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مرحًبا بكم في اإلصدار الخامس والعشرون من نشرتنا اإلخبارية. سنتناول في هذا العدد في أهم االمتيازات التي يتمتع بها الشخص 
وهي أسس ومعايير منح المستثمر غير األردني الجنسية األردنية، علمًا بأن هناك  الهاشمية،في االستثمار في المملكة األردنية الراغب 

حاالت أخرى غير االستثمار والتي ستمكن الشخص األجنبي غير األردني من اكتساب الجنسية األردنية وفق أحكام قانون الجنسية  
  "،وتعديالته والتشريعات ذات الصلة. هذه الطرق تعتبر من طرق اكتساب الجنسية األردنية "بالنسب 1954لسنة   6األردني رقم 

. كما يجوز لجاللة  1هناك شروط أخرى ينبغي مراعاتها للحصول على الجنسية واكتساب الجنسية األردنية عن طريق الزواج أي بالتبعية و 
 .بمنح الجنسية األردنية اخرى ستسمحالملك منح الجنسية األردنية مع توافر عناصر 

اليها لغايات العلم بها من الناحية العامة(، حيث سيتم  ةر اشاإلفإن تلك المسارات تقع خارج نطاق هذا االصدار )والتي تمت  ذلك،ومع 
ل معالجة أبرز تلك وذلك من خال  االستثمار،التركيز في هذا اإلصدار على متطلبات ومعايير الحصول على الجنسية األردنية من خالل 

 المعايير. 

 

 

 

 

 

 

 
فيما يتعلق بالمرأة الحاصلة على جنسية عربية  وذلكرة ثالث سنوات من تاريخ الزواج وينص القانون على فت أردنيًا، وهذا ينطبق فقط على امرأة أجنبية تتزوج  1

بعد  وذلك األردنية.ال تمتلك جنسية دولة عربية بشرط أن تبدي المتقدمة من خالل رسالة خطية رغبتها في الحصول على الجنسية  والتيوخمس سنوات لألجنبية 

 .ة للحصول على الجنسية االردنية بالتبعية الحصول على موافقة من وزير الداخلي 

 
 

 نشرة  
 |  2022  تشرين االول   |  ن ي والعشر خامس  ال اإلصدار  

  

"مر األردن بظروف صعبة خالل السنوات الماضية، وأنا مدرك تماما لما يحدث في بلدي  جاللة الملك عبدهللا الثاني: 

 ، "وفي اإلقليم وكذلك ما يجري في عالمنا

للمسؤولين أن ال يترددوا فنحن تجاوزنا القرارات الصعبة واآلن يجب أن نركز على النمو االقتصادي وتشجيع  ونصيحتي "

 االستثمار وتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للشباب" 

 ( 2018اكتوبر   23 )خالل خطاب جاللة الملك عبدهللا الثاني في قصر الحسينية بتاريخ
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 3 المقدمة 

 5 باالستثمارات القائمة  الجنسيةالحصول على الحالة االولى: 

 7 االستثمار بالسندات الحكومية الحصول على جنسية بالحالة الثانية: 

 8 الشركات الصغيرة والمتوسطةالحصول على الجنسية باالستثمار بالحالة الثالثة: 

 9 الحالة الرابعة: الحصول على الجنسية باالستثمار بإنشاء مشاريع غير قائمة 

 12 الصةالخ
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االسس    أبرز  للقراء  سنقدم  اإلخبارية،  النشرة  من  العدد  هذا  في 

وذلك  والمعايير الخاصة بمنح الجنسية للمستثمر غير االردني،  
 :التالي  النحو على 

 
 المقدمة  .أ 

)ويشار اليها الحقًا  انتهجت المملكة االردنية الهاشمية  
في السنوات االخيرة سياسات جديدة فيما  ب "االردن"(  

انه في السابق كانت السياسات   يتعلق باالستثمار، اذ 
باالستثمار المملكة  الخاصة  جذب    في  الى  تهدف 

واستقطاب االستثمارات الخارجية من خالل تهيئة البنية  
التحتية في المملكة و منح الجهات المستثمرة اعفاءات  
و امتيازات مقابل استثمارها في المملكة، اال انه و خالل  

االخيرة   باالهتم  تزايد السنوات  االستثمارات  ام  جذب 
الوت الخارجية   نطاق  البيئة  وسيع  االردن  وجعل  توطين 

الراغبة   الخارجية  المؤسسات  و  للشركات  االمثل 
من   العديد  خالل  من  وذلك  االردن  في  باالستثمار 

االمتيازات   و  هذه  لاالجراءات  اهم  ومن  لمستثمر، 
 االمتيازات هي منح الجنسية للمستثمر. 

