مذكرة تفاهم
بين مؤسسة المواصفات والمقاييس
وسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
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لقد تم االتفاق على هذه المذكرة بين الطرفين التاليين:
الطرف األول:

مؤسسة المواصففات والمقفاييس ويمهل فا فف هفذه المفذكرة مفدير عفام مؤسسفة المواصففات
والمقاييس.

الطرف الهان :

سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ويمهل ا ف هذه المذكرة رئيس مجلس المفوضين.
المقدمة

لقد أنشئت منطقة العقبة االقتصادية الخاصة بموجب قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به ب دف
تعزيز القدرة االقتصادية ف المملكة باستقطاب األنشطة االقتصادية المختلفة وجذب االستهمارات إلي ا.
وحيث أن المؤسسة ه الج ة المختصة بتبن نظام وطن للمواصفات والمقاييس وفقا للممارسات الدولية المتبعة
ومسؤولة عن توفير الحماية الصحية والبيئية والسالمة العامة للموا طنين من خالل التأكد بأن المنتجفات مطابقفة
للقواعد الفنية المعتمدة من قبل ا وضمان جودة المنتجات الوطنية باعتماد مواصفات قياسية أردنية م الئمة تمكفن
هذه المنتجات من المنافسة ف األسواق المحلية والدولية وبالتال دعم االقتصاد الوطن .
وحيث أن السلطة وبموجب قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به واألنظمة الصادرة بمقتضاه ه
الج ة المخولة بإدارة المنطقة وتنميت ا وتطويرها.
وحيث تجسدت الرغبة لدى الطرفان بالعمل على تحقيق األهداف المتوخاة مفن إنشفام منطقفة العقبفة االقتصفادية
الخاصة ،وذلك من خالل تقديم أقصى درجات التعاون وبذل الج ود المشتركة لرفد المنطقة بفإجرامات مبسفطة
تتميز بالسرعة والشفافية وذات طابع مؤسس  ،لجعل ا محورا هاما للخفدمات والنقفل متعفدد الوسفائط  ،وت يئت فا
لتكون مقصدا سياحيا واستهماريا رئيسا.
بنام على ذلك فقد اتفق الطرفان على ما يل :
المادة ()1
تسمى هذه المذكرة (مذكرة تفاهم بين مؤسسة المواصفات والمقاييس وسلطة منطقة العقبة االقتصفادية الخاصفة)
ويعمل ب ا اعتبارا َ من تاريخ توقيع الطرفين علي ا.
المادة ()2
تعتبر مقدمة هذه المذكرة وأي ملحق يرغب الطرفان إرفاقه ب ا جزما ال يتجزأ من ا.
المادة ()3
يكون للكلمات والعبارات التالية حيهما وردت ف هذه المذكرة المعان المخصصة ل ا أدناه ما لم تد ل القرينة على
غير ذلك ،ويكون للكلمات والعبارات الت لم يرد ل ا تعريف أدناه المعان المخصصة ل ا ف التشريعا ت الخاصة
بالطرفين الموقعين على هذه المذكرة أو أي تشريعات ذات عالقة:
القانون
المنطقة
السلطة
الرئيس
المؤسسة
المدير
المنطقة الجمركية
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قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به.
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
سلطة المنطقة.
رئيس مجلس المفوضين.
مؤسسة المواصفات والمقاييس.
مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس.
أراض المملكة ومياه ا اإلقليمية باستهنام المنطقة.
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المواصفة القياسية

القاعدة الفنية

إجرام تقييم المطابقة

ش ادة المطابقة
االعتماد

وهيقففة تحففدد قواعففد أو إرشففادات أو خصففائو الخدمففة أو المنففت أو طففرق
وعمليات اإلنتاج وأنظمة اإلدارة لالستخدام العام والمتكرر .ويمكن أن تشمل
أيضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العالمات ومتطلبات
بطاقة البيان الت تطبق على المنت أو عمليات وطرق إنتاجه أو تقتصر على
ذلك فقط .والت تكون المطابقة ل ا ف جميع األحوال غير إلزامية.
وهيقة تحدد في ا خصائو الخدمة أو المنت أو طرق اإلنتاج وأنظمة اإلدارة،
وقد تشمل أيضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العالمات
ومتطلبات بطاقة البيان الت تطبق علفى المنفت أو طفرق إنتاجفه أو تقتصفر
على أي من ما وتكون المطابقة ل ا إلزامية.
أي إجرام يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفام متطلبفات
المواصفات القياسية أو القواعد الفنية ذات العالقة ،بما ف ذلك إجرامات أخذ
العينات واالختبار والفحو والمعاينة ،أو التقييم والتحقق وضمان المطابقة،
أو التسجيل واالعتماد واإلقرار.
الوهيقة الت تؤكد بأن الخدمفة أو المنفت أو طفرق اإلنتفاج أو أنظمفة اإلدارة
مطابقة للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية المعتمدة.
اعتراف المؤسسة باعتماد كفامة هيئة أو شخو للقيام بم ام معينة.

