تعليمات رقم ( )28لسنة 2002
تعليمات تأشيرة الدخول والعمل واإلقامة في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
صادرة استنادا ألحكام الفقرة (أ) و(ب) من المادة ( )3و المواد ( )9و( )15و( )17من نظام تأشيرة الدخول
والعمل واإلقامة في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم ( )90لسنة 2000
استنادا ً للصالحيات المخولة للمجلس في الفقرة (أ) و(ب) من المادة ( )3والمواد ( )9و( )15و( )17من نظام
تأشيرة الدخول والعمل واإلقامة في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم ( )90لسنة  ،2000قرر المجلس اتباع
التعليمات التالية:
المادة  -1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تأشيرة الدخول والعمل واإلقامة في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة لسنة
 )2002ويعمل بها من تاريخ إقرارها من قبل المجلس.
المادة  -2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل
القرينة على غير ذل ك.
قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به.
القانــون:
نظام تأشيرة الدخول والعمل واإلقامة في منطقة العقبة االقتصادية
النظام:
الخاصة المعمول به.
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
المنطقــة:
أراضي المملكة ومياهها اإلقليمية باستثناء المنطقة.
المنطقة الجمركية:
سلطة المنطقة.
السلطــة:
مجلس المفوضين.
المجلـس:
رئيس المجلس.
الرئيــس:
مفوض شؤون التنمية االقتصادية واالستثمار في المنطقة.
المفــــوض:
مديرية العمل والتأشيرات واإلقامة في السلطة .
المديرية:
المنافذ البرية والبحرية والجوية للمملكة في المنطقة.
مراكز العبور:
المنافذ البرية والبحرية والجوية للمملكة.
المراكز الحدودية:
المؤسسة المسجلة وغير المسجلة.
المؤسسة:
الشخص المسجل لدى السلطة والمرخص له بممارسة أي نشاط
المؤسسة المسجلة:
اقتصادي في المنطقة وفق أحكام القانون ونظام تسجيل المؤسسات
وترخيصها في منطقة العقبة االقتصادية المعمول به .
تأشيرة الزيارة أو تأشيرة العبور التي تمنحها السلطة وفق أحكام
تأشيرة الدخول:
النظام وهذه التعليمات.
أي دولة مدرجة في القائمة التي تصدرها وزارة الداخلية لهذه
الدولة المقيدة:
الغاية.
تأشيرة الزيارة وتأشيرة العبور
المادة -3أ -مع مراعاة أحكام المادة ( )7من هذه التعليمات ،يتعين على غير األردني الذي يحم ل جنسية دولة مقيدة
ويرغب في الدخول إلى المنطقة أن يحصل على موافقة السلطة المسبقة على منحه تأشيرة دخول وذل ك
قبل قدومه إلى المنطقة ،ما لم يكن متواجدا فيها أصال.
ب– يقدم طلب الحصول على موافقة السلطة إلى المديرية أو إلى الموظف المختص في أي بعثة
دبلوماسية أردنية على األنموذج المعد لهذه الغاية ،مرفقا به صورة عن جواز سفر أو وثيقة سفر طالب
التأشيرة.
ج -يتعين على مدير المديرية البت في الطلب خالل مدة ال تتجاو ز أ ربعة أيام عمل من تاريخ تقديمه
إلى المديرية أو استالمه من البعثة الدبلوماسية األردنية التي قدم إليها ،حسب مقتض ى الحا ل.
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د -يكون القرار الصادر بشأن الطلب مكتوبا ومؤرخا ويبلغ مقدم الطلب بصورة عنه.
المادة  -4أ -مع مراعاة أحكام الفقرة (أ)من المادة ( )3من هذه التعليمات ،لغير األردني أن يحصل على تأشيرة
الدخول من الجهات التالية:
 -1المديرية .
 -2أي بعثة دبلوماسية أردنية خارج المملكة.
 -3أي مركز حدودي للمملكة للحصول على تأشيرة زيارة.
 -4أي مركز عبور للحصول على تأشيرة عبور.
ب -يقوم مدير المديرية أو الموظف المختص في البعثة الدبلوماسية األردنية أو في المر كز الحدودي
بالبت في طلب تأشيرة الدخول عند تقديمه دون أي تأخير .
المادة  -5أ -مع مراعاة أحكام المادة ( )5من النظام ،يشترط فيمن يحصل على تأشيرة زيارة أو يجددها ما يلي:
 -1أن ال يكون قد ورد طلب بتسليمه من دولة أخرى ترتبط مع المملكة باتفاقية تلزمها بذلك.