 ى السياسية في المنطقة عل  والتطوراتت المستجدات  اذ اثر 
الهاشمية    المملكة االقتصادي  و االردنية  النمو  على 

والضغط على الموارد الطبيعية وعلى العديد من االنشطة  

االقتصادية في المملكة، اال ان هذه الهجرات قد ادت ايضا  
االموال   رؤوس  انتقال  الى    والمؤسساتالى  والشركات 

  واالمني االردن خصوصًا بسبب طابع االستقرار السياسي  
المنطقة،  فيه في  االقتصادية   ونتيجة ا  التغيرات  لهذه 

السياسية التي طرأت على المملكة االردنية الهاشمية، كان  
تطوير   القرار  اصحاب  على  بد  المنظومة    وتعديلال 

 االستثمارية لمواكبة هذه التطورات والتغيرات. 

تطوريًا   نهجًا  الهاشمية  االردنية  المملكة  اتخذت  وقد  هذا 
تو  الى  تعديل  يهدف  على  العمل  و  االستثمارات  طين 

التشريعات و االنظمة واالسس في المملكة، وذلك لتهيئة 
البيئة االستثمارية في االردن و البنى التحتية فيها و تحديد  
المبادئ العامة التي ترتكز عليها السياسة العامة لالستثمار  
اتخذت  االخيرة  سنوات  الخمس  فخالل  المملكة،  في 

التن من  السلطات  العديد  المملكة  في  والتشريعية  فيذية 
التعديالت على القوانين و االنظمة و التعليمات والقرارات  
التي تطور من المنظومة االستثمارية في االردن وتوفير  
التسهيالت و االعفاءات الالزمة للمستثمر لممارسة اعماله  

 في المملكة. 

ارية،  ومن اهم التطورات التي طرأت على االنشطة االستثم
 9/2021/ 13الصادرة بتاريخ    القراراتوالتي وبناًء على  

عن مجلس الوزراء منحت المستثمر غير االردني العديد  
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من االمتيازات و الحوافز التي تتجه نحو بيئة خصبة على  
كامل الجاهزية الستقبال االستثمارات االجنبية، اذ يمكن  

حيث   القول بأنه بموجب قرار مجلس الوزراء انف الذكر،
يتم   التي  االضافية  الحاالت  من  العديد  القرار  هذا  أوجد 
بموجبها منح الجنسية للمستثمر غير األردني بعد ان يكون  
وتطبيق   حالة  بكل  الخاصة  المتطلبات  جميع  اتم  قد 
المطلوبة،   الوثائق  وإحضار  عليها  المنصوص  الشروط 
والتي تتيح للمستثمر ان يتمتع باالمتيازات و التسهيالت  

 تي يتمتع بها باقي مواطني المملكة االردنية الهاشمية. ال

هذا وتجدر اإلشارة الى أنه تم اضافة العديد من القطاعات  
االردني   غير  المستثمر  تؤهل  التي  الحديثة  االقتصادية 
للتقدم بطلب الحصول على الجنسية استنادا لقرار مجلس  
الوزراء سالف الذكر أعاله، حيث انه في السابق اقتصر  
منح الجنسية للمستثمرين على قطاعات محدودة، اال انه  

التطورات   االقتصادية    ومواكبةولمراعاة  التوجهات  اخر 
رقعة   توسيع  تم  االردن  في  الراهن  الوضع  يمليها  التي 
يرغب   الذي  للشخص  يحق  التي  االقتصادية  القطاعات 
الجنسية   على  الحصول  بطلب  بالتقدم  بها  باالستثمار 

 ل بما يلي:االردنية، تتمث

 قطاع الصناعة بكافة فروعه.  .أ

قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني شريطة استخدام   .ب 
 تقنيات حديثة. 

) .ت  لتصنيف  تبعًا  المصنفة  السياحة  (  ISIC4قطاع 
 والكفي شوب.  والمقاهي المطاعم  باستثناء 

 قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.  .ث 

المدارس والجامعات والكليات  قطاع التعليم والذي يشمل   .ج 
 واالكاديميات المعرَّفة. 

الطبية   .ح  والمراكز  المستشفيات  الصحة/  قطاع 
 المتخصصة. 

 القطاع االعالمي بما فيها صناعة االفالم.  .خ 

 

االخيرة   والتعديالت  والمعايير  االسس  تضمنت  وقد  هذا 
على   اياها  انطباق  حال  وفي  التي  الحاالت  من  العديد 

ال الشخص  االردنية  استثمارات  المملكة  في  يستثمر  ذي 
التقدم بطلب للحصول على الجنسية    الهاشمية، يحق له 

   األردنية وتاليًا أهم هذه الحاالت:

باالستثمارات   الجنسية  على  الحصول  االولى:  الحالة 
 . القائمة

الحالة الثانية: الحصول على جنسية باالستثمار بالسندات  
 الحكومية 
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الحصول   الثالثة:  باالستثمار  الحالة  الجنسية  على 

 بالشركات الصغيرة والمتوسطة

الحالة الرابعة: الحصول على الجنسية باالستثمار بإنشاء  
 مشاريع غير قائمة 

األولى: باالستثمارات    الحالة  الجنسية  على  الحصول 
 . القائمة

التي يتم من خاللها تقديم طلب الحصول على هي الحالة  
القائمة قبل  الجنسية للمستثمر عن   المشاريع االقتصادية 

