
(رینگیت) تعرفه(شخصیه احوال و سجالت به مربوط) الف: شرحردیف

121(تولد تاریخ از روز 15 تا) قانونی مهلت در شناسنامه صدور و والدت ثبت1

170(تولد تاریخ بعداز ماه 6 تا روز 16 از) قانونی مهلت از بعد شناسنامه صدور و والدت ثبت2

243(تولد تاریخ از ماه 6 از بعد) قانونی مهلت از بعد شناسنامه صدور و والدت ثبت3

170(سنی هر در) مدنی قانون (976) ماده (6) بند مشمول بانوان شناسنامه صدور و والدت ثبت4

146شناسنامه تعویض5

218(اول نوبت) فقدان از ناشی مجدد شناسنامه صدور6

437(دوم نوبت) فقدان از ناشی مجدد شناسنامه صدور7

728(آن از پس و سوم نوبت) فقدان از ناشی مجدد شناسنامه صدور8

243خانوادگی نام و نام تؽییر9

146سجلی سند اختالؾ  حل10

49 شناسنامه به عکس الصاق11

97تجرد گواهی صدور12

121ملی هوشمند کارت صدور13

243(اول نوبت) فقدان از ناشی ملی هوشمند کارت صدور14

340(دوم نوبت) فقدان از ناشی ملی هوشمند کارت صدور15

437(آن از پس و سوم نوبت) فقدان از ناشی ملی هوشمند کارت صدور16

82کشور از خارج در ایرانی اتباع ازدواج اجازه صدور17

146زناشویی پروانه صدور18

121ایرانی زن با ایرانی مرد ازدواج ثبت19

170خارجی اتباع با ایرانی اتباع ازدواج ثبت20

73ازدواج سند صدور21

243(زوجین حضور شرایط در) طالق ثبت22

315(مرکز از استعالم بدون یکطرفه) طالق ثبت23

558(مرکز مجوز با یکطرفه) طالق ثبت24

146 طالق سند صدور25

73زوجین از یکی درخواست به ازدواج یا و طالق سند از اصل برابر (کپی) تصویر26

کواالالمپور-  سفارت جمهوری اسالمی ایران 

( ه هیأت دولت 58006ت  /99333بر اساس مصوبه  )جذول تعرفه خذمات کنسولی 

1400/10/01تاریخ  اجرای نرخ جذیذ  از                                 (1)جذول شماره 

نرخ تعرفه و تصذیك اوراق و اسناد مربوط به اشخاص حمیمی و حمولی و معامالت اداری و لضائی در نماینذگیها
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(رینگیت) تعرفه

121نمایندگی در انگشتان آثار اخذ27

121پیشینه سو عدم گواهی صدور درخواست28

243اند داشته اقامت ایران در مدتی که خارجیانی پیشینه سو عدم گواهی صدور درخواست29

97(والدت گواهی) شناسنامه اول صفحه ترجمه30

146(شناسنامه کامل ترجمه ویا) تاهل گواهی صدور31

97نمایندگی در شناسنامه صدور عدم درصورت (اصاللت مهر درج) والدت گواهی ترجمه و تایید32

155 موقت امین یا قیم نصب33

49مادر ایرانی شناسنامه در خارجی فرزند نام کردن اضافه34

15(قطعه هر) ایرانی اتباع عکس تایید35

49قضایی مراجع به قضایی اوراق دارنده پاسخ ارسال36

170مجاز ؼیر عابرین برای خروجی صدور برای مجوز اخذ جهت مکاتبات انجام37

68برگ هر (فوت ثبت صورت در) فوت گواهی صدور38

146ها نمایندگی در کشتی موقت ثبت39

73سرپرستی تقاضانامه تصدیق40

49مربوطه گواهی صدور و نمایندگی در شرعی دایم ازدواج صیؽه اجرای41

243مربوطه گواهی صدور و نمایندگی در شرعی طالق صیؽه اجرای42

97محل مقامات بعنوان هوییت احراز گواهی صدور43

24انفرادی هویت الکترونیکی استعالم44

24نمایندگی رییس امضای با هویت احراز تایید45

243 کشور داخل به ایرانی ؼیر اتباع پیکر انتقال جهت مرکز با مکاتبه46
(رینگیت) تعرفه(مشمولین و گذرنامه به مربوط امور) ب: شرحردیف

