
6 Upper Phillimore Gardens, London W8 7HA 

Telephone: 020 7937 3685 ● Fax: 020 7937 8795 
consulate.london@fm.gov.joEmail:  ● www.jordanembassy.org.ukWeb:  

 

  

Instructions to Issue Jordanian Temporary Passport for First 

Time (JP6) 
 التعليمات الخاصة بصرف جوازات السفر األردنية المؤقته ألول مرة

 
-للحصول على جواز سفر أردني مؤقت مستقل يرجى التكرم بتزويدنا بما يلي:  

 

إحدى مراحل إصدار الجواز سواء عند التقديم أو عند اإلستالم وذلك للتأكدد مدش شخصدية صداحب العالقدة الحضور شخصيا في  على صاحب العالقة يجب
 ومطابقة الصورة والتأكد مش أش صاحب العالقة على قيد الحياة، وذلك منعا لإلستغالل والتزوير.

 

 وتوقيعه مش قبل والد الطفل إش كاش قاصر.تعبئة الطلب المرفق أدناه بشكل كامل وواضح،  .1
 اليقبل الطلب المتكوش مش صفحتيش أش يطبع على صفحة واحدة. -

 

 سنة يجب تقديم إستدعاء مش والد الطفل بعدم الممانعة إلصدار جواز سفر إلبنه ألول مره. 18في حال كوش المتقدم اقل مش سش  .2
 

وشهادة صاحب العالقه بأش الصور المرفقه هي لمقدم الطلدب وذلدك بكتابدة اإلسدم والتوقيدع علدى صهدر الصدوره،  إرفاق صوره شخصيه واحده .3
 )أنصر تعليمات الصور أدناه(. يرجى إلصاق الصورة في المكاش المخصص في الطلب وعدم كبسها.

 
باإلضافه إلى الصفحات األخيرة )صفحة االضباره(، ، 5إلى  1في حال كوش المتقدم قاصر يرفق صور عش جوازات سفر األب وأالم مش صفحه  .4

 وصوره عش صفحة إضافة الطفل إذا كاش مضاف إلى أحد جوازي سفر والديه.
 وذلك لتسهيل إرسال الطلب إلى الجهات المختصة في عماش. قص النسخ أو كبسها أو تصوير على وجهي الصفحة يرجى عدم -

 

 أخرى.صوره عش جواز الطفل إذا كاش يحمل جنسية  .5
 

 شهادات ميالد األطفال مصدقة مش الخارجية البريطانية مع ترجمة قانونية و مصادقة مش الخارجية البريطانية. .6
 .(Postal order 20.00£)رسوم تصديق أي شهادة تمت المصادقة عليها مش الخارجية البريطانية  -
مصدادقتها مدش محدامي تدم تصدديقها مدش الخارجيدة  بعد أش تمت( Postal order 20.00£)رسوم تصديق أي ترجمة إلى العربية  -

 .البريطانية
 

 في حالة وجود شهادات ميالد صادره باللغة العربية يتم تصديقها مش سفارتنا في ذالك البلد. .7
ادر باللغة عقد الزواج مصدق مش الخارجية البريطانية ومترجم إلى العربية ترجمة قانونية و مصادق مش الخارجية البريطانية أو عقد زواج ص .8

 العربية.
 (.Postal order 20.00£رسوم تصديق أي شهادة تمت المصادقة عليها مش الخارجية البريطانية ) -
( بعددد أش تمددت مصددادقتها مددش محددامي تددم تصددديقها مددش الخارجيددة Postal order 20.00£رسددوم تصددديق أي ترجمددة إلددى العربيددة ) -

 .البريطانية
 

باللغة العربية يتم تصديقه مش سفارتنا في البلد الذي صدر منه عقد الزواج، ومش تم يدتم التصدديق عليده مدش في حالة وجود عقد زواج صادر  .9
 قبل السفارة األردنية.

