التعليمات الخاصة بتجديد الجوازات السفر األردنية الدائمة
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London
)Instructions to Renew Jordanian Permanent Passport (JP1

يجب على صاحب العالقةة الضوةور صخاةيا فة ححةدم اراحةص حصةدار الجةواز عةواا عقةد الت ةدي إلس عقةد اكعةتالأ س لة للت ةد اة
صخاية صاحب العالقة ساطاب ة الاورة سالت د ا إلن صاحب العالقة على قيد الضياة ،س ل اقعا لإلعتغالل سالتزسير.
ح ا ان الجواز اقته المدة يجوز السفر عليه ف ط حلى االردن بت صيرة اباصره سعليه يت تجديده ف االردن دسن الرجوع حليقا.
ال يجوز حجراا إلي تغير إلس تاضيح ف اكع باللغتي إلس اضص الوالدة إلس تاريخ الميالد حال بعد الرجوع لدائرة األحوال المدنية
سالجوازات ف عمان حعتقادا ل رار ا لجقة التاضيح المختاة بالدائرة .ف حال رغب صاحب العالقة بتغير إلي ا المعلواات ف
البقد السابق يجب اراجعة التعليمات ف الضق تاضيح البيانات ف ال يد المدن .

لت دي طلب تجديد إلس تمديد جواز عفر إلردن دائ يرجى التكرأ بتزسيدنا بما يل -:
 .1تعبئة الطلب المرفق إلدناه بشكص ااص سساضح ،ستوقيعه ا قبص سالد الطفص حن ان قاصر.
 الي بص الطلب المرفق إلدناه المتكون ا صفضتي إلن يطبع على صفضة ساحدة. ف حال ون المت دأ إلقص ا ع  18عقة يجب ت دي حعتدعاا ا سالد الطفص بعدأ الممانعه لتجديد جواز السفر الدائ . .2صوره صخايه ساحده سصهادة صاحب العالقة ب ن الاور المرف ه ه لم دأ الطلب س ل بكتابة اكع سالتوقيع على ظهر الاوره.
 يرجى حلااق الاورة ف المكان المخاص ف الطلب سعدأ بسها. .3صور ع جواز السفر الضال ا صفضه  2حلى  ،5باكضافه حلى الافضه األخيره (صفضة اكضباره).
 يرجى عدأ قص القسخ إلس بسها إلس تاوير على سجه الافضة س ل لتسهيص حرعال الطلب حلى الجهات المختاة ف عمان. .4صوره ع اكقااة ف بريطانيا إلس إلي جقسية إلخرم.
 .5صوره ع دفتر خداة العل المؤجص بالقسبة لم ه اواليد دسن ع االربعي (سيعفى ص ا إل مص االربعي ا عمره حال ت داه
لطلب جواز عفر).
يت حصدار إلس ت جيص دفتر خداة العل ع طريق الملض ية العسكرية.
لإلعتفسار ع طريق الملض ية العسكرية يرجى اكتاال على (.)020 7937 9611

-

 .6صوره ع هوية األحوال المدنية ،ف حال انت الهوية اقتهية إلس تالفه يجب الت دأ بطلب الضاول على هوية جديدة.
 (كصدار إلس تجديد هوية صخاية يرجى تعبئة طلب الهوية الشخاية). .7حرفاق صوره ع دفتر العائلة عاري المفعول (ح ا ان دفتر العائلة اقته المده يجب تجديده) ،ف حال عدأ توفره يجب
ت دي طلب للضاول على دفتر العائلة للسير بمعاالة تجديد الجواز س ل قبص إلس إلثقاا ت دي طلب للضاول على الجواز.
-

السيدات اللوات ال زالت جوازات عفره ب عمائه قبص الزساج (إلي غير اظهر حع الزسج على جواز عفر الزسجه
ف صفضة األطفال) عليه ت دي طلب للضاول على دفتر عائلة بغض القظر ع جقسية الزسج.
(للت د ا تظهير حع الزسج على جواز عفر الزسجة إلنظر التعليمات ف الضق صفضة األطفال).
(كصدار دفتر عائلة يرجى تعبئة طلب دفتر العائلة).

