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 يٍ انسفبرح االردٍَخ نهًٕاطٍٍٍُ االردٍٍٍَ  شٓبدح اي انزؼهًٍبد إلطذار

 
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London 

Instructions to Issue any Letter for Jordanain Citizens form Jordanian Embassy  

نذائرح األحٕال ثؼذ انرجٕع  إجراء أي رغٍر أٔ رظحٍح فً اإلسى ثبنهغزٍٍ أٔ يحم انٕالدح أٔ ربرٌخ انًٍالد إالال ٌجٕز 

فً حبل رغت طبحت انؼالقخ إسزُبداً نقرار يٍ نجُخ انزظحٍح انًخزظخ ثبنذائرح.  انًذٍَخ ٔانجٕازاد فً ػًبٌ

 ًؼهٕيبد فً انجُذ انسبثق ٌجت يراجؼخ انزؼهًٍبد فً يهحق رظحٍح انجٍبَبد فً انقٍذ انًذًَ.ثزغٍر أي يٍ ان

 

ثجبد إشٓبدح  أٔ شٓبدح يٍ يٍ انسفبرح االردٍَخ فً نُذٌ سٕاء كبَذ شٓبدح رفقذ حٍبِ ٌخأ انحظٕل ػهىنزقذٌى طهت 

-ٌرجى انزكرو ثزسٌٔذَب ثًب ٌهً: شٓبدح أٌب كبٌ َٕػٓبأٔ  األير شٓبدح نًٍ ًٌّٓ أٔ انجُسٍخ  
 

حضبر كزبة يٍ انجٓخ انرسًٍخ انطبنجخ ٌٔزى رسجٍهّ كجرٌذ ٔارد فً إأٔ  انًرفق أدَبِ سزذػبءإلا رؼجئخ .1

 انذٌٕاٌ شرٌطخ حضٕر طبحت انؼالقخ شخظٍب.

ر دفبرجٕازاد سفر، بداً نٕثبئق ثجٕرٍخ رؤٌذ انطهت )سزُإنًٍ ًٌّٓ األير)رطبثق األسًبء(  رظذر شٓبدح .2

 (.ػبئهخ، ثطبقبد شخظٍخ ......انخ

نٕثبئق رظذر شٓبدح نًٍ ًٌّٓ األير ثخظٕص جُسٍخ انشخض ٔانٕثبئق انزً ٌحًهٓب اسزُبداً انى ا .3

 جٕاز سفر، ثطبقخ شخظٍخ، دفزر ػبئهخ(.انثجٕرٍخ انزً رؤٌذ رنك )

  ػهٍٓب.رسٕو ال ٌٕجذ  .4
 

ٌزى إطذار انشٓبدح انًطهٕثخ ٔرٕقٍؼٓب ٔيٍ ثى رظذٌرْب فً حبل إحضبر كزبة يٍ جٓخ رسًٍخ فال ٌسزٕفى رسٕو ٔ 

 يٍ انذٌٕاٌ ٔرسهًٍٓب نطبنجٓب.

 ٌزى إطذار انشٓبدح انًطهٕثخ ثُفس انٍٕو.
 

 

 سبػبد إسزقجبل انًراجؼٍٍ فً انقسى انقُظهً:

 .سبػبد انًراجؼخ نهقسى انقُظهً ركٌٕ ثٍٍ انسبػخ انؼبشرح طجبحب ٔنغبٌخ انسبػخ انٕاحذح ظٓرا 
 .إلسزالو انًؼبيالد ركٌٕ ثٍٍ انسبػخ انثبٍَخ ٔانُظف ظٓرا ٔنغبٌخ انسبػخ انراثؼخ ػظرا 
  ٌٍرجى إرسبل ثرٌذ انكزرًَٔ ػهى  أي يؼهٕيبد نى ٌزى سردْب سبثقبً نإلسزفسبر ػ

consulate.london@fm.gov.jo  
  ثؼذ انظٓر ػهى انرقى انزبنً: انثبنثخٔنغبٌخ انسبػخ  طجبحب نؼبشرحاأٔ اإلرظبل ثٍٍ انسبػخ 

 : 02079373685 

 

 يغ رحٍبد انقسى انقُظهً فً سفبرح انًًهكخ االردٍَخ انٓبشًٍخ/نُذٌ

 

 

 

 

http://www.cspd.gov.jo/
http://www.cspd.gov.jo/
http://www.cspd.gov.jo/
mailto:consulate.london@fm.gov.jo
mailto:consulate.london@fm.gov.jo


6 Upper Phillimore Gardens, London W8 7HA 

Telephone: 020 7937 3685 ● Fax: 020 7937 8795 
consulate.london@fm.gov.joWeb: www.jordanembassy.org.uk ● Email:  

January 2017 

 

انًحزرواالردًَ  انسفٍرسؼبدح   

 

عي: ___________________________________المستد  

 

 ____________________________________الموضوع: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نا الموقع أدناه أقر بأن جميع البيانات والمعلومات الواردة ضمن هذا اإلستدعاء ومرفقاته صحيحة، وعليه أوقع.أ  

________________________________________لمستدعي: ا  

_______________________________________تف: رقم الها  

________________________________________ان: العـــــنو  

__________________________________________التاريخ:   

__________________________________________التوقيع:   