. اذ ان  تاريخ التقدم بطلب للحصول على الجنسية األردنية
في   االردني  المشرع  لغاية  تطبيقا  ايرادها  تم  الحالة  هذه 
االردنية  المملكة  في  فعاًل  القائمة  االستثمارات  توطين 
الهاشمية قبل صدور القرارات التطويرية لبيئة االستثمار،  

ا هذه  بطلب وبموجب  المستثمر  الشخص  يتقدم  لحالة 
سواء كان المستثمر شريًكا أو يملك    الحصول على الجنسية

وفقًا للعديد من الشروط  مشاريع قائمة وذلك    اومشروًعا  
يعتبر   أنوالتي  على   اهمها  مضى  قد  المستثمر  يكون 

كشريك   الشركة    أووجوده  في  ثالث    أومالك  المؤسسة 
 متتالية سابقة لتقديم الطلب.   سنوات

الجنسية   على  الحصول  بطلب  التقدم  اجراءات  وتعتبر 
اجراءات سلسة و مبسطة غير تعجيزية تهدف الى التسهيل  

بطلب    يتقدم المستثمرعلى المستثمر غير االردني تبدأ بأن  
لغايات الحصول على الجنسية من    االستثمارخطي لوزارة  

مشروع   في   استثماري خالل  القطاعات    قائم  من  اي 
يتم دراسة الطلب  ، وبعد التقدم بالطلب  المعرفة  االقتصادية 

للشركة  المالي  بالمركز  مدعوم  الفنية  اللجنة  قبل  و    من 
بالشركة الخاصة  للمشروع   الميزانيات  الالزمة  والدراسات 

والتحقق من الوثائق والشروط المطلوبة كما يتم عمل زيارة  
اللجن قبل  من  للمشروع  و ميدانية  الفنية  التقرير  إ ة  عداد 

 الالزم.

بعد ان يتم االنتهاء من اعداد التقرير الخاص بدراسة  
ترفع اللجنة  المشروع االستثماري القائم في المملكة،  

  الفنية التقرير الخاص بالمستثمر يبين حصة المستثمر 
عداد العمالة االردنية  أ و   في المشروع االستثماري القائم 
الض  مؤسسة  لكشوفات  وواقع  تبعا  االجتماعي  مان 

 . االقتصادي التي تمارسه والنشاط عمل الشركة

و  التوصيات  هذا  اعداد  الفنية  اللجنة  مقرر  يتولى 
الالزمة بمنح الجنسية وتوقيعها من االعضاء حسب  

التوصية لرئيس اللجنة لغايات عرضها    وترفع  االصول
اتخاذ   صالحية  له  يكون  الذي  الوزراء  مجلس  على 

 منح الجنسية األردنية أو رفض الطلب. القرار إما ب
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المذكورة  و  لإلجراءات  المستثمر  استكمال  ضوء  على 

على   للحصول  المستثمر  تقدم  ولغايات  فانه  أعاله، 
،  ولى الجنسية األردنية استنادا ألحكام هذه الحالة اال 

فيما يتعلق   االستثماراتفيجب التفرقة بين نوعين من  
 بالمشاريع القائمة وهي: 

القائمة داخل حدود محافظة العاصمة،    االستثمارات •
 فيجب عليه استيفاء الشروط التالية مجتمعة: 

كان متوسط حصة المستثمر من إجمالي مجموع    إذا 1
الثابتة والموجودات غير   الموجودات   متداولةقيمة 

للمشروع/    - والملموسة   احتسابها  يمكن  التي 
خ مصدقة  سنوية  لميزانيات  القائمة  الل  المشاريع 

(  1.000.000ال يقل عن )  - ( سنوات  3آخر ) 
 مليون دوالر أمريكي. 

2 ( يقل عن  ال  ما  عمل  20توفير  ( عشرين فرصة 
( سنوات وفًقا لكشوفات المؤسسة  3ألردنيين خالل ) 

العامة للضمان االجتماعي ومراعاة التبعات المترتبة  
بحيث يتم   2020جراء جائحة كورونا خالل العام  

العدد   نصف  العام  اعتماد  هذا  خالل  المطلوب 
للضمان   العامة  المؤسسة  كشوفات  وبموجب 

 االجتماعي. 

كما تجدر اإلشارة إلى أنه يمكن دمج /جمع العمالة  
محافظة   في  منفصلين  مشروعين  وجود  حال  في 
العاصمة وأي محافظة أخرى ألغراض احتساب أعداد  

 العمالة على أساس محافظة العاصمة. 

