المذكرة يبين إ راءات وآلي الطرفانم زلتولغايات تنفيذ أحكام هذه المادة، ي

 
 ( 18لمادة )ا
ع رفي ،ى ذلكإل فانالطرأثناء التطبيق العملي لهذه المذكرة ودياً ، وإذا لم يتوصل  الطرفينتم حل أي خالف بين ي 

ح ته طرف ويعرض كل  ،كل من الوزير والرجي  تقريراً يتضمن موضوع الخالف إلى م ل  الوزراء
ماً و زء ره ملزواالقتراحات التي يراها مناسبة لحل الخالف، ويتولى م ل  الوزراء الفصل بالخالف ويعتبر قرا

 اعتباراً من تاريخ صدوره. ةمن هذه المذكر
 
 ( 19لمادة )ا
و أي منهما ن أوأي داجرة أو مؤسسة أو م ل  أو أي  هة أخرى تنبثق عالسلطة و الوزارة تلتزم كل من    -أ

حقة أو أو ال مرتبطة بأي منهما بالتقيد التام بأحكام هذه المذكرة ومالحقها وأي مذكرة أخرى تحل محلها
 .الطرفينمكملة لها وباتفاق 

 
ي فالمتعبة   راءاتوفق ذات اإل كالموقعين على هذه المذكرة مرا عتها وتعديلها كلياً أو  زجياً وذل للطرفين -ب

و عالقة يها أف الطرفينن يتم إعادة النظر في هذه المذكرة أو إلغاؤها إذا تغير مركز أحد إقرارها، على أ
 ببعضها البعض. الطرفين

 
 ( 20لمادة )ا
بل أصحاب دينة عمان من قمفي  ،2002/    /     لموافقا_____ ___ليوم _اذا ه يفم توقيع هذه المذكرة ت

مكتب  ثة لدىخة منها وأودعت النسخة الثالسنسخ سلم كل طرف ن الصالحية بمقتضى التشريعات النافذة من ثالث
 رجي  الوزراء.

 
 
 
 
 
 ةـحـــوزارة الص      ةـاصـلخا بة االقتصاديةـــلطة منطقة العقــس

 
          ______________________                  ______________________ 

 وزير الصحة            جي  م ل  المفوضينر                     
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 (1لملحق رقم )ا
 واإل راءات الصحية على  راءات التخليص على الغذاء المستوردإ

 المواد الغذاجية في المنطقة 
 
 
 
 والً : المواد الغذاجية التي ترد للمنطقة:أ

 : لمواد الغذاجية من المنطقة ال مركيةا -1
 منطقة:لياً )المنطقة ال مركية( والمصدرة لل(  المواد الغذاجية المصنعة والخام المنت ة مح أ) 

 فحص عيناتللحا ة إدخال المواد الغذاجية المنت ة محلياً )المنطقة ال مركية( إلى المنطقة دون ا متي (1
 منها أو إصدار أي إ راء لها حتى وأن نظم بها معاملة  مركية.

ية في ر الصحنات منها الكوادتولى الرقابة على المواد الغذاجية المتداولة بالمنطقة وأخذ العيي (2
 .السلطةوبالتنسيق مع  الوزارة

 الكوادر العينات للفحص المخبري في مختبر األغذية بالعقبة. هرسل هذت (3
ف ت إشراي حال ثبوت عدم صالحية أية مادة غذاجية داخل أسواق المنطقة يتم إتالف الكمية تحف (4

ه بطت لدي راءات القانونية بحق من ضحسب القوانين المعمول بها واتخاذ اإل الوزارةو السلطة
 صحة الغذاء بأقصى سرعة التخاذ اإل راءات الالزمة. وإبالغ مديرية

 راء م أي إي حال  إعادة أي كمية من المواد المتداولة بالمنطقة إلى المنطقة ال مركية ال يتف (5
 صحي عليها.

 
 منطقة:رت عة من دول أخرى إلى الالمواد الغذاجية المنت ة محلياً )المنطقة ال مركية( والم  (ب)

 ال للمنطقة مع بيان أسباب اإلر اع.ختم تنظيم بيان إدي (1
تهالك ة لالسفحص عينات ممثلة من المادة الغذاجية في مختبر األغذية/العقبة لبيان مدة الصالحيت (2

 البشري.
 طقة أومنفي ال الوزارةي حال ثبوت الصالحية فيسمح بتداولها )تخزين، تصنيع، عرض( من قبل ف (3

 لمنطقة ال مركية.ل المرور 
 ةالسلطو الوزارةالحية لالستهالك البشري يتم إتالفها في المنطقة وتحت إشراف صي حال عدم الف (4

 وتزويد مديرية صحة الغذاء بالمعلومات المتعلقة بها .
 

