
  

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

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

January 2018 

 
 

 

 فاقا البال األ انٌة السف  جوازات صاا إل الخاصة التعلٌمات

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

 

ٔذنو  نهزكدود يوٍ شخصوٛخ  دربقوانجودل ان انودامىزنَوٙ االسورس انجوٕاش انانذصٕل ػهٗ  طهت ػُد رقدٚى ٚجت ػهٗ صبدت انؼالقخ انذضٕز شخصٛب  

 صبدت انؼالقخ ٔيطبثقخ انصٕزح ٔانزكدد يٍ أٌ صبدت انؼالقخ ػهٗ قٛد انذٛبح، ٔذن  يُؼب نإلسزـالل ٔانزصٔٚس.
 

ندامسح األدٕال انًدَٛخ ثؼد انسجٕع  إجساء أ٘ رـٛس أٔ رصذٛخ فٙ اإلسى ثبنهـزٍٛ أٔ يذم انٕالنح أٔ ربزٚخ انًٛالن إالال ٚجٕش 

فٙ دبل زؿت صبدت انؼالقخ ثزـٛس أ٘ يٍ انًؼهٕيبد فٙ . نقساز يٍ نجُخ انزصذٛخ انًخزصخ ثبندامسح إسزُبنا   ٔانجٕاشاد فٙ ػًبٌ

 انقٛد انًدَٙ.فٙ جٛبَبد انيهذق رصذٛخ انجُد انسبثق ٚجت يساجؼخ انزؼهًٛبد فٙ 
 

 

 -ٚسجٗ انزكسو ثزصٔٚدَب ثًب ٚهٙ:فبقد ثدل فٙ دبنخ رقدٚى طهت انذصٕل ػهٗ جٕاش سرس أزنَٙ 
 

 انجٕاش ثًٕججّ. فقدانر٘ ٚرٛد انسجت ػهٗ ٔزقّ ثٛضبء يٕجّ إنٗ انسرٛس االزنَٙ فٙ نُدٌ رقدٚى إسزدػبء  .1

 . ٔيٕقغ يٍ صبدت انؼالقخ شخصٛب رؼجئخ انطهت انًسفق أنَبِ ثشكم دبيم ٔٔاضخ .2

 ٚجت طجبػخ انطهت انًسفق أنَبِ ػهٗ صرذزٍٛ يُرصهزٍٛ. -
 

 .(فٙ انًكبٌ انًخصص فٙ انطهت ٔػدو دجسٓبسجٗ إنصبق انصٕزح ٚ)، صٕزرٍٛ شخصٛزٍٛ .3
 

 خ.رسجًخ رقسٚس انشسطخ إنٗ انهـخ انؼسثٛ يغ رقسٚس يٍ انشسطخ انًذهٛخ فٙ ثسٚطبَٛب ٚرٛد ثرقداٌ جٕاش انسرس اندامىإدضبز  .4

 ٚجت أٌ ٚذزٕ٘ رقسٚس انشسطخ ػهٗ رربصٛم انجٕاش يٍ اإلسى انكبيم ٔزقى ٔربزٚخ ٔإصداز انجٕاش. -
 (.Postal order 20.00£انشسطخ ) رسجًخ رقسٚسزسٕو  -

 

 د.إٌ ٔج ، ثبإلضبفّ إنٗ انصرذّ األخٛسِانجدل فبقد سرسانجٕاش صٕز ػٍ  .5

 صٕزِ ػٍ اإلقبيخ فٙ ثسٚطبَٛب أٔ أ٘ جُسٛخ أخسٖ. .6

 

  نٌٔ سٍ االزثؼٍٛثبنُسجخ نًٍ ْى صٕز ػٍ نفزس خديخ انؼهى انًؤجم  .7

 .جٕاش سرس(ٚؼرٗ دم يٍ أدًم االزثؼٍٛ يٍ ػًسِ دبل رقديّ نطهت ) -

 (.9611 7937 020رصبل ػهٗ )نإلسزرسبز ٚسجٗ اإل، ركجٛم نفزس خديخ انؼهى ػٍ طسٚق انًهذقٛخ انؼسكسٚخإصداز أٔ ٚزى  -
 

