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 م2006حزيران  6الموافق  -هـ  1427 -ىجمادى األول10في هذا اليوم المؤرخ الثالثاء 

 
 : تم االتفاق على هذه المذكرة بين الطرفين التاليين

 
وينوب عنها بالتوقيع علىى هىذه المىذكرة وزيىر االشىغال  وزارة االشغال العامة واالسكان و يمثلها  الطرف األول:

 العامة واالسكان.
 

رئىي  وينىوب عنهىا بىالتوقيع علىى هىذه المىذكرة  و يمثلهىا سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  الطرف الثاني:
 .قتصادية الخاصة سلطة منطقة العقبة اال مفوضيمجل  

 
 المقدمة
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تعزيز  ه بهدفبلقد أنشئت منطقة العقبة االقتصادية الخاصة بموجب قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول 
رة اذبة متطوجمارية والعمل على توفير بيئة استث القدرة االقتصادية في المملكة باستقطاب األنشطة االقتصادية المختلفة

 .اعة والتجارة والسياحة والخدمات في المنطقةلتنشيط الصن
 

امة منشأت والمهام التي تسعى الوزارة لتحقيقها االشراف على الطرق وصيانتها والموافقة على اق ان من االهداف وحيث
اقع على المرافق والمحالت على جوانب الطرق ووضع المتطلبات والشروط الالزمة لضمان عدم التأثير عليها وتاجير مو
 ن. الطرق التي تقع ضمن مسؤولياتها  ضمن حرم الطريق الى اي جهة معنية باالستثمار في مجال الدعاية واالعال

 
التعليمات وحيث ان السلطة وبموجب قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعموول به واالنظمة الصادرة بمقتضاه و

 والمخولة بادارة المنطقة وتنميتها وتطويرها.االختصاص  ة الصادرة بموجب اي منها هي الجهة صاحب
 

الخاصىة   بالعمل على تحقيق األهداف المتوخاة من إنشاء منطقة العقبة االقتصىادية الطرفانوحيث تجسدت الرغبة لدى 
صد قها لتكون ملتنمية البيئة االستثمارية فيها وتهيئت وذلك من خالل تقديم أقصى درجات التعاون وبذل الجهود المشتركة 

 سياحيا واستثماريا رئيسا.
 
 

 بناء على ذلك فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
 

 (1المادة )
ها اصة( ويعمل بوسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخ وزارة االشغال العامة واالسكانتسمى هذه المذكرة )مذكرة تفاهم بين 

  اعتباراَ من تاريخ توقيع الطرفين عليها.
 

 (2المادة )
 إرفاقه بها جزءا ال يتجزأ منها. الطرفانقدمة هذه المذكرة وأي ملحق يرغب تعتبر م
 

 (3المادة )
ينىة علىى غيىر المذكرة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تىدل القر حيثما وردت في هذهيكون للكلمات والعبارات التالية 

 ينلطرفبىا ةالخاصى التشىريعاتفىي  المخصصة لهاالتي لم يرد لها تعريف أدناه المعاني والعبارات ذلك  ويكون للكلمات 
 :الموقعين على هذه المذكرة أو أي تشريعات ذات عالقة

 
 القانون قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به.

( 32نظام التنظيم وترخيص االعمار  في منطقة العقبة القتصادية الخاصة رقم )
   2004لسنة 

 النظام 

 الوزارة  غال العامة واالسكان وزارة االش    
 الوزير  وزير االشغال العامة واالسكان

 السلطة سلطة المنطقة.