 .8ف حالة حدسث الطالق يجب إلن يسجص ف المضا الشرعية ف األردن قبص ت دي المعاالة.
 صهادات الطالق الاادرة ا االردن يجب إلن تكون ااادق عليها ا الخارجية األردنية ،سه اعتمدة لدم السفارة. ال يوجد إلي رعوأ تاديق على الشهادات الت تمت الماادقة عليها ا الخارجية األردنية. .9كرعال المعاالة استعجلة حلى الجهات المختاة ف عمان يت حعتيفاا رعوأ حضافية على الطلب ()Postal order £40.00
ستستغرق اا بي ( )5-4إلعابيع ف حي تستغرق المعاالة المكتملة إلسراقها ساتطلباتها الغير استوفاة رعوأ حضافية ا ()10-7
إلعابيع ت ريبا ستعتمد على اواف ة الجهات المختاة ف عمان .ف حالة سجود اتطلبات إلخرم ا قبص الجهات المختاة ف األردن
عت وأ السفارة باكتاال بااحب العالقة ا إلجص تزسيدنا بهذه المتطلبات.
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عقد حعتالأ الطلب يت حرعاله حلى الجهات المختاة ف االردن للضاول على المواف ات.
عقد الضاول على المواف ات ا الجهات المختاة ف عمان يت تبليغ صاحب العالقة صخايا ا خالل الرق المسجص لديقا ف
الطلب س ل كرعال المطلوب إلدناه لقتمك ا حصدار إلس تمديد الجواز السفر الدائ :
 .1صور صخاية عدد ).(3
تعليمات الصور:
يجب إلن تكون الاور الونة حديثة ،ال ت بص الاور المسضوبة ع صور عاب ة سخاصة ح ا انت تؤثر على ن اا سسضوح الاورة عقد
حلت اطها حاعوبيا ،ما يجب إلن تكون الاور إلاااية (ال ت بص الاور الجانبية) ا ياس  4.5*3.5ع صريطة سضوح االاح الوجه فيها
جيدا سصهادة صاحب العالقة ب ن الاور المرف ة ه لم دأ الطلب س ل بكتابة اكع سالتوقيع على ظهر الاورة.
لألخوات اللوات يوع غطاا رإلس (حجاب) التكرأ بورسرة االحظة إلن يكون لون غطاا الرإلس اختلفا ع الخلفية البيواا للاورة.
 .2جواز عفره الضال (ت وأ السفارة بإلغاا جواز عفره سحب اا الت صيرات عليه سا ث حرجاعه حلى صاحب العالقة).
 .3رعوأ تجديد إلس تمديد الجواز السفر الدائ (.)£224.00 Postal Order
 .4رعوأ حصدار جواز عفر دائ ادته غير اقتهية إلس غير امتلئ سإلي اقهما عاري المفعول (.)£424.00 Postal Order
 ف حالة سجود إلطفال اوافيي حلى الجواز باألصص يجب اراجعة الضق حضافة الطفص على اوقع السفارة سيت حعتيفاا رعوأ اكضافةارة إلخرم على ص طفص.
 .5بالقسبة لآلنسة الغير اتزسجة يجب حرفاق إليوا ) (£20.00 Postal Orderبدل حقرار آنسة.
 .6إلي رعوأ حضافية تضدد ا عمان يت تبليغ صاحب العالقة بذل اثص تعهد إلس فالة عدلية إلس غير ل .
 .7كرعال المطلوب إلعاله ع طريق البريد يرجى حرعال اغلف بريدي فارغ اكتوب عليه اكع سالعقوان ساستوفى الطوابع
( (Special deliveryلقتمك ا حرجاع المعااالت بعد اكنتهاا اقها خالل حعبوعي .
-

-

بالقسبة للمعااالت ا جمهورية إليرلقدا يرجى حرعال اغلف بريدي فارغ اكتوب عليه اكع سالعقوان باكضافة حلى £10.00
ن دا لقتمك ا حعتيفاا طوابع ) (Special deliveryسحرجاع المعااالت بعد اكنتهاا اقها خالل حعبوعي .
السفارة غير اسؤسلة ع ف دان إلي اعاالة بالبريد.
All postal orders payable for Jordanian embassy