485گذرنامه تعویض و صدور47

243 تمام سال دو از کمتر افراد گذرنامه اولین صدور48

1213مجاز ؼیر عابرین گذرنامه صدور49

873مفقود و مخدوش گذرنامه صدور50

1455 باال به دوم مفقود و مخدوش گذرنامه صدور51

970اول بار پناهندگان گذرنامه صدور52

97خارج به ایران از اقامت محل تؽییر53

97کشور از خروج آخرین تاریخ استعالم54

97تسهیالتی ؼیره و مشمولین خروج صدور55

97(نامه آیین (9 ماده) (الؾ) بند مشمولین استثنای به) عبور برگ صدور56

146 مشمولین ویژه خروج سوم بار برای مجوز دریافت تقاضای57
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(رینگیت) تعرفه

97خدمت خرید های کاربرگ روی بر مشمول امضای تایید58

97پزشکی معافیت های کاربرگ روی بر مشمول امضای تایید59

97رهبری معافیت های کاربرگ روی بر مشمول امضای تایید60

97کفالت معافیت های کاربرگ روی بر امضا هر تایید61

97سربازی خدمت انجام یا و معافیت کارت المثنی یا تعویض درخواست های کاربرگ روی بر امضا هر تایید62

97نفر هر برای (... و گذرنامه تایید روادید، تقاضای) خارجی های نمایندگی برای یادداشت صدور63
(رینگیت) تعرفه(تابعیت به مربوط امور) ج: شرحردیف

97پدر تابعیت به بقا اظهارنامه64

194پدر تابعیت به بقا سند65

146 تابعیت تحصیل اظهاریه66

243یورو (100) همراه هر ازای به تابعیت سند67

121پدر یا زوج سابق تابعیت قبول اظهاریه68

170پدر یا زوج سابق تابعیت قبول موافقتنامه69

121(بانوان) اصلی تابعیت به بازگشت درخواست70

121(بانوان) اصلی تابعیت به رجوع موافقتنامه71

97(بانوان) ایرانی اصلی تابعیت به بازگشت درخواست72

97(بانوان) ایرانی اصلی تابعیت به بازگشت موافقتنامه73

121زوج تابعیت اختیار  درخواست74

218زوج تابعیت اختیار موافقتنامه75

243تابعیت از خروج تقاضانامه76

1213یورو (100) همراه هر ازای به تابعیت از خروج سند77

97ایران اسالمی جمهوری تابعیت به بازگشت درخواست78

194ایران اسالمی جمهوری تابعیت به بازگشت سند79

170خارجی پدر و ایرانی مادر از متولد فرزندان تابعیت درخواست80

81
 ایرانی مادر از متولد فرزندان برای تابعیت درخواست یا مخالفت از نظرخواهی تجدید درخواست

(کشور وزارت تابعیت کمیسیون طرح)
340

1213خارجی تابعیت شناسایی سند82
(رینگیت) تعرفه(اموال و مالی امور) تجاری مدارک و اسناد تایید به مربوط امور). د: شرحردیف

83
 سرمایه های وآگهی رسمی روزنامه اساسنامه، ترازنامه،) ها شرکت سرمایه و اعتبار تصدیق

(ؼیره و نامه شرکت الشرکه، سهم و سهام گواهی عمومی، مجمع مطالبات صورت شرکت،
291

84

های گواهی بازرگانی، کارت مانند مدرک ارایه درصورت) بازرگانان سرمایه و اعتبار تصدیق

(ؼیره و بازرگانی مالکیت به مربوط های گواهی گذاری، سرمایه 
291
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(رینگیت) تعرفه

291ها شرکت نمایندگان نامه معرفی تصدیق85
(رینگیت) تعرفه کاال فروش رسید پیش یا صورتحسابردیف