المادة () 4
ت دف هذه المذكرة إلى تمكين كفل مفن المؤسسفة والسفلطة مفن القيفام بالم فام والمسفؤوليات المنوطفة بكف ل من مفا
بس ولة ويسر لتحقيق األهداف الت أنشئت من أجل ا المنطقة.
المادة ()5
يطبق ف المنطقة قفانون المواصففات والمقفاييس المعمفول بفه  ،وخاصفة فيمفا يتعلفق بالم فام والصفالحيات التف
تمارس ا المؤسسة ف المنطقة بموجب ذلك القانون.
المادة ()6
أ -تخضع جميع البضائع القادمة إلى المنطقة والبضائع المصنعة والمتداولة فف المنطقفة المطبفق علي فا قفانون
المواصفات والمقاييس المعمول به بما ف ذلك المعادن الهمينة وأدوات القياس إلى الرقابة والفحو من قبل
المؤسسة لغايات التأكد من مطابقت ا للقواعد الفنية الخاصة ب ا ف حال وجود مهل هذه القواعد ،وكذلك التأكد
من مطابقت ا لبطاقات البيان الملحقة ب ا ف جميع الحاالت.
ب -تكون مهل هذه البضائع خاضعة للرقابة والفحو إذا كانت معدة للوضع ف االست الك المحل ف المملكفة،
أما ف الحاالت الت تدخل في ا هذه البضائع إلى المنطقة لغايات التخزين وإعادة التصدير ففال تخضفع إلفى
الرقابة والفحو ما لفم يقفرر مالك فا وضفع ا فف االسفت الك المحلف فف المملكفة ،وعلفى السفلطة أن تتخفذ
إجرامات رقابة فعالة لضمان عدم التصرف ب ذه البضائع خالفا ألحكام هذه المادة.
ج -تعتمد البضائع األردنية المنشأ القادمة إلى المنطقة من المنطقة الجمركية دون فحو كون ا مسموح التداول
ب ا داخل المنطقة الجمر كية.
المادة ()7
تعمل السلطة على إدخال كافة البضائع الت صدر ل ا قواعد فنية إلى البرنام المحوسب للسلطة (األسفيكودا)،
على أن يتم تحديث هذه المعلومات من قبل السلطة كلما تم اعتماد قواعد فنية جديدة أو التعديل عل ى القواعد الفنية
القائمة حيث تقوم المؤسسة بإعالم السلطة عن القواعد الفنية المعتمدة وتعديالت ا بشكل دوري ،وت عتمد المعلومات
المخزنة على هذا البرنام من قبل المؤسسة عند قيام ا بالفحو.
المادة ()8
على المؤسسة أن تقوم بما يل :
أ -إنشام مكتب خاو بموظف المؤسسة للتفرغ للعمل ف المنطقة والقيام بكافة اإلجرامات ذات العالقة  ،ويحدد
عدد هؤالم الموظفين من قبل المؤسسة على أن يكون من بين م موظف واحد على األقل قادر على قرامة
ش ادات المطابقة وف م ا.
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ب -تقديم كافة المعلومات لموظفي ا الموجودين ف المنطقة ،بما في ا قائمة بالج ات المانحة لش ادات المطابقة،
والمعلوما ت المتعلقة بالقواعد الفنية وإجرامات تقييم المطابقة ،مما يمكن هؤالم الموظفين بالقيام بفإجرامات
قرامة بطاقات البيان والكشف على البضاعة للتأكد من مطابقت ا لبطاقات البيان.
المادة ()9
توافق السلطة  ،وذلك بنام على ميزانية مفصلة توافق علي ا سنويا ،على تغطية النفقات المترتبة على توفير كافة
احتياجات المكتب المنصوو عليه ف الفقرة (أ) من المادة ( )8من هذه المذكرة والذي يقفوم بفالفحو والرقابفة
على البضائع الداخلة إلى المملكة وتزويده بأج زة فاكس أو هواتف أو أي وسائل اتصال الزمة لتباد ل المعلوما ت
ذات العالقة بالفحو وقرامة ش ادات المطابقة وغيرها.
المادة ()10
توافق المؤسسة على اعتماد اإلجرامات التالية عند القيام بالفحو على البضائع:
أ -عند وجود قاعدة فنية ،ترسل عينات من بضائع ممهلة للشحنة للمؤسسة مع تدوين المشروحات على المعاملة
الجمركيففة ومالحظففات موظففف المؤسسففة علي ففا ،وتكففون هففذه المشففروحات بوضففع البضففاعة ف ف المسففرب
األحمر وعدم إخراج ا لحين ظ ور هذه النتائ .
ب -يتم استالم البيان الجمرك وتسجيله على سجل المعاملة لدى وصول العينات إلى المنطقة الجمركية ،وترسل
العينات إلى المختبر المعتمد.
ج -ف حال أظ ر الفحو أن البضاعة مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة ب ا ،ترسل هذه المعلومات إل ى الموظف
الموجود بالمنطقة ليتم التخليو على البضاعة ،أما إذا أظ ر الفحفو أن البضفاعة غيفر مطابقفة لقواعفدها
الفنية ،فيتم إبالغ الموظف المتواجد بالمنطقفة بضفرورة إعفادة تصفدير البضفاعة أو بضفرورة إتالف فا وففق
مقتضى الحال.
د -إذا لم تكن هذه البضاعة خاضعة لقواعد فنية ،فتوضع ف المسرب األصفر و تخضع بالتال لتفدقيق بطاقفة
البيان من قبل موظف المؤسسة قبل التخليو علي ا.
هـ -ف حال توفر مختبرات متخصصة ف المنطقة ومعتمدة من قبل المؤسسة ،يتم اعتماد هذه المختبرا ت لغايات
فحو البضائع الت تفحو ب ا.
و -يجوز أن يقوم صاحب البضاعة بإحضار ش ادة المطابقة للقواعفد الفنيفة ،وفف هفذه الحالفة ،علفى موظفف
المؤسسة المتواجد بالمنطقة ومن خالل المؤسسة  ،تزويد ذلك الشفخو بكاففة المعلومفات المتعلقفة بالقواعفد
