الزؼل٘وبد الخبصخ إلصاا وْاااد الفل ارأ نً٘خ رأّ ه ح
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London
)Instructions to Issue Jordanian Passport for First Time (JP2

ٗجت ػلٔ صبدت الؼالهخ الذضْ شخص٘ب كٖ إدآ ه ادل إصاا الجْاا سْاء ػٌا الزواٗن أّ ػٌا اإلسزالم ّذلك للزأكا هي شخص٘خ صابدت
الؼالهخ ّهطبثوخ الصْ ح ّالزأكا هي أى صبدت الؼالهخ ػلٔ ه٘ا الذ٘بحّ ،ذلك هٌؼب لإلسزـال ّالززّٗ .

ال ٗجْا إو اء إٔ رـ٘ أّ رصذ٘خ كٖ اإلسن ثبللـز٘ي أّ هذل الْالنح أّ رب ٗخ الو٘الن إال ثؼا ال وْع لاائ ح ارأدْا الواً٘خ
ّالجْاااد كٖ ػوبى إسزٌبنا لو ا هي لجٌخ الزصذ٘خ الوخزصخ ثبلاائ ح .كٖ دب ؿت صبدت الؼالهخ ثزـ٘ إٔ هي الوؼلْهبد كٖ
الجٌا الفبثن ٗجت ه اوؼخ الزؼل٘وبد كٖ هلذن رصذ٘خ الج٘بًبد كٖ الو٘ا الواًٖ.

لزواٗن طلت إصاا وْاا سل ا نًٖ رأّ ه ح ٗ ؤ الزك م ثززّٗاًب ثوب ٗلٖ-:
 .1رؼجئخ الطلت الو كن أنًبٍ ثشكل كبهل ّّاضخّ ،رْه٘ؼَ هي هجل ّالا الطلل إى كبى هبص .
 ٗجت طجبػخ الطلت الو كن أنًبٍ ػلٔ صلذز٘ي هٌلصلز٘ي. ٗصا وْاا سل لإلثي الوبص ثوْاكوخ ّالاٍ (أّ) ّالارَ إذا كبًذ أ نً٘خ الجٌف٘خ ثش ط أى ركْى الؼالهخ الزّو٘خ هبئوخ ،أهباال نً٘خ الوطل وخ ك٘وكٌِب إصاا وْاا سل إلثٌِب اال نًٖ الوبص ثوْوت دجخ ّصبٗخ هؤهزخ صبن ح ػي الوذكوخ الش ػ٘خ
رخْلِب ذلك ص ادخ.
.2
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صْ ٍ شخصَ٘ ّاداٍ ٗ( .ؤ إلصبم الصْ ح كٖ الوكبى الوخصص كٖ الطلت ّػام كجفِب).
إ كبم صْ ػي وْاااد سل ارأة ّارأمّ ،صْ ٍ ػي صلذخ إضبكخ الطلل إذا كبى هضبف إلٔ أدا وْاإ سل ّالاَٗ.
صْ ٍ ػي اإلهبهخ كٖ ث ٗطبً٘ب أّ إٔ وٌف٘خ أخ ٓ.
صْ ػي نكز خاهخ الؼلن الوؤول ثبلٌفجخ لوي ُن نّى سي اال ثؼ٘ي:
 ٗؼلٔ كل هي أكول اال ثؼ٘ي هي ػو ٍ دب رواهَ لطلت وْاا سل .ٗ -زن إصاا أّ رأو٘ل نكز خاهخ الؼلن ػي ط ٗن الولذو٘خ الؼفك ٗخ ،لإلسزلفب ٗ ؤ اإلرصب ػلٔ (.)020 7937 9611

 .6ثبلٌفجخ لوواهٖ الطلب الـ٘ هفجل٘ي هاً٘ب فً دفتر العائلة (ال ٗذول هن ّطٌٖ) ٗ ؤ رصاٗن شاِبناد الوا٘الن ارأصال هاي الخب و٘اخ
الج ٗطبً٘خ هغ الز ووخ إلٔ اللـخ الؼ ث٘خ.
سْم رصاٗن إٔ شِبنح روذ الوصبنهخ ػلِ٘ب هي الخب و٘خ الج ٗطبً٘خ (.)£20.00 Postal order
سْم رصاٗن إٔ ر ووخ إلٔ الؼ ث٘خ (.)£20.00 Postal order
 كٖ دبلخ ّوْن شِبناد ه٘الن صبن ٍ ثبللـخ الؼ ث٘خ ٗزن رصاٗوِب هي خب و٘خ ذلك الجلا ّهي ثن هي سلب رٌب كٖ ذلك الجلا. .7صْ ٍ ػي ُْٗخ ارأدْا الواً٘خ ،كٖ دب كبًذ الِْٗخ هٌزِ٘خ أّ ربللَ ٗجت الزوام ثطلت الذصْ ػلٔ ُْٗخ واٗاح.
 (إلصاا أّ رجاٗا ُْٗخ شخص٘خ ٗ ؤ رؼجئخ طلت الِْٗخ الشخص٘خ). .8إ كبم صْ ٍ ػي نكز الؼبئلخ سب ٕ الولؼْ (إذا كبى نكز الؼبئلخ هٌزِٖ الواٍ ٗجت رجاٗاٍ) ،كٖ دب ػام رْك ٍ ٗجت رواٗن
طلت للذصْ ػلٔ نكز الؼبئلخ للف٘ ثوؼبهلخ رجاٗا الجْاا ّذلك هجل أّ أثٌبء رواٗن طلت للذصْ ػلٔ الجْاا.
-