97یورو 150 تا 1 از86

340یورو 1500 تا 151 از87

582یورو 7500 تا 1501 از88

1164یورو 15000 تا 7501 از89

2425یورو 75000 تا 15001 از90

4850باال به یورو 75001 از91
(رینگیت) تعرفه(شده تصدیق صورتحساب در مندرج مبلغ یا بها ذکر صورت در) کاال مقصد یا مبدا گواهی تصدیقردیف

97یورو 150 تا 1 از92

340یورو 1500 تا 151 از93

582یورو 7500 تا 1501 از94

1164یورو 15000 تا 7501 از95

2425یورو 75000 تا 15001 از96

4850باال به یورو 75001 از97

4850 صورتحساب تصدیق عدم یا بها ذکر عدم صورت در98

ردیف
 در مندرج مبلغ یا و بها ذکر صورت در) کاال بهداشتی گواهی کاال، بازرسی گواهی کاال، استاندارد گواهی کاال، بودن معیوب یا سالم تصدیق

(شده تصدیق صورتحساب
(رینگیت) تعرفه

243بورو 150 تا 1 از99

534یورو 150000 تا 151 از100

970یورو 1500000 تا 150001 از101

1940باال به یورو 15000001 از102

1940 صورتحساب تصدیق عدم یا و  بها ذکر عدم صورت در103
(رینگیت) تعرفهبها تعیین صورت در اموال یا دارایی مطالبات تملک، اسناد تصدیقردیف

73یورو 150 تا 1 از104

291یورو 1500 تا 151 از105

485باال به یورو 1501 از106
(رینگیت) تعرفهبها ذکر بدون اموال یا دارایی مطالبات، تملک، اسناد تصدیقردیف

485منقول ؼیر اموال یا امالک107
کاال بهای ارزش از نمایندگی تشخیص با منقول اموال108

109
وسیله به یا نمایندگی طریق از خارجی های دولت یا اتباع از متفرقه اشخاص مطالبات وصول

المللی بین قراردادهای یا دیپلماتیک اقدامات 
شده وصول مبلػ کل درصد 5 معادل

کاال خالص ارزش درصد 3

Page 4 of 6



(رینگیت) تعرفه

 لایر هزار پانصد هر ازای به منقول ماترک وصول و آوری جمع110

منقول ؼیر اموال وصول و آوری جمع111

آن موم و مهر و ترکه تحریر112

ؼیره و آالت ماشین منزل، اثاثیه قبیل از منقول اموال حفاظت113

.کنند می فوت کشور از خارج در علتی هر به که افرادی خسارت و بیمه دیه، اخذ الزحمه حق114

نمایندگی توسط ایرانی اتباع اموال فروش115

97 حقوقی و حقیقی اشخاص بین کار، قرارداد تصدیق116

97(مالی بار بدون) حقیقی اشخاص بین قرارداد، تصدیق117
(رینگیت) تعرفه(مالی بار با) حقوقی و حقیقی اشخاص بین قرارداد تصدیقردیف

97یورو 150 تا 1 از118

194یورو 1500 تا 151 از119

340باال به یورو 1501 از120
(رینگیت) تعرفه(متفرقه و کلی امور). ه: شرحردیف

97منقول ؼیر یا منقول اموال بذل نامه، رضایت تعهدنامه، اقرارنامه، انواع تصدیق121

97کشور از خارج در ایران اسالمی جمهوری های نمایندگی و دولتی دوایر مهر و امضا تصدیق122

146 خارجی دولتی دوایر و رسمی مراجع مهر و امضا تصدیق123

73(ایران اسالمی جمهوری اتباع) متفرقه اشخاص امضا تصدیق124

640منقول ؼیر اموال فروش یا انتقال و نقل برای وکالتنامه ذیل امضای تصدیق125

146منقول اموال فروش یا انتقال و نقل برای وکالتنامه ذیل امضای تصدیق126

127
 بازنشستگی، حقوق یا مستمری دریافت مانند موارد سایر برای وکالتنامه ذیل امضای تصدیق

