مذكرة تفاهم
بين وزارة الداخلية
و
سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
ل قد تم االتفاق على هذه المذكرة بين الطرفين التاليين - :
الطرف األول:

وزارة الداخلية ممثلة بنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية .

الطرف الثاني:

سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ممث لة برئيس مجلس المفوضين.
المقدمة

لقد أنشئت منطقة العقبة االقتصادية الخاصة بموجب قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصةة المعمةول بةه
بهدف تعزيز القدرة االقتصادية في المملكة باستقطاب األنشطة االقتصةادية المختلفةة وجةذب االسةتثمارات
إليها.
وحيث أن الوزارة تقوم بإصدار تأشةيرات الةدخول وأنون ااقامةة فةي المملكةة وتتةولى تةرخي
األنشطة االقتصادية فيها.

عةدد مةن

وحيةةث أن القةةانون ينةةي بالسةةلطة صةةيحيات تتعلةةن بمةةنر تأشةةيرات الةةدخول والعمةةم وأنون ااقامةةة فةةي
المنطقة وتنظيم مباشرة األنشطة االقتصادية فيها.
وحيث تجسدت الرغبة لدى طرفي هذه المذكرة بالعمةم علةى تيقيةن األهةداف المتوخةاة مةن إنشةاء منطقةة
العقبة االقتصادية الخاصة ،ونلك مةن خةيل تقةديم أقصةى درجةات التعةاون وبةذل الجهةود المشةتركة لرفةد
المنطقة بإجراءات مبسطة تتميز بالسرعة والشفافية و نات طابع مؤسسي ،لجعلها ميةورا هامةا للخةدمات
والنقم متعدد األشكال  ،بااضافة لجعلها مقصدا سياحيا واستثماريا رئيسيا.
وبناء على نلك فقد اتفن الطرفان على ما يلي - :
المادة ()1
تسةةمى هةةذه المةةذكرة (مةةذكرة تفةةاهم بةةين وزارة الداخليةةة و سةةلطة منطقةةة العقبةةة االقتصةةادية الخاصةةة)
ويعمم بها من تاريخ توقيع الطرفين عليها.
المادة ()2
تعتبر مقدمة هذه المذكرة وأي ملين يرغب الطرفان إرفاقه بهةا جةزءا ال يتجةزأ منهةا وتقةرأ معهةا كوحةدة
واحدة.
المادة ()3
يكون للكلمات والعبارات التاليةة حيثمةا وردت فةي هةذه المةذكرة المعةاني المخصصةة لهةا أدنةاه مةا لةم تةدل
القرينة على غير نلك ،ويكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه المذكرة والتي لم يةرد لهةا تعرية أدنةاه
المعاني المخصصة لها في التشريعات الخاصة باألطراف الموقعة على هذه المذكرة:
القانون :
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النظام :

نظام تأشيرة الدخول والعمم وااقامة في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
المعمول به.

الوزارة :

وزارة الداخلية.

الوزير :

وزير الداخلية.

المنطقة :

منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.

السلطة :

سلطة المنطقة.

الرئيس :

رئيس مجلس مفوضي السلطة.

المنطقة الجمركية :

أراضي المملكة ومياهها ااقليمية باستثناء المنطقة.

مراكز العبور :

المنافذ البرية والبيرية والجوية للمملكة في المنطقة.

المراكز اليدودية :

المنافذ البرية والبيرية والجوية للمملكة

شهادة السيمة العامة :

الوثيقةةةة التةةةي تمنيهةةةا السةةةلطة للمنشةةةأة اثبةةةات اسةةةتيفائها لمتطلبةةةات وشةةةروط
السةةةيمة العامةةةة المقةةةررة فةةةي تعليمةةةات تنظةةةيم أنشةةةطة المؤسسةةةات المسةةةجلة
والرقابة عليها المعمول بها .

تصرير مباشرة العمم :

الموافقةةة التةةي تمنيهةةا السةةلطة للمؤسسةةة مةةن أجةةم مباشةةرة العمةةم فةةي نشةةاط
اقتصةةةادي معةةةين فةةةي المنطقةةةة وفةةةن أحكةةةام نظةةةام تنظةةةيم البيئةةةة االسةةةتثمارية
وتطويرها لمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به.

