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 تفاهم  مذكرة

  وزارة الخارجية بين
 منطقة العقبة االقتصادية الخاصة و سلطة

 
 
 -:  التاليين الطرفينتم االتفاق على هذه المذكرة بين  لقد 
 
 

 . خارجية الممثلة بوزير  جيةروزارة الخا :األول الطرف
 
 .وضين منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ممثلة برئيس مجلس المف سلطة :الثاني الطرف
 

 
 المقدمة

 
به بهدف  لمعمولالعقبة االقتصادية الخاصة ا منطقةأنشئت منطقة العقبة االقتصادية الخاصة بموجب قانون  لقد

 . يهارات إلباستقطاب األنشطة االقتصادية المختلفة وجذب االستثما المملكةتعزيز القدرة االقتصادية في 
 

 تتولى وزارةالأن  وحيثوفي إطار سعيها لدعم برامجها وخططها  وإدراكاً من الوزارة ألهداف وغايات السلطة
ية لجهات ورعااتمثيل المملكة لدى الدول األخرى والمنظمات الدولية واإلقليمية وتنظيم ارتباط المملكة مع هذه 

 .عالقات المملكة االقتصادية مع هذه الجهات  
 

 تصادية الخاصةفي منطقة العقبة االقة والعبور والعمل إصدار تأشيرة الزيار بالسلطةقد أناط  القانونأن  وحيث
. 
 
ة لرفييد المنطقيي المشييتركة جهييودالعلييى تقييديم أقصييى درجييات التعيياون وبييذل  اتفقييا  الطييرفينحييين أن  فييي و

 إلضيافةباواألطر المؤسسية وذلك لجعلها محورا هاما للخدمات والنقل متعيدد األشيكال   المبسطةباإلجراءات 
 احيا واستثماريا رئيسيا.  لجعلها مقصدا سي

 
( من نظام تأشيرة الدخول والعمل واإلقامة في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به 4وحيث أن المادة )

 . والسلطة الوزارةقد نصت على إبرام مذكرة تفاهم بين 
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 فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
 

 
 (1) المادة
عميل بهيا الخاصية( وي االقتصياديةمنطقة العقبة  وسلطة الخارجية وزارةين )مذكرة تفاهم ب المذكرةهذه  تسمى

 اعتباراَ من تاريخ توقيع الطرفين عليها. 
 

 
 (2) المادة
 بها جزءا ال يتجزأ منها. قهاارف الطرفانيرغب  ملحقمقدمة هذه المذكرة وأي  تعتبر

 
 

 (3) المادة
القرينة  م تدللأدناه ما  لهاه المذكرة المعاني المخصصة للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذ يكون

ني ناه المعالم يرد لها تعريف أد والتي هذه المذكرة فيوالعبارات الواردة  للكلمات ويكون على غير ذلك 
 : على هذه المذكرة الموقعين بالطرفينلها في التشريعات الخاصة  المخصصة

 
 . بهالمعمول  ةدية الخاصالعقبة االقتصا منطقة قانون : القانون
نظام تأشيرة الدخول والعمل واإلقامة في منطقة العقبة االقتصادية  :النظام  

 الخاصة المعمول به.
 االقتصادية الخاصة. العقبة منطقة : المنطقة
 وزارة الخارجية . :الوزارة
 وزير الخارجية.    :الوزير
 لمنطقة.ا سلطة                                 : السلطة
 .ن مفوضيالرئيس مجلس  :الرئيس

السفارة أو البعثة الدائمة أو القنصلية العامة أو الممثلية أو قسم رعاية  :البعثة الدبلوماسية
 نظماتالمصالح األردنية أو مكتب التمثيل المعتمد لدى أي من الدول والم

 الدولية واإلقليمية .
التي تمنح وفق  مل حسب مقتضى الحالتأشيرة الزيارة أو العبور أو الع :التأشيرة

 . أحكام النظام 
 
 
 
 

 ( 4) المادة
نطقية وفيق فيما يتعلق بإصدار التأشيرات إلى الم السلطةو الوزارةكل من  تنسيق عملهذه المذكرة إلى  تهدف

 أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتسويق المنطقة في الخارج  .
 

 (5) المادة
شيرة وتسويق جميع الطلبات التي تقدم إلى البعثات الدبلوماسية للحصول على التأالمذكرة على  هذهأحكام  تسري

 المنطقة .
 

