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 الفاقا البال المؤقتة  انيةاال السف  جوازات صاا إل الخاصة التعليمات

Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London 
Instructions to Issue a Replacement of Lost Jordanian Temporary Passport (JP8) 

 

وذلد  للأكددد  دخ شخصدية  دفاقدالبددل ال المؤقترني  االسفر الجواز الالحصول على  طلب عند تقديم العالقة الحضور شخصيا   يجب على صاحب

 .صاحب العالقة و طابقة الصورة والأكدد  خ أن صاحب العالقة على قيد الحياة، وذل   نعا لإلسأغالل والأزوير
 

لدائرة األحوال المديية بعد الرجوع  باللغأيخ أو  حل الوالنة أو تاريخ الميالن إالإجراء أي تغير أو تصحيح ف  اإلسم ال يجوز 

ف  حال رغب صاحب العالقة بأغير أي  خ المعلو ات ف  . لقرار  خ لجنة الأصحيح المخأصة بالدائرة إسأنانا   والجوازات ف  عمان

 .القيد المدي ف  بيايات الالبند السابق يجب  راجعة الأعليمات ف   لحق تصحيح 
 

- :يرجى الأكرم بأزويديا بما يل فاقد  بدل  ؤقتف  حالة تقديم طلب الحصول على جواز سفر أرني  
 

 .الجواز بموجبه فقديفيد السبب الذي على ورقه بيضاء  وجه إلى السفير االرني  ف  لندن تقديم إسأدعاء  .1

 (.Postal order 4.00£)رسوم إسأدعاء  -

 . تعبئة الطلب المرفق أنياه بشكل دا ل وواضح .2

 .المأكون  خ صفحأيخ أن يطبع على صفحة واحدة المرفق أنياه اليقبل الطلب -

    - .العالقة بكن الصور المرفقه ه  لمقدم الطلب وذل  بكأابة اإلسم والأوقيع على ظهر الصورهوشهانة صاحب ، صورتيخ شخصيأيخ .3

 .رجى إلصاق الصورة ف  المكان المخصص ف  الطلب وعدم دبسهاي

 .ةترجمة تقرير الشرطة إلى اللغة العربي  عالمؤقت تقرير  خ الشرطة المحلية ف  بريطاييا يفيد بفقدان جواز السفر إحضار  .4
 .يجب أن يحأوي تقرير الشرطة على تفاصيل الجواز  خ اإلسم الكا ل ورقم وتاريخ وإصدار الجواز -

 (.Postal order 20.00£)ترجمة تقرير الشرطة  -

 ع دأابة إسم صاحب العالقة ورقم الجواز  المؤقتإعالن ف  أي جريدة  حلية ف  بريطاييا يفيد بفقدان جواز السفر األرني  إحضار  .5

 .، وإحضار الجريد أثناء تقديم الطلب ليأم إرسال اإلعالن الى الجهات المخأصة ف  عمانورقم وتاريخ وإصدار الجواز الذي فقد
 

 .دإلى الصفحه األخيره إن وجالبدل فاقد، باإلضافه  سفرالصور عخ جواز  .6

 .جنسية أخرىصوره عخ اإلقا ة ف  بريطاييا أو أي  .7

 .للطفل أو الوالديخ إرفاق صوره عخ تصريح االحأالل .8

 .للطفل أو الوالديخ إرفاق صوره عخ بطاقة إحصاء الجسور .9

 .للطفل أو الوالديخ إرفاق صوره عخ الهوية الفلسطينية .11
 

 

علديهخ  (سدفر الزوجدهأي غير  ظهر إسم الزوج على جدواز )السيدات اللوات  ال زالت جوازات سفرهخ بكسمائهخ قبل الزواج  .11

و بيندا  فيده إسدمه  إرسال عقد الزواج دما هو  ذدور أنياه وصوره عدخ جدواز سدفر الدزوج  أرجمدة بغدر النظدر عدخ جنسديأه

 .الرباع  وجنسيأه و كان وتاريخ  يالنه وإسم األم الكا ل
 

الدي  صدا  منده عقدا الدزواج   في حالة وجوا عقا زواج صاا  باللغة الع بية يتم تصايقه من وزا ة الخا جية في البلدا -
 .ومن ثم يتم التصايق عليه من قبل السفا ة األ انية في يلك البلا

والزوجددة ظديم موعدا لددل مدن الدزوج فدي حالدة وجدوا عقدا زواج يسدومي نو مداني صداا  مدن المملدددة المتحداة يجد  تن -
 (.حجة التصااقلتنظيم حجة تصااق ي جى ق اءة التعليمات الخاصة بتنظيم ). إلصاا  حجة تصااق

