التعليمات الخاصة إلصدار الهويات الشخصية للمواطنين األردنيين
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London
Instructions to Issue Jordanian ID Card

يجب على صاحب العالقة الحضور شخصيا في إحدى مراحل إصدار الهوية الشخصية سواء عند التقديم أو عند
ا إلستالم وذلك للتأكد من شخصية صاحب العالقة ومطابقة الصورة والتأكد من أن صاحب العالقة على قيد الحياة ،وذلك
منعا لإلستغالل والتزوير.
ال يجوز إجراء أي تغير أو تصحيح في اإلسم باللغتين أو محل الوالدة أو تاريخ الميالد إال بعد الرجوع لدائرة األحوال
المدنية والجوازات في عمان إستنادا لقرار من لجنة التصحيح المختصة بالدائرة .في حال رغب صاحب العالقة بتغير
أي من المعلومات في البند السابق يجب مراجعة التعليمات في ملحق تصحيح البيانات في القيد المدني.

إلصدار أو تجديد الهوية الشخصية أو إصدار بدل تالف أو بدل فاقد يرجى إتباع ما يلي:
 .1تعبئة الطلب المرفق أدناه بشكل كامل وواضح.
 .2إرفاق صورتين شخصيتين،
تعليمات الصور:
-

-

.3
.4
.5

.6

يجب أن تكون الصور ملونة حديثة ،ال تقبل الصور المسحوبة عن صور سابقة وخاصة إذا كانت تؤثر على نقاء ووضوح
الصورة عند إلتقاطها حاسوبيا ،كما يجب أن تكون الصور أمامية (ال تقبل الصور الجانبية) مقياس  4.5*3.5سم شريطة وضوح
مالمح الوجه فيها جيدا وشهادة صاحب العالقة بأن الصور المرفقة هي لمقدم الطلب وذلك بكتابة اإلسم والتوقيع على ظهر
الصورة.
لألخوات اللواتي يضعن غطاء رأس (حجاب) التكرم بضرورة مالحظة أن يكون لون غطاء الرأس مختلفا عن الخلفية البيضاء
للصورة.

إرسال الهوية الشخصية القديمة في حالة التجديد.
 رسوم إصدار الهوية الشخصية (.(£8.00 Postal orderإرفاق صوره عن جواز السفر األردني.
في حال تقديم طلب إصدار هوية احوال مدنية بدل تالف يجب إحضار الهوية الشخصية المتلفة وتقديمها للسفارة من قبل
صاحب العالقة شخصيا لنتمكن من إرسالها إلى عمان.
 رسوم اصدار الهوية الشخصية بدل تالف (.)£12.00 Postal orderفي حال تقديم طلب إصدار هوية شخصية بدل فاقد يجب إحضار تقريرر مرن الشررطة المحليرة فري بريطانيرا والريي يفيرد فيره
بفقردان الهويرة الشخصرية ويجررب أن يحتروي التقريرر علررى تفاصريل الهويرة الشخصررية مرن اإلسرم الكامررل ورقرم الهويرة مررع
ترجمة التقرير الشرطة إلى اللغة العربية وتقديم استدعاء موضحا فيه السبب اليي فقدت الهوية الشخصية بموجبه.
 رسوم تصديق ترجمة تقرير الشرطة (.)£20.00 Postal order رسوم إصدار الهوية الشخصية بدل فاقد (.)£20.00 Postal order رسوم إستدعاء (.)£4.00 Postal orderAll postal orders payable for Jordanian embassy -

 .7صور عن الهوية الشخصية بدل فاقد إن وجدت.
 .8تقديم كفالة عدلية من صاحب العالقة شخصيا بالمحافظة على الهوية المدنية الجديدة عند تقديم طلب بدل تالف أو فاقد.
 رسوم الكفالة إلصدار هوية شخصية بدل فاقد أو بدل تالف (.)£20.00 Postal order .9إلرسال المطلوب أعاله عن طريق البريد يرجى إرسال مغلف بريدي فارغ مكتوب عليه اإلسم والعنوان ومستوفى الطوابع
( (Special deliveryلنتمكن من إرجاع الهوية الشخصية عند إصدارها من عمان خالل إسبوعين.
-

بالنسبة للمعامالت من جمهورية أيرلندا يرجى إرسال مغلف بريدي فارغ مكتوب عليه اإلسم والعنوان باإلضافة
إلى  £10.00نقدا لنتمكن من إستيفاء طوابع ) (Special deliveryوإرجاع المعامالت بعد اإلنتهاء منها خالل
إسبوعين.
السفارة غير مسؤولة عن فقدان أي معاملة بالبريد.
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عند إستالم الطلب يتم إرساله إلى الجهات المختصة في األردن للحصول على الموافقات


تستغرق معاملة صرف أو تجديد الهويرة الشخصرية أو إصردار بردل ترالف أوبردل فاقرد المكتملرة أوراقهرا ومتطلباتهرا مردة
تتراوح ما بين ( )10-7أسابيع تقريبا وتعتمد على موافقة الجهات المختصة في عمان.
في حالة وجود متطلبات أخرى من قبل الجهات المختصة في األردن ستقوم السفارة باإلتصال بصراحب العالقرة مرن أجرل
تزويدنا بهيه المتطلبات.



