
 

 

 

 

 مديرية خدمات المستثمر

 

 

 :طلب الحصول علىنموذج          

 )  ( منح إذن إقامة سنوي        )  ( تجديد إذن إقامة        )  ( نقل اإلقامة

 اإلقامة)  ( تعديل المهنة في اإلقامة     )   ( فصل اإلقامة            )  ( إلغاء إذن 

 

 معلومات مقدم الطلب

 
 الزوجة واألبناء القصر والمعالين

 درجة القرابة تاريخ الوالدة رقم جواز السفر الجنسية اإلسم 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 اسم وتوقيع المستدعي/ ختم المنشأه

 لإلستعمال الرسمي

 

 
 

 

 

 

 
 

.كشف 5ع .الموقف المالي للمشرو4.جواز سفر/ وثيقة سفر 3. رخصة مهن سارية المفعول 2. شهادة تسجيل شركة 1:الوثائق المطلوبة

ت نموذج تفصيال.8.بيانات جمركية/فواتير مبيعات/ فواتير جمركية 7)ابناء الضفة الغربية( .بطاقة احصاء الجسور 6الضمان االجتماعي 

 .تفويض خطي اذا قدم من غير صاحب العالقة.10.حجة اعالة للمعالين 9شخصية 

  

 العائلة   الجد             األب                  اسم                                         

 اسم المستثمر :

 : جنسية المستثمر

 :الهاتف

 :المهنة

 :اسم المنشأه

 :الرقم الوطني للمنشأه

 غايات المنشأه:

 رأس مال المنشأه:

 المنشأه:موقع 

 عدد العمال: )    ( أردني     )     ( أجنبي

 تاريخ تقديم الطلب:

     رسوم هيئة اإلستثمار

 : مدقق الطلباسم 

 : تنسيب المدير المباشر

 :مفوض معالي وزير الداخلية



 

 

 

 

 مديرية خدمات المستثمر

 

 

 طلب الحصول على

    تغير مكان عمل (    )                          استخدام )   (                تجديد تصاريح)   (             استقدام  )   ( 
 استقدام/استبدال عامل )   (              تغير مهنة )   (

  ستحقات الضمان االجتماعيتصريح عمل لغايات صرف م(   )             تصريح عمل لغايات المغادرة النهائية   )   ( 
 

  معلومات مقدم الطلب

                                                                                                            

 

 سم وتوقيع مقدم الطلبا                                                                                                            

 صاحب العمل/المفوض

 

 لإلستعمال الرسمي

 

 

 

 

 

كتاب  من  الشركة حسب  -4   االجتماعي  كشف الضمان  -3  هن سارية المفعولمرخصة  -2هادة تسجيل الشركة  ش -  1: المتطلبات

 .ة المفعولصورة عن الكفالة البنكية ساري  .6   خطي اذا قدم من غير صاحب العالقة )بنكي او عدلي( تفويض -5  االصول

 

 

 

  

 :اسم المنشأه

 :الرقم الوطني للمنشأه

 اسم صاحب المنشأه:

 عنوان المنشأه:

 :مديرية عمل 

   : الجنسية المطلوبة

 :العدد المطلوب

 المهنة المطلوبة:

 رقم اللجنة:

 تاريخ تقديم الطلب:

 الهاتف:

     رسوم هيئة اإلستثمار:

 : مدقق الطلباسم 

 : مفوض معالي وزير العمل



 

 

 

 

 مديرية خدمات المستثمر

 

 

 طلب الحصول على   

 المستثمر ل ألقاربرة دخوللمستثمر        )  ( تأشيرة دخول لعائلة المستثمر       )  ( تأشي)  ( تأشيرة دخول 
 ةمؤقت قامةإمديد ت)  ( تأشيرة دخول بطرف الشركة          )  ( تجديد تأشيرة                  )  (      

 

 :معلومات مقدم الطلب

 :لهم/له المستدعى

 صلة القرابة/ الصفة   رقم جواز السفر الجنسية تاريخ الوالدة اإلسم  

1      

2      

3      

4      

5      

 
 

 لإلستعمال الرسمي
 اسم وتوقيع المستدعي/ ختم المنشأه

 

 

 
 

 

 

 

 

 

.نموذج 5الجتماعي ا.كشف الضمان 4.جواز سفر/ وثيقة سفر 3. رخصة مهن سارية المفعول 2. شهادة تسجيل شركة 1:الوثائق المطلوبة

ة لخبراء لتوضيح سبب . كتاب رسمي من المنشأه في حال كانت التأشير7 تفويض خطي اذا قدم من غير صاحب العالقة .6تفصيالت شخصية 

 .الزيارة

  

 العائلة   الجد             األب                  اسم                                         

   :اسم المستثمر 

 جنسية المستثمر :

 الهاتف:

 المهنة:

 اسم المنشأه:

 الرقم الوطني للمنشأه:

 غايات المنشأه:

 رأس مال المنشأه:

 موقع المنشأه:

 عدد العمال: )    ( أردني     )     ( أجنبي

 تاريخ تقديم الطلب:

     :رسوم هيئة اإلستثمار

 اسم مدقق الطلب :

 تنسيب المدير المباشر :

 :الداخلية رسوم وزارة

 مفوض معالي وزير الداخلية:



 

 

 

 

 مديرية خدمات المستثمر

 

 

 تفصيالت شخصية 

  اإلسم حسب جواز السفر

 