الف٘ااد اللْارٖ ال االذ وْاااد سل ُي ثأسوبئِي هجل الزّاج (إٔ ؿ٘ هظِ إسن الزّج ػلٔ وْاا سل الزّوَ كٖ
صلذخ ارأطلب ) ػلِ٘ي رواٗن طلت للذصْ ػلٔ نكز ػبئلخ ثـض الٌظ ػي وٌف٘خ الزّج.
(للزأكا هي رظِ٘ إسن الزّج ػلٔ وْاا سل الزّوخ أًظ الزؼل٘وبد كٖ هلذن صلذخ ارأطلب ).
(إلصاا نكز ػبئلخ ٗ ؤ رؼجئخ طلت نكز الؼبئلخ).

 .9كٖ دبلخ داّس الطالم ٗجت أى ٗفجل كٖ الوذبكن الش ػ٘خ كٖ ارأ نى هجل رواٗن الوؼبهلخ.
 شِبناد الطالم الصبن ح هي اال نى ٗجت أى ركْى هصبنم ػلِ٘ب هي الخب و٘خ ارأ نً٘خ ُّٖ ،هؼزواح لآ الفلب ح. ال ْٗوا إٔ سْم رصاٗن ػلٔ الشِبناد الزٖ روذ الوصبنهخ ػلِ٘ب هي الخب و٘خ ارأ نً٘خ.رفزـ م هؼبهلخ رواٗن طلت إلصاا وْاا سل أ نًٖ رأّ ه ح ّالوفزْكٖ للوزطلجبد أػالٍ أسجْع ّادا ش ٗطخ صالد٘خ الْثبئن
الالاهخ (نكز ػبئلخُْٗ ،خ شخص٘خ ،نكز خاهخ الؼلن) ّرؼزوا ػلٔ هْاكوخ الجِبد الوخزصخ كٖ ػوبى .كٖ دبلخ ّوْن هزطلجبد أخ ٓ هي
هجل الجِبد الوخزصخ سزوْم الفلب ح ثبلزْاصل هغ صبدت الؼالهخ هي أول رزّٗاًب ثِذٍ الوزطلجبد.
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ػٌا إسزالم الطلت ٗزن إ سبلَ إلٔ الجِبد الوخزصخ كٖ ارأ نى للذصْ ػلٔ الوْاكوبد ّػٌا الذصْ ػلِ٘ب ٗزن رجل٘ؾ صبدت
الؼالهخ شخص٘ب هي خال ال هن الوفجل لاٌٗب كٖ الطلت ّذلك إل سب الوطلْة أنًبٍ:
ٗ زن إصاا وْاا الفل اال نًٖ رأّ ه ح خال ْٗم ّادا ثؼا إسز٘لبء هبٗلٖ:
 .1صْ شخص٘خ ػان )ٗ .(3جت أى ركْى الصْ هلًْخ داٗثخ ،ال روجل الصْ الوفذْثخ ػي صْ سبثوخ ّخبصخ إذا كبًذ رؤث ػلٔ ًوبء
ّّضْح الصْ ح ػٌا إلزوبطِب دبسْث٘ب ،كوب ٗجت أى ركْى الصْ أهبه٘خ (ال روجل الصْ الجبًج٘خ) هو٘بس  4.5*3.5سن ش ٗطخ ّضْح
هالهخ الْوَ كِ٘ب و٘اا ّشِبنح صبدت الؼالهخ ثأى الصْ الو كوخ ُٖ لووام الطلت ّذلك ثكزبثخ اإلسن ّالزْه٘غ ػلٔ ظِ الصْ ح.
لألخْاد اللْارٖ ٗضؼي ؿطبء أس (دجبة) الزك م ثض ّ ح هالدظخ أى ٗكْى لْى ؿطبء ال أس هخزللب ػي الخلل٘خ الج٘ضبء للصْ ح.

سْم إصاا وْاا سل أ نًٖ رأّ ه ح رذذ سي .)£124.00 Postal order( 16
سْم إصاا وْاا سل أ نًٖ رأّ ه ٍ كْم سي .)£224.00 Postal order( 16

.2
.3

إل سب الوطلْة أػالٍ ػي ط ٗن الج ٗا ٗ ؤ إ سب هـلق ث ٗإ كب ؽ هكزْة ػلَ٘ اإلسن ّالؼٌْاى ّهفزْكٔ الطْاثغ
( (Special deliveryلٌزوكي هي إ وبع الوؼبهالد ثؼا اإلًزِبء هٌِب.
-

ثبلٌفجخ للوؼبهالد الوواهخ هي هجل اال نً٘٘ي الوو٘و٘ي كٖ ووِْ ٗخ أٗ لٌاا ٗ ؤ إ سب هـلق ث ٗإ كب ؽ هكزْة ػلَ٘ اإلسن
ّالؼٌْاى ثبإلضبكخ إلٔ ً £10.00واا لٌزوكي هي إسز٘لبء طْاثغ )ّ (Special deliveryإ وبع الوؼبهالد ثؼا اإلًزِبء هٌِب.
الفلب ح ؿ٘ هفؤّلخ ػي كوااى إٔ هؼبهلخ ثبلج ٗا.

