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 صاا  واااات الفر  ارأ نيية الااممة رأل  ر  إلالتعليمات الخاصة 

Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London 

Instructions to Issue Jordanian Permanent Passport for First Time (JP2) 
 

إحاى ر احل إصاا  الجااا سااء عنا التقايم أل عنا اإلستالم لذلك للتأكا رن شخصية صااحب في  الحضا  شخصيا  يجب على صاحب العالقة 

 .العالقة لرطابقة الصا   لالتأكا رن أن صاحب العالقة على قيا الحيا ، لذلك رنعا لإلستغال  لالتزلي 
 

لاام   ارأحاا  المايية بعا ال واع  الاالن  أل تا يخ الميالن إالإو اء أي تغي  أل تصحيح في اإلسم باللغتين أل رحل ال يجاا 

في حا   غب صاحب العالقة بتغي  أي رن المعلارات في . إستنانا  لق ا  رن لجنة التصحيح المختصة بالاام   لالجاااات في عمان

 .حق تصحيح البيايات في القيا الماييالبنا الفابق يجب ر اوعة التعليمات في رل
 

 

- :نامم رأل  ر   ي وى التك م بتزليايا بما يلي نيي اإصاا  وااا سر   لتقايم طلب
 

 .، لتاقيعه رن قبل لالا الطرل إن كان قاص تعبئة الطلب الم فق أنياه بشكل كارل للاضح .1

 .لاحا  اليقبل الطلب الم فق أنياه المتكان رن صرحتين أن يطبع على صرحة -

 .سنة يجب تقايم إستاعاء رن لالا الطرل بعام الممايعه إلصاا  وااا سر  إلبنه رأل  ر ه 18في حا  كان المتقام أقل رن سن  -
 

 .لشهان  صاحب العالقة بأن الصا  الم فقه هي لمقام الطلب لذلك بكتابة اإلسم لالتاقيع على ظه  الصا ه صا ه شخصيه لاحاه .2

 . ي وى إلصاق الصا   في المكان المخصص في الطلب لعام كبفها -
 

 . ، لصا ه عن صرحة إضافة الطرل إذا كان رضاف إلى أحا واااي سر  لالايهصا  عن واااات سر  ارأب لارأم إ فاق .3

 .في عماني وى عام قص النفخ أل كبفها أل تصاي  على لوهي الصرحة لذلك لتفهيل إ سا  الطلب إلى الجهات المختصة  -
 

 .صا ه عن اإلقارة في ب يطاييا أل أي ونفية أخ ى .4

ليعرى كل رن أكمل اال بعين رن عم ه حا  تقاره ) بالنفبة لمن هم رااليا نلن سن اال بعينصا ه عن نفت  خارة العلم المؤول  .5

 (.لطلب وااا سر 
 

 . يتم إصاا  أل تأويل نفت  خارة العلم عن ط يق الملحقية العفك ية -

 (.9611 7937 020)لإلسترفا  عن ط يق الملحقية العفك ية ي وى اإلتصا  على  -
6.  

 .صا ه عن هاية ارأحاا  المايية، في حا  كايت الهاية رنتهية أل تالره يجب التقام بطلب الحصا  على هاية وايا  .6

 (.إلصاا  أل تجايا هاية شخصية ي وى تعبئة طلب الهاية الشخصية) -
 

 .الع بية اللغة رع ت ومة إلى الخا وية الب يطايية شهانات ريالن ارأطرا  رصاقة رن إ فاق .7

 .(Postal order 20.00£) لخا وية الب يطاييةا  سام تصايق أي شهان  تمت المصانقة عليها رن -

 .لخا وية الب يطاييةابعا أن تمت المصانقة عليها رن ( Postal order 20.00£) سام تصايق أي ت ومة إلى الع بية  -

 .لبلا لرن ثم رن سرا تنا في ذلك البلافي حالة لوان شهانات ريالن صان ه باللغة الع بية يتم تصايقها رن خا وية ذلك ا -
 

 

