كشف مفصل يظهر قيمة الرسوم الواجب استيفاؤها لمختلف الخدمات القنصلية التي تقدمها البعثة
والمدة التقديرية إلنجازها حسب أيام العمل وفي حال إكتمال جميع األوراق والشروط المطلوبة
المدة التقديرية

باليورو

نوع المعاملة
إصدار أو تجديد أو تمديد جواز سفر دائم

 5أيام

224

إصدار جواز سفر دائم لمن هم دون السادسة عشرة

 5أيام

124

 5أيام  -شهرين

424

تجديد جواز سفر دائم غير منتهي المدة أو غير ممتلئ الصفحات

 5أيام

424

تجديد جواز سفر دائم غير منتهي المدة وممتلئ الصفحات

 5أيام

104

إصدار جواز سفر دائم بدل فاقد للمرة األولى مع تصديق كفالة عدلية

 5أيام  -شهرين

544

إصدار جواز سفر دائم بدل فاقد ألي مرة تلي المرة األولى مع تصديق كفالة عدلية

 5أيام  -شهرين

1044

إصدار جواز سفر مؤقت ( 5سنوات) للمرة األولى أو تجديده

أسبوع  -أسبوعين

824

إصدار جواز سفر مؤقت (سنتين/غزة) للمرة األولى أو تجديده

أسبوعين  -شهرين

424

إصدار جواز سفر مؤقت بدل التالف مع تصديق كفالة عدلية

 5أيام  -شهرين

844

اصدار جواز سفر مؤقت ( 5سنوات أو سنتين) بدل الفاقد للمرة األولى

 5أيام  -شهرين

824

اصدار جواز سفر مؤقت ( 5سنوات أو سنتين) بدل الفاقد ألي مرة تلي المرة األولى

 5أيام  -شهرين

1224

تجديد جواز سفر مؤقت ( 5سنوات أو سنتين) غير منتهي المدة

أسبوع  -أسبوعين

824

دفتر العائلة (إصدار  /تجديد  /بدل فاقد  /بدل تالف)

أسبوعين  -شهرين

8

إصدار وثيقة سفر اضط اررية

يوم واحد

216

تثبيت محضر زواج

يوم واحد

88

 3أشهر  -سنتين

2004

إصدار وثيقة التخلي عن الجنسية األردنية عند ورود الموافقة على التخلي

يوم واحد

200

اصدار شهادات قنصلية عن البعثة

يوم واحد

44

التعهد أو االقرار بما يخص األعمال التجارية والكفاالت العدلية

يوم واحد

124

تصديق معامالت تجارية

يوم واحد

84

تصديق معامالت األحوال الشخصية

يوم واحد

20

تنظيم وكالة خاصة

يوم واحد

68

تنظيم وكالة عامة

يوم واحد

124

أسبوعين  -شهر

24

شهر تقريبا

24

يوم واحد

67.50

تأشيرة لسفرة واحدة للجنسيات المقيدة

أسبوع  -أسبوعين

67.50

تأشيرة لسفرتين للجنسيات غير المقيدة

يوم واحد

97.50

أسبوع

187.50

 55دقيقة

0

إصدار جواز سفر دائم بدل التالف

طلب التخلي عن الجنسية األردنية

شهادة حسن سيرة وسلوك
شهادة عدم محكومية
تأشيرة لسفرة واحدة للجنسيات غير المقيدة

تأشيرة لعدة سفرات للجنسيات غير المقيدة
تصديق فواتير وشهادات المنشأ وشهادات الصحة

