دائرة األحوال املدنية والجوازات

خدمات مديرية الضفة الغربية وغزة

البطاقات
اجلوازات

إصدار بطاقة اإلقامة املؤقتة ألول مرة /جتديد ألبناء قطاع غزه املقيمني يف اململكة

الفئات املستفيدة
مكان تقدمي اخلدمة

أبناء قطاع غزة

دائرة األحوال املدنية واجلوازات /مديرية أحوال وجوازات الضفة الغربية وغزة
• جواز سفر الحد افراد االسرة ( جد ،اب  ،اخ ،عم) وذلك الثبات حصول احد افراد االسرة على جواز
الفئات املستفيدة من اخلدمة
مؤقت البناء قطاع غزة.
• أن يكون الطالب قد أمت سن ( )16سنة من العمر.
• موافقة األب/ويل األمر ألوالدهم القاصرين حتت سن ()18سنة.
• تعريف احد أفراد األسرة ممن حيملون وثائق رمسيه كتعريف األب البنه أو الزوج لزوجته………
اخل.

شروط احلصول على اخلدمة

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
•
•
•
•
•

يف حال كانت البطاقة الول مرة وصاحب العالقة ال حيمل جواز سفر مؤقت جيب احضار الوثائق التالية:
رمسية ملن ال حيمل جواز سفر يف حالة
بإثباتات
تاريخ تقدمي
إثباتات اإلقامة من عام  1974ولغاية
اخلدمة
املعاملةمن
املستفيدة
الفئات
اصدارها الول مرة.
شهادة ميالد
شهادة حسن سلوك من اجلهات املختصة سارية املفعول ملدة ثالثة أشهر.
مشروحات دائرة املتابعة والتفتيش.
إثبات الشخصية ملقدم الطلب ( جواز سفر  ،رخصة سواقة أردنية).او معرف من احد افراد االسرة
جواز سفر االب
صور شخصية ملونة عدد .2
يف حال كانت البطاقة الول مرة /جتديد وصاحب العالقة حيمل جواز سفر مؤقت ساري املفعول:
جيب احضار صورة عن اجلواز.
ومشروحات املتابعة والتفتيش.
اذا كانت البطاقة الول مرة  /جتديد و جواز السفر غري ساري املفعول جيب ارفاق حسن سرية وسلوك .

إجراءات تقدمي اخلدمة

وقت إجناز اخلدمة
الوقت العادي
الذروةاخلدمة
وقت من
الفئات املستفيدة

ساعة

ساعتني

رسوم اخلدمة
املستفيدة من اخلدمة
الفئات ديناران
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املؤسسات الشريكة يف تقدمي اخلدمة
منوالتفتيش
املتابعة
واحلدود -
دائرة االقامة
اخلدمة
املستفيدة
الفئات
 -دائرة املخابرات العامة

إصدار بطاقة اإلقامة املؤقتة بدل تالف ألبناء قطاع غزه املقيمني يف اململكة

الفئات املستفيدة
مكان تقدمي اخلدمة

أبناء قطاع غزة

دائرة األحوال املدنية واجلوازات /مديرية أحوال وجوازات الضفة الغربية وغزة

شروط احلصول على اخلدمة

الفئات املستفيدة من اخلدمة

الوثائق املطلوبة

الفئات املستفيدة من اخلدمة

أن يتقدم صاحب الطلب مبعاملته شخصيًا حسب النموذج املعد هلذه الغاية .
إحضار ما يثبت شخصية الطالب أو شهادة احد إفراد األسرة ممن حيملون وثائق رمسية (اجلواز ساري
املفعول)

	•مشروحات دائرة املتابعة والتفتيش أو ختم املتابعة والتفتيش.
	•كفالة مالية لدى كاتب العدل أو تعهد خطي حسب ما يقرره أمني املكتب.
	•إثبات الشخصية ملقدم الطلب( جواز ساري املفعول).
	•حسن سرية وسلوك يف حالة اجلواز غري ساري املفعول.
	•صور شخصية ملونة عدد .2

إجراءات تقدمي اخلدمة

وقت إجناز اخلدمة
الذروة
الوقت
اخلدمة
العادياملستفيدةوقتمن
الفئات

ساعة

ساعتني

رسوم اخلدمة
املستفيدة من اخلدمة
الفئات  3دنانري
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املؤسسات الشريكة يف تقدمي اخلدمة
املتابعةمنوالتفتيش
الفئات -دائرة
 وزارة العدلاخلدمة
املستفيدة
دائرة املخابرات العامة

إصدار بطاقة اإلقامة املؤقتة بدل فاقد ألبناء قطاع غزه املقيمني يف اململكة

الفئات املستفيدة
مكان تقدمي اخلدمة
شروط احلصول على اخلدمة

الوثائق املطلوبة

أبناء قطاع غزة

دائرة األحوال املدنية واجلوازات /مديرية أحوال وجوازات الضفة الغربية وغزة

أفرادمن
املستفيدة
الفئات
اخلدمة حيملون وثائق رمسية.
األسرة ممن
شهادة أحد
إحضار ما يثبت شخصية الطالب أو
ال يقبل الطلب إال بعد دفع القيمة املالية للكفالة السابقة وذلك يف حال الفقدان للمرة
الثانية وخالل مدة سريان البطاقة.

