سفـارة
المملكة األردنية الهاشمية
أوتـاوا
________

EMBASSY OF
THE HASHEMITE KINGDOM
OF JORDAN
OTTAWA
__________

تعليمات صرف أو تجديد جوزات السفر االردنية الدائمة أو المؤقتة (ضفة وغزة)
األوراق والوثائق المطلوبة من جميع الطلبات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

جواز سفر مقدم الطلب أو جوازات سفر الوالدين لمعامالت الفصل عن جواز أحدهما.
أربع صور شخصية ملونة وذات خلفية بيضاء ( 4x6سم )“passport photo” -مختومة بالتاريخ (اقل من  6اشهر) وال تقبل
الصور السحب.
تعبئة وتوقيع "نموذج طلب جواز سفر"
صورة للوثيقة التي تثبت اإلقامة في كندا (طالب ،عمل ،وجه وظهر بطاقة اإلقامة الكندية أو الصفحات الرئيسية من جواز السفر
الكندي ...الخ) باإلضافة إلى أية جوازات لجنسيات اخرى.
صورة عن جواز سفر الزوج لإلناث.
صورة عن بطاقة إحصاءات الجسور وتصريح اإلحتالل والهوية الفلسطينية أو اإلسرائيلية ،إن وجدت.
إقرار عزوبية لآلنسات (رسوم اضافية  25دوالر كندي – تصديق)

إضافة لما هو مطلوب اعاله (البند من ُ )7-1يطلب لمعامالت جوازات السفر الدائمة (رقم وطني) مايلي:
 .8صورة عن دفتر العائلة ساري المفعول ( .يرجى الرجوع للموقع االلكتروني لتعليمات االصدار والتجديد).
 .9صورة عن بطاقة األحوال الشخصية سارية المفعول لمقدم الطلب أو لمن بلغ سن السادسة عشرة لغايات الفصل عن جواز سفر أحد
الوالدين( .يرجى الرجوع للموقع االلكتروني لتعليمات االصدار والتجديد).
ُ .11تطلب صورة عن دفتر خدمة العلم مؤجل من مواليد  1999 -1978لعام  .2117ومن مواليد  2111-1979عام  2118وهكذا.
(يرجى الرجوع للموقع االلكتروني لتعليمات االصدار والتجديد).
 .11إذا كان الجواز المنتهي ال ُيظهر تاريخ الميالد (باليوم والشهر والسنة) ُتطلب صورة عن شهادة الميالد االردنية أو صورة إضافية عن
واحدة من الوثائق المطلوبة في (البند  8و  9أعاله)(رسوم إضافية  $11دوالرات كندية -صورة طبق االصل).
 .12باالمكان نقل اربعة ابناء من جواز السفر المنتهي الى جواز السفر الجديد  ،ممن لم يتجاوزا سن الحادية عشرة عند تقديم الطلب(رسوم
اضافية  $ 115دوالر كندي لكل ابن/ة للجواز الدائم)
 .13يرجى مراجعة الموقع االلكتروني لتعليمات اضافة االبناء الول مرة ،أو لصرف جوازات سفر مستقلة لهم.
 .14يرجى مراجعة الصفحة الخاصة بتغيير الحالة االجتماعية لطلبات االناث على موقعنا االلكتروني.
مالحظة :إذا لم يتوفر شرط أو أكثر من البنود من  11-8فيمكن قبول طلباتها مع طلب جواز السفر إختصارا لوقت المراجعين.
إضافة لما هو مطلوب اعاله (البند من ُ )7-1يطلب لمعامالت جوازات السفر المؤقتة (ضفة وغزة) مايلي:
 .8يطلب مع طلبات غزة تعبئة اإلقرار بعدم الحصول على جنسية أخرى (رسوم اضافية  25دوالر كندي لإلقرار– تصديق)
 .9إذا كان الجواز المنتهي ال ُيظهر تاريخ الميالد (باليوم والشهر والسنة) ُتطلب صورة عن شهادة الميالد االردنية (رسوم إضافية $11
دوالرات كندية  -صورة طبق األصل) أو أية شهادة ميالد غير أردنية مترجمة لدى محلف ومصدقة من وزارة الخارجية الكندية (رسوم
إضافية  $25دوالر كندي -تصديق).
 .11باالمكان نقل اربعة ابناء من جواز السفر المنتهي الى جواز السفر الجديد ،ممن لم يتجازوا سن الحادية عشر عند تقديم الطلب (رسوم
اضافية  $145دوالر كندي لكل ابن/ة للجواز المؤقت)
 .11يرجى مراجعة الموقع االلكتروني لتعليمات اضافة االبناء الول مرة ،او لصرف جوازات سفر مستقلة بهم.
 .12يرجى مراجعة الصفحة الخاصة بتغيير الحالة االجتاعية لطلبات االناث على موقعنا االلكتروني.

