_

سفـارة

EMBASSY OF
THE HASHEMITE KINGDOM
OF JORDAN
OTTAWA
__________

المملكة األردنية الهاشمية
أوتـاوا

....................................
الرقـم
________

التعليمات الخاصة بإصدار وثيقة سفر اضطرارية
الرجاء إرسال ما يلي:
استدعاء موجه لسعادة السفير األردني بطلب وثيقة سفر اضطرارية مبينا فيه تاريخ وكيفية فقدان جواز السفر.
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ويذكر في الطلب المعلومات الشخصية كاملة لمقدم الطلب ولوالده (االسم الكامل من أربعة مقاطع ،ومكان
وتاريخ الوالدة ،المهنة ومكان العمل الحالي واإلقامة) .
يرفق بالطلب ما يلي :
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-

صورة عن دفتر العائلة أو بطاقة األحوال الشخصية .

-

صورة عن جواز السفر المفقود أو القديم إذا وجد .

-

صورة عن تقرير الشرطة بفقدان جواز السفر .
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صورتين شخصيتين ملونتين وحديثتين.
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الرسوم :
تدفع الرسوم بواسطة شيك مصدق أو حوالة بريدية ألمر  Embassy of Jordanعلى النحو التالي :


 181دوالرا كنديا رسوم إصدار وثيقة السفر المطلوبة.

مالحظة:


إذا رغب المراجع استعادة معامالته بواسطة البريد ،يرجى تزويد السفارة بمغلف معنون مدفوع الرسوم مسبقا بواسطة
)  Canada post ( Priority, Express or Registeredفقط .وال تقبل مغلفات شركات الخدمات السريعة.



ال تتحمل السفارة نهائيا أي مسؤولية عن ضياع أو تأخير أي معاملة ترسل بالبريد.

EMBASSY OF
THE HASHEMITE KINGDOM
OF JORDAN
OTTAWA
__________

سفـارة

_

المملكة األردنية الهاشمية
أوتـاوا

....................................
الرقـم
________

THE REQUIREMENTS FOR ISSUING A JORDANIAN TRAVEL DOCUMENT
1- A Letter addressed to His Excellency the Jordanian Ambassador requesting a
travel document explaining how and when the Jordanian passport was lost.
The letter should include the following information about the holder of the
passport and his father: Full name of four parts, place and date of birth,
profession and place of work and residence.
2- Other documents needed:
 Photocopy of lost passport or any old cancelled passport.
 Photocopy of Police report.
 Photocopy of Canadian Residence card or Visa.
3- Two recent coloured photos. Photographer should stamp them with the date.
4- Fees are paid by one certified cheque or money ordes to
“Embassy of Jordan” as follows:
 $189 fees for issuing the travel document, pending approval.
5- Enclose prepaid envelope from Canada Post (Priority, Express or Registered),
NO Courier service envelope is accepted.
** Note: The Embassy is not responsible for any lose or delay caused by mail.

Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan
100 Bronson Avenue, Suite 701, Ottawa, Ontario K1R 6G8
Telephone: (613) 238 8090 - Fax. (613) 232 3341
E-mail: Ottawa-consular@fm.gov.jo