الفئات املستفيدة من اخلدمة

بالغ املركز األمين.
كفالة مالية بقيمة  50دينار.
شهادة حسن سلوك من اجلهات املختصة سارية املفعول ومدهتا ثالثة اشهر من تاريخ إصدارها.
شهادة عدم حمكوميه.
إثبات الشخصية ملقدم الطلب.
صور شخصية ملونة عدد.2

إجراءات تقدمي اخلدمة

وقت إجناز اخلدمة
الوقت
الذروةاخلدمة
وقتمن
العادي املستفيدة
الفئات

ساعة

ساعتني

رسوم اخلدمة
املستفيدة من اخلدمة
الفئات  5دنانري
الفئات املستفيدة من اخلدمة
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املؤسسات الشريكة يف تقدمي اخلدمة
االمنية
العدل  -املراكز
 وزارةاخلدمة
املستفيدة من
الفئات
دائرة املخابرات العامة

بطاقة تعريفية البناء األردنيات
الفئات املستفيدة
مكان تقدمي اخلدمة
شروط احلصول على اخلدمة

الوثائق املطلوبة
الوثائق املطلوبة لألم

ابناء االم األردنية املتزوجة من غري اردين( ذكور ،إناث)
مكتب ابناء االردنيات الرئيسي
املديريات الرئيسية يف املحافظات

وطين من
املستفيدة
الفئات
اخلدمةبطاقة شخصية.
وحاصلة على
وهلا رقم
	•ان تكون األم اردنية اجلنسية
	•يقبل طلب احلصول على البطاقة التعريفية لألبناء القاصرين من االم األردنية
شخصيا
	•يقبل طلب احلصول على البطاقة التعريفية لألبناء القاصرين يف حالة وفاة االم من
الويل  /الوصي.
	•يقبل طلب احلصول على البطاقة التعريفية من األبن البالغ يف حالة وفاة األم.
	•ان تكون مقيمة يف اململكة مدة ( مخس سنوات بشكل دائم قبل تاريخ حصوهلا على
التسهيالت.
	•ان يكون االبن حاصل على اقامة مشروعة يف اململكة.
	•حصول محلة وثائق السفر الفلسطينية الصادرة من (مصر ،لبنان ،سوريا ،العراق،
اليمن) على بطاقة اقامة سارية املفعول .
	•ان يكون اإلبن القاصر من ابناء قطاع غزة مضافا على جواز سفر االب اذا كانت
واقعة الوالدة خارج البالد

الفئات املستفيدة من اخلدمة

• الوثائق املطوبة لألم:
 .1منوذج القيد الشخصي البناء االردنيات.
 .2صورة عن البطاقة الشخصية لألم سارية املفعول اذا كانت على قيد احلياة.
 .3صورة عن عقد الزواج االصلي /شهادة زواج من الزوج االجنيب.
 .4عقد الزواج مصدق من السفارة /اخلارجية ملن حدثت هلم واقعات خارج البالد ومل تثبت الواقعة يف
مكاتب األحوال املدنية .
 .5بطاقات اجلسور الصفراء ملن يلزمهم ذلك او مشروحات املتابعة .
 .6صورة عن جواز السفر ان وجد.
 .7صورة عن شهادة الوفاة ( اذا كانت االم متوفية).
 .8صورة عن دفتر العائلة ( اذا كانت الزوجية قائمة)
 .9صورة عن واقعة الطالق (للمطلقة)
 .10مشروحات دائرة اإلقامة واحلدود.
 .11مشروحات املتابعة والتفتيش باقامة ملدة سنتني يف حالة كانت االم حتمل بطاقة خضراء وبطاقة احوال
شخصية.
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الوثائق املطلوبة
الوثائق املطلوبة لإلبن اذا كان حيمل جواز سفر مؤقت

 .1منوذج البطاقة التعريفية البناء األردنيات
 .2صور شخصية ملونة عدد ()2
 .3بطاقة إحصاءات اجلسوراخلضراء ملن يلزمهم ذلك( الصورة) أو ختم املتابعة والتفتيش.
 .4صورة عن شهادة امليالد .
 .5صورة عن جواز السفر املؤقت ساري املفعول.
 .6صورة عن بطاقة اإلقامة املؤقتة البناء قطاع غزة
 .7مشروحات دائرة اإلقامة واحلدود ألبناء الضفة الغربية.
 .8شهادة امليالد مصدقة من السفارة /اخلارجية ملن حدثت هلم واقعات خارج البالد ومل تسجل الواقعة يف
مكاتب األحوال املدنية

الفئات املستفيدة من اخلدمة

منوذج البطاقة التعريفية البناء األردنيات
الفئات املستفيدة من اخلدمة

الوثائق املطلوبة لألبن اذا كان حيمل وثيقة سفر فلسطينية

.1
 .2صور شخصية ملونة عدد ()2
 .3صورة عن الوثيقة الصادرة من الدولة املاحنة هلا.
 .4صورة عن شهادة امليالد
 .5شهادة امليالد مصدقة من السفارة /اخلارجية ملن حدثت هلم واقعات خارج البالد ومل تسجل الواقعة يف
مكاتب األحوال املدنية
 .6بطاقة اقامة صادرة سارية املفعول