 -2أن ال يكون قد أدين بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أثناء إقامته في المملكة.
ب -يقدم طلب تجديد تأشيرة الزيارة على األنموذج المعد لذلك والمرفق بهذه التعليمات إلى المديرية
وذلك قبل انتهاء مدتها ،وعلى مدير المديرية البت في طل ب التجديد عند تقديمه دون أي تأخير.
المادة  -6يعفى من طلب تأشيرة الدخول غير األردني الذي ال يتطلب دخوله للمنطقة الجمركية الحصول على
تأشيرة من الجهات المختصة في المملكة.
المادة  -7يجوز لغير األردني الذي يحمل تأشيرة زيارة للمملكة أو إذن إقامة فيها أن يدخل إلى المنطقة دون
الحصول على تأشيرة دخول إليها.
المادة  -8تشمل تأشيرة الزيارة أبناء وزوج غير األردني الحاصل على التأشيرة المرافقين له ،ش ريطة أن ت كون
أسماؤهم مدرجة في وثيقة أو جواز سفره.
المادة  -9تنقسم تأشيرات الزيارة التي تصدرها السلطة وفق أحكام هذه التعليمات إلى النوعين التاليين:
أ -تأشيرة زيارة لمرة واحدة :وهي التي تخول حاملها زيارة المنطقة وتنتهي بمجرد مغادرة حاملها
ألراضي المملكة أو انتهاء مدتها.
ب -تأشيرة زيارة لمرات متعددة :وهي التي تخول حاملها زيارة المنطقة والخروج منها والدخول إليها
طوال مدة التأشي رة.
المادة  -10أ-تكون مدة تأشيرة الزيارة ( )15يوما أو شهرا أو ( )3أشهر .
ب-تبدأ مدة تأشيرة الزيارة بالسريان من تاريخ دخول المملكة.
المادة  -11يتعين على غير األردني الذي انتهت مدة تأشيرة زيارته أو قرر المفوض بناءا" على تنسيب مدير
المديرية إلغائها وفق أحكام المادة ( )29من هذه التعليمات مغادرة المنطقة خالل مدة ال تزيد على ( )3أيام من
تاريخ انتهاء مدة التأشيرة أو تبلغه بقرار إلغائها.
المادة  –12أ-مع مراعاة أحكام المادة ( )5من النظام ،يتعين على من يطلب إصدار تأشيرة عبور أن يقدم ما يثبت
صالحيته في دخول المن طقة الجمركية أو البلد األجنبي الذي يريد العبور إليه باستخدام المنطقة.
ب -تكون تأشيرة العبور لمدة ال تتجاوز ( )72ساعة من وقت دخول المنطقة.
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المادة -13تشمل تأشيرة العبور أبناء وزوج غير األردني الحاصل على التأشيرة المرافقين له ،ش ريطة أن تكون
أسماؤهم مدرجة ف ي وثيقة أو جواز سفره وأن يقدم ما يثبت صالحيتهم في دخول المنطقة أو البلد ا ألجنبي الذي
يريد العبور إليه باستخدام المنطقة.
تأشيرة العمل وتصريح العمل
المادة  -14تكون جميع مجاالت العمل في المنطقة متاحة أمام العمال غير األردنيين  ،ويجوز لصاحب العمل أن
يتقدم بطلب تأشيرة عمل أو تصريح عمل الستقدام أي عامل غير أ ردني وفق النسبة المشار إليها في الفقرة (ب)
من المادة ( ) 15من النظام ،شريطة أن يبين صاحب العملل فلي طلبله اإلجلراءات التلي قلام بهلا ملن أجلل إعطلاء
األولوية بفرص العمل المتاحة لديه للعمال األردنيين.
المادة  -15أ -يجو ز تخفيض نسبة العمالة األردنية أو إعفاء صاحب العمل منها إذا ثبت عدم توافر ال عمالة األردنية
الكافية أو المؤهلة للعمل في المؤسسة المسجلة أو المشلروع ذي العالقلة .وإلثبلات ذللك ،فعللى صلاحب
العمل قبل أن يتقدم بطلب تأشيرة عمل أو تصريح عمل السلتقدام عماللة غيلر أ ردنيلة بلأ كثر ملن النسلبة
المسموح بها في الفقرة (ب) من المادة ( )15من النظام أن ينشر في جريدتين محليتلين يلوميتين إعالنلا
واضحا يتضمن العناصر التالية -:
 -1طبيعة الشواغر المتوافرة لديه .