 .لمنطقة ا المواد الغذاجية ذات المنشأ غير األردني والخام المصدرة من المنطقة ال مركية إلى  (ج)
ا حتى اءات لهدون الحا ة لفحص عينات منها أو إصدار إ ر تم إدخال المواد الغذاجية إلى المنطقةي (1

 . وأن تم تنظيم معاملة  مركية لها
 ة .تعامل هذه المواد في المنطقة من حيث التداول باألسواق كالمواد الغذاجية المستورد (2

 
 : ىلمواد الغذاجية المستوردة من دول أخرا  -2

 المنطقة.تصنيع بناء العقبة لغايات التداول أو لغايات اليلمواد الغذاجية منشأ دول أخرى الواردة لما (أ)
ية إلرسالاقوم الكوادر الصحية والكوادر األخرى المختصة بالمنطقة باإلطالع على كامل وثاجق ت (1

 الموادوزين والعرض مثل تعليمات النقل والتخ السلطةو الوزارةتطبق التعليمات الصادرة عن و
في  ر وغيرها وأي تعليمات صادرة من  هات أخرىقالمستوردة من دول موبوءة بمرض  نون الب

 هذا الم ال .
وذلك  لمنطقةاي حال مطابقة اإلرسالية للتعليمات يسمح بتداولها في المنطقة أو تصنيعها بمصانع ف (2

ة لها المعد الحيتها لالستخدام للغايةبعد فحص عينات أصولية في مختبر األغذية/ العقبة وثبوت ص
. 

ن بأن المصانع أو أصحاب اإلرساليات بكتاب يبي أصحابالسلطة وبالتنسيق مع  الوزارةزود ت (3
لكوادر قرير االمادة المتداولة ثبت صالحيتها بمو ب التقرير المخبري ومطابقتها للتعليمات حسب ت

 الصحية و ترفق صورة عنها مع الكتاب.
 

ويرغب  ةي مركد الغذاجية )منشأ دول أخرى( الواردة لميناء العقبة لغايات المرور للمنطقة ال(  المواب)
 أصحابها بتنظيم بيان  مركي في المراكز ال مركية األخرى عدا العقبة .
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ية إلرسالاقوم الكوادر الصحية والكوادر األخرى المختصة بالمنطقة باإلطالع على كامل وثاجق ت (1
د والموا مثل تعليمات النقل والتخزين والعرض السلطةو الوزارةلصادرة عن وتطبق التعليمات ا
في  وبوءة بمرض  نون البقر وغيرها وأي تعليمات صادرة عن  هات أخرىمالمستوردة من دول 

 هذا الم ال .
ن وضع كتاب بناء على تقرير الكوادر المشار إليها تبيالسلطة بالتنسيق مع  الوزارةصدر ت (2

 اإلرسالية .
ابقة انت مطكتم تحويل اإلرسالية إلى المركز ال مركي لتنظيم معاملة  مركية فيها وذلك في حال ي (3

 للتعليمات .
فحوص راء الالعينات الالزمة من اإلرسالية بالمركز ال مركي وترسل إلى مختبر األغذية إل  ذؤخت (4

 المخبرية لها.
يص التخلب الوزارةالمخبري موافقة من ي حال ثبوت الصالحية لالستهالك البشري فيعتبر التقرير ف (5

 خالف ذلك.على على اإلرسالية ما لم ينص التقرير المخبري 
لها و إدخاأا للمركز ال مركي هي حال مخالفة اإلرسالية للتعليمات ذات العالقة فال يتم تحويلف (6

 المنطقة ويعاد تصديرها خارج البالد أو إتالفها حسب طلب أصحاب العالقة.
 

ويرغب   مركيةد الغذاجية )منشأ دول أخرى( الواردة لميناء العقبة لغايات المرور للمنطقة ال(  المواج)
 أصحابها بتنظيم معاملة  مركية لها بالعقبة .

ة إلرسالياوالكوادر األخرى المختصة بالمنطقة باإلطالع على كامل وثاجق  قوم الكوادر الصحيةت (1
د والموا مثل تعليمات النقل والتخزين والعرض طةالسلو الوزارةوتطبق التعليمات الصادرة عن 

في  المستوردة من دول موبوءة بمرض  نون البقر وغيرها وأي تعليمات صادرة عن  هات أخرى
 هذا الم ال .

وترسل  ل مركيسالية للتعليمات تؤخذ العينات الالزمة من اإلرسالية بالمركز ارفي حال مطابقة اإل (2
 فحوص المخبرية لها .إلى مختبر األغذية إل راء ال

ليص التخب الوزارةي حال ثبوت الصالحية لالستهالك البشري فيعتبر التقرير المخبري موافقة من ف (3
 خالف ذلك.على على اإلرسالية ما لم ينص التقرير المخبري 

ال يتم فلبشري اي حال مخالفة اإلرسالية للتعليمات ذات العالقة أو ثبوت عدم الصالحية لالستهالك ف (4
 أصحاب تخليص عليها أو إدخالها للمنطقة ويعاد تصديرها خارج البالد أو إتالفها حسب طلبال

 العالقة.
 