األردنياتاملستفيدة من اخلدمة
منوذج البطاقة التعريفية البناءالفئات

الوثائق املطلوبة اذا كان من اجلنسيات ( األخرى)

الوثائق املطلوبة اذا كان من محلة جواز سفر مؤقت ملدة سنة

.1
 .2صورة شخصية ملونة عدد (.)2
 .3مشروحات إدارة اإلقامة واحلدود للجنسيات اليت تنطبق عليهم قانون اإلقامة وشؤون األجانب .
 .5صورة عن شهادة امليالد
 .6شهادة امليالد مصدقة من السفارة /اخلارجية ملن حدثت هلم واقعات خارج البالد ومل تسجل الواقعة يف
مكاتب األحوال املدنية
 .7صورة عن اثبات اجلنسية ( جواز سفر).
 .8صورة عن البطاقة االمنية او تصريح عمل ساري املفعول/او اثبات دراسة ان األبن على مقاعد الدراسة

.1
.2
.3
.4
.5

الفئات املستفيدة من اخلدمة

منوذج البطاقة التعريفية البناء األردنيات
صورة شخصية ملونة عدد (.)2
مشروحات املتابعة والتفتيش اذا كانت جنسية األب مثبت على شاشة احلاسب اآليل (فلسطيين).
اذا كان حاصل على جواز سفر مؤقت لغاية اإلستثمار من غري اجلنسية الفلسطينية .....
اثبات طالب ملن هم دون سن ()16
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إجراءات تقدمي اخلدمة

اخلدمةحسب االصول.
.ليسار مبعاملته
الفئات منوذج املعاملة
• مراجعة مكتب خدمة اجلمهور واحلصول على
املستفيدة من
• مراجعة مكتب خدمة اجلمهور مربزا الطلب والوثائق املطلوبة واحلصول على رقم الدور.
• مراجعة موظف قبول املعامالت ملطابقة املعلومات مع الطلب املقدم وتدقيقها DO1
• فتح ملف جديد مرفقا بالوثائق والبيانات اليت تثبت قانونية املعاملة واعطاءه رقم متسلسل .
• تسليم مقدم الطلب اشعار برقم املعاملة وتاريخ تقدميها.
• عرض املعاملة على اللجنة الداخلية املؤلفة من ( مدير املديرية  /أمني املكتب  /ضابط اإلرتباط) للنظر
يف الطلب وقانونيته.
 اذا متت املوافقة على الطلب: .1يتم ادخال املوافقة على النظام احلاسويب
 .2قبول املعاملة قبول هنائي .DO2
 .3ابالغ املواطن باملوافقة
 .4تسلم اإلشعار من قبل املواطن وتكليفة بدفع الرسوم القانونية
• حتويل الطلب إىل قسم األرشفة ألرشفة قرار املوافقة .
• حتويل الطلب إىل قسم الطباعة لطباعة البطاقة
• تسليم البطاقة ملتلقي اخلدمة بعد تسليم الوصل املايل إىل موظف التسليم.
 اذا مل تتم املوافقة على الطلب يتم ابالغ متلقي اخلدمة بالقرار .التباع اجراء تقدمي اإلعتراض يفوزارة الداخلية.

وزارة الداخلية

املؤسسات الشريكة يف تقدمي اخلدمة

اخلدمة وزارة الداخلية:
الفئات املستفيدة من
دائرة اإلقامة واحلدود
واحلدود
اإلقامة
دائرة
االمن العام
مديرية
والتفتيش
املتابعة
دائرة
العام
االمن
مديرية
العمل
وزارة
دائرة املتابعة والتفتيش
وزارة التربية والتعليم
وزارة العمل
وزارة التربية والتعليم

رسوم اخلدمة
 3دنانري (اول مرة/جتديد)

اخلدمة
املستفيدة
الفئات
/بدلمنفاقد)
(بدل تالف
 5دنانري

وقت إجناز اخلدمة
الذروة
الوقت
اخلدمة
العادياملستفيدةوقتمن
الفئات

ساعة

ساعتني

الفئات املستفيدة من اخلدمة

يف حالة التجديد :جيب احضار البطاقة املراد جتديدها باإلضافة اىل الصورة الشخصية.
يف حال البدل فاقد :
احضار بالغ املركز األمين.
تعهد خطي حسب ما يقرره امني املكتب .
إثبات الشخصية ملقدم الطلب.
صور شخصية ملونة عدد2
يف حالة تكرر الفقدان ال تصرف اال مبوافقة مدير املديرية.
يف حالة بدل تالف
يقدم طلب احلصول على البطاقة التعريفية بدل تالف من االم او صاحب العالقة من مكتب
اإلصدار.
تعهد خطي حسب ما يقرره امني املكتب
إثبات الشخصية ملقدم الطلب.
صور شخصية ملونة عدد2
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إصدار ألول مرة جواز سفر مؤقتة ألبناء الضفة الغربية
الفئات املستفيدة
مكان تقدمي اخلدمة
شروط احلصول على اخلدمة

