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 فاقا البال الاائمة األ انية السف  جوازات صاا إل الخاصة التعليمات

Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London 
Instructions to Issue Replacement of Lost Jordanian Permanent Passport (JP4) 

 

وذلو  للأكدود  وخ شخصوية  دراقوالبودل ال الوداممرنيو  االسور  الجووا  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 والأزوي 
 

لدام ة األحوال المديية بعد ال جوع  باللغأيخ أو  حل الوالنة أو تاريخ الميالن إالإج اء أي تغي  أو تصحيح ف  اإلسم ال يجو  

ف  حال رغب صاحب العالقة بأغي  أي  خ المعلو ات ف  . لق ار  خ لجنة الأصحيح المخأصة بالدام ة إسأنانا   والجوا ات ف  عمان

 .القيد المدي ف  بيايات الالأعليمات ف   لحق تصحيح  البند السابق يجب   اجعة
 

 

- :ي جى الأك م بأزويديا بما يل فاقد بدل ف  حالة تقديم طلب الحصول على جوا  سر  أرني  نامم 
 

 .الجوا  بموجبه فقدالذي يريد السبب على ورقه بيضاء  وجه إلى السري  االرني  ف  لندن تقديم إسأدعاء  .1

 (.Postal order 4.00£)إسأدعاء رسوم      -

 . و وقع  خ صاحب العالقة شخصيا تعبئة الطلب الم فق أنياه بشكل دا ل وواضح .2

 .المأكون  خ صرحأيخ أن يطبع على صرحة واحدة الم فق أنياه اليقبل الطلب -

 .والأوقيع على ظه  الصورهوشهانة صاحب العالقة بكن الصور الم فقه ه  لمقدم الطلب وذل  بكأابة اإلسم ، صورتيخ شخصيأيخ .3

 . جى إلصاق الصورة ف  المكان المخصص ف  الطلب وعدم دبسهاي -
 

 .ةت جمة تق ي  الش طة إلى اللغة الع بي  ع تق ي   خ الش طة المحلية ف  ب يطاييا يريد برقدان جوا  السر  الداممإحضار  .4

 .ورقم وتاريخ وإصدار الجوا يجب أن يحأوي تق ي  الش طة على تراصيل الجوا   خ اإلسم الكا ل  -
 (.Postal order 20.00£)ت جمة تق ي  الش طة  -

 

 .دإن وج ، باإلضافه إلى الصرحه األخي هالبدل فاقد سر الجوا  صور عخ  .5

 .ي جى عدم قص النسخ أو دبسها أو تصوي  على وجه  الصرحة وذل  لأسهيل إرسال الطلب إلى الجهات المخأصة ف  عمان -

 .ف  ب يطاييا أو أي جنسية أخ ىصوره عخ اإلقا ة  .6

ويعرى دل  خ أدمل االربعيخ  خ عم ه حال تقد ه ) نون سخ االربعيخبالنسبة لمخ هم  واليد صوره عخ نفأ  خد ة العلم المؤجل  .7

 .(لطلب جوا  سر 

  .تكجيل نفأ  خد ة العلم عخ ط يق الملحقية العسك يةإصدار أو يأم  -

 (.9611 7937 020)تصال على العسك ية ي جى اإللإلسأرسار عخ ط يق الملحقية  -

 .صوره عخ هوية األحوال المديية، ف  حال دايت الهوية  نأهية أو تالره يجب الأقدم بطلب الحصول على هوية جديدة .8

 (.إلصدار أو تجديد هوية شخصية ي جى تعبئة طلب الهوية الشخصية) -

 
 

 

 عدم توف ه يجب تقديم، ف  حال (دان نفأ  العاملة  نأه  المده يجب تجديدهإذا )ساري المرعول  إرفاق صوره عخ نفأ  العاملة .9

 .للسي  بمعا لة تجديد الجوا  وذل  قبل أو أثناء تقديم طلب للحصول على الجوا  طلب للحصول على نفأ  العاملة
 

