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وثائق السفر اإلضطرا يةالصاا  إلالتعليمات الخاصة   
 

 

 

Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London 

Instructions to Issue Jordanian Emergency Travel Document (Laisser Passer) 

 

وذلك للتأكا من شخصية صااحب  اإلضطرا ية الحصول على وثيقة السفرطلب عنا تقايم الحضو  شخصيا  على صاحب العالقة يجب

 العالقة ومطابقة الصو ة والتأكا من أن صاحب العالقة على قيا الحياة، وذلك منعا لإلستغالل والتزوير.

 

 لىعليه الحضو  شخصياً إيجب وتة جنسيته والذي يفقا جواز سفره  دني الثابضطرا ية للمواطن اأاإلسفر الح وثيقة يتم من

 التقيا بما يلي: يرجىو إلصاا  الوثيقة  دنيةاال  ةالسفا

 

ضطرا ية مبيناً فيه تا يخ وكيفية فقاان جواز السفر، ويذكر في إستاعاء موجه لسعادة السفير اأ دني بطلب وثيقة سفر إ .1

المهنة  ،سم الكامل من أ بعة مقاطع، ومكان وتا يخ الوالدةة كاملة لمقام الطلب ولوالاه )اإلالطلب المعلومات الشخصي

 قامة(.ومكان العمل الحالي واإل

 .تعبئة الطلب المرفق أدناه بشكل كامل وواضح .2

 .إ فاق صو تين شخصيتين .3

 الى اللغة العربية. رطة بفقاان جواز السفر مع الترجمهعن تقرير الش هصو  .4

 (.Postal order 24.00£) وإلستاعاء   سوم تصايق تقرير الشرطة -

 و القايم إذا وجا. عن جواز السفر المفقود أ صو  .5

 سبوع من إصاا  الوثيقة.ه عن تذكرة السفر المحجوزة إلى عمان بتا يخ أقصاه إصو  .6

 يجب ان يكون الحجز من لنان إلى عمان مباشرة. -

 .تقريبا وتعتما على موافقة الجهات المختصة في عمان خالل أسبوع واحا معاملة المكتملة أو اقها ومتطلباتها التستغرق  .7

 .ليتم إصاا  الوثيقةلى السفا ة ليغ صاحب العالقة بالحضو  شخصيا إل على الموافقة يتم تبعنا الحصو .8
  .(Postal order 216.00£) عنا الحصول على الموافقة وذلك سوم إصاا  وثيقة السفر اإلضطرا ية  -

- All postal orders payable for Jordanian embassy 

 

 

 لقنصلي:ساعات إستقبال المراجعين في القسم ا
 

 .ساعات المراجعة للقسم القنصلي تكون بين الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الواحاة ظهرا 
 .إلستالم المعامالت تكون بين الساعة الثانية والنصف ظهرا ولغاية الساعة الرابعة عصرا 
  لإلستفسا  عن ً   consulate.london@fm.gov.joيرجى إ سال بريا الكتروني على  أي معلومات لم يتم سردها سابقا
 :أو اإلتصال بين الساعة الثانية عشر ظهرا ولغاية الساعة الثانية بعا الظهر على الرقم التالي 

 : 02079373685 

 

 

 
 مع تحيات القسم القنصلي في سفا ة المملكة اال دنية الهاشمية/لنان
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Instructions to issue Jordanian Emergency T.D (Laisser Passer) 
 

 
NOTE: Travel Document is issued for Jordanian Nationals who have lost their passport during their 

visit to the United Kingdom (not residents in the UK) and they must be present at the Embassy to 

obtain one. 
 

To issue a Jordanian Emergency Travel Document you need the following: 
 

1. A request addressed to His Excellency the Jordanian Ambassador to obtain the travel document 

explaining the circumstances of the Jordanian passport loss.  

- The letter should include the following information about the holder of the passport and his father: 

Full name of four parts, place and date of birth, profession, place of work and residence. 

 

2. Fill in the Application Form provided below, fully and clearly. 
3. Two recent colored photographs 
4. Photocopy of the police report and it’s translation to Arabic. 

- Fees for the request and the police translation (£24.00 Postal order). 