-2المؤهالت المطلوبة لشغل كل من هذه الشواغر .
-3المدة المحددة لتقديم طلبات التوظيف.
-4عنوان إلرسال طلبات التوظيف.
ب -ال يجوز ل صاحب العمل أن يطلب تخفيض نسبة العمالة األردنية أو اإلعفلاء منهلا قبلل انتهلاء الملدة
المحددة في اإلعالن المشار إليها في البند ( )3من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج -على صاحب العمل أن يرفق اإلعالن بطلب تأشيرة العمل أو تصريح ال عمل.
المادة  -16أ -يقدم طلب تأشيرة العمل أو تصريح العمل إلى المديرية على األنموذج المعد لهلذه الغايلة ،المرفلق
بهذه التعليمات ،مستكمال" جميع البيانات المطلوبة ومرفقا به الوثائق التالية:
 -1صورة عن عقد العمل ،إن وجد.
 -2في حال عدم وجود عقد العمل ،كتاب يقدمه صاحب العمل يوضح فيه مدة العمل و طبيعة
الوظيفة التي سيقوم بها العامل واألجر المتوقع أن يتقاضاه.
 -3تعهد من صاحب العمل بأنه تم التقيد بأحكام القانون والنظلام وهلذه التعليملات فيملا يتعللق
بجميع اإلجراءات والمتطلبات المتعلقة بتأشيرة العمل أو تصريح العمل تحت طائلة شط ب
التأشيرة أو التصريح .
 -4صورة عن جواز سفر أو وثيقة سفر العامل.
 -5شهادة صادرة عن مركز طبي معتمد لدى وزارة الصحة تثبت خلو العامل من األملراض
السارية أو تعهد خطي من صاحب العمل بتقديم هذه الشهادة خال ل ثالثة أسابيع من تاريخ
دخول العامل الذي حصل على تأشيرة عمل إلى المنطقة.
 -6إخالء طرف من صاحب العمل السابق بالنسبة للعامل الذي يريد الحصول عللى تصلريح
عمل.
ب -يتعين على المديرية دراسة الطلب ورفعه إلى مدير المديرية مشفوعا" بالتوصيات المناسبة وذلك
خالل أربعة أيام عمل من تاريخ تسلم الطلب.
ج -يقوم مدير المديرية أو من يفوضه بموجب الصلالحيات الال زملة و الممنوحلة ملن قبلل الملدير ولملا
تستدعيه ضرورة العمل بدراسة الطلب والبت فيه خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ رفعله ويكلون قلرا ره
مكتوبا ً ومؤرخا ً  ،ويبلغ مقدم الطلب بصورة عنه خ الل ثالثة أيام عمل من تاريخ صدوره.
د -ال يجوز منح تأشيرة عمل أو تصريح عمل لغير األردني الذي يحمل تأشيرة عمل أو تصريح
عمل ساري المفعول.
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هـ -يتم رفض
-1
-2
-3
-4

طلب تأشيرة العمل أو تصريح العمل في إحدى الحاالت التالية:
إذا تبين من المعلومات المقدمة في الطلب أو ملن خل الل المطالعلات األمنيلة بلأن العاملل
يشكل خطرا على األمن والنظام العام والمصلحة العامة واآلداب العامة.
إذا تبين من الفحص الطبي بأن العامل مصاب بإحدى األمراض السارية.
إذا تبين أن صاحب العمل قد تجاوز النسبة المسموح بها للعمال غير األردنيين كملا هلو
منصوص عليه في النظلام وقلرر المفلوض علدم الموافقلة لله عللى اسلتقدام عملال غيلر
أردنيين آخرين.
إذا تبين أن صاحب العمل لم يتقيد باإلجراءات المنصوص عليها في المواد ( )14و()15
من هذه التعليمات والمتعلقة بإجراءات منح األولوية للعمال األردنيين.

و -يتعين على مدير المديرية في حال رفضه طلب تأشيرة العمل أو تصريح العمل إعالم المفوض خال ل
يوم عمل واحد من تاريخ صدور القرار.
ز -على المفوض البت في قرار الرفض خالل يومي عمل من تاريخ رفعه إليه وفقا لما يلي:
في حال تأييده لقرار الرفض الصادر عن مدير المديريلة  ،عليله إعلالم اللرئيس
-1
ومقدم الطلب بذلك مع بيان أسباب الرفض خالل ثالثة أيام من تاريخ اتخاذ مدي ر
المديرية قرار الرفض.