عند إكتمال الموافقات سوف يتم تبليغ صاحب المعاملة شخصيا ليتم إستالم الهوية الشخصية من السفارة االردنية لردينا
أو إرسالها بالبريد الفارغ ( (Special deliveryإذا تم إرفاقه مسبقا في الطلب.
السفارة غير مسؤولة عن فقدان أي معاملة بالبريد.





ساعات إستقبال المراجعين في القسم القنصلي:





ساعات المراجعة للقسم القنصلي تكون بين الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا.
إلستالم المعامالت تكون بين الساعة الثانية والنصف ظهرا ولغاية الساعة الرابعة عصرا.
لإلستفسار عن أي معلومات لم يتم سردها سابقا يرجى إرسال بريد الكتروني على
consulate.london@fm.gov.jo
أو اإلتصال بين الساعة الثانية عشر ظهرا ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر على الرقم التالي:
: 02079373685

مع تحيات القسم القنصلي في سفارة المملكة االردنية الهاشمية/لندن
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طلب الحصول أو استبدال البطاقة الشخصية وتحديد الدائرة اإلنتخابية

2 passport
Photos

بيانات تحديد الدائرة االنتخابية للناخب  /أو للناخبة ( يتم تعبئة أحد الطلبات التالية):

الرقم الوطني:

مكان اإلقامة:

مكان وتاريخ الميالد:

الديانة:

اإلســــــــــم:
اإلسم باللغة اإلنجليزية:
رقم الموبايل أو الهاتف____________________________________________________________ :
-

أقر وأعترف بأن كافة المعلومات المدونة أعاله صحيحة وأن الصور الملصقة هي صورتي وأتحمل مسؤولية صحة هيه المعلومات
وتحت طائلة المسؤولية الجزائية وفق أحكام المادة ( )49من قانون األحوال المدنية رقم ( )9لسنة .2001

إسم وتوقيع الطالب ______________________________________ :التاريخ________/_____/_____ :

بيانات تحديد الدائرة اإلنتخابية للناخب  /الناخبة (يتم تعبئة أحد الطلبات التالية):
 .1إعتماد مكان اإلقامة المدون في البطاقة الشخصية لتثبيت إسم الدائرة اإلنتخابية
 .2الدائرة اإلنتخابية التي أرغب التسجيل فيها كوني من أبناء هيه الدائرة
المنطقة  /الحي
المدينة /القرية
محافظة  /لواء
الدائرة اإلنتخابية
 .3الدائرة اإلنتخابية لمن يطلب تغيير مكان اإلقامة المدون على البطاقة
المدينة /القرية المنطقة  /الحي
محافظة  /لواء
الدائرة اإلنتخابية
 .4الدائرة اإلنتخابية للناخبين من أبناء البادية
العشيـــــــــرة
الدائرة اإلنتخابية

العائلـــــــــــــة

إسم وتوقيع موظف القبول:
مركز التسليم:

تاريخ التسليم:

رقم البطاقة المصروفة:

/

تاريخ اإلصدار:

/

البــــــــــــــلدة

إسم وتوقيع موظف الصرف:

إشعار باستالم وتسليم البطاقة
الرقم الوطني
تاريخ التسليم:

مركز التسليم:
إرشادات

يقصد في ابن الدائرة االنتخابية هو من ينتمي في أصوله إلى تلك الدائرة ويجب عليه إرفاق إحدى األوراق الثبوتية التالية حين تقديم الطلب
أ-
 -1شهادة والدة(األب أو الجد)  -2شهادة من المختار مصدقة من المدير المختص في دائرة األحوال المدنية والجوازات التي تقع الدائرة االنتخابية
ضمن اختصاصه تثبت انه من أبناء الدائرة االنتخابية ويعتمد النموذج المقر من وزير الداخلية.
في حالة طلب تغيير مكان اإلقامة المد ون على البطاقة يجب إحضار شهادة من مركز األمن اليي يقيم في دائرة اختصاصه تثبت ذلك.
ب-

مالحظات-:




تستغرق معاملة إصدار الهوية الشخصية من ( )10-7أسابيع تقريبا.
ساعات المراجعة للقسم القنصلي تكون بين الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا.



لمزيد من المعلومات يرجى قراءة التعليمات المرفقة .

رسوم إصدار الهوية الشخصية £8.00

(يجب إرفاق الهوية الشخصية القديمة في حالة التجديد أو إصدار بدل تالف).

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

