نموذج طلب الحصول على الجنسية
االردنية/االقامة

مديرية خدمات المستثمرين
تارٌخ الطلب--------------------- :

رقم الطلب------------------- :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوع الطلب:
الحصول على الجنسٌة  ) ( :اٌداع ودٌعة وشراء سندات خزٌنة ( ) نشاط اقتصاد جدٌد ( ) نشاط اقتصادي قائم
( ) شراء اسهم /حصص فً شركات االردنٌة
الحصول على إقامة  5سنوات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بٌانات مقدم الطلب:
االسم  :ـــــــــــــــــــــــــــــ

اسم الجد :ــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم االب :ـــــــــــــــــــــــــــــ

اسم العائلة :ــــــــــــــــــــــــــــــ

الجنسٌة :ــــــــــــــــــــــــــــــ
البلد االصلً :ــــــــــــــــــــــــــــــ

مكان الوالدة :ــــــــــــــــــــــــــــــ
تارٌخ المٌالد :ــــــــــــــــــــــــــــــ
الحالة
االجتماعٌة

اعزب

متزوج

مطلق

اسم االم (اربع مقاطع) :ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

ارمل
جنسٌة االم :ــــــــــــــــــــــــــــــ

بٌانات الزوجة:
اسم الزوجة (اربع مقاطع) :ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
الجنسٌة :ــــــــــــــــــــــــــــــ
مكان الوالدة:

البلد االصلً :ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

تارٌخ المٌالد :ــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم االب (اربع مقاطع) :ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ جنسٌة االب :ــــــــــــــــــــــــــــ
اسم االم (اربع مقاطع) :ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ جنسٌة االم :ــــــــــــــــــــــــــــــ

1

نموذج طلب الحصول على الجنسية
االردنية/االقامة

مديرية خدمات المستثمرين
الجنسٌة:
هل تحمل جنسٌات دول اخرى

ال

نعم

اذا كان الجواب نعم الرجاء ذكرها و/او جوازات السفر التً تحملها:
-1

-3

-2

هل تحمل اذونات سنوٌة فً دول
اخرى

ال

نعم

اذا كان الجواب نعم الرجاء ذكر الدول التً تحمل إقامتها:
-1

-3

-2

مكان االقامة الحالً :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسماء افراد العائلة الراغبٌن بالحصول على الجنسٌة االردنٌة:
الرقم
-1

االسم

تارٌخ المٌالد

درجة القرابة

رقم الجواز

الجنسٌة

-2
-3
-4
-5
-6

االستثمارات القائمة \ االستثمارات تحت االنشاء فً المملكة ان وجدت:
الرقم
-1

اسم الشركة

الموقع

-2
-3
-4

2

نموذج طلب الحصول على الجنسية
االردنية/االقامة

مديرية خدمات المستثمرين

انا الموقع ادناه اقر بصحة البٌانات الواردة فً هذا الطلب و جمٌع االجابات والوثائق المرفقة به واننً اتحمل كامل المسؤولٌة والتبعات القانونٌة
اذا تبٌن خالف ذلك:
االسم :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقٌع :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التارٌخ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهاتف :ــــــــــــــــــــــــــــــــ

البرٌد االلكترونً :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لالستعمال الرسمً:
شروحات مدٌر المدٌرٌة:

اسم وتىقٍغ مدقق الطلب:
رقم متابؼة الطلب:

3

نموذج طلب الحصول على الجنسية
االردنية/االقامة

مديرية خدمات المستثمرين

الحصىل ػلى الجنسٍة:
اٌداع ودٌؼة وشراء سندات خزٌنة
الىثائق
 1طٕسح ػٍ جٕاصاد انسفش
2

يالءح يبنٛخ

3

ثطبقخ احظبء جسٕس خبطخ ثأثُبء انضفخ انغشثٛخ ٔاثُبء قطبع غضح (اٌ ٔجذد)

4

تؼجئخ ًَٕرج تفظٛالد شخظٛخ

5

حجخ ػضٔثٛخ نالَبث فٕق (11سُخ)/يحكًخ ششػٛخ.

الحصىل ػلى الجنسٍة:
نشاط اقتصادي جدٌد
الىثائق
 1طٕسح ػٍ جٕاصاد انسفش
2

سجم تجبس٘

3

سخظخ يٍٓ/ارٌ اشغبل

4

ثطبقخ احظبء جسٕس خبطخ ثأثُبء انضفخ انغشثٛخ ٔاثُبء قطبع غضح (اٌ ٔجذد)

5

تؼجئخ ًَٕرج تفظٛالد شخظٛخ

6

حجخ ػضٔثٛخ نالَبث فٕق (11سُخ)/يحكًخ ششػٛخ.