سفـارة

EMBASSY OF
THE HASHEMITE KINGDOM
OF JORDAN
OTTAWA
__________

المملكة األردنية الهاشمية
أوتـاوا
________

الرسوم
اذا اختار المراجعون ارسال معامالتهم الى االردن عن طريق الفاكس بدال من القيبة الدبووماسب يبمنن ذل مياب رسم اااي ميدار
 $05دوالر كندي،،،المعامالت المرسو بالفاكس التعن التغاا عن عدم اكتمال الطوةات الميدم لوسفارة .وي العادة يستغرق
ارسال الطوةات عند اكتمالها لالردن واستالم السفارة لومواييات الالزم من االردن يترة شهرين الى ثالث أشهر بواسط القيبة
الدبووماسب  ،وما ببن  4-3اساببع  ،بواسط الفاكس اعتةاراً من استالم السفارة لوطوةات كامو .
تديع رسوم معامالت جوازات السفر بشب مصدق او حوال بريدي  Money Order or Certified Checkوذل المر
 Embassy of Jordanونعتذر عن عدم قةول الديعات النيدي او الشبنات الشخصب .
وتديع الرسوم عوى مرحوتبن :
 -1مجموع رسوم الوثائق الواردة ي التعوبمات والطوةات ورسوم الفاكس لمن اختار ذل (تديع بشب منفص عند تيديم الطوب).
 -2رسوم اصدار جواز السفر(تديع بشب منفص ) عوى النقو التال :
 رسوم جوازات السفر الدائم ( مع رقم وطن )
 رسوم صرف الول مرة أو تجديد جواز السفر منته الصالحب أو ممتوىء الصفقات ( 6صفقات يأق ) لوةالغبن( )$205دوالر كندي ،و لالطفال دون السادس عشرة ( )$100دوالر كندي.
 رسوم تجديد الجواز غبر منته المدة ( صالح ألكثر من ست أشهر) ( )$035دوالر كندي. رسوم االااي أو التظهبر عوى جواز السفر الدائم ( )$150دوالر كندي. رسوم جوازات السفر المؤقت (اف وغزة):
 رسوم تجديد جواز السفر ( )$1535دوالر كندي. رسوم إصدار جواز سفر ألول مرة ( )$1535دوالر كندي. رسوم تجديد الجواز غبر منته المدة (صالح ألكثر من ست أشهر) ( )$1535دوالر كندي. -رسوم االااي أو التظهبر عوى جواز السفر المؤقت ( )$140دوالر كندي.

يستية اليسم الينصو ي السفارة المراجعبن ماببن الساع العاشرة صةاحا ً والثانب بعد الظهر ما عدا يوم السةت واالحد وايام العط
الرسمب ي الممون االردنب الهاشمب وكندا .ويطوب تقديد مواعبد مسةي لمعامالت الوكاالت العام والخاص الت تنظم ي السفارة.
ولومراجعبن اختبار ارسال المعامالت بواسط الةريد عوى مسؤولبتهم .ويرجى تزويد السفارة بمغوف العادة المعامالت بعد انجازها
معنون باسم مرس المعامو ومديوع الرسوم مسةيا بواسط ) Canada Post (Priority, Express or Registeredاو اي بريد
مسج .ي حال تأخر الةريد او اباعه ،ستتابع السفارة التنسبق مع المراجع المعن واالتصال بشرك الةريد اذا لزم دون أي مسؤولب
عوى السفارة.

سفـارة

EMBASSY OF
THE HASHEMITE KINGDOM
OF JORDAN
4X6
OTTAWA
__________

الهاشميةالهاشمية
المملكة االردنية
المملكة األردنية

أوتـاوا وزارة الداخلية
األحوال المدنية والجوازات
دائرة
________
السفارة  /القنصلية أوتاوا  -كندا

نوع الجواز
نوع الطلب

o
o

نموذج طلب جواز سفر

نموذج طوب جواز سفر

o
o

o
/

o

الرقم الوطني  /الرقم المتسلسل
اإلسم

/

o
o

o

مكان ورقم الملف
اسم األب

اإلسم األول

o
o

مكان ورقم القيد المدني

اسم الجد

الجن

اسم العائلة

/

/

/
/

/

/

/
/
/

/
/

/
/
o

o

o

o
/

o
o
Postal Code

/

/

/

/
/

o
o
City

/

Street & Number

Canada
Email:

توقبعه:

اسم ميدم الطوب:
الستعمال السفارة الرسم

P.O.Box.

التاري :

/

/

سفـارة

EMBASSY OF
THE HASHEMITE KINGDOM
OF JORDAN
OTTAWA
__________

المملكة األردنية الهاشمية
أوتـاوا
________

 باإلمنان ني أربع أبناء من جواز السفر المنته  /التالف /الفاقد إلى جواز السفر الجديد ،ممن لم يتجاوزا سن القادي عشرة عندتيديم الطوب (رسوم إاايب  $150دوالر كندي لن ابن/ة لوجواز الدائم و $140لن ابن/ة لوجواز المؤقت).
 يرجى مراجع الموقع االلنترون لوتعوبمات إااي األبناء ألول مرة ،أو لصرف جوازات سفر مستيوه لهم.إ
(

)

1
2
3
4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كان مقدم الطلب دون سن السادسة عشرة ،يرجى تعبئة موافقة ولي األمر (دون رسوم)
ال مانع لدي من منح جواز سفر مستقل إلبني /إلبنتي ..........................................................................................
إسم وتوقيع األب
..............................................................