تأشيرة الدخول :

تأشيرة الزيارة أو العبور التي تصدرها السلطة وفن أحكةام النظةام والتعليمةات
الصادرة بموجبه.

تأشيرة العمم :

تأشيرة العمم في المنطقة التي تصدرها السلطة وفن أحكام النظام والتعليمات
الصادرة بموجبه.

تصرير العمم :

تصرير العمم في المنطقة الذي تصدره السلطة وفن أحكام النظةام والتعليمةات
الصادرة بموجبه.

إنن ااقامة :

إنن ااقامة فةي المنطقةة الةذي تصةدره السةلطة وفةن أحكةام النظةام والتعليمةات
الصادرة بموجبه.

المادة ()4
تهدف هةذه المةذكرة إلةى تمكةين كةم مةن الةوزارة والسةلطة مةن القيةام بالمهةام والمسةؤوليات المنوطةة بكةم
منهما بسهولة ويسر لتيقين األهداف التي أنشئت من أجلها المنطقة.
المادة () 5
تلتزم الوزارة ،عند التوقيع على هذه المذكرة ،بأن توفر في جميع مراكةز العبةور العةدد الكةافي مةن رجةال
األمن العام انجاز المعاميت المتعلقة بمنر التأشيرات اليزمة إلى المنطقة.
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المادة () 6
أ -تلتزم السلطة باليصول على المطالعات األمنية اليزمة بخصوص الطلبات التالية:
طلبةةات مةةنر تأشةةيرات العمةةم أو تصةةارير العمةةم أو أنونةةات ااقامةةة لمختلة الجنسةةيات
-1
(مقيدة وغير مقيدة).
طلبات منر تأشيرات الةدخول المتعلقةة بيملةة الجنسةيات المقيةدة وفةن القائمةة التةي تةزود
-2
الوزارة السلطة بها.
ب -تلتةةزم السةةلطة بةةأن تةةزود الةةوزارة بالمعلومةةات والتفصةةييت الشخصةةية اليزمةةة والمتعلقةةة بالطلبةةات
المشار إليها في الفقرة (أ) مةن هةذه المةادة والتةي تيةددها الةوزارة لهةذه الدايةة عنةد التوقيةع علةى هةذه
المذكرة.
ج -تلتزم الوزارة بإجراء المطالعات األمنية اليزمة من خيل الةوزارة علةى الطلبةات وإرسةال توصةياتها
المناسبة بشأنها إلى السلطة خيل مدة ال تتجاوز ثيثة أيام عمم من تاريخ استيم الطلب.
د -ال تكون السلطة ملزمة باليصول على مطالعة الوزارة األمنيةة بشةأن طلبةات تجديةد صةيحية اسةتخدام
تأشيرة الدخول أو تأشيرة العمم.
هـ -تلتزم الوزارة بأي إستثناءات يقررها الةرئيس اسةتنادا ألحكةام الفقةرة (ب) مةن المةادة ( )5مةن النظةام
شريطة أخذ الموافقة األمنية المسبقة وحسب األصول.
المادة ()7
أ -تلتةةزم الةةوزارة ومةةن خةةيل رجةةال األمةةن العةةام المتواجةةدين فةةي أي مركةةز عبةةور أو أي مركةةز حةةدودي
للمملكة بما يلي:
 –1منر غير األردنيين تأشةيرات دخةول ،بعةد التيقةن مةن اسةتيفائهم للشةروط المنصةوص عليهةا
في النظام والتعليمات الصادرة بموجبه والقيام بمهام التدقين األمني اليزمة ،ونلك عند طلبهةا
دون تأخير.
 -2القيام بختم وثيقة أو جواز سفر العامم غير األردني بتأشيرة العمم التةي وافقةت السةلطة علةى
منيها له ونلك عند دخوله إلى المملكة من أي مركز حدودي ،إنا لم يكن قةد حصةم علةى نلةك
الختم من أي بعثة دبلوماسية أردنية.
ب -تلتةةزم السةةلطة بتزويةةد الةةوزارة بمةةا يلزمهةةا مةةن األختةةام والمعتمةةدة مةةن قبةةم السةةلطة بعةةد التنسةةين مةةع
الوزارة لدايات تمكينها من القيام بالمهام الموكلة إليها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.
