
الخدمات االلكترونية
لوزارة االستثمار

 طلب الحصول عىل

بطاقة المستثمر فئة أ



مزايا الحصول عىل 

 بطاقة المستثمر فئة أ

المساهمة في تبسيط إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع االستثمارية

تقديم خدمات متميزة ذات كفاءة عالية لحامل البطاقة

 أولوية في انجاز المعامالت لدى الجهات ذات العالقة بالعملية االستثمارية .
 

يعامل معاملة VIP  في المطارات والحدود

إعفاء جمركي لسيارتين ( نمرة اردنية ) لحامل البطاقة من غير االردنيين
 الذين يحملون الرقم الوطني ( حسب تعليمات دائرة الجمارك العامة ) 



شروط التقّدم للحصول عىل 

 بطاقة المستثمر فئة أ

أن ال تقل حصص مقدم الطلب في رأس المال المسجل في الشركة  
و/ او الشركات التي يمتلك حصص فيها عن (150) ألف دينار أردني 

وبهذه الحالة يجب ان يوفر المشروع و/ أو المشاريع التي يمتلك فيها المستثمر 
 حصصًا ما ال يقل عن (40) فرصة عمل دائمة وذات قيمة مضافة لألردنيين

 أن ال تقل حصص مقدم الطلب في رأس المال المسجل في الشركة 
و/ أو الشركات التي يمتلك حصص فيها عن (500,000) ألف دينار أردني وبهذه
الحالة يجب ان يوفر المشروع و/ أو المشاريع التي يمتلك فيها المستثمر حصصًا

ما ال يقل عن (30) فرصة عمل دائمة وذات قيمة مضافة لألردنيين،
 

 أن يكون االستثمار قد بدأ باإلنتاج او التشغيل في كال الحالتين 

الحالة األوىل 

الحالة الثانية 



متطلبات التقّدم للحصول

عىل بطاقة المستثمر فئة أ 

كشف الضمان االجتماعي يبين انتساب العمالة األردنية

صورة عن جواز السفر والرقم الشخصي لغير األردني

صورة شخصية 

السجل التجاري للشركة

صورة عن رخصة المهن أو إذن األشغال

كتاب من الشركة بمنح البطاقة لشريك معين - فئة أ

إقرار من الشركة بأن االستثمار قد بدأ مرحلة التشغيل أو اإلنتاج



آلية التقديم الكترونياً للحصول عىل البطاقة

moin.gov.jo الدخول للموقع االلكتروني

قم باختيار خانة الخدمات االلكترونية

اختر خدمات مديرية خدمات المستثمرين

اختر خدمة إصدار بطاقة مستثمر أ

قم باستكمال إجراءات إنشاء حساب للخدمات االلكترونية

قم بإرفاق الوثائق وتعبئة الحقول المطلوبة في الطلب

يتم إرسال طلبك للقسم المعني واستكمال الموافقات 

سيتم إعالمك برسالة قصيرة بحالة الطلب ورقم الدفع 



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

https://cutt.ly/YUHDVrm
أو من خالل الرابط

https://cutt.ly/YUHDVrm?fbclid=IwAR1hrfSyhSDlyqFCTtQeKok-r072QV-WbdI5O-nlgnODDfu65ZpcSQg73HU



