دائرة األحوال املدنية والجوازات

خدمات بطاقة األحوال الذكية

دائرة األحوال املدنية والجوازات

إستنادًا لقانون األحوال املدنية رقم ( )9لسنة  2001وتعديالته

العقوبات

املادة () 49
يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة وال تتجاوز ثالث سنوات كل من :
أ -زور أو كشط أو غري أو حذف أو بدل أو تالعب عن قصد يف السجل املدين أو سجل
الواقعات أو دفتر العائلة أو البطاقة الشخصية أو الشهادات اليت تصدرها الدائرة أو أي
من مكاتبها .
ب -قدم بيانات كاذبة بقصد احلصول على دفتر عائلة أو بطاقة شخصية لنفسه أو لشخص
آخر أو وقع شهادة كاذبة لطالب احلصول على دفتر العائلة أو البطاقة الشخصية .

املادة () 50
يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على ثالث سنوات أو بغرامة مالية ال تقل عن
مائة دينار وال تزيد على مخسمائة دينارًا أو بكلتا العقوبتني معا كل من - :
أ -وجدت معه بطاقة شخصية أو دفتر عائلة بصورة غري مشروعة أو أنتحل اسم الغري فيما
يتعلق بدفتر العائلة أو البطاقة الشخصية .
ب -أعطى البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة إىل شخص آخر ليستعملها أو رهنها لديه
مقابل أي منفعة مهما كانت .
ج -اتلف عن قصد بطاقته الشخصية أو دفتر العائلة أو ادعى كذبًا بفقدان إحدامها .
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إصدار بطاقة األحوال املدنية الذكية ألول مرة
الفئات املستفيدة
مكان تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة

املواطنون االردنيون
مكاتب دائرة األحوال املدنية واجلوازات
يقبل طلب احلصول على البطاقة الذكية من صاحب العالقة شخصيا
الخدمة
أفرادمن
املستفيدة
الفئات
البالغني على ذلك
األسرة
شهادة أحد
إثبات شخصية للطالب ألول مرة و
منوذج البطاقة الشخصية
اثبات شخصية لصاحب العالقة
اثبات شخصية ملقدم الطلب يف حالة القاصر
صور شخصية حديثة وملونة عدد (.)2
بطاقة إحصاءات اجلسور ملن يلزمهم ذلك( الصورة +األصل) أو ختم املتابعة والتفتيش.
كتاب القيادة العامة للعسكريني باملوافقة على اصدار البطاقة
الفحص الطيب لزمرة الدم او اقرار خطي من صاحب العالقة .

الفئات املستفيدة من الخدمة

الوثائق املطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

وقت إنجاز الخدمة
دقيقةمنلالستالم.
للتسجيل 15
 13دقيقة
الخدمة
املستفيدة
الفئات

املستفيدة من الخدمة
الفئات  2دينار

املؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة
منالعامة
القيادة
والتفتيش -
 املتابعةالخدمة
املستفيدة
الفئات
-وزارة الصحة

الفئات
الخدمةيصدر بطاقة شخصية
املستفيدةمنمنعمره ومل
اذا امت 18
 10دنانري غرامة تاخري
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استبدال بطاقة األحوال املدنية الشخصية بالبطاقة الذكية
الفئات املستفيدة
مكان تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة

الوثائق املطلوبة

املواطنون االردنيون

مكاتب دائرة األحوال املدنية واجلوازات
يقبل طلب احلصول على البطاقة الذكية من صاحب العالقة شخصيا
الصورة من
املستفيدة
الخدمةالوثيقة غري واضحة أو
املوجودة على
الفئات كانت
إثبات شخصية ( جواز سفر) يف حالة
إحضار معرف
•منوذج البطاقة الشخصية

•اثبات شخصية لصاحب العالقة
الفئات املستفيدة من الخدمة

•البطاقة الشخصية املراد استبداهلا بالبطاقة الذكية
•صور شخصية حديثة وملونة عدد (.)2
•بطاقة إحصاءات اجلسور ملن يلزمهم ذلك( الصورة +األصل) أو ختم املتابعة والتفتيش.
•كتاب القيادة العامة للعسكريني باملوافقة على اصدار البطاقة
•الفحص الطيب لزمرة الدم او اقرار خطي من صاحب العالقة .

إجراءات تقديم الخدمة

وقت إنجاز الخدمة
دقيقةمنلالستالم.
للتسجيل 15
 30دقيقة
الخدمة
املستفيدة
الفئات

رسوم الخدمة
املستفيدة من الخدمة
الفئات  2دينار

الفئات املستفيدة من الخدمة
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املؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة
منالعامة
القيادة
والتفتيش -
 املتابعةالخدمة
املستفيدة
الفئات
-وزارة الصحة

إصدار بطاقة األحوال املدنية الذكية بدل فاقد
الفئات املستفيدة
مكان تقدمي اخلدمة

املواطنون االردنيون

مكاتب دائرة األحوال املدنية واجلوازات
•	 تقدمي الطلب من قبل الطالب صاحب الوثيقة املفقودة فقط
•	

املستفيدة من
اخلدمةوال التفويض هبا
يقبل التوكيل
الفئاتويل األمر وال
يف حال القاصر يقدم الطلب من

شروط احلصول على اخلدمة

الوثائق املطلوبة

إجراءات تقدمي اخلدمة

جواز السفر للتعريف على صاحب البطاقة املفقودة او معرف (من الدرجة االوىل)
صور شخصية حديثة وملونة عدد ( .)2الفئات املستفيدة من اخلدمة
تبليغ املركز األمين وإحضار تعميم الفقدان حيتوي على اسم صاحب البطاقة املفقودة والرقم الوطين ورقم البطاقة
املفقودة.
التعهد اخلطي اذا كان الفقدان للمرة االوىل او الثانية
تقرير جلنة التحقيق اذا كان الفقدان للمرة الثانية
حمضر افادة بالفقدان
كتاب القيادة العامة للعسكريني باملوافقة على اصدار البطاقة
بطاقة إحصاءات اجلسور ملن يلزمهم ذلك.
الكفالة مالية اذا كان الفقدان للمرة الثالثة .

