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أو ارسالها بالبريد باليد وتسليمها مباشرة  طباعة النماذج التالية يمكن للمستثمر

 :التاليعلى العنوان  مرفقاً بها المستندات المطلوبة

 

 الحصول على الجنسية المصرية من األجانب طالبيمكتب استقبال    

 وحدة فحص طلبات التجنس    

 الدور األول - مبنى الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة   

 القاهرة 11562 –مدينة نصر  – صالح سالم شارع 3

 جمهورية مصر العربية    

 

   على رقم:ارات يمكن اإلتصال سفستلإل

 15349الخط الساخن     

 0122-3572663  الموبايل    

 

 

 

 



  

 2 

 لالختيار فيما بينهم البرامج االستثمارية

 ألف دوالر 250إيرادات مباشرة بقيمة 

)مائتين وخمسين ألف دوالر أمريكي( بموجب تحويل بنكي من الخارج كإيرادات ألف دوالر  250إيداع مبلغ 

 يرد. مباشرة )منحة( تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، وال

 ألف دوالر 500شراء عقار من الدولة بحد أدني  وأ

ة العامة ( مملوك للدولة أو لغيرها من األشخاص االعتباريأو أرض مصنع شراء عقار )أرض أو مبني أو شقة

ألف دوالر )خمسمائة ألف دوالر أمريكي( يحول من الخارج. وفى حالة التصرف في  500بمبلغ ال يقل عن 

العقار قبل مرور خمس سنوات على تاريخ الحصول عليه، فيشترط لالحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع مبلغ مائتين 

كي من الخارج، كإيرادات مباشرة تؤول إلى وخمسين ألف دوالر أمريكي في البنك المركزي بموجب تحويل بن

 الخزانة العامة للدولة، وال يرد.

 دوالر ألف 400إنشاء مشروع استثماري بحد أدني  وأ

ألف دوالر )أربعمائة ألف دوالر أمريكي( يحول  400إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ ال يقل عن 

وذلك وفقاً للقواعد واإلجراءات المنصوص  ،من رأس مال المشروع %40من الخارج، وبنسبة مشاركة ال تقل عن 

. وفى حالة تصفية أو إيقاف المشروع االستثماري 2017لسنة  72عليها في قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم 

أو تصرف المتجنس فيه أو في حصته قبل مرور خمس سنوات على تاريخ تشغيله، فيشترط لالحتفاظ بالجنسية 

صرية إيداع مبلغ مائتين وخمسين ألف دوالر أمريكي في البنك المركزي بموجب تحويل بنكي من الخارج، الم

 كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، وال يرد.

 وديعة نقدية بمبلغ مليون دوالر لمدة ثالث سنوات وأ

في حساب خاص بالبنك المركزي المصري، إيداع مبلغ مليون دوالر أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج 

كوديعة يتم استردادها بعد مرور ثالث سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في 

 تاريخ االسترداد، وبما ال يجاوز السعر في تاريخ اإليداع، وبدون فوائد.

 سنوات 5ألف دوالر لمدة  750بمبلغ  نقدية وديعة وأ

ألف دوالر )سبعمائة وخمسين ألف دوالر أمريكي( بموجب تحويل بنكي من الخارج في حساب  750إيداع مبلغ 

خاص بالبنك المركزي المصري، كوديعة يتم استردادها بعد مرور خمس سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف 

 ، وبدون فوائد.المعلن من البنك المركزي في تاريخ االسترداد، وبما ال يجاوز السعر في تاريخ اإليداع
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 المستندات المطلوبة
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 ولطالب التجنس إبداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات.