 

 عقود الزواج الصادرة مش األردش يجب أش تكوش مصادق عليها مش الخارجية األردنية، وهي معتمدة لدى السفارة. -
 التي تمت المصادقة عليها مش الخارجية األردنية.ال يوجد أي رسوم تصديق على الشهادات  -

 

 إرفاق صور عش تصريح اإلحتالل وبطاقة إحصاء الجسور والهوية الفلسطينية للوالديش. .11
 إرفاق صوره عش اإلقامة في بريطانيا أو أي جنسية أخرى. .11
 إرفاق صوره عش اإلقامة في بريطانيا للوالديش. .12

 وذلك لتسهيل إرسال الطلب إلى الجهات المختصة في عماش. قص النسخ أو كبسها أو تصوير على وجهي الصفحة يرجى عدم -
 

ازات في ال يجوز إجراء أي تغير أو تصحيح في اإلسم باللغتيش أو محل الوالدة أو تاريخ الميالد إال بعد الرجوع لدائرة األحوال المدنية و الجو  .13
 مات في الجواز أو التصهير مطابقة لما هي علية في القيد المدني.عماش و يجب أش تكوش المعلو

 

في حال رغب صاحب العالقة بتغير أي مش المعلومات في البند السابق فيجب التقدم بإستدعاء مستوفي رسوم التصحيح  )في حالة تعديل  -

وذلك في القنصلية األردنية و يجب إرفاق كافة األوراق التبوتية  ((Postal order 4.00£ذلك ) وغير (Postal order 20.00£اإلسم )

 لدعم الطلب.  
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 -مالحصات:
 

 .عند إستالم الطلب يتم إرساله إلى الجهات المختصة في األردش للحصول على الموافقات 

  أسابيع تقريبا وتعتمد على موافقدة الجهدات المختصدة  (9-8) مش الغير مستوفاة رسوم إضافيةتستغرق المعاملة المكتملة أوراقها ومتطلباتها
 في عماش.

  إضافيةإلرسال المعاملة مستعجلة إلى الجهات المختصة في عماش يتم إستيفاء رسوم ( 40.00£على الطلب Postal order)  وتستغرق
 ( أسابيع.5-4ما بيش )

 

 
 -ي:عند إكتمال الموافقات سوف يتم تبليغ صاحب المعاملة بإرسال ما يل

 
 يتم تبليغ صاحب العالقة بعد الحصول على الموافقات مش الجهات المختصة مش عماش بإرسال مايلي:

 
 

 (. 3صور شخصية عدد ) .1
 

  تعليمات الصور: -
عندد  ةتؤتر على نقداء ووضدوا الصدورال تقبل الصور المسحوبة عش صور سابقة وخاصة إذا كانت يجب أش تكوش الصور ملونة حديتة،  -

طة وضدوا مالمدح الوجده فيهدا سدم شدري 4.5*3.5لتقاطها حاسوبيا، كما يجب أش تكوش الصور أمامية )ال تقبل الصور الجانبية( مقياس إ

 .ةصهر الصور ىشهادة صاحب العالقة بأش الصور المرفقة هي لمقدم الطلب وذلك بكتابة اإلسم والتوقيع علجيدا و
 .ةمختلفا عش الخلفية البيضاء للصور الرأس أش يكوش لوش غطاء تكرم بضرورة مالحصةلألخوات اللواتي يضعش غطاء رأس )حجاب( ال -

 

 .(Postal order 224.00£)رسوم إصدار جواز السفر االردني المؤقت ألول مره  .2
 

 ، بدل إقرار آنسة.(Postal order 20.00£)بالنسبة لآلنسة أي غير متزوجة يجب إرفاق أيضا  .3

 ك.عماش يتم تبليغ صاحب العالقة بذلك متل تعهد أو كفالة عدلية أو غير ذلأي رسوم إضافية تحدد مش  .4
 
 

 
 إرسال المعامالت عش طريق البريد 

 
إلرسال جواز السفر عش طريق البريد وذلك بعد تحصيل الموافقات يرجى إرسال مغلف بريدي فارغ مكتوب عليه اإلسم والعنواش ومسدتوفى 

 لنتمكش مش إرجاع المعامالت بعد اإلنتهاء منها خالل إسبوعيش. (Special delivery)الطوابع 
 

 نقددا 10£بالنسبة للمعامالت مش جمهورية أيرلندا يرجى إرسال مغلف بريدي فارغ مكتوب عليه اإلسم والعندواش باإلضدافة إلدى  -

 وإرجاع المعامالت بعد اإلنتهاء منها خالل إسبوعيش. (Special delivery)لنتمكش مش إستفاء طوابع 
 

