تعليمات الحصول على جواز سفر أردني بدل التالف
 تعبئة النموذج الالزم وإلصاق صورتين شخصيتين ملونتين وحديثتين (.)Biometric Pass Photos إرفاق استدعاء يشرح كيفية تلف الجواز مع ذكر رقمه وتاريخ صدوره وانتهائه ومكان وتاريخ تلف الجواز وإرفاقصورة عنه جواز إن وجدت ،وبيان إن كان الجواز ممددا وذكر تاريخ التمديد ومكانه.

 إرفاق صورة عن دفتر العائلة والبطاقة الشخصية (الذكية) ساريي المفعول .وفي حال عدم توفر بطاقة ذكية يرجىإرسال تعهد مع الطلب).
 إرفاق صورة عن االقامة الرسمية في الدولة المقيم بها مقدم الطلب. على المطلوبين ألداء خدمة العلم ،البالغ أعمارهم ما بين  04-81سنة ،إرفاق صورة عن دفتر خدمة العلم تثبتتأجيلهم أو إعفائهم من الخدمة ،وفي حال عدم التأجيل ،إرفاق تعهد خطي بتأجيل خدمة العلم حال العودة للمملكة.

 إقرار من اآلنسة بعدم ارتباطها بزواج حتى تاريخ تقديم الطلب (على الطلب نفسه). على أبناء الضفة الغربية إرفاق صور عن بطاقة إحصاءات الجسور الصفراء ،الهوية الفلسطينية  /االسرائيلية أوكتابة تعهد خطي بعدم الحصول على أي منها.
 تحويل الرسوم القنصلية البالغة  94205.يورو ( شاملة تصديق كفالة عدلية) إلى حساب السفارة المبين أدناه مع ذكراسم مقدم الطلب في التحويل وإرفاق صوره عن إشعار التحويل البنكي مع الطلب.

 الحضور شخصيا مع الجواز القديم للسفارة الستالم الجواز الجديد لكن بعد تحديد موعد عن طريق إرسال بريدالتمكن من القدوم يرجى إرسال
الكتروني على االيميل التالي ( ،)passport@jordanembassy.deوفي حال عدم
ّ
مقدم الطلب بتحمل كافة المسؤولية في حال الرغبة بإعادة جوازي السفر (القديم والجديد) بريديا.
تعهد خطي موقع من ّ
 إرفاق ظرف بريدي من إحدى شركات النقل المسجلة مثل ( )DHL, UPSأو غيرها من الشركات ،مستوفي الرسومالبريدية ومكتوب عليه عنوان مقدم الطلب لتتمكن السفارة من إعاده جوازي السفر (القديم والجديد).

 يرجى ارسال الطلب ،حال اكتماله مع المرفقات ،بواسطة البريد الى عنوان السفارة المبين أدناه.مالحظات:
 الرجاء كتابة العنوان ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني على الطلب بطريقة واضحة لنتمكن من االتصال بالمعني عند
اللزوم.
 لن تقبل المعاملة بدون وجود صورة عن دفتر العائلة ساري المفعول.
 لمزيد من االستفسارات يرجى التواصل على هاتف السفارة أو أحد عنواني البريد اإللكتروني أدناه.

:رقم الحساب

:عنوان السفارة
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