ً أو ت ة محل كالمواد الغذاجية المنما( المواد الغذاجية منشأ المنطقة والمرت عة من دول أخرى تع د) ليا
 ب ./1ذكورة بالبند أوال/مالمرت عة ال

 
 ول أخرى( والمصدرة من المنطقة ومرت عة إليها .ـ ( المواد الغذاجية ) منشأ ده)

ية من لى صاحب اإلرسالية تقديم أسباب رفض اإلرسالية من الدول المصدرة لها وبوثاجق رسمع (1
 أ هزة الرقابة بها .

نطقة للمنطقة أو ألسواق الم افي حال كانت أسباب الرفض صحية فعدم السماح بمعادة إدخاله (2
 ال مركية .

 اب الرفض غير صحية فيسمح بتخزينها بالمنطقة.ي حال كانت أسبف (3
 
 :والمصدرة إلى المنطقة –لمواد الغذاجية المخزنة بالمناطق الحرة والبوندد ا - 3

ت ممثلة حص عينافالمواد الغذاجية المخزنة بالمناطق الحرة والبوندد والمصدرة إلى المنطقة والتي تم   (أ)
 منها سابقاً وثبت صالحيتها لالستهالك .

 ( أشهر على تاريخ الفحص المخبري في ب الكشف على اإلرسالية6ي حال مرور أكثر من )ف (1
 .في حال كونها ضمن مدة الصالحية المقررة لها وأخذ عينات ممثلة منها للفحص المخبري

سالية ( أشهر فتقوم ل نة أخذ العينات بالكشف على اإلر6في حال كان تاريخ الفحص أقل من ) (2

الكشف رفقة وعدم و ود مخالفات فيسمح بالتداول بناء على النتي ة المخبرية الم اً وفي حاليظاهر
 الظاهري .

 
ها عينات من تم فحص( المواد الغذاجية المخزنة بالمناطق الحرة والبوندد والمصدرة إلى المنطقة والتي لم يب)

 سابقاً .
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بوت البشري وفي حال ثلالستهالك  تم أخذ عينات ممثلة منها وفحصها لبيان مدى صالحيتهاي (1
 الصالحية فيسمح بالتداول .

سب حمملكة الصالحية لالستهالك البشري فيتم إتالفها وإعادة التصدير خارج ال مدي حال ثبوت عف (2
 طلب أصحاب العالقة .

 
 :لمواد الغذاجية التي ترد لألسواق الحرة المس لة بالمنطقةا -4

 أ . /1/ يها ما  اء بالبند أواليطبق عل: (  المواد الغذاجية منشأ محلي  أ) 
 أ . /2/ )ب(  المواد الغذاجية منشأ دول أخرى : يطبق عليها ما  اء بالبند أوال

 
 انياً : المواد الغذاجية المصدرة من المنطقةث
 :لمواد الغذاجية المصنعة بمصانع المنطقةا  -1

 طقة ال مركية:نالمواد الغذاجية المصنعة بمصانع المنطقة والمصدرة إلى الم  ( أ)
 ا.ات منهتم إن از المعاملة من قبل مندوبي الصحة في المركز ال مركي ودون الحا ة لفحص عيني (1
الالزمة   راءاتي حال ثبوت عدم صالحية المادة الغذاجية بأسواق المنطقة ال مركية فيتم اتخاذ اإلف (2

ات إل راءاذ االعقبة التخ ويتم إبالغ مديرية صحةمن مديرية الصحة المعنية بالمنطقة ال مركية 
 .السلطةالالزمة بحق المصنع بالتنسيق مع 

 
 المواد الغذاجية المصنعة بمصانع المنطقة والمصدرة لدول أخرى. ( ب)

ى ضوء عل الوزارةبها وفي حال طلب أصحاب العالقة شهادات صحية لها فتصدرها  وزارةلل عالقة ال
 ية .النتاجا المخبرية لعينات ممثلة من اإلرسال

 
 بمصانع المنطقة والمتداولة في أسواق المنطقة: ةالمواد الغذاجية المصنع ( ج)

سب برناما زيارات دورية لكل مصنع من مصانع المنطقة وح الوزارةبضع الكوادر الصحية ت (1
 . السلطةطبيعة المنت ات به وخطورتها الصحية بالتنسيق مع 

