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

 إرا كبٌ جٕاص انغفش يُتٓ ٙانًذح أ يذح صالحٛتّ الم يٍ عتخ اشٓش ،فٛجٕص انغفش ثّ فمظ إنٗ انًًهكخ
األسدَٛخ انٓبشًٛخ يجبششحً دٌٔ انًشٔس ثأ٘ ثهذ آخش (طٛشاٌ يجبشش فمظ).
الوثائق المطلوبة :
 .1تعجئخ انطهت انًشفك اضغظ ُْب.
 .2صٕسح شخصٛخ عذد ( .4لٛبط انصٕسح ٚكٌٕ  3.5*4.5عى ،كًب ٚجت اٌ تكٌٕ حذٚثخ ٔيتطبثمخٔ ،ال
تمجم انصٕس انًغحٕثخ عٍ صٕس عبثمخ أ انًطجٕعخ عهٗ انٕسق).
 .3جٕاص انغفش انًشاد تجذٚذِ ٔتغه ًّٛنهمُصهٛخ يع انطهت.
 .4صٕسح عٍ جٕاص انغفش أل٘ جُغٛخ أخشٖ ٚحًهٓب يمذو انطهت.
 .5صٕسح عٍ دفتش خذيخ انعهى (إٌ ٔجذد) نهزكٕس فمظ ،يٍ يٕانٛذ  1979فًب فٕق ٔيٍ أتى انثبيُخ عششح.
 .6ظشف ثشٚذ٘ فبسغ ٔيذفٕع يغجمًبٔ ،رنك إلسجبع جٕاص٘ انغفش انمذٚى ٔانجذٚذ.
) ( A pre-paid self-addressed special delivery envelope for the sufficient weight
 .7دفع انشعٕو انًطهٕثخ نتجذٚذ جٕاص انغفش :
 سعٕو تجذٚذ جٕاص انغفش يُتٓ ٙانًذح ،أٔ انًذح انًتجمٛخ نصالحٛتّ ألم يٍ ٕٚ 180و ).(£114.10
 سعٕو تجذٚذ جٕاص عفش نًٍ ْٕ دٌٔ عٍ انغبدعخ عششح (.)£63.20
 سعٕو تجذٚذ جٕاص عفش غٛش يُتٓ ٙانًذح  ،أ٘ اٌ انًذح انًتجمٛخ نصالحٛتّ أكثش يٍ ٕٚ 180و (.)£216.00
 سعٕو تجذٚذ جٕاص عفش يًتهئ انصفحبد ٔغٛش يُتٓ ٙانًذح (.)£53.00

 .8ف ٙحبل تغٛش انحبنخ االجتًبعٛخ يٍ اعضة انٗ يتضٔجٚ ،تٕجت إسفبق صٕسح عٍ دفتش انعبئهخ انجذٚذ أٔ
انتمذو نهحصٕل عهٗ دفتش عبئهخ جذٚذ  ،نهتمذٚى اضغظ ُْب  .ايب ثبنُغجخ نهغٛذاد فال ٚطهت يٍُٓ رنك
ٔٚكف ٙاسفبق عمذ صٔاج يذَ ٙيصذق حغت االصٕل ٔيتشجى نهعشثٛخ.
كيفية التقديم :
ً
ٚ ت َّٕجت انحضٕس شخصٛب (أٔ ٔن ٙأيش يمذو انطهت) إنٗ يجُٗ انمُصهٛخ ٔدٌٔ انحبجخ ألخز يٕعذ
يغجك خالل أٔلبد انذٔاو انشعً ٙيٍ ٕٚو االثُ ٍٛانٗ انخًٛظ يب ث ٍٛانغبعخ ٕٚٔ 13:00-10:00و
انجًعخ يب ث ٍٛانغبعخ  10:00صجبحب انٗ  12:00ظٓشأ ،إحضبس جًٛع انٕثبئك انًطهٕثخ أعالِ.
Consulate Section, 6 Upper Phillimore Gardens, London, W8 7HA
 ف ٙحبل اإللبيخ ف ٙاعكٕتالَذا ،إٚشنُذا أٔ أٚغهُذا ٚشجٗ إسعبل ثشٚذ إنكتشَٔ ٙنـ:
consulate.london@fm.gov.jo
مدة انجاز المعاملة :
 تحتبج يعبيهخ تجذٚذ جٕاص انغفش حٕان 4-2 ٙأعبثٛع حٛث عٛتى إسعبل انًعبيهخ إنٗ انجٓبد انًعُٛخ
ف ٙاألسدٌ نطهت انًٕافمبد انالصيخٔ .ثعذ تجٓٛض جٕاص انغفش عٛتى إسعبنّ نكى ف ٙانجشٚذ ثٕاعطخ
انًغهف انجشٚذ٘ انز٘ لًتى ثتضٔٚذَب ثّ.
طريقة الدفع :
ٚ تى انذفع ثبنمُصهٛخ يٍ خالل انجطبلخ انجُكٛخ حصشاً (ثبعتثُبء ٔ ، )Amexنٛظ َمذاً.
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