التعلٌمات الخاصة بتجدٌد الجوازات السفر األردنٌة
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London
)Instructions to Renew Jordanian Passport (JP1

ٚجت ػهٗ صبدت انؼاللةخ انذوةٕش صياةٛب فة ٙحدة ٖ يحادةم حصة اش انجةٕاء عةٕاا ػُة انزمة ٚى إلٔ ػُة اكعةزالو ٔ نة نهز ة يةٍ
صياٛخ صبدت انؼاللخ ٔيطبثمخ انإشح ٔانز يٍ إلٌ صبدت انؼاللخ ػهٗ ل ٛانذٛبح ٔ ،ن يُؼب نإلعزـالل ٔانززٔٚح.
ح ا بٌ انجٕاء يُزٓ ٙانً ح ٚجٕء انسفح ثّ فمط حنٗ انًًهكخ صحٚطخ دجز رذ حح يجبصحِ حنٗ االشدٌ ٔػهٚ ّٛزى رج  ِ ٚفة ٙإل٘ دائةحح
ربثؼّ ن ائحح االدٕال انً َٛخ دٌٔ انحجٕع حنُٛب.
ال ٚجٕء حجحاا إل٘ رـٛح إلٔ راذٛخ ف ٙاكعى ثبنهـز ٍٛإلٔ يذم انٕالدح إلٔ ربشٚخ انًٛالد حال ثؼ انحجٕع ن ائحح األدٕال انً َٛخ
ٔانجٕاءاد ف ٙػًبٌ حعزُبدا نمحاش يٍ نجُخ انزاذٛخ انًيزاخ ثبن ائحح .ف ٙدبل شؿت صبدت انؼاللخ ثزـٛح إل٘ يٍ انًؼهٕيبد فٙ
انجُ انسبثك ٚجت يحاجؼخ انزؼهًٛبد ف ٙيهذك راذٛخ انجٛبَبد ف ٙانم ٛانً َ.ٙ

نزم ٚى طهت رج  ٚجٕاء عفح إلشدَٚ ٙحجٗ انزكحو ثززَٔ ٚب ثًب ٚه-:ٙ
 .1رؼجئخ انطهت انًحفك إلدَبِ ثشكم بيم ٔٔاضخ ٔيٕلغ يٍ صبدت انؼاللخ صياٛب.
 ٚجت طجبػخ انطهت انًحفك إلدَبِ ػهٗ صفذز ٍٛيُفاهز.ٍٛ ٚا ش جٕاء عفح نإلثٍ انمبصح ثًٕافمخ ٔان ِ (إلٔ) ٔان رّ ح ا بَذ إلشدَٛخ انجُسٛخ ثشحط إلٌ ركٌٕ انؼاللخ انزٔجٛخ لبئًخ ،إليباالشدَٛخ انًطهمخ فًٛكُٓب حص اش جٕاء عفح كثُٓب االشدَ ٙانمبصح ثًٕجت دجخ ٔصبٚخ يؤلزخ صبدشح ػٍ انًذكًخ انشحػٛخ
ريٕنٓب ن صحادخ.
 .2صٕشِ صيأ ّٛاد ِٚ( .حجٗ حنابق انإشح ف ٙانًكبٌ انًياص ف ٙانطهت ٔػ و جسٓب).
 .3صٕش ػٍ جٕاء انسفح انذبن ٙيٍ صفذّ  2حنٗ  ،5ثبكضبفّ حنٗ انافذّ األخٛحِ (صفذخ اكضجبشِ).
 .4صٕشِ ػٍ اكلبيخ ف ٙثحٚطبَٛب إلٔ إل٘ جُسٛخ إلخحٖ.
 .5صٕش ػٍ دفزح خ يخ انؼهى انًؤجم ثبنُسجخ نًٍ ْى دٌٔ عٍ االشثؼ:ٍٛ
 ٚؼفٗ م يٍ إل ًم االشثؼ ٍٛيٍ ػًحِ دبل رم يّ نطهت جٕاء عفح. ٚزى حص اش إلٔ ر جٛم دفزح خ يخ انؼهى ػٍ طحٚك انًهذمٛخ انؼسكحٚخ ،نإلعزفسبش ٚحجٗ اكرابل ػهٗ (.)020 7937 9611 .6صٕشِ ػٍ ْٕٚخ األدٕال انً َٛخ ،ف ٙدبل بَذ انٕٓٚخ يُزٓٛخ إلٔ ربنفّ ٚجت انزم و ثطهت انذإل ػهٗ ْٕٚخ ج  ٚح.
 (كص اش إلٔ رج ْٕٚ ٚخ صياٛخ ٚحجٗ رؼجئخ طهت انٕٓٚخ انشياٛخ). .7حشفبق صٕشِ ػٍ دفزح انؼبئهخ عبش٘ انًفؼٕل (ح ا بٌ دفزح انؼبئهخ يُزٓ ٙانً ِ ٚجت رج  ،)ِ ٚف ٙدبل ػ و رٕفحِ ٚجت رم ٚى طهت
نهذإل ػهٗ دفزح انؼبئهخ نهسٛح ثًؼبيهخ رج  ٚانجٕاء ٔ ن لجم إلٔ إلثُبا رم ٚى طهت نهذإل ػهٗ انجٕاء.
-

