دائرة األحوال املدنية والجوازات

دفاتر العائلة
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احلصول على دفتر عائلة ألول مرة للمسجلني مدنيا
الفئات املستفيدة
مكان تقديم الخدمة

شروط الحصول على الخدمة

الوثائق املطلوبة

املواطنون االردنيون
مكتب دائرة األحوال املدنية واجلوازات الذي تقيم األسرة يف منطقة اختصاصه
السفارات األردنية والقنصليات يف اخلارج.

•يقدم الطلب من قبل أحد الزوجني أو مبوجب وكالة رمسية مصدقة من اجلهات
الفئات املستفيدة من الخدمة
املختصة ألحد أفراد األسرة.
•يقدم الطلب إىل املكتب الذي تقيم األسرة يف منطقته حسب اإلقامة املثبتة على
البطاقة الشخصية للزوج مرفقا ً بدفتري العائلة املسجل فيه كال من الزوج /الزوجة
وذلك خالل ( )90يوما ً من تاريخ عقد الزواج.
•إذا كانت إقامة األسرة خالفا لإلقامة املثبتة على البطاقة الشخصية للزوج عليه
تقدمي إثباتات باإلقامة اجلديدة وتعبئة منوذج العنونان ومكان اإلقامة اجلديد.

•شهادة الزواج  /عقد الزواج وصورة عنه ليتم استبداله بشهادة زواج بعد تعبئة منوذج تسجيل
الفئات املستفيدة من الخدمة
واقعة
• الزواج الالزم لذلك.
•منوذج العنوان املصرح به
•دفاتر العائلة املسجل فيه الزوج والزوجة.
•بطاقة إحصاءات اجلسور الصفراء أو مشروحات املتابعة والتفتيش ملن يلزم ذلك.
•البطاقات الشخصية للزوج والزوجة.
•صورة عن جواز السفر االجنيب اذا كان احد طريف عقد الزواج غري اردين
•الصور الشخصية لرب األسرة وزوجته عدد(.)1

إجراءات تقديم الخدمة

وقت إنجاز الخدمة
وقت الذروة
الخدمة
العادياملستفيدة من
الفئات
الوقت

ساعة

ساعتني

رسوم الخدمة
الفئات ديناران.
املستفيدة من الخدمة

غرامة  10دنانري يف حالة مرور  90يوم
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املؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

والتفتيشمن الخدمة
املستفيدة
الفئاتاملتابعة
 -املحاكم الشرعية

احلصول على دفتر عائلة ألول مرة لغري املسجلني مدنيا
الفئات املستفيدة
مكان تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة

الوثائق املطلوبة

املواطنون االردنيون
مكتب دائرة األحوال املدنية واجلوازات الذي تقيم األسرة يف منطقة اختصاصه
السفارات األردنية والقنصليات يف اخلارج.
كافة مكاتب دائرة األحوال املدنية واجلوازات.

الفئات املستفيدة من الخدمة
السفارات األردنية والقنصليات يف اخلارج.
الخدمةاألسرة عليه تقدمي إثباتات
جواز سفر لرب
الفئاتحال عدم
•جواز السفر لرب األسرة وزوجته ويف
وجود من
املستفيدة
•اجلنسية واإلقامة وفق قانون اجلنسية األردين رقم ( )6لسنة  1956وتعديالته.
•اثبات جنسية اذا كان احد الزوجني اجنيب
•شهادة زواج صادره من املكتب املختص استنادا لعقد الزواج بعد تعبئة منوذج تسجيل واقعة
•الزواج.
•منوذج العنوان املصرح به.
•شهادات والدة أردنية جلميع أفراد األسرة ،وترمجة الشهادات إىل اللغة العربية من قبل مركز
•ترمجة معتمد إذا كانت بلغة غري عربية ليسار إىل تبديلها بشهادات أردنية.
•صورة شخصية لرب األسرة وزوجته عدد (.)1
• بطاقة اجلسور الصفراء لرب األسرة األردين والزوجة األردنية واألوالد البالغني وصورة عن
•البطاقة الفلسطينية  /اإلسرائيلية أو مشروحات دائرة املتابعة والتفتيش ملن يلزمهم ذلك.

إجراءات تقديم الخدمة

وقت إنجاز الخدمة
وقت الذروة
الخدمة
العادياملستفيدة من
الفئات
الوقت

ساعة

رسوم الخدمة
املستفيدة من الخدمة
الفئات ديناران

ساعتني
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املؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

الشرعيةمن الخدمة
املستفيدة
الفئات
املحاكم
املتابعة والتفتيش

جتديد دفتر العائلة
الفئات املستفيدة
مكان تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة

الوثائق املطلوبة

املواطنون االردنيون
مكتب دائرة األحوال املدنية واجلوازات الذي تقيم األسرة يف منطقة اختصاصه
السفارات األردنية والقنصليات يف اخلارج.

