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Instructions to Renewal or Extend Jordanian Temporary 

Passport (JP5) 
 التعليمات الخاصة بتجديد أو تمديد الجوازات السفر األردنية المؤقتة

 

 -يلي:لتقديم طلب تجديد أو تمديد الجواز السفر األردني المؤقت يرجى التكرم بتزويدنا بما 
 

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.

 
 كامل وواضح.تعبئة الطلب المرفق أدناه بشكل  .1

 اليقبل الطلب المتكوش مش صفحتيش أش يطبع على صفحة واحدة. -
 

  )أنظر تعليمات الصور أدناه(. يرجى إلصاق الصورة في المكاش المخصص في الطلب وعدم كبسها.إرفاق صوره شخصيه واحده،  .2
 )صفحة االضباره(. Iاألخير Iإلى الصفح I، باإلضاف5إلى  1صور عش الجواز السفر الحالي مش صفحه  .3

 

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

إذا لم يكش الجواز السفر يحمل تاريخ الميالد كامال يجب إرفاق أية وثيقة مثبدت عليهدا تداريخ المديالد بداليوم والشدهر والسدنة مثدل ) ويدة  -
 / شهادة الميالد/ دفتر العائلة(.األحوال

 

السيدات اللواتي ال زالت جوازات سفر ش بأسمائهش قبدل الدزوا) )أغ ريدر مظهدر إسدم الدزو) علدى جدواز سدفر الزوجده( علديهش إرسدال عقدد  .4
الزو) بغض النظر عش الزوا) مصدق مش الخارجية البريطانية ومترجم إلى العربية أو عقد زوا) صادر باللغة العربية وصورة عش جواز سفر 

 جنسيته مبينا فيه إسمه وجنسيته ومكاش وتاريخ ميالده وإسم األم.
 

 .(Postal order 20.00£)رسوم تصديق أغ شهادة تمت المصادقة عليها مش الخارجية البريطانية  -
 

الزوا)، ومش ثم يدتم التصدديق عليده مدش  في حالة وجود عقد زوا) صادر باللغة العربية يتم تصديقه مش سفارتنا في البلد الذغ صدر منه عقد .5
 قبل السفارة األردنية.

 

ش تمدت مصدادقتها مدش محدامي ثدم تصدديقها مدش الخارجيدة بعد أ (Postal order 20.00£)رسوم تصديق أغ ترجمة إلى العربية  -
 البريطانية.

 

 المعاملة.في حالة حدوث الطالق يجب أش يسجل في المحاكم الشرعية في األردش قبل تقديم  .6
 

 شهادات الطالق الصادرة مش األردش يجب أش تكوش مصادق عليها مش الخارجية األردنية، و ي معتمدة لدى السفارة. -
 ردنية.ت المصادقة عليها مش الخارجية األال يوجد أغ رسوم تصديق على الشهادات التي تم -

 

 عش تصريح االحتالل. إرفاق صوره .7
 ر.عش بطاقة إحصاء الجسو هإرفاق صور .8

 

 عش الهوية الفلسطينية. هإرفاق صور .9
 إرفاق صوره عش اإلقامة في بريطانيا أو أغ جنسية أخرى. .11

 

حوال المدنية و الجدوازات فدي لميالد إال بعد الرجوع لدائرة األال يجوز إجراء أغ تغير أو تصحيح في اإلسم باللغتيش أو محل الوالدة أو تاريخ ا .11
 الجواز أو التظهير مطابقة لما  ي علية في القيد المدني.عماش و يجب أش تكوش المعلومات في 

 

في حال ررب صاحب العالقة بتغير أغ مش المعلومات في البند السابق فيجب التقدم بإستدعاء مستوفي رسوم التصحيح  )في حالة تعديل  -
يدة و يجدب إرفداق كافدة وذلدك فدي القنصدلية األردن ((Postal order 4.00£)ذلك  ورير (Postal order 20.00£) اإلسم

 األوراق الثبوتية لدعم الطلب.  

 
 -مالحظات:

 

 ردش للحصول على الموافقات.إرساله إلى الجهات المختصة في األستالم الطلب يتم عند إ 

  الجهدات المختصدة ( أسابيع تقريبا وتعتمد على موافقدة 9-8) مش إضافية الغير مستوفاة رسوممعاملة المكتملة أوراقها ومتطلباتها التستغرق
 في عماش.