الحصىل ػلى الجنسٍة:
نشاط اقتصادي قائم
الىثائق
1

طٕسح ػٍ جٕاصاد انسفش

2

سجم تجبس٘

3

سخظخ يٍٓ

4

كشف انضًبٌ االجتًبػٙ

5

يٛضاَٛبد اخش ( )3سُٕاد

6

ثطبقخ احظبء جسٕس خبطخ ثأثُبء انضفخ انغشثٛخ ٔاثُبء قطبع غضح (اٌ ٔجذد)

7

تؼجئخ ًَٕرج تفظٛالد شخظٛخ

8

حجخ ػضٔثٛخ نالَبث فٕق (11سُخ)/يحكًخ ششػٛخ
4

نموذج طلب الحصول على الجنسية
االردنية/االقامة

مديرية خدمات المستثمرين

الحصىل ػلى الجنسٍة:
شراء اسهم/حصص فً شركات أردنٍة
الىثائق
 1طٕسح ػٍ جٕاصاد انسفش
2

ٔثٛقخ يٍ ْٛئخ األٔساق انًبنٛخ

3

ثطبقخ احظبء جسٕس خبطخ ثأثُبء انضفخ انغشثٛخ ٔاثُبء قطبع غضح (اٌ ٔجذد)

4

تؼجئخ ًَٕرج تفظٛالد شخظٛخ

5

حجخ ػضٔثٛخ نالَبث فٕق (11سُخ)/يحكًخ ششػٛخ

الحصىل ػلى إقامة  5سنىات:
الىثائق
1
2

طٕسح ػٍ جٕاصاد انسفش
سُذ تسجٛم

3

يخطظ اساضٙ

4

يخطظ يٕقغ تُظًٙٛ

5

ػقذ انجٛغ ف ٙحبل ششاء يٍ ششكخ إسكبٌ أٔ يطٕس ػقبس٘ أٔ أفشاد

6

بطاقة احصاء جسور خاصة بأبناء الضفة الغربية وابناء قطاع غزة (ان وجدت)

7

تعبئة نموذج تفصيالت شخصية

8

حجة عزوبية لالناث فوق (81سنة)/محكمة شرعية

5

نموذج طلب الحصول على الجنسية
االردنية/االقامة

مديرية خدمات المستثمرين
الحصىل ػلى الجنسٍة:
اٌداع ودٌؼة وشراء سندات خزٌنة
الشروط
يُح انجُسٛخ االسدَٛخ ػُذ قٛبو انًستثًش ثئٚذاع ٔدٚؼخ ثقًٛخ ( )100000000يه ٌٕٛدٔالس نذٖ انجُك انًشكض٘ األسدَ ٙدٌٔ فبئذح نًذح  3سُٕاد ٔػذو انسحت يُٓب
خالل ْزِ انًذح ٔ ،ششاء سُذاد خضُٚخ ثقًٛخ ( )100000000يه ٌٕٛدٔالس نًذح  6سُٕاد ثفبئذح ٚحذدْب انجُك انًشكض٘.

الحصىل ػلى الجنسٍة:
نشاط اقتصادي جدٌد
الشروط
ػُذ اَشبء ٔتسجٛم يششٔع /يشبسٚغ استثًبسٚخ ف ٙا٘ يٍ انقطبػبد االقتظبدٚخ االَتبجٛخ ٔفقب نًب ْٕ يُظٕص ػه ّٛفَ ٙظبو تُظٛى استثًبساد غٛش االسدٍَٛٛ
ٔثئجًبن ٙسأسًبل يذفٕع ال ٚقم ػٍ ( )100000000يهٔ ٌٕٛخًسًبئخ أنف دٔالس داخم حذٔد يحبفظخ انؼبطًخ أ ال ٚقم ػٍ ( )100000000يه ٌٕٛدٔالس خبسج
حذٔد يحبفظخ انؼبطًخ ،ششٚطخ تٕفٛش يب ال ٚقم ػٍ ( ) 20فشطخ ػًم حقٛقٛخ ألسدَ ٍٛٛتكٌٕ يسجهخ ف ٙانًؤسسخ انؼبيخ نهضًبٌ االجتًبػًُٚ ،ٙح انًستثًش فٙ
ْزِ انحبنخ جٕاص سفش اسدَٛب يؤقتب نًذح ثالث سُٕاد ٔٚؼبيم ثًٕججّ يؼبيهخ انًٕاطٍ االسدَ ٙثبستثُبء انحقٕق انسٛبسٛخ ٔيٍ ثى ٚظبس نًُحّ انجُسٛخ االسدَٛخ
ششٚطخ االنتضاو ثبنششٔط اػالِ نًذح  3سُٕاد.