 (6المادة )
 حكامأب لتقيد أو أي دائرة أو مؤسسة تحل محل أي منهما أو تنبثق عنها با   السلطةو الوزارةزم كل من تلت -1

 هذه المذكرة .
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  يها.مملكة طرفا فاالتفاقيات الدولية ذات العالقة التي تكون ال مراعاةذكرة لدى العمل بهذه الم الطرفينعلى  -ب
 

حكام أي سياسات أو إجراءات من شأنها تسويق المنطقة في الخارج ووفق أعلى تطوير  الطرفانيتعاون  -5
 التشريعات المعمول بها في المنطقة. 

 
و ي اتفاقيه ألس الوزراء بشأن إبرام الحكومة ألقبل رفع توصياتها إلى مج السلطةأن تنسق مع  الوزارةعلى  -د

 دولية  إذا كان من شأنها التأثير بصورة مباشرة على المنطقة بمقتضى تشريعاتها. ةمعاهد
 

 ( 7المادة )
يميات لنظيام والتعلامن خالل بعثاتها الدبلوماسية بإصدار التأشيرة إلى المنطقة وفقاً ألحكام  وزارةالتقوم    -أ 

 قتضاه بما في ذلك المدد واإلجراءات المنصوص عليها فيها .الصادرة بم
 
سية الدبلوما لبعثاتايتم ختم جواز السفر أو وثيقة السفر المعتمدة عند إصدار التأشيرة إلى المنطقة من قبل  -ب 

 . السلطةبخاتم 
 
إلصيدار  تيام الالزميةوعلى نفقتها الخاصة بتزويد كيل بعثية مين البعثيات الدبلوماسيية باألخ السلطةتلتزم  –ج 

 التأشيرة .
 
مين لمزييد اإذا كانيت بحاجية إليى  السيلطةمباشرة أو من خالل بعثاتها الدبلوماسية بمخاطبية  وزارةالتقوم  -8

 األختام الالزمة لها إلصدار التأشيرة وألي سبب كان بما في ذلك بدل تالف أو فاقد .
 
 

 ( 8المادة )
ذكرة مين خيالل ( من هيذه المي7المشار إليها في الفقرة )ج( من المادة )ولحين تزويدها باألختام  وزارةالتلتزم 

مة حالياً ية المستخدبعثاتها الدبلوماسية بتثبيت التأشيرة على جواز السفر أو وثيقة السفر المعتمدة باألختام العاد
 في هذه البعثات .

 
 ( 9المادة )
 من خالل بعثاتها الدبلوماسية بما يلي  : وزارةالتلتزم 

 السيلطةى من الجنسيات المقيدة  إليالمقدمة إليها من أي تحويل جميع طلبات الحصول على التأشيرة   - 1 –أ 

 خالل يوم عمل واحد من تاريخ تقديمها عن طريق الفاكس أو البريد اإللكتروني.
 

لى البعثية ع( من هذه الفقرة يتوجب 1على أي من الطلبات المشار إليها في البند ) السلطةإذا وافقت   -2
 . السلطةمن تاريخ وصول موافقة  عمل يخالل يومالدبلوماسية المعنية إصدار التأشيرة 

 
عمل من  ( أيام7الجنسيات غير المقيدة خالل ) أي من من إليها البت في طلب تأشيرة العمل المقدمة  -1–ب 

 قديمهيوما من تاريخ ت( 14البت في الطلب خالل )تاريخ تقديمه إال إذا حالت ظروف دون ذلك فيجب 
. 

أسباب ن بذلك مع بياإعالم الرئيس ومقدم الطلب خطيا لبعثة الدبلوماسية بتقوم ا  في حال رفض الطلب -2
 ه .من تاريخ عمل ( أيام3الرفض خالل )

 
يم عند تقد دهاأو تجدي الجنسيات غير المقيدة أي من من إليها البت في طلب تأشيرة الزيارة والعبور المقدمة  -ج

 الطلب دون تأخير .
 

 (10المادة )
 بتزويد البعثات الدبلوماسية بالعدد الكافي مما يلي : السلطةتلتزم 

 نماذج طلبات التأشيرة والشروط المتعلقة بذلك . -أ 
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 القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأي تعديل يطرأ على أي منها . -ب
 
 أي من البعثات الدبلوماسية حول المنطقة .  أي معلومات أو بيانات تطلبها -ج 

 
 (11المادة )

لك طقة بما في ذمن خالل بعثاتها الدبلوماسية بعرض أي مواد دعائية أو إعالنية تتعلق بالمن الوزارةتقوم   -أ 
 شورات والمنشورات في مقرها .والبر

 
ورات شيورات والمنشييوبالبر وزارةالييبتزويييد البعثيات الدبلوماسييية مباشيرة أو عيين طرييق  السيلطةتقيوم   -ب 

 والمواد الدعائية واإلعالنية  المشار إليها في الفقرة ) أ ( من هذه المادة .
 

