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االجراءات الالزمة لتنظيم وكاالت خاصة وعامة 
The Jordanian Consulate can only issue power of attorneys in Arabic 
language. Those who do NOT read or understand Arabic can draft and sign 
their power of attorneys by a Registered UK Notary Public, then legalise it by 
the Foreign and Commonwealth Office, and finally by the Consulate. For 
legalisation, click here. 

يقوم القسم القنصمي بتنظيم الوكاالت بالمغة العربية حصرًا، إذا كنت ال تستطيع القراءة بالمغة  
كاتب بإمكانك تحرير الوكالة أمام . العربية وفيميا، فمن غير الممكن تنظيم الوكالة في القنصمية

 تصديقيا وبعد ذلك، وزارة الخارجية البريطانية  ثم تصديقيا من،  معتمد في المممكة المتحدةعدل
 .القنصمية عن طريق البريد المسجل أو شخصيًا بنفس اليوم دون الحاجة ألخذ موعد مسبقمن 

 .اضغط ىنالمتصديق، 
في حال تعذر عميك القدوم إلى القنصمية، أو كنت تسكن بعيدًا عن القنصمية، أو لم تستطع توفير  

بإمكانك الوثائق المطموبة أدناه، أو رغبت بتنظيم الوكالة دون الحاجة ألخذ موعد مع القنصمية، ف
وزارة الخارجية  ، ثم تصديقيا من  معتمد في المممكة المتحدةكاتب عدلتحرير الوكالة أمام 

القنصمية عن طريق البريد المسجل أو شخصيًا بنفس اليوم  تصديقيا من وبعد ذلك،  البريطانية
 .اضغط ىنا لمتصديق .دون الحاجة ألخذ موعد مسبق

أردني الجنسية، إذا لم يكن أحد  (الموكل أو الموكل إليو)يشترط أن يكون أحد طرفي الوكالة  
، ثم   معتمد في المممكة المتحدةكاتب عدل تحرير الوكالة أمامطرفي الوكالة أردنيًا فيجب 

القنصمية عن طريق البريد  تصديقيا من وبعد ذلك،  وزارة الخارجية البريطانية تصديقيا من
 .اضغط ىنا لمتصديق، .المسجل أو شخصيًا بنفس اليوم دون الحاجة ألخذ موعد مسبق

يتوجب عميك أن تكون مدركًا تمامًا لما يتضمنو النص القانوني لموكالة، وال تتحمل القنصمية  
 .مسؤولية شرح المحتوى القانوني لك

:  الوثائق المطموبة
 األردنيين، أو جواز سفر ساري المفعول  المفعول لممواطنين سارية المدنية األحوال بطاقة ىوية

 Travel)وال تقبل وثائق السفر البريطانية أو غيرىا من وثائق السفر  لغير األردنيين
Documents). 

 الشخص المراد توكيمو في األردن، أو صورة عن جواز سفره إذا كان غير أردني صورة عن ىوية. 
 اضغط ىنافي حال طمب وكالة عامة : نص الوكالة. 
 وليس ليا عالقة بالشركات أو في حال طمب وكالة خاصة ال تتعمق ببيع العقارات أو المركبات 

 Word document-soft)، يرجى تزويدنا بالنص المطموب بشكل نسخة إلكترونية المؤسسات
copy )ضغط ىناا .
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أو التنازل عن أو توزيع حصص  حجز أو رىن أو في حال طمب وكالة خاصة تتعمق ببيع 
 لمحصول عمى ضغط ىناا،  أو ليا عالقة بالشركات أو المؤسساتالعقارات أو المركبات

بإمكانك تحرير الوكالة أمام أو إذا لم تتمكن من توفير ىذه الوثائق المطموبة ف. الموافقات المطموبة
 وبعد ذلك،  وزارة الخارجية البريطانية ، ثم تصديقيا من معتمد في المممكة المتحدة كاتب عدل

القنصمية عن طريق البريد المسجل أو شخصيًا بنفس اليوم دون الحاجة ألخذ موعد تصديقيا من 
 .اضغط ىنا لمتصديق، .مسبق

  
:  طريقة التقديم

  يرجى إرسال الوثائق أعاله إلى البريد اإللكتروني(Consulate.london@fm.gov.jo) مع ،
. ضرورة بيان رقم الياتف

  ساعة عن طريق البريد اإللكتروني وتزويدكم بأقرب موعد ممكن48سيتم الرد خالل  .
 يتوجب عميكم الحضور شخصيًا في الموعد المحدد، مع ضرورة إحضار بطاقة ىوية األحوال 

 .المفعول لألردنيين، أو جواز سفر ساري المفعول لغير األردنيين سارية المدنية
 : الرسوم

 (34.60£): رسوم الوكالة الخاصة.                 (63.20£):  رسوم الوكالة العامة   
 : طريقة الدفع

. ، وليس نقداً (Amexباستثناء )حصرًا  يتم الدفع بالسفارة من خالل البطاقة البنكية
 

 . خالل نفس يوم المراجعة4-2:30   يتم تسميم الوكالة ما بين الساعة : مدة انجاز المعاممة
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