انزؼهًٛبد انخبصخ إلصذاس جٕاصاد انسفش األسدَٛخ انجذل ربنف
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London
)Instructions to Isuued Damaged Jordanian Passport (JP3

ٚجت ػهٗ صبدت انؼاللخ انذضٕس شخصٛب ف ٙإدذٖ يشادم إصذاس انجٕاص سٕاء ػُذ انزمذٚى أٔ ػُذ اإلسزالو ٔرنك نهزأكذ يٍ شخصٛخ صابدت
انؼاللخ ٔيطبثمخ انصٕسح ٔانزأكذ يٍ أٌ صبدت انؼاللخ ػهٗ لٛذ انذٛبحٔ ،رنك يُؼب نإلسزـالل ٔانزضٔٚش.

ال ٚجٕص إجشاء أ٘ رـٛش أٔ رصذٛخ ف ٙاإلسى ثبنهـز ٍٛأٔ يذم انٕالدح أٔ ربسٚخ انًٛالد إال ثؼذ انشجٕع نذائشح األدٕال انًذَٛخ
ٔانجٕاصاد ف ٙػًبٌ إسزُبدا نمشاس يٍ نجُخ انزصذٛخ انًخزصخ ثبنذائشح .ف ٙدبل سؿت صبدت انؼاللخ ثزـٛش أ٘ يٍ انًؼهٕيبد فٙ
انجُذ انسبثك ٚجت يشاجؼخ انزؼهًٛبد ف ٙيهذك رصذٛخ انجٛبَبد ف ٙانمٛذ انًذَ.ٙ

ف ٙدبنخ رمذٚى طهت انذصٕل ػهٗ انجٕاص سفش أسدَ ٙثذل ربنف ٚشجٗ انزكشو ثزضٔٚذَب ثًب ٚه-:ٙ
ٚ .1جت إدضبس انجٕاص انزبنف ٔرمذًٚخ نهسفبسح يٍ لجم صبدت انؼاللخ شخصٛب نُزًكٍ يٍ إسسبنّ إنٗ ػًبٌ يغ انًؼبيهخ نٛزى انًٕافمخ
ػهٗ إصذاس جٕاص دائى جذٚذ ثذل ربنف.
 .2رمذٚى إسزذػبء ػهٗ ٔسلّ ثٛضبء يٕجّ إنٗ انسفٛش االسدَ ٙف ٙنُذٌ ٚفٛذ انسجت انز٘ أرهف انجٕاص ثًٕججّ.
 .3رؼجئخ انطهت انًشفك أدَبِ ثشكم كبيم ٔٔاضخ ٔيٕلغ يٍ صبدت انؼاللخ شخصٛب.
 ٚجت طجبػخ انطهت انًشفك أدَبِ ػهٗ صفذز ٍٛيُفصهز.ٍٛ .4صٕسِ شخصٔ ّٛادذِٚ( .شجٗ إنصبق انصٕسح ف ٙانًكبٌ انًخصص ف ٙانطهت ٔػذو كجسٓب).
 .5صٕسِ ػٍ اإللبيخ ف ٙثشٚطبَٛب أٔ أ٘ جُسٛخ أخشٖ.
 .6صٕس ػٍ دفزش خذيخ انؼهى انًؤجم ثبنُسجخ نًٍ ْى دٌٔ سٍ االسثؼٍٛ
 ٚؼفٗ كم يٍ أكًم االسثؼ ٍٛيٍ ػًشِ دبل رمذيّ نطهت جٕاص سفش. ٚزى إصذاس أٔ رأجٛم دفزش خذيخ انؼهى ػٍ طشٚك انًهذمٛخ انؼسكشٚخ ،نإلسزفسبس ٚشجٗ اإلرصبل ػهٗ (.)020 7937 9611 .7صٕسِ ػٍ ْٕٚخ األدٕال انًذَٛخ ،ف ٙدبل كبَذ انٕٓٚخ يُزٓٛخ أٔ ربنفّ ٚجت انزمذو ثطهت انذصٕل ػهٗ ْٕٚخ جذٚذح.
 (إلصذاس أٔ رجذٚذ ْٕٚخ شخصٛخ ٚشجٗ رؼجئخ طهت انٕٓٚخ انشخصٛخ). .8إسفبق صٕسِ ػٍ دفزش انؼبئهخ سبس٘ انًفؼٕل (إرا كبٌ دفزش انؼبئهخ يُزٓ ٙانًذِ ٚجت رجذٚذِ) ،ف ٙدبل ػذو رٕفشِ ٚجت رمذٚى
طهت نهذصٕل ػهٗ دفزش انؼبئهخ نهسٛش ثًؼبيهخ رجذٚذ انجٕاص ٔرنك لجم أٔ أثُبء رمذٚى طهت نهذصٕل ػهٗ انجٕاص.
-

