التعليمات الخاصة بتجديد أو إصدار جواز سفر اردني ألول مرة
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London
)Instructions to Isuue Damaged or Replacement of Lost Jordanian Passport (JP2

 يجب على صىا ب العة ىة أو ولىي اممىر الحضىور خخيىيا ع ع ىد يمىديط ال لىب او ع ىد اسىتةا الجىواز
وذلك م عا لإلستغةل والتزوير.
 يط ايماف خدمة اضافة امطفال عل جىوازات الفىفر امردنيىة ويجىب التمىدا ب لىب مصىدار جىواز سىفر
م فيل بحفب يعليمات اصدار جواز سفر ألول مرة.

لتمديط طلب الحيول عل جواز سفر أردني بدل يالف أو بدل فا د يرج التكرا بتزويدنا بما يلي-:
 .1ضور صا ب العة ة خخييا للففارة ويمديط إستدعاء يفيد الفبب الذي أيلف أو فمد الجواز بموجبه.
 .2يعبئة ال لب المرفق أدناه بشكل كامل وواضح ومو ع من صا ب العة ة خخييا.
يجب طباعة ال لب المرفق أدناه عل صفحتين م فيلتين.
 .3صور خخيية عدد ) (5ممياس  3.5*4.5سط وم يمبل اليور المفحوبة عن صور سابمة.
 .4يجب إ ضار الجواز التالف ويمديمة خخييا( .يتط إرسال الجواز التالف إل عمان وم يتط إسترجاعه).
 .5إ ضار يمرير من الشرطة المحلية في بري انيا يفيد بفمدان جواز الففر المع ي مع يرجمة يمرير الشرطة إل اللغة
العربية من صا ب العة ة.
 إرفاق صورة عن جواز الففر امردني المفمود. .6صوره عن أي جواز سفر ألي ج فية أخرى يحملها ممدا ال لب.
 .7ارفاق صورة عن دفتر خدمة العلط (للذكور من مواليد  1171فما فوق) مؤجل لما بعد ياريخ اصدار الجواز.
 .8صوره عن دفتر العائلة ساري المفعول( .أو يمديط طلب لتجديده أو إصدار دفتر عائلة ألول مرة).
 .1في ال يغيرت الحالة امجتماعية من اعزب ال متزوج يجب التمدا بدفتر عائلة جديد او ابراز الدفتر الحالي لبيان ذلك.
 .11إرفاق مغلف بريدي فارغ مكتوب عليه إسط وع وان ممدا ال لب ومفتوف ال وابع ( .(Special deliveryبال فبة
للمعامةت الممدمة من جمهورية أيرل دا يرج إرسال مغلف بريدي فارغ مكتوب عليه اإلسط والع وان باإلضافة إل
 £10.00نمدا ل تمكن من إستيفاء طوابع ) (Special deliveryوذلك إلعادة الجواز الجديد بعد إصداره.
( -الففارة غير مفؤولة عن فمدان أي معاملة بالبريد).

يفتغرق معاملة يمديط طلب إلصدار جواز سفر أردني عوضا عن البدل التالف أو البدل فا د والمفتوفي
للمت لبات أعةه من أسبوعين إل خهر خري ة صة ية دفتر العائلة وياجيل دفتر خدمة العلط.
كيفية دفع الرسوا إلصدار جواز سفر اردني جديد:
يتط امييال بالهايف لتبليغ صا ب العة ة خخييا ع لدفع الرسوا عبر خدمة ) (Pay Onlineالمتوفرة عل مو ع الففارة،
وبعد دفع الرسوا يتط امييال بك مرة اخرى مستةا الجواز او ارساله لك بالبريد اذا رغبت بذلك:
-

رسوا يجديد جواز سفر أردني م تهي المدة (.)£224.00
رسوا إصدار أو يجديد جواز سفر اردني يحت سن  11س ة (.)£124.00
رسوا يجديد جواز سفر مديه غير م تهية أو غير ممتلئ وأي م هما ساري المفعول (.)£424.00
جميع الرسوا المدفوعة للففارة بالب ا ات الب كية يخضع لرسوا خدمة ) (CC Surchargeيضاف ع د دفع الرسوا.
يفت يع ايضا ع دفع الرسوا بالب ا ات الب كية خخييا في الففارة اذا يعذر عليك دفعها عل المو ع.
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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
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

/

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 .......................................................................
 .أقر بأنني غير متزوجه وغير مرتبطه بعقد زواج (إذا كان مقدم الطلب أنسه).
 oاالسم والتوقيع ........................................................................................ /
 .أقر بأن جميع المعلومات صحيحه وبعكس ذلك أتحمل 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
/

/

