التعليمات الخاصة بتجديد أو إصدار جواز سفر اردني مؤقت ألول مرة
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London
)Instructions to Renew or Issue Jordanian Temporary Passport for First Time (JP3

 يجب على صاحب العالقة أو أحد أقاربه من الدرجة األولى الحضور شخصيا عند تقديم الطلب وذلك منعاا لستااللال
والالزوير.
 تم ايقاف خدمة اضافة االطفا على جوازات السفر االردنية ويجب الالقدم بطلب الصدار جواز تافر منفصاب بحساب
الالعليمات ادناه.

لالقديم طلب تجديد أو إصدار جواز تفر أردني مؤقت ألو مرة يرجى الالكرم بالزويدنا بما يلي-:
.1
.2
.3
.4

تعبئة الطلب المرفق أدناه بشكب كامب وواضح ،وتوقيعه من قبب والد الطفب إن كان قاصر.
 يجب طباعة الطلب المرفق أدناه على صفحالين منفصلالين.صور شخصية عدد ) (4قياس  4.5*3.5تم وال تقبب الصور المسحوبة عن صور تابقة.
إرفاق جواز السفر الحالي ،اذ يالم أللائه وإعادته إلى صاحب العالقة.
في حا تقديم طلب إصدار جواز تفر ألو مره يرجى إرفاق صور عن جوازات تفر الوالدين ،وصوره عن صفحة
إضافة الطفب إذا كان مضاف إلى أحد جوازي تفر والديه.

 .5صوره عن أي جواز تفر ألي جنسية أخرى يحملها مقدم الطلب.
 .6إرفاق شهادات ميالد األطفا وتصديق األصب من الخارجية البريطانية مع الالرجمة إلى الللة العربية.
 شهادات الميالد الصادره بالللة العربية يالم تصديقها من خارجية ذلك البلد ومن ثم من تفارتنا في ذلك البلد. .7إرفاق صور عن تصريح اإلحالال وبطاقة إحصاء الجسور والهوية الفلسطينية للطفب أو الوالدين (ان وجد).
 .8السيدات اللواتي ال زالت جوازات تفرهن بأتمائهن قبب الزواج (أي غير مظهر إتم الازوج علاى جاواز تافر الزوجاه)
عليهن إرتا عقد الزواج كما هو مذكور أدناه وصوره عن جواز تفر الزوج مالرجمة بلض النظر عن جنساياله ومبيناا
فيه إتمه الرباعي وجنسياله ومكان وتاريخ ميالده وإتم األم الكامب.
 في حالة وجود عقد زواج صادر باللغة العربية يتم تصديقه من وزارة الخارجية في البلد الذي صدر منه عقدالزواج ،ومن ثم يتم التصديق عليه من قبل السفارة األردنية في ذلك البلد.
 عقد زواج مدني يرجى تصديق العقد األصب من الخارجية البريطانية مع الالرجمة إلى الللة العربية. عقد زواج إسالمي صادر من المملكة المتحدة يجب تنظيم موعد لكل من الزوج والزوجة إلصدار حجة تصادق. عقود الزواج الصادرة من األردن يجب أن تكون مصادق عليها من الخارجية األردنية.في حالة حدوث الطالق يجب أن يسجب في المحاكم الشرعية في األردن وتصديقها من الخارجية االردنية.
 .9إرفاق مللف بريدي فارغ مكالوب عليه إتم وعنوان مقدم الطلب ومسالوفى الطوابع ( .(Special deliveryبالنسبة
للمعامالت المقدمة من جمهورية أيرلندا يرجى إرتا مللف بريدي فارغ مكالوب عليه اإلتم والعنوان باإلضافة إلى
 £10.00نقدا لنالمكن من إتاليفاء طوابع ) (Special deliveryوذلك إلعادة الجواز القديم والجديد بعد إصداره.
( -السفارة غير مسؤولة عن فقدان أي معاملة بالبريد).

تساللرق معاملة تقديم طلب إصدار جواز السفر االردني المؤقت ألبناء الضفة اللربية وألبناء قطاع غزة
والمسالوفي للمالطلبات أعاله من (أتبوعين – شهر).

كيفية دفع الرتوم إلصدار جواز تفر اردني مؤقت جديد:
يالم االتصا بالهاتف لالبليغ صاحب العالقة شخصيا لدفع الرتوم عبر خدمة ( )Pay Onlineالمالوفرة على موقع السفارة،
وبعد دفع الرتوم يالم االتصا بك مرة اخرى التالالم الجواز او ارتاله لك بالبريد اذا رغبت بذلك:
 رتوم إصدار جواز تفر أردني مؤقت ألو مرة لمدة تنالين أو تنة أبناء غزة (.)£424.00 رتوم إصدار جواز تفر أردني مؤقت لمدة خمس تنوات ضفة غربية أو أبناء غزة (.)£824.00 رتوم تصديق أي شهادة تمت المصادقة عليها من الخارجية البريطانية (.)£20.00-

جميع الرتوم المدفوعة للسفارة بالبطاقات البنكية تخضع لرتوم خدمة ) (CC Surchargeتضاف عند دفع الرتوم.

-

تسالطيع ايضا دفع الرتوم بالبطاقات البنكية شخصيا في السفارة اذا تعذر عليك دفعها على الموقع.
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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

الجنس

مكان وتاريخ الوالدة

-1
-2
-3

/
/
/

/
/
/

-4

/

/

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
/

/