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المادة ()8
للسةةلطة إعةةداد بطاقةةات العمةةم وااقامةةة (الممدنطةةة)في المنطقةةة .وتلتةةزم الةةوزارة  -فةةي حةةال قيةةام السةةلطة
بطلب نلةك  -بإعةداد هةذه البطاقةات بنةاء علةى المعلومةات التةي تزودهةا بهةا السةلطة ووفقةا للتصةاميم التةي
تعتمدها لهذه الداية ،على أن تتيمم السلطة كافة النفقات المترتبة على نلك.
المادة ()9
أ -تلتزم الوزارة بمنر األشخاص الذين يقصدون المنطقة بهةدف الزيةارة تأشةيرة زيةارة مجانيةة مةن
أجم العبور إلى المنطقة ،ونلك عند دخةولهم إلةى المملكةة مةن أي مركةز حةدودي خةيف مراكةز
العبةةور ،عل ةى أن يبةةرز الشةةخ الةةذي حصةةم علةةى التأشةةيرة المجانيةةة عنةةد مدادرتةةه ألراضةةي
المملكة ورقة تثبت دخوله إلى المنطقة خيل يةومين مةن تةاريخ الةدخول ،وبخةيف نلةك للةوزارة
أن تستوفي من المخال رسم تأشيرة زيارة المملكة الذي لم يستوفى منه عند دخوله إليها.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هةذه المةادة ،تقةوم الةوزارة بتثبيةت خةتم تأشةيرة العمةم علةى
جوازات سفر األشخاص الذين يقصدون المنطقة بهدف العمم والياصلين علةى موافقةة السةلطة
للعمم في المنطقة ونلك عند دخولهم إلى المملكة من أي مركز حدودي خيف مراكز العبور.
ج -تسةةمر الةةوزارة لمةةن ييمةةم تأشةةيرة زيةةارة أو عمةةم أو تصةةرير عمةةم أو إنن إقامةةة فةةي المنطقةةة
بالدخول إلى المنطقة الجمركية لدايات الزيةارة أو القيةام بزيةارة عمةم لةدى صةاحب العمةم الةذي
قدم طلب تأشيرة العمم أو تصرير العمم.
المادة ()10
أ -تلتزم الوزارة ،من خيل مديرية شرطة العقبة ،بتزويد السلطة بالمعلومات التالية:
 - 1كشفا يوميا بأسماء األشخاص الذين قامةت الةوزارة بمةنيهم تأشةيرة دخةول أو تأشةيرة عمةم
نيابة عن السلطة.
 -2أسماء األشخاص الياصلين على تأشةيرة أو تصةرير عمةم أو إنن إقامةة وفةن أحكةام النظةام
والتعليمةةات الصةةادرة بموجبةةه ،الةةذين تمةةت إدانةةتهم بجنايةةة أو بجنيةةة مخلةةة بالشةةرف أثن ةاء
إقامتهم في المملكة أو صدرت بيقهم مذكرة اعتقال أو ورد طلب بتسليمهم من دولةة أخةرى
ترتب مع المملكة باتفاقية تلزمها بذلك.
 -3أسماء األشخاص الذين تبين أن حصولهم علةى تأشةيرة أو تصةرير عمةم أو إنن إقامةة وفةن
أحكام النظام ،كان باستخدام وسائم احتيالية أو طرق غير مشروعة.
 -4أسماء األجانب الذين يشكم وجودهم في المنطقة خطرا على المصلية العامة.
 -5أسماء العمال الياصلين على تأشيرة عمم أو تصةرير عمةم وفةن أحكةام النظةام والتعليمةات
الصادرة بموجبه الذين ضبطوا يعملون لدى غير صاحب العمم الذي قدم طلةب التأشةيرة أو
التصرير ،أو الذين خالفوا شروط أي منهما.
 -6أسماء األشخاص الذين لم يدادروا المملكة على الرغم من انتهةاء مةدة أو صةيحية التأشةيرة
أو تصرير العمم أو إنن ااقامة الممنوح لهم وفن أحكام النظام.
 -7أسماء األجانب المقيمين في المنطقة والذين توصي الوزارة بتةرحيلهم مةن المملكةة مةع بيةان
أسباب نلك.
