
 

 1 للتوقيع

 

 مذكرة التفاهم
 بين

 وزارة السياحة واآلثار 
 و

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 
 
 

 التاليين: الطرفينلقد تم االتفاق على هذه المذكرة بين 
 

 .وزارة السياحة واآلثار ممثلة بوزير السياحة واآلثارالطرف األول: 
 

 . ة برئيس مجلس المفوضينسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ممثلالطرف الثاني: 
 

 المقدمة
 

خاصة ية اللقد أنشئت منطقة العقبة االقتصادية الخاصة بموجب قانون منطقة العقبة االقتصاد
لمختلفة اادية المعمول به بهدف تعزيز القدرة االقتصادية في المملكة باستقطاب األنشطة االقتص

 وجذب االستثمارات إليها.
 

مارها تشجيع السياحة وتطويرها وتنمية الموارد السيياحية واسيتثتهدف إلى  الوزارةوحيث أن 
ليها من واإلشراف ع اآلثارلدعم االقتصاد الوطني ونشر التفاهم بين الشعوب كما وتتولى إدارة 

 خالل دائرة اآلثار ووفقاً ألحكام قانون اآلثار المعمول به .
 

ية وممارسة األنشيطة االقتصياد تنظيم شؤون االستثمار السلطةوحيث أن القانون يفرض على 
 في المنطقة بما في ذلك األنشطة السياحية.

 
ف ألهداالموقعين على هذه المذكرة بالعمل على تحقيق ا الطرفينوحيث  تجسدت الرغبة لدى 

ت درجا المتوخاة من إنشاء منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ، وذلك من خالل تقديم أقصى
ية وذات لشفافتركة لرفد المنطقة بإجراءات مبسطة تتميز بالسرعة واالتعاون وبذل الجهود  المش

اً مقصد طابع مؤسسي لجعلها محورا هاما للخدمات والنقل متعددة الوسائط، وتهيئتها لتكون
 سياحياً واستثمارياً رئيساً.

 
 

 -على ما يلي: الطرفانوبناًء على ذلك فقد اتفق 
 
 

 (1المادة )
ادية ة االقتصمنطقة العقب وسلطةالسياحة واآلثار  وزارةتفاهم بين تسمى هذه المذكرة )مذكرة 

 عليها. الطرفينالخاصة( ويعمل بها من تاريخ توقيع 
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 (2المادة )

 ها.تعتبر مقدمة هذه المذكرة وأي ملحق يرغب الطرفان إرفاقه بها جزءاً ال يتجزأ من
 

 (3المادة)
 اه ما لمها أدنهذه المذكرة المعاني المخصصة ليكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في 

م يرد لالتي تدل القرينة على غير ذلك ، ويكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه المذكرة و
ذه لى هالموقعين ع بالطرفينلها تعريف أدناه المعاني المخصصة لها في التشريعات الخاصة 

 -المذكرة:
 

 .قتصادية الخاصة المعمول بهقانون منطقة العقبة اال   القانون:
 نظام تنظيم البيئة االستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة     النظام:

 به. االقتصادية الخاصة المعمول                                                 
 وزارة السياحة واآلثار.   الوزارة:
 وزير السياحة واآلثار.    الوزير:

 لعقبة االقتصادية الخاصة.منطقة ا   المنطقة:
 سلطة المنطقة.   السلطة:
 رئيس مجلس المفوضين.   الرئيس:

 أراضى المملكة ومياهها اإلقليمية باستثناء المنطقة.  المنطقة الجمركية:
 االستثمار في السلطة. المديرية المعنية بشؤون   المديرية:
 احي.المرفق الذي تباشر فيه المؤسسة نشاطها السي   المنشأة:

الموافقة التي تمنحها السلطة للمؤسسة من أجل مباشرة العمل  تصريح مباشرة العمل:
في نشاط اقتصادي مـعين في المنطقة وفق أحكام النظام 
والتعليمات الصادرة بموجبه والتعليمات الصادرة بموجب 

 القانون.
 أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي تقوم به النشاط االقتصادي:

 المؤسسة في المنطقة.
 

 (4المادة)
لمنوطة وليات امن القيام بالمهام والمسؤ والسلطة الوزارةتهدف هذه المذكرة إلى تمكين كل من 

 بكل منهما بسهولة ويسر لتحقيق األهداف التي أنشئت من اجلها المنطقة.
 

