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المستندات المطلوبة للزواج في لبنان و جمع شمل العائلة
المستندات المطلوبة
لتقديم طلب جمع شمل العائلة ،على الشريك اللبناني أن يحضر شخصيا إلى السفارة مع المستندات التالية.
مستندات األحوال الشخصية المطلوبة من قبل الشريك اللبناني:














وثيقة زواج
عقد زواج (إثبات الزواج من المحكمة الجعفرية)
وثيقة والدة (مترجمة حسب األسماء الواردة في جواز السفر)
إفادة عزوبية من مرجع ديني
وثيقة طالق في حال زواج سابق
إخراج قيد فردي مع الوضع العائلي قبل الزواج (إذا أمكن)
إذا كان أرمل/أرملة ,شهادة وفاة
تفصيلي عن كل زواج أو طالق سابق
إخراج قيد عائلي بعد الزواج مع تسجيل
ّ
إفادة سكن من المختار
سجل عدلي
نسخة عن جواز السفر (عدد )4
صور شمسية حديثة وبنوعية جيدة (عدد )4
طلب التأشيرة (عدد )3

المستندات المطلوبة من قبل الشريك السويسري:
الشخصيةPersonenstandsausweis / extrait individuel d’état civil /

 نسخة عن شهادة سجل األحوال
 نسخة عن افادة سكن Wohnsitzbescheinigung /attestation de domicile/
 ونسخة عن جواز السفر مع أختام الخروج والدخول من و إلى لبنان

المستندات المطلوبة من قبل الشريك المقيم في سويسرا:





Wohnsitzbescheinigung /attestation de domicile/

نسخة عن افادة سكن
نسخة عن حكم طالق في حال زواج سابق في سويسرا/
نسخة عن اإلقامة
ونسخة عن جواز السفر مع أختام الخروج والدخول من و إلى لبنان

Scheidungsurteil / jugement de divorce

الرجاء أخذ العلم بالتالي:
-

على جميع المستندات أن تترجمال فرن س ية ال ى ال ل غة ،األلمانية أو االيطالية وان تصدّق لدى وزارة
الخارجية (التصديق يجب أن على العربي والترجمة).
ّ
يتخطى تاريخ تصديق المستندات أل  6اشهر.
ال يجب أن
يجب تقديم األوراق األصلية مع نسخة عن كل مستند.
مهلة االنتظار ال تقل عن أل  06يوما لمعالجة الطلب.
يأخذ موعد على الرقم التالي  ،00961 1 324 129, ext. 61والرجاء االستعالم عن رسوم المعاملة.
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