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 انزبنف انجذل انًؤلزخ سدَٛخاال انغفش جٕاصاد صذاسإل انخبصخ انزؼهًٛبد

Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London 

Instructions to Issue a Replacement of Damage Jordanian Temporary Passport (JP7) 

 

 

فٙ إدذٖ يشادم إصذاس انجٕاص عٕاء ػُذ انزمذٚى أٔ ػُذ اإلعزالو ٔرنك نهزأكذ يٍ شخصٛخ صابدت  صبدت انؼاللخ انذضٕس شخصٛب   ٚجت ػهٗ

 انؼاللخ ٔيطبثمخ انصٕسح ٔانزأكذ يٍ أٌ صبدت انؼاللخ ػهٗ لٛذ انذٛبح، ٔرنك يُؼب نإلعزـالل ٔانزضٔٚش.
 

نذائشح األدٕال انًذَٛخ ثؼذ انشجٕع  ثبنهـزٍٛ أٔ يذم انٕالدح أٔ ربسٚخ انًٛالد إالإجشاء أ٘ رـٛش أٔ رصذٛخ فٙ اإلعى ال ٚجٕص 

فٙ دبل سؿت صبدت انؼاللخ ثزـٛش أ٘ يٍ انًؼهٕيبد فٙ . نمشاس يٍ نجُخ انزصذٛخ انًخزصخ ثبنذائشح إعزُبدا   ٔانجٕاصاد فٙ ػًبٌ

 انمٛذ انًذَٙ.فٙ جٛبَبد انيهذك رصذٛخ  ؼخ انزؼهًٛبد فٙانجُذ انغبثك ٚجت يشاج

 

 -التكرم بتزوٌدنا بما ٌلً:جواز سفر أردنً مؤقت بدل تالف ٌرجى الفً حالة تقدٌم طلب الحصول على 
 

إدضبس انجٕاص انزبنف ٔرمذًٚخ نهغفبسح يٍ لجم صبدت انؼاللخ شخصٛب نُزًكٍ يٍ إسعبنّ إنٗ ػًبٌ يغ انًؼبيهخ نٛزى انًٕافمخ ٚجت  .1

 جذٚذ ثذل ربنف. يؤلذػهٗ إصذاس جٕاص 

 أرهف انجٕاص ثًٕججّ. ٚفٛذ انغجت انز٘ػهٗ ٔسلّ ثٛضبء يٕجّ إنٗ انغفٛش االسدَٙ فٙ نُذٌ رمذٚى إعزذػبء  .2

 . ٔيٕلغ يٍ صبدت انؼاللخ شخصٛب رؼجئخ انطهت انًشفك أدَبِ ثشكم كبيم ٔٔاضخ .3

 ٚجت طجبػخ انطهت انًشفك أدَبِ ػهٗ صفذزٍٛ يُفصهزٍٛ. -
 

   .(ٚشجٗ إنصبق انصٕسح فٙ انًكبٌ انًخصص فٙ انطهت ٔػذو كجغٓب) .صٕسِ شخصّٛ ٔادذِ .4

 صٕسِ ػٍ اإللبيخ فٙ ثشٚطبَٛب أٔ أ٘ جُغٛخ أخشٖ.  .5

 . أٔ انٕانذٍٚ نًمذو انطهت إسفبق صٕسِ ػٍ رصشٚخ االدزالل .6

 أٔ انٕانذٍٚ. نًمذو انطهت إسفبق صٕسِ ػٍ ثطبلخ إدصبء انجغٕس .7

 أٔ انٕانذٍٚ. نًمذو انطهت إسفبق صٕسِ ػٍ انٕٓٚخ انفهغطُٛٛخ .8

 

إسعابل ػهاٍٛٓ  )أ٘ ؿٛش يظٓش إعى انضٔج ػهٗ جٕاص عافش انضٔجاّ(انغٛذاد انهٕارٙ ال صانذ جٕاصاد عفشٍْ ثأعًبئٍٓ لجم انضٔاج  .9

ٔيجُٛب  فّٛ إعًّ انشثبػٙ ٔجُغٛزّ ػمذ انضٔاج كًب ْٕ يزكٕس أدَبِ ٔصٕسِ ػٍ جٕاص عفش انضٔج يزشجًخ ثـض انُظش ػٍ جُغٛزّ 

 انكبيم. ٔيكبٌ ٔربسٚخ يٛالدِ ٔإعى األو

  أَظش انزؼهًٛبد فٙ صفذخ األطفبل(.)نهزأكذ يٍ رظٓٛش إعى انضٔج ػهٗ جٕاص عفش انضٔجخ   -

 

ٌتم تصدٌقه من وزارة الخارجٌة فً البلد الذي صدر منه عقد الزواج، ومن ثم ٌتم  ربٌةفً حالة وجود عقد زواج صادر باللغة الع
 التصدٌق علٌه من قبل السفارة األردنٌة فً ذلك البلد.