أما في حال عدم قبوله قرار الرفض ،فعلى مدير المديرية إصدار تأشيرة العمل
-2
أو تصريح العمل ،حسب مقتضى الحال.
ح -تكون تأشيرة العمل أو تصريح العمل لمدة ( )3أشهر أو ( )6أشهر أو ( )12شهرا أو لمدة عقد العمل
على أن ال تتجاوز خمس سنوات ،حسب ما يقرره مدير المديرية  ،ويكون كل من التأشيرة والتصريح
قابال للتجديد.
ط -تبدأ مدة تأشيرة العمل بالسريان من تاريخ دخول المملكة.
المادة  -17تقوم المديرية بختم وثيقة أو جواز سفر العامل بتصريح ال عمل الذي حصل عليه ،و يتم ختم وثيقة أو
جواز سفر العامل بتأشيرة العمل التي حصل عليها من البعثة الدبلوماسية األردنية في الدولة التي يقيم بها أو عند
دخوله إلى المملكة من أي مركز حدودي.

المادة  -18أ-على العامل الذي حصل على تأشيرة عمل أو تصريح عمل أن يحصل من المديرية على بطاقة عمل
في المنطقة.
ب– تشتمل بطاقة العمل على المعلومات التالية:
 -1اسم العامل مطابقا لجواز أو وثيقة سفره.
 -2اسم صاحب العمل الذي قدم له طلب تأشيرة العمل أو تصريح العمل وعنوانه في المنطقة.
 -3تاريخ إصدار تأشيرة العمل أو تصريح العمل ومدة التأشيرة أو التصريح.
ج– على العامل الذي حصل على تأشيرة عمل أن يحصل عللى بطاقلة العملل خلالل أسلبوع ملن تلاريخ
دخول أراضي المملكة.
د -على العامل أن يحمل بطاقة العمل بصورة مستمرة وأن يبرزها للموظف المختص عند طلبها إلثبات
مشروعية إقامته أو عمله في المنطقة.
المادة  -19أ -يتمتع من يحمل تأشيرة عمل أو تصريح عمل بالحقوق التالية:
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 -1حق العمل في المنطقة.
 -2حق اإلقامة في المنطقة والخروج منها والدخول إليها طوال مدة تأشيرة العمل أو تصريح
العمل.
ب -يتعين على من يحمل تأشيرة عمل أو تصريح عمل االلتزام بما يلي:
 -1أن يخطر المديرية بأي تغيير يطرأ على عنوان إقامته المذكور في طلب التأشيرة أو التصريح
مبينا" عنوان إقامته الجديد ,وذلك خالل ثالثة أيام من تاريخ التغيير.
 -2العمل لدى صاحب العمل الذي قدم طلب تأشيرة العمل أو تصريح العمل دون غيره.

المادة  -20أ -تنتهي صالحية تأشيرة العمل أو تصريح العم ل في أي من الحاالت التالية:
-1انتهاء مدة التأشيرة أو التصريح وعدم تجديد أي منهما.
-2انتهاء خدمة العامل أو إنهاؤها ألي سبب من األسباب.
-3انتهاء المشروع أو إلغاء المؤسسة المسجلة التي يعمل العامل لدى أي منهما.
-4قبول العامل بالعمل لدى غير صاحب العمل الذي حصل له على التأشيرة أو التصريح.
-5إدانة العامل بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.
ب-يتعين على صاحب العمل أن يخطر المديرية في حال تغيب العامل غير األردني الذي يستخدمه عن
العمل لمدة تزيد على ( )48ساعة دون سبب مشروع ،أو في حال توافر أي من أسباب انتهاء صلالحية
تأشيرة العمل أو تصريح العمل الذي يحمله والمنصوص عليها في البنود ( )2و( )3و( )4من الفقلرة(أ)
من هذه المادة ،وذلك خالل مدة ال تزيد على ثالثة أيام عمل من تاريخ علمه بها.
إذن اإلقامة
المادة  -21مع مراعاة أحكام المادة ( ) 5من النظام ،يشترط فيمن يحصل على إذن لإلقامة في المنطقة أن يكون:
 -1طالبا" يرغب في الدراسة في أي من الكليات أو الجامعات الموجودة في المنطقة.
