Instructions to Add Child on Jordanian Temporary
)Passport (JP12
التعليمات الخاصة بإضافة األطفال لجوازات السفر األردنية المؤقتة
لتقديم طلب إضافة طفل على جواز السفر األردني المؤقت يرجى التكرم بتزويدنا بما يلي-:
يجب على صاحب العالقة الحضور شخصيا في إحدى مراحلل إضلافة الففلل سلوا عدلد التقلديم عو عدلد امسلتالم ولللك للت لد مل
شخصية صاحب العالقة ومفابقة الصورة والت د م عن صاحب العالقة على قيد الحياة ،وللك مدعا لإلستغالل والتزوير.
 .1تعبئة الفلب المرفق عدناه بشكل امل وواضح.
 .2إرفاق صورتي للففل مع تابة امسم على ظهر الصور.
 يرجى إلصاق الصورة في المكان المخصص في الفلب وعدم بسها. تعليمات الصور: يجب عن تكون الصور ملونة حديثة ،ال تقبل الصور المسحوبة ع صور سابقة وخاصلة إلا انلت تلؤعر عللى نقلا ووضلوالصورة عدد إ لتقاطها حاسوبيا ،ما يجب عن تكون الصور عماميلة الال تقبلل الصلور الجانبيلة مقيلا  4.5*3.5سلم شلريفة
وضو مالمح الوجه فيها جيدا وشهادة صاحب العالقة ب ن الصور المرفقلة يلي لمقلدم الفللب ولللك بكتابلة امسلم والتوقيلع
على ظهر الصورة.

 .3جوازات سفر والدي الففل بشرط عن يكونا ساريا المفعول .
 .4شهادات ميالد األطفال مصدقة م الخارجية البريفانية مع ترجمة إلى العربية.
 .5عقد الزواج مصدق م الخارجية البريفانية ومترجم إلى العربية عو عقد زواج صادر باللغة العربية.
-

رسوم تصديق عي شهادة تمت المصادقة عليها م الخارجية البريفانية ال. £20.00 Postal order
رسوم تصلديق عي ترجملة إللى العربيلة ال £20.00 Postal orderبعلد عن تملت مصلادقتها مل محلامي علم تصلديقها مل
الخارجية البريفانية.

 .6في حالة وجود عقد زواج صادر باللغة العربية يتم تصديقه م سفارتدا في البلد الذي صدر مده عقد الزواج ،وم عم
يتم التصديق عليه م قبل السفارة األردنية.
-

عقود الزواج الصادرة م األردن يجب عن تكون مصادق عليها م الخارجية األردنية ،ويي معتمدة لدى السفارة.
ال يوجد عي رسوم تصديق على الشهادات التي تمت المصادقة عليها م الخارجية األردنية.

 .7ال يجوز إضافة األطفال على جواز سفر األم إلا انت ال تزال عنسه وعليها تقديم طلب لتظهير إسم الزوج على جواز
سفريا.
-

رسوم تظهير إسم الزوج على جواز سفر الزوجة ال. £56.00 Postal order
رسوم إضافة الففل ال £56.00 Postal orderلكل طفل ،وسيتم إستيفا الرسوم مرة عخرى عدد تجديد الجواز إلا رغلب
صاحب العالقة باالضافة مرة عخرى وللك بعد تقديم طلب جديد لإلضافة لكل طفل.

 .8ال يجوز إجرا عي تغير عو تصحيح في امسم باللغتي عو محل الوالدة عو تاريخ الميالد إال بعد الرجوع لدائرة األحوال
المدنية و الجوازات في عمان و يجب عن تكون المعلومات في الجواز عو التظهير مفابقة لما يي علية في القيد المدني.
-

في حال رغب صاحب العالقة بتغير عي م المعلومات فلي البدلد السلابق فيجلب التقلدم بإسلتدعا مسلتوفي رسلوم التصلحيح الفلي
حالة تعديل امسم ال £20.00 Postal orderوغير للك ال £4.00 Postal orderوللك في القدصلية األردنية و
يجب إرفاق افة األوراق الثبوتية لدعم الفلب.