 -8أي تديير يطرأ على عناوين إقامة األشخاص الياصلين على تأشيرة عمم أو تصرير عمةم
أو إنن إقامة وفن أحكام النظام.
 -9أي معلومات أخرى تطلبها السلطة وتكون الزمة لها للقيام بمهامها.
ب -تلتزم السلطة بتزويد الوزارة بالمعلومات التالية:
 -1أسةةماء وعنةةاوين األشةةخاص الةةذين تةةم مةةنيهم تأشةةيرة أو تصةةرير عمةةم أو إنن إقامةةة أو ت ةم
تجديد أي منها وفن أحكام النظام.
 -2أسةةماء غيةةر األردنيةةين ،ممةةن ييملةةون جنسةةيات دول مقيةةدة ،الةةذين قةةررت السةةلطة الموافقةةة
على منيهم تأشيرة دخول.
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 -3أسماء وعناوين األشخاص الذين انتهت مدة أو صةيحية التأشةيرة أو تصةرير العمةم أو إنن
ااقامة الممنوح لهم أو الذين قررت السلطة إلداء التأشيرة أو تصرير العمةم أو إنن ااقامةة
الياصلين عليه.
 -4أسماء األجانب الذين قرر الرئيس ترحيلهم خارج المملكة وعناوينهم وأيةة معلومةات أخةرى
متعلقةةة بهةةم تطلبهةةا الةةوزارة حتةةى تةةتمكن مةةن اتخ ةان ااجةةراءات اليزمةةة لتةةرحيلهم وف ةن
األصول المتبعة.
 -5المعلومات المذكورة في البنود ( )2و( )3و( )4من الفقرة (أ) من هذه المادة.
 -6أي تديير يطرأ على عناوين إقامة األشخاص الياصلين على تأشيرة عمم أو تصرير عمةم
أو إنن إقامة وفن أحكام النظام.
 -7أي معلومات أخرى تطلبها الوزارة وتكون الزمة لها للقيام بمهامها.
ج -يقوم كم من الطرفين بإرسال المعلومات التي يتعةين عليةه تزويةد الطةرف ابخةر بهةا بمجةرد حصةوله
عليها.
المادة ()11
أ -للسلطة أن تستأنس بةرأي الةوزارة بشةأن مةنر مؤسسةة معينةة تصةرير مباشةرة العمةم ،وعليهةا فةي هةذه
اليالة تزويد الوزارة بالمعلومات التالية:
 -1اسم المؤسسة وعنوانها.
 -2أسماء مالكيها أو مؤسسيها.
 -3طبيعة النشاط االقتصادي الذي ترغب في مباشرته في المنطقة.
 -4أي معلومات أخرى تطلبها الوزارة وفقا لطبيعة النشاط االقتصادي.
ب -تلتزم الوزارة بأن ترسم إلى السلطة رأيها فيما يخ منر المؤسسة المعنيةة تصةرير مباشةرة العمةم،
خيل مدة ال تزيد على ثيثة أيام عمم من تةاريخ تسةلمها للمعلومةات المشةار إليهةا فةي الفقةرة (أ) مةن
هذه المادة.
المادة ()12
أ -للسلطة أن تطلب مةن الةوزارة تزويةدها بعةدد مةن رجةال األمةن العةام المةؤهلين ،وحسةب مةا يتفةن عليةه
الطرفان ،الستخدامهم في إجراء عملية الكش على المنشأة للتيقن مةن تةوافر المتطلبةات التةي تيةددها
السلطة لمنر تصرير مباشرة العمم لألنشطة االقتصادية التالية:
 -1مدارس تعليم السواقة.
 -2إنتاج وتوزيع األلعاب النارية.
 -3المياجر .
 -4أي نشاط اقتصادي آخر تقرره السلطة.
ب -على رجال األمن العام إجراء عملية الكش في الموعد وخيل المدة اللذين يتم تيديدهما وفن أحكام
نظام تنظيم البيئة االستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به وتزويد
السلطة بتقرير بذلك خيل مدة ال تتجاوز خمسة أيام عمم من تاريخ انتهاء الكش .
ج -تعتبر السلطة بان المنشأة مستوفية لجميع المتطلبات اليزمة في حال عةدم إجةراء الكشة
الميدد أو تجاوز المدد الزمنية المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