إذا كان رب األسرة املتزوج من أكثر من زوجة (متوىف) جيب حصول كل زوجة مع
الفئات املستفيدة من الخدمة
األبناء على دفتر مستقل على ان تصبح اقدم الزوجات هي رب األسرة بالقيد
املدين.

•منوذج دفتر العائلة
•منوذج العنوان املصرح به
•دفتر العائلة املراد جتديده.
•بطاقة إحصاءات اجلسور الصفراء أو مشروحات املتابعة والتفتيش ملن يلزمهم
ذلك.
•البطاقة الشخصية ملقدم الطلب

الفئات املستفيدة من الخدمة

إجراءات تقديم الخدمة

وقت إنجاز الخدمة
وقت الذروة
الخدمة
العادياملستفيدة من
الفئات
الوقت

ساعة

ساعتني

رسوم الخدمة
الفئات ديناران.
املستفيدة من الخدمة
غرامة  10دنانري

املؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

الشرعيةمن الخدمة
املستفيدة
الفئات
املحاكم

مالحظة
جيب جتديد دفتر العائلة خالل ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء صالحيته

الفئات املستفيدة من الخدمة
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املتابعة والتفتيش

احلصول على دفتر عائلة بدل فاقد  -بدل تالف
الفئات املستفيدة
مكان تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة

الوثائق املطلوبة

املواطنون االردنيون املسجلني مدنيا
مكتب دائرة األحوال املدنية واجلوازات الذي تقيم األسرة يف منطقة اختصاصه
السفارات األردنية والقنصليات يف اخلارج.
الخدمةوذلك يف حال فقدان
املالية السابقة
الفئاتقيمة الكفالة
ال يقبل الطلب اجلديد اال بعد دفع
املستفيدة من
الدفتر للمرة الثانية وخالل مدة اقل من  3سنوات من صرف الدفتر بدل املفقود االول
منوذج دفتر العائلة
الفئات املستفيدة من الخدمة
منوذج العنوان املصرح به
دفتر العائلة املراد جتديده.
بطاقة إحصاءات اجلسور الصفراء أو مشروحات املتابعة والتفتيش ملن يلزمهم ذلك.
البطاقة الشخصية ملقدم الطلب

إجراءات تقديم الخدمة

وقت إنجاز الخدمة
من الذروة
العادي املستفيدة وقت
الخدمة
الفئات
الوقت

ساعة

ساعتني

رسوم الخدمة
الفئات ديناران
املستفيدة من الخدمة
غرامة  10دنانري

املؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

الخدمة
وزارةمن
املستفيدة
العدل
الفئاتاألمنية -
املراكز
املتابعة والتفتيش

مالحظة:
الخدمة
عليها من
املستفيدة
الفئات
الفقدان.
مستقب ًال من
مرة للمحافظة
.1يتم فرض تعهد بقيمة عشرة دنانري على كل من فقد دفتر عائلته ألول
.2يتم فرض تعهد خطي بقيمة عشرة دنانري على كل من دفتر العائلة للمرة الثانية ويتم حتصيل قيمة التعهد اذا مت الفقدان خالل ثالث سنوات
.3يتم فرض كفالة عدلية بقيمة ( )50دينار على كل من فقد دفتر عائلته للمرة الثالثة مع حتصيل قيمة التعهد املفروض يف املرة الثانية وقيمة عشرة دنانري اذا كان الفقدان
خالل الثالث سنوات.
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التصحيح  /االضافة على دفتر العائلة
الفئات املستفيدة
مكان تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة

الوثائق املطلوبة

املواطنون االردنيون املسجلني مدنيا
مكتب دائرة األحوال املدنية واجلوازات الذي تقيم األسرة يف منطقة اختصاصه
السفارات األردنية والقنصليات يف اخلارج.

الخدمة
املستفيدة
الفئات
التصحيح يف الدائرة
منجلنة
قرار
بالتصحيح أو
قرار حكم املحكمة القطعي
•عقد الزواج يف حال إضافة الزوجة.
املستفيدة من الخدمة
الفئات
•قرار املحكمة املختصة يف حال التصحيح.
•قرار جلنة التصحيح يف حال تصحيح اسم العائلة.
•شهادة جتنس/جواز سفر.
•حجة إسالم ملن يلزمهم ذلك.
•شهادة ميالد يف حالة تصحيح تاريخ امليالد.
•كشف حسي من املراكز األمنية يف حال تغيري اإلقامة.