محافظة العاصمة فيجب    القائمة خارج  االستثمارات •
 عليه استيفاء الشروط التالية مجتمعة: 

إجمالي    إذا (1 من  المستثمر  حصة  متوسط  كان 
والموجودات   الثابتة  الموجودات  قيمة  مجموع 

التي يمكن احتسابها    – ولة والملموسة  اغير المتد
للمشروع/ المشاريع القائمة وفقا لميزانيات سنوية  

يقل عن    ال   –مصدقة خالل آخر ثالث سنوات 
 خمسمائة ألف دوالر أمريكي. ( 500.000)

( فرص عمل لألردنيين  10توفير ما ال يقل عن ) (2
( سنوات وفًقا بكشوفات المؤسسة  3خالل آخر )

 . االجتماعي العامة للضمان 

العمالة    وجمع كما تجدر اإلشارة إلى أنه يمكن دمج  
محافظة   في  منفصلين  مشروعين  وجود  حال  في 

أعداد    احتساب العاصمة وأي محافظة أخرى ألغراض  
 العمالة على أساس محافظة العاصمة. 
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الحصول على جنسية باالستثمار بالسندات    :الحالة الثانية

 . الحكومية

طريق    عن  االردني  غير  للمستثمر  الجنسية  تمنح 
المركزي،  اإليداع والشراء   البنك  الخزينة في  لسندات 

االهداف   من  العديد  لتحقيق  وضعت  الحالة  هذه 
االقتصادية التي تعود على االقتصاد االردني بالمنفعة  

االردني،    وتؤدي االقتصادي  بالنمو  االرتقاء  الى 
وبذات الوقت تؤدي الى فتح باب جديد امام الشخص  

جنسية  الذي يرغب بالحصول على امتيازات وحوافز ال
بالسندات    وذلكاالردنية   االستثمار  خالل  من 

المستثمر تقدم  خالل  من  وذلك  بطلب    الحكومية؛ 
لغايات الحصول على الجنسية    االستثمارخطي لوزارة  

 من خالل: 

يعادلها   أو ما  امريكي  مبلغ مليون دوالر  إيداع   / تحويل 
وزارة   لصالح  االردني  البنك    االستثمار بالدينار  لدى 

البنوك العاملة في المملكة على ان    أحدواسطة  المركزي ب
يتم االيداع لمدة ثالث سنوات متواصلة بدون فائدة، بحيث  
ال يجوز كسر هذه الوديعة أو االقتراض بضماناتها، على  

وزارة   بتزويد  الجنسية  يقوم طالب  بالوثائق    االستثمارأن 
 التي تثبت ذلك. 

مليون دوالر  مبلغ   وايداع كما يكون على المستثمر تحويل  
البنك   لصالح  االردني  بالدينار  يعادلها  ما  أو  امريكي 

البنوك العاملة في االردن   أحدالمركزي االردني بواسطة  
في سندات الخزينة بالدينار االردني    االستثمارألغراض  

  االردني، ألجل ست سنوات وبفائدة يحددها البنك المركزي  
لمدة، على وال يجوز التصرف بهذه السندات حالل هذه ا

 ان يتم تزويد الوزارة بالوثائق التي تثبت ذلك. 

بالسندات   االستثمار  و  الشروط  هذه  استكمال  وبعد 
وزارة   تخاطب  المختصة    االستثمارالحكومية  الجهات 

خلفية  على  الالزمة  االمنية  المطالعات  على  للحصول 
وزارة   وتصدر  للبنك    االستثمارالمستثمر  توصية  كتاب 

اليداع كما تصدر كتاب للبنك المركزي  المختص لغايات ا
لغايات شراء السندات الحكومية، حيث تتولى لجنة فنية  

قرار  بموجب  )   اتالمشكلة  رقم  الوزراء  (  5995مجلس 
من    8/2019/ 19تاريخ   والتحقق  الطلب  دراسة  مهمة 

اللجنة   لمقرر  توصيتها  ورفع  المطلوبة  والشروط  الوثائق 
تجارة والتموين(، حيث  )وهو أمين عام وزارة الصناعة وال

يتولى مقرر اللجنة اعداد التوصية الخاصة بمنح الجنسية  
وتوقيعها من اعضاء اللجنة الفنية حسب االصول، ثم ترفع  
التوصية الى رئيس اللجنة الخاصة بالمستثمرين المشكلة  

( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  تاريخ  1915بموجب   )
لذي يكون  لغايات رفعها لرئيس الوزراء ا  12/11/2018
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أو   األردنية  الجنسية  بمنح  إما  القرار  اتخاذ  صالحية  له 

 رفض الطلب. 

الثالثة: باالستثمار    الحالة  الجنسية  على  الحصول 
 .بالشركات الصغيرة والمتوسطة

تحقيق   الى  والتي تعتبر من أهم الحاالت والتي تهدف   
يحق   اذ  االقتصادي،  التطوير  من  اسمى  غايات 
على   الحصول  بطلب  يتقدم  ان  المستثمر  للشخص 
في   و/أو حصص  االسهم  شراء  خالل  من  الجنسية 
الشركات الصغيرة و المتوسطة في أي من القطاعات  
االقتصادية اإلنتاجية )التي تمت اإلشارة إليها أعاله  

المقال هذا(، وعليه ان هذه مطلع  الحالة تؤدي    في 
الى االستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في  
اهم   من  تعتبر  والتي  الهاشمية  االردنية  المملكة 
فرص   فتح  الى  تؤدي  التي  االقتصادية  القطاعات 
جديدة امام الشباب االردني الطموح الذي يحتاج الى  
االستثمار في طاقاته، هذا ويتم التقدم بطلب الحصول  

ن قبل المستثمر من خالل ان يتقدم  على الجنسية م
لوزارة   خطي  بطلب  لغايات    االستثمارالمستثمر 

الحصول على الجنسية من خالل شراء االسهم و/أو  
حصص في الشركات الصغيرة و/أو المتوسطة ومن  

وزارة   تخاطب  المختصة    االستثمارثم  الجهات 
 للحصول على المطالعات االمنية الالزمة. 

