التعلٌمات الخاصة إلصاا جوازات السف اال انٌة المؤقتة البال الفاقا
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London
)Instructions to Issue a Replacement of Lost Jordanian Temporary Passport (JP8

ٚجت ػهٗ صبدت انؼاللخ انذضٕز شخصٛب ػُد رمدٚى طهت انذصٕل ػهٗ انجٕاش انسفس االزنَ ٙانًؤلذ انجددل انفبلدد ٔذند نهزكددد يدٍ شخصدٛخ
صبدت انؼاللخ ٔيطبثمخ انصٕزح ٔانزكدد يٍ أٌ صبدت انؼاللخ ػهٗ لٛد انذٛبحٔ ،ذن يُؼب نإلسزـالل ٔانزصٔٚس.

ال ٚجٕش إجساء أ٘ رـٛس أٔ رصذٛخ ف ٙاإلسى ثبنهـز ٍٛأٔ يذم انٕالنح أٔ ربزٚخ انًٛالن إال ثؼد انسجٕع ندائسح األدٕال انًدَٛخ
ٔانجٕاشاد ف ٙػًبٌ إسزُبنا نمساز يٍ نجُخ انزصذٛخ انًخزصخ ثبندائسح .ف ٙدبل زؿت صبدت انؼاللخ ثزـٛس أ٘ يٍ انًؼهٕيبد فٙ
انجُد انسبثك ٚجت يساجؼخ انزؼهًٛبد ف ٙيهذك رصذٛخ انجٛبَبد ف ٙانمٛد انًدَ.ٙ