 -2زوجا" لغيلر األردنلي،من غيلر المسلتثمرين ،المقليم فلي المنطقلة أو معلاال" ملن أبنائله أو
أقربائه حتى الدرجة األولى ،وفق أحكام التشريعات النافذة  ،شلريطة أن ال يكلون الم علال
متزوجا.
 -3شخصا قادرا على تمويل إقامته في المنطقة ،وذلك وفقا" لما يقرره المفوض.
المادة  -22يقدم طلب إذن اإلقامة إلى المديرية على األنموذج المعد لهذه الغاية ،المرفق بهذه التعليمات ،مست كمال"
جميع البيانات المطلوبة ،ومرفقا به شهادة صادرة عن مركز طبي معتمد من وزارة الصحة تثبت خلو طالب اإلذن
من األمراض السارية ،باإلضافة إلى أحد الوثائق التالية :
 -1وثيقة تثبت تسجيله في إحدى الكليات أو الجامعات في المنطقة.
 -2وثيقة تثبت الحالة الزوجية واإلعالة.
 -3ما يثبت مقدرته على تمويل إقامته في المنطقة.
المادة  -23أ -تقوم المديرية بدراسة الطلب ورفعه إلى المفوض مشفوعا" بالتوصيات المناسبة وذلك خال ل أربعة
أيام عمل من تاريخ تسلم الطلب.
ب -يقوم المفوض ،أو من يفوضه ،بالبت في الطلب خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ رفع الطلب ويكون
قرار ه مكتوبا" ومؤرخا" ،ويبلغ مقدم الطلب بصورة عنه .
ج -يتم رفض طلب إذن اإلقامة في إحدى الحاالت التالية:
 -1إذا تبين من المعلومات المقدمة في الطلب أو من خالل المطالعات األمنية بأن مقدم الطلب
يشكل خطرا على األمن والنظام العام والمصلحة العامة واآلداب العامة.
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إذا تبين من الفحص الطبي بأن مقدم الطلب مصاب بإحدى األمراض السارية.
في حال كون مقدم الطلب طالبا ،إذا تبين بأنه غير مسجل في إحدى الكليات أو الجام عات
الموجودة في المنطقة.
فللي حللال كللون مقللدم الطلللب معللاال وفقللا ألحكللام الفقللرة ( )2مللن المللادة ( )21مللن هللذه
التعليمات وتبين أن المعال متزوجا .
في حال كون مقدم الطلب ال يقع ضمن الفئا ت المذكورة في الفقرتين( )1و( )2من المادة
( ) 21من هذه التعليمات ،للمفوض السلطة التقديرية في قبول أو رفض الطلب.

د -على المفوض أو من يفوضه في حال رفض الطلب إعالم الرئيس خطيا" بقرار الرفض وأسبابه وذلك
خالل ثالث أيام من تاريخ صدوره.
هـ  -تكون مدة إذن اإلقامة ( )3أشهر أو ( )6أشهر أو ( )9أشهر أو سنة أو ( )5سنوات حسب ما يقرره
المفوض أو من يفوضه ،ويكون اإلذن قابال للتجديد.
المادة  -24أ -تقوم المديرية بختم وثيقة أو جواز سفر غير األردني بإذن اإلقامة الذي حصل عليه و إعطائه بطاقة
إقامة في المنطقة.

ب– تشتمل بطاقة اإلقامة على المعلومات التالية:
-1اسم المقيم مطابقا لجواز أو وثيقة سفره.
-2تاريخ إصدار إذن اإلقامة مع بيان مدته.
ج -على المقيم أن يحمل بطاقة اإلقامة بصورة مستمرة وأن يبرزها للموظف المختص عند طلبها إلثبات
مشروعية إقامته في المنطقة.
المادة  -25يلتزم حامل إذن اإلقامة بأن يخطر المديرية شخصيا أو بواسطة الفاكس أو البريد المسجل أو عن
طريق أي مركز أمن  ،بأي تغيير يطرأ على عنوان إقامته المحدد في الطلب وأن يبين في اإلخطار عنوان إقامته
الجديد ،وذلك خالل ثالثة أيام من تاريخ التغيير.
المادة  -26أ -ال يجوز تجديد إذن اإلقامة في حال إدانة حامله بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أثناء إقامته بالمملكة
أو صدور مذكرة باعتقاله أو ورود طلب بتسليمه من دولة أخرى ترتبط مع المملكة باتفاقية تلزمها بذلك.
ب -يقدم طلب التجديد إلى المديرية على األنموذج المعد لذلك مرفقا به ما يثبت استمرار قيام الصفة التي
منح إذن اإلقامة على أساسها.
