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 التعليمات الخاصة إلصدار وثائق السفر اإلضطرارية

Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London 

Instructions to Issue Jordanian Emergency Travel Document (Laisser Passer) 

 

 

 

اثناء تواجده في المملكة المتحدة  سفره جواز يفقد والذي االردني للمواطن اإلضطرارية السفر وثيقة منح يتم

 :يلي بما التقيد ويرجى إلصدار الوثيقة االردنية السفارة إلى شخصيا   الحضور عليه ويجب
 

 ويذكر السفر، جواز انفقد وكيفية يخرتا فيه مبينا   إضطرارية سفر وثيقة بطلب االردني السفير لسعادة موجه إستدعاء .1

  ولوالده الطلب لمقدم كاملة الشخصية المعلومات الطلب في

 .(واإلقامة الحالي العمل ومكان المهنة دة،الوال يخروتا ومكان مقاطع، أربعة من الكامل اإلسم) -

 .وواضح كامل بشكل أدناه المرفق الطلب تعبئة .2

 سابقة  صور عن المسحوبة الصور تقبل وال سم .35*.45 قياس( 2) عدد شخصية صور .3

 .من قبل صاحب العالقة العربية اللغة لىإ الترجمة مع السفر جواز نبفقدايفيد  الشرطة تقريرإرفاق  .4

 .وجد إذا يمالقد أو المفقود السفر جواز عن رصو ..

 .الوثيقة إصدارتاريخ  من شهر أقصاه يخبتار عمان إلى المحجوزة السفر تذكرة عن هرصو .6

 .مباشرة عمان إلى نلند من الحجز يكون نأ يجب -

 .عند تقديم طلب الحصول على وثيقة السفر االردنيةللسفارة لصاحب العالقة  الحضور شخصيا .7

 

 جوواز يفقود والوذيللمواطن االردني الحامل للرقم الووطني حصول على وثيقة سفر اضطرارية التقديم طلب تستغرق معاملة 

 . يوم واحد متطلبات أعالهللوالمستوفي  المملكة المتحدة والمتواجد في  الغير منتهي الصالحية سفره

 

واطنين المتواجدين في المملكة المتحودة والوذين للحصول على وثيقة سفر إضطرارية للمتقديم طلب تستغرق معاملة في حين 

علوى موافقوات  وتعتمود اسوابيع 4مودة متطلبوات للوالمسوتوفي  ال يحملون ارقام وطنية او جووازات سوفر م منتهيوة الصوالحية

 .الجهات المعنية

 

يوتم تبليو  عليهوا فوي ارردن للحصوول علوى الموافقوات وعنود الحصوول  ختصوةيوتم إرسواله إلوى الجهوات الم عند إستالم الطلب

 .الوثيقة راإصد ليتم ةرالسفا إلى شخصيا ربالحضوصاحب العالقة شخصيا  من خالل الرقم المسجل لدينا في الطلب وذلك 

 (216.00£) يةرضطراإلا السفر وثيقة إصدار سومر -

 

 :ساعات إستقبال المراجعين في القسم القنصلي

 ساعات المراجعة للقسم القنصلي تكون بين الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا. 
 إلستالم المعامالت تكون بين الساعة الثانية والنصف ظهرا ولغاية الساعة الرابعة عصرا. 
  يرجى إرسال بريد الكتروني على  عن أي معلومات لم يتم سرد ا سابقا  لإلستفسارconsulate.london@fm.gov.jo  
 أو اإلتصال على الرقم التالي: 

 : 02079373685 

 

 لندن/مع تحيات القسم القنصلي في سفارة المملكة االردنية الهاشمية

 

 

 

mailto:consulate.london@fm.gov.jo
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 

January 2019 

 

 
 

 

 

 

Instructions to Issue Jordanian (Laisser Passer) 

 

Emergency Travel Documents are issued for Jordanian Nationals who have lost their Jordanian 

passports during their stay in the United Kingdom and they must be present at the Embassy to 

obtain one. 

 

To issue a Jordanian Emergency Travel Document (TD) you will need the following: 

 

1. A request addressed to His Excellency the Jordanian Ambassador to obtain the travel 

document explaining the circumstances of the Jordanian passport loss. 

- The letter should include the following information about the holder of the passport and 

his father: (Full name of four parts, place and date of birth, profession, place of work 

and residence). 

2. Fill in the Application Form provided below, fully and clearly. 

3. 2x recent colored photographs (size 4.5x3.5 cm). 

4. Police report stating that the passport has been lost with translation into Arabic. 

5. Photocopy of lost passport or any old cancelled passport(s). (If Applicable). 

6. Photocopy of the direct flight ticket to Jordan dated no more than a month from the 

date of issue of TD. 

- The flight ticket should be from London to Jordan direct flight only. 

7. You have to be present at the Embassy to apply for the Travel Document. 

 
 

The issuance of the Jordanian Emergency Travel Document for Jordanians in the UK 

who hold a national number and their lost passports did not expire takes one day. 

 

While the issuance of the Jordanian Emergency Travel Document for Jordanian 

nationals in the UK not holding a national number or with expired passports could take 4 

weeks pending approvals of the involved departments in Jordan. 

