السفـــــارة األلمانيــــة عمـــــان
التـصديقــــات (على الشهادات ،النسخ ،التواقيع)

يرجى االنتباه الى ضرورة حجز موعد مسبق من خالل "نظام حجز المواعيد االلكتروني" على موقع
السفارة االلمانية ) (www.amman.diplo.deلغايات توثيق/تصديق الشهادات االردنية التي ستستخدم
الحقا في المانيا وكذلك للمصادقة على الصور والتواقيع .الحجز المناسب يتم إمــــا في فئـة:
" جوازات السفر االلمانية وشـؤون قنصلية أخرى  -تصديق الوثائق االردنية الستخدامها في
المانيا وتصديـق الصور" ،

أو في فئـة:

" جوازات السفر االلمانية وشـؤون قنصلية أخرى  -المصادقة على التواقيع".
 .1توثيـق (التصديق على) الشهـادات االردنيـة الرسمية
تقوم السفارة االلمانية في عمان بتوثيق (المصادقة على) الشهادات الرسمية االردنية إلعطائها الصفة
القانونية في المانيا واستخدامها هناك .أما الشهادات االلمانية التي ستستخدم في االردن فإن السفارة ال
تقوم بالمصادقة عليها ،إذ أن ذلك هو من اختصاص السفارة االردنية في برلين.
وينبغـي هنا مراعــاة االمـور التاليـــة:
 يتم توثيـق/المصادقة على الشهادات االصل فقط  ،وال يتم توثيـق الشهادات المغلفة (المكبوسة
بطبقة نايلون) حراريا وال على النسخ (الصور).
 الشهادات والوثائق المراد توثيقها والمحررة باللغة العربية ينبغي أن تكون مرفقة بترجمتها الى
اللغة االلمانية عند تقديمها ،قائمة المترجمين المعروفين لدى السفارة تجدونها على موقع السفارة
على االنترنت .في حال اشتراط مكاتب االحوال االلمانية تقديم ترجمة أحد المترجمين المحلفين
فإن ذلك ال يمكن اجراؤه اال في المانيا .في هذه الحالة فقط يمكن تقديم هذه الشهادات
لتوثيقها/المصادقة عليها دون الحاجة إلرفاق ترجمتها (يرجى عندها االشارة الى ذلك لدى شباك
المراجعين) .أما الشهادات والوثائق المحررة باللغة االنجليزية فإنها ال تحتاج الى ترجمة.
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 كافة الشهادات والوثائق المنوي تقديمها ينبغي بداية تصديقها من الدائرة االردنية المختصة
األعلى مرتبة ،ثم من وزارة الخارجية االردنية ،وذلك قبل تقديمها للسفارة.
 وينبغي ان يكون ختـم تصديق وزارة الخارجية االردنية مملوءا بالكامل ومستوفي البيانات.
 يمكن رفض اجراء التصديق في حال ظهرت هناك شكوك حول الشهادة ،او تم االشتباه بانه سيتم
من خالل التصديق عليها استخدامها ألغراض غير مشروعة.
 ال يمكن التصديق على/توثيق الشهادات الصادرة من بلدان اخرى غير االردن ،وهذا يسري
ايضا على الوثائق االلمانية (انظر في االعلى).
 ان إحضار الوثائق وعمل التصديقات الالزمة لها قبل تصديقها من السفارة هي ايضا ليست من
اختصاص السفارة .وعند الضرورة يمكن تكليف احد االشخاص من االقارب او المعارف او
محامي بالقيام بهذه االعمال.
 .2التصديق على النسخ (الصور)
باإلمكان تصديق نسخ (صور) الوثائق األردنية وكذلك األلمانية (وفي بعض الحاالت االستثنائية ايضا
وثائق صادرة من دول أخرى).
يرجى احضار فقط الوثائق األصلية .سوف يتم عمل النسخ (الصور) من الوثائق في السفارة
وينبغي تقديم كل من الوثيقة االصل باإلضافة الى النسخ (الصور) عنها المطلوب تصديقها .يتم قبول
النسخ المطابقة فقط بدون أي طوابع  /توثيقات إضافية.
ضا.
يرجى التأكد من تصوير  /نسخ الوجه اآلخر من المستندات (في حالة وجود أختام أو بيانات) أي ً
ويمكن أيضا تقديم طلب توثيق/تصديق الشهادات وتصديق النسخ (الصور) بواسطة شخص آخر شريطة
تقديم توكيل بسيط بذلك باالضافة الى صورة عن جواز سفر صاحب الوثائق .ويتم استالم المستندات
المصدقة في اليوم التالي (من األحد إلى األربعاء).
على أن يتم تقديم أوراق ومستندات شخص واحد فقط لكل موعد.
 .3المصادقة على التواقيع
ما دامت المعامالت القانونية المنوي القيام بها في المانيا تتطلب تصديقا رسميا على التوقيع ،فانه
باإلمكان اجراء هذه المصادقة لدى السفارة .لهذا الغرض من الضروري حضور الشخص المطلوب
Stand: 05/2022

Hausanschrift: Benghazi Str. 25 Jabal Amman Postanschrift: P.O.Box 183, Amman 11118,
E-Mail: info@amman.diplo.de
Internet: www.amman.diplo.de
Telefon + 962-6-5901 170
Telefax + 962-6-5901 235

مصادقة توقيعه شخصيا للموعد .ويجب على هذا الشخص اثبات شخصيته بواسطة هوية رسمية تحمل
صورة شخصية له (مثل جواز سفر او الهوية الشخصية).
واذا كانت المصادقة على التوقيع تخص أمورا تجارية (مثل تعيين مدير تنفيذي) فانه من الضروري جدا
التواصل قبلها مع السفارة على العنوان .info@amman.diplo.de
وفي حال كانت المصادقة على التوقيع تتعلق بمسألة عقـار فينبغي ،اضافة الى التوكيل او تصريح
الموافقة ،تقديم عقـد قطعة االرض المعنية.
الرسـوم هي كاآلتـي:
 تصديق الشهادات العامة  29,69يورو
 تصديق النسخ (الصور) من الوثائق بغض النظر عن عدد صفحات الوثيقة 24,37 :يورو
 تصديق توقيع واحد أو أكثر في ختم التصديق 56,43 :يورو
وتدفع الرسوم نقدًا بالدينار األردني حسب سعر الصرف.

حررت وفق المعلومات المتوفرة وقت صياغة
استبعاد المسؤولية :إن كافة البيانات الواردة في هذا المنشور االرشادي قد ّ
هذا النص .لذا ال يتم تحمل مسؤولية اكتمال وص ّحة هذه البيانات ،خاصة بسبب احتمال حدوث تغييـرات في تلك االثناء.
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