قانون اإلقامة وشؤون األجانب رقم 42لسنة 1973
تمهيد
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون اإلقامة وشؤون األجانب لسنة  )1791ويعمل به بعد مرور شهر
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها في أدناه إال إذا دلت القرينة على خالف
ذلك:
المملكة  :المملكة األردنية الهاشمية .
الوزارة  :وزارة الداخلية .
الوزير  :وزير الداخلية .
المديرية  :مديرية األمن العام  /فرع اإلقامة وشؤون األجانب .
المدير  :مدير األمن العام .
الحاكم اإلداري  :المحافظ او المتصرف او مدير القضاء .
األجنبي  :كل من ال يتمتع بالجنسية األردنية .
موظفو الحدود  :الموظفون الذي توكل إليهم مهمة تسجيل األجانب في الحدود والتأشير على
جوازات سفرهم.
المادة 1
أ  .تؤسس إدارة لإلقامة وشؤون األجانب في مديرية األمن العام تررتب برالوزارة وتسرري علرى
العاملين فيها القوانين واألنظمة والواجبات والتعليمات المطبقة على قوة األمن العام.
ب .على الدوائر والجهات األخرى المختصة المشاركة والتعاون مع المديرية في متابعرة تطبير
أحكام هذا القانون.
ج .علررى مرروظفي الحرردود تنفيررذ التعليمررات والقرررارات الترري يصرردرها الرروزير او المرردير ل ايررات
تطبي أحكام هذا القانون.

الفصل األول

دخول األجانب
المادة 2
أ  .يسمح لألجنبي بدخول المملكة او الخروج منها اذا كان حائزاً على جواز سفر او وثيقة سرفر
سارية المفعول صادرة عن بالده ومعتبرة لدى حكومة المملكة وكان حاصالً على تاشيرة دخول
او خروج وكذلك اذا كانت لديه وثيقة سفر صادرة عن حكومة المملكة بسربب وجروده فيهرا دون
جواز سفر او وثيقة سفر صادرة عن حكومة معينة.
ب .يردخل فري عررداد وثرائ السررفر ترذاكر المرررور الدوليرة الترري تمنحهرا األمررم المتحردة لموظفيهررا
وتررذاكر المرررور الدوليررة الترري تمنحهررا الرردول لعررديم الجنسررية او الالج ر المق ريم علررى أراهرريها
ويشترط لالعتداد بهذه الوثائ األخيرة ان تتضمن تأشيرة تجيز لحاملهرا العرودة إلرى البلرد الرذي
أصدرها وكذلك البطاقات الشخصية المنصوص عنها في االتفاقات المبرمة مع الدول األخرى.
ج .تمنح تذاكر المرور الدولية للفئات التالية:
 .1األشخاص الذين ال جنسية لهم او جنسيتهم غير ثابتة.
 .4الالجئون الذين يعترف لهم بهذا الوصف.
 .1األشخاص الذين لهم جنسية ثابتة ولكن يتعذر علريهم الحصرول علرى وثرائ سرفر مرن الردول
التي ينتمون إليها او يوجدون فيها ألسباب تقدرها السلطات األردنية المختصة.
 .2الزوجات واألوالد القصر الذين لم يبل وا السادسة عشرة لألشخاص المشار إليهم في الفئرات
السابقة إذا لم تكن لهم جنسية ثابتة.
د .للوزير إعفاء رعايا أية دولة أجنبية من شرط الحصول على التأشيرات او حمل جرواز السرفر
عند دخول المملكة.
المادة 5
يكون دخول االجنبي الى المملكة او خروجه منهرا مشرروعا ً اذا ترم عرن طرير البرر او البحرر او
الجو من مراكز الحردود او المروان او المطرارات االردنيرة المخصصرة لرذلك وبعرد التاشرير علرى
جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه من موظف الحدود.
المادة 6
في حالة الردخول الرى المملكرة مرن غيرر االمراكن والطررن المعينرة لرذلك السرباب قراهرة كرالهبوط
اال هطراري بالطائرة او الدخول من االماكن التري لريس فيهرا مراكرز حردود او اللجروء السياسري
يجب على االجنبري ان يقردم نفسره الرى اقررب فررع مرن فرروع المديريرة او اي مركرز مرن مراكرز
االمن المختصة خالل مدة اقصاها ثمان واربعين ساعة.
المادة 9