 صٕزِ ػٍ ْٕٚخ األدٕال انًدَٛخ، فٙ دبل دبَذ انٕٓٚخ يُزٓٛخ أٔ ربنرّ ٚجت انزقدو ثطهت انذصٕل ػهٗ ْٕٚخ جدٚدح. .8

 (.ٚسجٗ رؼجئخ طهت انٕٓٚخ انشخصٛخ)إلصداز أٔ رجدٚد ْٕٚخ شخصٛخ  -

 
 

 

 ػدو رٕفسِ ٚجت رقدٚى، فٙ دبل (إذا دبٌ نفزس انؼبمهخ يُزٓٙ انًدِ ٚجت رجدٚدِسبز٘ انًرؼٕل ) إزفبق صٕزِ ػٍ نفزس انؼبمهخ .9

 ثُبء رقدٚى طهت نهذصٕل ػهٗ انجٕاش.نهسٛس ثًؼبيهخ رجدٚد انجٕاش ٔذن  قجم أٔ أ طهت نهذصٕل ػهٗ نفزس انؼبمهخ
 

فٙ   قجم انصٔاج )أ٘ ؿٛس يظٓس إسى انصٔج ػهٗ جٕاش سرس انصٔجّانسٛداد انهٕارٙ ال شانذ جٕاشاد سرسٍْ ثكسًبمٍٓ  -

 ( ػهٍٛٓ رقدٚى طهت نهذصٕل ػهٗ نفزس ػبمهخ ثـض انُظس ػٍ جُسٛخ انصٔج.األطربلصرذخ 

 (. أَظس انزؼهًٛبد فٙ يهذق صرذخ األطربل)نهزكدد يٍ رظٓٛس إسى انصٔج ػهٗ جٕاش سرس انصٔجخ  -

 (.ٚسجٗ رؼجئخ طهت نفزس انؼبمهخ)إلصداز نفزس ػبمهخ  -
 

 فٙ دبنخ ددٔس انطالق ٚجت أٌ ٚسجم فٙ انًذبدى انشسػٛخ فٙ األزنٌ قجم رقدٚى انًؼبيهخ. .11
 

 ح.، ْٔٙ يؼزًدح ندٖ انسربزنخبزجٛخ األزنَٛخا يٍ خدقزنٌ ٚجت أٌ ركٌٕ يصانطالق انصبنزح يٍ اال شٓبناد -

 .نخبزجٛخ األزنَٛخاال ٕٚجد أ٘ زسٕو رصدٚق ػهٗ انشٓبناد انزٙ رًذ انًصبنقخ ػهٛٓب يٍ  -
 

 

 

 

 

شوسٚطخ  (شوٓسٍٚ –أٚوبو  5)يٍ  هًزطهجبد أػالِنٔانًسزٕفٙ  ربقدانثدل ػٕضب ػٍ جٕاش سرس أزنَٙ إلصداز رقدٚى طهت يؼبيهخ رسزـسق 

فوٙ دبنوخ ٔجوٕن ٔرؼزًود ػهوٗ يٕافقوخ انجٓوبد انًخزصوخ فوٙ ػًوبٌ. صالدٛخ انٕثبمق انالشيخ )نفزس ػبمهخ، ْٕٚخ شخصوٛخ، نفزوس خديوخ انؼهوى( 

 صبدت انؼالقخ يٍ أجم رصٔٚدَب ثٓرِ انًزطهجبد.ثبنزٕاصم يغ يزطهجبد أخسٖ يٍ قجم انجٓبد انًخزصخ سزقٕو انسربزح 

 

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/2017/12/Issue-or-to-Renewal-ID-Card.pdf
http://jordanembassy.org.uk/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/Issue-or-to-Renewal-Family-book.pdf
http://jordanembassy.org.uk/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/Add-child-on-Jordanian-Permanent-passport.pdf
http://jordanembassy.org.uk/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/Issue-or-to-Renewal-Family-book.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
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ػُد إسزالو انطهت ٚزى إزسبنّ إنٗ انجٓبد انًخزصخ فٙ األزنٌ نهذصٕل ػهٗ انًٕافقبد ٔػُد انذصٕل ػهٛٓب ٚزى رجهٛؾ صبدت 

 انؼالقخ شخصٛب  يٍ خالل انسقى انًسجم ندُٚب فٙ انطهت ٔذن  إلزسبل انًطهٕة أنَبِ: 

