التعليمات الخاصة بتجديد أو إصدار جواز سفر اردني ألول مرة
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London
)Instructions to Renew or Issue Jordanian Passport for First Time (JP1

الى عالمى عالحضىر خصيىًب ع ع ىق يمىقيط عال لىب ع ع ىق عتىمةا عالجىرع

 يجب على اىب ب عالقة ىو
ذالك م قب الإلتمغةل عالمز ي .
 يط عيمبف خقمو عضبفو عالطفبل عل جىرع ع عالفىف عال يةًىو يجىب عالممىقا ال لىب الاىقع جىرع تىف
م فيل الحفب يقلًمب عاقع جرع تف أل ل م ة.
 إذع كبن عالجرع م مه عالمقة يجر عالفف اله فمط إال عالمملكو خ ي و جز يذك ة مببخ ه إال عال ين.
الممقيط طلب يجقيق

إاقع جرع تف ع ية أل ل م ة ي ج عالمك ا المز يقةب المب يل -:

 .1يقبئو عال لب عالم فق يةبه الشكل كبمل عضح مر ع من اب ب عالقة و خصيًب.
 عالمأكق من طببعو عال لب عالم فق يةبه عل افحمًن م فيلمًن. ييق جرع تف الإلالن عالمبا المرعفمو عالقه ( ) عالقيه إذع كبةت يةًو عالج فًو خ ي و ًبا عالقة و عالز جًوالً همب ،مب عال يةًو عالم لمو فًمك هب إاقع جرع تف إلال هب عال ية عالمبا المرجب جو ابيو مؤ مو ابي ة
عن عالمحكمو عالش عًو يصرالهب ذالك ا ع و.
 .2ار خصيًو عقي )ً (4بس  3.5*4.5تط ال يمبل عالير عالمفحرالو عن ار تبالمو.
 .3إ فبق جرع عالفف عالحبال  ،عذ يمط الغبئه إعبييه إال اب ب عالقة و.
 .4ف

بل يمقيط طلب إاقع جرع تف أل ل م ه ي ج إ فبق ار عن جرع ع تف عالرعالقين.

 .5البال فبو الممقم الطلب االغً مفجلًن مقةًب في دفتر العائلة (ال يحمل ط ط ) (ي ج ييقيق خهبية عالمًةي عألال
فمط من عالصب جًو عالب ي بةًو) من ثط ي جممهب إال عاللغو عالق الًو يفع ترا ييقيق عالشهبية ).(£20.00
.6
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.8
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فبق ار ه عن جرع عالفف ألي ج فًو خ ى يحملهب ممقا عال لب.
فبق ار ة عن يفم خقمو عالقلط (اللذكر من مرعالًق  1171فمب فرق) مؤجل المب القق يب يخ عاقع عالجرع .
فبق ار ه عن يفم عالقبئلو تب ي عالمفقرل ( .يمقيط طلب المجقيقه طلب إاقع يفم عبئلو أل ل م ة).
بل يغً عالحبالو عالجممبعًو من ععزب عال ممز ج يجب عالممقا القفم عبئلو جقيق ع عال ع عالقفم عالحبال البًبن ذالك.

 .11إ فبق مغلف ال يقي فب غ مكمرب علًه إتط ع رعن ممقا عال لب مفمرف عال رعالع ( .(Special deliveryالبال فبو
اللمقبمة عالممقمو من جمهر يو ي ال قع ي ج إ تبل مغلف ال يقي فب غ مكمرب علًه عإلتط عالق رعن البإلضبفو إال
 £10.00ةمقع ال ممكن من إتمًفبء طرعالع ) (Special deliveryذالك إلعبية عالجرع عالمقيط عالجقيق القق إاقع ه.
( -عالففب ة غً مفؤ الو عن فمقعن ي مقبملو البالب يق).

يفمغ ق مقبملو يمقيط طلب المجقيق إاقع جرع تف ع ية أل ل م ة عالمفمرف اللمم لبب
ع يبهب تبرعًن خ ي و اة ًو يفم عبئلو يأجًل يفم خقمو عالقلط اللذكر .

عةه مقة

كًفًو يفع عال ترا إلاقع جرع تف ع ية جقيق:
يمط عالييبل البالهبيف المبلًغ اب ب عالقة و خصيًب ع القفع عال ترا عب خقمو ) (Pay Onlineعالممرف ة عل مر ع عالففب ة،
القق يفع عال ترا يمط عالييبل الك م ة عخ ى التمةا عالجرع ع ع تباله الك البالب يق عذع غبت الذالك:
-

ترا يجقيق جرع تف ية م مه عالمقة (.)£224.00
يجقيق جرع تف ع ية يحت تن  16ت و (.)£124.00
ترا إاقع
ترا يجقيق جرع تف مقيه غً م مهًو غً ممملئ ي م همب تب ي عالمفقرل (.)£424.00
جمًع عال ترا عالمقفرعو اللففب ة البالب ب ب عالب كًو يصضع ال ترا خقمو ) (CC Surchargeيضبف ع ق يفع عال ترا.
يفم ًع عيضبع يفع عال ترا البالب ب ب عالب كًو خصيًب ف عالففب ة عذع يقذ علًك يفقهب عل عالمر 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
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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 .......................................................................
 .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
/

/