 الرئي  رئي  مجل  المفوضين.
 المنطقة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 المنطقة الجمركية أراضي المملكة ومياهها اإلقليمية باستثناء المنطقة.
 حدود المنطقة (  من قانون المنطقة 4ام المادة )الحدود المحددة وفقا الحك     

انت كاالرض المخصصة للمرور العام خارج حدود البلديات والمجال  القروية سواء 
 مقتضىغير مطروقة قائمة فعال او مقرر انشاؤها ب معبدة او غير معبدة مطروقة او

 دقكافة ما يرتبط بها من االكتاف والخناأي مشروع او برنامج او مخطط وتشمل 
جزر وواالقنية واالخاديد ومجاري المياه والجسور والممرات واالرصفة الجانبية 

 للسالمة والدوارات والميادين والساحات
واالشىىجار والخمائىىل الكائنىىة علىىى جىىانبي الطريىىق والجىىدران الوقيىىة االسىىتنادية 

يشىمل هىذا التعريىف الطريىق  كمىا والحواجز ) الدربزينات ( واشىارات المىرور

 الطريق



 

 2  

( 1النافذ داخل حدود البلديات والمجال  القروية وفق احكام البند )د( من الفقرة )
 ( من هذا القانون.6) من المادة

 
 ( 4ة )ادلما
لنافىذة ا صاحبة االختصاص بتنظيم االستثمار بمجال الدعاية واإلعىالن علىى الطىرقتحديد الجهة هذه المذكرة إلى  هدفت

 بدل الخدمات عنها. داخل حدود المنطقة وترخيصها واستيفاء
 

 (5المادة )
يق إلى بتأجير مواقع على الطرق النافذة داخل حدود المنطقة ضمن حرم الطر هي الجهة صاحبة االختصاصتكون السلطة 

  دل الخدمات عنها. ب وترخيصها واستيفاء أي جهة معنية باالستثمار في مجال الدعاية و اإلعالن و تنظيمها
 

 (6المادة )
 ليها.تلتزم السلطة بادامة وصيانة االنارة للطرق النافذه داخل حدود المنطقة ودفع تكاليف االنارة المترتبة ع

 
 (7المادة )

 افا تحقيق اهديقوم الطرف االول بتقديم الدعم الكامل للطرف الثاني في مجال الخبرات واالستشارات الفنية التي من شأنه
 المنطقة
 

 (8المادة )
لتأثير على ايلتزم الطرف االول بالتنسيق مع الطرف الثاني قبل وضع او تبني اي سياسات او تعديالت تشريعية من شأنها 

 المنطقة.
 

 (9المادة )
 تلتزم كل من الوزارة والسلطة او  اي دائرة او مؤسسة تحل محل اي منها  باحكام هذه المذكرة.

 
 
 
 

 (10المادة )
،  وإذا لىم يتوصىل الط السلطةو المؤسسةحل أي خالف بين  يتم -أ  رفىان إلىى ذلىكأثناء التطبيق العملي لهذه المذكرة وديىا

 ،  ره. تبارا، من تاريخ صدوجزء من هذه المذكرة اعويتولى مجل  الوزراء الفصل بالخالف ويعتبر قراره ملزما
 
را، يتضىمن عىىرض ال الىوزيرمىىن  كىل يرفىع -ب خىالف علىى مجلىى  الىوزراء ويعىرض كىىل طىرف حجتىىه والىرئي  تقريىى

 واالقتراحات التي يراها مناسبة لحسم النزاع.

 
 ( 11المادة )
، بموافقة  للطرفين ، أو جزئيا متبعة جراءات الات اإلذوذلك وفق  الطرفينالموقعين على هذه المذكرة مراجعتها وتعديلها كليا

 في إقرارها.
 

 (12المادة )
سخ سلّم نذكرة من أصحاب الصالحية بمقتضى التشريعات النافذة وحررت باللغة العربية من ثالث تم توقيع على هذه الم

 كل طرف نسخة وأودعت النسخة الثالثة لدى مكتب دولة رئي  الوزراء.
 
 

    الطرف الثاني                        الطرف االول                  
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةعن                          واإلسكانالعامة  األشغالوزارة 
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   ___________________                                                ___________________ 
 

رئي  مجل                                                 وزير االشغال العامة واالسكان              
 المفوضين

 

 