على جميع مالحي السفن والطرائرات وسرائقي السريارات ووسرائ النقرل االخررى عنرد وصرولهم
الررى المملكررة او م ررادرتهم لهررا ان ينزلرروا ركررابهم فرري المرروان او مراكررز الحرردود المقررررة وان
يقدموا الى الموظف المخرت

كشرفا ً يتضرمن اسرماء المالحرين والركراب والبيانرات الخاصرة بهرم

وان يزودوا السلطات المختصة باسماء الركاب الرذين ال يحملرون جروازات سرفر او وثرائ سرفر
رسمية تقوم مقامها وان يمنعوا هؤالء الركراب مرن النرزول الرى البرر او االرا او الصرعود الرى
الباخرة او الطائرة او واسطة النقل االخرى اال بموافقة السلطات المختصة.
المادة 8
علرى االجنبري قبررل ان ي رادر المملكرة نهائيرا ً ان يسرلم الرى المديريررة او احرد فروعهرا اذن االقامررة
وغيره من االذون الممنوحة له وفي حالرة عودتره الرى المملكرة قبرل انتهراء المردة المحردودة فري
إذن اإلقامررة يجرروز لرره اسررتردادها شررريطة ان ال تتجرراوز مرردة إقامترره فرري الخررارج أك ررر مررن سررتة
أشهر.
المادة 7
تحدد أنواع التأشيرات ومددها وشروط وإجراءات منحهرا واإلعفراء منهرا ومقردار الرسروم التري
تستوفى عنها واإلعفاء من هذه الرسوم بنظام يصدر لهذه ال اية.
المادة 11
يعين الوزير بتنسيب من المدير وبقرار يصدره أشكال وأوهاع وثائ السفر التي تعطى لربع
فئات من االجانب او الالجئين او النازحين وشروط وإجراءات منحها.
الفصل ال اني
تسجيل األجانب
المادة 11
على كل اجنبي يرغب البقاء في المملكة اك ر من اسبوعين ان يتقردم قبرل انتهراء تلرك المردة الرى
المديريرة او احرد فروعهرا او مركرز الشررطة فري الجهرة التري يكرون فيهرا وان يحررر اقررارا عرن
حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك وان يقدم ما لديه مرن
االوران ال بوتية المؤيردة لهرذه البيانرات ويسرت نى مرن ذلرك االشرخاص الرذين يحملرون تاشريرات
مرور او حج او سياحة همن المدة المسموح بها.
المادة 14
على كل اجنبي قبل ت يير محل اقامته ابالغ المديرية او احد فروعها او مركز الشرطة الذي يقيم
في منطقت ه بعنوانه الجديد فران كران انتقالره الرى مكران اخرر داخرل المملكرة وجرب عليره ايضرا ان
يتقدم بنفسه خالل ثمان واربعين ساعة من وقت وصوله الى محل اقامته الجديد باقرار الى فرع

المديرية او مركرز الشررطة المخرت

فري البلرد الرذي انتقرل اليره ويعفرى مرن هرذا الحكرم االجانرب

الذين قدموا بتاشيرة مرور او تاشيرة سياحية.
المادة 11
للمدير او من ينيبه ان يعفي االجنبي من شرط الحضور المنصوص عليه في المادتين السابقتين
العتبارات خاصة او العذار مشروعة يقدرها وفي هذه الحالة يحرر االقرار كتابة على النمروذج
المعد لذلك ويسلم الى المديرية او مركرز الشررطة خرالل ثمران واربعرين سراعة مرن وقرت دخولره
المملكة.
المادة 12
على مديري الفنادن او النزل او اي محل اخر من هذا القبيل وكذلك على كرل مرن اوى اجنبيرا او
اسكنه او اجر له محالً للسكنى ان يبل وا المديرية او احد فروعهرا او مركرز الشررطة الواقرع فري
منطقته محل سكن االجنبي عن اسم االجنبي وعنوانه وذلك خالل ثمان واربعين ساعة من وقرت
حلوله او م ادرته.
المادة 15
أ  .على كل اجنبي خالل مدة اقامته فري المملكرة ان يبررز للسرلطات المختصرة عنرد الطلرب جرواز
سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه وغير ذلك من االوران وان يجيب عما يسرال عنره مرن بيانرات
وان يحضر عند الطلب للوزارة او دوائرها في الميعاد الذي يحدد له.
ب .على االجنبي في حالة فقدان او تلف جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه ابالغ المديريرة
او مركز الشرطة خالل ثمان واربعين ساعة من تاريخ الفقدان او التلف.
المادة 16
أ  .ال يجروز الي مررن الرعايررا االردنيررين او الشرركات او الهيئررات االردنيررة اسررتخدام اجنبرري اال اذا
كرران حاصرالً علررى اذن اقامررة فرري المملكررة ويسررت نى مررن ذلررك الخبررراء الررذين يسررتقدمون ل ايررات
عملية او فنية على ان ال تزيد مدة عملهم عن ثالثة اشهر.
ب .على كل مرن يسرتخدم اجنبيرا ان يقردم الرى المديريرة او فروعهرا او مركرز الشررطة الرذي يقرع
محل العمل فري منطقتره اقررارا علرى النمروذج المعرد لرذلك خرالل ثمران واربعرين سراعة مرن وقرت
التحان االجنبي بخدمته وعليه عند انتهاء خدمة االجنبري ان يقردم اقررارا برذلك الرى المديريرة او
مركز الشرطة خالل ثمان واربعين ساعة من انقطاعه عن العمل.

