التعليمات الخاصة إلصاا الافاتر العائلة للمواطنين األ دنيين
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London
Instructions to Issue Jordanian Family Book

ال يجوز إجراء أي تغير أو تصحيح في اإلسم باللغتين أو محل الوالدة أو تا يخ الميالد إال بعا الرجوع لاائرة األحوال
المانية والجوازات في عمان إستنادا لقرا من لجنة التصحيح المختصة بالاائرة .في حال غب صاحب العالقة بتغير
أي من المعلومات في البنا السابق يجب مراجعة التعليمات في ملحق تصحيح البيانات في القيا الماني.

إلصاا أو تجايا دفتر عائلة أو إصاا بال تالف أو بال فاقا يرجى إتباع ما يلي-:
.1
.2
.3
.4

تعبئة الطلبات المرفق أدناه بشكل كامل وواضح وإ فاق صو تين شخصيتين لكل فرد من أفراد العائلة.
إ فاق دفتر العائلة الحالي في حالة التجايا.
سوم إصاا دفتر العائلة (.)£8.00 Postal order
إ فاق صو عن جواز سفر الزوج مع بيان جنسيته إذا كان غير أ دني.
إ فاق صو عن جواز سفر الزوجه مع بيان جنسيتها إذا كانت غير أ دنية.

 .5في حال طلب إصاا دفتر عائلة ألول مره يتم إ فاق عقا الزواج.
 في حالة وجود عقا زواج صاد باللغة العربية يتم تصايقه من وزا ة الخا جية في البلا الذي صا منه عقاالزواج ،ومن ثم يتم التصايق عليه من قبل السفا ة األ دنية في ذلك البلا.
 في حالة وجود عقا زواج إسالمي أو ماني صاد من المملكة المتحاة يجب تنظيم موعا لكل من الزوج والزوجةإلصاا حجة تصادق( .لتنظيم حجة تصادق يرجى قراءة التعليمات الخاصة بتنظيم حجة التصادق).

-

عقود الزواج الصاد ة من األ دن يجب أن تكون مصادق عليها من وزا ة الخا جية األ دنية ،وهي معتماة لاى السفا ة.

 .6بالنسبة لألطفال الغير مسجلين مانيا (ال يحمل قم وطنيي) إ فياق شيهادات المييالد مصياقة مين الخا جيية البريطانيية ميع
ترجمة إلى العربية ليتم إضافتهم.
سوم تصايق أي شهادة تمت المصادقة عليها من الخا جية البريطانية (.)£20.00 Postal order
سوم تصايق أي ترجمة إلى العربية تمت المصادقة عليها من الخا جية البريطانية (.)£20.00 Postal order
 ال يوجا أي سوم تصايق على الشهادات التي تمت المصادقة عليها من الخا جية األ دنية. .7في حال تقايم طلب إصاا دفتر عائلة بال فاقا يجب إحضا تقرير من الشرطة المحلية في بريطانيا والذي يفيا فيه
بفقاان الافتر العائلة ويجب أن يحتوي التقرير على تفاصيل دفتر عائلة من اإلسم الكامل و قم الافتر مع ترجمة تقرير
الشرطة إلى اللغة العربية وتقايم استاعاء موضحا فيه السبب الذي فقا دفتر عائلة بموجبه.
سوم تصايق ترجمة تقرير الشرطة (.)£20.00 Postal order
سوم إصاا دفتر عائلة البال الفاقا (.)£20.00 Postal order
سوم إستاعاء (.)£4.00 Postal order
 All postal orders payable for Jordanian embassy .8في حال تقايم طلب إصاا دفتر عائلة بال تالف يتم إ فاق دفتر العائلة المتلف لنتمكن من إ ساله إلى عمان.
سوم اصاا دفتر عائلة بال تالف (.)£12.00 Postal order
 .9عنا تقايم طلب إصاا دفتر عائلة بال تالف أو بال فاقا يتم تقايم كفالة عالية من صاحب العالقة شخصيا للمحافظية عليى
دفتر العائلة الجايا عنا تقايم الطلب.
سوم الكفالة إلصاا دفتر العائلة بال تالف أو بال فاقا (.)£20.00 Postal order
 .11إل سال المطلوب أعاله عن طريق البريا يرجى إ سال مغلف برياي فا غ مكتوب عليه اإلسم والعنوان ومستوفى
الطوابع ( (Special deliveryلنتمكن من إ جاع دفتر عائلة عنا إصاا ه من عمان خالل إسبوعين.
-

بالنسبة للمعامالت من جمهو ية أيرلناا يرجى إ سال مغلف برياي فا غ مكتوب عليه اإلسم والعنوان باإلضافة إلى
 £10.00نقاا لنتمكن من إستيفاء طوابع ) (Special deliveryوإ جاع المعامالت بعا اإلنتهاء منها.
السفا ة غير مسؤولة عن فقاان أي معاملة بالبريا.
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عنا إستالم الطلب يتم إ ساله إلى الجهات المختصة في األ دن للحصول على الموافقات


تستغرق معاملة صرف أو تجايا دفتر العائلة أو إصاا بال تالف أو بال فاقا المكتملية أو اقهيا ومتطلباتهيا مياة تتيراو
ما بين ( )10-7أسابيع تقريبا وتعتما على موافقة الجهات المختصة في عمان.
في حالة وجود متطلبات أخرى من قبل الجهات المختصة في األ دن ستقوم السفا ة باإلتصيال بصياحب العالقية مين أجيل
تزويانا بهذه المتطلبات.