أحكام ختامية
المادة -27أ -تكون صالحية استخدام تأشيرة الدخول لمدة شهرين من تاريخ إصدارها ،ويجوز تجديد مدة الصالحية
لمرة واحدة ولمدة مماثلة.
ب -تكون صالحية استخدام تأشليرة العملل لملدة ثالثلة أشلهر ملن تلاريخ إصلدارها ،ويجلوز تجديلد ملدة
الصالحية لمرة واحدة ولمدة مماثلة.
المادة  -28يتم البت في الطلب المقدم للحصول على تأشيرة عمل أو تصريح عمل أو إذن إقامة أو تجديد أي منها
خالل ( ) 7أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب إال إذا حالت ظروف دون ذلك فيجلب البلت فلي الطللب خلالل ملدة ال
تتجاوز ( )14يوما من تاريخ تقديمه.
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المادة  -29للمفلوض بنلاء عللى تنسليب ملدير المديريلة إلغلاء التأشليرة التلي تلم منحهلا وفلق أحكلام النظلام وهلذه
التعليمات في أي من الحاالت التالية:
 -1إذا تم الحصول على التأشيرة باستخدام وسائل احتيالية أو طرق غير المشروعة.
 -2إذا أخل حامل التأشيرة بأي من شروط منحها.
 -3إذا تبين أن وجود حامل التأشيرة في المنطقة يشكل خطرا" على المصلحة العامة.
المادة  -30يعفى من حصل على تأشليرة زيلارة أو تأشليرة عملل فلي المنطقلة ودخلل إللى المملكلة ملن أي مركلز
حدودي قاصدا المنطقة من الرسم المفروض على زيارة المملكة ،شريطة أن يحص ل من المديرية  ،أو
من أي مركز جمركي بين المنطقة والمنطقة الجمركية ,على ورقة تثبت دخوله إلى المنطقة خالل مدة
ال تزيد على يومين من تاريخ دخوله إلى المملكة ،وبخالف ذلك يستوفى منه الرسم الذي أعفي منه لدى
مغادرته أراضي المملكة.
المادة  -31إذا تبين للسلطة بأن أجنبيا يقيم في المنطقة بصورة غير مشروعة أو أن وجوده فيها يشك ل خطرا" على
المصلحة العامة فللرئيس بناء على تنسيب المفوض أن يقرر اتخاذ اإلجراءات الالزمة إللغاء التأشيرة وإذن اإلقامة
الذين تم منحهما له وترحيله خارج المملكة وفق األصول المتبعة.
المادة  -32على كل من حصل على تأشيرة أو تصريح أو إذن وفق أحكام هذه التعليمات أن يبلغ المديرية أو أي
مركز أمن ,في حال سرقة أو فقدانه لوثيقة أو جواز سفره أو بطاقة العمل أو اإلقامة الخاصة به وذلك خالل مدة ال
تتجاوز ( )24ساعة من وقت علمه بواقعة السرقة أو الفقدان.
المادة  -33يتم إرسال جميع التبليغات والقرارات الصادرة وفقا أل حكلام هلذه التعليملات إللى األشلخاص المعنيلين
بواسطة البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى مناسبة تثبت تاريخ اإلرسال ،ويجلوز تسلليمها باليلد لشلخص مخلول
بذلك مقابل توقيعه باالستالم مع بيان صفته .
المادة  -34على الموظف الم ختص في المديرية الذي يستلم طلبا" أو استدعاءا" وفق هذه التعليمات أن يعطي مقدم
الطلب وصل استالم مبينا" فيه تاريخ تقديم الطلب أو االستدعاء واسم الموظف الذي تسلمه ،وذلك بعد التحقق من
استكماله للبيانات والوثائق الالزمة.
المادة  -35تبقى كافة التصاريح واألذون الممنوحة من قبل السلطات المختصة في المنطقة الجمركية قب ل تاريخ نفاذ
هذه التعليمات سارية المفعول في المنطقة حتى انتهاء مدتها.
المادة  -36تستوفي المديرية بدا الت الخدمات التالية :
 أ  .خمسة عشر دينار عن إصدار كل من بطاقة العمل و بطاقة اإلقامة. ب .خمسة عشر دينار عن تجديد كل من بطاقة العمل و بطاقة اإلقامة. ج خمسة عشر دينار عن إصدار بدل تالف أو فاقد لكل من بطاقة العمل و بطاقة اإلقامة.المادة  -37تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
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