 (5المادة)
في  ياحيةرة األنشطة الستسري هذه المذكرة على األمور المتعلقة بالتصريح للمؤسسات بمباش

 المنطقة.
 

 (6المادة)
ما نبثق عنهتأو أي دائرة أو مؤسسة تحل محل أي منهما أو  والسلطة الوزارةتلتزم كل من  -أ 

 بالتقيد بأحكام هذه المذكرة.
 

قة التي ت العالعند العمل بهذه المذكرة مراعاة جميع االتفاقيات الدولية ذا الطرفانيلتزم  –ب 
 كة طرفا فيها.تكون الممل
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أو  السياحةببالتنسيق عند إعداد أو اقتراح أي سياسات أو إجراءات تتعلق  الطرفانيلتزم  –ج 
لتأثير اانها اآلثار في المنطقة أو تطوير هذه السياسات أو اإلجراءات وتنفيذها إذا كان من ش

 على النشاط السياحي أو االقتصادي في المنطقة.
 
وزراء لى مجلس البرفع توصياتها إ الوزارةقبل أن تقوم  السلطةسيق مع بالتن الوزارةتلتزم  –د 

 نطقة.ى المبشان إبرام الحكومة ألي اتفاقية أو معاهدة دولية إذا كان من شانها التأثير عل
 

ن ميعية بالتنسيق بينهما قبل وضع أو تبني أي سياسات أو تعديالت تشر الطرفانهـ  يلتزم 
 ط السياحي في المنطقة.شأنها التأثير على النشا

 
 (7المادة )

 سياحي في بناًء على طلبها بمتطلبات ترخيص أي نشا ط السلطةبان تزود  الوزارةتلتزم  –أ 
والرد  لمذكرةامن هذه  (9) ( من الفقرة )أ( من المادة1المنطقة الجمركية لغايات أحكام البند )

 عمل من تاريخ تسلمها طلب ( أيام3على أي استفسار حول هذا الموضوع، وذلك خالل )
 .السلطة

 
امة ياسات العولغايات إحصائية أو تسويقية أو إعداد الس الوزارةبان تزود  السلطةتلتزم  –ب 

ي حية فللقطاع السياحي للمملكة ، بجميع المعلومات الضرورية والمتعلقة باألنشطة السيا
 .المنطقة بصورة شهرية وخالل سبعة أيام عمل من بداية كل شهر

 
 (8المادة)

 المملكة ق بترويجفي القيام بدورها المتعل  وبالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة الوزارةتستمر  –أ 
سيق بالتن ةوالهيئ والسلطة الوزارةعلى أن يقوم والمختصون في  بما في ذلك المنطقة سياحيا 

 فيما بينهم حول المسائل المتعلقة بترويج المنطقة سياحيا.
 

لبات حول تطوير المتط بالتنسيق فيما بينهما والسلطة الوزارةمختصون في يقوم ال –ب 
 في المنطقة. المتعلقة بممارسة األنشطة السياحية المختلفة 

 
 ( 9المادة)

ف ة لتصنيتلتزم السلطة بتطبيق كحد أدنى المتطلبات الفنية المحددة من قبل الوزار- 1 –أ 
 أو التي يجب توافرها على مخططات المنشأة المطلوب أو أي تعديل يطرأ عليها

 المنشأة التي يرفقها المستثمر بطلب تصريح مباشرة العمل وفق أحكام النظام
 والتعليمات الصادرة بموجبه أو بموجب القانون. 

 
( 1د )البن في إليهاالحق في تغيير أو تعديل المتطلبات الفنية المشار  للسلطةيكون  -2

ذه قل عن الحد األدنى المطلوب والمحدد من قبل همن هذه الفقرة شريطة أن ال ت
 .بذلك الوزارة، وإعالم الوزارة

 
يع ق بالمشاربالكودات والمواصفات التي تتعل السلطةأن تقوم بتزويد  الوزارةيتعين على  –ب 

 واألنشطة السياحية. 
 