ف ٙدبنخ رمدٚى طهت انذصٕل ػهٗ جٕاش سفس أزنَ ٙيؤلذ ثدل فبلد ٚسجٗ انزكسو ثزصٔٚدَب ثًب ٚه-:ٙ
 .1رمدٚى إسزدػبء ػهٗ ٔزلّ ثٛضبء يٕجّ إنٗ انسفٛس االزنَ ٙف ٙنُدٌ ٚفٛد انسجت انر٘ فمد انجٕاش ثًٕججّ.
 .2رؼجئخ انطهت انًسفك أنَبِ ثشكم دبيم ٔٔاضخ.
 الٚمجم انطهت انًسفك أنَبِ انًزكٌٕ يٍ صفذز ٍٛأٌ ٚطجغ ػهٗ صفذخ ٔاددح. .3صٕزر ٍٛشخصٛزٔ ،ٍٛشٓبنح صبدت انؼاللخ ثكٌ انصٕز انًسفمّ ْ ٙنًمدو انطهت ٔذن ثكزبثخ اإلسى ٔانزٕلٛغ ػهٗ ظٓس انصٕزِ- .
ٚسجٗ إنصبق انصٕزح ف ٙانًكبٌ انًخصص ف ٙانطهت ٔػدو دجسٓب.
 .4إدضبز رمسٚس يٍ انشسطخ انًذهٛخ ف ٙثسٚطبَٛب ٚفٛد ثفمداٌ جٕاش انسفس انًؤلذ يغ رسجًخ رمسٚس انشسطخ إنٗ انهـخ انؼسثٛخ.
 ٚجت أٌ ٚذزٕ٘ رمسٚس انشسطخ ػهٗ رفبصٛم انجٕاش يٍ اإلسى انكبيم ٔزلى ٔربزٚخ ٔإصداز انجٕاش. رسجًخ رمسٚس انشسطخ (.)£20.00 Postal order .5صٕز ػٍ جٕاش انسفس انجدل فبلد ،ثبإلضبفّ إنٗ انصفذّ األخٛسِ إٌ ٔجد.
 .6صٕزِ ػٍ اإللبيخ ف ٙثسٚطبَٛب أٔ أ٘ جُسٛخ أخسٖ.
 .7إزفبق صٕزِ ػٍ رصسٚخ االدزالل نهطفم أٔ انٕاند.ٍٚ
 .8إزفبق صٕزِ ػٍ ثطبلخ إدصبء انجسٕز نهطفم أٔ انٕاند.ٍٚ
 .9إزفبق صٕزِ ػٍ انٕٓٚخ انفهسطُٛٛخ نهطفم أٔ انٕاند.ٍٚ
 .11انسٛداد انهٕار ٙال شانذ جٕاشاد سفسٍْ ثكسًبئٍٓ لجم انصٔاج (أ٘ ؿٛس يظٓس إسى انصٔج ػهٗ جٕاش سدفس انصٔجدّ) ػهد ٍٓٛإزسدبل
ػمد انصٔاج دًب ْٕ يردٕز أنَبِ ٔصٕزِ ػٍ جٕاش سفس انصٔج يزسجًخ ثـض انُظس ػٍ جُسٛزّ ٔيجُٛب ف ّٛإسًّ انسثبػٔ ٙجُسٛزّ
ٔيكبٌ ٔربزٚخ يٛالنِ ٔإسى األو انكبيم.
 (نهزكدد يٍ رظٓٛس إسى انصٔج ػهٗ جٕاش سفس انصٔجخ أَظس انزؼهًٛبد ف ٙصفذخ األطفبل).فً حالة وجوا عقا زواج صاا باللغة الع بٌة ٌتم تصاٌقه من وزا ة الخا جٌة فً البلا الذي صا منه عقا الزواج ،ومن ثم ٌتم
التصاٌق علٌه من قبل السفا ة األ انٌة فً ذلك البلا.
ف ٙدبنخ ٔجٕن ػمد شٔاج يدَٚ ٙسجٗ رصدٚك انؼمد األصم يٍ انخبزجٛخ انجسٚطبَٛخ يغ انزسجًخ إنٗ انهـخ انؼسثٛخ.
فً حالة وجوا عقا زواج إسالمً صاا من المملكة المتحاة ٌجب تنظٌم موعا لكل من الزوج والزوجة إلصاا حجة تصااق.
 (لتنظٌم حجة تصااق ٌ جى ق اءة التعلٌمات الخاصة بتنظٌم حجة التصااق).عقوا الزواج الصاا ة من األ ان ٌجب أن تكون مصااق علٌها من الخا جٌة األ انٌة ،وهً معتماة لاى السفا ة.
 .11ف ٙدبنخ ددٔس انطالق ٚجت أٌ ٚسجم ف ٙانًذبدى انشسػٛخ ف ٙاألزنٌ لجم رمدٚى انًؼبيهخ.
 شٓبناد انطالق انصبنزح يٍ األزنٌ ٚجت أٌ ركٌٕ يصبنق ػهٓٛب يٍ انخبزجٛخ األزنَٛخ ْٙٔ ،يؼزًدح ندٖ انسفبزح.. ال ٕٚجد أ٘ زسٕو رصدٚك ػهٗ انشٓبناد انز ٙرًذ انًصبنلخ ػهٓٛب يٍ انخبزجٛخ األزنَٛخ.رسزـسق يؼبيهخ رمدٚى طهت إصداز جٕاش انسفس االزنَ ٙانًؤلذ ػٕضب ػٍ انجدل انفبلد ألثُبء انضفخ انـسثٛخ ٔانًسزٕف ٙنهًزطهجبد
أػالِ يٍ (أسجٕع – إسجٕػ )ٍٛف ٙد ٍٛرسزـسق يؼبيهخ رمدٚى طهت إصداز جٕاش انسفس االزنَ ٙانًؤلذ ػٕضب ػٍ انجدل انفبلد
ألثُبء لطبع ؿصح ٔانًسزٕف ٙنهًزطهجبد أػالِ يٍ (أسجٕػ – ٍٛإنٗ شٓسٔ )ٍٚرؼزًد ػهٗ يٕافمخ انجٓبد انًخزصخ ف ٙػًبٌ .ف ٙدبنخ
ٔجٕن يزطهجبد أخسٖ يٍ لجم انجٓبد انًخزصخ سزمٕو انسفبزح ثبنزٕاصم يغ صبدت انؼاللخ يٍ أجم رصٔٚدَب ثٓرِ انًزطهجبد.
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ػُد إسزالو انطهت ٚزى إزسبنّ إنٗ انجٓبد انًخزصخ ف ٙاألزنٌ نهذصٕل ػهٗ انًٕافمبد ٔػُد انذصٕل ػهٓٛب ٚزى رجهٛؾ صبدت
انؼاللخ شخصٛب يٍ خالل انسلى انًسجم ندُٚب ف ٙانطهت ٔذن إلزسبل انًطهٕة أنَبِ:
ٚ زى إصداز جٕاش انسفس االزنَ ٙانًؤلذ ػٕضب ػٍ انجدل انفبلد خالل ٕٚو ٔادد ف ٙانسفبزح ثؼد إسزٛفبء يبٚه:ٙ
 .1صٕز شخصٛخ ػدن )ٚ .(3جت أٌ ركٌٕ انصٕز يهَٕخ ددٚثخ ،ال رمجم انصٕز انًسذٕثخ ػٍ صٕز سبثمخ ٔخبصخ إذا دبَذ رؤثس ػهٗ َمبء
ٔٔضٕح انصٕزح ػُد إنزمبطٓب دبسٕثٛب ،دًب ٚجت أٌ ركٌٕ انصٕز أيبيٛخ (ال رمجم انصٕز انجبَجٛخ) يمٛبض  4.5*3.5سى شسٚطخ ٔضٕح
ياليخ انٕجّ فٓٛب جٛدا ٔشٓبنح صبدت انؼاللخ ث كٌ انصٕز انًسفمخ ْ ٙنًمدو انطهت ٔذن ثكزبثخ اإلسى ٔانزٕلٛغ ػهٗ ظٓس انصٕزح.
نألخٕاد انهٕارٚ ٙضؼٍ ؿطبء زأض (دجبة) انزكسو ثضسٔزح يالدظخ أٌ ٚكٌٕ نٌٕ ؿطبء انسأض يخزهفب ػٍ انخهفٛخ انجٛضبء نهصٕزح.