الفنية لتلك البضاعة وأي معلومات أو مساعدات أخرى يطلب ا إلرسال العينات للمختبرات وفحص ا ،وتعتمد
المؤسسة ش ادة المطابقة إذا كان من إحدى الج ات المانحة لش ادات المطابقة المعتمدة من قبفل المؤسسفة،
إال أنه ف حال الشك بوجود أي غش أو تالعب فيحق للموظف القيام بإجرامات تقييم المطابقة.
المادة ()11
لغايات تبسيط إجرامات الفحو على البضائع وتس يل الحركة التجارية من وإلى المنطقة ،يوافق الطرفان على
تبن المبادئ التالية:
أ -ف ف حففال وجففود بضففائع تحمففل عالمففات تجاريففة مش ف ورة أو إذا كففان التجففار أصففحاب البضففائع معففروفين
بالتزام م وذوي سمعة جيدة أو ف أي حالة أخرى مشاب ة تراها السلطة وبالتنسيق مع المؤسسة ،يجوز أن
يتم الفحو بتباعد الفترات ،على أن تكون المدة بين كل فحو وآخر (  ) 6أش ر على األقل على الب ضائع
الت تسمح طبيعت ا بذلك .
ب -اعتماد ش ادات المطابقة الصادرة عن ج ات معتمدة من قبل المؤسسة على أن يتم التأكد مفن المطابقفة كفل
عام مرة بالنسبة للبضائع الت تسمح بذلك وعلى أنه ف حال الشك بوجود أي غش أو تالعب فيحق لموظف
المؤسسة القيام بإجرامات تقييم المطابقة.
ج -اعتماد مدد زمنية قليلة عند القيام بأية إجرامات ذات عالقة ،ومن ا على سبيل المهال القيفام بفالفحو بأسفرع
وقت ممكن ،وإرسال المعلومات بين المؤسسة وموظفي ا ف المنطقفة خفالل (  )1يفوم عمفل علفى األكهف ر،
وتزويد صاحب العالقة بالمعلومات الت يطلب ا خالل ( )1يوم عمل على األكهر.
للتوقيع
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د -اعتماد الفحوو والنتائ والموافقات الت تمت من قبل المؤسسة على البضائع الت تفم فحصف ا فف المنطقفة
الجمركية عند وضع ا ف االست الك المحل دون الرجوع على المؤسسة.
المادة ()12
أ -فيما يتعلق بإجرامات فحو الغذام المستورد ،يوافق الطرفان على اعتماد المبادئ الت تم االتفاق علي ا بين
األطراف ذات العالقة ف وهيقة العمل المعيارية والتقرير المتعلق بالمتطلبات الالزمة لعمل نظام المبن على
درجة الخطورة الصحية للرقابة على الغذام المستورد والمرفق بقرار موافقة مجلس إدارة الغذام رقم ( و
 )1564/15/1/484بتاريخ .2001/7/3
ب -من تلك المبادئ المنصوو علي ا ف الفقرة (أ) من هذه المادة على وجه الخصوو ،تحديد أنفواع األغذيفة
وفقفا لرمزهففا المعف رف فف النظففام المنسففق العففالم ( ، ) HS CODEوإدخففال هففذه األنففواع إلففى البرنففام
الجمركففف المحوسفففب الخفففاو بالسفففلطة األسفففيكودا ( ،) ASYCUDAواعتمفففاد هفففذا البرنفففام لتحديفففد
اإلجرامات المتعلقة بكل نوع.
المادة ()13
فيما يتعلق بإجرامات التخليو على الغذام المستورد ،تكون المؤسسة ه الج ة المسؤولة عن التأكد من مطابقة
إرسففاليات الغففذام المسففتورد أو للمواصفففات والقواعففد الفنيففة المتعلقففة ب ففا ،وخاصففة فيمففا يتعلففق بمففدد الصففالحية
والمواصفات القياسية وبطاقات البيان ل ذه اإلرساليات ،على أن تراعى المؤسسة الشروط التالية عنفد التخلفيو
على الغذام المستورد:
أ -يتم اعتماد مبادئ نظام الرقابة المبن علفى درجفة الخطفورة الصفحية المعتمفد مفن السفلطة ،وتكفون السفلطة
مسؤولة عن إدارة المعلومات المتعلقة به واإلشراف على أدام النظام.
ب -توفير الكوادر المؤهلة والقادرة على تطبيق تلك المبادئ وضمان حسن تنفيذها.
ج -إبالغ السل طة بكافة اإلجرامات المنوي اتخاذها أوال بأول.
المادة ()14
أ -يوافق الطرفان على أن اتخاذ أو تعديل أية قرارات بشأن إجرامات الرقابة على استيراد الغذام إلى المنطقة
ينبغ أن يوفر حماية المست لك ضمن المستويات المقبولة من المخاطر ،ويفف بالمتطلبفات الدوليفة المتعلقفة
بسالمة الغذام والجودة والممارسات التجارية العادلة.
ب -يوافق الطرفان على اعتماد مواصفات األغذية والصحة العامة والزراعة المنصوو علي ا ف التشريعات
ذات العالقة عند تقرير صالحية األغذية المستوردة ،وإذا لم تتوافر تلك المواصفات فتطبق المواصفات
الدولية الصاد رة عن المنظمات الدولية أو اإلقليمية ذات العالقة مهل منظمة كودكس اليمانتاريوس ،أو
المواصفات الخاصة بالشركام التجاريين وبالتشاور مع الج ات األردنية الرسمية ذات العالقة ،على أن يبن
كل ذلك على أسس علمية لضمان التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية الت تكون المملكة طرفا ً في ا.
ج -يوافق الطرفان على التقيد بالتزامات المملكة تجاه المنظمات الدولية ومن ا منظمة التجارة العالمية ،وخ صوصا
االلتزامات المتعلقة بإخطار المنظمة عن اإلجرامات الفنية الت تتخذها المملكة فيما يتعلق بالغذام.

