
 
 

  2000لسنة  (90) رقم نظام
 تاشيرة الدخول والعمل واالقامة في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

 
 16/1/2001بتاريخ  4472من عدد الجريدة الرسمية رقم  274المنشور على الصفحة 

 من قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة وتعديالته( 48)المادة  بمقتضىصادر 
 2000لسنة  32رقم 

 1المادة 
(  2000فا  منقةا  المة ا  اصقدياادي  ال اسا  لسان   ااإلقاما الاخول  االمما   تأشارةةيسمى هذا النظام ) نظاام 

 ايمم  به من تاريخ نشةه ف  الجةيخة الةسمر  .

 

 2المادة 
ةةينا  للاى ماا لات تاخ  ال أدنااهيكلن للكلمات االم ارات الدالر  حرثما اردت ف  هذا النظام الممان  الم يي  لها 

 غرة ذلك :

 الةانلن : قانلن منقة  المة   اصقديادي  ال اس  .

 المنقة  : منقة  المة   اصقديادي  ال اس  .

 السلق  : سلق  المنقة  .

 المجلس : مجلس المفلضرن .

 الةئرس : رئرس المجلس .

 مةاكز الم لر : المنافذ ال ةي  اال حةي  االجلي  للمملك  ف  المنقة  .

 

 3ادة الم
 بملجب تملرمات ييخرها المجلس ما يل  : األردن أ . تيخر السلق  لغرة 

 زيارة . تأشرةة. 1

 ل لر . تأشرةة. 2

 لم  . تأشرةة. 3

 . تيةيح لم  .4

 . إقام  إذن. 5

 المما  اتيااريح الدأشرةاتب. تحخد بمةدضى تملرمات ييخرها المجلس نماذج القل ات الد  تةخم للحيل  للى 

 المذكلرة ف  الفةةة )أ( من هذه المادة . إلقام ا اأذان

 

 

 4المادة 
 إسخارأ . تنسق السلق  مع ك  من ازارة الخاولر  اازارة ال ارجر  اازارة المم  احسب مةدضى الحا  لملر  

 حسب ما يدفق للره ف  مذكةات الدفاهت . اإلقام  اأذاناتياريح المم   الدأشرةات

فرهاا  اإلقاما  اأذانلاخول  المنقةا  اتيااريح المما   الدأشارةات إساخارالسالق  ب. تدللى الجها  الم ديا  فا  

هاذا النظاام االدملرماات الدا  يياخرها المجلاس لهاذه  ألحكاامافةاا  األملرالالزم  المدملة  بهذه  اإلجةاءاتاات اذ 

 الغاي  .

 

 5المادة 
يكالن حاامال لجالاز  أنتجخيخ أي منها  أا  إقام إذن أاتيةيح لم   أا تأشرةة إلسخارأ . يشدةط فرمن يةخم طل ا 

للثرة  سفة ممدةف بها ف  المملك  اسااري   أا األق للى  أشهةسفة ممدمخ ف  المملك  اساري المفمل  مخة ثالث  

 . أشهةالمفمل  مخة ص تة  لن سد  

ها ميالح  المما  ب. للى الةغت مما ارد ف  الفةةة )أ( من هذه المادة يجلز للةئرس اف  حااصت واسا  تسادخلر

 يد ذ ما يةاه مناس ا بشان أي حال  ص تدلافة فرها الشةاط اللاردة ف  الفةةة )أ( من هذه المادة . أنف  المنقة  

 

 6المادة 



ف  المنقة  للماخة المحاخدة  ااإلقام زيارة من أي مةكز ل لر  تأشرةةطلب الحيل  للى  األردن أ . يجلز لغرة 

 . الدأشرةةف  هذه 

 أاف  المملكا   إقامده أثناءبجنح  م ل  بالشةف  أاحاملها بجناي   إدان الزيارة ف  حا   تأشرةةيجلز تجخيخ ب. ص 

 تةت ط مع المملك  باتفاقر  تلزمها بذلك . أوةىاراد طلب بدسلرمه من دال   أاسخار مذكةة بالدةاله 

 

 7المادة 
الااذي يةيااخ اسااد خام  األردناا اساا مرن سااال  لغرااة ل االر لمااخة ص تدجااااز اثنداا   تأشاارةةتيااخر الجهاا  الم دياا  