 ( 10المادة)
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ة مل في األنشطهي الجهة المختصة بمنح المؤسسات تصريح مباشرة الع السلطةتكون  –أ
ت لخدمااعلى قبول تلك التصاريح وقبول  الوزارةاالقتصادية السياحية في المنطقة وتوافق 

مراعاة  مع الوزارةالسياحية التي تقوم بها تلك األنشطة واعتبارها وكأنها مرخصة من قبل هذه 
 ( من هذه المذكرة.9( من الفقرة ) أ ( من المادة )1أحكام البند )

 
ليها في شار إالتحقق من تطبيق السلطة للمتطلبات الفنية والكودات والمواصفات الم للوزارة -ب

ب التصنيف ( من هذه المذكرة، والتي يجب أن تتوافر في المنشأة حس9الفقرة )ب( من المادة )
 المطلوب.

 
رعة لسادة باه الملدى قيامها بعملية التحقق المشار إليها في الفقرة )ب( من هذ الوزارةتلتزم  -ج

مي عمل بل يوبرغبتها بإجراء عملية التحقق ق السلطةوالدقة والشفافية وتقوم الوزارة بإعالم 
عالجة تتم موومن يمثل المنشأة من الحضور  السلطةعلى األقل من التاريخ المقرر لذلك لتتمكن 

ة يطشر والسلطة الوزارةاألخطاء في تطبيق المتطلبات والكودات والمواصفات بالتنسيق بين 
 بها. ضرارأن ال تؤدي عملية التحقق إلى تأخير العمل في أي من المشاريع في المنطقة أو األ

 
ن م القانوأحكا بان يقوم موظفوها بالمهام الموكلة إليهم داخل المنطقة بموجب الوزارةتلتزم  -د

باشرة م يحلمنح تصر السلطةوالنظام والتعليمات الصادرة بموجبهما والمتطلبات التي تعتمدها 
 العمل.

 
 (11المادة)
امها التز بالمهام المتعلقة بالرقابة الالحقة على المنشآت لغايات التحقق من السلطةتقوم 

 بما يلي: السلطةبمتطلبات تصريح مباشرة العمل وبناًء عليه تقوم 
 
 خة منهقة بنسوالمنشأة صاحبة العال الوزارةإعداد تقرير عن الزيارة التفتيشية وتزويد  -أ

 خالل يومي عمل من تاريخ انتهاء عملية التفتيش.
 
ن مإذا وجدت هناك مخالفات لمتطلبات التصنيف  تمنح المنشأة مهلة تحدد بقرار  -ب

 .لكبذ الوزارةوتعلم  الرئيس أو من ينيبه بذلك لتصويب أوضاعها التي تشكل مخالفة
 
 لعمل.لبات تصريح اعن المخالفة المرتكبة من قبل المنشأة لمتط الوزارةإعالم  -ج
 

 (12المادة)
ام ات القيلغاي السلطةبإعارة أو انتداب عدد من موظفيها المؤهلين بناًء على طلب  الوزارةتلتزم 

يح ى تصربعمليات الرقابة الالحقة على المنشآت  للتحقق من التزامها بمتطلبات الحصول عل
 ليماتق أحكام النظام والتع، وذلك وف السلطةمباشرة العمل أو أي مهمة أخرى تقوم بها 

 الصادرة بمقتضاه .
 

 (13المادة)
 الوزارةبتشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن  السلطةعلى أن تقوم  الطرفانيتفق  -أ

واصحاب المهن السياحية تتولى النظر في المخالفات المهنية التي يرتكبها أرباب  والسلطة
التي ترد من الفعاليات السياحية وعليها واقتراح شكاوي لالمهن السياحية في المنطقة وفي ا

القرارات واإلجراءات الواجب اتخاذها وتقوم هذه اللجنة برفع توصياتها بشأن ذلك إلى مجلس 
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أن تحيل على اللجنة أي أمر له عالقة بالمنشآت والمهن السياحية  للسلطةالمفوضين كما ويجوز 
 في المنطقة لدراسته.

 
يقوم  الوزارةنائب الرئيس من  ين رئيس اللجنة ونائبه على أن يكونتعي السلطةتتولى  -ب

 الوزير  بتسميته على أن تتناسب درجته مع درجة رئيس اللجنة.
 
ياب به عند غو نائتجتمع اللجنة المشار إليها بالفقرة ) أ ( من هذه المادة بدعوة من رئيسها أ -ج

ً وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون أي  ً بحضور االرئيس شهريا ة ألكثرياجتماع تعقده قانونيا
 المطلقة لألعضاء وتصدر توصياتها باإلجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين.