 يغ انزشجًخ إنٗ انهـخ انؼشثٛخ. انجشٚطبَٛخانخبسجٛخ ٚشجٗ رصذٚك انؼمذ األصم يٍ  فٙ دبنخ ٔجٕد ػمذ صٔاج يذَٙ

  صادر من المملكة المتحدة ٌجب تنظٌم موعد لكل من الزوج والزوجة إلصدار حجة تصادق. فً حالة وجود عقد زواج إسالمً

 (.التعلٌمات الخاصة بتنظٌم حجة التصادق)لتنظٌم حجة تصادق ٌرجى قراءة  -

 ، وهً معتمدة لدى السفارة. الخارجٌة األردنٌةٌجب أن تكون مصادق علٌها من  عقود الزواج الصادرة من األردن

 

 لجم رمذٚى انًؼبيهخ.فٙ دبنخ دذٔس انطالق ٚجت أٌ ٚغجم فٙ انًذبكى انششػٛخ فٙ األسدٌ  .11

 ْٔٙ يؼزًذح نذٖ انغفبسح..، انخبسجٛخ األسدَٛخشٓبداد انطالق انصبدسح يٍ األسدٌ ٚجت أٌ ركٌٕ يصبدق ػهٛٓب يٍ  -

 .انخبسجٛخ األسدَٛخال ٕٚجذ أ٘ سعٕو رصذٚك ػهٗ انشٓبداد انزٙ رًذ انًصبدلخ ػهٛٓب يٍ  -

 
 

ًزطهجبد نهٔانًغزٕفٙ انًؤلذ ػٕضب ػٍ انجذل انزبنف ألثُبء انضفخ انـشثٛخ  سدَٙاالغفش انجٕاص  إصذاسرمذٚى طهت رغزـشق يؼبيهخ 

إعجٕػٍٛ( فٙ دٍٛ رغزـشق يؼبيهخ رمذٚى طهت إصذاس جٕاص انغفش االسدَٙ انًؤلذ ػٕضب ػٍ انجذل انزبنف  –يٍ )أعجٕع  أػالِ

فٙ دبنخ ٔرؼزًذ ػهٗ يٕافمخ انجٓبد انًخزصخ فٙ ػًبٌ. إنٗ شٓشٍٚ(  –يٍ )أعجٕػٍٛ  ًزطهجبد أػالِنهٔانًغزٕفٙ ألثُبء لطبع ؿضح 

 صبدت انؼاللخ يٍ أجم رضٔٚذَب ثٓزِ انًزطهجبد.ثبنزٕاصم يغ انغفبسح  ٔجٕد يزطهجبد أخشٖ يٍ لجم انجٓبد انًخزصخ عزمٕو

 

 
 

 

http://www.cspd.gov.jo/
http://www.cspd.gov.jo/
http://www.cspd.gov.jo/
http://jordanembassy.org.uk/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/Instructions-to-amend-the-spelling-names-in-english.pdf
http://jordanembassy.org.uk/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/Add-child-on-Jordanian-Temporary-passport.pdf
https://www.gov.uk/get-document-legalised
http://jordanembassy.org.uk/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/Procedures-to-accredit-marriage-contracts-for-Jordanian-citizens.pdf
http://www.mfa.gov.jo/ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/tabid/71/Default.aspx
http://www.mfa.gov.jo/ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/tabid/71/Default.aspx
http://www.mfa.gov.jo/ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/tabid/71/Default.aspx


6 Upper Phillimore Gardens, London W8 7HA 
 Telephone: 020 7937 3685 ● Fax: 020 7937 8795 

consulate.london@fm.gov.joEmail:  ● www.jordanembassy.org.ukWeb:  

January 2018 

 

 

ٚزى رجهٛؾ صبدت ػهٛٓب ٚزى إسعبنّ إنٗ انجٓبد انًخزصخ فٙ األسدٌ نهذصٕل ػهٗ انًٕافمبد ٔػُذ انذصٕل  ػُذ إعزالو انطهت

 انؼاللخ شخصٛب  يٍ خالل انشلى انًغجم نذُٚب فٙ انطهت ٔرنك إلسعبل انًطهٕة أدَبِ: 