 عام تاف ه يجب تقايم، في حا  (إذا كان نفت  العاملة رنتهي الماه يجب تجاياه)إ فاق صا ه عن نفت  العاملة سا ي المرعا   .8

 .طلب للحصا  على نفت  العاملة للفي  بمعارلة تجايا الجااا لذلك قبل أل أثناء تقايم طلب للحصا  على الجااا
 

أي غي  رظه  إسم الزلج على وااا سر  الزلوه  في )قبل الزلاج الفياات اللااتي ال االت واااات سر هن بأسمامهن  -

 .عليهن تقايم طلب للحصا  على نفت  عاملة بغض النظ  عن ونفية الزلج( صرحة ارأطرا 

 (. ارأطرا  للتأكا رن تظهي  إسم الزلج على وااا سر  الزلوة أيظ  التعليمات في رلحق صرحة) -

 (.إلصاا  نفت  عاملة ي وى تعبئة طلب نفت  العاملة) -
 

 .في حالة حالث الطالق يجب أن يفجل في المحاكم الش عية في ارأ نن قبل تقايم المعارلة .9
 

 .ي رعتما  لاى الفرا  ، لهالخا وية ارأ نييةرن  عليها نقاشهانات الطالق الصان   رن اال نن يجب أن تكان رص -

 .الخا وية ارأ نييةال ياوا أي  سام تصايق على الشهانات التي تمت المصانقة عليها رن  -
 

 

أسابيع تق يبا لتعتما ( 3-5) المكتملة أل اقها لرتطلباتها رنرأل  ر   وااا سر  أ نيي نامم إلصاا  تقايم طلب رعارلة تفتغ ق  .11

رتطلبات أخ ى رن قبل الجهات المختصة في ارأ نن ستقام الفرا    في حالة لوان. على راافقة الجهات المختصة في عمان

 .باإلتصا  بصاحب العالقة رن أول تزليايا بهذه المتطلبات
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 .عنا إستالم الطلب يتم إ ساله إلى الجهات المختصة في ارأ نن للحصا  على الماافقات

 

عنا الحصا  على الماافقات رن الجهات المختصة في عمان يتم تبليغ صاحب العالقة شخصيا  رن خال  ال قم المفجل لاينا في 

 :الاامم رأل  ر  ارأ نيي وااا الفر  إصاا  الطلب لذلك إل سا  المطلاب أنياه لنتمكن رن 
 

  (3).صا  شخصية عان  .1

 : تعليمات الصا 

يجب أن تكان الصا  رلاية حايثة، ال تقبل الصا  المفحابة عن صا  ساابقة لخاصاة إذا كايات تاؤث  علاى يقااء للضااة الصاا   عناا 

سام شا يطة لضااة رالراح الاواه فيهاا  4.5*3.5رقياا  ( ال تقبل الصاا  الجايبياة)إلتقاطها حاسابيا، كما يجب أن تكان الصا  أرارية 

 .أن الصا  الم فقة هي لمقام الطلب لذلك بكتابة اإلسم لالتاقيع على ظه  الصا  وياا لشهان  صاحب العالقة ب

 .أن يكان لان غطاء ال أ  رختلرا عن الخلرية البيضاء للصا   التك م بض ل   رالحظة( حجاب)لألخاات اللااتي يضعن غطاء  أ  
 

 (.Postal Order 124.00£) 16سن نامم رأل  ر   تحت أ نيي اا  وااا سر   سام إص .2

 (.Postal Order 224.00£) 16سن نامم رأل  ر ه فاق أ نيي  سام إصاا  وااا سر   .3
 

 .با  إق ا  آيفة (Postal Order 20.00£)بالنفبة لآليفة الغي  رتزلوة يجب إ فاق أيضا  .4

 .أي  سام إضافية تحان رن عمان يتم تبليغ صاحب العالقة بذلك رثل تعها أل كرالة عالية أل غي  ذلك .5

 

ي وى إ سا  رغلف ب ياي فا غ ركتاب عليه اإلسم لالعناان لرفتافى الطاابع  عن ط يق الب يا المطلاب أعالهإل سا   .6

((Special delivery  بعا اإليتهاء رنها خال  إسباعين المعارالتلنتمكن رن إ واع. 
 