 .2زسٕو إصداز جٕاش انسفس انًؤلذ ثدل فبلد ألثُبء انضفخ انـسثٛخ أٔ أثُبء لطبع ؿصح (.)£824.00 Postal order
 .3زسٕو إصداز جٕاش انسفس انًؤلذ ثدل فبلد نهًسح األٔنٗ ألثُبء انضفخ انـسثٛخ أٔ أثُبء لطبع ؿصح (.)£1224.00 Postal order
 ف ٙدبنخ ٔجٕن أطفبل يضبف ٍٛٛإنٗ انجٕاش ثبألصم ٚجت يساجؼخ يهذك إضبفخ انطفم ػهٗ يٕلغ انسفبزح ٔٚزى إسزٛفبء زسٕو اإلضبفخيسح أخسٖ ػٍ دم طفم ٚسان إضبفزّ إنٗ انجٕاش انجدٚد.
 -أ٘ زسٕو إضبفٛخ رذدن يٍ ػًبٌ ٚزى رجهٛؾ صبدت انؼاللخ ثرن يثم رؼٓد أٔ دفبنخ ػدنٛخ أٔ ؿٛس ذن

إلزسبل انًطهٕة أػالِ ػٍ طسٚك انجسٚد ٚسجٗ إزسبل يـهف ثسٚد٘ فبزؽ يكزٕة ػه ّٛاإلسى ٔانؼُٕاٌ ٔيسزٕفٗ انطٕاثغ
( (Special deliveryنُزًكٍ يٍ إزجبع انًؼبيالد ثؼد اإلَزٓبء يُٓب.
-

ثبنُسجخ نهًؼبيالد انًمديخ يٍ لجم االزنَ ٍٛٛانًم ًٍٛٛف ٙجًٕٓزٚخ أٚسنُدا ٚسجٗ إزسبل يـهف ثسٚد٘ فبزؽ يكزٕة ػه ّٛاإلسى
ٔانؼُٕاٌ ثبإلضبفخ إنٗ َ £10.00مدا نُزًكٍ يٍ إسزٛفبء طٕاثغ )ٔ (Special deliveryإزجبع انًؼبيالد ثؼد اإلَزٓبء يُٓب.
انسفبزح ؿٛس يسؤٔنخ ػٍ فمداٌ أ٘ يؼبيهخ ثبنجسٚد.