 

Once all your approvals are in order we will contact you using the telephone number provided 

in your application to attended at the embassy to issue the emergency T.D. 

- Fees for issuing the Travel Document (£216.00). 

 

Consulate opening hours: 

 Submitting application between 10:00 am – 1:00 pm 

 Collection time 2:30 pm – 4:00 pm 

 If you still need extra information, please send an email to consulate.london@fm.gov.jo 

 Alternatively, you can call us on  

 : 02079373685 

Best Regards, Consular Section 
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صورة شخصية عدد 

(1) 

 

 

 المملكة االردنية الهاشمية                                      
 وزارة الــــــــــداخلـــيـــــة

 مدير الجــــــنسية وشؤون 
                          األجــانـــب واالســتـــثمـار

                                  

                                                 

 طلب وثيقة سفر إضطرارية                                                  
 

 ،  --------------------------------------علما بأنه قادم  ، وثيقة سفر إضطراريةالمذكور أدناه  م التلطف بالموافقة على منحـرجو معاليكأ

   --------------------/ -----------/  ----------:بتاريخ   ----------------------------------------: والمنفذ الحدودي الذي غادر منه المملكة
 

 

 : البيانات الشخصية للمستدعي
 

  -----------------------: صلة القرابة   -----------------------: الرقم الوطني   -------------------------------------------------------------: سماإل

  -----------------------: رقم الهاتف  ------------------------------------------------------------------------------------------------------: العنوان

 (:الوثيقةالمراد منحه )البيانات الشخصية للمستدعي له 
 

  -----------------------: الجنس  -----------------------: الرقم الوطني  ------------------------------------------------------------: سم الرباعياإل

 ------/--------/-------: تاريخ االصدار  ----------------------- : االصدارمكان  ---------------- : الرقم ------------------- : الجواز/ نوع الوثيقة

  ----------------------: مكان الوالدة  ----------------- : بلد الوالدة------/--------/------- : الوالدةتاريخ ------/--------/------- : تاريخ االنتهاء

  -----------------------: تماعيةالحالة اإلج  ------------------------------------------------------------ :مكان العمل  ----------------------: المهنة

 -------------------------: الجنسية ------------------------------------------------------------------------------------------- : الزوجة/ اسم الزوج

 : -------------------------الجنسية  ----------------------- -------------------------------------------------------------- :الزوجة/ م والدة الزوجاس

 -------------------------: الجنسية -------------------------------------------------------------------------------------------------------- :اسم األم

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: مكان اإلقامة في بلد القدوم
 

 ------------------------------------------: الرتبة ----------------------- : الرقم العسكري             ال       نعم  :هل خدم بالقوات المسلحة

   -----------------------: أخر وحدة خدم بها

  ---------------------------------------------------------------------------: لون البطاقة           ال           نعم    : هل يحمل بطاقة إحصاء جسور

 ---------------------------------- :لغاية تاريخ          ال           نعم : ساري المفعول           ال           نعم          :تصريح إسرائيلي هل يحمل

          ال           نعم      :نيجواز سفر فلسطي هل يحمل

 

 

 

 

 
 اسم المستدعي وتوقيعه                                                                 مدقق الطلب وتوقيعهسم إ

 
 

 ----------------------------------                                                                                       ---------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: اإلجراءات المتخذة

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 لغايات وثائق السفر االضطرارية( بدائرة المتابعة والتفتيش)نموذج خاص 

 
 

 : البيانات الشخصية للمستدعي .1

 

 

 

 :االسم الرباعي للمستدعي

 

 

 :الرقم الوطني

 

  -----------------------: صلة القرابة  --------------------------------------------------------------------------------- :رباعي للمستدعيالاسم االم     

 --------------------------------------------------------------------------------- : العنوان -------------------------------------: المستدعي هاتفقم ر    
 

 

 :له للمستدعيالبيانات الشخصية  .2
 

 

 

 :له االسم الرباعي للمستدعي
 

 

 

 :له للمستدعي الرقم الوطني

 

 ----------------------------------------------- : اسم األم -----------------------------------------------------------------------: مكان وتاريخ الوالدة     

  -------------------:تاريخ االصدار  --------------------------:وتاريخ االصدارمكان   ----------------------------------------------:رقم جواز السفر     

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----:قادم من     

 .ر للمستدعي له إن وجدتجسوال اتبطاقة إحصاء     

 -----------------------------------رقم الهوية الفلسطينية   -----------------لبطاقةرقم ا  -----------------المستدعي له نوع بطاقة إحصاءات الجسور     
       

 

 

 .أتعهد انا الموقع ادناه بان المعلومات الواردة اعاله صحيحة وبخالف ذلك اتحمل كامل المسؤولية القانونية

 

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---:أي مالحظات أخرى     

      

 

 

 اسم وتوقيع منظم الطلب المقر بمافيه

 

 

 

 الوثائق المطلوبه

 .صورة عن تصريح االحتالل ان وجد المستدعي له .1

 .ان وجدلفلسطينية ملحقها للمستدعي له صورة عن الهوية ا .2

 

 

 اسم وتوقيع المستدعي 

 

 22/          /      التاريخ                                                                                                         
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