 10.00£بالنفبة للمعارالت رن ومها ية أي لناا ي وى إ سا  رغلف ب ياي فا غ ركتاب عليه اإلسم لالعناان باإلضافة إلى  -

 .لإ واع المعارالت بعا اإليتهاء رنها خال  إسباعين (Special delivery)لنتمكن رن إستيراء طاابع  يقاا

 .الفرا   غي  رفؤللة عن فقاان أي رعارلة بالب يا -

- All postal orders payable for Jordanian embassy 

 

 :ساعات إستقبا  الم اوعين في القفم القنصلي

 ساعات الم اوعة للقفم القنصلي تكان بين الفاعة العاش   صباحا للغاية الفاعة الااحا  ظه ا. 
  عص اإلستالم المعارالت تكان بين الفاعة الثايية لالنصف ظه ا للغاية الفاعة ال ابعة. 
  ي وى إ سا  ب يا الكت ليي على  أي رعلارات لم يتم س نها سابقا  لإلسترفا  عنconsulate.london@fm.gov.jo  
 أل اإلتصا  بين الفاعة الثايية عش  ظه ا للغاية الفاعة الثايية بعا الظه  على ال قم التالي: 

 : 02079373685 

 

 

 

 لنان/رع تحيات القفم القنصلي في سرا   المملكة اال نيية الهاشمية

 

 

 

 

 

 

 

mailto:consulate.london@fm.gov.jo
http://www.royalmail.com/
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:  ● www.jordanembassy.org.ukWeb:  

September 2017 

 

 الهاشمية االردنية المملكة

 الداخلية وزارة

 والجوازات المدنيه االحوال دائرة

 سفر جواز طلب نموذج 

 القنصليه /السفاره بختم الصوره ختم

 

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

 

 الجنس العائلة اسم الجد اسم األب اسم األول االسم االسم

 

 العربية اللغة
     

 

     االنجليزية اللغة

 

 العمل مكان المهنة انجليزي / عربي األم اسم الوالدة وتاريخ مكان
      

          /  / 
    

 

 المراد السفر جواز رقم
 تمديده/تجديده

 االنتهاء تاريخ الصدور تاريخ الصدور مكان

   

               /         / 
 

              /       / 
 

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

 /     /                  االحتالل تصريح حسب خروج خرآ تاريخ
 

 

 جواز لمهمه o حاالت خاصهمؤقت  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 هل تحمل
 
 

 ؟العسكرية الخدمةهل سبق لك 

 

 

o نعم 
 

o ال 
  الوحدة سما

  العسكري الرقم
 

   الحالي االقامة مكان
 : الطلب مقدم سما

 

 
 

  الشارع سمرقم العمارة وا
 

 
 

   والرمز البريدي المدينه
 

   االلكتروني البريد
 ـهتوقيعـــ

 
 

  الهاتف رقم

   

 

   

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

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

1-             /    /  

2-            /     /  

3-            /     /  

4-             /    /  
 

 عليه االبناء اضافة المراد السفر جواز معلومات

  الجواز صاحب اسم

  الرقم المتسلسل/ الوطني الرقم

  السفر جواز رقم

  الصدور وتاريخ مكان
 

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

o االسم والتوقيع ........................................................................................ / 

 .أقر بأن جميع المعلومات صحيحه وبعكس ذلك اتحمل المسؤوليه القانونيه. 

o االسم والتوقيع ............................................................................... /......... 

 

 الرسميالقنصليه / السفاره الستعمال

 : القبول موظف مشروحات

 

 

 القبول موظفوختم  وتوقيع اسم

 

 : ................................................... موافقة السفير أو من يفوضه 

 

 

 قنصليه طوابع /المستوفاه الرسوم قيمة

 

 

 

 الجديد السفر جواز معلومات

 االنتهاء تاريخ االصدار تاريخ الجواز رقم

  

       /      / 

 

         /    / 
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