المادة 19

على الدوائر والجهات االخرى المختصة ابالغ المديرية بكافة الوقوعرات المتعلقرة باالجانرب فري
المملكة.
الفصل ال الث
أذن اإلقامة
المادة 18
على كل اجنبي يقيم او يرغب البقاء في البالد ان يكون حاصرالً علرى اذن اقامرة وفر احكرام هرذا
القانون وعليه ان ي ادر اراهي المملكة عند انتهاء مدة اذن االقامة ما لم يكن قد جددها.
المادة 17
للوزير بعد استطالع راي المدير الح في قبول او رف

طلب األجنبي إذن اإلقامة او ال اء اذن

االقامة الممنوحة له وتكليفه بم ادرة المملكة دون بيان األسباب.
المادة 41
للمدير ان يسمح ببقاء االجنبي في اراهي المملكة مردة ال تتجراوز ثالثرة اشرهر ويمكرن تمديردها
بعد استطالع راي الدوائر والجهات االخرى المختصة ل الثة اشهر اخرى لقاء رسرم قردره دينرار
ويشمل ذلك زوجتره او زوجاتره وسرائر ابنائره المردخلين فري جرواز سرفره او الوثيقرة التري تقروم
مقامه.
المادة 41
يقرردم طلررب ( اذن االقامررة ) مسررتوفيا ً جميررع الشررروط المنصرروص عليهررا فرري هررذا القررانون الررى
المديرية او احد فروعها او الى الحكام االداريين وذلك شريطة ان تكون مدة جواز سفر االجنبي
او وثيقة سفره سارية المفعول ويجوز تجاوز هذا الشرط بموافقة الوزير.
المادة 44
أ  .مدة اذن اال قامة سنة واحدة قابلة للتجديد في حالة توفر الشرروط المنصروص عليهرا فري هرذا
القانون.
ب .للوزير بتنسيب من المدير ان يمرنح اذن اقامرة لمردة خمرس سرنوات لالجنبيرة المتزوجرة مرن
اردني ،كما ان له مرنح االذن باالقامرة للمردة المرذكورة لالجنبري الرذي اقرام فري المملكرة مردة 11
سنوات بصورة مشروعة.
المادة 41
رسم اذن االقامة ثالثون دينارا سنويا ويتم استيفاء مبلغ عشرة دنانير مقابل اصدار بطاقة اقامة
في حال فقدها .
المادة 42

