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Deutsche Botschaft                                                     لمانيةألالسفارة ا  

Kairo                                                                                                القاهرة 

 

  

  صحة التوقيعالتصديق على ارشادات بشأن 

)صور( ر طبق األصلوالحصول على صو   
 

 (٢٠١٩ يناير)إصدار:                   

 

 

 التصديق على التوقيعات: -١

 

قام بالتوقيع على مستند ما في السفارة أو قام بالتصديق على توقيعه  ما قدتشهد السفارة بموجب هذا اإلجراء بأن شخص 

صديق على التوقيع هو اثبات شخصية الموقع وصحة الغرض من التوالسفارة.  أمام موظفيالموجود بالفعل على المسند 

 . فقط بحضور الموقع شخصياً إلى السفارة يمكن التصديق على التوقيعولهذا  توقيعه.

تعريف السفارة ينصب فقط على التوقيع وليس على مضمون المحرر نفسه، ولهذا ال يتم  تصديقأن  جدير بالذكر

 (.بخالف توثيق المحررات)وذلك  توقيعه على المستند الناتج عنالقانوني  األثربع يوقصاحب الت

 

 لمستندات التي يتكرر طلب التصديق على التوقيع عليها:ألنواع افيما يلي عرض 

 

 على عقد تم توقيعه في ألمانيا(  -قام بتفويض الغير جانب من نم -بالموافقة : اقرار الحق يعنياقرار بالموافقة )و -

 غاءلإلل ةالقابل التوكيالت -

 تسجيل البيانات في السجل التجاري -

 طلب الحصول على شهادة الصحيفة الجنائية -

 ن حق في الميراث ... إلخ.بالتنازل عاقرار   -

 )في اطار تقديم طلبات التأشيرة( ةالحسابات البنكية المجمد -

 

)من " لتصديق على التوقيعالشهادات واخالل خانة "من  على االنترنتحجز موعد من للتصديق على التوقيع يرجي 

 .، الدخول من مدخل قسم الجوازات والتصديقات(ص ٣٠.٠٩ص وحتى  ٣٠.٨األحد إلى الخميس من 

 تقديم المستندات التالية:ونرجو منكم 

 

 المستند المطلوب التوقيع عليه. -

 )أصل + صورة(جواز السفر أو بطاقة تحقيق الشخصية  -

بطاقة تحقيق الشخصية المصرية إلى اللغة األلمانية من قبل أحد المترجمين )يتعين ترجمة : يرجى مراعاة اآلتي

المترجمين المعتمدين على صفحة السفارة على االنترنت المعتمدين لدى السفارة. تجدون قائمة بأسماء 
www.kairo.diplo.de   

 .أو الشهادة قة يتعين تقديم العقد الذى تم ابرامهعند التقدم بعمل اقرار بالمواف -

 

 جهةالمستند من  بالضبط بحسب نوع يورو على األقل. ويتحدد المبلغ ٢٠التصديق على التوقيع بمبلغ  رسوم تبلغ

 .من جهة أخرى لكل محرر على حدهقيمة القانونية البحسب و

 

بالعملة المصرية فقط ووفقاً  لسعر و نقداً  تقدم بالطلبعند ال سداد الرسوم المستحقة يكونأن نرجو منكم مراعاة و

 السفارة األلمانية بالقاهرة بتحديده. خزينةالمعمول به في حينه والذي تقوم  الصرف
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اإلرشادات  فيرجى مراجعة وما يتعلق بالحسابات البنكية المجمدة أما فيما يتعلق باإلقرار بالتنازل عن حق في الميراث

 .بكل منهماالخاصة 

 

وذلك نظراً لكثرة الطلبات )االستالم من األحد إلى الخميس  في يوم العمل التالي لتقديم الطلباتيكون  استالم الشهادات

 .(لدى قسم الجوازات والتصديقات ص ١١:٣٠ص وحتى الساعة  ٠٠:١١من الساعة 

 

 

 :)نسخة طبق األصل( الحصول على صور طبق األصل -٢

 

تقدم طلبات الحصول على صورة طبق األصل في العادة فقط لدى مقدم الخدمات  ٢٠١٩مارس  ٣اعتباراً من يوم 

 ، ثم رفعها للسفارة.، حيث يتم هناك مراجعة استيفاء كافة المستندات المطلوبة للتقدم بالطلبTLScontactشركة 

 .TLScontactويكون االستالم في خالل ثالثة أيام أيضاً من خالل شركة 

 

 : "TLScontactخدمات "شركة اللالتصال ب 
 

  Website: https://de.tlscontact.com/eg/splash.php:  الموقع على شبكة االنترنت  

 https://de.tlscontact.com/eg/cai/inquiry.php?l=en:   لمأل االستمارة إلكترونيا  
 +٢٠ ٢٣٣ ٣١٣٣٠٣:    هاتف رقم  

 

 الالتينيةباللغة في حالة المستندات  وريو ١٠الخاصة بالحصول على صورة طبق األصل من المستند الرسومتبلغ قيمة 

 عن كل صحة إضافية(. يورو ١والتي يصل حجمها إلى عشر صفحات، وتفرض رسوم قيمتها 

يورو )في حالة المستندات باللغة العربية والتي يصل حجمها إلى عشر صفحات وتفرض  ١٥كما تفرض رسوم قيمتها 

 عن كل صحة إضافية(. يورو  ٥،١رسوم قيمتها 

يورو عن كل مستند يقدم  ٥سوف تحصل رسوم خدمة قيمتها  "TLScontact"شركة الخدمات كما يرجى التكرم بالعلم بأن 
شركة الخدمات لتصديق باإلضافة إلى رسوم التوثيق والتصديق األصلية. بديال عن ذلك يمكنكم عبر للتوثيق أو ا

"TLScontact"  طلب تحديد موعد لدى السفارة األلمانية لتقديم المستندات للتوثيق أو التصديق ، وفي هذه الحالة لن
ترة االنتظار سوف تكون أطول ، ألن عدد هذه تتقاضى الشركة رسم الخدمة ، إال أنه يتعين الوضع في الحسبان أن ف

 المواعيد سوف يكون محدودا. 
 

بالعملة المصرية فقط ووفقاً  لسعر و نقداً  عند التقدم بالطلب سداد الرسوم المستحقة يكونأن نرجو منكم مراعاة و

 السفارة األلمانية بالقاهرة بتحديده. خزينةالمعمول به في حينه والذي تقوم  الصرف

 

من األحد إلى يكون التي تم تقديمها مباشرة لدى السفارة  ةالمستندات الموثق استالمجو من حضراتكم مراعاة أن ونر

 .قسم الجوازات والتصديقاتالدخول من مدخل ص ١١:٣٠ص وحتى الساعة  ٠٠:١١الخميس من الساعة 
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