الحصىل ػلى الجنسٍة:
نشاط اقتصادي قائم
الشروط
تمنح الجنسية االردنية للمستثمرين القائمة استثماراتهم في حال كان المستثمر يملك مشروع /مشاريع قائمة والشركاء فيها وذلك على النحو التالي:
.1

االستثمار القائم داخل محافظة العاصمة وفقا للشروط التالٌة مجتمعة:

أ-

ارا كبٌ يتٕسظ اجًبن ٙيجًٕع قًٛخ انًٕجٕداد انثبثتخ نهًششٔع  /انًشبسٚغ انقبئًخ أٔ يتٕسظ اجًبن ٙحظتّ يٍ انًششٔع أ انًشبسٚغ انقبئًخ ٔفقب
نًٛضاَٛبد سُٕٚخ يظذقخ خالل آخش ( )3سُٕاد ال تقم ػٍ ( )100000000يه ٌٕٛدٔالس نكم ششٚك.

ة-

تٕفٛش يب ال ٚقم ػٍ ( )20فشطخ ػًم نألسدَ ٍٛٛخالل آخش ( )3سُٕاد ٔفقب نكشٕفبد انًؤسسخ انؼبيخ نهضًبٌ االجتًبػ.ٙ
.2

االستثمار القائم خارج حدود محافظة الؼاصمة وفقا للشروط التالٍة مجتمؼة:

أ  -ارا كبٌ يتٕسظ اجًبن ٙيجًٕع قٛى انًٕجٕداد انثبثتخ نهًششٔع /انًشبسٚغ انقبئًخ أ يتٕسظ اجًبن ٙحظخ انًستثًش يٍ انًششٔع أ انًشبسٚغ انقبئًخ ٔفقب
نًٛضاَٛبد سُٕٚخ يظذقخ خالل آخش ( )3سُٕاد ال تقم ػٍ ( )0000000سجؼًبئخ انف دٔالس نكم ششٚك.
ة  -تٕفٛش يب ال ٚقم ػٍ ( )10فشطخ ػًم ألسدَ ٍٛٛخالل آخش ( )3سُٕاد ٔفقب نكشٕفبد انًؤسسخ انؼبيخ نهضًبٌ االجتًبػ.ٙ
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نموذج طلب الحصول على الجنسية
االردنية/االقامة

مديرية خدمات المستثمرين

الحصىل ػلى الجنسٍة:
شراء اسهم/حصص فً شركات أردنٍة
الشروط
يننننُح انجُسننننٛخ األسدَٛننننخ نهًسننننتثًش ػُننننذ االسننننتثًبس يننننٍ خننننالل شننننشاء أسننننٓى /حظننننض فنننن ٙشننننشكبد أسدَٛننننخ ثًجهنننن ال ٚقننننم ػننننٍ ( )100000000يهٛننننٌٕ دٔالس
ٔاالسنننتثًبس فننن ٙانشنننشكبد انظنننغٛشح أ انًتٕسنننطخ ثًجهننن ( )0000000سنننجؼًبئخ ٔخًسننن ٍٛاننننف دٔالس  ،ػهنننٗ اٌ ال ٚنننتى انتظنننش ثبألسنننٓى  /انحظنننض نًنننذح
ال تقم ػٍ ( )3سُٕاد  ،ششٚطخ قٛبو يشكض اٚذاع االٔساق انًبنٛخ ٔ/أٔ دائشح يشاقجخ انششكبد (حست يقتضٗ انحبل) ثٕضغ اشبسح حجض ػهٓٛب.

الحصىل ػلى إقامة  5سنىات:
الشروط
ًُٚح (انًستثًش) أ (انشخض انؼنبد٘ ينٍ غٛنش انًسنتثًش )ٍٚاالقبينخ نًنذح ( )0سنُٕادٔ ،ثغنا انُظنش ػنٍ ينذح اقبيتنّ انسنبثقخ فن ٙانًًهكنخ ػُنذ شنشاء ػقنبس أ اكثنش
ثًجًٕع قٛى ال تقم ػٍ ( )2000000انف دُٚبس حست تخً ٍٛدائشح االساضٔ ٙانًسنبحخ ٔاالحتفنبب ثنّ  /ثٓنب نًنذح ال تقنم ػنٍ ( )0سنُٕاد دٌٔ انتظنش

ثنّ  /ثٓنب أ

سُّْ  /سُْٓب.

 وٌتم منح "زوجة المستثمر وبناته العازبات واالرامل والمطلقات اللواتً ٌعشن فً كنفه واوالده الذٌن ال تتجاوز اعمارهم ( )11سنة عند تقدٌم الطلب
ووالدٌه اللذٌن ٌعولهما" الجنسٌة االردنٌة  ،وذلك للمستثمرٌن الذٌن ٌحققون متطلبات الحصول على الجنسٌة اعاله  ،وفً حال كان االستثمار بمبلغ
ٌتجاوز ( )303330333ثالثة ملٌون دوالر فٌمنح اٌضا ابناء المستثمر من الذكور ممن لم تتجاوز اعمارهم ( )33عاما عند تقدٌم الطلب وزوجاتهم
واطفالهم الجنسٌة االردنٌة.
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