5. Photocopy of lost passport or any old cancelled passport(s). (if Applicable) 

6. Photocopy of the direct flight ticket to Jordan dated no more than a week from the date of when 

the T.D is issued.  

- The flight ticket should be from London to Jordan direct flight only). 

7. You have to be presented at the Jordanian Embassy to apply for the Travel Document. 

8. The issuance of the Jordanian Emergency Travel Document depends on the approvals of the 

involved departments in Jordan, which can take up to one week. 

9. Once all your approvals are in order we will contact you using the telephone number 

provided in your application to attended at the embassy to issue the emergency T.D. 

- Fees for issuing the Travel document itself (£96.00 Postal order). 

- All postal orders payable for Jordanian embassy. 

 
 
 
Office Hours (Monday – Friday) 
 

- Lodging Visas / Documents: (Monday–Friday) 10:00–13:00. 
- Collection working days: (Monday–Friday) 14:30-16:00. 

For more information please contact us on consulate.london@fmgov.jo 
 

 
 
 

Kind regards 
Consular Office 
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan/London 
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 ةــالااخلي وزا ة                          

 طلب وثيقة سفر إضطرا ية                              
 

 

 وثيقة سفر إضطرا ية للعودة بموجبها إلى المملكة علما بأنه قادم من المذكو  أدناه  ف بالموافقة على منحـو معاليكم التلطـ جأ

____________________________________________________________________________ 
 

 ________________________________ بتا يخ ___________افر منها أخر مرة: __________الحاود التي س -

  نعم     سو :هل يحمل بطاقة إحصاء ج -
 ___________________________لون البطاقة: _____                ال          

  نعم   تصريح سفر إسرائيلي: هل يحمل -
          

     نعمسا ي المفعول:                  ال 
      

 ____لغاية تا يخ _____           ال   

         ال           نعم  جواز سفر فلسطيني:     هل يحمل -

 

  المستاعى له المراد منحه وثيقة السفر اإلضطرا ية:معلومات 
 

                                                                 : الوطني الرقم
 

 ____________ _____________ مكان وتا يخ الميالد: ________________________________سم الرباعي: اإل

 _____________________ تا يخ اإلنتهاء: ______________ مكان وتا يخ الصاو : ______ قم الجواز: ________

 ____________________ سنة التخرج: __________ الما سة/ الجامعة: ____________المؤهل العلمي: ________

 ____________________________________الحالة اإلجتماعية: _________________ المهنه ومكان العمل: ____

 

 _______________مكان وتا يخ والدة اأب: ______________ ___________:  سم اأب الرباعي للمستاعيإ

 ____________________________ جنسية والاة اأب: ______________ب: __________________إسم والاة اأ

 _________ان وتا يخ والدة اأم: _______________ مك________________الرباعي للمستاعي:   اأمسم إ

 _______________________: __مجنسية والاة اأ____ _________________________: ________اأمإسم والاة 

 

 ______ ان وتا يخ الميالد: ___________________________ الجنسية ومكللمستاعي:   الزوج/ الزوجةسم إ

 __________________: _____الجنسية_____ __________________________لزوج/ الزوجة: ____إسم والاة ا

 __________________  قم الهاتف: _________________________________________: ______قامةمكان اإل

 _______________________________________________أحا اأقا ب: __________________عنوان وهاتف 
 

 

 _________ _الرقم العسكري: ____________ أخر وحاة خام بها: ____           ال          نعم    هل خام بالقوات المسلحة:

 ________________________ مكان الوالدة: ___________ تا يخ الوالدة: ______اإلسم: ___ -1المرافقين 

 _________مكان الوالدة: ___________ تا يخ الوالدة: _________________ اإلسم: _______ -2  

 ________________ مكان الوالدة: ___________ تا يخ الوالدة: ______اإلسم: ___________ -3             
 

 .أقر وأعترف بأن جميع المعلومات الواردة أعاله صحيحة ومطابقة للواقع، وعليه أوقع 
 ماقق الطلب توقيعوسم إ                    تا يخ تقايم الطلب                                                                  توقيع السم واإل 
  

--------------------------------                 --------/--------/-----------                          -------------------------------- 

 

 

صو ة شخصية عاد 

(2) 

 

                              

 
  
 

 
  
   

   
 

      

  


