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

قي الالمر القحضاااشخ ياااعناااق ي عال لبلي الق لب ال عال السااا ل القجشال

 يجب على صااا اب القة أو
ذقك ماة قإلس غ ل الق ز ير.
 ل اليب ف خلمو الضااا او الالل ل على زشال الل الق ااا ر الالخيجقو يجب الق بلل ص لب الصااالالخ زشال سااا ر
ما نل صح ب لةلقم ل الصلالخ زشال س ر أل ل مرة.
 إذال ك ن القجشال ما هي القملة يجش الق ر صه ابط إقى القمملكو يري و اجز لذكرة مب يره إقى الالخين.
ق بلي للب لجليل

إصلالخ زشال س ر الخيجي أل ل مرة يرزى الق كرل ص ز يلج صم يلي-:
الضح مشأع من ص اب القة أو يعنق (يجب الق شأقع على القن ح قن).

 .1لةبئو الق لب القمراق يج ه صشكل ك مل
 الق أكل من لب عو الق لب القمراق يج ه على ص ح قن ما نل قن. ينلخ زشال س ر قإلصن القب صر صمشالابو القله ( ) القلله إذال ك جت خيجقو القجا قو يري و أق ل القة أو القز زقوصقاهم  ،م الالخيجقو القم لبو اقمكاه إصلالخ زشال س ر إلصاه الالخيجي القب صر صمشزب اجو ص يو مؤأ و ص يخة عن
القمحكمو القشرعقو لعشقه ذقك صرالاو.
 .2صشخ يعنقو علي ) (4أق س ( 3.5*4.5س ) يجب الن لكشن القنشخ اليثو ال لببل القنشخ القم حشصو عن صشخ س صبو.
 .3إخا ق زشال الق ر القح قي (الذ ي قغ ئه إع يله إقى ص اب القة أو) ،اليض الخا ق صشخة عن زشال الق ر مع الق لب.
 .4اي ا ل لبلي للب إصلالخ زشال س ر أل ل مره يرزى إخا ق صشخ عن زشال الل س ر القشالقلين يا ر القة ئلو.
 .5ص قا بو قمبلمي الطلب اقغقر م جلقن ملجق في دفتر العائلة (ال يحمل خأ لاي) يرزى لنليق يه ية القمق ي الألصل
ابط من القع خزقو القبري جقو ياع خسشل لنليق القشه ية ( )Personal Legalizationأبل لبلي الق لب من ث لرزم ه
إقى القلغو القةرصقو من أبل ص اب القة أو ال الي م رز مة مل قق ت ها ك ا زو ق نليق الق رزمو من القع خزقو
القبري جقو.
.6
.7
.8
.9

الخا ق صشخه عن زشال الق ر ألي زا قو خرى يحمله مبلل الق لب.
الخا ق صشخة عن يا ر خلمو القةل قلذكشخ ممن الل ( 18من مشالققل  1979ام اشق) مؤزل قم صةل ل خيخ الصلالخ القجشال .
إخا ق صشخه عن يا ر القة ئلو س خي القم ةشل ( .لبلي للب ق جليله للب إصلالخ يا ر ع ئلو أل ل مرة).
اي ا ل لغقرل القح قو الالز م عقو من العزب القى م ز ج يجب الق بلل صلا ر ع ئلو زليل ال الصرال القلا ر القح قي قبق ن ذقك.

 .10إخا ق مغلف صريلي ا خغ مك شب علقه إس عاشالن مبلل الق لب م شاى الق شالصع ( .(Special deliveryص قا بو
قلمة م ل القمبلمو من زمهشخيو يرقالال يرزى إخس ل مغلف صريلي ا خغ مك شب علقه الإلس القةاشالن ص إلض او إقى
 £10.00جبلال قا مكن من إس ق ء لشالصع ) (Special deliveryذقك إلع ية القجشال القبلي القجليل صةل إصلالخه.
( -الق خة غقر م ؤ قو عن ابلالن ي مة ملو ص قبريل).

ل غرق مة ملو لبلي للب ق جليل إصلالخ زشال س ر الخيجي أل ل مرة القم شاي قلم لب ل ع ه ملة الأن ه
سبشعقن يري و ص اقو يا ر ع ئلو لأزقل يا ر خلمو القةل قلذكشخ الس ا يالي قلمشالاب ل من القجه ل القرسمقو
الالخيجقو القمةاقو (م اظو :لة مل هذه الق رة القزماقو على مشالاب ل القجه ل القرسمقو القمةاقو)

كق قو ياع القرسشل إلصلالخ زشال س ر الخيجي زليل:
ي الاللن ل ص قه لف ق بلقغ ص اب القة أو يعنق ي قلاع خسشل زشال الق ر عبر خلمو ) (Pay Onlineالقم شارة على مشأع
الق خة ،صةل ياع القرسشل ي الاللن ل صك مرة الخرى الس ل القجشال ال الخس قه قك ص قبريل الذال خغبت صذقك.
-

تدفع الرسوم على موقع السفارة االلكتروني.
يرزى مرالزةو مشأع الق خة قمةراو القرسشل القم لشصو .
زمقع القرسشل القملاشعو قل خة ص قب أ ل القباكقو لعضع قرسشل خلمو ) (CC Surchargeلض ف عال ياع القرسشل.
ل قع اليض ي ياع القرسشل ص قب أ ل القباكقو يعنق اي الق خة الذال لةذخ علقك ياةه على القمشأع.
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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
/

/