 
 ( 14المادة )

ته ار أصدرعلى أي قر السلطةبشأن أي اعتراض يقدم إلى  الوزارةأن تستأنس برأي  للسلطة -أ
ن ترسل لحالة أفي هذه ا الوزارةى ، وعل الوزارةاستناداً إلى تقرير أو توصية تقدمها السلطة 

 أن جميع نقاطبذلك رأياً بش السلطة( أيام عمل من تاريخ تسلمها طلب من 3خالل )  السلطةإلى 
 االعتراض التي أثارها المعترض.

 
 ورة عنصبان ترفق بالطلب المشار إليه في الفقرة ) أ ( من هذه المادة  السلطةتلتزم  -ب

 االعتراض المقدم إليها.
 
 (15لمادة)ا
القة ات العذلتبادل المعلومات والوثائق والمراسالت  الطرفينيتم تسمية ضباط ارتباط بين  –أ

ن ماقل  بحيث يتم االجتماع  بينهم كلما دعت الحاجة وعلى أن ال تكون درجة هؤالء الضباط
 .ةمدير مديري

 
س أو لفاكالكتروني أو بموجب هذه المذكرة بواسطة البريد اإل الطرفينتتم المراسالت بين  -ب

 وسائل االتصال المعتمدة األخرى.
 

 (16المادة )
ن مالتفاق ا بعقد اتفاق أو مذكرة تفاهم مع هيئة تنشيط السياحة بحيث يتم السلطةتتعهد  –أ 

لها  ترويجخاللها على العديد من األمور المتعلقة بتنشيط الحركة السياحية في المنطقة وال
تفاق لك االذلقة في السياحة واألنشطة االقتصادية السياحية، بما في وغيرها من األمور المتع

ً على كيفية قيام  النسب و نادقبتغطية موارد هيئة تنشيط السياحة من مساهمة الف السلطةسنويا
شتراكها في المنطقة للجمعيات ذات العالقة من رسوم ا  المهن السياحية التي كانت تدفعها

 لسلطةولل به نظام هيئة تنشيط السياحة المعمو وذلك كما ورد في نص السنوية للهيئة وانتسابها
انونية ت القأن تطلب انضمامها إلى عضوية هيئة تنشيط السياحة بحيث يتم اتخاذ جميع اإلجراءا

 الكفيلة بتحقيق ذلك.
 
ذه من ه ترسل نسخة من هذه االتفاقية أو مذكرة التفاهم المنصوص عليها في الفقرة )أ( -ب

  ه المذكرة.( من هذ8وذلك لغايات أحكام المادة ) للوزارةدة أو أي تعديالت تطرأ عليها الما
 

 ( 17المادة)
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ً وإذأثناء التطبيق العملي لهذه المذكرة و والسلطة الوزارةيتم حل أي خالف بين  -أ ا لم ديا
ً  الطرفانيتوصل  اً وجزء إلى ذلك يتولى مجلس الوزراء الفصل بالخالف ويعتبر قراره ملزما

 من هذه المذكرة اعتباراً من تاريخ صدوره.
 
ً يتضمن عرض الخالف على مجلس الوزراء  -ب يرفع كل من الوزير والرئيس تقريرا

 ويعرض كل منهما حجته واالقتراحات التي يراها مناسبة لحسم الخالف.
 

 ( 18) المادة
ً أو  للطرفين ً بموافقةالموقعين على هذه المذكرة مراجعتها وتعديلها كليا  وذلك ينالطرف جزئيا

 وفق ذات اإلجراءات المتبعة في إقرارها.
 
 
 
 
 

 (19) المادة
ت من تم التوقيع على هذه المذكرة من أصحاب الصالحية بمقتضى التشريعات النافذة وحرر
 ثالث نسخ سلم كل طرف نسخة وأودعت النسخة الثالثة لدى مكتب دولة رئيس الوزراء.

 
 
 

  2002الموافق    /       /    ذكرة في هذا اليوم تم توقيع هذه الم
 في مدينة عمان/ العقبة في المملكة االردنية الهاشمية

 
 
 

 وزارة السياحة واآلثار   سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
 
 
 

 وزير السياحة واآلثار    رئيس مجلس المفوضين                                 


