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 تصديق المستندات وتوثيق التوقيع الشخصي

 

لمانية على موقع السفارة األ لكترونينظام حجز المواعيد اإلمن خالل متاحة الشخصي التوقيع  توثيقأن مواعيد لى إ يرجى االنتباه

)/http://www.amman.diplo.dewww.amman.diplo.de( .بالحضور إلى السفارة شخصيًا ، 

 VFSلدى مكتب تصديق المستندات األردنية ونسخ عنها الستخدامها في ألمانيا، يرجى حجز موعد  لغايات أما

(https://visa.vfsglobal.com/jor/en/deuوالتواجد في مقر المكتب ال ،).كائن في البركة مول  

 

 ة الرسميةـردنياأل الشهـادات تصديق .1

الشهادات  أما لمانيا.في أ عند استخدامهاإلعطائها الصفة القانونية ردنية األالرسمية  الشهاداتبتصديق عمان في لمانية السفارة األتقوم 

 ردنية في برلين.األن ذلك هو من اختصاص السفارة ، إذ أبتصديقهاال تقوم ن السفارة فإ ردنفي األ الُمراد استخدامهالمانية األ

 

 :ما يلياة ــمراع يـوينبغ

 

 وليس نسخة طبق األصل عنها، شريطة أن يكون ، فقط يةصلاأل / المستندات الشهادات لغايات التصديق، يجب تقديم

  .احراريً  فمغل  المستند / الشهادة غير 

 يمكن لمانيةاأل اللغة لىإ ترجمتهاب ةرفقم تكونالعربية شريطة أن  يمكن تصديق المستندات والشهادات الصادرة باللغة .

لمانية تقديم ل اشتراط مكاتب األحوال األفي حا .اإللكتروني المترجمين على موقع السفارةبأسماء قائمة  االطالع على

ط يمكن تقديم هذه الشهادات الة فقلمانيا. في هذه الحال يمكن إجراؤه إال في أترجمة أحد المترجمين المحلفين فإن ذلك 

بإبراز إثبات خطي من مكتب األحوال األلمانية في هذا  إرفاق ترجمة، وتوضيح ذلك لموظف السفارة دون لتصديقها

 . ترجمتها إلى اللغة األلمانيةلى حاجة إال فنجليزية الصادرة باللغة اإللشهادات والوثائق بالنسبة ل أما الخصوص.

  قبل تقديمها  ،ردنيةمن وزارة الخارجية األثم المستندات من الدوائر األردنية المعنية أوالً،  /ت الشهادايجب تصديق جميع

 . األلمانية لسفارةموعد تصديق ال

  معبأ بكامل البيانات ومستوفي الشروط.ردنية الخارجية األ وزارة م تصديقـختيجب التأكد أن  

 عليها تصديقمن خالل السيتم نه شهادة، او تم االشتباه بأك حول الوشك ظهرت في حال التصديق جراءإ يمكن رفض 

 ألغراض غير مشروعة. استخدامها

  انظر أعاله لمانيةا على الوثائق األيضً يسري أوهذا ردن، من بلدان أخرى غير األالصادرة دات الشهاتصديق ال يمكن() . 

 وعند الضرورة .اختصاص السفارة من ليس ارةقبل تصديقها من السف لها التصديقات الالزمة عملحضار الوثائق ون إإ 

 . عمالبهذه األ مبالقياو محامي األقارب أو المعارف أ حديمكن تكليف أ
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    نسخ طبق األصل .2

)وفي بعض الحاالت االستثنائية أيضا وثائق صادرة من دول  لمانيةاألكذلك ردنية والوثائق األيمكن عمل نسخ طبق األصل عن 

 وذلك بتقديم المستند األصلي فقط، وستقوم السفارة بدورها بعمل النسخ وتصديقها. أخرى(، 

 

في حال عدم تمَكن صاحب المستندات من الحضور شخصيًا إلى الموعد، يمكن حضور طرف ثالث بموجب وكالة خطية وإبرازها  

 مع نسخة عن جواز سفر صاحب المستندات الُمراد تصديقها. 

 

 أو نسخ طبق األصل( في الموعد الواحد. األصل شخص واحد وعمل إجراء واحد )إما تصديقيتم تصديق مستندات 

 

  توقيع الشخصيتوثيق ال .3

 جراءعمل هذا اإلنه باإلمكان إف ،الشخصي التوقيعا على رسميً  توثيقًالمانيا تتطلب القانونية المنوي القيام بها في أ المعامالت ما دامت

)مثل جواز سفر شخصيته ، وإبراز ما يثبت للموعد اتوقيعه شخصيً  توثيق الُمرادحضور الشخص ب ، يجلهذا الغرض .لدى السفارة

 (. الشخصية و الهويةأ

ا التواصل جدً نه من الضروري جارية )مثل تعيين مدير تنفيذي( فإت اأمورً  تخصالشخصي  على التوقيع التوثيق ذا كانت الغاية منوإ

 .info@amman.diplo.deالسفارة على العنوان مع ُمسبقًا 

 

تقديم  -إضافة إلى التوكيل أو تصريح الموافقة  -ار، فيجب ـعقمسألة تتعلق ب الشخصي على التوقيع كانت الغاية من التوثيقوفي حال 

 رض المعنية.د قطعة األـعق

 

 ي:ـتوم هي كاآلـالرس

 

 يورو  29,69 الرسمية األصلية: دات/ المستن تصديق الشهادات 

  يورو   24,37: المستند / الشهادةبغض النظر عن عدد صفحات  نسخ طبق األصلتصديق 

  يورو  56,43التصديق:  ختمواحد أو أكثر في توثيق توقيع شخصي 

 

 .صرف العمالت المعتمد في السفارة في حينه ردني حسب سعرتدفع الرسوم نقًدا بالدينار األ

 دينار عن كل نسخة طبق األصل. 11دنانير عن كل تصديق، و  7قدرها  VFSكما تدفع رسوم إضافية لدى مكتب 

 
عن أي تعديالت أو إضافات قد تطرأ على  د جميع البيانات الواردة في هذه النشرة التعريفية إلى المعلومات المتوفرة لدى السفارة حتى تاريخ كتابة النشرة. السفارة غير مسؤولةتستن

  مضمون هذه النشرة بعد هذا التاريخ.
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