التعليمات إلصدار اي شهادة للمواطنيين االردنيين من السفارة االردنية
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London
Instructions to Issue any Letter for Jordanain Citizens form Jordanian Embassy

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 إستناداً 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.
لتقديم طلب الحصول على أية شهادة من من السفارة االردنية في لندن سواء كانت شهادة تفقد حياه أو شهادة إثبات
الجنسية أو شهادة لمن يهمه األمر أو شهادة أيا كان نوعها يرجى التكرم بتزويدنا بما يلي-:
.1
.2
.3
.4

تعبئة اإلستدعاء المرفق أدناه أو إحضار كتاب من الجهة الرسمية الطالبة ويتم تسجيله كبريد وارد في
الديوان شريطة حضور صاحب العالقة شخصيا.
تصدر شهادة لمن يهمه األمر(تطابق األسماء) إستناداً لوثائق ثبوتية تؤيد الطلب (جوازات سفر ،دفاتر
عائلة ،بطاقات شخصية ......الخ).
ً
تصدر شهادة لمن يهمه األمر بخصوص جنسية الشخص والوثائق التي يحملها استنادا الى الوثائق
الثبوتية التي تؤيد ذلك (جواز سفر ،بطاقة شخصية ،دفتر عائلة).
رسوم إصدار أي شهادة كان نوعها (.)£20.00 Postal order
-

All postal orders payable for Jordanian embassy

في حال إحضار كتاب من جهة رسمية فال يستوفى رسوم و يتم إصدار الشهادة المطلوبة وتوقيعها ومن ثم تصديرها
من الديوان وتسليمها لطالبها.
يتم إصدار الشهادة المطلوبة بنفس اليوم.

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

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
المستدعي___________________________________ :
الموضوع____________________________________ :

أنا الموقع أدناه أقر بأن جميع البيانات والمعلومات الواردة ضمن هذا اإلستدعاء ومرفقاته صحيحة ،وعليه أوقع.
المستدعي________________________________________ :
رقم الهاتف_______________________________________ :
العـــــنوان________________________________________ :
التاريخ__________________________________________ :
التوقيع__________________________________________ :
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