ف    جوا  سر  الزوجهأي غي   ظه  إسم الزوج على )قبل الزواج السيدات اللوات  ال  الت جوا ات سر هخ بكسمامهخ  -

 .عليهخ تقديم طلب للحصول على نفأ  عاملة بغض النظ  عخ جنسية الزوج( األطرالصرحة 

 (. للأكدد  خ تظهي  إسم الزوج على جوا  سر  الزوجة أيظ  الأعليمات ف   لحق صرحة األطرال) -

 (.إلصدار نفأ  عاملة ي جى تعبئة طلب نفأ  العاملة) -
 

 .يجب أن يسجل ف  المحادم الش عية ف  األرنن قبل تقديم المعا لةف  حالة حدوث الطالق  .11
 

 .ة   عأمدة لدى السرار، وهلخارجية األرنييةا  خ ةدقرنن يجب أن تكون  صالطالق الصانرة  خ اال شهانات -

 .لخارجية األرنييةاال يوجد أي رسوم تصديق على الشهانات الأ  تمت المصانقة عليها  خ  -
 

 

 

أسابيع تق يبا وتعأمد ( 3-5) المكأملة أوراقها و أطلباتها  خ فاقدجوا  سر  أرني  نامم بدل إلصدار تقديم طلب  عا لة تسأغ ق  .11

ف  حالة وجون  أطلبات أخ ى  خ قبل الجهات المخأصة ف  األرنن سأقوم السرارة  .على  وافقة الجهات المخأصة ف  عمان

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

 

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

 :الدامم البدل الراقداألرني  جوا  السر  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 سوابقة وخاصوة إذا دايوت توؤث  علوى يقواء ووضووة الصوورة عنود 

سوم شو يطة وضووة  ال وح الوجوه فيهوا  4.5*3.5 قيوا  ( ال تقبول الصوور الجايبيوة)إلأقاطها حاسوبيا، دما يجب أن تكون الصور أ ا ية 

 .كن الصور الم فقة ه  لمقدم الطلب وذل  بكأابة اإلسم والأوقيع على ظه  الصورةجيدا وشهانة صاحب العالقة ب
 .أن يكون لون غطاء ال أ   خألرا عخ الخلرية البيضاء للصورة الأك م بض ورة  الحظة( حجاب)لألخوات اللوات  يضعخ غطاء رأ  

 

 .(Postal Order 524.00£) فاقدنامم بدل أرني  سر  جوا  رسوم إصدار  .2

 .(Postal Order 1024.00£)فاقد   ة أخ ى تل  الم ة األولى نامم بدل أرني  سر  جوا  رسوم إصدار  .3

 اإلضافة رسوم إسأيراء ويأم السرارة  وقع على الطرل إضافة  لحق   اجعة يجب باألصل الجوا  إلى  ضافييخ أطرال وجون حالة ف  -

 .  ة أخ ى على دل طرل
 

 .آيسة إق ار بدل (Postal Order 20.00£) أيضا إرفاق يجب  أزوجة غي ال يسةلآل بالنسبة .4

 .ذل  غي  أو عدلية درالة أو تعهد  ثل بذل  العالقة صاحب تبليغ يأم عمان  خ تحدن إضافية رسوم أي .5

 

 الطوابع و سأوفى والعنوان اإلسم عليه  كأوب فارغ ب يدي  غلف إرسال ي جى الب يد ط يق عخ المطلوب أعاله إلرسال .6

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

 10.00£ إلى باإلضافة والعنوان اإلسم عليه  كأوب ب يدي فارغ  غلف إرسال ي جى أي لندا  خ جمهورية للمعا الت بالنسبة -

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

 .السرارة غي   سؤولة عخ فقدان أي  عا لة بالب يد -

- All postal orders payable for Jordanian embassy 

 