التقدم   المستثمر  بعد  يقوم  االستثمار  لوزارة  بالطلب 
في    أسهمبشراء   اردنية  شركات  في  حصص  و/أو 

 القطاعات االقتصادية على النحو التالي:

بقيمة مليون ونصف المليون دوالر أمريكي    أسهمشراء  
ضمن محافظ استثمارية فعالة وبالقيمة الفعلية الحالية  

لحصص  )أي القيمة السوقية( وليس القيمة االسمية )ل
الموثقة في عقد تأسيس الشركة( وعدم التصرف بها  

سنوات، وتقديم الوثائق المدعمة    3لمدة ال تقل عن  
 من هيئة األوراق المالية. 

و/أو   الصغيرة  الشركات  في  حصص  شراء  أو 
مليون   بمبلغ  االقتصادية  القطاعات  في  المتوسطة 
ونصف المليون دوالر امريكي ولمدة ال تقل عن ثالث  

تقديم السجل التجاري الذي يثبت ذلك، على  سنوات و 
ان ال يتم اي اجراء قانوني أو مالي أو تعديل على  

 سنوات.   3حصة المستثمر في السجل التجاري خالل  

وعند اتمام المستثمر عملية الشراء للحصص بالقيمة  
  ات المطلوبة تتولى اللجنة الفنية المشكلة بموجب قرار 

( رقم  الوزراء  تاريخ5995مجلس   )  19 /8/2019  
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دراسة الطلب والتحقق من الوثائق والشروط المطلوبة  
ورفع توصيتها لمقرر اللجنة، حيث يتولى مقرر اللجنة  
اعداد التوصية الخاصة بمنح الجنسية وتوقيعها من  
االعضاء حسب االصول، وترفع التوصية الى رئيس  
قرار   بموجب  المشكلة  بالمستثمرين  الخاصة  اللجنة 

  12/11/2018( تاريخ  1915قم )مجلس الوزراء ر 
لغايات رفعها لرئيس الوزراء الذي يكون له صالحية  
رفض   أو  األردنية  الجنسية  بمنح  إما  القرار  اتخاذ 

 الطلب. 

الرابعة: باالستثمار    الحالة  الجنسية  على  الحصول 
 : بإنشاء مشاريع غير قائمة

في    باالستثمار  يرغب  الذي  للشخص  ويحق  كما 
االردن من خالل انشاء مشاريع اقتصادية في االردن 
للمستثمر من   الجنسية  بالتقدم بطلب الحصول على 
خالل المشاريع التي تكون قيد االنشاء، اذ انه ومن  
خالل هذه الحالة يتم تحقيق غاية اخرى من تسهيل  

االر  غير  للمستثمرين  الجنسيات  وهذه  منح  دنيين، 
للعاملين   واسعة  عمل  فرص  توفير  هي  الغاية 
المشروع   يوفر  ان  الحالة  هذه  تشترط  اذ  االردنيين، 
عمل   فرص  المستثمر  به  سيقوم  الذي  االقتصادي 
لشريحة واسعة من العاملين االردنيين ، وبهذه الحالة 

فرص   توفير  اهمها  الغايات  من  العديد  تحقيق  يتم 
و تحقيق النمو االقتصادي    العمل للكفاءات االردنية 

في االردن، اذ تشتمل هذه الحالة على خيارين على  
 :النحو التالي 

إنشاء وتسجيل مشروع /مشاريع استثمارية في أي   .أ
من القطاعات االقتصادية اإلنتاجية بإجمالي رأسمال  

( مليون دوالر داخل  1.000.000مدفوع ال يقل عن ) 
( فرصة  20)  حدود محافظة العاصمة شريطة توفير 

المؤسسة   لكشوفات  وفًقا  لألردنيين،  حقيقية  عمل 
محافظة   حدود  داخل  االجتماعي  للضمان  العامة 

 )أو(  .العاصمة

إنشاء وتسجيل مشروع /مشاريع استثمارية في أي   .ب 
من القطاعات االقتصادية اإلنتاجية بإجمالي رأسمال  

ال يقل عن )  ( سبعمائة وخمسين  750.000مدفوع 
شريطة  دوالر    ألف العاصمة  محافظة  حدود  خارج 

( وفًقا  10توفير  لألردنيين  حقيقية  عمل  فرص   )
لكشوفات المؤسسة العامة للضمان االجتماعي خارج  
بتشغيل   الفعلي  البدء  عند  العاصمة  محافظة  حدود 

 .المشروع 
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10 
حيث تجدر اإلشارة إلى أنه يتم منح المستثمر الجنسية  