الوثائق املطلوبة

إجراءات تقدمي اخلدمة

وقت إجناز اخلدمة
الوقت العادي

وقت الذروة

ساعتني اخلدمة
الفئات املستفيدة من
ساعة
املوافقة االمنية  10-5أيام

أبناء الضفة الغربية من ال حيملون الرقم الوطين .
دائرة األحوال املدنية واجلوازات /مديرية جوازات الضفة الغربية
السفارات األردنية والقنصليات يف اخلارج.
حضور صاحب العالقة شخصي َا او احد افراد األسرة (اب ،اخ ،ام  ،اخت)

()18سنة .اخلدمة
املستفيدة من
موافقة األب/ويل األمر ألوالدهم الفئات
القاصرين حتت سن

إثبات اجلنسية الفلسطينية واإلقامة وفقًا لقانون اجلنسية األردنية او جواز سفر األب او االخ اوالعم او
اجلد لألب ويف حالة احضار جوازات سفر لغري األب جيب ارفاق شهادة ميالد األب .
أن يكون األبناء القاصرين ملن هم دون  16مضافني على البطاقة الفلسطينية/اإلسرائيلية لألب أو األم.
جيب أن يكون أسم العائلة مطابق ملا هو وارد يف البطاقة الفلسطينية أو جواز السفر الفلسطيين وعكس ذلك
عليه تقدمي طلب تصحيح أسم العائلة للجنة التصحيح يف الدائرة.

معاملة منظمة ومصدقة من الضفة الغربية يف حالة تقدمي املعاملة من غري ويل األمر.
صورة شخصية ملونة عدد  .2الفئات املستفيدة من اخلدمة
شهادة امليالد األصلية وصورة عنها لصاحب العالقة .
جواز السفر األب وصورة عنه
شهادة ميالد األب ( يف حال احضار جواز سفر العم او اجلد )
بطاقات اجلسور اخلضراء سارية املفعول والبطاقة الفلسطينية /اإلسرائيلية صورة  +األصل أو مشروحات
الدائرة القانونية اليت تطلبها من املتابعة والتفتيش.
إبراز صورة عن هوية القدس أو التصريح اإلسرائيلي مترجم يف حال عدم توفر صورة عن هوية القدس
عقد الزواج االصل للمتزوجه  +صوره عنه شهادة طالق االصل للمطلقة  +صوره عنها
شهاده وفاة االصل لزوج األرملة  +صوره عنها
صوره عن جواز سفر الزوج مهما كانت جنسيته
مراجعة مكتب خدمة اجلمهور يف مديرية الضفة الغربية وإبراز الوثائق املطلوبة لتدقيقها واعتمادها
اخلدمة
منالدور.
املستفيدة رقم
الفئاتواحلصول على
وتعبئة منوذج طلب احلصول على جواز سفر مؤقت
مراجعة موظف قبول املعامالت ملطابقة املعلومات مع الطلب املقدم وقبوهلا على النظام حسب األصول.
قانونية املعاملة ( مشروحات امللف )
خماطبة اجلهات األمنية للحصول على املوافقة على إصدار اجلواز ملن يلزمهم ذلك.
يف حال ورود املوافقة مراجعة موظف االستعالمات
مراجعة أمني املكتب أو مساعده إلجازة الطلب.
مراجعة أمني الصندوق الستيفاء الرسوم القانونية.
حتويل الطلب اىل قسم الصرف لصرف الوثيقة
حتويل الطلب إىل قسم األرشفة ألرشفة الطلب.
حتويل الطلب إىل قسم الطباعة لطباعة الوثيقة.
تسليم اجلواز ملتلقي اخلدمة بعد تسليم الوصل املايل إىل موظف التسليم.

رسوم اخلدمة
املستفيدةمرة
الفئاتدينار ألول
200
من اخلدمة
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املؤسسات الشريكة يف تقدمي اخلدمة
دائرة املخابرات العامة

من اخلدمة
املستفيدة
والتفتيش
الفئاتاملتابعة
دائرة

جتديد /متديد جواز السفر املؤقت ألبناء الضفة الغربية
الفئات املستفيدة

أبناء الضفة الغربية من ال حيملون الرقم الوطين .
دائرة األحوال املدنية واجلوازات /مديرية جوازات الضفة الغربية
السفارات األردنية والقنصليات يف اخلارج.

مكان تقدمي اخلدمة

• حضور صاحب العالقة شخصيا اومبوجب وكالة رمسية منظمة الحد افراد األسره
اخلدمة
املستفيدة من
الفئات
()18سنة.
القاصرين حتت سن
• موافقة األب/ويل األمر ألوالدهم

شروط احلصول على اخلدمة

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
•
•

إجراءات تقدمي اخلدمة

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

وقت إجناز اخلدمة
الوقت العادي

وقت الذروة

ساعتني اخلدمة
الفئات املستفيدة من
ساعة
املوافقة االمنية  10-5أيام

صورة شخصية ملونة عدد .2

متديده .املستفيدة من اخلدمة
جواز السفر املراد جتديده اوالفئات

بطاقات اجلسور اخلضراء سارية املفعول والبطاقة الفلسطينية /اإلسرائيلية صورة  +األصل أو
مشروحات الدائرة القانونية اليت تطلبها من املتابعة والتفتيش.
صورة عن هوية القدس أو التصريح اإلسرائيلي مترجم يف حال عدم توفر صورة عن هوية
القدس.
عقد الزواج االصل للمتزوجه  +صوره عنه  /شهادة الطالق األصل للمطلقة  +صورة عنها/شهادة
الوفاة لزوج األرملة األصل +صورة.
صوره عن جواز سفر الزوج مهما كانت جنسيته