 .السفارة غير مسؤولة عش فقداش أي معاملة بالبريد 

 

 
 ساعات إستقبال المراجعيش في القسم القنصلي:

 

 .ساعات المراجعة للقسم القنصلي تكوش بيش الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الواحدة صهرا 

 الساعة التانية والنصف صهرا ولغاية الساعة الرابعة عصرا. إلستالم المعامالت تكوش بيش 

  يرجى إرسال بريد الكتروني على  أي معلومات لم يتم سردها سابقا  لإلستفسار عشconsulate.london@fm.gov.jo  
 صهر على الرقم التالي:ال التانية بعداعة ولغاية الس التانية عشر صهراأو اإلتصال بيش الساعة 

 

 : 02079373685 

 
 

مع تحيات القسم القنصلي      
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 الهاشمية االردنية المملكة

 الداخلية وزارة

 والجوازات المدنيه االحوال دائرة

 سفر جواز طلب نموذج 

 القنصليه /السفاره بختم الصوره ختم

 

 المدني القيد ورقم مكاش الملف ورقم مكاش / الرقم المتسلسل الوطني الرقم
   

 

 الجنس العائلة اسم الجد اسم األب اسم األول االسم االسم

 

 العربية اللغة
     

 

     االنجليزية اللغة

 

 العمل مكاش المهنة انجليزي / عربي األم اسم الوالدة وتاريخ مكاش
      

          /  / 
    

 

 المراد السفر جواز رقم
 تمديده/تجديده

 االنتهاء تاريخ الصدور تاريخ الصدور مكاش

   

               /         / 
 

              /       / 
 

  الجنسيه دولة سما ال o نعم o اخرى؟ جنسيه تحمل هل
  االخرى الجنسيه حسب سماال
  الجسور بطاقة لوش ال o نعم o احتالل تصريح تحمل هل

 /     /                  االحتالل تصريح حسب خروج خرآ تاريخ
 

 

   الحالي قامةاال مكاش
 : الطلب مقدم سما

 

 

 سمرقم العمارة وا
  الشارع

 

 
 

   والرمز البريدي المدينه
 

   كترونيلاال البريد
 ـهتوقيعـــ

 
 

  الهاتف رقم

 جواز لمهمه o مؤقت حاالت خاصه o غزة/مؤقت o غربية ضفة مؤقت o دائم o الجواز نوع
 إضافة o فصل o تالف بدل o فاقد بدل o تمديد/ تجديد o مرة أول o الطلب نوع

 أرمل o مطلق o متزوج o أعزب o االجتماعية الحالة
 الزوج/  الزوجة اسم

 والجنسيه
 

 /       /              لغاية مؤجل ال o نعم o علم خدمة دفتر تحملهل 
  الوحدة سما ال o نعم o العسكرية الخدمةلك  هل سبق

  العسكري الرقم

   

 

   

 سفارة المملكة االردنية الهاشمية/لندش 
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 السفر جواز على إضافتهم المراد األبناء أسماء

 الجنس الوالدة وتاريخ مكاش (انجليزي /عربي) االسم الوطني الرقم الرقم
 

1-             /    /  

2-            /     /  

3-            /     /  

4-             /    /  
 

 عليه االبناء اضافة المراد السفر جواز معلومات

  الجواز صاحب اسم

  / الرقم المتسلسلالوطني الرقم

  السفر جواز رقم

  الصدور وتاريخ مكاش
 

 (انسه الطلب مقدم كاش اذا) . اقر بانني غير متزوجه وغير مرتبطه بعقد زواج

o سم والتوقيعاال ........................................................................................ / 

 . أقر بأش جميع المعلومات صحيحه وبعكس ذلك اتحمل المسؤوليه القانونيه

o سم والتوقيعاال ................................................................................ /........ 

 

 الرسميالقنصليه / السفاره الستعمال

 : القبول موصف مشروحات

 

 

 القبول موصفوختم  وتوقيع اسم

 

 : ................................................... موافقة السفير أو مش يفوضه 

 

 

 قنصليه طوابع /المستوفاه الرسوم قيمة

 

 

 

 الجديد السفر جواز معلومات

 االنتهاء تاريخ االصدار تاريخ الجواز رقم

  

      /     / 

 

     /      / 
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