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 قائمة المعلومات الخاصة بتصديق المستندات السورية

 

 

 VFSحجز مواعيد التصديق على اإلنترنت عبر موقع 

 

  .حجز مسبقا  موعد ي  حصراً بموجب  VFS Globalتصديقها إلى شركة  المراديتم تسليم المستندات 

 

الحاالت الفردية قد  ضعمل ابتداًء من الثانية بعد الظهر. في بعي بعد تسليمها بيوم   VFS Globalباإلمكان استالم المستندات مصدقةً في مقر 

 تطول فترة المعاملة لتصل إلى ثالثة أو أربعة أيام عمل.

 

 األلماني.القانوني يها من قبل الّسفارة، وإّّل ستصبح غير صالحة لالستخدام في المجال ليُمنع فصل المستندات الُمَصاَدق ع

 
 إرسال المستندات للتصديق بالبريد من ألمانيا

 

، التي VFSفي بيروت. تُرس ل المستندات إلى  Global VFS من خالل مركز خدمات حصراً م تصديق جميع المستندات المراد تصديقها تي

، لكن من دات المرس لة بالبريد من ألمانيامن غير الضروري حجز موعد لتصديق المستن بدورها ترسل المستندات إلى السفارة ليتم تصديقها.

  .اإللكتروني VFS موقعالواردة على الضروري التقيد بجميع الشروط الخاصة 

 

عند إرسال المستندات  اإللكتروني VFS موقعو البريدقائمة المعلومات الخاصة بتصديق المستندات السورية بواسطة طالع على إلالرجاء ا

 .للتصديق من ألمانيا

تقريباً، وقد تطول هذه المدة عند أي  يعباأسستة المعاملة  إجمالي مدةتقوم السفارة بتصديق المستندات بحسب ترتيب وصولها إلى السفارة، ويبلغ 

تفّهم تأخير بريدي باالتجاه ين أو عند ازدياد الطلب على هذه الخدمة. ما باإلمكان تسريع تصديق أي مستند بشكل استثنائي، لذا ترجو السفارة 

 التصديق.لإلستفسار عن وصول المستندات والتقدم في معاملة  VFSيرجى التواصل مباشرةً مع أصحاب العالقة. 

 

 تسليم المستندات للتصديق على الشباك في قسم التأشيرات

من قانون اإلقامة  25تصديق المستندات الضرورية لطلبات لم الشمل إلى المتمتعين بالحماية في ألمانيا بحسب البند ين األول والثاني من المادة 

يرات. تصديقها عند تقديم طلب التأشيرة على الشباك في قسم التأش المراد. الرجاء تسليم المستندات 15.09.2015األلماني مجاني بالكامل منذ 

، وتُعاد المستندات األصلية المصدقة إلى اصحابها بعد صدور الجواب بشأن من غير الضروري في هذه الحالة حجز موعد إضافي للتصديق

 طلبات التأشيرة الخاصة بهم.

 

 ؟القابلة للتصديقما هي المستندات 

 

  التابعة لدائرة األحوال الشخصية البوابة اإللكترونيةبيانات القيد الشخصية والعائلية الصادرة عن  

 ،ًإذ من غير الممكن تصديق نسخة عنه يجب إرسال المستند أصليا  

  ل عن النسخة( من إلى األلمانيّة  )ال تُفص  ترجمة المع  ةرف قم، على أن تكون تلك النسخة نهمع نسخة ع المستند األصليسلّم ييجب أن

 .محلفقبل مترجم 

  يجب أن يحمل المستند مصادقة وزارة الخارجية السورية، وتقبل السفارة فقط بالمصادقات والمستندات الصادرة إبتداًء من

 .تنتهي صالحية خاتم المصادقة الخاص بوزارة الخارجية السورية بعد ستة أشهر ال. 01.01.2012

 

حصرا   تنبيه: تستوفي السفارة رسوم التصديق بالدوالر األميركي  

https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_category.do?locationCode=beir&realmId=729&categoryId=1279
https://visa.vfsglobal.com/lbn/en/deu/apply-for-legalizations
https://beirut.diplo.de/blob/2033478/9df32d660d0ffe5e635495084df3fcc4/checkliste-legalisation-syr-data.pdf
https://visa.vfsglobal.com/lbn/en/deu/apply-for-legalizations


 

Kontakt: Deutsche Botschaft Beirut: Nähe Jesus & Mary High School, Rabieh, Tel.: 00961 (0) 4935 0-00 oder -04 oder -34, 

Fax: 00961 (0) 4935 0-01 oder -02 

info@beir.diplo.de 

 

في محافظة الحسكة  المدنيةباإلمكان تصديق المستندات الصادرة عن مديرية األحوال  تنبيه بشأن المستندات الصادرة في محافظة الحسكة!

