تجديد جوازات السفر المؤقتة
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London

 إرا كبٌ جٕاص انغفش يُزٓ ٙانًذح أ يذح صالحٛزّ الم يٍ عزخ اشٓش ،فٛجٕص انغفش ثّ فمظ إنٗ انًًهكخ
األسدَٛخ انٓبشًٛخ يجبششحً دٌٔ انًشٔس ثأ٘ ثهذ آخش (طٛشاٌ يجبشش فمظ).
 أيب إرا كبٌ جٕاص يؤلذ نًذح عُز ٍٛفٛزٕجت رجذٚذ جٕاص انغفش.
الوثائق الوطلوبة :
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رعجئخ انطهت انًشفك اضغظ ُْب.
صٕس شخصٛخ عذد ( .4لٛبط انصٕسح ٚكٌٕ  3.5*4.5عى ،كًب ٚجت اٌ ركٌٕ حذٚثخ ٔيزطبثمخٔ ،ال
رمجم انصٕس انًغحٕثخ عٍ صٕس عبثمخ أ انًطجٕعخ عهٗ انٕسق).
صٕسح عٍ جٕاص انغفش انحبنٚ( ،ٙشجٗ عذو اسعبل جٕاص انغفش األصم يع انًعبيهخ).
صٕسح عٍ جٕاص انغفش أل٘ جُغٛخ أخشٖ ٚحًهٓب يمذو انطهت.
صٕسح عٍ ثطبلخ انجغٕس ،أٔ رصشٚح االحزالل ،أٔ انٕٓٚخ انفهغطُٛٛخ.
ف ٙحبل رغٛش انحبنخ االجزًبعٛخ يٍ اعضة انٗ يزضٔجٚ ،زٕجت اسفبق عمذ صٔاج يذَ ٙيصذق حغت
االصٕل ٔيزشجى نهعشثٛخ .نهزصذٚك اضغظ ُْب.

طريقة التقدين :
ٚ زى إسعبل انٕثبئك أعالِ عجش انجشٚذ انًغجم ( )Special Delivery Envelopإنٗ انعُٕاٌ انزبن:ٙ
Consulate Section, 6 Upper Phillimore Gardens, London, W8 7HA
 كًب ًٚكٍ رمذٚى انٕثبئك شخصٛب ً ف ٙيجُٗ انمُصهٛخ أٚبو انعًم انشعً ٙيب ث ٍٛانغبعخ .13:00-10:00
هدة انجاز الوعاهلة :
 عٛزى إسعبل انًعبيهخ إنٗ انجٓبد انًعُٛخ ف ٙاألسدٌ نطهت انًٕافمبد انالصيخ ،األيش انز٘ ٚحزبج حٕانٙ
أسثعخ أعبثٛع ٔرنك ٔفمب ً نهجٓبد انشعًٛخ األسدَٛخ ،إال ف ٙحبل طهت يضٚذ يٍ انٕثبئك يٍ انجٓبد َفغٓب.
ٔ ثعذْب عٛزى انزٕاصم يعكى نهحضٕس شخصٛب ً نهمُصهٛخ يب ث ٍٛانغبعخ  13:00 –10:00نذفع انشعٕو
انًطهٕثخ ،حٛث عٛزى إَجبص جٕاص انغفش فَ ٙفظ انٕٛو ٔرغه ًّٛف ٙرًبو انغبعخ .15:00
 ف ٙحبل اإللبيخ ف ٙاعكٕرالَذا ،إٚشنُذا أٔ أٚغهُذا ٚشجٗ إسعبل ثشٚذ إنكزشَٔ ٙنـ:
consulate.london@fm.gov.jo
الرسوم :
 سعٕو رجذٚذ جٕاص انغفش انًؤلذ نًذح خًظ عُٕاد )(£419.80
 سعٕو رجذٚذ جٕاص انغفش انًؤلذ نًذح عُز(£216.00) ٍٛ
طريقة الدفع :
ٚزى انذفع ثبنمُصهٛخ يٍ خالل انجطبلخ انجُكٛخ حصشاً (ثبعزثُبء ٔ )Amexنٛظ َمذاً.
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