سبػبد إسزوجب الو اوؼ٘ي كٖ الوفن الوٌصلٖ:





سبػبد الو اوؼخ للوفن الوٌصلٖ ركْى ث٘ي الفبػخ الؼبش ح صجبدب ّلـبٗخ الفبػخ الْاداح ظِ ا.
إلسزالم الوؼبهالد ركْى ث٘ي الفبػخ الثبً٘خ ّالٌصق ظِ ا ّلـبٗخ الفبػخ ال اثؼخ ػص ا.
لإلسزلفب ػي إٔ هؼلْهبد لن ٗزن س نُب سبثوب ٗ ؤ إ سب ث ٗا الكز ًّٖ ػلٔ consulate.london@fm.gov.jo
أّ اإلرصب ث٘ي الفبػخ الؼبش ح صجبدب ّلـبٗخ الفبػخ الثبلثخ ثؼا الظِ ػلٔ ال هن الزبلٖ:
: 02079373685

هغ رذ٘بد الوفن الوٌصلٖ كٖ سلب ح الوولكخ اال نً٘خ الِبشو٘خ/لٌاى
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المملكة االردنٌة الهاشمٌة
وزارة الداخلٌة
دائرة االحوال المدنٌه والجوازات
سفارة المملكة االردنٌة الهاشمٌة/لندن

نموذج طلب جواز سفر

ختم الصوره بختم السفاره /القنصلٌه

نوع الجواز
نوع الطلب

 oمؤقت ضفة غربٌة
o
 oتجدٌد /تمدٌد

دائم
o
 oأول مرة

o
بدل فاقد

الرقم الوطنً  /الرقم المتسلسل

االسم

مؤقت/غزة
 oبدل تالف

o

مؤقت حاالت خاصه
 oفصل

مكان ورقم الملف

اسم األب

االسم األول

 oجواز لمهمه
 oإضافة

مكان ورقم القٌد المدنً

اسم الجد

الجنس

اسم العائلة

اللغة العربٌة
اللغة االنجلٌزٌة

مكان وتارٌخ الوالدة
/

اسم األم عربً  /انجلٌزي

مكان العمل

المهنة

/

الحالة االجتماعٌة

أعزب

o

متزوج

o

مطلق

o

o

أرمل

اسم الزوجة  /الزوج
والجنسٌه
رقم جواز السفر المراد

تارٌخ الصدور

مكان الصدور

تجدٌده/تمدٌده

/
هل تحمل جنسٌه اخرى؟

نعم

o

االسم حسب الجنسٌه االخرى
هل تحمل تصرٌح احتالل؟

 oال

نعم

هل تحمل دفتر خدمة علم؟

o

نعم

o

ال

هل سبق لك الخدمة العسكرٌة؟

o

نعم

o

ال

مكان االقامة الحالً

/

/

لون بطاقة الجسور
/
مؤجل لغاٌة
اسم الوحدة
الرقم العسكري

/

اسم مقدم الطلب :

رقم العمارة واسم الشارع
المدٌنه والرمز البرٌدي
البرٌد االلكترونً
رقم الهاتف

توقٌعــــه
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/

اسم دولة الجنسٌه

 oال

o
تارٌخ آخر خروج حسب تصرٌح االحتالل

تارٌخ االنتهاء

/

/

أسماء األبناء المراد إضافتهم على جواز السفر
االسم (عربً /انجلٌزي)
الرقم الوطنً
الرقم

مكان وتارٌخ الوالدة
/
/
/
/

-1
-2
-3
-4

الجنس
/
/
/
/

معلومات جواز السفر المراد اضافة االبناء علٌه
اسم صاحب الجواز
الرقم الوطنً /الرقم المتسلسل
رقم جواز السفر
مكان وتارٌخ الصدور
موافقة ولً األمر /المانع من صرف جواز سفر لـ .......................................................................
 .اقر باننً غٌر متزوجه وغٌر مرتبطه بعقد زواج (اذا كان مقدم الطلب انسه).
 oاالسم والتوقٌع ........................................................................................ /
 .أقر بأن جمٌع المعلومات صحٌحه وبعكس ذلك اتحمل المسؤولٌه القانونٌه.
 oاالسم والتوقٌع ........................................................................................ /
الستعمال السفاره /القنصلٌه الرسمً

مشروحات موظف القبول :

اسم وتوقٌع وختم موظف القبول

موافقة السفٌر أو من ٌفوضه ................................................... :

معلومات جواز السفر الجدٌد
قٌمة الرسوم المستوفاه /طوابع قنصلٌه

رقم الجواز

تارٌخ االصدار
/
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/

تارٌخ االنتهاء
/

/