 . آوة أجن  بلخ  إلى أاالمنقة  الجمةكر   إلى أجن  المنقة  لغايات الم لر من بلخ 

 

 8المادة 
المنقةا  دان الحيال   إلاىياخو   أنفرهاا  إقاما  إذن أازيارة للمملكا   تأشرةةالذي يحم   األردن أ . يجلز لغرة 

 . إلرهادول   تأشرةةللى 

الاذي ص يدقلاب دوللاه للمنقةا  الجمةكرا  الحيال   األردن المنقة  غرة  إلىالخول   تأشرةةب. يمفى من طلب 

 من الجهات الم دي  ف  المملك  . تأشرةةللى 

المنقة  الجمةكر  بالنسا    إلىج. ينسق الةئرس مع ازية الخاولر  بلاسق  مذكةة تفاهت تنظرت اصندةا  من المنقة  

 فرها . إقام  اإذنالمنقة   إلىدول   تأشرةةللى للحاسلرن 

 

 9المادة 
امااخدها اشااةاط  أنلالهاااالمنقةاا  بم دلاا   إلااىالااخول   تأشاارةات بإسااخارييااخر المجلااس الدملرمااات ال اساا  

 منها اتجخيخها . ااإللفاءمنحها  اإجةاءات

 

 10المادة 

السالق   إلاىيدةاخم بقلاب  أنص  أمسسا  مساجل  مؤ أكانساحب لم  فرها سلاء  أامةرت ف  المنقة   أليأ . يجلز 

 المملك  للمم  لخيه ف  المنقة  . إلى أردن لم  صسدةخام أي لام  غرة  تأشرةة إلسخار

لماخة لةاخ  أااثنا  لشاة شاهةا  أا أشاهةساد   أا أشاهةالمما  الدا  تياخرها السالق  لماخة ثالثا   تأشرةةب. تكلن 

 قابل  للدجخيخ . الدأشرةةلن مخة اتك ،ص تدجااز ومس سنلات أنالمم  للى 

ايمقااى حاملهااا مهلاا  ومساا  لشااة يلمااا لمغااادرة  الدأشاارةةسااالح لمااخة  قاماا إ ذناالمماا  بمثاباا   تأشاارةةج. تمد ااة 

 . إلغائها أاالمنقة  بمخ اندهاء مختها 

 

 11المادة 

 اصت الدالر  :هذا النظام ف  أي من الح أحكامالد  تت منحها افق  الدأشرةة إلغاءتةةر  أنللسلق  

 طةق غرة مشةال  . أاباسد خام اسائ  احدرالر   الدأشرةةتت الحيل  للى  إذاأ . 

 من شةاط منحها . بأي الدأشرةةاو  حام   إذاب. 

 ف  المنقة  يشك  وقةا للى الميلح  المام  . الدأشرةةاجلد حام   أنت رن  إذاج. 

 

 12المادة 

السالق   إلاى بقلاب يدةاخم أنص  أممؤسسا  مساجل   أكاانما  فرهاا سالاء سااحب ل أامةرت فا  المنقةا   ألييجلز 

ملجلد ف  المملك  اذلك للمم  لخيه ف  المنقة  ف  أي مان  أردن تيةيح لم  صسد خام أي لام  غرة  إلسخار

 الحاصت الدالر  :

 ف  المملك  . قام إ ذناكان المام  حاسال للى  إذاأ . 

منقة  بملجب تيةيح لم  سادر لن الجهات الم ديا  ق ا  ساةيان مفمال  هاذا كان المام  يمم  ف  ال إذاب. 

 النظام .

 المملك  بملجب الدشةيمات الساري  المفمل  . إلىدول   تأشرةةكان المام  ممفى من الحيل  للى  إذاج. 

خ للى سدرن يلماا للمملك  اسرمم  لخى ساحب المم  مخة ص تزي أازيارة للمنقة   تأشرةةكان المام  يحم   إذاد. 

