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 فاقد البدل أو تالف البدل المؤقتة األردنية السفر جوازات إلصدار الخاصة التعليمات

 

Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London 
Instructions to Isuue Damaged or Replacement of Lost Jordanian Temporary Passport (JP4) 

 

 

فببإ دابدر  راابد دصببدار  الحضبور خخيبيا  أو أابد أقارهبم  بل الدرجببة األولبص يجب  للبص صباا  الع قببة 

 .الجواز سواء لند التقديم أو لند اإلست م  نعا لإلستغ ل والتزوير
 

- :هما يلإيرجص التكرم هتزويدنا فاقد تالف أو هدل  هدل  ؤقتفإ االة تقديم طل  الحيول للص جواز سفر 
 

 .الجواز هموجبمأو فقد تلف أيفيد السب  الذي للص ورقم هيضاء تقديم دستدلاء اضور صاا  الع قة خخييا و .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 -

 .ال تقبد اليور المسحوهة لل صور ساهقةو سم 4.5*3.5 قياس  (5) لدد خخيية صور .3

  .(يتم دسترجالم الو ندرسال الجواز التالف دلص لمايتم ) .داضار الجواز التالف وتقديمة خخييايج   .4

 .ةترجمة تقرير الشرطة دلص اللغة العرهي  عتقرير  ل الشرطة المحلية فإ هريطانيا يفيد هفقدان جواز السفر داضار  .5

 .(اإلسم الكا د ورقم وتاريخ ودصدار الجواز)يج  أن يحتوي تقرير الشرطة للص تفاصيد الجواز  -

 .المفقود السفر االردنإ جوازرفاق صورة لل د -
 .يحملها  قدم الطل  جنسية أخررجواز سفر ألي أي  لل صوره .6

   .أو الوالديلللطفد الهوية الفلسطينية وداياء الجسور وهطاقة  ات لاإللل تيريح  درفاق صور .7

 (أي غير  ظهر دسم البزوج للبص جبواز سبفر الزوجبم)السيدات اللواتإ ال زالت جوازات سفرهل هأسمائهل قبد الزواج  .8

و بينبا  درسال لقد الزواج كما هو  ذكور أدناه وصوره لل جواز سفر الزوج  ترجمة هغض النظر لل جنسبيتم لليهل 

 .ي ده ودسم األم الكا دفيم دسمم الرهالإ وجنسيتم و كان وتاريخ  

يتم تصديقه من وزارة الخارجية في البلد الذي صدر منه عقد  في حالة وجود عقد زواج صادر باللغة العربية -
 .يتم التصديق عليه من قبل السفارة األردنية في ذلك البلد مالزواج، ومن ث

 . ع الترجمة دلص اللغة العرهية الخارجية البريطانيةيرجص تيديق العقد األصد  ل  زواج  دنإ دلق -

 . زواج إسالمي صادر من المملكة المتحدة يجب تنظيم موعد لكل من الزوج والزوجة إلصدار حجة تصادق دعق -

 .الخارجية األردنيةيجب أن تكون مصادق عليها من  عقود الزواج الصادرة من األردن -

 . ل الخارجية االردنية وتيديقهافإ االة ادوث الط ق يج  أن يسجد فإ المحاكم الشرلية فإ األردن  -
 

 
 

الفاقد التالف أو البدل المؤقت لوضا لل البدل  ردنإاالسفر الجواز  دصدارتقديم طل  تستغرق  عا لة 

 .(خهريل -خهر ) ل  متطلبات أل هللوالمستوفإ  أو أهناء قطاع غزة ألهناء الضفة الغرهية
 

 
 : جديد  ؤقت اردنإ صدار جواز سفرإلرسوم الكيفية دفع 

 

 

 يتم درسال راهط هإستخدام هطاقة اإلئتمان اذ (Pay by link) لبر خد ة لدفع الرسوم يتم تبليغ صاا  الع قة خخييا  

 :هو  وضح أدناهياا  الع قة لدفع الرسوم كما الخاص ه البريد اإللكترونإ دلص هقيمة المبلغ المطلوب

 

 (.824.00£) أو ضفة غرهية ةغز قطاع هناءأ سنوات (5)للمرة األولص  دة  دل فاقده ؤقت سفر رسوم دصدار جواز  -

 .(1224.00£)غرهية ضفة أو أهناء قطاع غزة  رة أخرر  ؤقت هدل فاقد سفر  رسوم دصدار جواز -

 (.824.00£) ة أو ضفة غرهيةغزقطاع هناء أ خمس سنوات تالفرسوم دصدار جواز سفر  ؤقت هدل  -

 دسبتيفاء ويبتم السفارة  وقع للص الطفد دضافة  لحق  راجعة يج  هاألصد الجواز دلص  ضافييل أطفال وجود االة فإ -

 . رة أخرر لل كد طفد يراد دضافتم دلص الجواز الجديد اإلضافة رسوم

-  
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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

 

 اللغة العربية
     

 

     اللغة االنجليزية

 

 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 االسم

  الجسور بطاقة لون ال o نعم o احتالل؟ تصريح تحمل هل
 /     /                  االحتالل تصريح حسب خروج آخر 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 الحالة االجتماعية
 الزوج/ الزوجة  اسم

 والجنسيه
 

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

 العسكرية؟ هل سبق لك الخدمة

 

 

o نعم 
 

o ال 
  الوحدة اسم

  العسكري الرقم
 

   الحالي االقامة مكان
 : الطلب مقدم اسم

 
 
 

  الشارع رقم العمارة واسم
 

 
 

   المدينه والرمز البريدي
 

   االلكتروني البريد
 توقيعــــه

 
 

  الهاتف رقم

   

 

   

 لندن/سفارة المملكة االردنية الهاشمية 
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 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

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

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

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

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

 

 القنصليه الرسمي/ الستعمال السفاره

 :مشروحات موظف القبول 

 

 

  اسم وتوقيع وختم موظف القبول

 

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

 

 

 قنصليه طوابع /المستوفاه الرسوم قيمة

 

 معلومات جواز السفر الجديد

 تاريخ االنتهاء تاريخ االصدار رقم الجواز

 
 

      /       / 

 

      /       / 
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