
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 
January 2018 

 

 

 

 
 

طلبل نجٕاصاد انغلش األسدَٛخ إضبكخ االزظٓٛش أٔ انزؼهًٛبد انخبصخ ث   

 

Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London 

Instructions to Add Child on Jordanian Passport  

 

  ٚزجغ انطلم جُغٛخ ٔانذِ األسدَٙ -

  .رذًم َلظ جُغٛخ انضٔج را نى ركٍال ٚجٕص إضبكخ انطلم ػهٗ جٕاص علش األو إ -

 .ًٚكٍ إضبكخ انطلم نجٕاص علش ٔانذِ أٔ ٔانذرّ ٔال ٚجٕص إضبكزّ نهجٕاصٍٚ يؼب ششٚطخ أٌ ٚكٌٕ دٌٔ انغبدعخ ػششح -

ال ٚجووٕص إضووبكخ األطلووبل ػهووٗ جووٕاص عوولش األو إرا أبَووذ ال رووضال أَغووّ ٔػهٛٓووب روووذٚى طهووت نزظٓٛووش إعووى انووضٔج ػهووٗ جووٕاص   -

 علشْب.

 

 -ٚشجٗ انزكشو ثزضٔٚذَب ثًب ٚهٙ: كخ طلم أٔ رظٓٛش إعى انضٔج ػهٗ جٕاص علش انضٔجّنزوذٚى طهت إضب
 

 إٌ أبٌ هبصش. ٔرٕهٛؼّ يٍ هجم ٔانذ انطلم رؼجئخ انطهت انًشكن أدَبِ ثشكم أبيم ٔٔاضخ .1

يب االسدَٛخ ٔانذرّ إرا أبَذ اسدَٛخ انجُغٛخ ثششط أٌ ركٌٕ انؼالهخ انضٔجٛخ هبئًخ، أ (أٔ)ٚضبف انطلم ثًٕاكوخ ٔانذِ  -

ػٍ انًذكًخ انششػٛخ  انًطهوخ كًٛكُٓب إصذاس جٕاص علش إلثُٓب االسدَٙ انوبصش ثًٕجت دجخ ٔصبٚخ يؤهزخ صبدسح

 صشادخ.رخٕنٓب رنك 
 

 :  نهطلم حإسكبم صٕس .2

  .أثش يٍ طلمألضبكخ إلرا أبَذ اإلم ػهٗ خهلٛخ انصٕسح عى أم طإٚشجٗ أزبثخ  -

 كٙ انطهت ٔػذو أجغٓب.ٚشجٗ إنصبم انصٕسح كٙ انًكبٌ انًخصص  -
 

 ثششط أٌ ٚكَٕب عبسٚب انًلؼٕل. طلبلاألصلذخ  ٔصٕسح ػٍة ألػٍ صلذخ انجٛبَبد كٙ جٕاص علش اإسكبم صٕسح  .3

 ثششط أٌ ٚكَٕب عبسٚب انًلؼٕل. طلبلاألصلذخ  ٔصٕسح ػٍو ألإسكبم صٕسح ػٍ صلذخ انجٛبَبد كٙ جٕاص علش ا .4
 

صم يٍ شٓبداد انًٛالد األ ٚشجٗ رصذٚن( ٚذًم سهى ٔطُٙ ال)ٙ دكزش انؼبئهخ كنـٛش يغجهٍٛ يذَٛب ًوذيٙ انطهت اثبنُغجخ ن .5

 انؼشثٛخ.انهـخ زشجًخ إنٗ انيغ  انخبسجٛخ انجشٚطبَٛخ
 

 .(20.00£) انخبسجٛخ انجشٚطبَٛخسعٕو رصذٚن أ٘ شٓبدح رًذ انًصبدهخ ػهٛٓب يٍ  -

 .(Postal order 20.00£سعٕو رصذٚن أ٘ رشجًخ إنٗ انؼشثٛخ ) -

كٙ دبنخ ٔجٕد شٓبداد يٛالد صبدسِ ثبنهـخ انؼشثٛخ ٚزى رصذٚوٓب يٍ خبسجٛخ رنك انجهذ ٔيٍ ثى يٍ علبسرُب كٙ رنك  -

 انجهذ.
 