الوثائق املطلوبة لتدقيقها
منوإبراز
الغربية
مديرية الضفة
مراجعة مكتب خدمة اجلمهور يف
اخلدمة
املستفيدة
الفئات
واعتمادها وتعبئة منوذج طلب احلصول على إصدار/متديد/جتديد جواز سفر مؤقت واحلصول على
رقم الدور.
مراجعة موظف قبول املعامالت ملطابقة املعلومات مع الطلب املقدم وقبوهلا على النظام حسب
األصول.
خماطبة اجلهات األمنية للحصول على املوافقة على إصدار اجلواز ملن يلزمهم ذلك..
خماطبة اجلهات األمنية للحصول على املوافقة على إصدار اجلواز ملن يلزمهم ذلك.
يف حال ورود املوافقة مراجعة موظف االستعالمات أللغاء اجلواز.
مراجعة أمني املكتب أو مساعده إلجازة الطلب.
مراجعة أمني الصندوق الستيفاء الرسوم القانونية.
حتويل الطلب اىل قسم الصرف لصرف الوثيقة
حتويل الطلب إىل قسم األرشفة ألرشفة الطلب.
حتويل الطلب إىل قسم الطباعة لطباعة الوثيقة.
تسليم اجلواز ملتلقي اخلدمة بعد تسليم الوصل املايل إىل موظف التسليم.

رسوم اخلدمة
 200دينار جتديد /متديد اذا كان اجلواز منتهي املدة
الفئات املستفيدة من اخلدمة
 200دينار جتديد  /متديد اذا كان اجلواز غري منتهي املدة
 200دينار يف حالة عدم حضور صاحب العالقة شخصيا
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املؤسسات الشريكة يف تقدمي اخلدمة
العامة
الفئاتاملخابرات
دائرة
من اخلدمة
املستفيدة
دائرة املتابعة والتفتيش

اصدار جوازات السفر املؤقتة ألبناء الضفة الغربية بدل تالف
الفئات املستفيدة

أبناء الضفة الغربية من ال حيملون الرقم الوطين .

مكان تقدمي اخلدمة

دائرة األحوال املدنية واجلوازات /مديرية جوازات الضفة الغربية
السفارات األردنية والقنصليات يف اخلارج.

شروط احلصول على اخلدمة

الفئات املستفيدة من اخلدمة

حضور صاحب العالقة شخصيا
•
•
•
•
•

الوثائق املطلوبة

•
•

إجراءات تقدمي اخلدمة

•

مراجعة مكتب خدمة اجلمهور يف مديرية الضفة الغربية وابراز الوثائق املطلوبة لتدقيقها
سفر من
املستفيدة
اخلدمةرقم الدور مرفقا به كل
واحلصول على
الفئاتعلى جواز
واعتمادها وتعبئة منوذج طلب احلصول
الوثائق املطلوبة.

•

مراجعة موظف قبول املعامالت ملطابقة املعلومات مع الطلب املقدم وقبوهلا على النظام حسب
االصول.
خماطبة اجلهات األمنية للحصول على املوافقة على إصدار اجلواز ملن يلزمهم ذلك.
يف حال ورود املوافقة من اجلهات االمنية يتم مراجعة موظف االستعالمات أللغاء اجلواز.
حتول اىل أمني املكتب أو مساعده إلجازة الطلب.
مراجعة موظف قبول املعامالت لقبوهلا على النظام حسب االصول.
مراجعة أمني الصندوق الستيفاء الرسوم القانونية.
حتويل الطلب اىل قسم الصرف لصرف الوثيقة
حتويل الطلب إىل قسم األرشفة ألرشفة الطلب.
حتويل الطلب إىل قسم الطباعة لطباعة الوثيقة.
تسليم اجلواز ملتلقي اخلدمة بعد تسليم الوصل املايل إىل موظف التسليم.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

رسوم اخلدمة

وقت إجناز اخلدمة
الوقت العادي

وقت الذروة

منوذج طلب احلصول على جواز سفرمؤقت.
جواز السفر التالف
الفئات املستفيدة من اخلدمة
الكفالة املالية اليت يتم حتديدها من قبل امني املكتب.
صورة شخصية ملونة عدد .2
بطاقات اجلسور اخلضراء سارية املفعول والبطاقة الفلسطينية /اإلسرائيلية صورة  +األصل أو
مشروحات الدائرة القانونية اليت تطلبها من املتابعة والتفتيش.
عقد الزواج االصل للمتزوجه  +صوره عنه او شهاده طالق للمطلقه  +صوره عنه او شهاده الوفاه
للزوج  +صوره عنه اذا كانت ارملة .
صوره عن جواز سفر الزوج مهما كانت جنسيته.

