التعليمات المطلوبة لغاية استعادة الجنسية االردنية
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London
Regulations to reclaim Jordanian citizenship

يجب علب ابا العة بة الحضبور خصيبيا عنب قدب ي طلب إسبتعادة الجنسبية ارردنيبة وذلب للتكدب
العة ة و طابدة اليورة والتكد خ أن اا العة ة عل ي الحياة ،وذل نعا لإلستغةل والتزوير.

بخ خصيبية ابا

إستناداً ر كام المادة ( )71فدرة  2خ انون الجنسية ارردنية ر  6لسنة  7591والتي قنص عل :
" لمجلس الوزراء بتنسي خ وزير ال اخلية أن يعي الجنسية ارردنية لألردني الذي قنازل عخ جنسيته ارردنية إلدتساب
جنسية أخرى وفق أ كام هذا الدانون بناء عل طل يتد م به لوزير ال اخلية".
لتد ي طل إعادة الجنسية االردنية يرج التكرم قعبئة اإلست عاء المرفق أدنبا
فيه طل إعادة الجنسية االردنية.
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بخ ابا

العة بة خصيبيا و وضب

عن إستةم الطل يت إرساله إل الجهات المصتية في ارردن للحيول عل الموافدات.
بع ورود دتاب عالي وزير ال اخلية المتضمخ وافدة جلس البوزراء بععبادة الجنسبية ارردنيبة لطالبهبا إلب الب اةرة ( كتب
الجنسية) يطل نه ا يلي:
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يسبتوف رسبو م إعبادة الجنسببية ارردنيبة لمببخ سببق وقصلب عنهببا بالعملبة ارجنبيببة وبمبا يعببادل سبعر قعببادل الب ينار
ارردني بالسفارة ارردنية في ال ولة التي يحمل جنسيتها.
رسوم إستعادة الجنسية االردنية ).(£4004.00
قظهير الجنسية إل ارردنية ووض إس طال اإلعادة عل (خاخة االستعادة) ويت اال تفاظ بدبرار إعبادة الجنسبية
ووال الرسوم في لفه ( لف الجوازات).
قيرف له الوثاةق ارردنية الةز ة بموج الطلبات والرسوم المدرر لكل نها.

ساعات إستدبال المراجعيخ في الدس الدنيلي:





ساعات المراجعة للدس الدنيلي قكون بيخ الساعة العاخرة ابا ا ولغاية الساعة الوا ة ظهرا.
إلستةم المعا ةت قكون بيخ الساعة الثانية والنيف ظهرا ولغاية الساعة الرابعة عيرا.
لإلستفسبببببببار عبببببببخ أي علو بببببببات لببببببب يبببببببت سبببببببردها سبببببببابدا ً يرجببببببب إرسبببببببال بريببببببب الكترونبببببببي علببببببب
consulate.london@fm.gov.jo
أو اإلقيال بيخ الساعة الثانية عشر ظهرا ولغاية الساعة الثانية بع الظهر عل الر التالي:
: 02079373685

قحيات الدس الدنيلي في سفارة المملكة االردنية الهاخمية/لن ن

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
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سعادة السفير االردني المحترم
المست عي___________________________________ :
الموضوع____________________________________ :

أنا المو

أدنا أ ر بكن جمي البيانات والمعلو ات الواردة ضمخ هذا اإلست عاء و رفداقه احيحة ،وعليه أو .

المست عي________________________________________ :
ر الهاقف_______________________________________ :
العـــــنوان________________________________________ :
التاريخ__________________________________________ :
التو ي __________________________________________ :
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

