
 قانون الجنسیة االردنیة

 مواد القانون 

  الفصل األول
  احكام عامة

  )1المادة (
 ) ویعمل به من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.1954یسمى هذا القانون ( قانون الجنسیة االردنیة لسنة 

  )2المادة ( 
یكون للكلمات والعبارات التالیة الواردة في هذا القانون المعاني المبینة ادناه اال اذا دلت القرینة على خالف 

  -ذلك:
  كلمة (اردني) كل شخص حاز الجنسیة األردنیة بمقتضى احكام هذا القانون.تعني 

  تعني كلمة (اجنبي) كل شخص غیر اردني.
تعني كلمة (عربي) لغایات هذا القانون كل من نسب الب عربي االصل ویحمل جنسیة احدى دول الجامعة 

  العربیة.
شمیة او في القسم المغصوب من فلسطین وهاجر تعني كلمة (مغترب) كل عربي ولد في المملكة األردنیة الها

  من البالد او نزح
  عنهاكما تشمل هذه العبارة أوالد ذلك الشخص اینما ولدوا.

  تعني عبارة (فقدان االهلیة) كون الشخص قاصرًا او مجنونًا اومعتوهًا او كونه فاقدًا االهلیة القانونیة.
عالقة بتطبیق هذا القانون ثماني عشرة سنة وفاقًا للتقویم  تعني عبارة (سن الرشد) في جمیع االمور التي لها

 الشمسي.
     

  ) 3المادة (  
  -یعتبر اردني الجنسیة:

 1928االردنیة او جواز سفر اردني بمقتضى قانون الجنسیة االردنیة لسنة كل من حصل على الجنسیة  - 1
  وتعدیالته والقانون

  وهذا القانون. 1954) لسنة 6رقم (
ویقیم عادة في المملكة  1948/ 5/ 15كل من كان یحمل الجنسیة الفلسطینیة من غیر الیهود قبل تاریخ  - 2

  االردنیة الهاشمیة
  .1954/ 2/  16لغایة  1949/ 12/ 20 خالل المدة الواقعة ما بین

  من ولد الب متمتع بالجنسیة االردنیة. - 3
من ولد في المملكة االردنیة الهاشمیة من ام تحمل الجنسیة االردنیة واب مجهول الجنسیة او ال جنسیة له  - 4

  او لم تثبت
.   نسبته الى ابیه قانونًا



مجهولین ویعتبر اللقیط في المملكة مولودًا فیها ما لم  من ولد في المملكة االردنیة الهاشمیة من والدین - 5
  یثبت العكس.

 24من قانون االنتخاب المؤقت رقم  25جمیع افراد عشائر بدو الشمال الواردة في الفقرة (ى) من المادة  - 6
  والذین1960لسنة

 .1930كانوا یقیمون اقامة فعلیة في االراضي التي ضمت الى المملكة سنة 
     

  )4المادة (
یحق لكل عربي یقیم عادة في المملكة االردنیة الهاشمیة مدة ال تقل عن خمس عشرة سنة متتالیة ان یحصل  

  على الجنسیة االردنیة
  بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسیب وزیر الداخلیة اذا تخلى عن جنسیته االصلیة باقرار خطي. 

  -وكانت قوانین بالده تجیز له ذلك وبشرط:
  ن حسن السیرة والسلوك وغیر محكوم بایة جریمة ماسة بالشرف واالخالق.ان یكو  - 1
  ان یكون له وسیله مشروعة للكسب. - 2
  ان یكون سلیم العقل غیر مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع. - 3
 ان یقسم یمین الوالء واالخالص لجاللة الملك امام قاضي صلح. - 4

     
  )5المادة ( 

لجاللة الملك بناء على تنسیب مجلس الوزراء ان یمنح الجنسیة االردنیة لكل مغترب یقدم تصریحًا خطیًا 
  باختیار الجنسیة

 شریطة ان یتنازل عن أیة جنسیة اخرى قد یحملها عند تقدیم هذا التصریح.األردنیة 
  )6المادة (      

  یقدم كل تصریح او طلب الى وزیر الداخلیة او من ینیبه باستثناء ما نص علیه في هذا القانون. - 1
المستندات المثبتة كل طلب علق قبوله بشروط بموجب هذا القانون یجب أن یرفق بكافة الشهادات او  - 2

 للشروط المطلوبة.
  )7المادة (      

یعتبر الشخص أردني الجنسیة من تاریخ تبلیغه قرار الموافقة على طلبه من  6و 5و  4ایفاء لغایات المواد 
 المرجع المختص.

