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 مرة ألول مؤقت اردني سفر جواز إصدار أو بتجديد الخاصة التعليمات

Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London 

Instructions to Renew or Issue Jordanian Temporary Passport for First Time (JP3) 

 

  منعا لإلستغالل  عند تقديم الطلب وذلك الحضور شخصيا  أو أحد أقاربه من الدرجة األولى يجب على صاحب العالقة

 والتزوير.

  سفر منفصل بحسب تم ايقاف خدمة اضافة االطفال على جوازات السفر االردنية ويجب التقدم بطلب الصدار جواز

 التعليمات ادناه.
 

 -يرجى التكرم بتزويدنا بما يلي: ألول مرة مؤقتإصدار جواز سفر أردني تجديد أو لتقديم طلب 
 

 .(يجب التوقيع على الصفحتين) وتوقيعه من قبل والد الطفل إن كان قاصر، تعبئة الطلب المرفق أدناه بشكل كامل وواضح .1
 أدناه على صفحتين منفصلتين.يجب طباعة الطلب المرفق       -

 .سابقة صور عن المسحوبة الصور تقبل وال حديثة الصور تكون ان يجب( سم 3.5*4.5) قياس( 4) عدد شخصية صور .2

 ارفاق صورة عن الجواز مع الطلب. (، ايضا  اذ يتم ألغائه وإعادته إلى صاحب العالقة) يإرفاق جواز السفر الحال .3

 .الوالدين إرفاق صور عن جوازات سفرفي حال تقديم طلب إصدار جواز سفر ألول مره يرجى  .4

  ان وجد(.( للطفل أو الوالدينوبطاقة إحصاء الجسور والهوية الفلسطينية  تصريح اإلحتاللعن  إرفاق صور .5

 صوره عن أي جواز سفر ألي جنسية أخرى يحملها مقدم الطلب. .6

 ودفعمن الخارجية البريطانية فقط صل الميالد األ ةشهاد تصديق )يرجى جواز الول مرةاصدار طلب  لمقدميبالنسبة  .7

من قبل صاحب  العربيةاللغة إلى  تهاترجمومن ثم قبل تقديم الطلب ( Personal Legalization) رسوم تصديق الشهادة

 .او اي مترجم معتمد وليست هناك حاجة لتصديق الترجمة من الخارجية البريطانية  العالقة
 

  :كما يلي االصلعقد الزواج  ارفاق معليهبالنسبة للذين لم يسجلوا واقعة الزواج في دائرة االحوال المدنية والجوازات، .8

من وزارة الخارجية في البلد الذي صدر منه عقد  تصديقهيتم  زواج صادر باللغة العربيةعقد في حالة وجود  -
 يتم التصديق عليه من قبل السفارة األردنية في ذلك البلد. مالزواج، ومن ث

يرجى ) من الخارجية البريطانية مع الترجمة إلى اللغة العربيةفقط العقد األصل  تصديقيرجى  زواج مدني دعق -

 .(بما يخص الترجمة 6اتباع التعليمات بالبند رقم 

 . حجة تصادقصادر من المملكة المتحدة يجب تنظيم موعد لكل من الزوج والزوجة إلصدار زواج إسالمي  دعق -

 .الخارجية األردنيةيجب أن تكون مصادق عليها من  األردنعقود الزواج الصادرة من  -

 من الخارجية االردنية. وتصديقهافي حالة حدوث الطالق يجب أن يسجل في المحاكم الشرعية في األردن  -

 يةجنسوووالسوووم الرباعي واالومبينا  فيه  ةجنسووويالمترجمة بغض النظر عن  الزوجة/صووووره عن جواز سوووفر الزوجارفاق  .9

 .)تكتب هذه المعلومات باللغة العربية على نسخة جواز سفر الزوج/الزوجة( ومكان وتاريخ ميالده وإسم األم الكامل

  .اعالهكما هو مذكور إرسال عقد الزواج عليهن و ر إسم الزوج على جواز سفر الزوجهيظهيجب ت لمتزوجاتالسيدات ا .10

بالنسبة  .Special delivery)ومستوفى الطوابع ) مقدم الطلب عنوانسم وإمغلف بريدي فارغ مكتوب عليه  إرفاق .11