 :ساعات إسأقبال الم اجعيخ ف  القسم القنصل 

  العاش ة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظه اساعات الم اجعة للقسم القنصل  تكون بيخ الساعة. 
 إلسأالم المعا الت تكون بيخ الساعة الثايية والنصف ظه ا ولغاية الساعة ال ابعة عص ا. 
  ي جى إرسال ب يد الكأ وي  على  أي  علو ات لم يأم س نها سابقا  لإلسأرسار عخconsulate.london@fm.gov.jo  
  أو اإلتصال بيخ الساعة الثايية عش  ظه ا ولغاية الساعة الثايية بعد الظه  على ال قم الأال: 

 : 02079373685 

 

 

 

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

 الااخلية وزا ة

 والجوازات المانيه االحوال اائ ة

 سف  جواز طلب نموذج 

 القنصليه /السفا ه بختم الصو ه ختم

 

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

 

 الجنس العائلة اسم الجا اسم األب اسم األول االسم االسم

 

 الع بية اللغة
     

 

     االنجليزية اللغة

 

 العمل مكان المهنة انجليزي / ع بي األم اسم الوالاة وتا يخ مكان
      

          /  / 
    

 

 الم اا السف  جواز  قم
 تماياه/تجاياه

 االنتهاء تا يخ الصاو  تا يخ الصاو  مكان

   

               /         / 
 

              /       / 
 

  الجنسيه اولة سما ال o نعم o اخ ى؟ جنسيه تحمل هل
  االخ ى الجنسيه حسب سماال
  الجسو  بطاقة لون ال o نعم o ؟احتالل تص يح تحمل هل

 /     /                  االحتالل تص يح حسب خ وج خ آ تا يخ
 

 

 جواز لمهمه o مؤقت حاالت خاصه o غزة/مؤقت o غ بية ضفة مؤقت o اائم o الجواز نوع
 إضافة o فصل o تالف بال o فاقا بال o تمايا/ تجايا o م ة أول o الطلب نوع

 أ مل o مطلق o متزوج o أعزب o االجتماعية الحالة
 الزوج/  الزوجة اسم

 والجنسيه
 

 /       /              لغاية مؤجل ال o نعم o ؟علم خامة افت  تحملهل 
 
 

 ؟العسك ية الخامةلك  هل سبق

 

 

o نعم 
 

o ال 
  الوحاة سما

  العسك ي ال قم
 

   الحالي االقامة مكان
 : الطلب مقام سما

 

 
 

  الشا ع سم قم العما ة وا
 

 
 

   وال مز الب ياي الماينه
 

   االلكت وني الب يا
 ـهتوقيعـــ

 
 

  الهاتف  قم

   

 

   

 لنان/سفا ة المملكة اال انية الهاشمية 
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 السف  جواز على إضافتهم الم اا األبناء أسماء

 الجنس الوالاة وتا يخ مكان (انجليزي /ع بي) االسم الوطني ال قم ال قم
 

1-             /    /  

2-            /     /  

3-            /     /  

4-             /    /  
 

 عليه االبناء اضافة الم اا السف  جواز معلومات

  الجواز صاحب اسم

  ال قم المتسلسل/ الوطني ال قم

  السف  جواز  قم

  الصاو  وتا يخ مكان
 

 .(انسه الطلب مقام كان اذا) اق  بانني غي  متزوجه وغي  م تبطه بعقا زواج. 

o سم والتوقيعاال ........................................................................................ / 

 .القانونيهأق  بأن جميع المعلومات صحيحه وبعكس ذلك اتحمل المسؤوليه . 

o سم والتوقيعاال ........................................................................................ / 

 

 ال سميالقنصليه / السفا ه الستعمال

 : القبول موظف مش وحات

 

 

 القبول موظفوختم  وتوقيع اسم

 

 : ................................................... موافقة السفي  أو من يفوضه 

 

 

 قنصليه طوابع /المستوفاه ال سوم قيمة

 

 

 

 الجايا السف  جواز معلومات

 االنتهاء تا يخ االصاا  تا يخ الجواز  قم

  

       /      / 

 

         /    / 

 

mailto:consulate.london@fm.gov.jo

