EMBASSY OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN
100 Bronson Avenue, Suite 701,Ottawa, Ontario K1R 6G8
Telephone (613) 238-8090 Fax (613) 232-3341 E-mail: ottawa-consular@fm.gov.jo

تعليمات عزل الوكاالت
.613-238-8090  لعزل وكالة في السفارة األردنية يرجى اخذ موعد مسبق باالتصال على الرقم.1
 حيث يطلب إبراز ھوية تحمل، يجب حضور الموكل شخصيا ً إلى السفارة مع تقديمه الوثائق الالزمة إلثبات شخصيته.2
. وخاصة فيما يتعلق باالسم الكامل،معلومات مطابقة لتلك الواردة في الوكالة
. إبراز نسخة عن الوكالة المراد عزلھا.3
.( تعبئة نموذج )طلب إجراء معاملة لدى السفارة.4
 حيث يتم إرسال إنذار عدلي من خالل وزارة الخارجية إلى، العنوان الكامل في األردن للشخص المطلوب تبليغه بالعزل.5
.وزارة العدل ليتم تبليغ المعني حسب األصول
.( دوالر كندي تدفع بشيك مصدق أو حوالة بريدية ألمر السفارة األردنية$40.00)  رسوم تنظيم سند عزل الوكالة.6
(ً) ال تقبل الشيكات الشخصية أو الدفع نقدا
 مع إمكانية إرساله عبر الفاكس في الحاالت المستعجلة على أن يدفع، سيتم إرسال التبليغ بواسطة الحقيبة الدبلوماسية.7
.( دوالراً كنديا ً رسوم إضافية شيك مصدق أو حوالة بريدية باسم السفارة األردنية$50.00) المتقدم

Instructions to Revoke (Cancel) a Power of Attorney
1. Attendance at the Embassy is required; please make an appointment by calling # 613-238-8090.
2. Prior to your appointment at the Embassy please provide our office with the following documents
by fax or e-mail:
 A copy of the Power of Attorney you wish to revoke,
 The general request form filled and signed,
 Complete Address of the person whose name appears on the Power of Attorney to be
revoked. The ministry of Justice will serve that person a notice of revocation.
3. Your attendance at the Embassy is required, bringing with you an original document of
Identification (ID), showing the same information that can be found in the Power of Attorney you
wish to revoke.
4. Fees: ($40.00) in Canadian funds, payable to the "Embassy of Jordan", by certified cheque or
money order. (Cash, personal and company cheques are not accepted).
5. If the matter is of an urgent nature, the Embassy can fax the legal notice to Jordan for an
additional cost of ($50.00) in Canadian funds, payable to the "Embassy of Jordan", by certified
cheque or money order. (Cash, personal and company cheques are not accepted).