م أعاله(  المذكورين  الخيارين  من  خالل  )ألي  ن 
 :مجموعة من الخطوات لكل خيار على النحو التالي 

الخطوة األولى: يعطى المستثمر فترة اربعة أشهر   •
الموظفين،   من  المطلوب  العدد  تشغيل  الستكمال 
لحين   إقامة  المستثمر  منح  يتم  الخطوة  هذه  وخالل 
واستكمال   للمشروع/المشاريع  الفعلي  للتشغيل  اثباته 

األردنيين الموظفين  من    عدد  خيار  لكل  المطلوب 
 .الخيارات المذكورة أعاله

الخطوة الثانية: بعد أن يتقدم المستثمر بما يثبت   •
أردني   سفر  جواز  منحه  يتم  األولى،  للخطوة  إتمامه 
معاملة   بموجبه  ويعامل  سنوات  ثالثة  لمدة  مؤقت 

 .المواطن األردني باستثناء الحقوق السياسية

دة الخطوة الثانية )أي  الخطوة الثالثة: بعد انتهاء م •
المذكورة   سنوات  الثالث  منحه    ،أعاله(  مدة  يتم 

 :الجنسية األردنية، متى تمت مراعاة الضوابط التالية

المشروع   وعلى  المستثمر  على  الشروط  تحقق  بعد 
بطلب   المستثمر  يتقدم  اتمامه،  المراد  االستثماري 

لغايات الحصول على الجنسية    االستثمارخطي لوزارة  
خال من  من  اي  في  استثمارية  مشاريع  انشاء  ل 

وزارة   تخاطب  ثم  المعرَّفة،  االقتصادية  القطاعات 
على    االستثمار للحصول  المختصة  الجهات 

 .المطالعات االمنية الالزمة

)المشكلة   الفنية  اللجنة  قبل  من  الطلب  دراسة  يتم 
قرار  )  ات بموجب  رقم  الوزراء  تاريخ  5995مجلس   )

للشركة  19/8/2019 المالي  بالمركز  مدعوم   )
للمشروع   الالزمة  ميدانية    ويتم والدراسات  عمل زيارة 

للمشروع من قبل اللجنة الفنية واعداد التقرير الالزم،  
كما يقدم المستثمر التعهدات الالزمة لضمان تشغيل  

 .لقرارسنوات تبعا ل  3المشروع لمدة ال تقل عن 

بمنح   الخاصة  التوصية  اعداد  اللجنة  مقرر  يتولى 
الجنسية الخاصة بالمستثمرين المشكلة بموجب قرار  

  12/11/2018( تاريخ  1915مجلس الوزراء رقم )
ترفع   و  األصول،   حسب  االعضاء  من  وتوقيعها 
بالمستثمرين   الخاصة  اللجنة  رئيس  الى  التوصية 

ون له صالحية  لغايات رفعها لرئيس الوزراء، الذي يك
رفض   أو  األردنية  الجنسية  بمنح  إما  القرار  اتخاذ 
استكمل   حال  وفي  أنه  إلى  اإلشارة  مع  الطلب، 
المستثمر الشروط المذكورة أعاله وتمت الموافقة على 
بإدخال   ذلك  بعد  ورغب  األردنية،  الجنسية  منحه 
النحو   )على  انشائها  المراد  للمشاريع  جدد  شركاء 
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أيا من الشركاء الجدد لن يستفيد  المذكور أعاله( فان  

األساسي،   للمستثمر  الممنوحة  األردنية  الجنسية  من 
بل يجب على كل منهم التقدم بطلب مستقل للحصول  
على الجنسية األردنية من خالل اعادة تحقيق الشروط  
االنتظار   أو  المدفوع  المال  وراس  العمالة  حيث  من 

لمن الجنسية  لمنح  المدد  تسلسل  انتهاء  شئ  لحين 
 المشروع.

  وسعياً وكما بينا سابقًا، فإن المملكة االردنية الهاشمية  
لتحقيق توطين االستثمارات في المملكة، قامت بوضع  
العديد من الحاالت التي تسمح للمستثمر التي تنطبق  

حال وجود الرغبة بالتمتع    وفي عليه اي من الحاالت  
  بامتيازات الشخص االردني، ان يتقدم بطلب للحصول 

الشروط   تطبيق  خالل  من  االردنية  الجنسية  على 
تختص    والتقدم التي  االستثمار  وزارة  لدى  بالطلب 

االستثمار    ورعايةبالتنسيق   وشؤون  اعمال  جميع 
 .والمستثمرين

كما ان هذه الحاالت التي تم النص عليها وسعت من  
غير   للمستثمرين  الجنسية  منح  اسس  شمول  نطاق 

العديد وطرحت  تمكن    االردنيين،  التي  الحاالت  من 
مع   خاللها  من  باالستثمار  االردني  غير  المستثمر 
االخذ بعين االعتبار ان المصلحة االولى هي مصلحة  

االردني   خالل  واالردنيينالمجتمع  من  وخصوصًا   ،
العاملين من   الموظفين  بأعداد  الخاصة  االشتراطات 