المادة ()15
يوافق الطرفان على القيام بما يل :
أ -تبادل المعلومات المتعلقة بالمواصفات القياسية والمقاييس والقواعد الفنية وإجرامات تقييم المطابقة المقترحة
والمطبقة ف المملكة والصادرة عن الدول األخرى وش ادات المنشأ وبلدان المنشأ والبلدان المصدرة
والتزامات المملكة تجاه المنظمات الدولية واإلقليمية بشأن القواعد الفنية واالتفاقيات التجارية ذات الع القة،
والتقارير والوهائق الصادرة عن المنظمات الدولية ذات العالقة وأي معلومات أخرى ذات عالقة.
ب -تسمية ضباط اتصال بين الطرفين لتبادل كافة المعلومات والوهائق الرسمية والمراسفالت بين مفا بحيفث يفتم
االجتماع كلما دعت الحاجة وعلى أن ال تكون رتبة هؤالم الضباط أقل من رئيس قسم .
للتوقيع
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ج -مراعاة التزامات المملكة بموجب االتفاقيات الدولية وإعالم الطرف اآلخر أو إشراكه ف أي اجتماعات أو
مفاوضات أو مشاورات محلية أو إقليمية أو دولية ول ا عالقة بتطبيق أحكام هذه المذكرة.
د -قبول الش ادات والوهائق واألوراق الرسمية واألختام والتواقيفع والمراسفالت الصفادرة عفن الطفرف اآلخفر
واالعتراف بصحت ا.
هـ -القيفام بمفا يلفزم لتبسفيط اإلجفرامات ذات العالقفة ورففع سفويت ا فف المنطقفة ،مفن حيفث تجنفب االزدواجيفة
والتكرار ف العمل واإلسراع ف اتخاذ القرارا ت المتعلقة بتلك اإلجرامات واإلسراع ف تنفيذها.
المادة ()16
يجوز للطرفين االتفاق مع أي ج ات حكومية أخرى لتنفيذ أحكام هذه المذكرة  ،على أن يتم إدخا ل تلك ا التفاقيات
إلى الملحق رقم ( )1من هذه المذكرة  ،وتكون جميع هذه األطراف مسؤولة عن التقيد باألحكام المتفق علي ا كل
ضمن اختصاص ا.
المادة ()17
يتفق الطرفان على آلية لضبط المخالفات للقانون وقانون المواصفات والمقاييس المعمول به بما يحقق أهداف
المنطقة وأهداف الحماية الصحية والبيئية والسالمة العامة للمواطنين ف المنطقة وتجنب تضارب الصالحيات
والم ام الخاصة بكل طرف ،ولغايات تنفيذ أحكام هذه المادة  ،يلتزم الطرفان بوضع ملحق ب ذه المذكرة يبين
إجرامات وآلية ضبط المخالفات.

