التعليمات الخاصة بتجديد أو إصدار جواز سفر اردني مؤقت ألول مرة
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London
)Instructions to Renew or Issue Jordanian Temporary Passport for First Time (JP3

يجب علىبصعحب ا عالقة ب عأوعأاب عأ بهبمع بلعالق باب عال وقبصعالقحضبربعخصيب ععفببإعداب رع لالابدعدحب البع
القجرالزعسرالءعلن عالقتق يمعأوعلن عالإلست مع نة عقإلستغ لعوالقتزويل.
قتق يمعطى عتج ي عأوعدح البعارالزعسفلعأبدنإع ؤ تع ولع لةعيلاصعالقتكلمعهتزوي ن عهم عيىإ-:ع
.1
.2
.3
.4

تةبئ عالقطى عالقملفقعأدن هعهشكدعك دعووالضح،عوتر ةمع لع بدعوالق عالقطفدعدنعك نع حل.
 يج عطب ل عالقطى عالقملفقعأدن هعلىصعحفحت لع نفيىت ل.حربعخصي عل دع)(4ع سع4.5*3.5عسمعوالعتقبدعالقيربعالقمسحره عللعحربعس هق .
دبف قعارالزعالقسفلعالقح قإ ،الذعيتمعأقغ ئمعودل دتمعدقصعح ا عالقة .
فإعا لعتق يمعطى عدح البعارالزعسفلع ولع لهعيلاصعدبف قعحربعللعارالزالتعسفل عالقرالق يل،عوحربهعللعحفح ع
دض ف عالقطفدعدذالعك نع ض فعدقصعأا عارالزيعسفلعوالق يم.ع

 .5حربهعللعأيعارالزعسفلع يعانس عأخلرعيحمىه ع ق معالقطى .
 .6دبف قعخه دالتع دعال طف لعوتي يقعال حدع لعالقص با عالقبليط ن ع ععالقتلام عدقصعالقىغ عالقةله .
 خه دالتعالقم دعالقي دبهعه قىغ عالقةله عيتمعتي يقه ع لعخ با عذقكعالقبى عو لعثمع لعسف بتن عفإعذقكعالقبى . .7دبف قعحربعللعتيليحعالإلات ل وهط عداي ءعالقجسربعوالقهري عالقفىسط ن عقىطفدعأوعالقرالق يل .
 .8القس التعالقىرالتإعالعزالقتعارالزالتعسفلهلعهأسم ئهلع بدعالقزوالجع(أيعغ لع ظهلعدسمعالقبزوجعلىبصعابرالزعسبفلعالقزوابم)ع
لى هلعدبس لعلق عالقزوالجعكم عهرع ذكربعأدن هعوحربهعللعارالزعسفلعالقزوجع تلام عهغضعالقنظلعللعانسب تمعو ب نب ع
ف معدسممعالقله لإعوانس تمعو ك نعوت بيخع دهعودسمعال معالقك د.
 في حالة وجود عقد زواج صادر باللغة العربية يتم تصديقه من وزارة الخارجية في البلد الذي صدر منه عقدالزواج ،ومن ثم يتم التصديق عليه من قبل السفارة األردنية في ذلك البلد.
 لق عزوالجع نإعيلاصعتي يقعالقةق عال حدع لعالقص با عالقبليط ن ع ععالقتلام عدقصعالقىغ عالقةله . عقد زواج إسالمي صادر من المملكة المتحدة يجب تنظيم موعد لكل من الزوج والزوجة إلصدار حجة تصادق. عقود الزواج الصادرة من األردن يجب أن تكون مصادق عليها من الخارجية األردنية.فإعا ق عا وثعالقط قعيج عأنعيسجدعفإعالقمح كمعالقشلل عفإعال بدنعوتي يقه ع لعالقص با عالالبدن .
 .9فإعا لعالقلغب عفإ عدبس لعالقرث ئقعالقمطىره عأل هعللعطليقعالقبلي عيلاص عدبس لع غىفعهلي يعف بغع كتربعلى مع
الإلسمعوالقةنرالنعو سترفصعالقطرالهعع(.(Special deliveryع
 ه قنسب عقىمة ت عالقمق ع ل عامهربي عأيلقن ال عيلاص عدبس ل ع غىف هلي ي عف بغ ع كترب على م عالإلسم عوالقةنرالنعه إلض ف عدقصع£10.00عنق ال قنتمكلع لعدست ف ءعطرالهعع)(Special deliveryعودبا ععالقمة تعهة عالإلنته ءع نه .ع
( -القسف بةعغ لع سؤوق عللعفق النعأيع ة ى عه قبلي ).

ع
تستغلق ع ة ى عتق يم عطى عدح الب عارالز عالقسفل عالالبدنإ عالقمؤ ت ع هن ء عالقضف عالقغله عو هن ء ع ط ع عغزةع
والقمسترفإعقىمتطىب تعأل هع لع(أسبرل لع–عخهليل).
ع

ك ف عدفععالقلسرمعإلح البعارالزعسفلعالبدنإع ؤ تعا ي :عع
ع
يتمعتبى غعح ا عالقة عخصي ع عق فععالقلسرم علبلعخ ع) (Pay by linkعهإستص المعهط عالإلئتم نعدذ عيتمعدبس لعبالهطع
هق م عالقمبىغعالقمطىربعدقصعالقبلي عالإلقكتلونإعالقص صعهي ا عالقة عق فععالقلسرمعكم عهرع رضحعأدن ه:
-

بسرمعدح البعارالزعسفلعأبدنإع ؤ تع ولع لةعقم ةعسنت لعأوعسن عأهن ءعغزةع(.)£424.00
بسرمعدح البعارالزعسفلعأبدنإع ؤ تعقم ةعخمسعسنرالتعضف عغله عأوعأهن ءعغزةع(.)£824.00
بسرمعتي يقعأيعخه دةعتمتعالقمي د على ه ع لعالقص با عالقبليط ن ع(.)£20.00
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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

الجنس

مكان وتاريخ الوالدة

-1
-2
-3

/
/
/

/
/
/

-4

/

/

معلومات جواز السفر المراد اضافة االبناء عليه
اسم صاحب الجواز
الرقم الوطني /الرقم المتسلسل
رقم جواز السفر
مكان وتاريخ الصدور
موافقة ولي األمر /المانع من صرف جواز سفر لـ .......................................................................
 .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
/

/