 (12المادة )
عالنييية اإلوالدعائييية  هيياموادلتييروي   السييلطة مييعميين خييالل بعثاتهييا الدبلوماسييية بالتعيياون  الييوزارةتقييوم   -أ 

 عائية.ارج المملكة بما في ذلك المهام اإلعالنية والدبأي مهمة تنوي القيام بها خ السلطةومساعدة 
 
رج ي مهمة لها خابأ السلطةعن قيام  الوزارةبإعالم  السلطةلغايات تنفيذ الفقرة ) أ ( من هذه المادة تقوم  –ب 

 ( أيام على األقل من موعد الزيارة.5المملكة وذلك قبل )
 

 (13المادة )
 لتي تقع فيهاابالمعلومات الكافية عن الدولة  السلطةختصاص فيها بتزويد من خالل أصحاب اال الوزارةتلتزم  -أ

 . أي من البعثات الدبلوماسية وبخاصة الجوانب التي تتعلق باالستثمار وكيفية استقطاب المستثمرين
 

ن بعقد نيدوات ومحاضيرات ودورات وأي وسييلة أخيرى مين شيأنها أ الوزارةبالتعاون مع  السلطةقوم ت –ب 
وعليى وجيه الخصيوص الميوظفين المعنييين بالشيؤون التجاريية واالقتصيادية فيي  اليوزارةوظفي تمكن م

جوانيب البعثات الدبلوماسية مين اإللميام بطبيعية المنطقية وتشيريعاتها مين جمييع الجوانيب بميا فيي ذليك ال
مات وأي معلو هااالستثمارية التجارية والصناعية والتسهيالت التي تقدمها السلطة لذلك وكيفية االستثمار في

 تتعلق بذلك .
 

 (14المادة )
ظميية بنيياء علييى طلبهييا  فييي تحديييد مفهييوم وتطبيييق أي نييص فييي القييانون واألن الييوزارةبمسيياعدة  السييلطةتقييوم 

 أي تفسير  والتعليمات الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالتأشيرة وحسب ما هو مطبق في المنطقة وان تقوم بإرسال
 ماسية .مباشرة أو إلى البعثات الدبلو الوزارةبشأن أي من هذه التشريعات إلى يصدر عن الجهات المختصة 

  
 (15المادة )

التي تيتم  القةلتبادل المعلومات والوثائق والمراسالت ذات الع الوزارةو  السلطة تسمية ضباط اتصال بينيتم  -أ
الضيباط  ن ال تكون رتبة هؤالءبحيث يتم االجتماع كلما دعت الحاجة وعلى أ  الوزارةومركز  السلطةبين 

 أقل من رئيس قسم. 
 
سييلة أخيرى بواسطة البريد المسجل أو البريد اإللكتروني أو الفاكس أو أي و الطرفينتتم المراسالت بين  -ب

 .مناسبة 
 

 (16المادة )
راء زلوا جلسمك يتولى لذ إلى الطرفانالمذكرة وديا وإذا لم يتوصل ينشأ عن تطبيق هذه  تم حل أي خالفي -أ

 هذه المذكرة اعتبارا من تاريخ صدوره.     نم اءزجوف ويعتبر قراره ملزما الفصل بالخال
 
رئيس تقريرا يتضمن عرض الخالف على مجلس الوزراء ويعرض كل منهما الوزير وال نم لك رفعي -ب

 حجته واالقتراحات التي يراها مناسبة لحسم النزاع.
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 ( 17ادة )ملا
ت ك وفق ذاوذل الطرفينالمذكرة مراجعتها وتعديلها كليا أو جزئيا بموافقة  ذهعلى هالموقعين  نيرفطلل

 اإلجراءات المتبعة في إقرارها.
 
 (18ادة )ملا
ل سلم ك توقيع على هذه المذكرة من أصحاب الصالحية بمقتضى التشريعات النافذة وحررت من ثالث نسخ مت

 زراء.لوة رئيس امكتب دول ىدطرف نسخة وأودعت النسخة الثالثة ل
 

 
 
 
 2002/    29/1   لموافقا                  هذه المذكرة في هذا اليوم  توقيع مت
 مدينة عمان في المملكة األردنية الهاشمية يف
 
 

 وزارة الـــــخارجيــــــــــــة    سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
          

 
 ــــر الخارجيةوزيــ      رئيس مجلس المفوضين    

 
 