فارغ مكتوب عليه اإلسم والعنوان باإلضافة إلى  بريدي يرجى إرسال مغلفجمهورية أيرلندا للمعامالت المقدمة من 

  .إصدارهبعد وذلك إلعادة الجواز القديم والجديد  (Special delivery)لنتمكن من إستيفاء طوابع  نقدا £10.00
 .(السفارة غير مسؤولة عن فقدان أي معاملة بالبريد)  -
 

والمستوفي المؤقت ألبناء الضفة الغربية وألبناء قطاع غزة  ردنياالسفر الجواز  إصدارتقديم طلب تستغرق معاملة 

)مالحظة: تعتمد  .المعنية االردنية واستنادا  للموافقات من الجهات الرسمية شهر( –)أسبوعين من  متطلبات أعالهلل

 هذه الفترة الزمنية على موافقات الجهات الرسمية المعنية(
 

 : جديدمؤقت اردني  صدار جواز سفرإلرسوم الكيفية دفع 
 

المتوفرة على موقع  )Pay Online( عبر خدمة جواز السفر رسوملدفع  تبليغ صاحب العالقة شخصيا  االتصال بالهاتف ليتم 

 .السفارة، وبعد دفع الرسوم يتم االتصال بك مرة اخرى  الستالم الجواز او ارساله لك بالبريد اذا رغبت بذلك
 

 تدفع الرسوم على موقع السفارة االلكتروني. -
 . الرسوم المطلوبةيرجى مراجعة موقع السفارة لمعرفة  -
 تضاف عند دفع الرسوم. (CC Surcharge)جميع الرسوم المدفوعة للسفارة بالبطاقات البنكية تخضع لرسوم خدمة  -
 تستطيع ايضا  دفع الرسوم بالبطاقات البنكية شخصيا في السفارة اذا تعذر عليك دفعها على الموقع.   -
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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 مكان الملف ورقم مكان الوطني / الرقم المتسلسل الرقم
   

 

 الجنس العائلة اسم الجد اسم األب اسم األول االسم االسم

 

 اللغة العربية
     

 

     اللغة االنجليزية

 

 العمل مكان المهنة عربي / انجليزي األم اسم الوالدة وتاريخ مكان
      

      /      / 
    

 

 المراد السفر جواز رقم
 تجديده/تمديده

 االنتهاء تاريخ الصدور تاريخ الصدور مكان

   

               /         / 
 

           /          / 
 

  الجنسيه دولة اسم ال o نعم o اخرى؟ جنسيه تحمل هل
  االخرى الجنسيه حسب االسم

  الجسور بطاقة لون ال o نعم o احتالل؟ تصريح تحمل هل
 /     /                  االحتالل تصريح حسب خروج آخر تاريخ

 

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

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

 والجنسيه
 

 /     /                لغاية مؤجل ال o نعم o علم؟ خدمة دفتر هل تحمل
 
 

 العسكرية؟ هل سبق لك الخدمة

 

 

o نعم 
 

o ال 
  الوحدة اسم

  العسكري الرقم
 

   الحالي االقامة مكان
 : الطلب مقدم اسم

 
 
 

  الشارع رقم العمارة واسم
 

 
 

   المدينه والرمز البريدي
 

   االلكتروني البريد
 توقيعــــه

 
 

  الهاتف رقم

   

 

   

 سفارة المملكة االردنية الهاشمية/لندن 

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 

April 2019 

 

 
 

 السفر جواز على إضافتهم المراد األبناء أسماء

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

 

1-             /    /  

2-            /     /  

3-            /     /  

4-             /    /  
 

 عليه االبناء اضافة المراد السفر جواز معلومات

  الجواز صاحب اسم

  الوطني/ الرقم المتسلسل الرقم

  السفر جواز رقم

  الصدور وتاريخ مكان
 

 .......................................................................موافقة ولي األمر/ المانع من صرف جواز سفر لـ 

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

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

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

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

 

 الستعمال السفاره/ القنصليه الرسمي

 مشروحات موظف القبول :

 

 

  القبولاسم وتوقيع وختم موظف 

 

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

 

 

 قنصليه طوابع المستوفاه/ الرسوم قيمة

 

 معلومات جواز السفر الجديد

 تاريخ االنتهاء تاريخ االصدار رقم الجواز

 
 

      /       / 

 

      /       / 
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