جوازات السفر بدل المفقودة
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London

 نهحصٕل عهٗ ٔثٛمت عفش اضطشاسٚت نهعٕدة إنٗ انًًهكت األسدَٛت انٓاشًٛت ،اضغظ ُْا.
الوثائق الوطلوبة :
.1
.2
.3
.4

صٕس شخصٛت عذد ( .4لٛاط انصٕسة ٚكٌٕ  3.5*4.5عى ،كًا ٚجب اٌ تكٌٕ حذٚثت ٔيتطابمتٔ ،ال
تمبم انصٕس انًغحٕبت عٍ صٕس عابمت أ انًطبٕعت عهٗ انٕسق).
صٕسة عٍ جٕاص انغفش انًفمٕد.
صٕسة عٍ جٕاص انغفش أل٘ جُغٛت أخشٖ ٚحًهٓا يمذو انطهب.
تمشٚش إنكتشَٔ ٙيٍ انششطت انبشٚطاَٛت ٚفٛذ بفمذاٌ جٕاص انغفش (ٚجب أٌ ٚتضًٍ انتمشٚش اعى صاحب
انعاللت ،عُٕاَّ ف ٙانًًهكت انًتحذة ،سلى جٕاص انغفش انًفمٕدٔ ،يكاٌ ٔتاسٚخ صذٔسِ) .نهحصٕل عهٗ
انتمشٚش ،اضغظ ُْا.

طريقة التقدين :
ٚ تٕجب انحضٕس شخصٛا ً إنٗ يبُٗ انمُصهٛت ٔدٌٔ انحاجت ألخز يٕعذ يغبك خالل أٔلاث انذٔاو انشعًٙ
يٍ ٕٚو االثُ ٍٛانٗ انخًٛظ يا ب ٍٛانغاعت ٕٚٔ 13:00-10:00و انجًعت يا ب ٍٛانغاعت  10:00صباحا انٗ
 12:00ظٓشأ ،إحضاس جًٛع انٕثائك انًطهٕبت أعالِ.
Consulate Section, 6 Upper Phillimore Gardens, London, W8 7HA


ف ٙحال اإللايت ف ٙاعكٕتالَذا ،إٚشنُذا أٔ أٚغهُذا ٚشجٗ إسعال بشٚذ إنكتشَٔ ٙنـ:
consulate.london@fm.gov.jo

هدة انجاز الوعاهلة :


عٛتى إسعال انًعايهت إنٗ انجٓاث انًعُٛت ف ٙاألسدٌ نطهب انًٕافماث انالصيت ،األيش انز٘ ٚحتاج حٕانٙ
ثًاَٛت أعابٛع ٔرنك ٔفما ً نهجٓاث انشعًٛت األسدَٛت ،إال ف ٙحال طهب يضٚذ يٍ انٕثائك يٍ انجٓاث َفغٓا.



 13:00 –10نذفع انشعٕو
ٔبعذْا عٛتى انتٕاصم يعكى نهحضٕس شخصٛا ً نهمُصهٛت يا ب ٍٛانغاعت
انًطهٕبت ،حٛث عٛتى إَجاص جٕاص انغفش فَ ٙفظ انٕٛو ٔتغه ًّٛف ٙتًاو انغاعت .15:00

الرسوم :
 سعٕو اصذاس جٕاص انغفش بذل فالذ ألٔل يشة ).(£267.00
 سعٕو اصذاس جٕاص انغفش بذل فالذ أل٘ يشة ته ٙانًشة األٔنٗ
إضافٛت عٛتى تحذٚذْا يٍ انجٓاث انًعُٛت حغب انحانت.

)ٔ ،(£521.70ف ٙحال طهب سعٕو

طريقة الدفع :
ٚتى انذفع بانمُصهٛت يٍ خالل انبطالت انبُكٛت حصشاً (باعتثُاء ٔ )Amexنٛظ َمذاً.
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