 .االردنيين

ا خدمات  توفر  االردن  ان  الى  االشارة  خرى  وتجدر 
التي تقدم    االستثمار، من خالل وزارة    وذلكللمستثمرين  

استثمارية وتسهيالت  للمستثمرين    خدمات  كبيرة 
اهم هذه الخدمات هي   ومناالستثمارية،  وللمؤسسات 

  والشركاتللمؤسسات    ركيةوالجماالعفاءات الضريبية  
 .االستثمارية

ة  اذ ان وزارة االستثمار ولتحقيق االهداف االقتصادي
لتحقيقها الدولة  ترنو  منظومة  التي  استحدثت  قد   ،

برعاية تختص  واحدة  شؤون  و   إدارية  جميع  ادارة 
في   والشركات  والمؤسساتالمستثمرين   االستثمارية 

 .االردن

أنه   االستثمارات    وسعياً كما  الستقطاب  األردن  من 
في   عديدة  اقتصادية  مناطق  انشاء  تم  الخارجية، 

الحرة. اذ    والمناطقق التنموية  تسمى المناط  االردن،
يتمتع المستثمر المسجل في هذه المناطق االقتصادية  

، وهي  والتسهيالت  واإلعفاءاتبالعديد من االمتيازات  
مخصصة لمجاالت متعددة من األعمال والصناعات،  
تحتية   بنية  من  المستثمر  باحتياجات  ومجهزة 
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وخدمات، وتشرف على هذه المناطق شركات تطوير  

أعمال  ت وتسهيل  التحتية  البنية  تهيئة  على  عمل 
المستثمرين. كما وتهدف المناطق التنموية إلى توزيع  
مكتسبات التنمية االقتصادية وخلق فرص عمل من  
التخصص   على  مبنية  تنافسية  ميزة  توفير  خالل 
للمستثمرين   الخدمات  من  متكاملة  منظومة  وتوفير 

ا تساهم  كما  وتطورها.  الشركات  نمو  لمناطق  تدعم 
خالل   من  التجاري  األردن  مركز  تعزيز  في  الحرة 
االقتصادية   الحركة  وتنشيط  البضائع  عبور  تسهيل 

الرائدة    ،وبهذا .والتجارية الدول  من  االردن  اصبحت 
بين الدول المستقطبة لالستثمار في المنطقة، وذلك  

خدمات   للمؤسسات    وتسهيالتبتوفير  عديدة 
بدوره   والذي  االردنيين،غير    وللمستثمريناالستثمارية  

الى االستثمار    ويؤديانعكس على النمو االقتصادي  
الطاقات   البشريةفي  عمل    وتوفير  والعناصر  فرص 

 .للمواطنين االردنيين

 

 

 

 

 :الخالصة

ان المملكة االردنية الهاشمية تتخذ خطوات متسارعة  
االستثمارية  لتطوير   التحتية    وتدعيمالمنظومة  البنية 

تسهيالت واعفاءات    من خالل توفير  وذلك االقتصادية  
للمستثمرين   اهداف    وذلك  األجانب، عديدة  لتحقيق 

للشباب   عمل  فرص  ايجاد  اهمها  وتنموية  اقتصادية 
يصبح    النمو   وتحقيق االردني   حتى  االقتصادي، 

ل الجاذبة  الدول  خريطة  على  ول  د الستثمار  االردن 
المملكة    وتعتبركما    .العالم توفرها  التي  التسهيالت 

عديدة   تسهيالت  االردنيين  غير    وواسعةللمستثمرين 
الضريبية   االعفاءات  تحتل  والجمركيةمثل  ولكن   ،

االردنية   الجنسية  بمنح  الخاصة  التسهيالت 
االردنيين   غير  التسهيالتللمستثمرين  المقدمة    أهم 

وذ الفئة،  هذه  لهذه  من  الهدف  الى  للوصول  لك 
التسهيالت اال وهو توطين االستثمارات في المملكة  

اتخذت    الهدف،االردنية الهاشمية. وسعيًا لتحقيق هذا  
االخيرة  السنوات  في  التعديالت    المملكة  من  العديد 

الداخلية    والتطورات  التشريعات    وعلى على سياساتها 
الخاصة    والقوانين بينا    باالستثمار،واالنظمة  والتي 

وهي اسس منح الجنسية للمستثمرين غير    اهمها اال 
االردنيين. 

mailto:info@hammourilaw.com
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دة في حال رغبتم بالنقاش أكثر حول جوانب هذه النشرة، فرجاًء ال تتردوا في التواصل مع أي من محاميينا باستخدام معلومات االتصال الموجو 
 في قسم المساهمين أدناه.  

 وال تتردوا أيًضا في مشاركة هذه النشرة مع أي أشخاص قد يكونوا مهتمين بقراءتها.  

