
            
2016صادر في: كانون ثاني   

رشادات بشأن التصديق على المستندات السوريةا
إرشادات!

  تقوم السفارة بتصديق وثائق الشؤون المدنية (الحوال الشخصية) حصريا (وثائق ولدة, بيان زواج, عقد زواج, وما2015.12.01ابتدا من 
  التصديق على دفتر العائلة والشهدات المدرسية, والشهدات العليا والفادات الخرى), بسبب النزاعات في سورية الممكنليس منشابه ذلك. 

ل يمكن التحقق من صحتها وصحة محتواها 

 ل تقبل ". ظهرا الساعة الحادية عشرلغاية" يمكن تقديم المستندات المطلوب تصديقها من الثنين الى الخميس من الساعة الثامنة صباحا

 في بعض. من بعد الظهر عند الشباك الخارجي للسفارةالثالثة اليوم نفسه عند الساعة في يتم تسليم المستندات بالجمال . المستندات للتصديق يوم الجمعة

). من يوم الى يومي عمل(الحالت الفردية قد يستغرق التصديق على المستندات مدة أطول 

الوثائق التي تقدم من قبل شخص أخر غير صاحب العلقة ستستغرق مدة أطول.

:للتصديق على المستندات يتعين التي

 مجرد صورة).(وليسأونسخة طبق الصل صادرة عن جهة الصدار أصل المستندتقديم  •

  ترجمة المستند الى اللمانية بواسطة أحد المترجمين المحلفين في ألمانيا أو أحد المترجمين الحاصلين على إجازة بالترجمة في الخارج على أن •

بشكل ليمكن فصله عنها. المستند مرفقا 3ربطا3 بالترجمة اللمانية يكون
 بخاتم الخارجية السورية على ال= يكون تاريخ الخاتم يعود لما" الصل ممهورا(  أن يكون المستند مصدقا3 من قبل وزارة الخارجية السورية  •

.قبل تقديمه للسفارة للتصديق عليه )2012قبل العام 

:الرسوم

 يورو و ذلك للوثائق الرسمية العامة مثل وثائق الولدة، بيان 25لحكام قانون تحديد الرسوم الدارية بالخارج " تبلغ رسوم التصديق على المستندات وفقا

 يورو، على أن يتم تسديدها 45أما جميع باقي المستندات مثل الشهادات الدينية وعقد الزواج فتبلغ رسوم التصديق عليها . الزواج والطلق و وثائق الوفاة

 ، و ل يمكن تسديدونرجو سيادتكم مراعاة أن السفارة ل تقبل سوى الليرة اللبنانية. لسعر الصرف الساري عند التصديق" بالليرة اللبنانية و ذلك وفقا

بسبب اختلف سعر الصرف بين العملت سترد السفارة لكم الفرق المالي الذي دفعتموه عند استلمكم للوثائق واليصالت..الرسوم بأية عملة أخرى

ة مهمة:ملحظ

 2 او البند1 البند 25يتم تصديق الوثائق المطلوبة للم الشمل لفراد عائلة الحاصلين على حق اللجوء في المانيا(حاملي اقامة بناءعلى احكام المادة 
  مجانيا3! الرجاء احضار الوثائق المطلوب تصدقها مع الطلب. سيتم إعادة الوثائق بعد الحصول2015.09.15من قانون القامة أللماني) ابتدا3 من .

على قرار طلب لم الشمل. هذه المعلومات تطبق كذلك المر عند السفارات  اللمانية في تركيا حيث بامكانكم أيضا تصديق وثائقكم.
 للتمكن من تصديق الوراق مجاننا للم الشمل قبل تقديم الطلب عليكم إحضار نسخة عن قرار المحكمة العليا للهجرة واللجوء للحاصل على صفة لجئ في

المانيا.
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الحصول على خاتم التصديق من الخارجية السورية 

 لدى وزارة الخارجية في مدينة دمشق و المدن الكبرى مكاتب تابعة لها يقوم موظفوها بالتأكد من صحة التصديق على الوثائق السورية 

 و على هذا الساس يمكن. اذ يعد هذا المجال من المجالت التي ل زالت تعمل في سوريا. العامة، وذلك رغم التطورات التي تشهدها البلد

 أن التصديق على المستندات من قبل السفارة اللمانية في بيروت يتم فقط بعدجدير بالذكر . الفصل والتحقق من صحة المستندات
 ل يمكن التحقق لدى السفارة في بيروت من صحة تصديق المستندات العائدة تاريخ اختامها لما قبل .الحصول على خاتم تصديق الخارجية

 للقيام) الخ...أحد القرباء, محام(للمعلومات المتوافرة لدى السفارة فانه من الممكن أن يتم تفويض شخص آخر " ووفقا. 2012بداية العام 

 جدير بالذكر أن السفارة اللمانية في بيروت ل يمكنها تقديم توصيات صريحة في هذا. بالتصديق على المستندات لدى الخارجية السورية

.الشأن

 

اصدار وثائق رسمية سورية

 في العديد من الحيان" ال أنه يأتي الينا أيضا. ل تستطيع السفارة اللمانية في بيروت تقديم المساعدة للحصول على مستندات سورية

 و من خلل الممارسة العملية القنصلية تبين أن المستندات التي يتم). الخ...أقرباءمحامون، (أشخاص تم تكليفهم بالتصديق على الوراق 

 يورو بما فيه تكلفة الحصول على خاتم تصديق 100و  20ما بين ) حسب درجة الصعوبة(  التصديق عليها بتلك الطريقة تتراوح تكلفتها

.وقد يزيد هذا المبلغ في بعض الحالت الستثنائية, وزارة الخارجية السورية

 

:ارسال المستندات من المانيا او من الخارج

:المستندات المطلوبة في حال ارسال المستندات بالبريد للتصديق عليها
.كتابة خطاب صغير يتضمن موضوع الطلب .1

) Emailالكتروني (الفادة عن عنوان بريدي في ألمانيا بالءضافة الى عنوان بريد  .2
أو 
 عنوانعن ) سفارة المانيا التحادية في القاهرة على سبيل المثال(في حال ارسال المستندات عبر ممثلية المانية في الخارج  

) Email (بريدي لكم في الخارج بالءضافة الى عنوان بريد الكتروني

.اقرار بتحمل سداد الرسوم المطلوبة.3

  :  العنوان البريدي للسفارة
سفارة جمهورية ألمانيا التحادية

 16شارع 

المتن- الرابية 

 لبنان

 وتبلغ قيمة. في حال إرسال المستندات من ألمانيا فسيصلكم من بعد النتهاء من اجراءات التصديق فاتورة صادرة عن الخزانة العامة

 في حال ارسال المستندات من دول أخرى فسيتم التصال بكم من السفارة.  يورو (لكثرمن مستند) 3،50يورو او  3،20الرسوم البريدية 

.ويتم سداد الرسوم بالعملة المحليةعند الستلم. اللمانية لدى الدولة المعنية لستلم المستندات

   نطلب منكم  .   طويل، وذلك عبارة عن بضعة اسابيع في الغالب  "   ان التصديق من خلل ارسال المستندات عبر البريد يتطلب وقتا  :   ملحظة

     .  رجاء عدم السستفسار عن وضع معاملتكم
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