 

  :ًٌتم إصاا  الجواز السف  اال انً البال الفاقا خالل ٌوم واحا بعا إستٌفاء ماٌل 
 

ٚجت أٌ ركٌٕ انصٕز يهَٕخ ددٚثخ، ال رقجم انصٕز انًسذٕثخ ػٍ صٕز سبثقخ ٔخبصخ إذا دبَذ رؤثس ػهٗ َقبء  .(3) ػدن شخصٛخ صٕز .1

سى شسٚطخ ٔضٕح  4.5*3.5ٔٔضٕح انصٕزح ػُد إنزقبطٓب دبسٕثٛب، دًب ٚجت أٌ ركٌٕ انصٕز أيبيٛخ )ال رقجم انصٕز انجبَجٛخ( يقٛبض 

 كٌ انصٕز انًسفقخ ْٙ نًقدو انطهت ٔذن  ثكزبثخ اإلسى ٔانزٕقٛغ ػهٗ ظٓس انصٕزح.ياليخ انٕجّ فٛٓب جٛدا ٔشٓبنح صبدت انؼالقخ ث
 أٌ ٚكٌٕ نٌٕ ؿطبء انسأض يخزهرب ػٍ انخهرٛخ انجٛضبء نهصٕزح. نألخٕاد انهٕارٙ ٚضؼٍ ؿطبء زأض )دجبة( انزكسو ثضسٔزح يالدظخ

 

 .(Postal Order 524.00£) فبقدثدل أزنَٙ سرس جٕاش زسٕو إصداز  .2

 .(Postal order 1024.00£فبقد يسح أخسٖ رهٙ انًسح األٔنٗ )ثدل أزنَٙ سرس جٕاش زسٕو إصداز  .3

 اإلضبفخ زسٕو إسزٛربء ٔٚزى انسربزح يٕقغ ػهٗ انطرم إضبفخ يهذق يساجؼخ ٚجت ثبألصم انجٕاش إنٗ يضبفٍٛٛ أطربل ٔجٕن دبنخ فٙ -

 ػٍ دم طرم ٚسان إضبفزّ إنٗ انجٕاش انجدٚد.يسح أخسٖ 

 .ذن  ؿٛس أٔ ػدنٛخ دربنخ أٔ رؼٓد يثم ثرن  انؼالقخ صبدت رجهٛؾ ٚزى ػًبٌ يٍ رذدن إضبفٛخ زسٕو أ٘ -

 

 

 

 

ٚسجٗ إزسبل يـهف ثسٚد٘ فبزؽ يكزٕة ػهّٛ اإلسى ٔانؼُٕاٌ ٔيسزٕفٗ انطٕاثغ  ػٍ طسٚق انجسٚدإلزسبل انًطهٕة أػالِ 

((Special delivery نُزًكٍ يٍ إزجبع انًؼبيالد ثؼد اإلَزٓبء يُٓب. 
 

ثبنُسجخ نهًؼبيالد انًقديخ يٍ قجم االزنٍَٛٛ انًقًٍٛٛ فٙ جًٕٓزٚخ أٚسنُدا ٚسجٗ إزسبل يـهف ثسٚد٘ فبزؽ يكزٕة ػهّٛ اإلسى  -

 انًؼبيالد ثؼد اإلَزٓبء يُٓب.ٔإزجبع  (Special delivery)نُزًكٍ يٍ إسزٛربء طٕاثغ  َقدا 10.00£ٔانؼُٕاٌ ثبإلضبفخ إنٗ 

 انسربزح ؿٛس يسؤٔنخ ػٍ فقداٌ أ٘ يؼبيهخ ثبنجسٚد. -

 

 سبػبد إسزقجبل انًساجؼٍٛ فٙ انقسى انقُصهٙ:

 .سبػبد انًساجؼخ نهقسى انقُصهٙ ركٌٕ ثٍٛ انسبػخ انؼبشسح صجبدب ٔنـبٚخ انسبػخ انٕاددح ظٓسا 
  ظٓسا ٔنـبٚخ انسبػخ انساثؼخ ػصسا.إلسزالو انًؼبيالد ركٌٕ ثٍٛ انسبػخ انثبَٛخ ٔانُصف 
  ٍٚسجٗ إزسبل ثسٚد انكزسَٔٙ ػهٗ  أ٘ يؼهٕيبد نى ٚزى سسنْب سبثقب  نإلسزرسبز ػconsulate.london@fm.gov.jo  
  ٗانسقى انزبنٙ:أٔ اإلرصبل ثٍٛ انسبػخ انؼبشسح صجبدب ٔنـبٚخ انسبػخ انثبنثخ ثؼد انظٓس ػه 

 : 02079373685 

 

 

 

 يغ رذٛبد انقسى انقُصهٙ فٙ سربزح انًًهكخ االزنَٛخ انٓبشًٛخ/نُدٌ

 

 

 

 

 

 

http://www.royalmail.com/
mailto:consulate.london@fm.gov.jo
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 الهاشمٌة اال انٌة المملكة

 الااخلٌة وزا ة

 والجوازات المانٌه االحوال اائ ة

 سف  جواز طلب نموذج 

 القنصلٌه /السفا ه بختم الصو ه ختم

 

 المانً القٌا و قم مكان الملف و قم مكان / ال قم المتسلسل الوطنً ال قم
   

 

 الجنس العائلة اسم الجا اسم األب اسم األول االسم االسم

 

 الع بٌة اللغة
     

 

     االنجلٌزٌة اللغة

 

 العمل مكان المهنة انجلٌزي / ع بً األم اسم الوالاة وتا ٌخ مكان
      

          /  / 
    

 

 الم اا السف  جواز  قم
 تماٌاه/تجاٌاه

 االنتهاء تا ٌخ الصاو  تا ٌخ الصاو  مكان

   

               /         / 
 

              /       / 
 

  الجنسٌه اولة سما ال o نعم o اخ ى؟ جنسٌه تحمل هل
  االخ ى الجنسٌه حسب سماال
  الجسو  بطاقة لون ال o نعم o ؟احتالل تص ٌح تحمل هل

 /     /                  االحتالل تص ٌح حسب خ وج خ آ تا ٌخ
 

 

 جواز لمهمه o مؤقت حاالت خاصه o غزة/مؤقت o غ بٌة ضفة مؤقت o اائم o الجواز نوع
 إضافة o فصل o تالف بال o فاقا بال o تماٌا/ تجاٌا o م ة أول o الطلب نوع

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

 والجنسٌه
 

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

 ؟العسك ٌة الخامةلك  هل سبق

 

 

o نعم 
 

o ال 
  الوحاة سما

  العسك ي ال قم
 

   الحالً االقامة مكان
 : الطلب مقام سما

 

 
 

  الشا ع سم قم العما ة وا
 

 
 

   وال مز الب ٌاي الماٌنه
 

   االلكت ونً الب ٌا
 ـهتوقٌعـــ

 
 

  الهاتف  قم

   

 

   

 سفا ة المملكة اال انٌة الهاشمٌة/لنان 
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 السف  جواز على إضافتهم الم اا األبناء أسماء

 الجنس الوالاة وتا ٌخ مكان انجلٌزي( االسم )ع بً/ الوطنً ال قم ال قم

 
1-             /    /  

2-            /     /  

3-            /     /  

4-             /    /  
 

 علٌه االبناء اضافة الم اا السف  جواز معلومات

  الجواز صاحب اسم

  الوطنً/ ال قم المتسلسل ال قم

  السف  جواز  قم

  الصاو  وتا ٌخ مكان
 

 .......................................................................موافقة ولً األم / المانع من ص ف جواز سف  لـ 

 .. اق  باننً غٌ  متزوجه وغٌ  م تبطه بعقا زواج )اذا كان مقام الطلب انسه(

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

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

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

 

 الستعمال السفا ه/ القنصلٌه ال سمً

 مش وحات موظف القبول :

 

 

  القبولاسم وتوقٌع وختم موظف 

 

 موافقة السفٌ  أو من ٌفوضه : ................................................... 

 

 

 قنصلٌه طوابع المستوفاه/ ال سوم قٌمة

 

 معلومات جواز السف  الجاٌا

 تا ٌخ االنتهاء تا ٌخ االصاا   قم الجواز

 
 

      /       / 

 

      /       / 

 


