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 2002( لسنة  27تعليمات رقم ) 
 تعليمات منح إذن اإلقامة للمستثمر غير األردني في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 
( من نظام تأشيرة الدخول والعمل واإلقامة في منطقة العقبة االقتصادية 19صادرة استنادا ألحكام المادة )

 2000( لسنة 90الخاصة رقم )
 
 

( مان نظاام تأشايرات الادخول والعمال واإلقاماة فاي منطقاة العقباة 19خولة لي في الماادة )استنادا للصالحيات الم
 -، قررت اتباع التعليمات التالية : 2000( لسنة 90االقتصادية الخاصة رقم )

 
تسمى هذه التعليمات )تعليمات مانح إذن اإلقاماة للمساتثمر غيار األردناي فاي منطقاة العقباة االقتصاادية  -1المادة 

 ( ويعمل بها من تاريخ إقرارها من قبل الرئيس. 2002صة لسنة الخا
 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل  -2المادة 
 القرينة على غير ذلك.

 
 .قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به   القانــون: 

نظام تأشيرة الدخول والعمل واإلقامة في منطقة العقبة  النظام: 
 .المعمول به االقتصادية الخاصة

 منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.    المنطقــة: 
 .سلطة المنطقة   السلطــة: 
 .مجلس مفوضي السلطة   المجلـس: 
 .رئيس المجلس    الرئيــس:
 في السلطة . واإلقامة والتأشيراتمديرية العمل                                           المديرية :
 المؤسسة المسجلة والمؤسسة غير المسجلة. المؤسسة:

 . ىالدرجة األول ىالزوج أو القريب غير المتزوج حت المعال:
 

أن  ( من النظام، يشترط فيمن يحصل على إذن إقامة بموجب هذه التعليمات5مع مراعاة أحكام المادة ) -3المادة 
 يكون:

 مستثمرا في المنطقة. -أ
 معاال ألحد المستثمرين الحاصلين على إذن إقامة في المنطقة. -ب

 
 لمقاصد هذه التعليمات يشترط في غير األردني العتباره مستثمرا في المنطقة ما يلي: -أ -4المادة 

 نار .ألف دي مائةأن يمتلك في مؤسسة أسهما أو حصصا ال تقل قيمتها االسمية عن  -1
 أن تباشر تلك المؤسسة نشاطها االقتصادي في المنطقة. -2

 
( 2يجوز للرئيس أو من يفوضه إعفاء غير األردني، بناء على طلبه، من الشرط الاوارد فاي البناد ) -ب

  .المادةمن الفقرة )أ( من هذه 
 

المرفق بهاذه التعليماات، مساتكمال  على األنموذج المعد لهذه الغاية، المديريةيقدم طلب إذن اإلقامة إلى  -5المادة 
جميع البيانات المطلوبة، ومرفقا به شهادة صادرة عان مركاز طباي معتماد مان وزارة الصاحة تثبات خلاو طالاب 

 اإلذن من األمراض السارية، باإلضافة إلى ما يلي:
 ما يثبت استيفاؤه لشروط اعتباره مستثمرا في المنطقة. -أ

 وثيقة تثبت حالة اإلعالة. -ب
 
بدراسة الطلب ورفعه إلى الرئيس أو من يفوضه مشافوعا بالتوصايات المناسابة وذلاك  تقوم المديرية -أ -6لمادة ا

 خالل أربعة أيام عمل من تاريخ تسلم الطلب.
 

يقوم الرئيس أو من يفوضه بالبت في الطلب خالل ثالثة أيام عمال مان تااريخ رفاع الطلاب ويكاون  -ب
 قراره مكتوبا ومؤرخا، ويبلغ مقدم الطلب بصورة عنه.
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إذا قاارر الشااخذ الااذي فوضااه الاارئيس بالباات فااي طلااب إذن اإلقامااة رفااض الطلااب، فعليااه إعااالم  -ج

 خالل ثالث أيام من تاريخ صدوره.الرئيس خطيا بقرار الرفض وأسبابه وذلك 
 

( سنوات حسب ما يقارره 5( أشهر أو سنة أو )9( أشهر أو )6) أشهر أو( 3تكون مدة إذن اإلقامة ) -د
 الرئيس، أو من يفوضه، ويكون اإلذن قابال للتجديد.

 
ليه وفق أحكاام هاذه بختم وثيقة أو جواز سفر غير األردني بإذن اإلقامة الذي حصل ع تقوم المديرية -أ -7المادة 

  التعليمات وإعطائه بطاقة إقامة في المنطقة.
 

 تشتمل بطاقة اإلقامة على المعلومات التالية: -ب                   
 اسم المقيم مطابقا لجواز أو وثيقة سفره. -1        
 تاريخ إصدار إذن اإلقامة مع بيان مدته. -2        

 
إلقامة بصورة مستمرة وأن يبرزها للموظف المختذ عند طلبها على المقيم أن يحمل بطاقة ا -ج

 إلثبات مشروعية إقامته في المنطقة.
 

شخصاايا أو بواسااطة الفااكس أو البريااد المسااجل أو عاان  المديرياةيلتاازم حاماال إذن اإلقاماة بااأن يخطاار  -8الماادة 
ن يباين فاي اإلخطاار عناوان طريق أي مركز أمني، باأي تغييار يطارأ علاى عناوان إقامتاه المحادد فاي الطلاب وأ

 إقامته الجديد، وذلك خالل ثالثة أيام من تاريخ التغيير.
 

ال يجوز تجديد إذن اإلقامة في حال إدانة حامله بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أثناء إقامته بالمملكة  -أ -9المادة 
لكاة باتفاقياة تلزمهاا أو صدور مذكرة باعتقاله أو ورود طلب بتساليمه مان دولاة أخارت تارتبط ماع المم

 بذلك.
 

علااى األنمااوذج المعااد لااذلك مرفقااا بااه مااا يثباات اسااتمرار اسااتيفاء المديريااة يقاادم طلااب التجديااد إلااى  -ب
 شروط الحصول على إذن اإلقامة.

 
 أحكام ختامية

 
طلب ( أيام عمل من تاريخ تقديم ال7يجب البت في طلب الحصول على إذن اإلقامة أو تجديده خالل ) -10المادة 

 ( يوما من تاريخ تقديمه.14إال إذا حالت ظروف دون ذلك فيجب البت في الطلب خالل مدة ال تتجاوز )
 

أو أي مركز أمني، في  المديريةعلى كل من حصل على إذن إقامة وفق أحكام هذه التعليمات أن يبلغ  -11المادة 
( ساعة 24اصة به وذلك خالل مدة ال تتجاوز )حالة سرقة أو فقدانه لوثيقة أو جواز سفره أو بطاقة اإلقامة الخ

 من وقت علمه بواقعة السرقة أو الفقدان.
 

على الموظف الذي يستلم طلب إذن اإلقامة أن يعطي مقدم الطلب وصل استالم مبينا فيه تاريخ تقديم  -12المادة 
 الالزمة. الطلب واسم الموظف الذي تسلمه، وذلك بعد التحقق من استكماله للبيانات والوثائق

 
  

 تستوفي المديرية بدالت الخدمات التالية :  -13 المادة
 .  اإلقامةبطاقة  إصدارأ . خمسة عشر دينار عن 

 . اإلقامةب. خمسة عشر دينار عن تجديد بطاقة 
 اإلقامة.فاقد لبطاقة  أوبدل تالف  إصدارج. خمسة عشر دينار عن 

 
 

 الرسمية. تنشر هذه التعليمات في الجريدة  -14 المادة

 
 