ساعتني اخلدمة
الفئات املستفيدة من
ساعة

املؤسسات الشريكة يف تقدمي اخلدمة

املستفيدة من اخلدمة
الفئات 200دينار

املوافقة االمنية  10-5أيام

مالحظة :يتم مراجعة جلنة التحقيق يف احلاالت اليت يقررها امني املكتب

الفئات املستفيدة من اخلدمة
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دائرة املخابرات العامة
من اخلدمة
املستفيدة
والتفتيش
الفئاتاملتابعة
دائرة

اصدار جوازات السفر املؤقتة ألبناء الضفة الغربية بدل مفقود
الفئات املستفيدة

أبناء الضفة الغربية من ال حيملون الرقم الوطين

مكان تقدمي اخلدمة

دائرة األحوال املدنية واجلوازات /مديرية جوازات الضفة الغربية
السفارات األردنية والقنصليات يف اخلارج.

شروط احلصول على اخلدمة

الفئات املستفيدة من اخلدمة

حضور صاحب العالقة شخصيا
•
•
•
•
•
•

الوثائق املطلوبة

•
•

إجراءات تقدمي اخلدمة

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

وقت إجناز اخلدمة
الوقت العادي

وقت الذروة

ساعتني اخلدمة
الفئات املستفيدة من
ساعة
املوافقة االمنية  10-5أيام

منوذج طلب احلصول على جواز سفرمؤقت.
اخلدمةحال صدوره من بلد اجنيب ) .
منترمجته يف
اجلواز (
بفقدان
بالغ املركز االمين من دولة الفقدان
الفئات املستفيدة
اإلعالن يف إحدى الصحف من دولة الفقدان
الكفالة املالية اليت يتم حتديدها من قبل امني املكتب.
صورة شخصية ملونة عدد .2
بطاقات اجلسور اخلضراء سارية املفعول والبطاقة الفلسطينية /اإلسرائيلية صورة  +األصل أو
مشروحات الدائرة القانونية اليت تطلبها من املتابعة والتفتيش.
عقد الزواج االصل للمتزوجه  +صوره عنه او شهاده طالق للمطلقه  +صوره عنه او شهاده الوفاه
للزوج  +صوره عنه اذا كانت ارملة .
صوره عن جواز سفر الزوج مهما كانت جنسيته.

الوثائق املطلوبة لتدقيقها
منوابراز
الغربية
مديرية الضفة
اخلدمة
املستفيدة
مراجعة مكتب خدمة اجلمهور يفالفئات
واعتمادها وتعبئة منوذج طلب احلصول على جواز سفر واحلصول على رقم الدور مرفقا به كل
الوثائق املطلوبة.
مراجعة موظف قبول املعامالت ملطابقة املعلومات مع الطلب املقدم وقبوهلا على النظام حسب
االصول.
مراجعة جلنة التحقيق اليت تقوم بدورها مبخاطبة اجلهات االمنية للحصول على املوافقة على
اصدار اجلواز.
يف حال ورود املوافقة من قبل اجلهات االمنية ومرفق هبا كتاب مكتب التحقيق حتول اىل أمني
املكتب أو مساعده إلجازة الطلب.
مراجعة موظف قبول املعامالت لقبوهلا على النظام حسب االصول.
مراجعة أمني الصندوق الستيفاء الرسوم القانونية.
حتويل الطلب اىل قسم الصرف لصرف الوثيقة
حتويل الطلب إىل قسم األرشفة ألرشفة الطلب.
حتويل الطلب إىل قسم الطباعة لطباعة الوثيقة.
تسليم اجلواز ملتلقي اخلدمة بعد تسليم الوصل املايل إىل موظف التسليم.

رسوم اخلدمة
 200دينار.
ويف حال الفقدان للمرة الثانية تدفع الكفالة ويستوىف رسوممقدارها  300خالل مدة سريان اجلواز ( )5سنوات

الفئات املستفيدة من اخلدمة

مالحظة  :ال تقبل الوكاالت هنائيا يف معامالت الفقدان

الفئات املستفيدة من اخلدمة
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املؤسسات الشريكة يف تقدمي اخلدمة
دائرة املخابرات العامة
اخلدمة
من
املستفيدة
الفئات
وزارة العدل
االمنية -
 -املراكز

إصدار جوازات سفر مؤقت ألبناء قطاع غزة ألول مرة /فصل عن جواز احد والديه

الفئات املستفيدة
مكان تقدمي اخلدمة

أبناء قطاع غزة املقيمني على أرض اململكة ممن تنطبق عليهم التعليمات والشروط.
•
•

• أن ال حيمل أي جنسية أو جواز سفر أو وثيقة سفر أخرى او مضاف على وثيقة سفر غري
الفئات املستفيدة من اخلدمة
اردنية.
• أن يتقدم صاحب الطلب مبعاملته شخصيا إىل مكتب جوازات غزة.
• موافقة األب/ويل األمر ألوالدهم القاصرين حتت سن ()18سنة.

شروط احلصول على اخلدمة

الوثائق املطلوبة

إجراءات تقدمي اخلدمة

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

وقت إجناز اخلدمة
الوقت العادي

وقت الذروة

ساعتنياخلدمة
الفئات املستفيدة من
ساعة

دائرة األحوال املدنية واجلوازات /مديرية جوازات الضفة الغربية/مكتب
جوازات غزة.
السفارات األردنية والقنصليات يف اخلارج.