فةي الموعةد

المادة ()13
أ -ينسن الطرفان القيام بعمليات الرقابة اليحقة على المؤسسات التي تمارس في المنطقة أي من األنشةطة
المنصوص عليها في الفقر ة (أ) من المادة ( )12من هذه المذكرة ،لدايات التيقن من التزامهةا بشةروط
ومتطلبات تصرير مباشرة العمم.
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ب -يلتةةزم مو ف ةو الةةوزارة ب ةإعيم السةةلطة فةةورا وبصةةورة خطيةةة فةةي حةةال ضةةب أي مخالفةةة لمتطلبةةات
التصرير مع بيان طبيعة المخالفة وميبساتها ،ونلك حتى تتمكن السلطة من اتخان ااجةراء المناسةب
في هذا الصدد.
المادة ()14
أ -تلتزم الوزارة من خيل مديرية الدفاع المدني في العقبة ،بناء طلةب السةلطة ،بتسةمية ممثلهةا فةي اللجنةة
الفنية المنصوص عليها فةي تعليمةات تنظةيم أنشةطة المؤسسةات المسةجلة والرقابةة عليهةا المعمةول بهةا،
والمعنية بتيديد متطلبات اليصول على شهادة السيمة العامة(متطلبات الوقاية واليماية الذاتية) ،علةى
أن يكون من نوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال.
ب -يلتزم ممثم الدفاع المةدني بتزويةد رئةيس اللجنةة الفنيةة ،وخةيل المةدة التةي ييةددها لةذلك ،بالمتطلبةات
التي تلتزم المنشةأة المبينةة فةي الطلةب الةذي يقدمةه المسةتثمر لهةذه الدايةة ،اسةتيفائها لدايةات اليصةول
على شهادة السيمة العامة .
ج -تلتزم مديرية الدفاع المدني في العقبة بإعيم السلطة فورا في حةال تدييةر ممثلهةا فةي اللجنةة أو تسةمية
شخ آخر ييم ميله في حال غيابه ألي سبب من األسباب.
المادة ()15
أ -تلتزم الوزارة من خيل مديرية الدفاع المدني في العقبة بتوفير عدد من رجال الدفاع المدني المةؤهلين،
لدايةةات اسةةتخدامهم مةةن قبةةم السةةلطة للقيةةام بعمليةةات الكش ة علةةى المنش ة ت ،للتيقةةن مةةن اسةةتيفائها
لمتطلبةةات اليصةةول علةةى شةةهادة السةةيمة العامةةة ،ونلةةك وفةةن أحكةةام نظةةام تنظةةيم البيئةةة االسةةتثمارية
وتطويرها لمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمةول بةه والتعليمةات الصةادرة بمقتوةاه وتوجيهةات
السلطة لهم في هذا الشأن.
ب -على رجال الدفاع المدني إجراء عملية الكش في الموعد وخيل المدة اللذين يتم تيديدهما وفن
أحكام نظام تنظيم البيئة االستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به
وتزويد السلطة بتقرير بذلك خيل مدة ال تتجاوز خمسة أيام عمم من تاريخ انتهاء الكش .
ج -تعتبر السلطة بأن المنشأة مستوفية جميع المتطلبات اليزمة في حال عدم إجراء الكشة
الميدد أو تجاوز المدد الزمنية المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