سبػبد إسزمجبل انًساجؼ ٍٛف ٙانمسى انمُصه:ٙ





سبػبد انًساجؼخ نهمسى انمُصه ٙركٌٕ ث ٍٛانسبػخ انؼبشسح صجبدب ٔنـبٚخ انسبػخ انٕاددح ظٓسا.
إلسزالو انًؼبيالد ركٌٕ ث ٍٛانسبػخ انثبَٛخ ٔانُصف ظٓسا ٔنـبٚخ انسبػخ انساثؼخ ػصسا.
نإلسزفسبز ػٍ أ٘ يؼهٕيبد نى ٚزى سسنْب سبثمب ٚسجٗ إزسبل ثسٚد انكزسَٔ ٙػهٗ consulate.london@fm.gov.jo
أٔ اإلرصبل ث ٍٛانسبػخ انؼبشسح صجبدب ٔنـبٚخ انسبػخ انثبنثخ ثؼد انظٓس ػهٗ انسلى انزبن:ٙ
: 02079373685

يغ رذٛبد انمسى انمُصه ٙف ٙسفبزح انًًهكخ االزنَٛخ انٓبشًٛخ/نُدٌ
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المملكة اال انٌة الهاشمٌة
وزا ة الااخلٌة
اائ ة االحوال المانٌه والجوازات
سفا ة المملكة اال انٌة الهاشمٌة/لنان

نموذج طلب جواز سف

ختم الصو ه بختم السفا ه /القنصلٌه

نوع الجواز
نوع الطلب

 oمؤقت ضفة غ بٌة
o
 oتجاٌا /تماٌا

اائم
o
 oأول م ة

o
بال فاقا

ال قم الوطنً  /ال قم المتسلسل

االسم

مؤقت/غزة
 oبال تالف

o

مؤقت حاالت خاصه
 oفصل

مكان و قم الملف

اسم األب

االسم األول

 oجواز لمهمه
 oإضافة

مكان و قم القٌا المانً

اسم الجا

الجنس

اسم العائلة

اللغة الع بٌة
اللغة االنجلٌزٌة

مكان وتا ٌخ الوالاة
/

اسم األم ع بً  /انجلٌزي

مكان العمل

المهنة

/

الحالة االجتماعٌة

أعزب

o

متزوج

o

مطلق

o

o

أ مل

اسم الزوجة  /الزوج
والجنسٌه
قم جواز السف الم اا

تا ٌخ الصاو

مكان الصاو

تجاٌاه/تماٌاه

/
هل تحمل جنسٌه اخ ى؟

نعم

o

االسم حسب الجنسٌه االخ ى
هل تحمل تص ٌح احتالل؟

 oال

نعم

هل تحمل افت خامة علم؟

o

نعم

o

ال

هل سبق لك الخامة العسك ٌة؟

o

نعم

o

ال

مكان االقامة الحالً

/

/

لون بطاقة الجسو
/
مؤجل لغاٌة
اسم الوحاة
ال قم العسك ي

/

اسم مقام الطلب :

قم العما ة واسم الشا ع
الماٌنه وال مز الب ٌاي
الب ٌا االلكت ونً
قم الهاتف

توقٌعــــه
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/

اسم اولة الجنسٌه

 oال

o
تا ٌخ آخ خ وج حسب تص ٌح االحتالل

تا ٌخ االنتهاء

/

/

أسماء األبناء الم اا إضافتهم على جواز السف
االسم (ع بً /انجلٌزي)
ال قم الوطنً
ال قم

مكان وتا ٌخ الوالاة
/
/
/
/

-1
-2
-3
-4

الجنس
/
/
/
/

معلومات جواز السف الم اا اضافة االبناء علٌه
اسم صاحب الجواز
ال قم الوطنً /ال قم المتسلسل
قم جواز السف
مكان وتا ٌخ الصاو
موافقة ولً األم  /المانع من ص ف جواز سف لـ .......................................................................
 .اق باننً غٌ متزوجه وغٌ م تبطه بعقا زواج (اذا كان مقام الطلب انسه).
 oاالسم والتوقٌع ........................................................................................ /
 .أق بأن جمٌع المعلومات صحٌحه وبعكس ذلك اتحمل المسؤولٌه القانونٌه.
 oاالسم والتوقٌع ........................................................................................ /
الستعمال السفا ه /القنصلٌه ال سمً

مش وحات موظف القبول :

اسم وتوقٌع وختم موظف القبول

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

معلومات جواز السف الجاٌا
قٌمة ال سوم المستوفاه /طوابع قنصلٌه

قم الجواز

تا ٌخ االصاا
/

6 Upper Phillimore Gardens, London W8 7HA
Telephone: 020 7937 3685 ● Fax: 020 7937 8795
Web: www.jordanembassy.org.uk ● Email: consulate.london@fm.gov.jo
January 2018

/

تا ٌخ االنتهاء
/

/