ٚجوت رووذٚى طهوت أٔ إَزٓبئوّ ػوذو روٕكشِ ، كوٙ دوبل (كوٌٕ دكزوش انؼبئهوخ ؿٛوش يُزٓوٙٚجت أٌ ٚ) إسكبم صٕسِ ػٍ دكزش انؼبئهخ .6

 ت.، ٔرنك هجم أٔ أثُبء روذٚى طهًؼبيهخبننهغٛش ث نهذصٕل ػهٗ دكزش انؼبئهخ
 

 

كوٙ  هجم انضٔاج )أ٘ ؿٛش يظٓش إعى انضٔج ػهٗ جٕاص علش انضٔجّانغٛذاد انهٕارٙ ال صانذ جٕاصاد علشٍْ ثأعًبئٍٓ  -

 ( ػهٍٛٓ روذٚى طهت نهذصٕل ػهٗ دكزش ػبئهخ ثـض انُظش ػٍ جُغٛخ انضٔج.صلذخ األطلبل

 (.  أَظش انزؼهًٛبد كٙ يهذن صلذخ األطلبل)نهزأأذ يٍ رظٓٛش إعى انضٔج ػهٗ جٕاص علش انضٔجخ  -

 (.إلصذاس دكزش ػبئهخ ٚشجٗ رؼجئخ طهت دكزش انؼبئهخ) -

 

ًزطهجبد نهٔانًغزٕكٙ  االسدَٛخإلضبكخ طلم أٔ رظٓٛش إعى انضٔج ػهٗ جٕاص علش انضٔجخ رغزـشم يؼبيهخ روذٚى طهت 

ٗ ٔرؼزًذ ػه ششٚطخ صالدٛخ انٕثبئن انالصيخ )دكزش ػبئهخ، ْٕٚخ شخصٛخ، دكزش خذيخ انؼهى( اعجٕع ٔادذ أػالِ

كٙ دبنخ ٔجٕد يزطهجبد أخشٖ يٍ هجم انجٓبد انًخزصخ عزوٕو انغلبسح يٕاكوخ انجٓبد انًخزصخ كٙ ػًبٌ. 

 صبدت انؼالهخ يٍ أجم رضٔٚذَب ثٓزِ انًزطهجبد.ثبنزٕاصم يغ 

 

 

 

https://www.gov.uk/get-document-legalised
https://www.gov.uk/get-document-legalised
https://www.gov.uk/get-document-legalised
http://jordanembassy.org.uk/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/Issue-or-to-Renewal-Family-book.pdf
http://jordanembassy.org.uk/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/Issue-or-to-Renewal-Family-book.pdf
http://jordanembassy.org.uk/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/Issue-or-to-Renewal-Family-book.pdf
http://jordanembassy.org.uk/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/Add-child-on-Jordanian-Permanent-passport.pdf
http://jordanembassy.org.uk/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/Issue-or-to-Renewal-Family-book.pdf
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ػهوٗ  ػُوذ انذصوٕلٔ ػُذ إعزالو انطهت ٚزى إسعبنّ إنٗ انجٓبد انًخزصخ كٙ األسدٌ نهذصوٕل ػهوٗ انًٕاكووبد

انًطهوٕة  شخصٛبً يٍ خالل انشهى انًغجم نذُٚب كٙ انطهت ٔرنك إلسعوبل انؼالهخ صبدت رجهٛؾ ٚزى انٕطُٙ انشهى

 :أدَبِ
 

  خالل ٕٚو ٔادذ كٙ انغلبسح ثؼذ إعزٛلبء يبٚهٙ:انطلم إضبكخ  إعى انضٔج إنٗ جٕاص علش انضٔجخ االسدَٛخ أٔ إضبكخٚزى 
 

 .(2) ػذد شخصٛخ صٕس .1

  .أثش يٍ طلمألضبكخ إلخهلٛخ انصٕسح ارا أبَذ الم ػهٗ ٚشجٗ أزبثخ اعى أم ط -

ٚجت أٌ ركٌٕ انصوٕس يهَٕوخ دذٚثوخ، ال روجوم انصوٕس انًغوذٕثخ ػوٍ صوٕس عوبثوخ ٔخبصوخ إرا أبَوذ روؤثش  -

 ػهٗ َوبء ٔٔضٕح انصٕسح ػُذ إنزوبطٓب دبعٕثٛب، أًب ٚجت أٌ ركٌٕ انصٕس أيبيٛخ )ال روجم انصٕس 

 .عى ششٚطخ ٔضٕح ياليخ انٕجّ كٛٓب جٛذا 4.5*3.5انجبَجٛخ( يوٛبط 
 

 انًشاد إضبكخ انطلم ػهّٛ. األصهٙ انغلش جٕاصاسعبل  .2

 .(84.00£انضٔجخ ) رظٓٛش إعى انضٔج ػهٗ جٕاص علش سعٕو .3

 .(84.00£) إضبكخ أم طلم ػهٗ انجٕاص انغلش سعٕو .4

 

 

ٚشجٗ إسعبل يـهق ثشٚذ٘ كبسؽ يكزٕة ػهّٛ اإلعى ٔانؼُٕاٌ ٔيغزٕكٗ  انجشٚذػٍ طشٚن إلسعبل انًطهٕة أػالِ 

 .نُزًكٍ يٍ إسجبع انًؼبيالد ثؼذ اإلَزٓبء يُٓب Special delivery)انطٕاثغ )
 

ثبنُغجخ نهًؼبيالد انًوذيخ يٍ هجم االسدٍَٛٛ انًوًٍٛٛ كٙ جًٕٓسٚخ أٚشنُذا ٚشجٗ إسعبل يـهق ثشٚذ٘ كبسؽ  -

 (Special delivery)نُزًكٍ يٍ إعزٛلبء طٕاثغ  َوذا 10.00£ٔانؼُٕاٌ ثبإلضبكخ إنٗ  يكزٕة ػهّٛ اإلعى

 ٔإسجبع انًؼبيالد ثؼذ اإلَزٓبء يُٓب.

 انغلبسح ؿٛش يغؤٔنخ ػٍ كوذاٌ أ٘ يؼبيهخ ثبنجشٚذ. -

 

 

 عبػبد إعزوجبل انًشاجؼٍٛ كٙ انوغى انوُصهٙ:

 
 شح صجبدب ٔنـبٚخ انغبػخ انٕادذح ظٓشا.عبػبد انًشاجؼخ نهوغى انوُصهٙ ركٌٕ ثٍٛ انغبػخ انؼبش 
 .إلعزالو انًؼبيالد ركٌٕ ثٍٛ انغبػخ انثبَٛخ ٔانُصق ظٓشا ٔنـبٚخ انغبػخ انشاثؼخ ػصشا 
  ٍٚشجٗ إسعبل ثشٚذ انكزشَٔٙ ػهٗ  أ٘ يؼهٕيبد نى ٚزى عشدْب عبثوبً نإلعزلغبس ػ

n@fm.gov.joconsulate.londo  
 :ٙأٔ اإلرصبل ثٍٛ انغبػخ انؼبششح صجبدب ٔنـبٚخ انغبػخ انثبنثخ ثؼذ انظٓش ػهٗ انشهى انزبن 

 : 02079373685 

 

 

 

 

 

 يغ رذٛبد انوغى انوُصهٙ كٙ علبسح انًًهكخ االسدَٛخ انٓبشًٛخ/نُذٌ
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 طهت إضبكخ أٔ رظٓٛش ػهٗ جٕاص انغلش األسدَٙ انذائى
 

 

 

 

1passport 
Photo 

 

 .عزخذاو انشعًٙ كوظنإل
 

 

 

 :سم الطالب الكاملإ
 

 

 رقم جواز السفر:
 

 

 مكان صدوره:

 تاريخ صدوره:
 

 تاريخ اإلنتهاء:
 __________________________________________________ المراد إضافتو: الطفلسم إ
 

 _____________________________ظهيره إلى جواز سفر زوجتو: ____المراد ت الزوجسم إأو 
 

 

 

نجليسية(:)باللغة اإل  عى انطلم أٔ انضٔجإ  
 

 

:الطفل أو السوج والدة وتاريخ مكان  
 

 

 
 

   
 

Applicant’s home address/ عنوان المنزل لمقدم الطلب 
 

Name: ____________________________________________________ 
 

Address: ____________________________________________________ 
 

Postcode: __________________  Mobile: __________________________ 
 

 

كوظنإلعزخذاو انشعًٙ   
 

 اإلجشاءاد انًزخزح
 

انوغى انوُصهٙ يالدظبد  
 

___________________ انشهى:    
 

__________________ : انزبسٚخ   

 

 

طبثغ )ٔاسداد( 

 هُصهٙ

 

 انًشكوبد
 

 صٕس ػٍ جٕاص٘ علش انٕانذٍٚ. -

 دغت األصٕل. ٔيزشجًخ شٓبدح يٛالد انطلم يصذهخ -

 صٕسِ ػٍ ػوذ انضٔاج. -

 صٕسِ ػٍ دكزش انؼبئهخ. -

 

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

 

 
 

 _/____________/____ انزبسٚخ:____________________  رٕهٛغ انطبنت: 
 

                                                          
 

 مصدق القنصل/                                                                 