  الفصل الثاني 
  الجنسیة بالتبعیة

  )8المادة (
التي تتزوج اردنیا الحصول على الجنسیة االردنیة بموافقة وزیر الداخلیة اذا اعلنت عن رغبتها  لالجنبیة - 1

  خطیا وذلك
  - وفقا لما یلي:

  اذا انقضى على زواجها مدة ثالث سنوات وكانت تحمل جنسیة عربیة. - أ



  اذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسیة دولة غیر عربیة.-ب
االردنیة التي تزوجت من غیر اردني وحصلت على جنسیة زوجها االحتفاظ بجنسیتها االردنیة اال  للمرأة - 2

  اذا تخلت عنها
وفقا الحكام هذا القانون ، ویحق لها العودة الى جنسیتها االردنیة بطلب تقدمه لها الغرض اذا انقضت الزوجیة 

  الي سبب
  من االسباب.

ا او یتجنس بجنسیة دولة اخرى بسبب ظروف خاصة ان تبقى محتفظة للمرأة االردنیة التي تجنس زوجه - 3
 بجنسیتها االردنیة.

  )9المادة ( 
 أوالد االردني ، أردنیون أینما ولدوا.

  )10المادة (
 یحتفظ الولد القاصر الذي حصل والده االردني على جنسیة اجنبیة بجنسیته االردنیة.  
  )11المادة ( 

اذا تزوجت أرملة او امرأة مطلقة أجنبیة بأردني فان أوالدها المولودین من قبل الزواج ال یكتسبون الجنسیة 
  االردنیة بسبب

 زواج كهذا فقط.
  الفصل الثالث     

  التجنس
  
  )12المادة ( 

طلبًا الى مجلس الوزراء  ألي شخص غیر أردني لیس فاقدًا االهلیة ممن توفرت فیه الشرائط اآلتیة أن یقدم
  لمنحه شهادة التجنس

  بالجنسیة االردنیة:
  ان یكون قد اتخذ محل اقامته العادیة في المملكة االردنیة الهاشمیة لمدة أربع سنوات قبل تاریخ طلبه. - 1
  أن ال یكون محكومًا علیه بأیة جریمة ماسة بالشرف واألخالق. - 2
  نیة الهاشمیة.أن ینوي االقامة في المملكة االرد - 3
  أن یعرف اللغة العربیة قراءة وكتابة. - 4
  أن یكون حسن السیرة والسمعة. - 5
  ان یكون سلیم العقل غیر مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع. - 6
ان تكون له وسیله مشروعة للكسب مع مراعاة عدم مزاحمة االردنیین في المهن التي یتوفر فیها عدد  - 7

 منهم.
  )13المادة ( 
  من هذا القانون. 12لمجلس الوزراء ان یمنح او یرفض طلب التجنس المقدم الیه وفقا الحكام المادة  - 1
جاللة الملك أن یستغني عن الشرط القاضي بسبق االقامة اربع سنوات اذا كان لمجلس الوزراء بموافقة  - 2



  مقدم الطلب عربیاً 
  او كانت هنالك ظروف خصوصیة تؤول الى ما یفید المصلحة العامة.

ال تمنح شهادة التجنس بالجنسیة األردنیة الى أي شخص اال اذا كان یفقد بهذا التجنس الجنسیة التي كان   - 3
  اتابعًا له

  في تاریخ تجنسه هذا.
ال تمنح شهادة التجنس الى أي شخص اكتسب الجنسیة األردنیة بالتجنس ولكنه عاد وفقد هذه الجنسیة  - 4

  باختیاره التجنس بجنسیة
  دولة اجنبیة.