 الجنسية العائلة اسم الجد اسم األب اإلسم األول 

      اإلسم من اربعة مقاطع

      اسم األم

      اسم الزوج/الزوجة

      اسم ام الزوج/الزوجة

 

  

 الجواز:نوع 

 رقم الجواز:

 مكان الصدور:

 تاريخ اإلصدار:

 تاريخ اإلنتهاء:

 مكان الوالدة:

 تاريخ الميالد:

 المهنة:

 موقع العمل:

 المؤهل العلمي:

 التخصص:

 الجامعة/الكلية:

 سنة التخرج:

 مكان اإلقامة في المملكة األردنية الهاشمية:
 رقم الهاتف:

 معلومات إضافية:
 اسم مقدم التفصيالت )اربع مقاطع(:

 
 ) .أن جميع البيانات والتفصيالت المقدمة أعاله صحيحة مع تحمل كامل المسؤوليةبمتعهدا  (

 
 التوقيع: الهاتف:

 



 

 

 

 

 مديرية خدمات المستثمر

 

 

 إقرار عزوبية 

 

 ----------------------------------------------------------------------أقر أنا الموقع أدناه 

------------------- بتاريخ ---------------من مواليد  ----------------------لجنسية وأحمل ا

 --------------------بتاريخ  -------------والصادر من -----------------------رقم  حامل جواز

وت بثحال  بأنني غير متزوج / متزوجة حتى تاريخه، وأتعهد بتحمل كافة اإللتزامات المترتبة في

 عكس ذلك بما في ذلك إلغاء إذن اإلقامة الممنوحة لي.

 . ---------------------------------------وعليه أوقع

 

 حرر بتاريخ:                     /             / 

 المقر بما جاء فيه أعاله:                                                         

 ----------------------------------------اإلسم:          

 --------------------------------------التوقيع:                                                       

 

 شاهد )كفيل اإلقامة(           

 -------------------------------------اإلسم:

 ------------------------------------التوقيع:

 ---------------------------رقم جواز السفر:

 ----------------------------رقم إذن اإلقامة:

  



 

 

 

 

 مديرية خدمات المستثمر

 

 

                          

 وزارة الداخلية

 

 :كفالة مالية 

 --------------------------------التاريخ:

 المملكة للمذكور / المذكورين أدناه:بما أن وزير الداخلية وافق على منح تأشيرة دخول الة 

 االسم الرقم اإلسم الرقم

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

 

 (                     وعليه أنا الموقع أدناه اكفل المذكور / المذكورين أعاله وألتزم بدفع مبلغ )        

ته ان مغادرذلك لضموالداخلية باإلضافة لوظيفته  وزير بإسمدينار أردني )                             ( 

 لهم. مغادرتهم للمملكة بعد اتهاء مدة الزيارة الممنوحة له//

 

 

                                                                                                                                                           

 

 ختم الصندوق )الطوابع(

 

 

  الطوابع: ترسيم

  القيمة المطلوبة:

 التوقيع: 

  التاريخ:

 الكفيل:

 اإلسم:

 العنوان: 

 التوقيع: 

  التاريخ:

 ختم الشركة: 



 

 

 

 

 مديرية خدمات المستثمر

 

 

 طلب تسهيل دخول 

 المستدعى له:

 معلومات األطفال المضافين على جواز السفر والمرافقين

 مكان وتاريخ الميالد االسم الرباعي الرقم

1.   

2.   

3.   

 
 :إسم المستدعي/ تلفون 

 

 الرسميلإلستعمال 

 :رسوم وزارة الداخلية :رسوم هيئة االستثمار

 :مدقق الطلب

 تنسيب المدير المباشر :

 :مفوض معالي وزير الداخليه 

  

صورة عن  -6ورة عن البطاقة األمنية ص -5ور واضحة عن جوازات سفر المستدعي والمستدعي له ص -4يثة رخصة مهن حد -3ديث سجل تجاري ح -2تاب من الشركة ك -1

 فويض خطي إذا قدم من غير صاحب العالقة ت -8شف ضمان إجتماعي حديث ك -7بطاقات المستثمر 

 مكان صدوره: اسم المنشأه:

 تاريخ صدوره: الرقم الوطني للمنشأه:

 اسم األم: حسب جواز السفر:اسم المستدعي 

 جنسية األم: الجنسية:

 الهدف من الزيارة: الرقم الوطني لألردنيين :

 العنوان: مكان وتاريخ الوالدة:   

  رقم جواز السفر:

 )اليوجد(             نوع بطاقة المستثمر:                             )أ(                                  )ب(                    

 جنسية الزوج/الزوجة: اإلسم حسب جواز السفر :

 رقم جواز السفر: مكان وتاريخ الوالدة:

 مكان الصدور: درجة القرابة:

 تاريخ الصدور: الحالة اإلجتماعية:

                        هل سبق وان قام بزيارة األردن:                                        المؤهل العلمي :

 تاريخ اخر زيارة: المهنة:   

 سببها: رقم جواز السفر:

 العنوان في بلد القدوم مكان صدوره:

 العنوان في االردن  تاريخ صدوره:

   ال             نعم            يحمل إقامة دائمة؟إن كان يقيم في دولة أخرى هل  اسم األم:

 إسم الدولة المقيم فيها  جنسية األم:

  اسم الزوج/الزوجة:
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