 رة .دى الزياعاجدة للمواد المستخدمة بالتصنيع لعلى الوثاجق ال الوزارةبطلع الكوادر الصحية ت (2
ختبر موادر الصحية بأخذ عينات من خطوط اإلنتاج والمنتا النهاجي ويتم فحصها في كتقوم ال (3

 األغذية / العقبة لبيان مدى صالحيتها لالستهالك البشري.
ا حسب إتالفهو الهي حال ثبوت عدم الصالحية للعينات المفحوصة فيتم التحفظ على الكمية العاجدة ف (4

 .لمنع وصول أي كمية منها للموطنين السلطة و الوزارةالقوانين المعمول بها وإبالغ 
ى بمقتض التخاذ اإل راءات المطلوبة السلطةي حال و ود سلبيات حر ة في المصنع فيتم إخطار ف (5

 القانون واألنظمة والتعليمات ذات العالقة المعمول بها في المنطقة.
 
 الغذاجية المخزنة في المنطقة:لمواد ا  -2

 قل وتخزيننعليمات الكشف عليها والتأكد من مطابقتها لت (  بخصوص المواد الغذاجية الم مدة والمبردة فيتمأ)
 وعرض المواد الغذاجية بغض النظر عن الهدف من تخزينها وذلك لغايات التوثيق فقط .

 
 منطقة .بال ولدخال إلى المنطقة ال مركية أو للتدا( المواد الغذاجية المخزنة في المنطقة لغايات اإلب)

لبشري ال مركي الكتاب الذي يبين صالحية المادة لالستهالك اقدم لمندوب الصحة في المركز ي (1
 . 3أ//2/وتقرير الكادر الصحي المذكور بالبند أوال

ها مل معتعافي حال ثبوت عدم صالحية أي كمية من اإلرسالية بأسواق المنطقة ال مركية فيتم ال (2
 .الوزارةحسب القوانين المعمول بها من قبل 

 
 ج(  المواد الغذاجية المخزنة في المنطقة ولغايات التصدير إلى دول أخرى.)

 بها.  للوزارةال عالقة 
 

 ثالثاً: ترخيص المصانع والمعامل الغذاجية
عالقة وحسب الدواجر ذات ال( وبالتنسيق مع Zonesمواقع محددة خاصة بالصناعات الغذاجية ) السلطةتحدد  -1

 منشورةاالشتراطات الوارد ذكرها في الشروط الصحية العامة لترخيص المصانع والمعامل الغذاجية ال
 وأي تعديالت تطرأ عليها مستقبالً.  95-10-16تاريخ  4075بال ريدة الرسمية رقم 

 



 9 للتوقيع

تاج لب وصف لمراحل اإلنإلنشاء مصنع أو معمل غذاجي ويرفق بالطللسلطة يقدم صاحب العالقة طلب  -2
 وخطوطه والمواد الخام الداخلة في الصناعة لكل صنف يراد إنتا ه.

 
زام بها لاللت صاحب العالقة بالشروط والمتطلبات الصحية لترخيص المعامل والمصانع الغذاجية السلطةتزود  -3

 لدى إنشاء المصنع. 

 
ن تأكد مبل الكوادر الصحية المختصة للبعد االنتهاء من ت هيز المصنع، يتم الكشف على المصنع من ق -4

غيالت ووفقا ( تش3استيفاجه للشروط والمتطلبات الصحية المطلوبة وفحص عينات ت ريبية من منت اته ولـ )
 ألحكام هذه المذكرة.

 
 سلطةللفي حال استيفاجه للشروط وثبوت صالحية العينات الت ريبية، يتم التوصية من مديرية الصحة  -5

ت اته طرح منا لقانون المنطقة واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والسماح للمصنع بللتصريح له وفق
 باألسواق. 

 
بات المتطلوبوضع برناما دوري لزيارة المصانع المختلفة للتأكد من مدى تطبيقها للشروط  الطرفانيقوم  -6

عة لى طبيراتها معتمدا عالصحية والتزامها بها وأخذ عينات للفحص المخبري، ويكون عدد الزيارات وفت
 المنتا والصناعة ومدى تكرار المخالفات للمصنع. 

 
 ابعاً : أماكن تداول الغذاءر

 . ةذه المذكرحكام هيكون التفتيش على هذه األماكن لمراقبة مدى االلتزام بالشروط الصحية لها وفقا لما ورد في أ
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 (2الملحق رقم )
 األطراف األخرى إل راءات التي يتم االتفاق عليها مع ا

 ذات العالقة بهذه المذكرة 
 
 
 
 
 

  نة أخذ العينات .ل -1
 . Risk based systemإ راءات  -2
  نة المتابعة الفنية .ل -3
 رخيص األنشطة االقتصادية .ت -4

 خالفات .ملا -5
 