جواز سفر الحد افراد االسرة ( جد ،اب  ،اخ ،عم) وذلك الثبات حصول احد افراد االسرة على
جواز مؤقت البناء قطاع غزة.الفئات املستفيدة من اخلدمة
شهادة ميالد.
شهادة عدم حمكوميه من املحكمة املختصةملن امت السادسة عشرة من عمره
مشروحات دائرة املتابعة والتفتيش.
إرفاق جواز السفر املضاف عليه إذا كان مضاف على جواز سفر احد والديه.
إثبات الشخصية ملقدم الطلب.
موافقة اجلهات األمنية.
صور شخصية ملونة عدد .2

الوثائق املطلوبة لتدقيقها
من وإبراز
الغربية
مديرية الضفة
مراجعة مكتب خدمة اجلمهور يف
اخلدمة
املستفيدة
الفئات
واعتمادها وتعبئة منوذج طلب احلصول على جواز سفر مؤقت واحلصول على رقم الدور.
مراجعة موظف قبول املعامالت ملطابقة املعلومات مع الطلب املقدم وقبوهلا على النظام حسب
األصول.
خماطبة اجلهات األمنية للحصول على املوافقة على إصدار اجلواز.
يف حال ورود املوافقة مراجعة موظف القبول لتخزين حركة التدقيق.
مراجعة أمني املكتب أو مساعده إلجازة الطلب.
مراجعة أمني الصندوق الستيفاء الرسوم القانونية.
حتويل الطلب إىل قسم الصرف لصرف الوثيقة
حتويل الطلب إىل قسم األرشفة ألرشفة الطلب.
حتويل الطلب إىل قسم الطباعة لطباعة الوثيقة.
تسليم اجلواز ملتلقي اخلدمة بعد تسليم الوصل املايل إىل موظف التسليم.

رسوم اخلدمة
سنتنياخلدمة
ملدة من
املستفيدة
الفئات
دينار جواز سفر
100

املوافقة االمنية  10-5أيام

مالحظة:
الفئات املستفيدة من اخلدمة
يف حالة عدم وجود جواز سر الحد افراد األسرة املذكورين اعاله جيب ان يرفق صاحب الطلب ما يلي:
احضار شهادة نزوح صادرة من ادارة اإلقامة واحلدود  /االمن العام تفيد بان صاحب العالقة نازح .
.1
اثباتات اقامة من عام  1974ولغاية تاريخ املعاملة
.2
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املؤسسات الشريكة يف تقدمي اخلدمة
دائرة املخابرات العامة
وزارة العدل
دائرة املتابعة والتفتيش

الفئات املستفيدة من اخلدمة

جتديد /متديد جوازات السفر املؤقتة ألبناء قطاع غزة
الفئات املستفيدة
مكان تقدمي اخلدمة

أبناء قطاع غزة املقيمني على أرض اململكة ممن تنطبق عليهم التعليمات والشروط.
•
•

• موافقة األب/ويل األمر ألوالدهم القاصرين حتت سن ()18سنة.
اخلدمة
املستفيدةقبلمن
• يتم قبول طلبات جوازات سفرالفئات
/القنصلية األردنية يف الدولة اليت
السفارة
املواطنني املغتربني من
يقيمون فيها من قبل مكاتب الدائرة من أحد األقارب من الدرجة األوىل (أب .أم  .أخ.أخت ,جد  ,جدة
 ,عم ,عمة) أو بوكالة خاصة من احد األقارب من الدرجة الثانية  /الثالثة وبعد موافقة اجلهات األمنية
املختصة.
• إذا مضى على انتهاء جواز السفر أكثر من سنتني فعلى الطالب تقدمي الطلب إىل معايل وزير الداخلية.

شروط احلصول على اخلدمة

الوثائق املطلوبة

إجراءات تقدمي اخلدمة

وقت إجناز اخلدمة
الوقت العادي

وقت الذروة

من اخلدمة
الفئات املستفيدة
ساعتني
ساعة
املوافقة االمنية  10-5أيام

دائرة األحوال املدنية واجلوازات /مديرية جوازات الضفة الغربية/مكتب
جوازات غزة.
السفارات األردنية والقنصليات يف اخلارج.

•
•
•
•
•
•

شهادة ميالد.
أكثر من سنة.
اجلواز
انتهاء
على
مضى
إذا
املختصة
املحكمة
من
حمكوميه
شهادة عدم
الفئات املستفيدة من اخلدمة
مشروحات دائرة املتابعة والتفتيش ملن يلزمهم ذلك ممن ال حيمل بطاقات جسور
إثبات الشخصية ملقدم الطلب.
موافقة اجلهات األمنية.
صور شخصية ملونة عدد .3

