انزؼهًٛبد انخبصخ إلصذاس انٕٓٚبد انشخصٛخ نهًٕاطُ ٍٛاألسدٍَٛٛ
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London
Instructions to Issue Jordanian ID Card

ٚجت ػهٗ صبدت انؼاللخ انذضٕس شخصٛب ف ٙإدذٖ يشادم إصذاس انٕٓٚخ انشخصٛخ سٕاء ػُذ انزمذٚى أٔ ػُذ
ا إلسزالو ٔرنك نهزأكذ يٍ شخصٛخ صبدت انؼاللخ ٔيطبثمخ انصٕسح ٔانزأكذ يٍ أٌ صبدت انؼاللخ ػهٗ لٛذ انذٛبحٔ ،رنك
يُؼب نإلسزغالل ٔانزضٔٚش.
ال ٚجٕص إجشاء أ٘ رغٛش أٔ رصذٛخ ف ٙاإلسى ثبنهغز ٍٛأٔ يذم انٕالدح أٔ ربسٚخ انًٛالد إال ثؼذ انشجٕع نذائشح األدٕال
انًذَٛخ ٔانجٕاصاد ف ٙػًبٌ إسزُبدا نمشاس يٍ نجُخ انزصذٛخ انًخزصخ ثبنذائشح .ف ٙدبل سغت صبدت انؼاللخ ثزغٛش
أ٘ يٍ انًؼهٕيبد ف ٙانجُذ انسبثك ٚجت يشاجؼخ انزؼهًٛبد ف ٙيهذك رصذٛخ انجٛبَبد ف ٙانمٛذ انًذَ.ٙ
إسزُبدا نهمبٌَٕ سلى ) (18نسُخ  2015انًؼذل نمبٌَٕ األدٕال انًذَٛخ ثضشٔسح إسزٛفبء غشايخ رأخٛش لًٛزٓب
) (£40.00ػهٗ كم يٍ رجبٔص انثبيُخ ػشش ٔنى ٚزمذو ثطهت انذصٕل ػهٗ انجطبلخ انشخصٛخ.

إلصذاس أٔ رجذٚذ انٕٓٚخ انشخصٛخ أٔ إصذاس ثذل ربنف أٔ ثذل فبلذ ٚشجٗ إرجبع يب ٚه:ٙ
 .1رؼجئخ انطهت انًشفك أدَبِ ثشكم كبيم ٔٔاضخ.
 .2إسفبق صٕسر ٍٛشخصٛزٚ :ٍٛجت أٌ ركٌٕ انصٕس يهَٕخ دذٚثخ ،ال رمجم انصٕس انًسذٕثخ ػٍ صٕس سبثمخ ٔخبصخ إرا كبَذ رؤثش
ػهٗ َمبء ٔٔضٕح انصٕسح ػُذ إ نزمبطٓب دبسٕثٛب ،كًب ٚجت أٌ ركٌٕ انصٕس أيبيٛخ (ال رمجم انصٕس انجبَجٛخ) يمٛبط  4.5*3.5سى
ششٚطخ ٔضٕح يال يخ انٕجّ فٓٛب جٛذا ٔشٓبدح صبدت انؼاللخ ثأٌ انصرٕس انًشفمرخ ْر ٙنًمرذو انطهرت ٔرنرك ثكزبثرخ اإلسرى ٔانزٕلٛرغ
ػهٗ ظٓش انصٕسح .نألخٕاد انهٕارٚ ٙضؼٍ غطبء سأط (دجبة) انزكشو ثضشٔسح يالدظرخ أٌ ٚكرٌٕ نرٌٕ غطربء انرشأط يخزهفرب ػرٍ
انخهفٛخ انجٛضبء نهصٕسح.

 .3إسسبل انٕٓٚخ انشخصٛخ انمذًٚخ ف ٙدبنخ انزجذٚذ.
 سسٕو إصذاس انٕٓٚخ انشخصٛخ (.(£8.00 Postal order .4إسفبق صٕسِ ػٍ جٕاص انسفش األسدَ.ٙ
 .5ف ٙدبل رمذٚى طهت إصذاس ْٕٚخ ادٕال يذَٛخ ثذل ربنف ٚجت إدضبس انٕٓٚخ انشخصٛخ انًزهفخ ٔرمذًٓٚب نهسفبسح يٍ لجم
صبدت انؼاللخ شخصٛب نُزًكٍ يٍ إسسبنٓب إنٗ ػًبٌ.
 سسٕو اصذاس انٕٓٚخ انشخصٛخ ثذل ربنف (.)£12.00 Postal order .6ف ٙدبل رمذٚى طهت إصذاس ْٕٚخ شخصٛخ ثذل فبلذ ٚجت إدضبس رمشٚرش يرٍ انشرشطخ انًذهٛرخ فر ٙثشٚطبَٛرب ٔانرز٘ ٚفٛرذ فٛرّ
ثفمرذاٌ انٕٓٚرخ انشخصرٛخ ٔٚجررت أٌ ٚذزرٕ٘ انزمشٚرش ػهررٗ رفبصرٛم انٕٓٚرخ انشخصررٛخ يرٍ اإلسرى انكبيررم ٔسلرى انٕٓٚرخ يررغ
رشجًخ انزمشٚش انششطخ إنٗ انهغخ انؼشثٛخ ٔرمذٚى اسزذػبء يٕضذب ف ّٛانسجت انز٘ فمذد انٕٓٚخ انشخصٛخ ثًٕججّ.
 سسٕو رصذٚك رشجًخ رمشٚش انششطخ (.)£20.00 Postal order سسٕو إصذاس انٕٓٚخ انشخصٛخ ثذل فبلذ (.)£20.00 Postal order .7صٕس ػٍ انٕٓٚخ انشخصٛخ ثذل فبلذ إٌ ٔجذد.

إلسسبل انًطهٕة أػالِ ػٍ طشٚك انجشٚذ ٚشجٗ إسسبل يغهف ثشٚذ٘ فبسؽ يكزٕة ػه ّٛاإلسى ٔانؼُٕاٌ ٔيسزٕفٗ
انطٕاثغ ( (Special deliveryنُزًكٍ يٍ إسجبع ثطبلخ األدٕال انًذَٛخ ثؼذ إصذاسْب.
-

ثبنُسجخ نهًؼبيالد انًمذيخ يٍ لجم االسدَ ٍٛٛانًم ًٍٛٛف ٙجًٕٓسٚخ أٚشنُذا ٚشجٗ إسسبل يغهف ثشٚذ٘ فبسؽ
يكزٕة ػه ّٛاإلسى ٔانؼُٕاٌ ثبإلضبفخ إنٗ َ £10.00مذا نُزًكٍ يٍ إسزٛفبء طٕاثغ )(Special delivery
ٔإسجبع انًؼبيالد ثؼذ اإلَزٓبء يُٓب.
انسفبسح غٛش يسؤٔنخ ػٍ فمذاٌ أ٘ يؼبيهخ ثبنجشٚذ.
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ػُذ إسزالو انطهت ٚزى إسسبنّ إنٗ انجٓبد انًخزصخ ف ٙاألسدٌ إلصذاس ثطبلخ أدٕال يذَٛخ جذٚذ ٔف ٙدبنخ
ٔجٕد يزطهجبد أخشٖ سزمٕو انسفبسح ثبنزٕاصم يغ صبدت انؼاللخ يٍ أجم رضٔٚذَب ثٓزِ انًزطهجبد.
رسزغشق يؼبيهخ رجذٚذ أٔ إصذاس دفزش انؼبئهخ أٔ إصذاس ثذل رربنف أٔ ثرذل فبلرذ انًكزًهرخ أٔسالٓرب ٔيزطهجبرٓرب يرذح رزرشأح يرب ثرٍٛ
(إسجٕػ - ٍٛشٓشٔ )ٍٚرؼزًذ ػهٗ يٕافمخ انجٓبد انًخزصخ ف ٙػًبٌ.

سبػبد إسزمجبل انًشاجؼ ٍٛف ٙانمسى انمُصه:ٙ





سبػبد انًشاجؼخ نهمسى انمُصه ٙركٌٕ ث ٍٛانسبػخ انؼبششح صجبدب ٔنغبٚخ انسبػخ انٕادذح ظٓشا.
إلسزالو انًؼبيالد ركٌٕ ث ٍٛانسبػخ انثبَٛخ ٔانُصف ظٓشا ٔنغبٚخ انسبػخ انشاثؼخ ػصشا.
نإلسزفسبس ػٍ أ٘ يؼهٕيبد نى ٚزى سشدْب سبثمب ٚشجٗ إسسبل ثشٚذ انكزشَٔ ٙػهٗ
consulate.london@fm.gov.jo
أٔ اإلرصبل ث ٍٛانسبػخ انؼبششح صجبدب ٔنغبٚخ انسبػخ انثبنثخ ثؼذ انظٓش ػهٗ انشلى انزبن:ٙ
: 02079373685

يغ رذٛبد انمسى انمُصه ٙف ٙسفبسح انًًهكخ االسدَٛخ انٓبشًٛخ/نُذٌ
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طهت انذصٕل أٔ اسزجذال انجطبلخ انشخصٛخ ٔرذذٚذ انذائشح اإلَزخبثٛخ

2 passport
Photos

ثٛبَبد رذذٚذ انذائشح االَزخبثٛخ نهُبخت  /أٔ نهُبخجخ ( ٚزى رؼجئخ أدذ انطهجبد انزبنٛخ):

انشلى انٕطُ:ٙ

يكبٌ اإللبيخ:

يكبٌ ٔربسٚخ انًٛالد:

انذٚبَخ:

اإلســــــــــى:
اإلسى ثبنهغخ اإلَجهٛضٚخ:
سلى انًٕثبٚم أٔ انٓبرف____________________________________________________________ :
-

ألش ٔأػزشف ثأٌ كبفخ انًؼهٕيبد انًذَٔخ أػالِ صذٛذخ ٔأٌ انصٕس انًهصمخ ْ ٙصٕسرٔ ٙأرذًم يسؤٔنٛخ صذخ ْزِ انًؼهٕيبد
ٔرذذ طبئهخ انًسؤٔنٛخ انجضائٛخ ٔفك أدكبو انًبدح ( )44يٍ لبٌَٕ األدٕال انًذَٛخ سلى ( )4نسُخ .2001

إسى ٔرٕلٛغ انطبنت ______________________________________ :انزبسٚخ________/_____/_____ :

ثٛبَبد رذذٚذ انذائشح اإلَزخبثٛخ نهُبخت  /انُبخجخ (ٚزى رؼجئخ أدذ انطهجبد انزبنٛخ):
 .1إػزًبد يكبٌ اإللبيخ انًذٌٔ ف ٙانجطبلخ انشخصٛخ نزثجٛذ إسى انذائشح اإلَزخبثٛخ
 .2انذائشح اإلَزخبثٛخ انز ٙأسغت انزسجٛم فٓٛب كَٕ ٙيٍ أثُبء ْزِ انذائشح
انًُطمخ  /انذٙ
انًذُٚخ /انمشٚخ
يذبفظخ  /نٕاء
انذائشح اإلَزخبثٛخ
 .3انذائشح اإلَزخبثٛخ نًٍ ٚطهت رغٛٛش يكبٌ اإللبيخ انًذٌٔ ػهٗ انجطبلخ
انًذُٚخ /انمشٚخ انًُطمخ  /انذٙ
يذبفظخ  /نٕاء
انذائشح اإلَزخبثٛخ
 .4انذائشح اإلَزخبثٛخ نهُبخج ٍٛيٍ أثُبء انجبدٚخ
انؼشٛـــــــــشح
انذائشح اإلَزخبثٛخ

انؼبئهـــــــــــــخ

إسى ٔرٕلٛغ يٕظف انمجٕل:
يشكض انزسهٛى:

ربسٚخ انزسهٛى:

سلى انجطبلخ انًصشٔفخ:

ربسٚخ اإلصذاس:

/

/

انجــــــــــــــهذح

إسى ٔرٕلٛغ يٕظف انصشف:

إشؼبس ثبسزالو ٔرسهٛى انجطبلخ
انشلى انٕطُٙ
يشكض انزسهٛى:

ربسٚخ انزسهٛى:

إسشبداد
ٚ .1مصذ ف ٙإ ثٍ انذائشح االَزخبثٛخ ْٕ يٍ ُٚزً ٙف ٙأصٕنّ إنٗ رهك انذائشح ٔٚجت ػه ّٛإسفبق إدذٖ األٔساق
انثجٕرٛخ انزبنٛخ د ٍٛرمذٚى انطهت.
أ -شٓبدح ٔالدح (األة أٔ انجذ).
ة -شٓبدح يٍ انًخزبس يصذلخ يٍ انًذٚش انًخزص ف ٙدائشح األدٕال انًذَٛخ ٔانجٕاصاد انز ٙرمغ انذائشح
اإلَزخبثٛخ ضًٍ إخزصبصّ رثجذ أَّ يٍ أثُبء انذائشح االَزخبثٛخ ٔٚؼزًذ انًُٕرج انًمش يٍ ٔصٚش انذاخهٛخ.
 .2ف ٙدبنخ طهت رغٛٛش يكبٌ اإللبيخ انًذٌٔ ػهٗ انجطبلخ ٚجت إدضبس شٓبدح يٍ يشكض األيٍ انز٘ ٚمٛى فٙ
دائشح اخزصبصّ رثجذ رنك.

سسٕو إصذاس انٕٓٚخ انشخصٛخ £8.00
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