
 
الوثائق  والسماح لحملة وتشجيع السياحة العالجية ومنح الجنسية واإلقامة الدائمةإجراءات تحفيز االستثمار 

 .والجوازات المؤقتة بتملك العقارات
 

 

  الدائمة للمستثمرين غير األردنيين: واإلقامةمنح الجنسية قرار إجراءات وشروط 
 الة:من الحاالت الت أيفي  األردنيةيمنح المستثمر الجنسية  .1

لمدة دون فائدة  األردني دوالر لدى البنك المركزي ألفوخمسمائة مليون ( 100110111)يداع وديعة بقيمة إ -

بفائدة  سنوات( 11)دوالر لمدة  ألفوخمسمائة مليون  (100110111) شراء سندات خزينة بقيمةخمس سنوات و

 يحددها البنك المركزي.
)ضمن محافظ استثمارية  دوالر ألفمليون وخمسمائة ( 100110111بمبلغ )شركات أردنية في شراء أسهم  -

 (0)عن  تقل ال دةمليون دينار وبم (101110111) بمبلغ واالستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة فعالة(

 .سنوات
مدفوع ال يقل عن  برأسمال اإلنتاجيةمن القطاعات االقتصادية  أياستثماري في  سجيل مشروعوتإنشاء  -

دوالر خارج حدود محافظة  ألف( مليون وخمسمائة 100110111وني دوالر، او ال يقل عن )ي( مل201110111)

المؤسسة العامة مسجلة في ن ( فرصة عمل حقيقية ألردنيين تكو21العاصمة، شريطة توفير ما ال يقل عن )

 .( سنوات3للضمان االجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة ال تقل عن )
دينار، حسب تخمين دائرة  ألف( مائتي 2110111الدائمة عند شراء عقار ال تقل قيمته عن ) اإلقامةيمنح المستثمر  .2

 ( سنوات دون التصرف به او رهنه.11به مدة ال تقل عن ) والمساحة، واالحتفاظ األراضي

اللواتي  طلقاتمزوجة المستثمر، وبناته العازبات، واألرامل وال)أعاله يتم منح  وفقا لما ورد في البندين )أوال، وثانياً( .3

األردنية أو اإلقامة ( سنة، ووالديه اللذين يعولهما( الجنسية 11، وأوالده الذين ال تتجاوز أعمارهم )يعشن في كنفه

 الدائمة حسب مقتضى الحال.

األمني والتحقق من المالءة المالية قبل  ، بعد إجراء التدقيق( مستثمر سنوياً 011أن يتم تطبيق األسس أعاله على ) .4

 الدائمة. اإلقامةاو  األردنيةالمباشرة في اإلجراءات، حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية 

ى حسب مقتض بأي شرط من الشروط الواردة أعاله يتم سحب الجنسية األردنية أو إلغاء اإلقامة الدائمةفي حال اإلخالل  .0

 .الحال

 
 تسهيالت السياحة العالجية:قرار  إجراءات وشروط 

جمهوريّة  ،السماح للمرضى ومرافقيهم من الجنسيات المقيدة )السودان، ليبيا، اليمن، العراق، سوريا، تشاد، اثيوبيا .1

( أشخاص كحّد أعلى من 4السماح بأن يرافق المريض ) ، باإلضافة الىالمملكةبالدخول إلى  (نيجيريا االتحاديّة

 أقاربه من الدرجة األولى باإلضافة إلى األطفال القاصرين.
ى قيام ، باإلضافة الطلبات الحصول على التأشيرة للمرضى ومرافقيهم إلى وزارة الداخليةتقديم المستشفيات  .2

 مستشفيات بإبالغ وزارة الداخليّة بأسماء المرضى الذين أنهوا مّدة عالجهم المقّررة.ال
إعطاؤها صفة والمستعجلة، حيث يتم خالل يومي عمل باستثناء الحاالت الطارئة  إنجاز معامالت المرضى .3

 .االستعجال وتمنح في نفس اليوم
الستقدام المرضى لضمان مغادرتهم البالد بعد انتهاء مدة آالف دينار  (11)تقديم المستشفيات كفاالت مالية بقيمة  .4

 .في حالة عدم المغادرةالعالج المقّررة، تحت طائلة مصادرة الكفالة 
 منح المستشفيات صالحية استقبال المرضى ومرافقيهم في المطار. .0
قيه لمريض ومرافبالدخول من خالل تفويض سفراء األردن في الدول المقيدة بمنح التأشيرة للمرضى السماح ل .6

 ساعة. (41)على التقارير الطبية وأن يتم منح التأشيرة خالل  االطالعبعد 
رعايا دول )الّسودان، ليبيا، اليمن، العراق، سوريا، تشاد، أثيوبيا، ونيجيريا االتحاديّة( من المرضى من  إعفاء .7