 

 َٙخالل ٕٚو ٔادذ فٙ انغفبسح ثؼذ إعزٛفبء يبٚهٙ: ػٕضب ػٍ انجذل انزبنف انًؤلذ ٚزى إصذاس جٕاص انغفش االسد 
 

ٚجت أٌ ركٌٕ انصٕس يهَٕخ دذٚثخ، ال رمجم انصٕس انًغذٕثخ ػٍ صٕس عبثمخ ٔخبصخ إرا كبَذ رؤثش ػهٗ َمبء  .(3) ػذد شخصٛخ صٕس .1

عى ششٚطخ ٔضٕح  4.5*3.5ٔٔضٕح انصٕسح ػُذ إنزمبطٓب دبعٕثٛب، كًب ٚجت أٌ ركٌٕ انصٕس أيبيٛخ )ال رمجم انصٕس انجبَجٛخ( يمٛبط 

 أٌ انصٕس انًشفمخ ْٙ نًمذو انطهت ٔرنك ثكزبثخ اإلعى ٔانزٕلٛغ ػهٗ ظٓش انصٕسح.ياليخ انٕجّ فٛٓب جٛذا ٔشٓبدح صبدت انؼاللخ ث
 أٌ ٚكٌٕ نٌٕ ؿطبء انشأط يخزهفب ػٍ انخهفٛخ انجٛضبء نهصٕسح. نألخٕاد انهٕارٙ ٚضؼٍ ؿطبء سأط )دجبة( انزكشو ثضشٔسح يالدظخ

 

 

 .(ٚزى إعزشجبػّ الٔ ٌانزبنف إنٗ ػًب انجذل ًؤلذان ثئسعبل انجٕاص انغفش انغفبسح )رمٕو انذبنٙ عفشِ جٕاص .2

 (.Postal Order 824.00£) ربنفثذل  حأثُبء ؿض أٔ خًظ عُٕاد عُزٍٛيذح سعٕو إصذاس جٕاص عفش يؤلذ  .3

 (.Postal Order 824.00£) ربنفخًظ عُٕاد ضفخ ؿشثٛخ ثذل يذح سعٕو إصذاس جٕاص عفش يؤلذ  .4

 اإلضبفخ سعٕو إعزٛفبء ٔٚزى انغفبسح يٕلغ ػهٗ انطفم إضبفخ يهذك يشاجؼخ ٚجت ثبألصم انجٕاص إنٗ يضبفٍٛٛ أطفبل ٔجٕد دبنخ فٙ -

 ػٍ كم طفم ٚشاد إضبفزّ إنٗ انجٕاص انجذٚذ.يشح أخشٖ 

 .رنك ؿٛش أٔ ػذنٛخ كفبنخ أٔ رؼٓذ يثم ثزنك انؼاللخ صبدت رجهٛؾ ٚزى ػًبٌ يٍ رذذد إضبفٛخ سعٕو أ٘ -

 

 

 

 

 انطٕاثغ ٔيغزٕفٗ ٔانؼُٕاٌ اإلعى ػهّٛ يكزٕة فبسؽ ثشٚذ٘ يـهف إسعبل ٚشجٗ انجشٚذ طشٚك ػٍ انًطهٕة أػالِ إلسعبل

((Special delivery ٍيُٓب. اإلَزٓبء ثؼذ انًؼبيالد إسجبع نُزًكٍ ي 
 

جًٕٓسٚخ أٚشنُذا ٚشجٗ إسعبل يـهف ثشٚذ٘ فبسؽ يكزٕة ػهّٛ اإلعى  الد انًمذيخ يٍ لجم االسدٍَٛٛ انًمًٍٛٛ فٙثبنُغجخ نهًؼبي -

 .ٔإسجبع انًؼبيالد ثؼذ اإلَزٓبء يُٓب (Special delivery)نُزًكٍ يٍ إعزٛفبء طٕاثغ  َمذا 10.00£ٔانؼُٕاٌ ثبإلضبفخ إنٗ 

 انغفبسح ؿٛش يغؤٔنخ ػٍ فمذاٌ أ٘ يؼبيهخ ثبنجشٚذ. -

 

