انزؼهًٛبد انخبصخ إلصذار كبفخ انشٓبداد ثًخزهف إَاػٓب
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London
Instructions to Issue any Jordanian Certificate from Jordan

ال ٚجٕس إجزاء أ٘ رغٛز أٔ رصحٛح ف ٙاإلسى ثبنهغز ٍٛأٔ يحم انٕالدح أٔ ربرٚخ انًٛالد إال ثؼذ انزجٕع نذائزح األحٕال
انًذَٛخ ٔانجٕاساد ف ٙػًبٌ إسزُبدا نمزار يٍ نجُخ انزصحٛح انًخزصخ ثبنذائزح .ف ٙحبل رغت صبحت انؼاللخ
ثزغٛز أ٘ يٍ انًؼهٕيبد ف ٙانجُذ انسبثك ٚجت يزاجؼخ انزؼهًٛبد ف ٙيهحك رصحٛح انجٛبَبد ف ٙانمٛذ انًذَ.ٙ
نهحصٕل ػهٗ أٚخ شٓبدح يٍ دائزح االحٕال انًذَٛخ ٔانجٕاساد ف ٙانًًهكخ االردَٛخ انٓبشًٛخ سٕاء كبَذ شٓبدح
سٔاج أٔ طالق أٔ شٓبدح ٔالدح أٔ ٔفبح أٔ شٓبدح انمٛذ أٚب كبٌ َٕػٓب ٚزجٗ انزكزو ثزشٔٚذَب ثًب ٚه-:ٙ
 .1رؼجئخ اإلسزذػبء انًزفك أدَبِ يٕلغ يٍ صبحت انؼاللخ شخصٛب ٔيٕضح فَٕ ّٛع انشٓبدح انًطهٕة إصذارْب.
 رسٕو اإلسزذػبء (.)£4.00 Postal order .2إرفبق صٕرِ ػٍ جٕاس انسفز.
 .3إرفبق صٕرِ ػٍ انشٓبدح انًزاد إسزخزاجٓب إٌ ٔجذد.
 .4ف ٙحبل انزغجّ ثزصذٚك انشٓبدح يٍ انخبرجٛخ االردَٛخ ثؼذ إصذارْب يٍ االردٌ ٚزجٗ إرفبق رسٕو اضبفٛخ
 رسٕو رصذٚك انٕثٛمخ يٍ ٔسارح انخبرجٛخ ثؼذ إصذارْب ).(£20.00 Postal Order



رستتزغزق يؼبيهتتخ إصتتذار انشتتٓبدح انًطهٕثتتخ ٔانًستتزٕف ٙنهًزطهجتتبد أػتتالِ (أستتجٕػ 5 – ٍٛأستتبثٛغ) ٔرؼزًتتذ ػهتٗ يٕافمتتخ
انجٓبد انًخزصخ فت ٙػًتبٌ .فت ٙحبنتخ ٔجتٕد يزطهجتبد أمتزٖ يتٍ لجتم انجٓتبد انًخزصتخ ستزمٕو انستفبرح ثبنزٕاصتم يتغ
صبحت انؼاللخ يٍ أجم رشٔٚذَب ثٓذِ انًزطهجبد.
ػُذ إصذار انشٓبدح انًطهٕثخ سٕف ٚزى رجهٛغ صبحت انًؼبيهخ.

ػُذ إسزالو انطهت ٚزى إرسبنّ إنٗ انجٓبد انًخزصخ ف ٙاألردٌ ألصذار انشٓبدح انًطهٕثخ ٔػُذ إرسبنٓب إنُٛب ٚتزى رجهٛتغ صتبحت
انؼاللخ شخصٛب يٍ مالل انزلى انًسجم نذُٚب ف ٙانطهت.

سبػبد إسزمجبل انًزاجؼ ٍٛف ٙانمسى انمُصه:ٙ





سبػبد انًزاجؼخ نهمسى انمُصه ٙركٌٕ ث ٍٛانسبػخ انؼبشزح صجبحب ٔنغبٚخ انسبػخ انٕاحذح ظٓزا.
إلسزالو انًؼبيالد ركٌٕ ث ٍٛانسبػخ انثبَٛخ ٔانُصف ظٓزا ٔنغبٚخ انسبػخ انزاثؼخ ػصزا.
نإلسزفسبر ػٍ أ٘ يؼهٕيبد نى ٚزى سزدْب سبثمب ٚزجٗ إرسبل ثزٚذ انكززَٔ ٙػهٗ
consulate.london@fm.gov.jo
أٔ اإلرصبل ث ٍٛانسبػخ انؼبشزح صجبحب ٔنغبٚخ انسبػخ انثبنثخ ثؼذ انظٓز ػهٗ انزلى انزبن:ٙ
: 02079373685
يغ رحٛبد انمسى انمُصه ٙف ٙسفبرح انًًهكخ االردَٛخ انٓبشًٛخ
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سؼبدح انسفٛز االردَ ٙانًحززو
المستدعي___________________________________ :
الموضوع____________________________________ :

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