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ردنيةالتخلي عن الجنسية االالتعليمات المطلوبة لغايات   
 

 

Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London 

Instructions to Relinquish Jordanian nationality  

 

صبية صباحب وذلب  للتكدبد  بن شخ ردنيبةالتخلبي عبن الجنسبية اال طلببعند تقديم الحضور شخصيا  على صاحب العالقة يجب

 .العالقة و طابقة الصورة والتكدد  ن أن صاحب العالقة على قيد الحياة، وذل   نعا لإلستغالل والتزوير

 

  ن قانون الجنسية 51/51/51لمادة تخلي المواطن األردني عن جنسيته األردنية للتجنس بجنسية أجنبية استناداً لنص ا

 .وتعديالته 5511لسنة  1األردنية رقم 
 

 -:يرجى التكرم بتزويدنا بما يليطلب التخلي عن الجنسية االردنية  لتقديم
 

 .و وقع  ن صاحب العالقة شخصيا تعبئة الطلب المرفق أدناه بشكل دا ل وواضح .5

 .االردنية الجنسيةالتخلي عن  وضح فيه طلب  المرفق أدناهستدعا  تعبئة اإل .2

 ترجمة  ن قبل قة  ن وزارة الخارجية البريطانية و صدتقديم  ا يثبت الوعد بالجنسية المنوي الحصول عليها  .3

 (.ص  تنازل بالنسبة للزوجة األردنية المتزوجة  ن سعودي الجنسية) ، ترجم  عتمد

وعد بمنح الجنسية األجنبية أو صورة عن جواز سفره األجنبي  ن الدولة األجنبية التي يراد التخلي عن إرفاق ال .1

 .الجنسية األردنية لصالحها

  (.3)صية عدد صور شخ .1

 .(بطاقة شخصية دفتر العائلة، جواز السفر،)صور عن الوثائق األردنية  .1

 .عفا   ن خد ة العلم صورة عن شهادة إنها  الخد ة العسكرية أو شهادة اإل .1

الوزارات والدوائر دينار بكنه غير  دين لخزينة الدولة أو إحضار برا ة ذ ة  ن ( 5000)دفالة عدلية بقيمة  .8

 .القةالع صاحبة

 (.4204.00£) (15)بموجب المادة   طلب التخلي عن الجنسية االردنيةرسوم  .5

 (.2204.00£) (16)بموجب المادة   طلب التخلي عن الجنسية االردنيةرسوم  .51

وتعتمد  أسابيع تقريبا (10-7)الجنسية األردنية  ن  للتخلي عن أوراقها و تطلباتها همعا لة المكتملالتستغرق  .55

 .في عمان ههات المختصعلى  وافقة الج
 

 .ردن للحصول على الموافقاتعند إستالم الطلب يتم إرساله إلى الجهات المختصة في اال -

شخصياً  ن خبالل البرقم  العالقة صاحب تبليغ يتم عمان في المختصة الجهات الموافقات  ن على عند الحصول -

 .المسجل لدينا في الطلب

 

 :نصليساعات إستقبال المراجعين في القسم الق
 

 ساعات المراجعة للقسم القنصلي تكون بين الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا. 
 إلستالم المعا الت تكون بين الساعة الثانية والنصف ظهرا ولغاية الساعة الرابعة عصرا. 
  يرجى إرسال بريد الكتروني على  أي  علو ات لم يتم سردها سابقاً لإلستفسار عن

consulate.london@fm.gov.jo  
 أو اإلتصال بين الساعة الثانية عشر ظهرا ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر على الرقم التالي: 

 : 02079373685 

 

 

 
 لندن/ ع تحيات القسم القنصلي في سفارة المملكة االردنية الهاشمية
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 داخليةوزارة ال

  ديرية الجوازات العا ة
 ـــانـــــمع

                                                                                  

 الهامشية الأردنية كةــــــــــاملم

 

 ردينالاطلب التخيل عن اجلنس ية 

 عريب صلأأ من  الأردنينيمن قبل                                           
 

 

حرزت أأ ين أأ مبا  ____________ن يف واملقمي الا  ____________________________دانه أأ املوقع  أأان