 مسلسل  المحتوي مالحظات

 1 والمعلومات االضافية طلب الحصول علي الجنسية المصرية أصل   

مستند تحويل من الخارج لمبلغ الرسوم اإلدارية )عشرة أالف صورة من   
ة رئاس –دوالر أمريكي أو ما يعادلها( الى البنك المركزي المصري 

 وحدة فحص طلبات الجنسية –مجلس الوزراء 
 2/19000/082/4رقم الحساب: 

  Swift code: cbegegcxxxx 

EG160001000100000004082190002 IBAN Code:  

2 

 3 صورة جواز السفر بالجنسية األصلية لطالب التجنس  

 4 صورة جواز / جوازات السفر لجنسية أخرى لطالب التجنس تكرر بحسب العدد

 5 شهادة الميالد لطالب التجنس أو مستخرج رسمي منها  أصل  

 6 صور شخصية حديثة لطالب التجنس 4 أصل   

 7 إقرار من طالب التجنس بالجنسيات األخرى التي يحملها  
 

 8 صورة جواز سفر بالجنسية األصلية للزوجة 

 9 صورة جواز / جوازات سفر لجنسية أخرى للزوجة  تكرر بحسب العدد 
 

 10 صورة عقد الزواج

 11 القصر صورة جواز سفر )أو شهادة ميالد أو بطاقة هوية( األبناء تكرر بحسب العدد

 12 صحيفة الحالة الجنائية من السلطات المصرية أصل   

شهادة رسمية بتحركات طالب التجنس صادرة من بلده األصلي أصل   
 مصدقا عليها من وزارة الخارجية المصرية

13 

شهادة رسمية بتحركات طالب التجنس صادرة من بلد اإلقامة بصفة أصل   
 دائمة عن مدة خمس سنوات سابقة على تاريخ الطلب

14 

شهادة رسمية صادرة من البلد األصلي لطالب التجنس تثبت أنه لم أصل   
يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة 

 قاً عليها من وزارة الخارجية المصريةمصدبالشرف، 

15 

في حال امتالك المستثمر لحصص )أسهم( في أي من الشركات يرجي  
السجل التجاري أو من صحيفة الشركات وصورة البطاقة إرفاق صورة من 

للشركة، وكذلك صور من عقود ملكيته ألية عقارات داخل مصر  الضريبية
 وصور من رخص السيارات التي يمتلكها بصفة شخصية

16 

اصل شهادة رسمية بنتيجة توقيع الكشف الطبي لطالب التجنس من اى  تقدم اثناء فترة االقامة
 مستشفى حكومى

17 

   

وإثبات تحويل مبلغ االستثمار من  االستثمارياستيفاء البرنامج  تقدم أثناء فترة اإلقامة
  الخارج

18 
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 نموذج طلب منح الجنسية المصرية 
 

 

 1٩75لسنة  2٦مكررا( من القانون رقم  4طبقا لنص المادة )

 201٩لسنة 140بشأن الجنسية المصرية المعدل بالقانون رقم 

 
 .....اسم الطالب )باللغة العربية(: ........................................................................................

 
  ................................................: ............................................األجنبية()باللغة               

 
 .....................................................................................................: تاريخ ومحل الميالد 

 
 .....................................................................................................................المهنة: 

 
 ...............................الديانة:  .....................................................................................

 
 ........................................: .................................................................الجنسية االصلية

 
 .......................ن وجدت: .....................................................................إالجنسيات األخرى 

 
 ............................................................... ن وجدت:إتاريخ بداية إقامته بجمهورية مصر العربية 

 
 ............................................................... ن وجدت:إنهاية إقامته بجمهورية مصر العربية تاريخ 

 
 ................................................................................................................ نوع اإلقامة:

 
 ................................................................................................... :عنوان الطالب بالخارج

 
 ................................................................................................: داخل البالدعنوان الطالب 

 
 ........................................................................................ :رضي(أ-تليفون الطالب )محمول 

 
 ......................................................................................البريد االليكتروني: ...................

 
 .......................................................................................... :تاريخ ومحل ميالد والد الطالب

 
 ............................................................................................... :جنسية والد طالب الجنسية

 
 ...................................................................................................... :الزوج / سم الزوجةا

 
 ................................................................................................... :الزوج / جنسية الزوجة

 التوقيع
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 :والد طالب الجنسية وتاريخ ميالد كل منهمأأسماء 

 
 
1-........................................................................................................................ 
 
 
2-........................................................................................................................ 
 
 
3-........................................................................................................................ 
 
 
4-........................................................................................................................ 
 
