تصديق المعامالت التجارية والشخصية

مالحظات هامة:
 إن تصديق األوراق من القنصمية يتضمن فقط المصادقة عمى صحة التوقيع والختم الموجود ،من الجية
التي قامت بتصديق المعاممة قبمنا .وعميو ،فإن تصديق األوراق من قبمنا ليس دليالً عمى صحتيا أو
أصالتيا.
 ال تصادق القنصمية عمى أي من األوراق التي تخالف القانون األردني.
 ال تصادق القنصمية األردنية عمى أي وكالة تتضمن بيع أر ٍ
اض أو ممتمكات خارج المممكة األردنية
الياشمية.
الوثائق المطلوبة :
 لنتمكن من تصديق أية وثيقة في القنصمية ،يتوجَّب تصديق المعامالت أوالً من خالل جية واحدة فقط من الجيات
أدناه وذلك وفقا لمكان إصدار الوثيقة:

 oو ازرة الخارجية البريطانية لموثائق الصادرة من المممكة المتحدة .انقر ىنا
 oو ازرة الخارجية اإليرلندية لموثائق الصادرة من جميورية إيرلندا .انقر ىنا
 oو ازرة الخارجية اإليسمندية لموثائق الصادرة من أيسمندا .انقر ىنا

 oغرفة التجارة العربية-البريطانية لموثائق التجارية الصادرة من المممكة المتحدة .انقر ىنا
 oغرفة التجارة العربية-اإليرلندية لموثائق التجارية الصادرة من جميورية إيرلندا  .انقر ىنا
 oو ازرة الخارجية االردنية لموثائق الصادرة م ن المممكة األردنية الياشمية .انقر ىنا
طريقة التقديم :
 يمكن تقديم المعامالت لمتصديق بدون أي موعد مسبق من خالل:

 oشخصيا أو عن طريق وكيل أو مكتب في مبنى القنصمية أيام الدوام الرسمي ما بين الساعة .13:00 - 10:00
أو
 oعن طريق إرسال المعامالت بالبريد المسجل إلى العنوان التالي:
)(Consulate Section, 6 Upper Phillimore Gardens, London, W8 7HA
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والتأكد من إرسال الوثائق أدناه :
 المعاممة األصمية المختومة

 إيصال الدفع اإللكتروني .لمدفع عبر اإلنترنت انقر ىنا
 ظرف بريدي فارغ ومدفوع مسبقًا وذلك إلرجاع المعاممة عند اكتماليا.

( )a pre-paid self-addressed special delivery envelope for the sufficient weight

الرسوم المطلوبة :

 لتصديق الوثائق التجارية  £63.20لكل ختم
 لتصديق الوثائق الشخصية  £10.20لكل ختم
 يتم دفع الرسوم بواسطة بطاقات اإلئتمان البنكية (باستثناء بطاقات (AMEX

تسليم المعامالت المنجزة :
 يتم تسميم المعامالت الشخصية في نفس يوم المراجعة .
 يتم تسميم المعامالت التجارية بعد مرور  3أيام عمل وذلك مابين الساعة 16:00 - 14:30
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