تحدد نماذج بطاقات اإلقامة وأية بيانات أو إقرارات أخرى ل ايات تطبي هذا القرانون بقررار مرن
الوزير بناء على تنسيب من المدير .
المادة 45
كل من يتم السادسة عشرة من عمره من ابنراء االجنبري وبناتره اثنراء اقامتره فري المملكرة يكلرف
بالحصول على اذن اقامة وف الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 46
يمررنح االجنبرري اذن اقامررة اذا اقتنعررت السررلطات المختصررة بوجاهررة االسررباب الترري تبرررر اقامترره
ويشترط لمنحه ان تتوافر في الطالب احد االسباب التالية:
أ  .ان يكون حاصالً علرى عقرد بالعمرل مرع شرركة او محرل تجراري مسرجل او مرع صراحب اعمرال
معروف في المملكة بشرط ان ال يزاحم االردنيين في اعمالهم وان ي بت ذلك بشرهادة مرن وزارة
الشؤون االجتماعية والعمل او من الجهات المختصة.
ب .ان يكون له اثناء اقامته مورد رزن مضمون وبطررن مشرروعة مرن الرداخل او الخرارج وان
ي بت ذلك بشهادة رسمية مصدقة.
ج .ان يكررون قادم را ً السررت مار اموالرره فرري مشررروعات تجاريررة او صررناعية تواف ر عليهررا وزارة
االقتصاد الوطني.
د .ان يكون ذا كفاءة علمية او مهنية ال يتوفر م لها في المملكة شريطة ان ي بت ذلرك بشرهادات
خطية رسمية من جهات معتمدة وان تواف على ذلك السلطات االردنية المختصة.
هـ .ان يكون موظفا ً او مستخدما ً في احدى البع ات الدبلوماسية او القنصلية فري المملكرة بشررط
المعاملة بالم ل.
و .ان يكون عاجزاً او قاصراً ويكون عائله الوحيد مقيما ً في المملكة.
ز .ان يكون طالبا ً مقبوالً في المعاهد االردنية.
المادة 49
مررع مراعرراة مررا ورد فرري المررادة السررابقة للرروزير تكليررف االجنبرري بتقررديم كفالررة ماليررة لت طيررة ايررة
التزامات مالية قد تترتب عليه ولضمان خروجه بعد انتهاء مدة اذن االقامة الممنوح له.
المادة 48
للمدير ان يجدد اذن االقامة سنويا ً وف احكام هذا القانون.

الفصل الرابع

االعفاءات
المادة 47
ال تسري احكام هذا القانون على:
أ  .رؤساء الدول وافراد اسرهم.
ب .اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصرلي االجنبري واسررهم المعتمردين فري المملكرة امرا اعضراء
السلك الدبل وماسي والقنصلي االجنبي غير المعتمدين لدى المملكة فيتبرع بشرانهم مبردا المعاملرة
بالم ل.
ج .رجررال السررفن والطررائرات القادمررة الررى المملكررة الررذين يحملررون تررذاكر بحريررة او جويررة مررن
السلطات المختصة التابعين لها شريطة التاشرير علرى هرذه الترذاكر مرن قبرل مروظفي الحردود فري
المرروان والمطررارات عنررد دخررول المملكررة او م ادرتهررا وال تخررول هررذه التاشرريرات حامليهررا ح ر
االقامة اال خالل مدة بقاء السفينة في الميناء او الطائرة في المطار.
د .ركاب السفن والطائرات التي ترسو وتهب فري مروان او مطرارات المملكرة الرذين تسرمح لهرم
السلطات المختصة النزول او البقاء مؤقتا ً مدة بقاء السرفينة فري المينراء او الطرائرة فري المطرار
علررى ان ال تتجرراوز المرردة اسرربوعا وعلررى ربابنررة السررفن والطررائرات قبررل الرحيررل ابررالغ مرروظفي
الحدود عرن تخلرف اي راكرب غرادر السرفينة او الطرائرة وتسرليمها جرواز سرفره واذا لرم يكتشرف
امررره اال بعررد الرحيررل وجررب علرريهم ان يبل رروا تلررك السررلطات هويترره برقي را ً وان يرسررلوا باسرررع
الوسائل وثائ سفره من اول ميناء او مطار يصلون اليه.
هـ .رعايا الردول المجراورة الراهري المملكرة فيمرا يتعلر بردخول منراط الحردود المتاخمرة لتلرك
الدول بشرط الحصول على اجازة خاصة تدعى اجازة الحدود في نطان االحكام المنصوص عنها
في االتفاقات المعقودة لهذا الشان مع تلك الدول.
و .المعفين بموجب اتفاقات دولية تكون المملكة طرفا ً فيها وذلك في حدود تلك االتفاقات.
ز .من كان في خدمة القوات المسلحة االردنية.
ح .من يرى الوزير اعفاءه العتبرارات خاصرة بالمجرامالت الدوليرة او االنسرانية او حر اللجروء
السياسي او مراعاة لمبدا المعاملة بالم ل.
المادة 11
يعفى من رسم االقامة:
أ  .االجانب الذين يعملون ممرهين وممرهات في المستشفيات الحكومية.
ب .الطالب المقبولين في المدارس والمعاهد والجامعة االردنية.
ج .الخبراء الفنيون الذين تستقدمهم حكومة المملكة.

د .رعايا الدول العربية على اساس المعاملة بالم ل.
الفصل الخامس
الجزاءات والمخالفات
المادة 11
كل من دخل المملكة خالفا ً للمادتين الرابعة والخامسة مرن هرذا القرانون يلقرى القرب

عليره دون

مذكرة ويودع للحاكم االداري الذي له ان يامر بابعاده او ان يوصي الروزير بمنحره اذنرا باالقامرة
او ان يحيله الى قاهي الصلح وعند ادانته من قبل المحكمة يعاقب برالحبس مرن شرهر الرى سرتة
اشهر او بال رامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين.
المادة 14
للحاكم االداري المخت

بعد صدور قرار المحكمة بح االجنبي ان يامر بابعاده عن المملكرة او

ان يوصي للوزير بمنحه اذنا لالقامة.
المادة 11
اذا انررزل مالحررو السررفن او الطررائرات او سررائقو السرريارات ووسررائل النقررل االخرررى الررى المملكررة
اشخاصا في غير الموان والمطارات ونقاط الحدود المعينة او سراعدوا علرى دخرول اشرخاص ال
يحملون جوازات سفر قانونية او وثائ مؤشر عليها بالردخول يعراقبون برالحبس مرن شرهر الرى
ستة اشهر او ب رامة ال تقل عن عشرة دنانير وال تزيد عن الخمسرين دينراراً او بكلترا العقروبتين
وللوزير او من يفوهه الح في تكليف مالحري السرفن والطرائرات وسرائقي السريارات ووسرائل
النقل االخرى ان يعيدوا االشخاص الذين ادخلوهم بطريقة غير مشروعة بالواسرطة عينهرا التري
دخلوا بها او على نفقتهم الخاصة الى الجهة التي قدموا منها.
المادة 12
أ  .كل اجنبي دخل المملكة بطريقة مشرروعة ولرم يحصرل علرى اقامرة مؤقترة او تجراوز مردة تلرك
االقامة الممنوحة له  ،او لم يتقدم بطلب تجديرد اذن اقامتره السرنوي خرالل مردة شرهر مرن تراريخ
انتهائها ي رم بمبلغ قدره خمسة واربعون دينارا عن كل شهر من اشرهر التجراوز او الجرزء مرن
الشهر بواقع دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء.
ب .للرروزير بتنسرريب مررن امررين عررام الرروزارة االعفرراء مررن هررذه ال رامررات اذا لررم تتجرراوز مررائتين
وخمسين دينارا اما اذا تجراوزت هرذا المبلرغ فيرتم االعفراء بقررار مرن رئريس الروزراء بنراء علرى
تنسيب الوزير .
المادة 15

كررل شررركة او صرراحب عمررل يسررتخدم اجنبيررا ال يحمررل اذن اقامررة او غيررر مسررموح لرره بالعمررل فرري
المملكة ي رم بمبلغ ال يقل عن خمسين ديناراً وال يزيد عن خمسة وسبعين ديناراً عن كرل عامرل
مخالف وال يشمل ذلك الخبراء الذين تستقدمهم الشركات العاملرة فري المملكرة بقصرد االستشرارة
الفنيررة علررى ان ال تزيررد مرردة اقررامتهم عررن ثالثررة اشررهر شررريطة الحصررول علررى موافقررة المديريررة
المسبقة قبل قدومهم .
المادة 16
اية مخالفة الحكام هذا القانون لم ين

عليها بعقوبة خاصة يعاقب مرتكبها بالحبس من اسبوع

الى شهر او ب رامة ال تقل عن عشرة دنانير او بكلتا العقوبتين.
المادة 19
للوزير بتنسيب من المدير ح ابعاد االجانب وله ان يامر بتوقيرف مرن تقررر ابعراده مؤقترا ً حترى
تتم اجراءات االبعاد وال يسمح لالجنبي الذي سب ابعراده برالعودة الرى أراهري المملكرة اال برإذن
خاص من الوزير.
المادة 18
للرروزير الح ر بمصررادرة الكفرراالت المنصرروص عنهررا فرري المررادة ( )49اذا ارتكبررت ايررة مخالفررة
الحكامها.
المادة 17
للررروزير ان يفررروا كرررل او بعررر

اختصاصررراته المنصررروص عليهرررا فررري هرررذا القرررانون الي مرررن

الموظفين المختصين.
المادة 21
لمجلس الوزراء اصدار اية انظمة ل ايات تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 21
يل رري هررذا القررانون قررانون االجانررب لسررنة  1749وتعديالترره واي تشررريع اخررر الررى المرردى الررذي
يتعارا فيه مع احكامه.
المادة 24
رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدل واالقتصاد الوطني والشؤون االجتماعية مكلفون بتنفيذ
احكام هذا القانون.