 

 2019لسنة  3099مسوغ طلب الحصول على الجنسية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم اختيار 
 
 

                                                                                      شراء عقار 

  

 و المشاركة في مشروع استثماري انشاء أ 

  

 سنوات خمسإيداع وديعة يتم استردادها بعد مرور  

  

 إيداع وديعة يتم استردادها بعد مرور ثالث سنوات 

  

 تؤول الي الخزانة العامة للدولة إيداع مبلغ كإيرادات مباشرة بالعملة األجنبية 

 
 

  20تاريخ تحرير الطلب     /     /     
 

 توقيع الطالب/ ...................................................
 
 

 
 رقم ملف طلب التجنس/                              

                                                                                      )                                         (  
الموظف المختص                                                                                                   

 

  

 علي الطالب تقديم المستندات الرسمية التي تؤكد صحة البيانات الموضحة بعالية باإلضافة الي المستندات يجب  ملحوظة:

 
 التي تطلب بمعرفة وحدة فحص طلبات التجنس والالزمة للسير في إجراءات منح الجنسية المصرية.
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 إقرار 

 

الحصول على الجنسية المصرية، بأنني أحمل أقر انا ...........................................طالب 

فقط وال أحمل أية  .................................، وكذا الجنسية .................الجنسية ........

قد وأن كافة المعلومات والبيانات الخاصة بي أو بزوجتي أو بأوالدي صحيحة و، أخرىجنسيات 
 .الجنسيةطلب منح نموذج باإلفصاح عنها في  قمت

 

 وهذا إقرار منى بذلك.

 

 االسم: ................................................

 

 التوقيع: ...............................................

 

 التاريخ: ...............................................
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 إقرار 

 

بأنني علي أقر انا ...........................................طالب الحصول على الجنسية المصرية، 
علم تام نافى للجهالة بأن مبلغ الرسوم البالغ قدره عشرة أالف دوالر أمريكي والمحولة منى الى 

مبلغ وحدة فحص طلبات التجنس، هو  -البنك المركزي المصري لحساب رئاسة مجلس الوزراء 
رفع نه في حالة رفض طلب حصولي على الجنسية المصرية ال يحق لي أ، وبغير قابل لالسترداد

، دعوي دولية أو محلية أمام القضاء المصري أو مجلس الدولة أو أي جهة أخري محلية أو دولية
لحصول على الجنسية المصرية، ل يعلي علم تام أنه يحق للسلطات المصرية رفض طلبأنني حيث 

 دون إبداء أية أسباب.

 

 وهذا إقرار منى بذلك.

 

 ................................................االسم: 

 

 التوقيع: ...............................................

 

 التاريخ: ...............................................
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 معلومات إضافية

 االسم: ................................................

 
 

 ............../ ... ................. محل الميالد:                 ......./......./........ تاريخ الميالد: -1

 ....................................................................................... :)إن وجد( الرقم القومي -2

 ...................................................................................................: الجنسية -3

               .................................... عام: منذ............................................ الجنسية األخرى: -4

 .................................................................................................. /  الديانة: -5

 ............................................................................................... محل اإلقامة: -6

 .................................... محمول أخر:.............................   محمول: :أرقام التليفون -7

 ........................................... منزل:...............................   مكتب:                  

 ................................................................................................ رقم اإلقامة: -8

 ........................................................................................... اريخ صدورها:ت

 ............................................................................................ تاريخ االنتهاء:

 .................................................................. متزوج من السيدة/ الحالة االجتماعية: -9

 .......................................... وتحمل الجنسية......./................. /....... من مواليد    

 وتعمل / ال تعمل..................  عام...............................................  وحاصلة على    

 ....................................................................................... البريد اإللكتروني: -10

 ................................................................................ االقامات في دول أخرى: -11

 لديه عدد ........ أبناء  -12

 ....../....../..........................................................  من مواليد..................  األول

 ............................................... وظيفة..................................  حاصل على       

 ../................................................................/.... من مواليد..................  الثاني

 ............................................... وظيفة..................................  حاصل على       

 ........................./....../....................................... من مواليد..................  الثالث

 ............................................... وظيفة..................................  حاصل على       

 ....../....../.......................................................... من مواليد..................  الرابع

 ............................................... وظيفة..................................  حاصل على       

 ....../....../.......................................................... من مواليد...............  الخامس