 (. للأكدد  خ تظهير إسم الزوج على جواز سفر الزوجة أيظر الأعليمات ف  صفحة األطفال) -
 .   وهي معتماة لاى السفا ةالخا جية األ انيةعقوا الزواج الصاا ة من األ ان يج  نن تدون مصااق عليها من  -

 

 .ةف  حالة حدوث الطالق يجب أن يسجل ف  المحادم الشرعية ف  األرنن قبل تقديم المعا ل .12

 .   عأمدة لدى السفارة، وهالخارجية األرنييةشهانات الطالق الصانرة  خ األرنن يجب أن تكون  صانق عليها  خ  -

 .الخارجية األرنييةال يوجد أي رسوم تصديق على الشهانات الأ  تمت المصانقة عليها  خ  -
 

 

 (Postal order 40.00£) على الطلب يأم إسأيفاء رسوم إضافيةإلرسال المعا لة  سأعجلة إلى الجهات المخأصة ف  عمان  .13

( 7-10)  خ الغير  سأوفاة رسوم إضافيةتسأغرق المعا لة المكأملة أوراقها و أطلباتها ف  حيخ  أسابيع( 4-5)وتسأغرق  ا بيخ 

ف  حالة وجون  أطلبات أخرى  خ قبل الجهات المخأصة ف  األرنن  .أسابيع تقريبا وتعأمد على  وافقة الجهات المخأصة ف  عمان

 .لباتسأقوم السفارة باإلتصال بصاحب العالقة  خ أجل تزويديا بهذه المأط
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 .عند إسأالم الطلب يأم إرساله إلى الجهات المخأصة ف  األرنن للحصول على الموافقات

 

شخصيا   خ خالل الرقم المسجل لدينا ف   العالقة صاحب تبليغ يأم عمان ف  المخأصة الجهات الموافقات  خ على عند الحصول

 :البدل الفاقد المؤقترني  األجواز السفر إصدار المطلوب أنياه لنأمكخ  خ  الطلب وذل  إلرسال
 

  .(3) عدن شخصية صور .1
 : تعليمات الصو 

يجب أن تكون الصور  لوية حديثة، ال تقبل الصور المسحوبة عخ صور سدابقة وخاصدة إذا دايدت تدؤثر علدى يقداء ووضدوة الصدورة عندد 

سدم شدريطة وضدوة  ال دح الوجده فيهدا  4.5*3.5 قيدا  ( ال تقبدل الصدور الجايبيدة)إلأقاطها حاسوبيا، دما يجب أن تكون الصور أ ا ية 

 .كن الصور المرفقة ه  لمقدم الطلب وذل  بكأابة اإلسم والأوقيع على ظهر الصورةجيدا وشهانة صاحب العالقة ب
 .أن يكون لون غطاء الرأ   خألفا عخ الخلفية البيضاء للصورة الأكرم بضرورة  الحظة( حجاب)لألخوات اللوات  يضعخ غطاء رأ  

 

 .(Postal Order 824.00£)أبناء غزة بدل فاقد أو خمس سنوات   ؤقت سنأيخرسوم إصدار جواز سفر  .2

 .(Postal Order 824.00£) فاقدبدل خمس سنوات ضفة غربية  ؤقت سفر جواز رسوم إصدار  .3

 .(Postal Order 1224.00£) رة أخرى تل  المرة األولى  فاقدبدل خمس سنوات ضفة غربية  ؤقت سفر جواز رسوم إصدار  .4

 .(Postal Order 1224.00£)مرة األولى بعد البدل فاقد  ةغزأبناء أو خمس سنوات   ؤقت سنأيخرسوم إصدار جواز سفر  .5

 اإلضافة رسوم إسأيفاء ويأم السفارة  وقع على الطفل إضافة  لحق  راجعة يجب باألصل الجواز إلى  ضافييخ أطفال وجون حالة ف  -

 . رة أخرى على دل طفل
 

 .آيسة إقرار بدل (Postal Order 20.00£) أيضا إرفاق يجب  أزوجة غيرال يسةلآل بالنسبة .6

 .ذل  غير أو عدلية دفالة أو تعهد  ثل بذل  العالقة صاحب تبليغ يأم عمان  خ تحدن إضافية رسوم أي .7

 

 الطوابع و سأوفى والعنوان اإلسم عليه  كأوب فارغ بريدي  غلف إرسال يرجى البريد طريق عخ المطلوب أعاله إلرسال .8

((Special delivery إسبوعيخ خالل  نها اإليأهاء بعد المعا الت إرجاع لنأمكخ  خ. 
 