فةي الموعةد

د -تقوم الوزارة من خيل مديرية الدفاع المدني في العقبة بممارسة المهام المتعلقةة بالرقابةة اليحقةة علةى
المنش ت لدايات التيقن من التزامهةا بمتطلبةات شةهادة السةيمة العامةة ،ويتعةين عليهةا إعةيم السةلطة
فورا في حال ضب أي مخالفة لتلك المتطلبات و إعطاء التوصيات المناسةبة بهةذا الشةأن ونلةك حتةى
تتمكن السلطة من اتخان ااجراء المناسب في هذا الصدد.
المادة ()16
تلتزم السلطة بدفع مبلغ ( )250أل دينار للدفاع المدني تدفع على ثيث دفعات ،منها ( )50أل
تدفع هذا العام ويوزع المبلغ المتبقي على سنتين.
المادة ()17
تلتةةزم الةةوزارة والجهةةات التابعةةة لهةةا أثنةةاء إجةةراء عمليةةات الكش ة
المذكرة ،بالقواعد التالية:
 -1االلتزام بأهداف ونطاق الكش أو التفتي .
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دينار

أو الرقابةةة والتفتةةي  ،بموجةةب هةةذه

أو التفتي

وعدم التسبب بةأي إعاقةة غيةر مبةررة لسةير العمةم فةي

 -2االلتزام بسرعة إنجاز الكش
المؤسسة.
 -3االلتةةزام بأحكةةام نظةةام تنظةةيم البيئةةة االسةةتثمارية وتطويرهةةا لمنطقةةة العقبةةة االقتصةةادية الخاصةةة
المعمول به في المنطقة والتعليمات الصادرة بموجبه فيما يتعلن بالكش على المنش ت.
المادة ()18
تتم المراسيت بين السلطة والوزارة بموجب هذه المذكرة ،بواسطة البريةد المسةجم أو البريةد االكترونةي
أو الفاكس ،أو أي وسيلة أخرى مناسبة.
المادة ()19
أ -يةةتم حةةم أي خةةيف بةةين الةةوزارة والسةةلطة أثنةةاء التطبيةةن العملةةي لهةةذه المةةذكرة وديةةا وإنا ل ةم يتوصةةم
الطرفان إلى نلك يتولى رئيس الوزراء الفصم بالخيف ويعتبر قةراره ملزمةا وجةزء مةن هةذه المةذكرة
اعتبارا من تاريخ صدوره.
ب -يرفع كم مةن الةوزير والةرئيس تقريةرا يتوةمن عةرف الخةيف علةى رئةيس الةوزراء ويعةرف كةم
طرف حجته واالقتراحات التي يراها مناسبة ليسم النزاع.
المادة ()20
أ -للطرفين الموقعين على هذه المذكرة مراجعتها وتعديلها كليا أو جزئيا بموافقة الطرفين ونلك وفن نات
ااجراءات المتبعة في إقرارها .
ب -يجتمع الوزير والرئيس بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التوقيع على هذه المذكرة للنظر في مدى
إساءة استديل زوار المنطقة لتأشيرات الزيارة المجانية الممنوحة لهم من المراكز اليدودية ،خيف
مراكز العبور ،ومدى ضرورة فرف بدل خدمات على إصدارها.
المادة ()21
للسلطة أن تطلب من الوزارة تزويدها بعدد من ضباط ااقامة واليدود للعمم كوباط ارتباط بةين السةلطة
والوزارة بهدف العمم على تنفيذ أحكام هذه المذكرة على الوجه األمثم.
المادة()22
تلتزم كم من الوزارة والسلطة  ،أو أي دائرة أو مؤسسة تيم ميم أي منهما ،بأحكام هذه المذكرة.
المادة ()23
تم توقيع على هذه المذكرة من أصياب الصيحية بمقتوى التشريعات النافذة من ثيث نسخ سلم كم
طرف نسخة وأودعت النسخة الثالثة لدى مكتب دولة رئيس الوزراء.
الموافق /

تم توقيع هذه المذكرة في هذا اليوم
في مدينة عمان في المملكة األردنية الهاشمية .

سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
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رئيس مجلس المفوضين
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