انسٛذاد انهٕار ٙال صانذ جٕاصاد سفشٍْ ثأسًبئٍٓ لجم انضٔاج (أ٘ ؿٛش يظٓش إسى انضٔج ػهٗ جٕاص سفش انضٔجّ فٙ
صفذخ األطفبل) ػه ٍٓٛرمذٚى طهت نهذصٕل ػهٗ دفزش ػبئهخ ثـض انُظش ػٍ جُسٛخ انضٔج.
(نهزأكذ يٍ رظٓٛش إسى انضٔج ػهٗ جٕاص سفش انضٔجخ أَظش انزؼهًٛبد ف ٙيهذك صفذخ األطفبل).
(إلصذاس دفزش ػبئهخ ٚشجٗ رؼجئخ طهت دفزش انؼبئهخ).

 .9ف ٙدبنخ دذٔس انطالق ٚجت أٌ ٚسجم ف ٙانًذبكى انششػٛخ ف ٙاألسدٌ لجم رمذٚى انًؼبيهخ.
 شٓبداد انطالق انصبدسح يٍ االسدٌ ٚجت أٌ ركٌٕ يصذلخ يٍ انخبسجٛخ األسدَٛخ ْٙٔ ،يؼزًذح نذٖ انسفبسح. -ال ٕٚجذ أ٘ سسٕو رصذٚك ػهٗ انشٓبداد انز ٙرًذ انًصبدلخ ػهٓٛب يٍ انخبسجٛخ األسدَٛخ.

رسازـشق يؼبيهاخ رماذٚى طهات إلصاذاس جإاص سافش أسدَا ٙػٕضاب ػاٍ انجاذل رابنف ٔانًسازٕف ٙنهًزطهجابد أػاالِ ياٍ ( 5أٚابو – شآش)ٍٚ
ششٚطخ صالدٛخ انٕثبئك انالصيخ (دفزش ػبئهخْٕٚ ،خ شخصٛخ ،دفزش خذيخ انؼهاى) ٔرؼزًاذ ػهاٗ يٕافماخ انجٓابد انًخزصاخ فا ٙػًابٌ .فا ٙدبناخ
ٔجٕد يزطهجبد أخشٖ يٍ لجم انجٓبد انًخزصخ ف ٙاألسدٌ سزمٕو انسفبسح ثبإلرصبل ثصبدت انؼاللخ يٍ أجم رضٔٚذَب ثٓزِ انًزطهجبد.
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ػُذ إسزالو انطهت ٚزى إسسبنّ إنٗ انجٓبد انًخزصخ ف ٙاألسدٌ نهذصٕل ػهٗ انًٕافمبد ٔػُذ انذصٕل ػهٓٛب ٚزى رجهٛؾ صبدت
انؼاللخ شخصٛب يٍ خالل انشلى انًسجم نذُٚب ف ٙانطهت ٔرنك إلسسبل انًطهٕة أدَبِ:
ٌ تم إصدار جواز السفر االردنً عوضا عن البدل التالف خالل ٌوم واحد بعد إستٌفاء ماٌلً:
 .1صٕس شخصٛخ ػذد )ٚ .(3جت أٌ ركٌٕ انصٕس يهَٕخ دذٚثخ ،ال رمجم انصٕس انًسذٕثخ ػٍ صٕس سبثمخ ٔخبصخ إرا كبَذ رؤثش ػهٗ َمبء
ٔٔضٕح انصٕسح ػُذ إنزمبطٓب دبسٕثٛب ،كًب ٚجت أٌ ركٌٕ انصٕس أيبيٛخ (ال رمجم انصٕس انجبَجٛخ) يمٛبط  4.5*3.5سى ششٚطخ ٔضٕح
ياليخ انٕجّ فٓٛب جٛذا ٔشٓبدح صبدت انؼاللخ ث أٌ انصٕس انًشفمخ ْ ٙنًمذو انطهت ٔرنك ثكزبثخ اإلسى ٔانزٕلٛغ ػهٗ ظٓش انصٕسح.
نألخٕاد انهٕارٚ ٙضؼٍ ؿطبء سأط (دجبة) انزكشو ثضشٔسح يالدظخ أٌ ٚكٌٕ نٌٕ ؿطبء انشأط يخزهفب ػٍ انخهفٛخ انجٛضبء نهصٕسح.

