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 فاقابال الأو  تالف البال األ دنية السفر جوازات صاا إل الخاصة التعليمات

 

Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London 

Instructions to Isuue Damaged or Replacement of Lost Jordanian Passport (JP2) 

 

فببإ دابار  راابد دصبباا   الحضبو  خخيبيا  أو أابا أقا هبم  بل الا جببة األولبص يجب  للبص صباا  الع قببة 

 .الجواز سواء لنا التقايم أو لنا اإلست م  نعا لإلستغ ل والتزوير
 

 

- :يرجص التكرم هتزويانا هما يلإ أو هال فاقا تقايم طل  الحيول للص جواز سفر أ دنإ هال تالفل
 

 .الجواز هموجبمفقا أو تلف أيفيا السب  الذي للص و قم هيضاء تقايم دستالاء الع قة خخييا واضو  صاا   .1

 . و وقع  ل صاا  الع قة خخييا تعبئة الطل  المرفق أدناه هشكد كا د وواضح .2

 .يج  طبالة الطل  المرفق أدناه للص صفحتيل  نفيلتيل -
 

 .اليو  المسحوهة لل صو  ساهقةال تقبد و سم 4.5*3.5 قياس  (5) لاد خخيية صو  .3

 

  .(يتم دسترجالم الو ند سال الجواز التالف دلص لمايتم ) .داضا  الجواز التالف وتقايمة خخييايج   .4

 .ةترجمة تقرير الشرطة دلص اللغة العرهي  عتقرير  ل الشرطة المحلية فإ هريطانيا يفيا هفقاان جواز السفر داضا   .5

 .(اإلسم الكا د و قم وتا يخ ودصاا  الجواز)يج  أن يحتوي تقرير الشرطة للص تفاصيد الجواز  -

 .المفقود السفر اال دنإ جواز فاق صو ة لل د -
 

 .يحملها  قام الطل  جنسية أخررجواز سفر ألي أي  لل صو ه .6

 (.دصاا  دفتر لائلة ألول  رة لتجاياه أو أو تقايم طل ). صو ه لل دفتر العائلة سا ي المفعول .7
 

 

 

 

والمستوفإ  و البال فاقاأ التالف لوضا لل البال أ دنإ سفر إلصاا  جواز عا لة تقايم طل  تستغرق 

 .دفتر خا ة العلموخريطة ص اية دفتر لائلة دلص خهر  يلأسبول ل أل ه متطلبات لل

 

 

 : جايا ا دنإ صاا  جواز سفرإلرسوم الكيفية دفع 
 

 يتم د سال  اهط هإستخاام هطاقة اإلئتمان اذ (Pay by link) لبر خا ة لافع الرسوم تبليغ صاا  الع قة خخييا  يتم 

 :ياا  الع قة لافع الرسوم كما هو  وضح أدناهالخاص ه البريا اإللكترونإ دلص هقيمة المبلغ المطلوب

 

 .(424.00£) تالفأ دنإ هال سفر جواز  سوم دصاا   -
 .(524.00£) هال فاقا سوم دصاا  جواز سفر أ دنإ  -
 .(1024.00£)هال فاقا  رة أخرر تلإ المرة األولص  سوم دصاا  جواز سفر أ دنإ  -
 ويبتم السبفا ة  وقبع للبص الطفبد دضبافة  لحبق  راجعبة يجب  هاألصبد الجبواز دلبص  ضبافييل أطفال وجود االة فإ -

 .يراد دضافتم دلص الجواز الجايا رة أخرر لل كد طفد  اإلضافة  سوم دستيفاء
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 الهاشمية االردنية المملكة

 الداخلية وزارة

 والجوازات المدنيه االحوال دائرة

 سفر جواز طلب نموذج 

 القنصليه /السفاره بختم الصوره ختم

 

 المدني القيد ورقم مكان الملف ورقم مكان الرقم المتسلسل/ الوطني  الرقم
   

 

 الجنس العائلة اسم الجد اسم األب اسم األول االسم االسم

 

 العربية اللغة
     

 

     االنجليزية اللغة

 

 العمل مكان المهنة انجليزي / عربي األم اسم الوالدة وتاريخ مكان
      

          /  / 
    

 

 المراد السفر جواز رقم
 تمديده/تجديده

 االنتهاء تاريخ الصدور تاريخ الصدور مكان

   

               /         / 
 

              /       / 
 

  الجنسيه دولة اسم ال o نعم o اخرى؟ جنسيه تحمل هل
  االخرى الجنسيه حسب سماال
  الجسور بطاقة لون ال o نعم o احتالل؟ تصريح تحمل هل

 /     /                  االحتالل تصريح حسب خروج خرآ تاريخ
 

 جواز لمهمه o مؤقت حاالت خاصه o غزة/مؤقت o غربية ضفة مؤقت o دائم o الجواز نوع
 إضافة o فصل o تالف بدل o فاقد بدل o تمديد/ تجديد o مرة أول o الطلب نوع

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

 والجنسيه
 

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

 ؟العسكرية الخدمةهل سبق لك 

 

 

o نعم 
 

o ال 
  الوحدة سما

  العسكري الرقم
 

   الحالي االقامة مكان
 : الطلب مقدم سما

 

 
 

  الشارع سمرقم العمارة وا
 

 
 

   والرمز البريدي المدينه
 

   االلكتروني البريد
 ـهتوقيعـــ

 
 

  الهاتف رقم

   

 

   

 لندن/سفارة المملكة االردنية الهاشمية 

mailto:consulate.london@fm.gov.jo


 

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 

April 2018 

 

 
 

 السفر جواز على إضافتهم المراد األبناء أسماء

 الجنس الوالدة وتاريخ مكان (انجليزي /عربي) االسم الوطني الرقم الرقم
 

1-             /    /  

2-            /     /  

3-            /     /  

4-             /    /  
 

 عليه االبناء اضافة المراد السفر جواز معلومات

  الجواز صاحب اسم

  الرقم المتسلسل/ الوطني الرقم

  السفر جواز رقم

  الصدور وتاريخ مكان
 

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

 .(انسه الطلب مقدم كان اذا) مرتبطه بعقد زواجاقر بانني غير متزوجه وغير . 

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

 .أقر بأن جميع المعلومات صحيحه وبعكس ذلك اتحمل المسؤوليه القانونيه. 

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

 

 الرسميالقنصليه / السفاره الستعمال

 : القبول موظف مشروحات

 

 

  القبول موظفوختم  وتوقيع اسم

 

 : ................................................... موافقة السفير أو من يفوضه 

 

 

 قنصليه طوابع /المستوفاه الرسوم قيمة

 

 الجديد السفر جواز معلومات

 االنتهاء تاريخ االصدار تاريخ الجواز رقم

 
 

       /      / 

 

         /    / 
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