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  إصدار دفتر عائلة للمرة األولى
Applying for a Family Book For the First Time 

 
 عمى كل من لم يتقدم بطمب الحصول عمى دفتر العائمة ألول مرة (20.00£) غرامة تأخير قيمتيا م استيفاءيت 

 . من تاريخ عقد الزواجاً  يوم(90)خالل مدة  (لمذكور فقط)
 

 :الوثائق المطلوبة
 .اضغط ىنا. تعبئة الطمبات المرفقة .1
 سم، كما يجب ان تكون 3.5*4.5قياس الصورة يكون ). لكل فرد من أفراد العائمة (2عدد )صور شخصية  .2

 .(حديثة ومتطابقة، وال تقبل الصور المسحوبة عن صور سابقة او المطبوعة عمى الورق
صور عن جوازات سفر الزوجين، مع ترجمة جواز السفر األجنبي لمغة العربية وضرورة كتابة االسم الرباعي  .3

 .واسم األب واألم الرباعيين ومكان وتاريخ الوالدة، وذلك عمى نفس صورة الجواز المرفقة
 

 :عقد الزواج األصل .4
  العقد األصل من الخارجية البريطانية، كما تصديقفي حال وجود عقد زواج مدني بريطاني يتوجب 

أقر بأن "يتوجب ترجمتو إلى المغة العربية من قبل صاحب العالقة أو أي مترجم معتمد، وكتابة ما نصو 
والتوقيع عمى الورقة المترجمة، " الترجمة أعاله صحيحة وعمى مسؤوليتي الشخصية وعمى ذلك أوقع
 .وليس ىناك حاجة لتصديق الترجمة من وزارة الخارجية البريطانية

 في حالة وجود عقد زواج إسالمي صادر من المممكة المتحدة يجب تنظيم موعد إلصدار حجة تصادق .
 .اضغط ىنا

 عقود الزواج الصادرة من األردن يجب أن تكون مصادق عمييا من الخارجية األردنية. 
  التصديق عمييا من قبل السفارة األردنية في تمك الدولةيتوجبعقود الزواج الصادرة من الدول األخرى . 
  وزارة الخارجية بالنسبة إلضافة مولود جديد، يتوجب تصديق شيادات الميالد األصل من

ومن ثم ترجمتيا إلى المغة العربية من قبل صاحب العالقة أو مترجم .  االيرلندية أو البريطانية
أقر بأن الترجمة أعاله صحيحة وعمى مسؤوليتي الشخصية وعمى ذلك "معتمد وكتابة ما نصو 

والتوقيع عمى الورقة المترجمة، وليس ىناك حاجة لتصديق الترجمة من وزارة الخارجية " أوقع
 .البريطانية
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: طريقة التقديم
  التاليعنوان القنصمية األردنيةيتم إرسال الوثائق أعاله عبر البريد المسجل إلى  :

Jordanian Consulate, 6 Upper Phillimore Gardens, London, W8 7HA 
رفاق ظرف بريدي فارغ مكتوب عميو االسم والعنوان     مع ضرورة إرفاق إيصال الدفع اإللكتروني، وا 

 a pre-paid self-addressed special)ومدفوع مسبًقا وذلك إلرجاع المعاممة عند اكتماليا 
delivery envelope for the sufficient weight) وبالنسبة لممعامالت المقدمة من ،

بريدي فارغ مكتوب عميو اإلسم والعنوان باإلضافة إلى  جميورية أيرلندا يرجى إرسال مغمف
. لنتمكن من إستيفاء طوابع البريد  نقدا£10.00

 
  10:00الخميس من الساعة - أيام اإلثنين كما يمكن تقديم الوثائق شخصيًا في مبنى القنصمية-

 . 12:00-10:00 ويوم الجمعة من الساعة 13:00

: الرسوم
  (. 4.20£)رسوم إصدار دفتر عائمة ألول مرة

 
: مدة انجاز المعاملة

  وتعتمد عمى موافقة الجيات المختصة في عمان ووصول  أسابيع 8المعاممة حوالي انجاز تستغرق
 .الدفتر الجديد لمقنصمية من األردن

 
 :طريقة الدفع

 حصرًا  يتم الدفع بالقنصمية من خالل البطاقة البنكية( باستثناءAmex)  ًوليس نقدا. 
لمدفع . ومن الممكن القيام بالدفع اإللكتروني في حال الرغبة بإرسال المعاممة عبر البريد المسجل

. اضغط ىنااإللكتروني، 
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