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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) 

 

منعوا  عنود تدوديا البلوب و لو  الحضوور خخيويا  أو أحد أقاربه من الدرجة األولى يجب على صاحب العالقة 

 .لإلستغالل والتزوير
 

- :يرجى التكرم بتزويدنا بما يليفاقد تالف أو بدل  بدل مؤقتفي حالة تدديا طلب الحيول على جواز سفر 
 

 .الجواز بموجبهأو فدد تلف أيفيد السبب الذي على ورقه بيضاء تدديا إستدعاء حضور صاحب العالقة خخييا و .1

 . وموقع من صاحب العالقة خخييا تعبئة البلب المرفق أدناه بشكل كامل وواضح .2

 .يجب طباعة البلب المرفق أدناه على صفحتين منفيلتين -

 .صور سابدةال تدبل اليور المسحوبة عن و سا 4.5*3.5مدياس  (5) عدد خخيية صور .3

  .(يتا إسترجاعه الو نإرسال الجواز التالف إلى عمايتا ) .إحضار الجواز التالف وتدديمة خخييايجب  .4

 .ةترجمة تدرير الشرطة إلى اللغة العربي معتدرير من الشرطة المحلية في بريبانيا يفيد بفددان جواز السفر إحضار  .5

 .(اإلسا الكامل ورقا وتاريخ وإصدار الجواز)يجب أن يحتوي تدرير الشرطة على تفاصيل الجواز  -

 .المفدود السفر االردني جوازرفاق صورة عن إ -
 .يحملها مددم البلب جنسية أخرىجواز سفر ألي أي  عن صوره .6

   .للبفل أو الوالدينالهوية الفلسبينية وإحياء الجسور وبباقة  حتاللاإلعن تيريح  إرفاق صور .7

 (أي غير مظهر إسا الوزوج علوى جوواز سوفر الزوجوه)السيدات اللواتي ال زالت جوازات سفرهن بأسمائهن قبل الزواج  .8

ومبينوا  إرسال عدد الزواج كما هو مذكور أدناه وصوره عن جواز سفر الزوج مترجمة بغض النظر عن جنسويته عليهن 

 .الكامل فيه إسمه الرباعي وجنسيته ومكان وتاريخ ميالده وإسا األم

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

 .مع الترجمة إلى اللغة العربية الخارجية البريبانيةيرجى تيديق العدد األصل من  زواج مدني دعد -

 . 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 -

 .من الخارجية االردنية وتيديدهافي حالة حدوث البالق يجب أن يسجل في المحاكا الشرعية في األردن  -
 

بالنسبة  .Special delivery))ومستوفى البوابع  مددم البلب عنوانسا وإمغلف بريدي فارغ مكتوب عليه  إرفاق .9

فارغ مكتوب عليه اإلسا والعنوان باإلضافة إلى  بريدي يرجى إرسال مغلف للمعامالت المددمة من جمهورية أيرلندا

  .إصدارهبعد و ل  إلعادة الجواز الدديا والجديد  (Special delivery)لنتمكن من إستيفاء طوابع  نددا £10.00

 .(السفارة غير مسؤولة عن فددان أي معاملة بالبريد)  -
 
 

الفاقد التالف أو البدل المؤقت عوضا عن البدل  ردنياالسفر الجواز  إصدارتدديا طلب تستغرق معاملة 

 .(خهرين -خهر )من  متبلبات أعالهللوالمستوفي  أو أبناء قباع غزة ألبناء الضفة الغربية
 

 

 : جديد مؤقت اردني صدار جواز سفرإلرسوم الكيفية دفع 
 

 

 يتا إرسال رابط بباقة اإلئتمان ا  بإستخدام (Pay by link) عبر خدمة لدفع الرسوم يتا تبليغ صاحب العالقة خخييا  

 :ياحب العالقة لدفع الرسوم كما هو موضح أدناهالخاص ب البريد اإللكتروني إلى بديمة المبلغ المبلوب

 

 (.824.00£) أو ضفة غربية ةغز قباع بناءأ سنوات (5)للمرة األولى مدة  دل فاقدمؤقت بسفر رسوم إصدار جواز  -

 (.824.00£) ة أو ضفة غربيةغزقباع بناء أ خمس سنوات تالفرسوم إصدار جواز سفر مؤقت بدل  -

 .(1224.00£)أو ضفة غربية أبناء قباع غزة مرة أخرى مؤقت بدل فاقد سفر  رسوم إصدار جواز -

 إسوتيفاء ويوتا السفارة موقع على البفل إضافة ملحق مراجعة يجب باألصل الجواز إلى مضافيين أطفال وجود حالة في -

 .مرة أخرى عن كل طفل يراد إضافته إلى 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 خاصهمؤقت حاالت  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 توقيع االسم وال........................................................................................ / 

 

 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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