التعليمات الخاصة إلصاا جوازات السفر األ دنية البال تالف أو البال فاقا
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London
)Instructions to Isuue Damaged or Replacement of Lost Jordanian Passport (JP2

يجب على صاحب العالقة أو أحا أقا به من الا جة األولى الحضوو خخيويا عنوا تدوايا البلوب و لو منعوا
لإلستغالل والتزوير.

لتدايا طلب الحيول على جواز سفر أ دني بال تالف أو بال فاقا يرجى التكرم بتزويانا بما يلي-:
 .1حضو صاحب العالقة خخييا وتدايا إستاعاء على و قه بيضاء يفيا السبب الذي أتلف أو فدا الجواز بموجبه.
 .2تعبئة البلب المرفق أدناه بشكل كامل وواضح وموقع من صاحب العالقة خخييا.
يجب طباعة البلب المرفق أدناه على صفحتين منفيلتين.
 .3صو خخيية عاد ) (5مدياس  4.5*3.5سا وال تدبل اليو المسحوبة عن صو سابدة.
 .4يجب إحضا الجواز التالف وتدايمة خخييا( .يتا إ سال الجواز التالف إلى عمان وال يتا إسترجاعه).
 .5إحضا تدرير من الشرطة المحلية في بريبانيا يفيا بفداان جواز السفر مع ترجمة تدرير الشرطة إلى اللغة العربية.
 يجب أن يحتوي تدرير الشرطة على تفاصيل الجواز (اإلسا الكامل و قا وتا يخ وإصاا الجواز). إ فاق صو ة عن جواز السفر اال دني المفدود. .6صو ه عن أي جواز سفر ألي جنسية أخرى يحملها مدام البلب.
 .7صو ه عن دفتر العائلة سا ي المفعول( .أو تدايا طلب لتجاياه أو إصاا دفتر عائلة ألول مرة).
 .8إ فاق مغلف برياي فا غ مكتوب عليه إسا وعنوان مدام البلب ومستوفى البوابع ( .(Special deliveryبالنسبة
للمعامالت المدامة من جمهو ية أيرلناا يرجى إ سال مغلف برياي فا غ مكتوب عليه اإلسا والعنوان باإلضافة إلى
 £10.00نداا لنتمكن من إستيفاء طوابع ) (Special deliveryو ل إلعادة الجواز الدايا والجايا بعا إصاا ه.
( -السفا ة غير مسؤولة عن فداان أي معاملة بالبريا).

تستغرق معاملة تدايا طلب إلصاا جواز سفر أ دني عوضا عن البال التالف أو البال فاقا والمستوفي
للمتبلبات أعاله من أسبوعين إلى خهر خريبة صالحية دفتر عائلة ودفتر خامة العلا.
كيفية دفع الرسوم إلصاا جواز سفر ا دني جايا:
يتا تبليغ صاحب العالقة خخييا لافع الرسوم عبر خامة ) (Pay by linkبإستخاام بباقة اإلئتمان ا يتا إ سال ابط
بديمة المبلغ المبلوب إلى البريا اإللكتروني الخاص بياحب العالقة لافع الرسوم كما هو موضح أدناه:
-

سوم إصاا جواز سفر أ دني بال تالف (.)£424.00
سوم إصاا جواز سفر أ دني بال فاقا (.)£524.00
سوم إصاا جواز سفر أ دني بال فاقا مرة أخرى تلي المرة األولى (.)£1024.00
في حالة وجود أطفال مضوافيين إلوى الجوواز باألصول يجوب مراجعوة ملحوق إضوافة البفول علوى موقوع السوفا ة ويوتا
إستيفاء سوم اإلضافة مرة أخرى عن كل طفل يراد إضافته إلى الجواز الجايا.
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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
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
/

/