•	
•	
•	
•	

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

وقت إجناز اخلدمة
اخلدمة
املستفيدة
 30دقيقةالفئات
دقيقةمنلالستالم.
للتسجيل 15

مراجعة مكتب خدمة اجلمهور.
اخلدمةرقم الدور.
واحلصول على
بطاقة أحوال ذكية
تعبئة منوذج طلب احلصول على
املستفيدة من
الفئات
مراجعة أمني الصندوق الستيفاء الرسوم القانونية .
مراجعة موظف قبول املعامالت ملطابقة املعلومات مع الطلب املقدم وقبوهلا على النظام حسب
األصول (يتم التدقيق بعدم وجود قيد).
ادخال الوصل املايل . ادخال التعهد الشخصي او الكفالة املالية على شاشة الكفاالت.مراجعة أمني املكتب أو مساعده إلجازة الطلب.
التحويل اىل موظف التسجيل (للتأكد من البصمات والتقاط الصورة ) ويتم أخذ التوقيع .
حتويل الطلب إىل موظف األرشفة
ارسال امر الطباعة الكترونيا اىل مراكز الطباعة .
ارسال رسالة قصرية للمواطن إلعالمه جباهزية البطاقة
مراجعة موظف خدمة اجلمهور
التأكد من بيانات املواطن من خالل ادخال البصمة
ادخال الرقم السري للبطاقة اخلاص باملواطن
تسليمه بطاقة األحوال املدنية الذكية

رسوم اخلدمة
املستفيدة من اخلدمة
الفئات  5دنانري
الفئات املستفيدة من اخلدمة
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املؤسسات الشريكة يف تقدمي اخلدمة
الفئات املحاكم
املستفيدة من اخلدمة
املراكز األمنية

إصدار بطاقة األحوال املدنية الذكية بدل تالف
الفئات املستفيدة
مكان تقدمي اخلدمة

املواطنون االردنيون
مكاتب دائرة األحوال املدنية واجلوازات

التالفة
الفئاتالوثيقة
تقدمي الطلب من قبل الطالب صاحب
من اخلدمة
املستفيدة
يف حال القاصر يقدم الطلب من ويل األمر وال يقبل التوكيل وال التفويض هبا.
إحضار ما يثبت شخصية الطالب أو شهادة احد إفراد األسرة ممن حيملون وثائق رمسية.

شروط احلصول على اخلدمة

مشروحات دائرة املتابعة والتفتيش أو ختم املتابعة والتفتيش.
الفئات املستفيدة من اخلدمة
تعهد خطي.

الوثائق املطلوبة

إجراءات تقدمي اخلدمة

إثبات الشخصية ملقدم الطلب
صور شخصية ملونة عدد .2

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

وقت إجناز اخلدمة
دقيقةمن اخلدمة
املستفيدة
 13دقيقة الفئات
لالستالم.
للتسجيل 15

مراجعة مكتب خدمة اجلمهور.
ذكيةاخلدمة
املستفيدة من
الفئات
واحلصول على رقم الدور.
بطاقة أحوال
تعبئة منوذج طلب احلصول على
مراجعة أمني الصندوق الستيفاء الرسوم القانونية .
مراجعة موظف قبول املعامالت ملطابقة املعلومات مع الطلب املقدم وقبوهلا على النظام
حسب األصول (يتم التدقيق بعدم وجود قيد).
 ادخال الوصل املايل .مراجعة أمني املكتب أو مساعده إلجازة الطلب.
التحويل اىل موظف التسجيل (للتأكد من البصمات والتقاط الصورة ) ويتم أخذ
التوقيع .
حتويل الطلب إىل موظف األرشفة
ارسال امر الطباعة الكترونيا اىل مراكز الطباعة .
ارسال رسالة قصرية للمواطن إلعالمه جباهزية البطاقة
مراجعة موظف خدمة اجلمهور
التأكد من بيانات املواطن من خالل ادخال البصمة
ادخال الرقم السري للبطاقة اخلاص باملواطن
تسليمه بطاقة األحوال املدنية الذكية

رسوم اخلدمة
املستفيدة من اخلدمة
الفئات 3دنانري.

الفئات املستفيدة من اخلدمة
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املؤسسات الشريكة يف تقدمي اخلدمة
الفئات املستفيدة من اخلدمة

أخي املواطن أخيت املواطنة

حجز أو رهن البطاقة الشخصية
يعرضك للمسائلة القانونية
حيﺚ تنص املادة املادة(  ) 46من قانون األحوال املدنية رقم (  )9لسنة
 2001وتعديالته:
ال ﳚوز ألي شخص احلصول على أكثر من بطاقة شخصية واحدة أو دفتر
عائلة واحد  ،ويلتزم بﺈبراز أي منهما إىل اجلهات املختصة كلما طلب إليه
ذلك  ،كما ال ﳚوز ألي مسؤول يف هذه اجلهات االحتفاﻅ هبا أو حجزها ألي
سبب كان إال يف حاليت التزوير أو التالعب مع وجوب أشعار الدائرة بذلك .
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دائرة األحوال املدنية واجلوازات

أخي املواطن أخيت املواطنة
حجز أو رهن البطاقة الشخصية
يعرضك للمسائلة القانونية
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