 المملك  . إلىمن تاريخ دولله 

 

 13المادة 

منهماا  أيتياةيح لما  ي ال   أالما   تأشارةةكان حاسال للى  إذا إصالمم  ف  المنقة   األردن ص يجلز لغرة 

 الديةيح  أا الدأشرةةحامله بالمم  لخى ساحب المم  دان غرةه الذي قخم طلب الحيل  للى 

 



 14المادة 

لمخة لةخ المم   أااثن  لشة شهةا  أا أشهةسد   أا أشهةأ . يكلن تيةيح المم  الذي تيخره السلق  لمخة ثالث  

 ص تدجااز ومس سنلات ايكلن الديةيح قابال للدجخيخ . أنللى 

لمخة الديةيح ايمقى مهل  ومس   سالحا   إقام  إذنالذي حي  للى تيةيح لم   األردن ب. يمنح المام  غرة 

 . إلغائه أاشة يلما لمغادرة المنقة  بمخ اندهاء مخته ل

 

 15المادة 

افةا للدملرمات الد  ييخرها المجلاس  األردنررنالمما  غرة  أمامأ . تكلن جمرع مجاصت المم  ف  المنقة  مداح  

 . األردنررنبفةص المم  المداح  للمما   األاللي  إلقاءشةيق  

أي مشاةا  فا  المنقةا  الدا   أافا  أي مؤسسا  مساجل   األردنرارند المماا  يةا  لاخ أنب. ص يجلز ف  أي حا  

 يزيخ لخد المما  ف  أي منها للى ومس  لما يل  :

 لت يدجااز لخدهت ثمانر  لشة لامال . إذا. ثالث  لما  1

 تجااز لخدهت ثمانر  لشة لامال . إذا%( من مجمل  المما  30. )2

 األردنرا المامل   األيخيث ت لخم تلافة  إذاساحب المم  منها  إلفاء أا ردنر األج. للمجلس ت فرض نس   الممال  

تحاخد فا  الدملرماات الياادرة  أساسالمشةا  ذي المالقا  افاق  أاالمؤهل  للمم  ف  المؤسس  المسجل   أاالكافر  

 لن المجلس االمذكلرة ف  الفةةة )أ( من هذه المادة .

 

 16المادة 

 تيةيح المم  ف  أي من الحاصت الدالر  : أامم  ال تأشرةةتنده  سالحر  

 الديةيح الخم تجخيخ أي منها . أا الدأشرةةأ . اندهاء مخة 

 . األس ابس ب من  ألي إنهاؤها أاب. اندهاء وخم  المام  

 المؤسس  المسجل  الد  يمم  المام  لخى أي منها . إلغاء أاج. اندهاء المشةا  

 الديةيح . أا الدأشرةةغرة ساحب المم  الذي حي  له للى د. ق ل  المام  بالمم  لخى 

 بجنح  م ل  بالشةف . أاالمام  بجناي   إدان هـ. 

 

 17المادة 

ساد   أا أشهةتكلن مخته ثالث   أناشةاط منحه اتجخيخه للى  اإلقام  إذنييخر المجلس الدملرمات الالزم  لمنح 

 مخة تيةيح المم  .ومس سنلات افةا ل أاسن   أا أشهةتسم   أا أشهة

 

 18المادة 

 لمن يمرلهت افةا للشةاط الدالر  : أاالمةرت فرها  األجن  ف  المنقة  لزاج  إقام  إذنأ . يمنح 

 . اإللال  أاالحال  الزاجر   إث اتبلثائق  اإلقام  إذنطلب الحيل  للى  إرفاق. 1

الدشةيمات  ألحكامافةا  األالىحدى الخرج   أقةبائهمن  أاالمةرت ف  المنقة   األجن   أبناءيكلن المما  من  أن. 2

 المممل  بها . األردنر 

 ص يكلن المما  مدزاجا . أن. 3

اندفااء  أاالفةةة أ من هذه المادة ف  حاا  اندهااء المالقا  الزاجرا   ألحكامالذي يدت منحه افةا  اإلقام  إذنب. ينده  

 أاالمةارت فا  المنقةا   لألجن ا الاذي تات منحاه  اإلقاما  إذن اءإلغا أاأي شةط من الشةاط الالاردة فا  تلاك الفةاةة 

 اندهاء مخته .

