التجنس بالجنسيه البريطانيه
للحصول علي الجنسيه البريطانيه وفق قانون الجنسيه البريطاني الذي ينتابه بعض التعقيد ويصعب فھم ھذا التعقيد اال من
خالل المخنتصين بھذا المجال  ,ومكتبنا مرخص له و متخصص بخبرة منذ سنوات في ھذا المادة ..
ونقدم لكم نبذه مختصرة عن ماھيه ھذا التعقيد وعن حاالت التجنس والحصول علي الجنسيه البريطانيه :
والمتقدم الي الجنسيه البريطانيه ينالھا ام بالوارثه او بالزواج او باللجوء السياسي او باالقامه الطويله االمد  .ويمكن ان
يحدث التجنس ام باالكتساب او بالتسجيل او بالتجنس .

اوال الحاله االولي عن طريق االقامه ببريطانيا للمدة  3سنوات :
وھي عن طريق الزواج اذا تحصل المتقدم علي االقامه الدائمه وتزوج من بريطانيه وكانت مدة زواجه ھي  3سنوات في
ھذه الحاله يتاھل الي طلب التجنس مع مراعاة المعطيات للتقديم من رسوم وشھادة اللغه االنجليزيه وخلو السوابق ولم يغيب
عن بريطانيا طوال مدة ثالثه سنوات مدة التزيد عن  270يوم وقبيل التقديم اال يغيب اكثر من  90يوم

ثانيا  :حاله التقديم الي التجنس في حاله االقامه للمدة  5سنوات
بعد حصول طالب التجنس علي االقامه الدائمه للمدة  12شھر وبعد ان تتوفر فيه معطيات التقديم وھي كالتالي :
مقيم ببريطانيا للمدة  5سنوات
ولم يغيب علي بريطانيا خالل فترة الخمس سنوات مدة  450يوم ولم يغيب  90يوما قبيل السنه االخيرة للتقديم
وھناك معطيات اضيفت مؤخرا وھي ان ان اليكون قد خرق قانون الھجرة اثناء تواجده ببريطانيا علي سبيل المثال انه
كان مقيم فترة من الفترات غير قانوني ببريطانيا فھذا لن يتاھل اال الاسباب خاصه جدا تملكھا وزارة الداخليه وھي تقديريه

التجنس عن طريق التسجيل
االطفال اقل من  18سنه يحق لھم طلب التجنس  ,ويعتمد ذلك علي كل حاله علي حدة من حيث االقامه ببريطانيا او اقامه
الوالداين او احداھما ...

الخطوة التاليه :
الي زبائننا الكرام والي اي استفسار يمكنكم االتصال بنا علي رحمه يوكي للمساعدتكم في مدي تاھليكم وامالء الفورمات
المناسبه مع النصيحه التي تحقق لكم النتيجه الفعاله وخطوة بخطوة
علي االرقام التاليه 0161 :
9554354
او علي االيميل والبريد االلكتروني :
او امالء الفورم المرفق علي صفحاتنا info@rahmauk.co.uk