______________________  رغب التجنس جبنس يةأأ صل عريب و أأ من ين أأ ىض قانون اجلنس ية الاردنية ومبا اجلنس ية الاردنية مبقت

 .من قانون اجلنس ية 51 –طلب التخيل عن جنسييت الاردنية مبقتىض املادة أأ 

 .ين بلغت سن الرشدأأ يف ظهره يه حصيحة و ن البيان والتفصيالت املذكورة أأ رصح عالوة عىل ذكل بأأ و 

 هبام اليــــــــد اليرسى ا  و بصمة أأ   اخلامت وأأ التوقيع  ______________________________

 .ي بيان من البياانت املدونة يف ظهره غري حصيحاأأ ن أأ عتقاد بنظم حبظوري وليس دلي ما يدعو ال   عاله قدأأ ن البيان املذكور أأ شهد أأ 

 ____________________ :املاكن                         ____________________ : التوقيع            

 ___________________:  التارخي                        ____________________ :الوظيفة            

                     

 تفصيالت عن املرصح

                  ________________________________:  الطول

 ________________________________  :العينان

 _________________________________  :الأنف

 _________________________________  :الفــم

 ________________________________  :الشعر

 ________________________________  :اللحية

 _______________________________  :الشارابن

 ________________________________  :الوجه

 ________________________________  :البرشة

 ____________________________:  العالمات الفارقة

 _____________________________  :اخلاصيات أأو

 

 

 

 صورة املرصح الشمس ية

 

 

 بصمة اهبام يد

 املرصح اليرسى 

mailto:consulate.london@fm.gov.jo


 

6 Upper Phillimore Gardens, London W8 7HA 

Telephone: 020 7937 3685 ● Fax: 020 7937 8795 
Web: www.jordanembassy.org.uk ● Email: consulate.london@fm.gov.jo 

January 2017 

 
 

 وزارة الداخلية

  ديرية الجوازات العا ة
                                                          ـــانـــــمع                 

                                                                                  

 

 الهامشية الأردنية كةــــــــــاملم

 

 

 الشخصية  التفصيــــــالت

 _______________________________________________________  :مس الاكملال  

 _____________________________________________________  :قامة ادلامئيحمل ال  

  ________________________________________________________  :حمل الولدة

 _______________________________ _________________________:اترخي الولدة

 _________________________________________________________ :بمس الأ ا  

 ______________________________________________________  :بحمل ولدة الأ 

 _____________________________________________ :حرز هبا اجلنس ية الاردنيةأأ لطريقة اليت ا

 _________________________________________________________  :املذهب

 __________________________________________________________  :املهنه

 _______________________________________________________ :أأعزب /مزتوج

 

__ ______ ______ ______ ______ ______ _____ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _____ ______ ______ ______ ______ ______ _____ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _____ ______ ______ ______ ______ ______ _____ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _____ ______ ______ _____ ______ ______ ______ ______ ______ _____ ______ ______ ______ ______ ____ 

 

 اذلين دون الثامن عرشة من العمر والأولدتفصيالت عن الزوجة 

 سنال                                 الولدةحمل                                مـــــــــسال      

 __________________________________________________________:  الزوجة

 _________________________________________________________ : ولــــــــد

 _________________________________________________________ : ولــــــــد

 _________________________________________________________ : ولــــــــد

 _________________________________________________________ : ولــــــــد

 

 

 

 

 

 

mailto:consulate.london@fm.gov.jo


 

6 Upper Phillimore Gardens, London W8 7HA 

Telephone: 020 7937 3685 ● Fax: 020 7937 8795 
Web: www.jordanembassy.org.uk ● Email: consulate.london@fm.gov.jo 

January 2017 

 

 
 

 

 

 

 

المحترماالردني  السفيرسعادة   
 

___________________________________: عيالمستد  

 

 ____________________________________: الموضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ناه أقر بكن جميع البيانات والمعلو ات الواردة ضمن هذا اإلستدعا  و رفقاته صحيحة، وعليه أوقعنا الموقع أدأ  

________________________________________: لمستدعيا  

_______________________________________: تفرقم الها  

________________________________________: انالعـــــنو  

__________________________________________: التاريخ  

__________________________________________: التوقيع  
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