 

 19المادة 

افةااا للشااةاط الداا  تحااخد بمةدضااى  إقاماا  إذناماان يماارلهت  األجن اا ماان يفلضااه ماانح المساادثمة  أايجاالز للااةئرس 

 تملرمات ييخرها لهذه الغاي  .

 

 20المادة 

 ( من هذا النظام .11المادة ) ألحكامافةا  الدأشرةة إلغاء أا ف  حا  لخم تجخيخه اإلقام  إذنأ . ينده  

 . إقامده إذنمهل  ومس  لشة يلما لمغادرة المنقة  بمخ اندهاء مخة  األردن ب. يمقى غرة 

 

 21المادة 

 . اإلذنطرل  مخة هذا  إلرهاف  المنقة  اال ةاج منها االملدة  باإلقام حامله  اإلقام  ذناي ل  

 



 22المادة 

اجلده فرهاا يشاك  وقاةا للاى الميالح   أن أايةرت ف  المنقة  بيلرة غرة مشةال   أجن را  ن أت رن للسلق  ب ذاإ

الذين تات منحهماا لاه اتةحرلاه واارج المملكا   اإلقام  اإذن الدأشرةة إللغاءالالزم   اإلجةاءاتتد ذ  أنالمام  فلها 

 المد م  . األسل افق 

 

 23المادة 

تغرراة  اباأي إقامداهي قاة السالق  بمحا   أنهاذا النظاام  ألحكامافةا  إقام  إذن أالم   رةةتأشللى ك  من يحم  

مان تااريخ الدغرراة اافاق الدملرماات  أياامالجخيخ اذلاك واال  ثالثا   إقامدهلنلان  اإلوقارن ي رن ف  أللره ا يقةأ

 الد  ييخرها المجلس لهذه الغاي  .

 

 24المادة 

تجخياخ أي منهاا  أا اإلقاما  إذن أاتياةيح المما   أاالمم   تأشرةةمةخم للحيل  للى . يدت ال ت ف  القلب ال1أ . 

حالت ظةاف دان ذلك فرجب  إذا إصالجه  الم دي  ف  السلق   إلىلم  من تاريخ تةخيت القلب  أياموال  س م  

 لشة يلما من تاريخ تةخيمه . أربم للى هذه الجه  ال ت ف  القلب وال  مخة ص تدجااز 

دان برااان  إقاماا  إذن أاتيااةيح لماا   أالماا   تأشاارةةأي  إسااخار. للجهاا  الم دياا  فاا  الساالق  رفااض طلااب 2

 . األس اب

وال  ثالث   اأس ابهالةئرس امةخم القلب وقرا بةةار الةفض  إلالمتت رفض القلب فملى الجه  الم دي   إذا. 3

 من تاريخ سخاره . أيام

تجخيخها لنخ تةاخيت القلاب  أاالزيارة  تأشرةة أاالم لر  تأشرةةف  طلب  ب. للى الجه  الم دي  ف  السلق  ال ت

 . تأورةدان أي 

 

 25المادة 

 مائا  اومسا  الشاةان مةاخاره تيةيح المم  ف  المنقة  رساما   أاالمم   تأشرةة إسخارأ . تسدلف  السلق  لن 

 الديةيح . أا الدأشرةةمن مخة  أشهةلن ك  ثالث   دينارا  

 مائ  اومسا  الشاةانفرسدلفى الةست مةة ااحخة بممخ   أشهةالديةيح لن ثالث   أا الدأشرةةمخة زادت  إذاب. 

 من مخة أي منهما . أشهةلك  ثالث   دينارا  

ج. للااى الااةغت ممااا ارد فاا  الفةااةترن )ا( ا )ب( ماان هااذه المااادة تساادلف  الساالق  لاان اسااخار 

المسااجل  فاا  المنقةاا  بةقااا  ساانال  تأشاارةة المماا  اا تيااةيح المماا  للماااملرن فاا  المؤسسااات 

اصل س  االمحركات رسما مةخاره ومس  اسادلن ديناارا لان كا  ثالثا  اشاهة مان ماخة الدأشارةة اا 

 الديةيح . 
 

 26المادة 

 هذا النظام . أحكامييخر المجلس الدملرمات الالزم  لدنفرذ 

 

5/ 12/ 2000 


