طلب الحصول عىل
الجنسية األردنية مقابل االستثمار

أسس منح المستثمرين الجنسية االردنية

الحالة األوىل

إيداع وديعة وشراء سندات خزينة بقيمة  2مليون دوالر
عىل أن تكون الوديعة دون فائدة لمدة  3سنوات
وأن تكون سندات الخزينة لــمدة  6سنوات بفائدة يحددها
البنك المركزي
شريطة التواجد داخل اراضي المملكة لمدة ال تقل عن شهر
واحد فقط قبل توقيع التوصية النهائية
بمنحه الجنسية االردنية

األوراق المطلوبة
مالءة مالية من البنك الذي يتعامل معه المستثمر
صورة عن جواز سفر المستثمر وأفراد العائلة
إقرار عزوبية للبنات فوق سن  18عام من المحكمة الشرعية
حجة إعالة للوالدين المراد تجنيسهم من المحكمة الشرعية
صورة عن بطاقة الجسور ( ألبناء الضفة الغربية )
تقديم الطلب حسب األصول في وزارة االستثمار

أسس منح المستثمرين الجنسية االردنية

الحالة الثانية
شراء أسهم و/أو حصص في الشركات األردنية
بمبلغ ال يقل عن(  )1.500.000مليون وخمسمائة الف دوالر
عىل ان ال يتم التصرف بالحصص لمدة ال تقل عن ( )3سنوات
شريطة قيام دائرة مراقبة الشركات
و/أو مركز ايداع األوراق المالية بوضع اشارة الحجز عليها.

األوراق المطلوبة
سجل تجاري حديث بالنسبة لشراء الحصص قبل الشراء
ميزانية الشركة آلخر سنة
يعتمد شراء الحصص برفع رأس مال الشركة بقيمة  1,5مليون دوالر

إحضار وصل مالي باإليداع من البنك بعد اإليداع
إحضار سجل تجاري حديث بعد شراء األسهم
صورة عن جوازات السفر
تقديم الطلب حسب األصول في وزارة االستثمار

أسس منح المستثمرين الجنسية االردنية

الحالة الثالثة
إنشاء وتسجيل مشروع /مشاريع استثمارية في أي من القطاعات
االقتصادية االنتاجية بإجمالي رأسمال مدفوع ال يقل عن ()1.000.000
مليون دوالر داخل حدود محافظة العاصمة
شريطة توفير ( )20فرصه عمل حقيقية ألردنيين ،وفقًا لكشوفات
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي داخل حدود محافظة العاصمة

أو
إنشاء وتسجيل مشروع /مشاريع استثمارية في أي من القطاعات
االقتصادية االنتاجية بإجمالي رأسمال مدفوع ال يقل عن ()750.000
سبعمائة وخمسين الف دوالر خارج حدود محافظة العاصمة
شريطة توفير ( )10فرص عمل حقيقية ألردنيين وفقًا لكشوفات
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي خارج حدود محافظة العاصمة
عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع

ولتنفيذ الحالة الثالثة
يعطى المستثمر فترة ( )4أشهر إلستكمال العدد المطلوب عند البدء
الفعلي بتشغيل من الموظفين األردنيين بعد التشغيل الفعلي.
وفي هذه الحاله يمنح المستثمر اقامة لحين التشغيل الفعلي
للمشروع/المشاريع واستكمال عدد الموطفين األردنيين،
عىل أن يتم منح المستثمر – بعد تحقيقه للشروط –
جواز سفر أردني مؤقت لمدة ( )3سنوات ويعامل بموجبه معاملة
المواطن األردني باستثناء الحقوق السياسية.
وبعد مرور الثالث سنوات يتم منحه الجنسية األردنية بعد التاكد من
التزامه بالشروط اعاله.