ؼیره و منقول اموال خرید و قضایی بانکی، اداری، امور
97

243منقول ؼیر اموال خرید برای وکالتنامه ذیل امضای تصدیق128

97وکیل به وکالتنامه فسخ ابالغ129
(صفحه هر) (114) تا (85) بندهای در مندرج مدارک و اسناد رونوشت و بعدی های صفحه تایید130

131
 و سطر (25) صفحه هر) (صفحه هر) ها نمایندگی توسط اوراق ترجمه الزحمه حق

(.گردد می محاسبه کامل صفحه یک (درصد 50) سطر (15) از کمتر-  کلمه (15) سطر هر
194

73مراجعین درخواست به محل مقامات با مکاتبه132

73افراد شخصی درخواست صورت در (امضا و مهر) سند کردن اصل برابر (کپی) تصویر133

97 رانندگی گواهینامه تایید و ترجمه استعالم،134

121منزل لوازم ترخیص برای نامه صدور135

136
استانی دفاتر یا و مرکزی ادارات با تعرفه دارای موارد از ؼیره موضوعاتی در مکاتبه هرگونه

افراد شخصی درخواست به کشور داخل های سازمان یا و ها نمایندگی سایر یا و خارجه امور وزارت 
73

کاال خالص ارزش درصد3

مالی خالص ارزش درصد 7 معادل

 ماترک خالص ارزش درصد 5 معادل

بها جمع از درصد 7 نسبت به

نمایندگی دریافتی درصد 5 معادل

خالص درآمد از درصد 7 معادل
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(رینگیت) تعرفه

137

الکترونیکی سامانه از رهگیری شماره هر اخذ یا و خارجه امور وزارت به مربوط الکترونیکی سامانه در نام ثبت

97.پذیرد صورت خارجه وزارت کارمند توسط که متقاضی درخواست به خارجه امور وزارت به مربوط 

97پذیرد صورت خارجه امور وزارت کارمند توسط که متقاضی، درخواست به بنا خارجه امور وزارت روادید سامانه در نام ثبت138

97 داخلی مراجع سوی از صادره سند اصالت و صدور صحت تصدیق139

140

متقاضی درخواست به نمایندگی استقرار محل از خارج مکانی در خارجه امور وزارت کارمند توسط کنسولی خدمات ارایه

97(مذکور خدمت مصوب تعرفه بر عالوه) خارجه امور وزارت به مربوط الکترونیکی سامانه رهگیری شماره هر ازای به 

121آپوستیل گواهی الصاق و چاپ141

49مدارک و اسناد (پلمپ) موم و مهر142

146 وصیتنامه تصدیق و ثبت143

144
 الکترونیکی سامانه رهگیری شماره هر ازای به نمرات، ریز و دانشگاهی التحصیلی فارق مدارک آموزان، دانش تحصیلی مدارک تایید

خارجه امور وزارت به مربوط
116

145
هر ازای به ها تقدیرنامه افتخاری، دکتری تخصصی، یا و علمی دوره پایان شؽلی، ای، حرفه و فنی آموزشی، گواهی تایید

خارجه امور وزارت به مربوط الکترونیکی سامانه رهگیری شماره 
116

146(مالی بار بدون) مجلس صورت تصدیق و تنظیم تحریر،146

776(مالی بار با) مجلس صورت تصدیق و تنظیم تحریر،147

97مالی بار بدون و حقیقی افراد برای (ؼیره و اقامت تابعیت، نسبت،) گواهی انواع صدور148

24 نمایندگی در مدارک و اسناد روی بر استانی دفاتر یا و خارجه امور وزارت امضای و تاییدمهر149

73خارجی ذیصالح مراجع از ها آن بر مندرج امضای و مهر یا و خارجی مدارک و اسناد اصالت صدور، صحت استعالم150
 مکالمه زمان اساس بر مخابراتی خطوط بستر بر مشابه موارد یا و سواالت به پاسخگویی یا و تلفنی مشاوره151
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