عاما  (10)اما واألطفال دون لرجال فوق سن الخمسين عل طلب الموافقة المسبقة على منح تأشيرات العالج

 .شريطة حصولهم على تذاكر سفر ذهاباً وإياباً األعمار، والنساء من جميع 
)الّسودان، ليبيا، اليمن، العراق، سوريا، تشاد، أثيوبيا، رعايا دول  إلقامة والحدود بختم جوازات سفرإدارة اقيام  .1

 .المستضيف" يرة عالج لدى المستشفى"تأش االتحاديّة( بعبارةونيجيريا 



 

2 

 

المرضى الذين سبق أن دخلوا األردن بطريقة قانونية وتلقوا الخدمات العالجية وغادروا المملكة ضمن إعفاء  .9

من طلب التأشيرة  المدة القانونية ويحتاجون للعودة لمتابعة العالج أو الحصول على خدمات عالجية جديدة

 .المسبقة
شريطة  ، وذلكول أخرى معاملة مواطني الدول التي يقيمون فيهامواطنو الدول المقيدة المقيمون في د معاملة .11

 إبراز ما يثبت أنه مقيم في تلك الدولة.
مقيمين إقامة دائمة في دول مجلس التعاون الخليجي، والواليات المتحدة لليد عن جميع الجنسيّات المقيّدة رفع الق .11

يّة، وكوريا الجنوب ،والمملكة المتحدة ،وسويسرا ،األوروبيودول االتحاد ، واليابان ،وأستراليا، األمريكيّة، وكندا

بحيث يتّم حصولهم على تأشيرات الدخول من خالل المراكز الحدوديّة عند الوصول، شريطة حيازتهم إقامات 

 سارية المفعول في بلد اإلقامة لمّدة ال تقّل عن ستّة أشهر، باإلضافة إلى وجود تذكرة سفر تتضّمن تاريخ العودة.
رفع القيد عن الرعايا العرب المقيمين في الدول غير المقيّدة، شريطة حيازتهم إلقامات سارية المفعول لمّدة ال  .12

 تقّل عن ستّة أشهر في بلد اإلقامة، باإلضافة إلى وجود تذكرة سفر تتضّمن تاريخ العودة.
 

  العقارات:قرار السماح لحملة الوثائق والجوازات المؤقتة بتملك إجراءات وشروط 
للشركات العاملة والمملوكة من جانب المستثمرين غير األردنيين المقيمين في المملكة قبل تاريخ موافقة ال .1

شركات التي يساهمون فيها بتملُّك ال ، باإلضافة الىوحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة (1/3/2111)

 .قها لغاياتهاالعقارات والمركبات الالزمة لممارسة أعمال الشركة وتحقي
الموافقة لألشخاص المقيمين في المملكة وحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة، المالكين لشركات عاملة ال  .2

دينار أردني أو المساهمين الذين ال تقّل مساهمتهم في الشركة عن  (ألف 311يقّل رأسمالها المدفوع عن )

ضمن حدود أمانة عّمان،  أردني ألف دينار (211ألف دينار أردني بتملُّك عقار ال تقّل قيمته عن ) (311)

 .ألف دينار أردني في باقي محافظات المملكة( 101وعن )
عدم شمول المستفيدين من فئة المقيمين وحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة باإلعفاءات على تسجيل  .3

 االستفادة من هذه اإلعفاءات تقتصر على األردنيّين فقط. نإإذ ، العقارات والشقق
موافقة لفئة المستثمرين المالكين لشركات عاملة أو المساهمين ضمن الشروط سالفة الذكر للحصول على ال .4

بة ركوب كحّد أعلى بالنسثالث سيّارات  تملكهم باإلضافة الىرخص قيادة مركبات أردنيّة من فئة خصوصي، 

 .للشركات
وافقة لغير األردنيين المقيمين في المملكة وحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة باستصدار رخصة قيادة الم .0

 خصوصي وامتالك سيارة ركوب واحدة فقط.

الموافقة األمنيّة المسبقة الموحدَّة لغير األردنيين وحملة الوثائق وجوازات السفر اعتبر مجلس الوزراء  .6

الشركات أو الدخول في شراكات مع الغير صالحة لتسجيل أّي شركات جديدة أو المؤقتة، الراغبين بتأسيس 

إلجراء أّي تعديالت أو تغييرات على الشركة والشركاء، شريطة أن يتّفق ذلك وأحكام نظام االستثمارات 

ة المسبق م والتعليمات الصادرة بموجبه، ووفقاً لنموذج الموافقة األمنيّة2116( لسنة 77لغير األردنيين رقم )

 لغير األردنيين المعّد من جانب وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

 
 