 ............................................... وظيفة..................................  حاصل على       

 ....../....../.......................................................... من مواليد.......... ....  السادس
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 ............................................... وظيفة..................................  حاصل على       

 ....../....../.......................................................... من مواليد........... .....  السابع

 ............................................... وظيفة..................................  حاصل على       

 ...................................................................... المؤهل الدراسي لطالب الجنسية: -13

 .................. عام التخرج:.............................................  اسم المؤسسة التعليمية:

 أبرز الوظائف منذ التخرج: -14
 ..................... بجهة.......................  شغل وظيفة...........  وحتى عام.........  من عام

 ..................... بجهة.......................  شغل وظيفة...........  وحتى عام.........  من عام

 ..................... بجهة.......................  شغل وظيفة...........  وحتى عام.........  من عام

 ..................... بجهة.......................  شغل وظيفة...... ..... وحتى عام.........  من عام

  تاريخ شغلها:.............................. ................ الوظيفة الحالية: -15

 االتي:  -داخل مصر –ممتلكات طالب الجنسية  -16

 

  (.......  /.......  ) رقمتحمل لوحات معدنية . ....... موديل عام .................. سيارة ماركة -

  (.......  /.......  ) تحمل لوحات معدنية رقم. ....... موديل عام .................. سيارة ماركة -

  (.......  /.......  ) تحمل لوحات معدنية رقم. ....... موديل عام .................. سيارة ماركة -

  (.......  /.......  ) تحمل لوحات معدنية رقم. ....... عامموديل  .................. سيارة ماركة -

  (.......  /.......  ) تحمل لوحات معدنية رقم. ....... موديل عام .................. سيارة ماركة -

 

 متر مربع كائن في...........  )مبنى/فيال/شقة/شاليه( بمساحة عقار -
.......................................................................................................... 

 .................................................................. ويقدر قيمته السوقية الحالية بمبلغ

 

 تر مربع كائن فيم...........  )مبنى/فيال/شقة/شاليه( بمساحة عقار -
.......................................................................................................... 

 .................................................................. ويقدر قيمته السوقية الحالية بمبلغ

 

 متر مربع كائن في...........  بمساحة)مبنى/فيال/شقة/شاليه(  عقار -
.......................................................................................................... 

 .................................................................. ويقدر قيمته السوقية الحالية بمبلغ
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 متر مربع / فدان كائن في.........  باني / زراعي( بمساحةقطعة أرض )م -
       ........................................................................................................ 

 ................................................................ وتقدر قيمتها السوقية الحالية بمبلغ     

 
 ......................................................................... بشركة......%  بنسبة مالك -

  ألف / مليون جنيه..............  والمقدر رأسمالها بمبلغ

 .......................................  تحت رقم............................  والمقيدة بسجل تجارى

 ............................................................................ ولديها بطاقة ضريبية رقم

 

 ......................................................................... بشركة......%  بنسبة مالك -
  ألف / مليون جنيه..............  لها بمبلغوالمقدر رأسما

 .......................................  تحت رقم............................  والمقيدة بسجل تجارى

 ............................................................................ ولديها بطاقة ضريبية رقم

 

 ....................................................................... بشركة.....% . مساهم بنسبة -
 لف / مليون جنيه .............. أ والمقدر رأسمالها بمبلغ

 ......................................  تحت رقم.............................  والمقيدة بسجل تجارى

 ............................................................................ ية رقمولديها بطاقة ضريب

 

 ....................................................................... بشركة......%  مساهم بنسبة -
 لف / مليون جنيه .............. أ والمقدر رأسمالها بمبلغ

 ......................................  تحت رقم.............................  رىوالمقيدة بسجل تجا

 ............................................................................ ولديها بطاقة ضريبية رقم

 

 ....................................................................... بشركة......%  مساهم بنسبة -
 لف / مليون جنيه .............. أ والمقدر رأسمالها بمبلغ

 ......................................  تحت رقم.............................  والمقيدة بسجل تجارى

 ............................................................................ ولديها بطاقة ضريبية رقم

 

 :أسماء البنوك المتعامل معها )داخل مصر( -17

- ............................................................................................................ 
- ............................................................................................................ 
- ............................................................................................................ 

 