في حالة حاوث الطالق يجب أن يسجل في المحاكم الشرعية في األ دن قبل تقايم المعاملة.
 شهادات الطالق الصاد ة من اال دن يجب أن تكون مصاقة من وزا ة الخا جية األ دنية ،وهي معتماة لاى السفا ة. -ال يوجا أي سوم تصايق على الشهادات التي تمت المصادقة عليها من وزا ة الخا جية األ دنية.



عنا إكتمال الموافقات سوف يتم تبليغ صاحب المعاملة شخصييا لييتم إسيتالم دفتير العائلية مين السيفا ة اال دنيية لياينا أو
إ سالها بالبريا الفا غ ( (Special deliveryإذا تم إ فاقه مسبقا في الطلب.
السفا ة غير مسؤولة عن فقاان أي معاملة بالبريا.





ساعات إستقبال المراجعين في القسم القنصلي:





ساعات المراجعة للقسم القنصلي تكون بين الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الواحاة ظهرا.
إلستالم المعامالت تكون بين الساعة الثانية والنصف ظهرا ولغاية الساعة الرابعة عصرا.
لإلستفسا عن أي معلومات لم يتم سردها سابقا يرجى إ سال بريا الكتروني على
consulate.london@fm.gov.jo
أو اإلتصال بين الساعة الثانية عشر ظهرا ولغاية الساعة الثانية بعا الظهر على الرقم التالي:
: 02079373685

مع تحيات القسم القنصلي في سفا ة المملكة اال دنية الهاشمية/لنان
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وزا ة الااخلية
األحوال المانية والجوازات
مكتب أحوال وجوازات ---------

طلب صرف أو تجايا دفتر عائلة
صو ة ب األسرة

نوع الطلب (صرف أو تجايا)________________________ :

صو ة الزوجة

للافتر قم _________ :مكان اإلصاا  _______ :تا يخه_________ :

مكتب القيا الماني________ :

الرقم الوطني لرب األسرة:

قم القيا_________ :

إسم ب األسرة:
اإلسم باللغة اإلنجليزية:
أفراد األسرة( :الزوجة واألوالد غير المتزوجين مهما بلغت أعما هم)
الرقم الوطني/
جنسية الزوجة االجنبية

األســـــــــــــــــــــــــم

صفته
باألسرة

تا يخ الميالد

مكان الميالد

أسم األم

1
2
3
4
5
6
7
8
9

عنوان المنزل لمقدم الطلب Applicant’s home address/
سوم إصاا أو تجايا دفتر العائلة
)(£8.00

______________________________________Name:
____________________________________Address:

___________________________________________
_____________________________ ___________________ Mobile:


Postcode:

أقر وأعترف بأن جميع المعلومات الوا دة أعاله صحيحة ومطابقة للواقع ،وعليه أوقع.

توقيع الطالب _____________________________________________ :التا يخ_______/_____/_____ :
إسم موظف القبول
الخاتم والتوقيع

إسم أمين المكتب
التوقيع

إسم المحاسب
التوقيع

التا يخ---------/---------/-------:
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قم الافتر المصروف:

مالحظة :على كل فرد من أفراد األسرة تعبئة هذا الطلب في حال إصاا دفتر عائلة ألول مرة.
وزا ة الااخلية
دائرة األحوال المانية والجوازات
مكتب أحوال وجوازات ------------------

صو شخصية عاد ()1

نموذج بيانات القيا الشخصي

الرقم الوطني:

الجنس__________________ :

الجنسية________________________________ :
قم القيا___________________ :

مكتب القيا الماني_______________________ :

اإلسم األول _______________________ :إســـم األب______________________________ :
إســــم الجد ___________________ :إسـم العائلـة_____________________________ :
اإلسم باللغة اإلنجليزية___________________________________________________ :
تاريخ الوالدة________/____/_____ :

دولة الوالدة________________________ :

مكان الوالدة _________________ :الوثيقة المعتمدة للوالدة  /المحكمة______________________ :
رقم الوثيقة __________________ :تاريخ الوثيقة________________/________/_________ :
الحالة اإلجتماعية__________________________________________________________ :
الرقم الوطني لألب:

إســـم األب_______________________ :

الرقم الوطنــي لألم:

إســــــم األم______________________ :
مركز االقتراع____________ :

الدائرة االنتخابية____________________ :
فصيلة الدم______________________ :
الديانة ___________________________ :المذهب__________________________ :
المؤهل العلمي ______________________ :تاريخ التخرج__________/______/____ :
التخصص الرئيسي ___________________ :التخصص الدقيق_____________________ :
قطاع العمل_________________ :
المهنة___________________ :
مكان العمل_____________________________________________________________ :
رقم الهاتف أو الموبايل______________________________________________________ :
توقيع مقام الطلب_______________________________________ :التا يخ_______________________ :
مالحظة :يعبأ هذا النموذج حين تسجيل المواطن ألول مرة مانيا أو إلستكمال معلومات ناقصة.
إسم موظف القبول

إسم أمين المكتب

إسم المحاسب

الخاتم والتوقيع

التوقيع

التوقيع

التا يخ------/------/-----:
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قم الافتر المصروف:

