التعليمات الخاصة بإصدار جواز سفر اردني بدل فاقد او بدل تالف
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London
)Instructions to Isuue Damaged or Replacement of Lost Jordanian Passport (JP2

 يجب على صااا ب العةقة و ولي االمر الحضااور صااخ اايا ت عيد تلديب ال لب او عيد اسااتةا الجواز وذلك ميعا
لإلستغةل والتزوير.
 تب ايلاف خدمة اضااافة االافال على جوازات الراافر االردنية ويجب التلدا ب لب الصاادار جواز ساافر ميف اا
بحرب تعليمات اصدار جواز سفر ألول مرة.
 اذا كان جواز الراافر االردني المفلود او التالف سااارم المفعول يراات ي صااا ب العةقة الح ااول على وثيلة
سفر اض رارية.

لتلديب الب الح ول على جواز سفر ردني بدل تالف و بدل فاقد يرجى التكرا بتزويدنا بما يلي-:
 .1يجب ضور صا ب العةقة صخ يا للرفارة وتلديب إستدعاء يفيد الربب الذم تلف و فلد الجواز بموجبه.
 .2تعبئة ال لب المرفق دناه بشك كام وواضح وموق من صا ب العةقة صخ يا (يجب التوقي على ال فحتين).
يجب اباعة ال لب المرفق دناه على صفحتين ميف لتين.
.3
.4
.5
.6
.7
.8

صور صخ ية عدد ( )4قياس ( 3.5*4.5سب) يجب ان تكون ال ور ديثة وال تلب ال ور المرحوبة عن صور سابلة.
ا ضار جواز الرفر التالف مهما كانت الته ،في ال تعذر ا ضاره يجب ا ضار بةغ مركز االمن يبين ذلك (يتب ارسال
الجواز التالف الى عمان وال يتب استرجاعة ويح صا ب العةقة على جواز بدل تالف).
إ ضار تلرير من الشراة المحلية في بري انيا يفيد بفلدان جواز الرفر المعيي م ترجمة تلرير الشراة إلى اللغة
العربية من قب صا ب العةقة وليرت هياك اجة لت ديق التلرير او الترجمة من الخارجية البري انية.
يجب إرفاق صورة واضحة عن جواز الرفر االردني المفلود او التالف ،وفي ال تعذر ذلك يتب التيريق م دائرة
اال وال المدنية والجوازات بهذا الشان لبيان صحة المعلومات المزودة بال لب.
صوره عن م جواز سفر ألم جيرية خرى يحملها ملدا ال لب.
ارفاق صورة عن دفتر خدمة العلب للذكور ممن اتب ( 18من مواليد  1979فما فوق) مؤج لما بعد تاريخ اصدار الجواز.

 .9صوره عن دفتر العائلة سارم المفعول ( .و تلديب الب لتجديده و إصدار دفتر عائلة ألول مرة).
 .10في ال تغيرت الحالة االجتماعية من اعزب الى متزوج يجب التلدا بدفتر عائلة جديد او ابراز الدفتر الحالي لبيان ذلك.
 .11إرفاق مغلف بريدم فارغ مكتوب عليه إسب وعيوان ملدا ال لب ومرتوفى ال واب ( .(Special deliveryباليربة
للمعامةت الملدمة من جمهورية يرليدا يرجى إرسال مغلف بريدم فارغ مكتوب عليه اإلسب والعيوان باإلضافة إلى
 £10.00نلدا ليتمكن من إستيفاء اواب ) (Special deliveryوذلك إلعادة الجواز الجديد بعد إصداره.
( -الرفارة غير مرؤولة عن فلدان م معاملة بالبريد).

ترتغرق معاملة تلديب الب إلصدار جواز سفر ردني عوضا عن البدل التالف و البدل فاقد والمرتوفي
للمت لبات عةه من سبوعين إلى صهر صري ة صة ية دفتر العائلة وتاجي دفتر خدمة العلب استيادات
للموافلات من الجهات الرسمية االردنية المعيية.
كيفية دف الرسوا إلصدار جواز سفر اردني جديد:
يتب االت ال بالهاتف لتبليغ صا ب العةقة صخ يا ت لدف رسوا جواز الرفر عبر خدمة ) (Pay Onlineالمتوفرة على موق
الرفارة ،وبعد دف الرسوا يتب االت ال بك مرة اخرى الستةا الجواز او ارساله لك بالبريد اذا رغبت بذلك.
-

تدفع الرسوم على موقع السفارة االلكتروني.
يرجى مراجعة موقع السفارة لمعرفة الرسوا الم لوبة .
جميع الرسوم المدفوعة للسفارة بالبطاقات البنكية تخضع لرسوم خدمة ) (CC Surchargeتضاف عند دفع الرسوم.
تستطيع ايضا ً دفع الرسوم 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

المهنة

/

الحالة االجتماعية

أعزب

o

اسم الزوجة  /الزوج
والجنسيه
رقم جواز السفر المراد

متزوج

o

o

/
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

/

/

/

اسم مقدم الطلب :

رقم العمارة واسم الشارع
المدينه والرمز البريدي
البريد االلكتروني
رقم الهاتف

توقيعــــه
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/

لون بطاقة الجسور
/
مؤجل لغاية
اسم الوحدة
الرقم العسكري

أرمل

تاريخ االنتهاء

اسم دولة الجنسيه

 oال

o
تاريخ آخر خروج حسب تصريح االحتالل

مطلق

o

تاريخ الصدور

مكان الصدور

تجديده/تمديده

مكان االقامة الحالي

مكان العمل

/

/

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
/

/