عاعات حعت بال المراجعي ف ال س ال قال :





عاعات المراجعة لل س ال قال تكون بي الساعة العاصرة صباحا سلغاية الساعة الواحدة ظهرا.
كعتالأ المعااالت تكون بي الساعة الثانية سالقاف ظهرا سلغاية الساعة الرابعة عارا.
لإلعتفسار ع إلي اعلواات ل يت عردها عاب ا يرجى حرعال بريد الكترسن على consulate.london@fm.gov.jo
إلس اكتاال بي الساعة الثانية عشر ظهرا سلغاية الساعة الثانية بعد الظهر على الرق التال :
: 02079373685

اع تضيات ال س ال قال ف عفارة المملكة االردنية الهاصمية/لقدن
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المملكة االردنية الهاشمية
وزارة الداخلية
دائرة االحوال المدنيه والجوازات
سفارة المملكة االردنية الهاشمية/لندن

نموذج طلب جواز سفر

ختم الصوره بختم السفاره /القنصليه

نوع الجواز
نوع الطلب

 oمؤقت ضفة غربية
o
 oتجديد /تمديد

دائم
o
 oأول مرة

o
بدل فاقد

الرقم الوطني  /الرقم المتسلسل

االسم

مؤقت/غزة
 oبدل تالف

o

مؤقت حاالت خاصه
 oفصل

مكان ورقم الملف

اسم األب

االسم األول

 oجواز لمهمه
 oإضافة

مكان ورقم القيد المدني

اسم الجد

الجنس

اسم العائلة

اللغة العربية
اللغة االنجليزية

مكان وتاريخ الوالدة
/

اسم األم عربي  /انجليزي

مكان العمل

المهنة

/

الحالة االجتماعية

أعزب

o

متزوج

o

مطلق

o

o

أرمل

اسم الزوجة  /الزوج
والجنسيه
رقم جواز السفر المراد

تاريخ الصدور

مكان الصدور

تجديده/تمديده

/
هل تحمل جنسيه اخرى؟

نعم

o

االسم حسب الجنسيه االخرى
هل تحمل تصريح احتالل؟

 oال

نعم

هل تحمل دفتر خدمة علم؟

o

نعم

o

ال

هل سبق لك الخدمة العسكرية؟

o

نعم

o

ال

مكان االقامة الحالي

/

/

لون بطاقة الجسور
/
مؤجل لغاية
اسم الوحدة
الرقم العسكري

/

اسم مقدم الطلب :

رقم العمارة واسم الشارع
المدينه والرمز البريدي
البريد االلكتروني
رقم الهاتف

توقيعــــه
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/

اسم دولة الجنسيه

 oال

o
تاريخ آخر خروج حسب تصريح االحتالل

تاريخ االنتهاء

/

/

أسماء األبناء المراد إضافتهم على جواز السفر
االسم (عربي /انجليزي)
الرقم الوطني
الرقم

مكان وتاريخ الوالدة
/
/
/
/

-1
-2
-3
-4

الجنس
/
/
/
/

معلومات جواز السفر المراد اضافة االبناء عليه
اسم صاحب الجواز
الرقم الوطني /الرقم المتسلسل
رقم جواز السفر
مكان وتاريخ الصدور
 .اقر بانني غير متزوجه وغير مرتبطه بعقد زواج (اذا كان مقدم الطلب انسه).
 oاالسم والتوقيع ........................................................................................ /
 .أقر بأن جميع المعلومات صحيحه وبعكس ذلك اتحمل المسؤوليه القانونيه.
 oاالسم والتوقيع ........................................................................................ /
الستعمال السفاره /القنصليه الرسمي

مشروحات موظف القبول :

اسم وتوقيع وختم موظف القبول

موافقة السفير أو من يفوضه ................................................... :

معلومات جواز السفر الجديد
قيمة الرسوم المستوفاه /طوابع قنصليه

رقم الجواز

تاريخ االصدار

/
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/

تاريخ االنتهاء

/

/