انس ٛاد انهٕار ٙال ءانذ جٕاءاد عفحٍْ ث عًبئٍٓ لجم انزٔاج (إل٘ ؿٛح يظٓح حعى انزٔج ػهٗ جٕاء عفح انزٔجّ فٙ
صفذخ األطفبل) ػه ٍٓٛرم ٚى طهت نهذإل ػهٗ دفزح ػبئهخ ثـض انُظح ػٍ جُسٛخ انزٔج.
(نهز يٍ رظٓٛح حعى انزٔج ػهٗ جٕاء عفح انزٔجخ إلَظح انزؼهًٛبد ف ٙيهذك صفذخ األطفبل).
(كص اش دفزح ػبئهخ ٚحجٗ رؼجئخ طهت دفزح انؼبئهخ).

 .8ف ٙدبنخ د ٔس انطالق ٚجت إلٌ ٚسجم ف ٙانًذب ى انشحػٛخ ف ٙاألشدٌ لجم رم ٚى انًؼبيهخ.
 صٓبداد انطالق انابدشح يٍ االشدٌ ٚجت إلٌ ركٌٕ يابدق ػهٓٛب يٍ انيبشجٛخ األشدَٛخ ْٙٔ ،يؼزً ح ن ٖ انسفبشح. -ال ٕٚج إل٘ شعٕو را ٚك ػهٗ انشٓبداد انز ٙرًذ انًابدلخ ػهٓٛب يٍ انيبشجٛخ األشدَٛخ.

رسزـحق يؼبيهخ رم ٚى طهت نزج  ٚجٕاء انسفح االشدَٔ ٙانًسزٕف ٙنهًزطهجبد إلػالِ إلعجٕع ٔاد صحٚطخ صالدٛخ انٕثبئك انالءيخ (دفزح
ػبئهخْٕٚ ،خ صياٛخ ،دفزح خ يخ انؼهى) ٔرؼزً ػهٗ يٕافمخ انجٓبد انًيزاخ ف ٙػًبٌ .ف ٙدبنخ ٔجٕد يزطهجبد إلخحٖ يٍ لجم انجٓبد
انًيزاخ عزمٕو انسفبشح ثبنزٕاصم يغ صبدت انؼاللخ يٍ إلجم رزَٔ ٚب ثٓذِ انًزطهجبد.
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ػُ حعزالو انطهت ٚزى حشعبنّ حنٗ انجٓبد انًيزاخ ف ٙاألشدٌ نهذإل ػهٗ انًٕافمبد ٔػُ انذإل ػهٓٛب ٚزى رجهٛؾ صبدت
انؼاللخ صياٛب يٍ خالل انحلى انًسجم ن ُٚب ف ٙانطهت ٔ ن كشعبل انًطهٕة إلدَبِ:
ٚ زى حص اش جٕاء انسفح االشدَ ٙخالل ٕٚو ٔاد ف ٙانسفبشح ثؼ حعزٛفبا يبٚه:ٙ
 .1صٕش صياٛخ ػ د )ٚ .(3جت إلٌ ركٌٕ انإش يهَٕخ د ٚثخ ،ال رمجم انإش انًسذٕثخ ػٍ صٕش عبثمخ ٔخبصخ ح ا بَذ رؤثح ػهٗ َمبا
ٔٔضٕح انإشح ػُ حنزمبطٓب دبعٕثٛبً ،ب ٚجت إلٌ ركٌٕ انإش إليبيٛخ (ال رمجم انإش انجبَجٛخ) يمٛبس  4.5*3.5عى صحٚطخ ٔضٕح
ياليخ انٕجّ فٓٛب ج ٛا ٔصٓبدح صبدت انؼاللخ ث ٌ انإش انًحفمخ ْ ٙنًم و انطهت ٔ ن ثكزبثخ اكعى ٔانزٕلٛغ ػهٗ ظٓح انإشح.
نألخٕاد انهٕارٚ ٙوؼٍ ؿطبا شإلس (دجبة) انزكحو ثوحٔشح يالدظخ إلٌ ٚكٌٕ نٌٕ ؿطبا انحإلس ييزهفب ػٍ انيهفٛخ انجٛوبا نهإشح.