مالحظات-:





تستغرق معاملة إضافة الففل المكتملة عوراقها ومتفلباتها م ال 3-2عيام عمل.
يتبع الففل جدسية والده.
ال يجوز اضافة الففل على جواز سفر االم الا لم تك تحمل نفس جدسية الزوج.
يمك إضافة الففل لجواز سفر والده عو والدته وال يجوز إضافته للجوازي معا شريفة ان يكون دون السادسة عشرة.
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إرسال المعامالت ع طريق البريد
مرسال جواز السفر ع طريق البريد وللك بعلد إتملام امضلافة يرجلى إرسلال مغللر بريلدي فلارو مكتلو عليله امسلم والعدلوان
ومستوفى الفوابع ) (Special deliveryلدتمك م إرجاع المعامالت بعد امنتها مدها خالل إسبوعي .


بالدسبة للمعامالت م جمهورية عيرلددا يرجى إرسال مغلر بريدي فارو مكتو عليه امسم والعدلوان بامضلافة إللى £10
نقدا لدتمك م إستفا طوابع ) (Special deliveryوإرجاع المعامالت بعد امنتها مدها خالل إسبوعي .
السفارة غير مسؤولة ع فقدان عي معاملة بالبريد.

ساعات إستقبال المراجعي في القسم القدصلي:



ساعات المراجعة للقسم القدصلي تكون بي الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا.
مستالم المعامالت تكون بي الساعة الثانية والدصر ظهرا ولغاية الساعة الرابعة عصرا.
لإلستفسار ع عي معلومات لم يتم سرديا سابقا
يرجى إرسال بريد الكتروني على  consulate.london@fm.gov.joعو امتصال بي الساعة الثانية عشر ظهرا
ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر على الرقم التالي:
: 02079373685

مع تحيات القسم القدصلي

6 Upper Phillimore Gardens, London W8 7HA
Telephone: 020 7937 3685 ● Fax: 020 7937 8795
Web: www.jordanembassy.org.uk ● Email: consulate.london@fm.gov.jo

طلب إضافة عو تظهير على جواز السفر األردني المؤقت
لإلستخدام الرسمي فقط.
2 passport
Photos

إسم الطالب الكامل:
رقم جواز السفر:

مكان صدوره:

تاريخ صدوره:

تاريخ اإلنتهاء:

إسم الطفل المراد إضافته__________________________________________________ :
أو إسم الزوج المراد تظهيره إلى جواز سفر زوجته_________________________________ :
إسم الففل عو الزوج (باللغة اإلنجليزية):
الديانة:

مكان وتاريخ والدة الطفل أو الزوج:

عنوان المنزل لمقدم الطلب Applicant’s home address/

____________________________________________________
____________________________________________________
__________________________

Mobile:

__________________

Name:

Address:

Postcode:

لإلستخدام الرسمي فقط.
مالحظات القسم القدصلي
المرفقات
صور ع جوازي سفر الوالدي .
شهادة ميالد الففل مصدقة حسب األصول.
صوره ع عقد الزواج.
صوره ع دفتر العائلة.

-



امجرا ات المتخذة
الرقم___________________ :
التاريخ__________________ :

طابع الواردات
قدصلي

أقر وأعترف بأن جميع المعلومات الواردة أعاله صحيحة ومطابقة للواقع ،وعليه أوقع.

توقيع الفالب ____________________ :التاريخ_______/_____/_____ :
مالحظات-:




تستغرق معاملة إضافة الففل المكتملة عوراقها ومتفلباتها م ال  3-2عيام عمل.
ساعات المراجعة للقسم القدصلي تكون بي الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا.
لمزيد م المعلومات يرجى قرا ة التعليمات المرفقة.

مصدق القنصل/