إجراءات تقديم الخدمة

وقت إنجاز الخدمة
وقت الذروة
الخدمة
العادياملستفيدة من
الفئات
الوقت

ساعة

ساعتني

رسوم الخدمة
•مخسة دنانري رسم قيد طلب التصحيح يف احلاسب اآليل
املستفيدة
الفئات
الخدمةعلى
من /اإلضافة
التصحيح
على معامالت
•ال تستوىف رسوم
دفتر العائلة إذا كان اخلطأ ماديا
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املؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

الفئات املستفيدة من الخدمة

تصحيح أسم العائلة  /تاريخ الوالدة  /مكان الوالدة
الفئات املستفيدة
مكان تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة

الوثائق املطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة

وقت إنجاز الخدمة
وقت الذروة
الخدمة
العادياملستفيدة من
الفئات
الوقت

ساعة

ساعتني

املواطنون االردنيون املسجلني مدنيا

كافة مكاتب دائرة األحوال املدنية واجلوازات.
السفارات األردنية والقنصليات يف اخلارج.
العالقة شخصيا أو أحد أفراد
منصاحب
املستفيدة من
الفئاتمركز الدائرة
يقدم الطلب إىل مكتب التصحيح يف
الخدمة
األسرة بوكالة ملن هم خارج اململكة.
يعزز الطلب بالوثائق الرمسية (شهادة الوالدة  ,جواز سفر سابق ,شهادة زواج .....اخل)
الفئات املستفيدة من الخدمة
اليت تدعم طلبه يف تصحيح اسم العائلة سواء الوثائق العائدة للشخص نفسه أو لوالده أو جلده أو
ألشقائه...اخل.
يكلف الطالب بإحضار مشروحات (األساس املعتمد) يف تسجيل اسم عائلته من خالل ملف القيد
املدين وملف اجلواز.
موافقة اجلهات األمنية.
كافة الوثائق اليت صدرت عن الدائرة بالبيانات السابقة ليتم إلغاؤها.

الخدمة
التصحيحمن
مكتباملستفيدة
الفئات
الوثائق املطلوبة لتدقيقها
وإبراز
•مراجعة موظف القبول يف
واعتمادها.
•مراجعة أمني الصندوق الستيفاء الرسوم القانونية.
•تسجيل الطلب يف سجل خاص.
•تكليف صاحب العالقه بإحضار مشروحات « األساس املعتمد» يف تسجيل اسم
العائلة من خالل ملف القيد املدين وملف اجلواز.
•خماطبة اجلهات األمنية.
•عرض الطلب على جلنة التصحيح وصدور قرارها باملوافقة أو الرفض.
•إصدار قرار التصحيح وتبليغ املواطن به بكتاب رمسي.
•إحضار الوثائق اليت صدرت بالبيان السابق ليتم إلغاؤها.
•جتديد الوثائق بالبيان اجلديد وفق طلبات يقدمها متلقي اخلدمة يف أي مكتب
من مكاتب الدائرة.

رسوم الخدمة
الفئات املستفيدة من الخدمة
مخسة دنانري
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املؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

املستفيدة من الخدمة
الفئاتحماكم الصلح
اجلهات االمنية

تغيري مكان اإلقامة
الفئات املستفيدة
مكان تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة

الوثائق املطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة

وقت إنجاز الخدمة
املستفيدة من الخدمة
الفئات  30دقيقة

املواطنون االردنيون
مكتب األحوال املدنية املراد تغري مكان اإلقامة ضمن منطقة اختصاصه
يقدم الطلب من قبل رب األسرة أو من الزوجة يف حال غياب رب األسرة خارج اململكة إىل
الخدمة
املستفيدة
اقامة الزوجة مع الزوج .
اخلطيةمنوتوحيد
الفئاتموافقته
مركز املحافظة (املتصرف) شريطة
جيب مرور مدة ال تقل عن سنة على قيد األسرة يف املكتب املطلوب تغيري مكان اإلقامة خارج
منطقته.