 على الطلب إضافيةرسوم يتم إستيفاء الجهات المختصة في عماش لى مستعجلة إرسال المعاملة إل (£40.00 Postal order)  وتستغرق
 .( أسابيع5-4بيش )ما 
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 -عند إكتمال الموافقات سوف يتم تبليغ صاحب المعاملة بإرسال ما يلي:
 

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

 . (3صور شخصية عدد ) .1
 

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

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

 .ةظهر الصور ىشهادة صاحب العالقة بأش الصور المرفقة  ي لمقدم الطلب وذلك بكتابة اإلسم والتوقيع علجيدا و
 .ةمختلفا عش الخلفية البيضاء للصور الرأس أش يكوش لوش رطاء التكرم بضرورة مالحظةلألخوات اللواتي يضعش رطاء رأس )حجاب(  -

 

 )تقوم السفارة بإلغاء جواز سفره وإبقاء التأشيرات عليه ومش ثم إرجاعه إلى صاحب العالقة(. جواز سفره الحالي .2
 .(Postal order 124.00£)رسوم تجديد أو تمديد الجواز السفر المؤقت  .3

 

في حالة وجود طفل مضاف إلى الجواز باألصل يجب مراجعة ملحق إضافة األطفال على موقع السفارة و يتم إستيفاء رسوم اإلضافة مرة  -
 خرى.أ

 

 ، بدل إقرار آنسة. (Postal order 20.00£)بالنسبة لآلنسة أغ رير متزوجة يجب إرفاق أيضا  .4
 العالقة بذلك مثل تعهد أو كفالة عدلية أو رير ذلك.أغ رسوم إضافية تحدد مش عماش يتم تبليغ صاحب  .5

 
 

 
 إرسال المعامالت عش طريق البريد 

 
إلرسال جواز السفر عش طريق البريد وذلك بعد تحصيل الموافقات يرجى إرسال مغلف بريدغ 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 بريدغ فارغ مكتوب عليه اإلسم والعندواش باإلضدافة إلدى  -
 بوعيش.وإرجاع المعامالت بعد اإلنتهاء منها خالل إس (Special delivery)لنتمكش مش إستفاء طوابع 

 

 .السفارة رير مسؤولة عش فقداش أغ معاملة بالبريد 

 

 
 ساعات إستقبال المراجعيش في القسم القنصلي:

 

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

  الرابعة عصرا.إلستالم المعامالت تكوش بيش الساعة الثانية والنصف ظهرا ولغاية الساعة 

  يرجى إرسال بريد الكتروني على  أغ معلومات لم يتم سرد ا سابقا  لإلستفسار عشconsulate.london@fm.gov.jo  
 ظهر على الرقم التالي:ال الثانية بعدولغاية الساعة  الثانية عشر ظهراأو اإلتصال بيش الساعة 

 

 : 02079373685 

 
 

مع تحيات القسم القنصلي      
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 الهاشمية االردنية المملكة

 الداخلية وزارة

 والجوازات المدنيه االحوال دائرة

 سفر جواز طلب نموذ) 

 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 انجليزغ / 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  ل
  االخرى الجنسيه حسب سماال
  الجسور بطاقة لوش ال o نعم o احتالل تصريح تحمل  ل

 /     /                  االحتالل تصريح حسب خرو) خرآ تاريخ
 

 

   الحالي قامةاال مكاش
 : الطلب مقدم سما

 

 

 سمرقم العمارة وا
  الشارع

 

 
 

   والرمز البريدغ المدينه
 

   كترونيلاال البريد
 ـهتوقيعـــ

 
 

  الهاتف رقم

 جواز لمهمه o مؤقت حاالت خاصه o رزة/مؤقت o رربية 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 متزو) o أعزب o االجتماعية الحالة
 الزو)/  الزوجة اسم

 والجنسيه
 

 /       /              لغاية مؤجل ال o نعم o علم خدمة دفتر تحمل ل 
  الوحدة سما ال o نعم o العسكرية الخدمةلك   ل سبق

  العسكرغ الرقم

   

 

   

 سفارة المملكة االردنية الهاشمية/لندش 

mailto:consulate.london@fm.gov.jo


6 Upper Phillimore Gardens, London W8 7HA 

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

 

 
 

 

 السفر جواز على إضافتهم المراد األبناء أسماء

 الجنس الوالدة وتاريخ مكاش (انجليزغ /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 رير متزوجه ورير مرتبطه بعقد زوا)

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

 . أقر بأش جميع المعلومات صحيحه وبعكس ذلك اتحمل المسؤوليه القانونيه

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

 

 الرسميالقنصليه / السفاره الستعمال

 : القبول موظف مشروحات

 

 

 القبول موظفوختم  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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