 تصدر شهادة التجنس التي یمنحها مجلس الوزراء بتوقیع وزیر الداخلیة او من ینیبه. - 5
  )14المادة (

یعتبر الشخص الذي اكتسب الجنسیة االردنیة بالتجنس اردنیا من جمیع الوجوه على انه ال یجوز له تولى 
  المناصب السیاسیة

العامة التي یحددها مجلس الوزراء او أن یكون عضوا في مجلس االمة اال بعد مضي  والدبلوماسیة والوظائف
  عشر سنوات على

االقل على اكتسابه الجنسیة االردنیة ، كما ال یحق له الترشیح للمجالس البلدیة والقرویة والنقابات المهنیة اال 
  بعد

 انقضاء خمس سنوات على االقل على أكتسابها.
  الفصل الرابع

  التخلي عن الجنسیة
  

  ) 15المادة (
لكل اردني ان یتخلى عن جنسیته االردنیة ویتجنس بجنسیة دولة اجنبیة بعد الحصول على موافقة مجلس 

 الوزراء.
  )16المادة ( 

 لكل اردني ان یتخلى عن جنسیته االردنیة ویتجنس بجنسیة دولة عربیة.
  )17المادة ( 
یبقى االردني الذي حصل على جنسیة دولة اجنبیة محتفظا بجنسیته االردنیة ما لم یتخل عنها وفقا الحكام  - أ

  هذا القانون.
لمجلس الوزراء بتنسیب من وزیر الداخلیة ان یعید الجنسیة االردنیة لالردني الذي تنازل عن جنسیته  -ب

  االردنیة الكتساب
 جنسیة اخرى ، وفق احكام هذا القانون بناء على طلب یتقدم به لوزیر الداخلیة.

  الفصل الخامس
  فقدان الجنسیة األردنیة

  )18المادة ( 



عسكریة لدى دولة اجنبیة دون الحصول على ترخیص او اذن من مجلس اذا انخرط شخص في خدمة  - 1
  الوزراء األردني وابى أن یترك

  تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة األردنیة الهاشمیة یفقد جنسیته.
  -لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن یعلن فقدان أي أردني جنسیته االردنیة اذا: - 2
دى دولة اخرى وابى أن یترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة األردنیة انخرط في خدمة مدنیة ل - أ

  الهاشمیة الخدمة
  فیها.

  انخرط في خدمة دولة معادیة. -ب
 اذا اتى او حاول عمال یعد خطرًا على امن الدولة وسالمتها. -ج
  )19المادة ( 

  -لمجلس الوزراء بموافقة جاللة الملك أن یلغي أي شهادة تجنس منحت الي شخص:
  إذا أتى او حاول عمًال یعد خطرًا على أمن الدولة وسالمتها. - 1
اذا ظهر تزویر في البیانات التي استند الیها في منح شهادة التجنس. وعلى أثر ذلك یفقد حاملها الجنسیة  - 2

 األردنیة.
  )20المادة ( 

األردني الذي یفقد الجنسیة األردنیة ال یبرأ بذلك مما یترتب علیه من الواجبات الناشئة عن أي عمل من 
  االعمال التي أتى

 بها قبل فقدانه الجنسیة األردنیة.
  )21المادة (      

لمجلس الوزراء أن یضع أنظمة النفاذ احكام هذا القانون والستیفاء الرسوم بموجبه ویجوز له أن یصدر 
  تعلیمات تتعلق بشكل

  -وتسجیل:
  شهادات التجنس. - 1
  بیانات اختیار الجنسیة. - 2
 الجنسیة األردنیة والتخلي عنها. اكتساب - 3

  )22المادة (     
لمجلس الوزراء ان یضع انظمة بشأن اصدار بطاقات الهویة الشخصیة لالردنیین وغیرهم وتعیین شكلها  - 1

  وكیفیة تسجیلها ومقدار
  الرسوم التي تستوفى عنها واعفاء غیر المقتدرین من دفعها.

) من هذه 1من یتخلف عن الحصول على بطاقة هویة بمقتضى النظام الصادر بمقتضى الفقرة ( كل - 2
  المادة یعاقب بغرامة ال تزید

 على عشرة دنانیر.
  الفصل السادس



  االلغاءات
  
  )23المادة ( 

الذي  یلغى هذا القانون أي تشریع عثماني او أردني او فلسطیني سابق لنشره في الجریدة الرسمیة الى المدى
  تتعارض احكام

 تلك التشاریع مع احكامه.
  )24المادة (      

 رئیس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفیذ احكام هذا القانون.
 


