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   إصدار دفتر عائلة بدل تالف
Applying for a Replacement of a Damaged Family Book 

 
: الوثائق المطلوبة

 
 .اضغط ىناتعبئة الطمب المرفق  .1
 .دفتر العائمة التالف األصل، حيث سيتم ارسالو الى دائرة األحوال المدنية في األردن .2
 سم، كما 3.5*4.5قياس الصورة يكون ). ة/والزوج (ة الطمب/مقدم)من رب األسرة  شخصية لكل ةصور .3

 .(يجب ان تكون حديثة ومتطابقة، وال تقبل الصور المسحوبة عن صور سابقة او المطبوعة عمى الورق
 وزارة ، يجب تصديق شيادة الميالد األصل من  عمى دفر العائمةبالنسبة إلضافة مولود جديد

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

والتوقيع عمى الورقة المترجمة، وليس ىناك حاجة لتصديق الترجمة من وزارة الخارجية " ذلك أوقع
 و إرفاق صورة شخصية لممولود المراد اضغط ىنا وتعبئة نموذج بيانات القيد الشخصي .البريطانية
 .اضافتو

 
: طريقة التقديم

 
 يتم إرسال الوثائق أعاله عبر البريد المسجل إلى العنوان التالي :

Consulate Section, 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 جميورية ،
  نقدا10.00£بريدي فارغ مكتوب عميو اإلسم والعنوان باإلضافة إلى  أيرلندا يرجى إرسال مغمف

. لنتمكن من إستيفاء طوابع البريد
 
  في مبنى القنصمية أيام  (من قبل أي من أفراد العائمة البالغين)كما يمكن تقديم الوثائق شخصيًا

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

http://jordanembassy.org.uk/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/Renew_Family_Book_Application_Form.pdf
http://jordanembassy.org.uk/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/Renew_Family_Book_Application_Form.pdf
https://www.gov.uk/get-document-legalised
https://www.gov.uk/get-document-legalised
https://www.gov.uk/get-document-legalised
https://www.gov.uk/get-document-legalised
https://www.gov.uk/get-document-legalised
https://www.dfa.ie/travel/our-services/authenticating-documents/
https://www.dfa.ie/travel/our-services/authenticating-documents/
http://jordanembassy.org.uk/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/Family_Book_Application_Form_for_Adding_New_Child.pdf
http://jordanembassy.org.uk/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/Family_Book_Application_Form_for_Adding_New_Child.pdf
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: الرسوم

 (10.20£ ) بدل تالف دفتر عائمةإصداررسوم 
 

: مدة انجاز المعاملة
 أسابيع وتعتمد عمى موافقة الجيات المختصة في عمان ووصول الدفتر الجديد 8تستغرق المعاممة حوالي 

 .لمسفارة من األردن
 

 :طريقة الدفع
. وليس نقداً  (Amexباستثناء )حصرًا  يتم الدفع بالقنصمية من خالل البطاقة البنكية

لمدفع اإللكتروني . ومن الممكن القيام بالدفع اإللكتروني في حال الرغبة بإرسال المعاممة عبر البريد المسجل
 >>>اضغط ىنا 

http://jordanembassy.org.uk/wordpress/?page_id=3284