إل  بريدية  رسالة  بذلك من خالل إرسال  إعالمنا  فأرجو  االتصال،  تعديل معلومات  أو أردتم  القادمة  على نشراتنا  الحصول  تريدون  ى  إن كنتم ال 
mmourilaw.cominfo@ha  ."عنوانها "عدم االشتراك" و/أو "تعديل معلومات االتصال 

 أطيب التحيات،  

 مكتب الحموري ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية 
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                                                                                احمد خليفة
                                   الشركاتمحامي، رئيس قسم 

ahmed.k@hammourilaw.com                         
                       

                                                   

                                                حسن وائل لصوي  
 متدرب محامي 

hasan.l@hammourilaw.com            

  النشرة هذه إعداد في المساهمون 

 

 د. طارق محمد الحموري  
 شريك إداري   

tariq@hammourilaw.com 
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 حول مكتب الحموري ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية    
(  1994 عام في) عقدين من أكثر قبل  أساسه حجر  وضع القانونية، الخدمات في متخصص أردني مكتب هو القانونية، واالستشارات للمحاماة ومشاركوه الحموري 

 مؤلفات   له  السابق، العالي  التعليم  ووزير  القومي  والتراث  الثقافة  ووزير  ومحكم  معروف  أردني  محامي  كان  ،(2022-1940)  الحموري   محمد  الدكتور  األستاذ  قبل  من
.  لها  عميد  أول  وكان  األردنية  الجامعة  في  الهاشمية  األردنية  المملكة  في  حقوق   كلية  أسس  من  أول  أنه  وكما  الدستورية،  الحقوق   على  أساسي  بشكل  ركزت  عديدة
 في   متمرس  ومحكم  محام    هو  الحموري   طارق .  ود  األسبق،  والتموين  والتجارة  الصناعة  ووزير  ومحامي  أكاديمي  الحموري   طارق .  د  قبل  من  اليوم  المكتب  وُيدار
 األردنية  الجامعة-الحقوق  كلية في مشارك أستاذ وهو الدولية، التجارة وفي المصرفي القانون  في ومتخصص المالية واألسواق التجارية والمعامالت الشركات قطاع

 تعيينه  على بناءً ( ICSID) االستثمار منازعات لتسوية الدولي  للمركز التابعة التحكيم لجنة في رسمًيا معين عضو  أيًضا هو الحموري  والدكتور .لها عميًدا كان وقد
 .2026 إلى 2020 من للفترة الهاشمية، األردنية المملكة حكومة قبل من

  محلي   مستوى   على  للموكلين  قانونية  خدمات  لتوفير  متخصصة  أقسام  في  يعملون   اآلخرين  الخبراء  من  وعدد  محام    25  من  ومشاركوه  الحموري   مكتب  فريق  يتألف
 . ودولي وإقليمي

  الملكية  وقانون  العقود، أنواع كافة صياغة أو الشركات تسجيل حيث من سواء والشركات؛ التجاري  القانون : بينها  من عدة مجاالت القانونية المكتب خدمات تغطي
 أن   كما  واألنظمة،  للقوانين  واالمتثال  المصرفية  بالمعامالت  يتعلق  ما  كل  في  ودولية  محلية  بنوك  بنصح  المكتب  يقوم  إذ  والمصرفي  المالي  القانون   وكذلك  الفكرية

  من   العديد  في  خبرات  من  القسم  هذا  يشتمله  لما  وتعقيًدا  حداثة  األكثر  القانونية  المسائل  في  األطراف  بتمثيل  وكفاءة  قدرة   على  المكتب   لدى  والتحكيم  التقاضي  قسم
 لتلبية  مختًصا  دولًيا  قسًما  أنشأ  الذي  األردن  في  المكاتب  أوائل  من  كان  ومشاركوه  الحموري   مكتب  أن  كما   التحكيم،  هيئات  أو  المحاكم  أمام  سواء  القانونية،  المجاالت
 وإبرام   والمشاريع  والدولية،   الثنائية  التجارية  بالمفاوضات  المتعلقة  وتحديًدا  الدولي  العنصر  ذات  المهام  من  مجموعة  بشأن  وليينالد  الموكلين   وشروط  احتياجات

 .  المهام من  وغيرها العقود،

  وكيل   فهو  والطاقة،  التأمين  التجارة،  الهندسة،  كالمقاوالت،  متنوعة  قطاعات  في  القانونية  واالستشارة  النصح  ومشاركوه  الحموري   مكتب  يقدم  سبق، ما  إلى  باإلضافة
 .  والالسلكية السلكية واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا والصحة الطاقة كشركات الكبرى  الشركات من للعديد

  األوسط   الشرق   منطقة  في  مرموقة  محاماة  مكاتب  مع  الوطيدة   وعالقاته  شراكاته  خالل  من  وذلك  العالم  أرجاء  في  الواسعة  خدماته  ومشاركوه   الحموري   مكتب  يقدم
 الجهات   أشهر  بذلك  أشادت  وقد  واسعين،  وعالمًيا  محلًيا  صيًتا   ومشاركوه   الحموري   مكتب  اكتسب  وقد.  المتحدة  والواليات  المتحدة  والمملكة  أوروبا  وفي  أفريقيا  وجنوب
 :ذلك من المرموقة القانونية

The Chambers and Partners Global 
The International Financial Law Review (IFLR 1000). 

The Legal 500 
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