التعليمات الخاصة بإضافة األطفال لجوازات السفر األردنية المؤقتة
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London
Instructions to Add Child on Jordanian Temporary Passport

لتقديم طلب إضافة طفل أو تظهير إسم الزوج على جواز سفر الزوجه يرجى التكرم بتزويدنا بما يلي-:
 .1تعبئة الطلب المرفق أدناه بشكل كامل وواضح وتوقيعه من قبل والد الطفل.
 .2إرفاق صورتين للطفل مع كتابة اإلسم على ظهر الصور.
 تعليمات الصور:يجب أن تكون الصور ملونة حديثة ،ال تقبل الصور المسحوبة عنن صنور سنابقة وةاصنة إاا كاننر تنؤ ر علنى نقنا ووضنو
الصورة عند إلتقاطها حاسوبيا ،كما يجنب أن تكنون الصنور أمامينة (ال تقبنل الصنور الجانبينة) مقينا  4.5*3.5سنم رنريطة
وضو مالمح الوجه فيها جيدا ورهادة صاحب العالقنة بن ن الصنور المرفقنة مني لمقندم الطلنب والن بكتابنة اإلسنم والتوقينع
على ظهر الصورة.
 .3إرفاق جوازات سفر والدي الطفل بشرط أن يكونا ساريا المفعول .
 .4إرفاق رهادات ميالد األطفال مصدقة من الخارجية البريطانية مع ترجمة إلى اللغة العربية.
 رسوم تصديق أي رهادة تمر المصادقة عليها من الخارجية البريطانية (.)£20.00 Postal order رسوم تصديق أي ترجمة إلى العربية ( )£20.00 Postal orderبعد أن تمر مصادقتها من محامي أو مترجممعتمد م تصديقها من الخارجية البريطانية.
 All postal orders payable for Jordanian embassy .5السيدات اللواتي ال زالر جوازات سفرمن ب سمائهن قبل الزواج (أي غير مظهر إسنم النزوج علنى جنواز سنفر الزوجنه)
عليهن إرسال عقد الزواج كما مو مذكور أدناه وصوره عن جواز سفر الزوج مترجمة بغض النظر عنن جنسنيته ومبيننا
فيه إسمه الرباعي وجنسيته ومكان وتاريخ ميالده وإسم األم الكامل.
 في حالة وجود عقد زواج صادر باللغة العربية يتم تصديقه من وزارة الخارجية في البلد الذي صندر مننه عقند النزواج،ومن م يتم التصديق عليه من قبل السفارة األردنية في ال البلد.
 في حالة وجود عقند زواج إسنالمي أو مندني صنادر منن المملكنة المتحندة يجنب تنظنيم موعند لكنل منن النزوج والزوجنةإلصدار حجة تصادق( .لتنظيم حجة تصادق يرجى قرا ة التعليمات الخاصة بتنظيم حجة التصادق).
 (للت كد من تظهير إسم الزوج على جواز سفر الزوجة أنظر التعليمات في صفحة األطفال). عقود الزواج الصادرة من األردن يجب أن تكون مصادق عليها من الخارجية األردنية ،ومي معتمدة لدى السفارة. .6في حالة حدوث الطالق يجب أن يسجل في المحاكم الشرعية في األردن قبل تقديم المعاملة.
 رهادات الطالق الصادرة من األردن يجب أن تكون مصادق عليها من الخارجية األردنية ،ومي معتمدة لدى السفارة. ال يوجد أي رسوم تصديق على الشهادات التي تمر المصادقة عليها من الخارجية األردنية. .7رسوم تظهير إسم الزوج على جواز سفر الزوجة (.)£116.00 Postal order
 .8رسوم إضافة كل طفل ( ،)£116.00 Postal orderوسنيتم إسنتيفا الرسنوم منرة أةنرى عنند تجديند الجنواز إاا رغنب
صاحب العالقة باالضافة مرة أةرى وال بعد تقديم طلب جديد لكل لإلضافة.
 .9إلرسال المطلوب أعاله عن طريق البريد يرجى إرسال مغلف بريدي فارغ مكتوب عليه اإلسم والعنوان ومستوفى
الطوابع ( (Special deliveryلنتمكن من إرجاع المعامالت بعد اإلنتها منها ةالل إسبوعين.
-

بالنسبة للمعامالر من جمهورية أيرلندا يرجى إرسال مغلف بريدي فارغ مكتوب عليه اإلسم والعنوان باإلضافة إلى
 £10.00نقدا لنتمكن من إستيفا طوابع ) (Special deliveryوإرجاع المعامالت بعد اإلنتها منها ةالل إسبوعين.
السفارة غير مسؤولة عن فقدان أي معاملة بالبريد.
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مالحظات مامة-:






يتبع الطفل جنسية والده األردني.
ال يجوز اضافة الطفل على جواز سفر االم ااا لم تكن تحمل نفس جنسية الزوج.
يمكن إضافة الطفل لجواز سفر والده أو والدته وال يجوز إضافته للجوازين معا رريطة أن يكون دون السادسة عشرة.
ال يجوز إضافة األطفال على جواز سفر األم إاا كانر ال تزال أنسنه وعليهنا تقنديم طلنب لتظهينر إسنم النزوج علنى جنواز
سفرما.
أي رسوم إضافية تحدد من عمان يتم تبليغ صاحب العالقة بذل مثل تعهد أو كفالة عدلية أو غير ال .

ساعات إستقبال المراجعين في القسم القنصلي:





ساعات المراجعة للقسم القنصلي تكون بين الساعة العاررة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا.
إلستالم المعامالت تكون بين الساعة الثانية والنصف ظهرا ولغاية الساعة الرابعة عصرا.
لإلستفسار عن أي معلومات لم يتم سردما سابقا يرجى إرسال بريد الكتروني على
consulate.london@fm.gov.jo
أو اإلتصال بين الساعة الثانية عشر ظهرا ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر على الرقم التالي:
: 02079373685

مع تحيات القسم القنصلي في سفارة المملكة االردنية الهارمية/لندن
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طلب إضافة أو تظهير على جواز السفر األردني المؤقر
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 الطفل أو 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 القنصلي
المرفقات
صور عن جوازي سفر الوالدين.
رهادة ميالد الطفل مصدقة ومترجمة حسب األصول.
صوره عن عقد الزواج.
صوره عن دفتر العائلة.

-



اإلجرا ات المتخذة
الرقم___________________ :
التاريخ__________________ :

طابع (واردات)
قنصلي

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

توقيع الطالب ____________________ :التاريخ_______/_____/_____ :
مصدق القنصل/

