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 صىا ب العةقىة أو ولى امرىر الحضىو خخيىيا ع ع ىا تمىايط ال لىب او ع ىا اتىتةا الجىواز
وذلك ر عا لإلتتغةل والتزوير.
 تط ايماف خارة اضافة امطفال عل جىوازات السىفر ام دنيىة ويجىب التمىاا ال لىب مصىاا جىواز تىفر
ر فيل الحسب تعليمات اصاا جواز تفر ألول ررة.

لتمايط طلب الحيول عل جواز تفر أ دن الال تالف أو الال فاقا يرج التكرا التزويانا الما يل -:
 .1ضو صا ب العةقة خخييا وتمايط إتتاعاء عل و قه اليضاء يفيا السبب الذي أتلف أو فما الجواز الموجبه.
 .2تعبئة ال لب المرفق أدناه الشكل كارل وواضح وروقع رن صا ب العةقة خخييا.
يجب طباعة ال لب المرفق أدناه عل صفحتين ر فيلتين.
 .3صو خخيية عاد ) (5رمياس  4.5*3.5تط وم تمبل اليو المسحوالة عن صو تاالمة.
 .4يجب إ ضا الجواز التالف وتمايمة خخييا( .يتط إ تال الجواز التالف إل عمان وم يتط إتترجاعه).
 .5إ ضا تمرير رن الشرطة المحلية ف الري انيا يفيا الفماان جواز السفر رع ترجمة تمرير الشرطة إل اللغة العرالية.
 يجب أن يحتوي تمرير الشرطة عل تفاصيل الجواز (اإلتط الكارل و قط وتا يخ وإصاا الجواز). إ فاق صو ة عن جواز السفر ام دن المفمود..6
.7
.8
.1

صو ه عن أي جواز تفر ألي ج سية أخرى يحملها رماا ال لب.
ا فاق صو ة عن دفتر خارة العلط (للذكو رن رواليا  1171فما فوق) رؤجل لما العا تا يخ اصاا الجواز.
صو ه عن دفتر العائلة تا ي المفعول( .أو تمايط طلب لتجاياه أو إصاا دفتر عائلة ألول ررة).
إ فاق رغلف الرياي فا غ ركتوب عليه إتط وع وان رماا ال لب ورستوف ال واالع ( .(Special deliveryالال سبة
للمعارةت الممارة رن جمهو ية أيرل اا يرج إ تال رغلف الرياي فا غ ركتوب عليه اإلتط والع وان الاإلضافة إل
 £10.00نماا ل تمكن رن إتتيفاء طواالع ) (Special deliveryوذلك إلعادة الجواز المايط والجايا العا إصاا ه.
( -السفا ة غير رسؤولة عن فماان أي رعارلة الالبريا).

تستغرق رعارلة تمايط طلب إلصاا جواز تفر أ دن عوضا عن البال التالف أو البال فاقا والمستوف
للمت لبات أعةه رن أتبوعين إل خهر خري ة صة ية دفتر العائلة وتاجيل دفتر خارة العلط.
كيفية دفع الرتوا إلصاا جواز تفر ا دن جايا:
يتط تبليغ صا ب العةقة خخييا ع لافع الرتوا عبر خارة ) (Pay by linkالإتتخااا ال اقة اإلئتمان اذ يتط إ تال االط
الميمة المبلغ الم لوب إل البريا اإللكترون الخاص اليا ب العةقة لافع الرتوا كما هو روضح أدناه:
-

توا إصاا جواز تفر أ دن الال تالف (.)£424.00
توا إصاا جواز تفر أ دن الال فاقا (.)£524.00
توا إصاا جواز تفر أ دن الال فاقا ررة أخرى تل المرة األول (.)£1024.00
جميع الرتوا المافوعة للسفا ة الالب اقات الب كية تخضع لرتوا خارة ) (CC Surchargeتضاف ع ا دفع
الرتوا.
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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؟

هل تحمل دفتر خدمة علم؟
مكان االقامة الحالي
هل سبق لك الخدمة العسكرية؟
رقم العمارة واسم الشارع

/

 oال

نعم

o

نعم

o

ال

o

نعم

o

ال

/

لون بطاقة الجسور
/
مؤجل لغاية
اسم الوحدة
اسم مقدم الطلب :
الرقم العسكري

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 (* تم ايقاف العمل بخدمة اضافة االطفال ويجب التقدم بطلب منفصل)
مكان وتاريخ الوالدة
االسم (عربي /انجليزي)
الرقم الوطني
الرقم
/
/
/
/

-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
/

/

