EMBASSY OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN
100 Bronson Avenue, Suite 701,Ottawa, Ontario K1R 6G8
Telephone (613) 238-8090 Fax (613) 232-3341 E-mail: ottawa-consular@mfa.gov.jo

تصديق الوثائق التجارية
:تعليمات تصديق الوثائق التجارية في السفارة
: وقائمة التعبئة، الشهادة الصحية، شهادة المنشأ، الفاتورة التجارية.1
.)يتم تصديق الوثائق أعاله من قبل غرف التجارة الكندية و وزارة الخارجية الكندية (في اوتاوا
.) مجانا (بدون رسوم: رسوم تصديق كل وثيقة
: الوكالة التجارية.2
يتم ترجمة الوكالة التجارية الى اللغة العربية وتصديق**النسختين العربية واالنجليزية من قبل وزارة
.الخارجية الكندية في اوتاوا
. دوالر كندي105 :رسوم تصديق كل وكالة تجارية
:) أية وثيقة تجارية أخرى (غير ما ذكر أعاله.3
)يتم تصديق **الوثائق أعاله أوال من قبل غرف التجارة الكندية و وزارة الخارجية الكندية ( في اوتاوا
. دوالر كندي$155 :رسوم تصديق كل وثيقة
.) ال تقبل الشيكات الشخصية أو النقد- رسوم التصديق بالدوالر الكندي ( شيك مصدق أو حوالة بريدية فقط
(Canada Post, Express, Priority, Registered ، مغلف مدفوع الرسوم مسبقا إلعادة الوثائق (مع بريد كندا فقط
) * *(الرجاء التصديق على الوكالة نفسها وليس على كتاب المترجم او كاتب العدل الكندي
Legalizing Commercial Documents at the Embassy
Requirements For:
A-

Invoice, Certificate of Origin, Health Certificate and Packing list:
-These documents must be authenticated by a Canadian Chamber of
Commerce or Board of Trade and the Department of Foreign Affairs in
Ottawa.
-Fees: Free of charge.

B-

Commercial Power of Attorney:
- The documents must be translated to Arabic and authenticated** (both copies
Arabic and English) by the Department of Foreign Affairs in Ottawa.
- Fees: $105 CAD for each document.

C-

Any other Commercial Documents:
- These documents must be authenticated by the Department of Foreign
Affairs.**
- Fees: $155 CAD for each document.
o
o

Enclose a pre-paid Canada post self-addressed return envelope (Registered, Express or
Priority post only).
Payments of Fees are accepted only by certified cheque or money order payable to
“The Embassy of Jordan” in Canadian Dollars.

** Kindly assure that the seal is stamped on the said document not on the notary
public or translator’s covering letter(s).

