التعليمات الخاصة بتصحيح البيانات في جواز السفر االردني
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London
Instructions to amend the personal data in a Jordanian Passport

ال يجوز إجراء أي تغير أو تصحيح في اإلسم باللغتين أو محل الوالدة أو تاريخ الميالد إال بعد الرجوع لدائرة األحوال
المدنية والجوازات في عمان إستناداً لقرار من لجنة التصحيح المختصة بالدائرة.
في حال رغبة صاحب العالقة بتغير االسم باللغة العربية يجب عليه مراجعة دائرة االحوال المدنية والجوازات
شخصيا ً في عمان ويتعذر قبول طلبات تعديل االسم باللغة العربية عن طريق السفارة.
منننح قننانون األحننوال المدنيننة لجنننة التصننحيح الم ن لة فنني دائننرة األحننوال المدنيننة والجننوازات برئاسننة منندير ا العننا
صالحية تصحيح اإلسم باللغة االنجليزية او م ان الميالد او تاريخ الميالد بموجب وثائق يبرز ا صاحب العالقة تثبن
حقه في التصحيح وتتم وفقا لل روط واإلجراءات التالية:
 .1تعبة اإلستدعاء المرفق أدناه موقع من صاحب العالقة شخصيا موضحا فيه السبب واالسم او البيانات المراد تعديلها
 على سبيل المثال " ارجو الموافقة على تصحيح اإلسم باللغة االنجليزية أو تاريخ الميالد او  ........الخمن_______ الى _________ ،وذلك لالسباب التالية ____________________ "
.2
.3
.4
.5

.6

يعزز الطلب بالوثائق الرسمية (شهادة الوالدة ،جواز سفر سابق ،شهادة زواج  ،شهادة جامعية .....الخ) التي تدعم طلبنه
في التصحيح سواء الوثائق العائدة لل خص نفسه أو لوالده أو لجده أو اقربائه من الدرجة االولى...الخ.
رسو طلب تصحيح البيانات (.)£20.00
ي لف الطالب باحضار م روحات (األساس المعتمد) في تسجيل اسم عائلته من خالل صورة عن دفتر العائلة.
صدور قرار اللجنة (بالموافقة أو عد الموافقة) .في حال الموافقة على التصحيح يبلن صناحب العالقنة بانهنا سنترهر عنن
تجديده للجواز في المستقبل اما اذا رغب في تعديل البيانات على جواز السفر الحالي السناري المفعنول يجنب التقند بطلنب
منفصل لتجديد الجواز الغير منتهي المدة.
في حال عد الموافقة ،قرارات اللجنة الصادرة بعد الموافقة يم ن االعتراض عليها لدى مح مة العندل العلينا وذلنك خنالل
مدة  60يوما ً من تاريخ صدور القرار.

تستغرق معاملة تصحيح اإلسم باللغة اإلنجليزية والمستوفي للمتطلبات أعناله ( 12 - 8اسنبوع) وتعتمند علنى موافقنة الجهنات
المختصة في عمان .في حالة وجود متطلبات أخرى من قبنل الجهنات المختصنة سنتقو السنفارة بالتواصنل منع صناحب العالقنة
من أجل تزويدنا بهذه المتطلبات.

ساعات إستقبال المراجعين في القسم القنصلي:





ساعات المراجعة للقسم القنصلي ت ون بين الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا.
إلستال المعامالت ت ون بين الساعة الثانية والنصف ظهرا ولغاية الساعة الرابعة عصرا.
لإلستفسار عن أي معلومات لم يتم سرد ا سابقا ً يرجى إرسال بريد ال تروني على
consulate.london@fm.gov.jo
أو اإلتصال بين الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الثالثة بعد الرهر على الرقم التالي:
: 02079373685

مع تحيات القسم القنصلي في سفارة الممل ة االردنية الهاشمية/لندن
6 Upper Phillimore Gardens, London W8 7HA
Telephone: 020 7937 3685 ● Fax: 020 7937 8795
Web: www.jordanembassy.org.uk ● Email: consulate.london@fm.gov.jo
January 2019

سعادة السفير االردني المحتر
المستدعي___________________________________ :
الموضوع____________________________________ :

أنا الموقع أدناه أقر بأن جميع البيانات والمعلومات الواردة ضمن ذا اإلستدعاء ومرفقاته صحيحة ،وعليه أوقع.
المستدعي________________________________________ :
رقم الهاتف_______________________________________ :
العـــــنوان________________________________________ :
التاريخ__________________________________________ :
التوقيع__________________________________________ :
6 Upper Phillimore Gardens, London W8 7HA
Telephone: 020 7937 3685 ● Fax: 020 7937 8795
Web: www.jordanembassy.org.uk ● Email: consulate.london@fm.gov.jo
January 2019