األوراق المطلوبة
سجل تجاري حديث
مركز مالي معتمد من مدقق حسابات

صور عن جوازات السفر
تقديم الطلب حسب األصول في وزارة االستثمار

أسس منح المستثمرين الجنسية االردنية

الحالة الرابعة
منح الجنسية االردنية للمستثمرين القائمة استثماراتهم سواء كان
المستثمر شريكًا أو يملك مشروعًا /مشاريع قائمة وذلك عىل النحو التالي:
االستثمارات القائمة داخل حدود محافظة العاصمة وفقًا للشروط التالية مجتمعة:
أ .اذا كان متوسط حصة المستثمر من إجمالي مجموع قيمة الموجودات الثابتة
والموجودات الغير متداولة والملموسة – التي يمكن احتسابها للمشروع /المشاريع القائمة
وفقًا لميزانيات سنوية مصدقة خالل آخر ( )3سنوات – ال يقل عن ( )1.000.000مليون دوالر
أمريكي .
ب .توفير ما ال يقل عن ( )20عشرين فرصة عمل ألردنيين خالل ( )3سنوات وفقًا لكشوفات
المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي ومراعاة التبعات المترتبة جراء جائحة كورونا خالل
العام  2020بحيث يتم اعتماد نصف العدد المطلوب خالل هذا العام وبموجب كشوفات
المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي .
ج .دمج /جمع العمالة في حال وجود مشروعين منفصلين في محافظة العاصمة وأي
ُأ
محافظة خرى ألغراض احتساب أعداد العمالة عىل أساس محافظة العاصمة.

األوراق المطلوبة
سجل تجاري يبين أن المستثمر أمضى  3سنوات في الشركة
ميزانيات لــ 3سنوات سابقة مختوم ومصدقة حسب األصول

كشف ضمان اجتماعي لثالث سنوات سابقة
صور جوازات السفر

تقديم الطلب حسب األصول في وزارة االستثمار

أسس منح المستثمرين الجنسية االردنية

الحالة الخامسة
منح الجنسية االردنية للمستثمرين القائمة استثماراتهم سواء كان
المستثمر شريكًا أو يملك مشروعًا /مشاريع قائمة وذلك عىل النحو التالي:
االستثمارات القائمة خارج حدود محافظة العاصمة وفقًا للشروط التالية مجتمعة:
أ .اذا كان متوسط حصة المستثمر من إجمالي مجموع قيمة الموجودات الثابتة
والموجودات الغير متداولة والملموسة – التي يمكن احتسابها للمشروع /المشاريع القائمة
وفقًا لميزانيات سنوية مصدقة خالل آخر ( )3سنوات – ال يقل عن ( )500.000خمسمائة ألف
دوالر أمريكي
ب .توفير ما ال يقل عن ( )10فرص عمل لألردنيين خالل آخر ( )3سنوات وفقًا لكشوفات
المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي .
ج .دمج /جمع العمالة في حال وجود مشروعين منفصلين في محافظة العاصمة وأي
ُأ
محافظة خرى ألغراض احتساب أعداد العمالة عىل أساس محافظة العاصمة.

األوراق المطلوبة
سجل تجاري يبين أن المستثمر أمضى  3سنوات في الشركة
ميزانيات لــ 3سنوات سابقة مختوم ومصدقة حسب األصول

كشف ضمان اجتماعي لثالث سنوات سابقة
صور جوازات السفر

تقديم الطلب حسب األصول في وزارة االستثمار

آلية التقديم الكترونيًا للحصول عىل الجنسية
الدخول للموقع االلكتروني moin.gov.jo
قم باختيار خانة الخدمات االلكترونية
اختر خدمات مديرية خدمات المستثمرين
اختر طلب الحصول عىل الجنسية  /اإلقامة
قم بتعبئة النموذج االلكتروني وأرفق كافة المتطلبات
ستصلك رسالة عبر بريدك االلكتروني بحالة الطلب
بعد استكمال كافة األوراق يتم عرضها عىل اللجنة المختصة

سيتم إعالمك برسالة قصيرة بحالة الطلب ورقم الدفع

للمزيد حول الخدمات االلكترونية وآلية التسجيل وتقديم كل خدمة يرجى
مسح الكود والدخول لدليل الخدمات االلكترونية

أو من خالل الرابط

https://cutt.ly/YUHDVrm

