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سفارة في  كشف مفصل يظهر قيمة الرسوم الواجب استيفاؤها عند إجراء المعامالت القنصلية

 المملكة االردنية الهاشمية في لندن
 

 

 الرقم
 

 

 نوع المعاملة
 

 الرسوم القنصلية
 

وكذلك يعتبر منتهي اذا المنتهية الدائمة االردنية جوازات السفر أو تمديد صرف أو تجديد   .1

 يوم 180كانت المدة المتبقية لصالحية 

 

.00224£ 

 £00124. ادسة عشرهدائم لمن هو دون سن الساردني إصدار جواز سفر   .2

هي المدة إذا كانت المدة تيعتبر غير من)إصدار جواز سفر اردني دائم مدته غير منتهية   .3

 أو غير ممتلئ الصفحات (يوم  180المتبقية صالحة أكثر من 

 

.00424£ 

 424.00£ إصدار جواز سفر اردني دائم بدل تالف  .4
 

 £00524. لىدائم بدل فاقد للمرة األواردني إصدار جواز سفر   .5

 £001024. دائم بدل فاقد ألي مرة أخرى تلي األولىاردني إصدار جواز سفر   .6

 £0084. الدائماالردني اإلضافة أو التظهير على جواز السفر   .7

 £00216. إصدار وثيقة السفر االضطرارية  .8

 £24.004 سنتين لمدة  (غزةأبناء )ألول مرة مؤقت اردني إصدار جواز سفر   .9

 £24.004 لمدة سنتين (غزةأبناء )جواز سفر مؤقت  و تمديدتجديد أ  .11

 £24.008 لمدة خمس سنوات (غزةأبناء )جواز سفر مؤقت  تجديد أو تمديد  .11

أكثر  ةمدته صالح) مدته غير منتهية (غزةأبناء )تجديد او تمديد جواز سفر اردني مؤقت   .12

 أو غير ممتلئ الصفحات (يوم  180من 

 

£824.00 

 824.00£ بدل تالف سنتين أو خمس سنوات (غزةأبناء )سفر اردني مؤقت  إصدار جواز  .13

 بدل فاقد للمرة األولى سنتين أو خمس سنوات (غزةأبناء )إصدار جواز سفر اردني مؤقت   .14
 

£824.00 

 سنوات 5األولى سنتين أو  بعد المرةبدل فاقد  (غزةأبناء )إصدار جواز سفر اردني مؤقت   .15
 

.001224£ 

لمدة خمس  ( ضفة غربية)االردنية المؤقتة جوازات السفر أو تمديد تجديد صرف أو   .16

  يوم 180وكذلك يعتبر منتهي اذا كانت المدة المتبقية لصالحية المنتهية سنوات 

 

£824.00 

أكثر من  ةمدته صالح) مدته غير منتهية (غربيةضفة )إصدارجواز سفر اردني مؤقت   .17

 أو غير ممتلئ الصفحات  (يوم  180

 

£824.00 

 824.00£  (غربية ضفة) إصدار جواز سفر اردني مؤقت بدل تالف  .18

 824.00£ بدل فاقد للمرة األولى (غربية ضفة)إصدار جواز سفر اردني مؤقت   .19

 1224.00£ بدل فاقد بعد المرة األولى (غربية ضفة)إصدار جواز سفر اردني مؤقت   .21

 116.00£ عن كل ولد( ضفة أو غزة)ت اإلضافة أو التظهير على جواز سفر اردني مؤق  .21

 4204.00£ (15)طلب التخلي عن الجنسية األردنية بموجب مادة   .22

 2204.00£ (16)طلب التخلي عن الجنسية األردنية بموجب مادة   .23

 4004.00£ طلب العودة إلى الجنسية األردنية  .24

جت أردنيا بموجب طلب الحصول على الجنسية األردنية من قبل الزوجة العربية التي تزو  .25

 (8)المادة 

 

£1004.00 

طلب الحصول على الجنسية األردنية من قبل الزوجة األجنبية التي تزوجت أردنيا بموجب   .26

 (8)المادة 

 

£1004.00 

 68.00£ تنظيم الوكالة الخاصة  .27

 124.00£ تنظيم الوكالة العامة  .28
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طلب حسن السيرة والسلوك للمواطنيين   .29

 االردنيين

( يجب ان يكون المبلغ المرفق بالعملة االردنية فقط)دينار اردني  2

+Postal order £4.00 

 24.00£ طلب حسن السيرة والسلوك لغير المواطنيين االردنيين  .31

 124.00£ التعهد أو اإلقرار والكفاالت العدلية بما يخص األعمال التجارية  .31

ة وأي وثيقة أخرى بما فيها التعهد و رسوم وثائق األحوال الشخصية والشهادات العلمي  .32

 الكفاالت العدلية بما يخص األحوال الشخصية

 

£20.00 

 40.00£ لدولارسم خدمات الفاكس أو البريد االلكتروني لكافة   .33

 8.00£ تجديد/  بطاقة شخصية أول مرة   .34

 12.00£ بطاقة شخصية بدل تالف  .35

 20.00£ بطاقة شخصية بدل مفقود   .36

 8.00£ تجديد/  ول مرة دفتر عائلة أ  .37

 12.00£ دفتر عائلة بدل تالف  .38

 20.00£ دفتر عائلة بدل مفقود   .39

تقديم تعهد بتصحيح اسم العائلة في الهوية الفلسطينية أو اإلسرائيلية أو تصريح االحتالل   .41

 ليتطابق مع الجواز األردني وذلك عند عودته إلى الضفة الغربية

 

£20.00 

 68.00£ حجة التصادق  .41

 84.00£ تصديق المعامالت التجارية  .42

 20.00£ تصديق الوثائق الشخصية  .43

 20.00£ انذار عدلي  .44

 Gratis محضر تبليغ انذار عدلي  .45
 

ال يقدم من خالل السفارة إنما من خالل وزارة الداخلية واالحوال ( بموجب المادة الرابعة) طلب الجنسية األردنية  .46

 المدنية ضمن شروط

ال يقدم من خالل السفارة إنما من خالل وزارة الداخلية واالحوال ( بموجب المادة الخامسة) ألردنيةطلب الجنسية ا  .47

 المدنية ضمن شروط

ال يقدم من خالل السفارة إنما من خالل وزارة الداخلية واالحوال المدنية ( بموجب المادة الثانية عشر) سطلب التجن  .48

 ضمن شروط

ال يقدم من خالل السفارة إنما من خالل وزارة الداخلية واالحوال ( ادة الرابعةبموجب الم)رسوم منح الجنسية   .49

 المدنية ضمن شروط

ال يقدم من خالل السفارة إنما من خالل وزارة الداخلية ( بموجب المادة الثانية عشر)رسوم شهادة التجنس   .51

 واالحوال المدنية ضمن شروط

ال يقدم من خالل السفارة إنما من خالل وزارة الداخلية ( ة الخامسةبموجب الماد)رسوم منح الجنسية األردنية   .51

 واالحوال المدنية ضمن شروط

ال يقدم من خالل السفارة إنما من خالل ( بموجب المادة الخامسة وبنودها)منح الجنسية للمستثمر في المملكة   .52

 وزارة الداخلية واالحوال المدنية ضمن شروط

   

 60.00£ تأشيرة لسفره واحدة  .53

 90.00£ تأشيرة لسفرتين  .54

 180.00£ تأشيرة لعدة سفرات  .55

 7.50£ طلب تأشيرة  .56

 
 

  Kind regards 

  Consular Office         

  Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan           
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