 انمُصهٙ:عبػبد إعزمجبل انًشاجؼٍٛ فٙ انمغى 

 .عبػبد انًشاجؼخ نهمغى انمُصهٙ ركٌٕ ثٍٛ انغبػخ انؼبششح صجبدب ٔنـبٚخ انغبػخ انٕادذح ظٓشا 
 .إلعزالو انًؼبيالد ركٌٕ ثٍٛ انغبػخ انثبَٛخ ٔانُصف ظٓشا ٔنـبٚخ انغبػخ انشاثؼخ ػصشا 
  ٍٚشجٗ إسعبل ثشٚذ انكزشَٔٙ ػهٗ  أ٘ يؼهٕيبد نى ٚزى عشدْب عبثمب  نإلعزفغبس ػconsulate.london@fm.gov.jo  
  ثؼذ انظٓش ػهٗ انشلى انزبنٙ: انثبنثخٔنـبٚخ انغبػخ  صجبدب انؼبششحأٔ اإلرصبل ثٍٛ انغبػخ 

 : 02079373685 

 

 

 

 

 يغ رذٛبد انمغى انمُصهٙ فٙ عفبسح انًًهكخ االسدَٛخ انٓبشًٛخ/نُذٌ

 

 

 

 

 

http://www.royalmail.com/
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 الهاشمٌة االردنٌة المملكة

 الداخلٌة وزارة

 والجوازات المدنٌه االحوال دائرة

 سفر جواز طلب نموذج 

 القنصلٌه السفاره/ بختم الصوره ختم

 

 المدنً القٌد ورقم مكان الملف ورقم مكان الوطنً / الرقم المتسلسل الرقم
   

 

 الجنس العائلة اسم الجد اسم األب اسم األول االسم االسم

 

 اللغة العربٌة
     

 

     اللغة االنجلٌزٌة

 

 العمل مكان المهنة انجلٌزيعربً /  األم اسم الوالدة وتارٌخ مكان
      

          /  / 
    

 

 المراد السفر جواز رقم
 تجدٌده/تمدٌده

 االنتهاء تارٌخ الصدور تارٌخ الصدور مكان

   

               /         / 
 

              /       / 
 

  الجنسٌه دولة اسم ال o نعم o اخرى؟ جنسٌه تحمل هل
  االخرى الجنسٌه حسب االسم

  الجسور بطاقة لون ال o نعم o احتالل؟ تصرٌح تحمل هل
 /     /                  االحتالل تصرٌح حسب خروج آخر تارٌخ

 

 

 جواز لمهمه o مؤقت حاالت خاصه o مؤقت/غزة o غربٌة ضفة مؤقت o دائم o الجواز نوع
 إضافة o فصل o تالف بدل o فاقد بدل o تجدٌد/ تمدٌد o مرة أول o الطلب نوع

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

 والجنسٌه
 

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

 العسكرٌة؟ سبق لك الخدمةهل 

 

 

o نعم 
 

o ال 
  الوحدة اسم

  العسكري الرقم
 

   الحالً االقامة مكان
 : الطلب مقدم اسم

 
 
 

  الشارع رقم العمارة واسم
 

 
 

   المدٌنه والرمز البرٌدي
 

   االلكترونً البرٌد
 توقٌعــــه

 
 

  الهاتف رقم

   

 

   

 سفارة المملكة االردنٌة الهاشمٌة/لندن 
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 السفر جواز على إضافتهم المراد األبناء أسماء

 الجنس الوالدة وتارٌخ مكان انجلٌزي( االسم )عربً/ الوطنً الرقم الرقم

 
1-             /    /  

2-            /     /  

3-            /     /  

4-             /    /  
 

 علٌه االبناء اضافة المراد السفر جواز معلومات

  الجواز صاحب اسم

  الرقم المتسلسلالوطنً/  الرقم

  السفر جواز رقم

  الصدور وتارٌخ مكان
 

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

 .. اقر باننً غٌر متزوجه وغٌر مرتبطه بعقد زواج )اذا كان مقدم الطلب انسه(

o  والتوقٌع / ........................................................................................االسم 

 .. أقر بأن جمٌع المعلومات صحٌحه وبعكس ذلك اتحمل المسؤولٌه القانونٌه

o ....................................................................... / االسم والتوقٌع................. 

 

 الستعمال السفاره/ القنصلٌه الرسمً

 مشروحات موظف القبول :

 

 

  اسم وتوقٌع وختم موظف القبول

 

 موافقة السفٌر أو من ٌفوضه : ................................................... 

 

 

 قنصلٌه طوابع المستوفاه/ الرسوم قٌمة

 

 الجدٌدمعلومات جواز السفر 

 تارٌخ االنتهاء تارٌخ االصدار رقم الجواز

 
 

      /       / 

 

      /       / 

 