وأن تكون ُمرفقة بترجمة محلفة إلى األلمانية وأن لذلك ، شرط أن تكون صادرة عن البوابة اإللكترونية المخصصة 01.05.2019إبتداًء من 

 .تحمل خاتم المصادقة من وزارة الخارجية السورية

 

 مستندات غير القابلة للتصديق؟ما هي ال

 

، وال المستندات الصادرة في 18.11.2016ق السفارة في بيروت المستندات الصادرة في محافظات دير الزور وإدلب والرقة بعد تاريخ ال تصدّ 

 التي سبق أن صدقتها.و. تعترف السفارة بكل المستندات الصادرة عن هذه المحافظات )أنظر أعاله( 01.05.2019محافظة الحسكة إبتداًء من 

 

المذكورة استصدار مستندات جديدة من المديرية العامة لألحوال المدنية  بإمكان مقدمي الطلبات الذين يحملون مستندات صادرة في المحافظات

 .على سبيل المثال في دمشق

 

 :ستندات التاليةتصديق المتعتذر السفارة عن 

 

 )دفتر العائلة )البطاقة األسرية 

 صادرة منذ زمن طويلبطاقة األسرية( أو إلى مستندات المستندات التي تستند المعلومات فيها إلى دفتر العائلة )ال 

  ،فادات، شهادات عزوبية، سجالت عدلية وبيانات أخرى(إالمستندات غير الشخصية )شهادة جامعية 

  الصادرة عن محاكم أو جهات دينيةعقود/صكوك الزواج 

  المستندات المطبوعة على أوراق بيضاء )وال على األوراق الزرقاء التي تحمل شعار النسر في وسطها(، كبيانات القيد الفردية والعائلية

 .الخاصة بالالجئين الفلسطينيين

 تصديقه معبأة إلكترونياً، وال تصدق  المرادة في المستند المستندات الُمعبأة أو الُمعدلة باليد: يجب أن تكون جميع المعلومات الوارد

السفارة أي مستند يشمل تصحيحاً يدوياً أو باآللة الكاتبة بعد صدوره عن البوابة اإللكترونية، حتى ولو كان التصحيح يحمل خاتم تاريخ 

 أو توقيع أو خاتم موظف.

 

 الرسوم

 

ل في يوم التصديق 28,11يبلغ رسم التصديق عن كل مستند   30,00)ما يعادل  يورو، يُدفع بالدوالر األميركي بحسب سعر الصرف المتداو 

بالدوالر األميركي تستوفيان الرسوم  VFS Globalإلى أن السفارة و إلنتباها. الرجاء (2.20207.10دوالراً أمريكياً بحسب سعر الصرف في 

 .حصراً 

  

 الخارجية السوريةالمستندات لدى وزارة على مصادقة ال

 

لمصادقة لوزارة الخارجية السورية العديد من المكاتب التي تمثلها في مختلف المدن السورية باإلضافة إلى مقرها في دمشق، حيث باإلمكان إتمام ا

ق السفارة األلمانية  تصد  العلى المستندات لدى بعض الموظفين المخولين بذلك. كما يجوز إتمام هذه المصادقة لدى السفارة السورية في بيروت. 

 أية مستندات لم تصادق عليها وزارة الخارجية السورية!

 

، ويجب أن يكون خاتم المصادقة وتوقيع الموظف 2012تقوم السفارة فقط بمعاينة المصادقات على البيانات الشخصية إبتداًء من بداية العام 

وللمقارنة مع المعلومات المتوفرة لدى السفارة عن موظفي المصادقات المعتمدين لدى وزارة كامل ي الوضوح وقابل ين للقراءة  المختص بجانبه

بالوكالة بواسطة المحامين أو األقرباء مثالً، وتعتذر السفارة عن إعطاء  باإلمكان بحسب معرفة السفارة إتمام هذه المصادقات. الخارجية السورية

 .أية توصيات أو إرشادات في هذا الصدد

 

ه تذر السفارة األلمانية في بيروت عن التدخل لدى السلطات السورية للمساعدة على استصدار أية مستندات رسمية. باإلمكان في الكثير من هذتع

  األقارب للمساعدة.اإلستعانة بالحاالت توكيل المحامين أو 

  

 

 