 .2جٕاص سفشِ انذبن( ٙرمٕو انسفبسح ثئسسبل انجٕاص انسفش انذائى انجذل انزبنف إنٗ ػًبٌ ٔال ٚزى إسزشجبػّ).
 .3سسٕو إصذاس جٕاص سفش أسدَ ٙثذل ربنف (.)£424.00 Postal order
 ف ٙدبنخ ٔجٕد أطفبل يضبف ٍٛٛإنٗ انجٕاص ثبألصم ٚجت يشاجؼخ يهذك إضبفخ انطفم ػهٗ يٕلغ انسفبسح ٔٚزى إسزٛفبء سسٕو اإلضبفخيشح أخشٖ ػٍ كم طفم ٚشاد إضبفزّ إنٗ انجٕاص انجذٚذ.
 -أ٘ سسٕو إضبفٛخ رذذد يٍ ػًبٌ ٚزى رجهٛؾ صبدت انؼاللخ ثزنك يثم رؼٓذ أٔ كفبنخ ػذنٛخ أٔ ؿٛش رنك.

إلسسبل انًطهٕة أػالِ ػٍ طشٚك انجشٚذ ٚشجٗ إسسبل يـهف ثشٚذ٘ فبسؽ يكزٕة ػه ّٛاإلسى ٔانؼُٕاٌ ٔيسزٕفٗ انطٕاثغ
( (Special deliveryنُزًكٍ يٍ إسجبع انًؼبيالد ثؼذ اإلَزٓبء يُٓب.
-

ثبنُسجخ نهًؼبيالد انًمذيخ يٍ لجم االسدَ ٍٛٛانًم ًٍٛٛف ٙجًٕٓسٚخ أٚشنُذا ٚشجٗ إسسبل يـهف ثشٚذ٘ فبسؽ يكزٕة ػه ّٛاإلسى
ٔانؼُٕاٌ ثبإلضبفخ إنٗ َ £10.00مذا نُزًكٍ يٍ إسزٛفبء طٕاثغ )ٔ (Special deliveryإسجبع انًؼبيالد ثؼذ اإلَزٓبء يُٓب.
انسفبسح ؿٛش يسؤٔنخ ػٍ فمذاٌ أ٘ يؼبيهخ ثبنجشٚذ.

سبػبد إسزمجبل انًشاجؼ ٍٛف ٙانمسى انمُصه:ٙ





سبػبد انًشاجؼخ نهمسى انمُصه ٙركٌٕ ث ٍٛانسبػخ انؼبششح صجبدب ٔنـبٚخ انسبػخ انٕادذح ظٓشا.
إلسزالو انًؼبيالد ركٌٕ ث ٍٛانسبػخ انثبَٛخ ٔانُصف ظٓشا ٔنـبٚخ 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 ٔنـبٚخ انسبػخ انثبنثخ ثؼذ انظٓش ػهٗ انشلى انزبن:ٙ
: 02079373685

يغ رذٛبد انمسى انمُصه ٙف ٙسفبسح انًًهكخ االسدَٛخ انٓبشًٛخ/نُذٌ
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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
/

/