 .2جٕاء عفحِ انذبن( ٙرمٕو انسفبشح ثإنـبا جٕاء عفحِ ٔحثمبا انز صٛحاد ػهٔ ّٛيٍ ثى حشجبػّ حنٗ صبدت انؼاللخ).
 .3شعٕو رج  ٚجٕاء عفح إلشدَ.)£224.00 Postal order( ٙ
 .4شعٕو حص اش جٕاء عفح ي رّ ؿٛح يُزٓٛخ إلٔ ؿٛح يًزهئ ٔإل٘ يًُٓب عبش٘ انًفؼٕل (.)£424.00 Postal order
 ف ٙدبنخ ٔجٕد إلطفبل يوبف ٍٛٛحنٗ انجٕاء ثبألصم ٚجت يحاجؼخ يهذك حضبفخ انطفم ػهٗ يٕلغ انسفبشح ٔٚزى حعزٛفبا شعٕو اكضبفخيحح إلخحٖ ػٍ م طفم ٚحاد حضبفزّ حنٗ انجٕاء انج . ٚ

كشعبل انًطهٕة إلػالِ ػٍ طحٚك انجحٚ ٚحجٗ حشعبل يـهف ثح ٘ ٚفبشؽ يكزٕة ػه ّٛاكعى ٔانؼُٕاٌ ٔيسزٕفٗ انطٕاثغ
( (Special deliveryنُزًكٍ يٍ حشجبع انًؼبيالد ثؼ اكَزٓبا يُٓب.
-

ثبنُسجخ نهًؼبيالد انًم يخ يٍ لجم االشدَ ٍٛٛانًم ًٍٛٛف ٙجًٕٓشٚخ إلٚحنُ ا ٚحجٗ حشعبل يـهف ثح ٘ ٚفبشؽ يكزٕة ػه ّٛاكعى
ٔانؼُٕاٌ ثبكضبفخ حنٗ َ £10.00م ا نُزًكٍ يٍ حعزٛفبا طٕاثغ )ٔ (Special deliveryحشجبع انًؼبيالد ثؼ اكَزٓبا يُٓب.
انسفبشح ؿٛح يسؤٔنخ ػٍ فم اٌ إل٘ يؼبيهخ ثبنجح. ٚ

عبػبد حعزمجبل انًحاجؼ ٍٛف ٙانمسى انمُاه:ٙ





عبػبد انًحاجؼخ نهمسى انمُاه ٙركٌٕ ث ٍٛانسبػخ انؼبصحح صجبدب ٔنـبٚخ انسبػخ انٕاد ح ظٓحا.
كعزالو انًؼبيالد ركٌٕ ث ٍٛانسبػخ انثبَٛخ ٔانُاف ظٓحا ٔنـبٚخ انسبػخ انحاثؼخ ػاحا.
نإلعزفسبش ػٍ إل٘ يؼهٕيبد نى ٚزى عحدْب عبثمب ٚحجٗ حشعبل ثح ٚانكزحَٔ ٙػهٗ consulate.london@fm.gov.jo
إلٔ اكرابل ث ٍٛانسبػخ انؼبصحح صجبدب ٔنـبٚخ انسبػخ انثبنثخ ثؼ انظٓح ػهٗ انحلى انزبن:ٙ
: 02079373685

يغ رذٛبد انمسى انمُاه ٙف ٙعفبشح انًًهكخ االشدَٛخ انٓبصًٛخ/نُ ٌ
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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
/

/