المادة ()18
أ -يتم حل أي خالف بين المؤسسة والسلطة أهنام التطبيق العمل ل ذه المذكرة وديفاً ،وإذا لفم يتوصفل الطرففان
إلى ذلك يتولى مجلس الوزرام الفصل بالخالف ويعتبر قراره ملزمفا ً وجفزم مفن هفذه المفذكرة اعتبفاراً مفن
تاريخ صدوره.
ب -يرفع كل من المدير والرئيس تقريرا ً يتضمن عرض الخالف على مجلس الوزرام ويعرض كل طرف حجته
واالقتراحات الت يراها مناسبة لحسم النزاع.
المادة ()19
ً
ً
للطرفين الموقعين على هذه المذكرة مراجعت ا وتعديل ا كليا أو جزئيا بموافقة الطرفين وذل ك وفق ذات اإلجرامات
المتبعة ف إقرارها.
المادة ()20
تم توقيع على هذه المذكرة من أصحاب الصالحية بمقتضى التشريعات النافذة وحررت باللغة العربية مفن هفالث
نسخ سلّم كل طرف نسخة وأودعت النسخة الهالهة لدى مكتب دولة رئيس الوزرام.
الموافففق /

تم توقيع هذه المذكرة ف هذا اليوم
ف المملكة األردنية ال اشمية
عن مؤسسة المواصفات والمقاييس

عن سلطة منطقة العقبة االقتصادية
الخاصة

___________________
___________________

للتوقيع
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مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس
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رئيس مجلس المفوضين
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الملحق رقم ()1

اإلجرامات الت يتم االتفاق علي ا مع األطراف األخرى ذات العالقة ب ذه المذكرة
-

للتوقيع

لجنة أخذ العينات .
إج رامات . Risk- based system
لجنة المتابعة الفنية .
ترخيو األنشطة االقتصادية .
مخالفات .
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