شهادة من املركز األمين تفيد اإلقامة الفعلية لألسرة ملدة ال تقل عن سنة يف املكان املراد
الفئات املستفيدة من الخدمة
التغيري إليه.
كتاب من املتصرف يفيد اإلقامة الفعلية لألسرة.
إقرار من رب األسرة  /الزوجة.
شهادات مدرسية لألوالد ممن هم يف املرحلة اإللزامية من الدراسة إن وجد.
شهادة من خمتار املنطقة مصدقة من احلاكم اإلداري أو عقد إجيار مصدق أو فواتري (مياه،
كهرباء)
بتغيري مكان اإلقامة واحلصول
مناخلاص
اخلدمة
منوذج تقدمي
مراجعة مكتب خدمة اجلمهور وتعبئة
الخدمة
املستفيدة
الفئات
على رقم الدور.
مراجعة موظف قبول املعامالت على الكاونتر لتدقيقها وقبوهلا حسب األصول.
حتويل املعاملة إىل ضابط ارتباط التصحيح لتغيري البيانات القدمية وإدخال البيانات اجلديدة على
شاشة احلاسب.
إجازة املعاملة من أمني املكتب أو مساعده.
مراجعة أمني الصندوق الستيفاء الرسوم القانونية.
إدخال البيانات الواردة يف طلب تغري اإلقامة.
حتويل املعاملة إىل موظف التدقيق السترجاع البيانات وتدقيقها وختزينها بصورة هنائية.

رسوم الخدمة
دنانري من الخدمة
املستفيدة
الفئاتمخسة

املؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

االمنيةالخدمة
املستفيدة من
الفئات
املتصرفية  -املراكز

مالحظة:
اخلدمةالقدمية بعد إجازة الطلب ليتم جتديدها الحقًا.
منباإلقامة
الصادرة
الشخصية
يتم إلغاء البطاقات
املستفيدة
الفئات
يف حالة تغيري مكان اإلقامة اخلاص بالعسكريني كوهنم ال حيملون بطاقات شخصية فيتم اعتماد مكان الإلقامة يف دفتر العائلة للزوج وتثبيته على الوثائق اخلاصة
بافراد العائلة ضمن القيد املدين.
املتزوجات من غري األردنيني يتم اإلبقاء على مكان اإلقامة القدمي للزوجة األردنية والتابع لقيد والدها او ملكان اقامتها بغض النظر عن جنسية الزوج.

41

العنوان املصرح به
الفئات املستفيدة
مكان تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة

الوثائق املطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة

وقت إنجاز الخدمة
الفئات املستفيدة من الخدمة
 10دقائق

املواطنون األردنيون
الوزارات والدوائر احلكومية واملؤسسات الرمسية العامة والبلديات
كافة مكاتب دائرة األحوال املدنية واجلوازات.
السفارات األردنية والقنصليات يف اخلارج.
يقدم الطلب من قبل رب األسرة أو من ينوب عنه
الخدمة
املستفيدة من
حسب النموذج املعد هلذه الغاية
بالعنوان
الفئاتسنة التصريح
على كل اردين يزيد عمره عن 18
التصريح بالعنوان جيب ان يتم خالل سنتني اعتبارًا من . 2015/5/19
على املواطن ان يقوم خالل ثالثني يوما من تاريخ اي تغيري على العنوان املصرح به ان
يبلغ الدائرة هبذا التغيري .
على الوزارات والدوائر احلكومية واملؤسسات الرمسية ان ختاطب الدائرة بطلب العنوان
مبوجب كتاب رمسي

منوذج العنوان املصرح به

املستفيدة من الخدمة
الفئات
ينوب عنهم.
إقرار من رب األسرة  /الزوجة او من

كتاب رمسي من الوزارات والدوائر احلكومية واملؤسسات الرمسية بطلب العنوان.

الفئات املستفيدة من الخدمة

مراجعة مكتب خدمة اجلمهور وتعبئة منوذج تقدمي اخلدمة اخلاص بالعنوان املصرح به واحلصول
على رقم الدور.
مراجعة موظف قبول املعامالت على الكاونتر الدخاهلا على قاعدة البيانات اخلاصة بربنامج العنوان
املصرح به .
حفظ املعامالت الواردة اىل املكتب يف ملفات خاصة
حفظ الكتب الواردة من الدوائر احلكومية واملؤسسات الرمسية مع الكتب الصادرة خبصوصها يف
اضابري خاصة .
حتول املعاملة اىل مكتب األرشفة الرشفة املعامالت املحفوظة .

رسوم الخدمة
ال تستوىف اية رسوم
الخدمة
سنتني من
املستفيدة
الفئات
التصريح بالعنوان.
ومل يتم
حال مرور
غرامة مقدارها  10دنانري يف
غرامة مقدارها  10دنانري يف حال مرور ثالثني يوم على تغيري العنوان ومل يتم التصريح به.

مالحظة:
• جيب ان يتم التوضيح للمواطن ان منوذج العنوان املصرح به يف حالة اختالفه عن مكان اإلقامة املثبت لدينا لن يظهر على الوثائق وان اعتماده لغايات
التبليغات القضائية واإلدارية واملالية الصادرة عن الوزارات واملؤسسسات احلكومية والرمسية.
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