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 جوازات السفر المؤقتة ألول مرة إصدار

Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London 
 

:  الوثائق المطلوبة

 . اضغط هناطمب تجديد جواز السفر .1
، كما يجب ان تكون حديثة ومتطابقة، وال ( سم3.5*4.5)قياس الصورة يكون . 4صور شخصية عدد  .2

 . تقبل الصور المسحوبة عن صور سابقة او الصور المطبوعة عمى الورق
 .صورة عن جواز السفر ألي جنسية أخرى يحمميا مقدم الطمب .3
 .صور عن جوازات سفر الوالدين وصورة عن عقد الزواج مصدقة حسب األصول .4
في حال كانت شيادة الميالد غير أردنية، يرجى القيام بتصديقيا من . صورة عن شيادة الميالد األردنية .5

ترجمة الشيادة إلى المغة العربية ، كما يتوجب اضغط هناوزارة الخارجية البريطانية أو اإليرلندية، لمتصديق 
أقر بأن الترجمة أعاله صحيحة وعمى مسؤوليتي "من قبل صاحب العالقة، ويجب كتابة ما نصو 

 .والتوقيع عمى الورقة المترجمة" الشخصية وعمى ذلك أوقع
:  طريقة التقديم

 يتم إرسال الوثائق أعاله عبر البريد المسجل إلى العنوان التالي :
Consulate Section, 6 Upper Phillimore Gardens, London, W8 7HA 

  13:00-10كما يمكن تقديم الوثائق شخصيًا في مبنى القنصمية ما بين الساعة .
:  مدة انجاز المعاملة

  سيتم إرسال المعاممة إلى الجيات المعنية في األردن لطمب الموافقات الالزمة، األمر الذي يحتاج حوالي
. أربعة أسابيع وذلك وفقًا لمجيات الرسمية األردنية

 10:00 ما بين الساعة  أيام العمل الرسميوبعدىا سيتم التواصل معكم لمحضور شخصيًا لمقنصمية –
 لدفع الرسوم المطموبة، حيث سيتم إنجاز جواز السفر في نفس اليوم وتسميمو في تمام الساعة 13:00
15:00. 

  لـفي حال اإلقامة في اسكوتالندا، إيرلندا أو أيسمندا يرجى إرسال بريد إلكتروني :
consulate.london@fm.gov.jo 

:  الرسوم
  (419.80£) المؤقت لمدة خمس سنوات جواز السفر تجديد أو إصداررسوم  
  (216.00£) المؤقت لمدة سنتين جواز السفر تجديد أو إصداررسوم 

 : طريقة الدفع
 .وليس نقداً  (Amexباستثناء )حصرًا  يتم الدفع بالقنصمية من خالل البطاقة البنكية
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