إسم وتوقيع األم
...................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إقرار اآلنسة
أقر أنا الموقعه أدناه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بأنني ما زلت آنسة وغير مرتبطه بعقد زواج
حتى تاريخه ،وتحت طائلة المسؤولية.
التوقيع :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إسم الشاهد األول وتوقيعه
:
$52

إسم الشاهد الثاني وتوقيعه
:

آل

سفـارة

EMBASSY OF
THE HASHEMITE KINGDOM
OF JORDAN
OTTAWA
__________

المملكة األردنية الهاشمية
أوتـاوا
________

إقـــــــــرار
اقر انا الموقع  /الموقع أدنا  ،...................................................................بأنن لم احص عوى الجنسب النندي أو
أي وثبي سفر أو جنسب اخرى إلى جانب جواز سفري االردن المؤقت /غزة حتى تاريخه تقت طائو المساءل اليانونب .
االسم (من اربع مياطع)  .............................................. :التوقبع ...............................
شاهد (االسم الرباع )  .............................................. :التوقبع ...............................
نوع جواز السفر ورقمه أو رقم الةطاق ................................ :
شاهد (االسم الرباع )  .............................................. :التوقبع ...............................
نوع جواز السفر ورقمه أو رقم الةطاق ................................ :

التاري .................... :
رقم الهاتف..................... :

سفـارة

EMBASSY OF
THE HASHEMITE KINGDOM
OF JORDAN
OTTAWA
__________

المملكة األردنية الهاشمية
أوتـاوا
________

نموذج العنوان المصرح به
مكان القيد ورقمه

الرقم الوطني
االسم االول

اإلسم بالعربية

اسم االب

العائلة

اسم الجد

االسم كامال باالنجليزية
العنوان المصرح به لغايات التةوبغات اليضائب واإلداري والمالب
Address for Judicial, Administrative and Commercial Notifications

Postal Code
:Email
موبايل
أرقام الهواتف:

أرضي

In Canada
ي كندا
Street & Number
City

الدولة
Canada
Canada
-

P.O.Box.
)

( Mobile No.

)

Landline

(

ext

 In other countriesي دول أخرى
اللواء
District

الدولة
Country

المحافظة
Province

الحي
Neighborhood

اسم الشارع
Street Name

رقم المبنى
Building No.

رقم هاتف العمل
Work phone No.

رقم الفاكس
Fax No.

ص .ب
P.O. Box

-

)

( Fax number

)

( Work phone

القضاء
Area

التجمع السكني
Locality

أقرب معلم للسكن
The Nearest Feature

رقم الهاتف األرضي
Telephone No.

الرمز البريدي
Postal Code

رقم الهاتف الخلوي
Mobile No.

البريد اإللكتروني
Email
الولي  /الوصي بأن البيانات التي تم التصريح بها من قبلي صحيحة وتحت طائلة المسؤولية القانونية حسب
مقدم الطلب
أقر أنا الموقع أدناه بصفتي
نص المادة ( )65من قانون األحوال المدنية المعدل رقم ( )81لسنة  ( 5186على كل أردني يزيد عمره على ثماني عشرة سنة أن يصرح لدى الدائرة خالل سنتين
من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل عن عنوانه وأن يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على هذا العنوان خالل ثالثين يوما ً من تاريخ التغيير).
اإلسم  ..................................................... :التوقيع .................................................:التاريخ:

/

/

م

لإلستعمال الرسم
إسم وتوقيع موظف القبول  .................................................................. :التاريخ:

/

/

م

إسم وتوقيع موظف األرشفة  ................................................................ :التاريخ:

/

/

م

سفـارة

EMBASSY OF
THE HASHEMITE KINGDOM
OF JORDAN
OTTAWA
__________

المملكة األردنية الهاشمية
أوتـاوا
________

نموذج طوب إجراء معامو لدى السفارة
عناية  - :السفارة األردنية  /اوتاوا-القسم القنصلي
أنا الموقع أدناه (اإلسم حسب الوثائق الرسمية)
اسم األب

اإلسم

اسم العائلة

اسم الجد

أرجو إعالمكم اني أرغب بإجراء المعاملة التالية لدى السفارة- :



















إصدار وكالة عامة
إصدار وكالة خاصة
عزل وكالة
إصدار رسالة تؤكد صحة الرخصة األردنية
تفقد حياة ،ضمان اجتماعي
معاملة طالق
إصدار جواز سفر
تجديد جواز سفر
إضافة أبناء الى جواز السفر
إصدار بطاقة أحوال شخصية
تجيد بطاقة أحوال شخصية
إصدار دفتر عائلة
تجديد دفتر عائلة
إضافة أبناء الى دفتر العائلة
دفتر خدمة علم
تصديق وثائق
إصدار وثيقة سفر

Postal Code

الدولة

Street & Number

City

Canada
Email:
أرقام الهواتف
التوقيع والتاريخ

موبايل -
أرضي –

)

P.O.Box.

( Mobile No.
)

( Land line

)
- ext

)

( Fax No.

( Work Phone