مراجعة مكتب خدمة اجلمهور يف مديرية الضفة الغربية وإبراز الوثائق املطلوبة لتدقيقها
•
اخلدمة
من
املستفيدة
الفئات
واعتمادها وتعبئة منوذج طلب احلصول على متديد جواز سفر مؤقت واحلصول على رقم الدور.
مراجعة موظف قبول املعامالت ملطابقة املعلومات مع الطلب املقدم وقبوهلا على النظام حسب
•
األصول.
خماطبة اجلهات األمنية للحصول على املوافقة على إصدار اجلواز.
•
يف حال ورود املوافقة مراجعة موظف القبول لتخزين حركة التدقيق.
•
مراجعة أمني املكتب أو مساعده إلجازة الطلب.
•
مراجعة أمني الصندوق الستيفاء الرسوم القانونية.
•
حتويل الطلب إىل قسم الصرف لصرف الوثيقة
•
حتويل الطلب إىل قسم األرشفة ألرشفة الطلب.
•
حتويل الطلب إىل قسم الطباعة لطباعة الوثيقة.
•
حتويل الوثيقة اجلاهزة لقسم تسليم الوثائق.
•
تسليم اجلواز ملتلقي اخلدمة بعد تسليم الوصل املايل إىل موظف التسليم.
•

رسوم اخلدمة
 100دينار جلواز سفر مدة صالحيته سنتني

اخلدمة
املستفيدة من
صلحيته سنة
الفئاتجلواز سفر مدة
 100دينار

 200دينار جلواز سفر مدة صالحيته مخس سنوات
 200دينار جلواز سفر مدة صالحيته غري منتهية
 200دينار اذا قدم من غري حامله
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املؤسسات الشريكة يف تقدمي اخلدمة
الفئات املخابرات
دائرة
العامةمن اخلدمة
املستفيدة
وزارة العدل
دائرة املتابعة والتفتيش

إصدار جوازات السفر املؤقتة ألبناء قطاع غزة بدل فاقد  /بدل تالف
الفئات املستفيدة
مكان تقدمي اخلدمة
شروط احلصول على اخلدمة

أبناء قطاع غزة املقيمني على أرض اململكة ممن تنطبق عليهم التعليمات والشروط.
•
•

دائرة األحوال املدنية واجلوازات /مديرية جوازات الضفة الغربية/مكتب
جوازات غزة.
السفارات األردنية والقنصليات يف اخلارج.

اخلدمة
املستفيدة
األردنية.
من السفارة
غزة أو
الفئاتمكتب جوزات
يقدم الطلب من صاحب اجلواز شخصيا إىل
بطاقة اإلقامة املؤقتة ملتلقي اخلدمة.
بالغ بالفقدان من مركز أمين .
إعالن يف جريدة يومية عن فقدان اجلواز.
موافقة اجلهات األمنية على صرف جواز بدل املفقود
كفالة مالية لدى كاتب العدل مببلغ ( ) 200 –50دينار حيددها أمني املكتب للمرة األوىل ،وإذا كان الفقدان للمرة
الثانية فعليه دفع قيمة الكفالة األوىل إذا حصل الفقدان خالل  3سنوات من تاريخ صرف بدل مفقود وإحضار كفالة
جديدة حتدد قيمتها من قبل أمني املكتب.
موافقة جلنة التحقيق يف الدائرة على إصدار جواز السفر.
شهادة عدم حمكوميه من املحكمة املختصة.
مشروحات دائرة املتابعة والتفتيش.
إثبات الشخصية ملقدم الطلب.
صور شخصية ملونة عدد .2

الفئات املستفيدة من اخلدمة

الوثائق املطلوبة

إجراءات تقدمي اخلدمة

وقت إجناز اخلدمة
وقت
الوقت العادي
الذروةاخلدمة
املستفيدة من
الفئات

ساعة

ساعتني

املوافقة االمنية  10-5أيام

	•مراجعة مكتب خدمة اجلمهور يف مديرية الضفة الغربية وإبراز الوثائق املطلوبة لتدقيقها واعتمادها
املستفيدة من
اخلدمةالدور.
واحلصول على رقم
الفئاتسفرمؤقت
وتعبئة منوذج طلب احلصول على جواز
	•مراجعة موظف قبول املعامالت ملطابقة املعلومات مع الطلب املقدم وقبوهلا على النظام حسب األصول.
	•خماطبة اجلهات األمنية للحصول على املوافقة على إصدار اجلواز.
	•يف حال ورود املوافقة مراجعة جلنة التحقيق.
	• مراجعة موظف القبول لتخزين حركة التدقيق.
	•مراجعة أمني املكتب أو مساعده إلجازة الطلب.
	•مراجعة أمني الصندوق الستيفاء الرسوم القانونية.
	•حتويل الطلب إىل قسم الصرف لصرف الوثيقة
	•حتويل الطلب إىل قسم األرشفة ألرشفة الطلب.
	•حتويل الطلب إىل قسم الطباعة لطباعة الوثيقة.
	•حتويل الوثيقة اجلاهزة لقسم تسليم الوثائق.
	•تسليم اجلواز ملتلقي اخلدمة بعد تسليم الوصل إىل موظف التسليم.

رسوم اخلدمة
املستفيدةبدلمنفاقداخلدمة
الفئات
دينار بدل تالف /
 200  300دينار بدل فاقد مكرر200 -ينار اذا قدم من غري حامله
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املؤسسات الشريكة يف تقدمي اخلدمة

العامةمن اخلدمة
املستفيدة
الفئات املخابرات
دائرة
وزارة العدل
دائرة املتابعة والتفتيش