 10.00£ إلى باإلضافة والعنوان اإلسم عليه  كأوب بريدي فارغ  غلف إرسال يرجى أيرلندا  خ جمهورية للمعا الت بالنسبة -

 .إسبوعيخ خالل  نها اإليأهاء بعد المعا الت وإرجاع (Special delivery) طوابع فاءيإسأ  خ لنأمكخ يقدا

 .السفارة غير  سؤولة عخ فقدان أي  عا لة بالبريد -

- All postal orders payable for Jordanian embassy 

 

 :ساعات إسأقبال المراجعيخ ف  القسم القنصل 

 ساعات المراجعة للقسم القنصل  تكون بيخ الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا. 
 إلسأالم المعا الت تكون بيخ الساعة الثايية والنصف ظهرا ولغاية الساعة الرابعة عصرا. 
  يرجى إرسال بريد الكأروي  على  أي  علو ات لم يأم سرنها سابقا  لإلسأفسار عخconsulate.london@fm.gov.jo  
  الثايية عشر ظهرا ولغاية الساعة الثايية بعد الظهر على الرقم الأال أو اإلتصال بيخ الساعة: 

 : 02079373685 

 

 

 

 لندن/ ع تحيات القسم القنصل  ف  سفارة المملكة االرنيية الهاشمية
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 الهاشمية اال انية المملدة

 الااخلية وزا ة

 والجوازات المانيه االحوال اائ ة

 سف  جواز طل  نمويج 

 القنصليه /السفا ه بختم الصو ه ختم

 

 الماني القيا و قم مدان الملف و قم مدان ال قم المتسلسل/ الوطني  ال قم
   

 

 الجنس العائلة اسم الجا اسم األ  اسم األول االسم االسم

 

 اللغة الع بية
     

 

     اللغة االنجليزية

 

 العمل مدان المهنة انجليز / ع بي  األم اسم الوالاة وتا يخ مدان
      

          /  / 
    

 

 الم اا السف  جواز  قم
 تماياه/تجاياه

 االنتهاء تا يخ الصاو  تا يخ الصاو  مدان

   

               /         / 
 

              /       / 
 

  الجنسيه اولة اسم ال o نعم o اخ ى؟ جنسيه تحمل هل
  االخ ى الجنسيه حس  االسم
  الجسو  بطاقة لون ال o نعم o احتول؟ تص يح تحمل هل

 /     /                  االحتول تص يح حس  خ وج آخ  تا يخ
 

 

 

 

 جواز لمهمه o مؤقت حاالت خاصه o غزة/مؤقت o غ بية ضفة مؤقت o اائم o الجواز نوع
 يضافة o فصل o تالف بال o فاقا بال o تمايا/ تجايا o م ة نول o الطل  نوع

 ن مل o مطلق o متزوج o نعز  o الحالة االجتماعية
 الزوج/ الزوجة  اسم

 والجنسيه
 

 /     /                لغاية مؤجل ال o نعم o علم؟ خامة افت  هل تحمل
 
 

 العسد ية؟ هل سبق لك الخامة

 

 

o نعم 
 

o ال 
  الوحاة اسم
  العسد   ال قم

 

   الحالي االقامة مدان
 : الطل  مقام اسم

 
 
 

  الشا ع  قم العما ة واسم
 

 
 

   الماينه وال مز الب يا 
 

   االلدت وني الب يا
 توقيعــــه

 
 

  الهاتف  قم
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 السف  جواز على يضافتهم الم اا األبناء نسماء

 الجنس الوالاة وتا يخ مدان (انجليز  /ع بي)االسم  الوطني ال قم ال قم

 
1-             /    /  

2-            /     /  

3-            /     /  

4-             /    /  
 

 عليه االبناء اضافة الم اا السف  جواز معلومات

  الجواز صاح  اسم

  ال قم المتسلسل/ الوطني ال قم

  السف  جواز  قم

  الصاو  وتا يخ مدان
 

 .(ايا دان مقام الطل  انسه)م تبطه بعقا زواج اق  بانني غي  متزوجه وغي  . 

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

 .نق  بأن جميع المعلومات صحيحه وبعدس يلك اتحمل المسؤوليه القانونيه. 

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

 

 القنصليه ال سمي/ الستعمال السفا ه

 :مش وحات موظف القبول 

 

 

 اسم وتوقيع وختم موظف القبول

 

 : ...................................................موافقة السفي  نو من يفوضه  

 

 

 قنصليه طوابع /المستوفاه ال سوم قيمة

 

 

 

 معلومات جواز السف  الجايا

 تا يخ االنتهاء تا يخ االصاا   قم الجواز

  

      /       / 

 

      /       / 
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