اإلجراءات الالزمة لتثبيت عقود الزواج للمواطنيين االردنيين
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London
Procedures to accredit marriage contracts for Jordanian citizens

لتثبيت عقود الزواج اإلسالمية أو المدنية الصادرة من المملكة المتحدة للمواطنيين االردنيين المسلمين وتمكينهم
من إستخراج دفتر عائلة وعقد زواج أردني باللغتين العربية واإلنجليزية يجب تنظيم حجة تصادق.
لتنظيم حجة تصادق يرجى إرسال رسالة بالبريد اإللكتروني على العنوان أدناه لنتمكن من تنظيم موعد مسبق،
Consulate.london@fm.gov.jo

كما يرجى إرفاق بالبريد اإللكتروني مايلي:
.1
.2
.3
.4
.5

صور عن جوازات سفر الزوجين سارية المفعول أو (هوية األحوال المدنية للمواطنيين االردنيين فقط).
صورة عن عقد الزواج اإلسالمي المراد إعتماده والصادر من المملكة المتحدة.
صوره عن شهادة اشهار اإلسالم (حجة اسالم) للزوج أذا كان الزوج غير مسلم قبل ذلك.
صور عن جوازات سفر شاهدين (يجب حضور الشاهدين شخصيا عند تنظيم حجة التصادق).
كتابة رقم الهاتف لنتمكن من اإلتصال مع صاحب العالقة في حالة وجود أي إستفسار.

عند إستالم البريد اإللكتروني يتم تحديد الموعد وإرسال بريد الكتروني يؤكد ذلك وعليه يجب-:
 .1الحضوور شخصويا لكول مون الوزوج والزوجوة وذلك للتأكدكمل كخلية كاحل كلعاللةلومطكحلو الصوكحلةل كو لوةلأكدكمل كخل خل
لعاللةلومطحلعتىلطاملةلعال ،لوذل ل نولللإلسأغمللوةلأزوا .
 .2إحضار جوازات السفر للزوجين أو (هوية األحوال المدنية للمواطنيين االردنيين فقط).
 .3إحضار عقد الزواج اإلسالمي األصل مع ترجمة إلى اللغة العربية اذا كان باالنجليزية.
 .4إحضار شهادة اشهار االسالم (حجة إسالم) للزوج األصلية مع ترجمتها إلى اللغة العربية إذا كانت باالنجليزية.
 .5حضور الشاهدين مع جوازات سفرهم.

.6
.7
.8
.9

رسوم على حجة التصادق ).(£132.00
يتم إصدار حجة التصادق خالل نفس اليوم الذي يتم خالله تحديد الموعد.
جميع جوازات السفر او الهويات لالردنين المقدمة للسفارة يوم الموعد يجب ان تكون سارية المفعول.
تجوز ترجمة الوثائق من قبل اصحاب العالقة مباشرة وليست هناك ضرورة الن تكون من قبل مترجم.

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.
لإلستفسار عن أي معلومات لم يتم سردها سابقا يرجى إرسال بريد الكتروني على
consulate.london@fm.gov.jo
أو اإلتصال بين الساعة الثانية عشر ظهرا ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر على الرقم التالي:
: 02079373685

مع تحيات القسم القنصلي في سفارة المملكة االردنية الهاشمية/لندن

6 Upper Phillimore Gardens, London W8 7HA
Telephone: 020 7937 3685 ● Fax: 020 7937 8795
Web: www.jordanembassy.org.uk ● Email: consulate.london@fm.gov.jo
March 2019

Procedures to accredit marriage contracts for Jordanian citizens

To accredit Islamic or civil marriage contracts which have been issued by the United Kingdom
for Muslims only, you should book an appointment with the Consulate in London to perform
what is called Marriage Certificate Validation (MCV). You will then be able to issue a new
family book and/or obtain a Jordanian civil marriage certificates in Arabic and/or English.
To book a (MCV) with our Consulate in London you will need to send us an e-mail to the address
below so that we can book an appointment for you as soon as one becomes available
Consulate.london@fm.gov.jo

Once all your papers are in order we will send you a letter of confirmation by email or contact
you using the telephone number provided in your email to notify you of appointment.
Please ensure you attach all of the following information.
1. Copies of the couple's passports or Jordanian ID card for Jordanian citizens only.
2. Copy of the Islamic marriage certificate.
3. Copy of the husband’s “Proclamation of Islam” certificate if he was not Muslim
before.
4. Copies of passports of two witnesses.
5. Telephone number for any further correspondence from the Embassy.
When we receive your request we will allocate an appointment for you and we will confirm that
by email, please note the following on the day of the appointment: 1. Both husband and wife must be present at the Consulate on the day of the
appointment with their original and valid passports.
2. Original Islamic marriage certificate and translation into Arabic it was in English.
3. Original Proclamation of Islam certificate and translation into Arabic if it was in
English.
4. Two witnesses must attend and present their passports.
5. The fees for MCV (£132.00).
6. The MCV will be issued on the same day.
7. Only valid passports are accepted or (Valid ID card for Jordanian citizens only).
8. Arabic translations done by the applicants are accepted.

Office Hours (Monday – Friday)
-

Lodging Visas/Documents: (Monday–Friday) 10:00–13:00.
Collection working days: (Monday–Friday) 14:30-16:00.

For more information please contact us on consulate.london@fmgov.jo

Kind regards
Consular Office
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan/London

6 Upper Phillimore Gardens, London W8 7HA
Telephone: 020 7937 3685 ● Fax: 020 7937 8795
Web: www.jordanembassy.org.uk ● Email: consulate.london@fm.gov.jo
March 2019

