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:  الوثائق المطلوبة

 . اضغط ُْبحعبئت انطهب انًشفك  .1

، كًب ٚجب اٌ حكٌٕ حذٚثت ٔيخطببمت، ٔال ( عى3.5*4.5)لٛبط انصٕسة ٚكٌٕ . 4صٕس شخصٛت عذد  .2

 . حمبم انصٕس انًغحٕبت عٍ صٕس عببمت أ انصٕس انًطبٕعت عهٗ انٕسق

 .صٕسة عٍ جٕاص انغفش أل٘ جُغٛت أخشٖ ٚحًهٓب يمذو انطهب .3

 .اضغط ُْب، فٙ حبل عذو ٔجٕد دفخش عبئهت صٕس عٍ جٕاصاث عفش انٕانذٍٚ ٔدفخش انعبئهت .4

 .(إٌ ٔجذث) صٕسة عٍ شٓبدة انًٛالد األسدَٛت .5

فٙ حبل كبَج شٓبدة انًٛالد غٛش أسدَٛت، ٚشجٗ انمٛبو بخصذٚمٓب يٍ ٔصاسة انخبسجٛت انبشٚطبَٛت أٔ  .6

حشجًت انشٓبدة إنٗ انهغت انعشبٛت يٍ لبم صبحب انعاللت، ، كًب ٚخٕجب اضغط ُْباإلٚشنُذٚت، نهخصذٚك 

ٔانخٕلٛع " ألش بأٌ انخشجًت أعالِ صحٛحت ٔعهٗ يغؤٔنٛخٙ انشخصٛت ٔعهٗ رنك أٔلع"ٔ كخببت يب َصّ 

 .عهٗ انٕسلت انًخشجًت

 . عُذ إصذاسِ جٕاص انغفش انجذٚذسعبل ٔرنك إل،ظشف بشٚذ٘ فبسغ ٔيذفٕع يغبمًب .7

( A pre-paid self-addressed special delivery envelope for the sufficient weight ) 

 

 : جٕاص انغفش الصذاسدفع انشعٕو انًطهٕبت  .8

  (63.20£) عفش دائى ألٔل يشةجٕاص إصذاس سعٕو. 

 

:   التقديمكيفية

 

  ًجب ححٕس ٔنٙ أيش يمذو انطهب شخصٛب َّٕو فٙ  إنٗ يبُٗ انمُصهٛت  ٔدٌٔ انحبجت  ألخز يٕعذ يغبكٚخ

 ٕٔٚو انجًعت يب بٍٛ 13:00-0010:يب بٍٛ انغبعت أٔلبث انذٔاو انشعًٙ يٍ ٕٚو االثٍُٛ انٗ انخًٛظ 

.  ظٓشا ،ٔإححبس جًٛع انٕثبئك انًطهٕبت أعال12:00ِ صببحب انٗ 10:00انغبعت 

Consulate Section, 6 Upper Phillimore Gardens, London, W8 7HA 

 

 ،نـإٚشنُذا أٔ أٚغهُذا ٚشجٗ إسعبل بشٚذ إنكخشَٔٙ  فٙ حبل اإللبيت فٙ اعكٕحالَذا :

consulate.london@fm.gov.jo 

 

 

:  مدة انجاز المعاملة

 

  حٛث عٛخى إسعبل انًعبيهت إنٗ ،  أعببٛع 4حٕانٙ ألٔل يشة  جٕاص انغفش إصذاسيعبيهت اَجبص ححخبج

ٔبعذ حجٓٛض جٕاص انغفش عٛخى إسعبنّ نكى فٙ . انجٓبث انًعُٛت فٙ األسدٌ نطهب انًٕافمبث انالصيت

 .انبشٚذ بٕاعطت انًغهف انبشٚذ٘ انز٘ لًخى بخضٔٚذَب بّ

 

 :طريقة الدفع 

 حصشاً  ٚخى انذفع ببنمُصهٛت يٍ خالل انبطبلت انبُكٛت( ببعخثُبءAmex ) ، ًٔنٛظ َمذا. 
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