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 اللبنانية قائمة المعلومات الخاصة بتصديق الوثائق والمستندات

 

 لبنانعن مديرية األحوال الشخصية )دوائر النفوس( في وثائق الصادرة ال

مديرية األحوال الشخصية )دوائر النفوس( في ن عقة صادرة د  ص  م   ألصلطبق ا نسخة

 لبنان

 والدةالوثيقة 

 

، لبنانرية األحوال الشخصية )دوائر النفوس( في مدي لدىقة صد  م   ألصلطبق انسخة 

  .ثبات عن الزواجاإلشهادة/ستند األصلي في حالتَي عقد الزواج والالمُمرفَقة ب

 

 تحت طائلة عدم تصديق أي منها!، سويةالمستندات /الوثائق جميع هذه يجب إبراز تنبيه:

 زواجالوثيقة 

 عقد الزواج

 شهادة/إثبات عن الزواج

لزواج الصادرة عن إفادة عقد ا

 محكمة

من  .مديرية األحوال الشخصية )دوائر النفوس( في لبنان لدى قةد  ص  م   ألصلطبق انسخة 

تسويات خاصة  نمتضم  الأو حكم الطالق الطالق  إثباتتصديق غير الممكن 

 قانونية.ال الوصاية/الحضانةب

 وثيقة الطالق

كم الطالق  ح 

 

 وثيقة الوفاة ية األحوال الشخصية )دوائر النفوس( في لبنان.من مدير قةد  ص  م   نسخة طبق األصل

 

قيد الإخراج /فرادياإلقيد الإخراج  .األشهر الثالثة السابقة لموعد تقديم الطلب، صادرة خالل الوثيقة األصلية

 عائليال

الداخلية زارتَي و لدى ُمسبَقا   قةد  صَ مُ  مديرية األحوال الشخصية )دوائر النفوس( في لبنان نالصادرة عالوثائق جميع ن تكون أيجب 

 .في لبنان الخارجيةو

 

 وثائق لبنانية أخرى

. المستند األصليفي حال فقدان  (duplicate)ثانية نسخة  أو األصلي مستندال

 الشهادات الجامعية ."قةد  صَ مُ "نسخة  خاتمتحمل  مستنداتأية  تصديقغير الممكن من 

 اتول العالماجد المستند األصلي

سب قا  قة د  ص  م  دات الجامعية وجداول العالمات ايجب ان تكون جميع الشه  وزارتَي التربية والخارجية في لبنان. لدى م 

إفادات وزارة التربية و شهادات الثانوية العامة المستند األصلي

ين ل والتعليم العالي   2020و 2014لعام 

 إفادات المعادلة المستند األصلي

 (مثال ... الطبن مزاولة المهنة )كوإذ ألصليالمستند ا

 عدليالسجل ال المستند األصلي

 عدلوزارة ال لدىسبقا  مُ  ةقد  صَ مُ ، اإللكتروني السجل التجارينسخة مطبوعة من 

 .في لبنان

 نسخة عن السجل التجاري

 .في لبنانوزارة الخارجية  لدىسبقا  مُ  قةد  صَ مُ  المستنداتهذه يجب ان تكون جميع 
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 معلومات عامة

   رفقة بنسخة عن يجب إرفاق الوثائق الصادرة باللغة العربية بترجمة إلى اللغة االلمانية، على أن تكون الترجمة م

 الوثيقة.

  د قةمن غير الممكن تصديق نسخة ص   .قةد  ص  م   طبق األصلعن نسخة  م 

  تشمل على سبيل المثال المستندات الصادرة عن  في لبنانغير الصادرة  والمستنداتالوثائق تصديق ممكن المن غير(

 والمستنداتتصديق الوثائق  رجى مراجعة السفارة اللبنانية في برلين بشأني  . اللبنانية( الدبلوماسية/البعثات الخارجية

 لمانية بهدف استعمالها في لبنان.األ

 أو عن المؤسسات التربوية صادرة الفادات اإل أور اتيمخالعدل أو الب ات  الوثائق الصادرة عن كتصديق  من غير الممكن

 .أي مرجع ديني أو سلطة دينيةالصادرة عن  وبيةإفادات العز أو العمل ابربأ

 يتم  هذا المستند ضمنجة در  في حاالت فردية وألسباب غير م   المستندات/بعض الوثائقتصديق ق رفض تحتفظ السفارة بح . 

. إلى صاحب العالقة وثائق، وي عاد رسم التصديق مع الهذا الرفض باسببأي بموجب بيان خط  صاحب العالقة عالم إعندها 

الوثائق باإلمكان تسليم  و/أو مستنداتوثائق في حال رفض السفارة تصديق أية  .إلى صاحب العالقة VFSرسم ال ي عاد 

 .VFSلدى  ودون موعد مسبق ثنيناإل أيام ما يرد في بيان الرفض( حة )بحسبح  ص  الم   والمستندات

 على العنوان عبر البريد اإللكتروني اإلمكان التواصل مع السفارةب libanon@beir.diplo.de-info-rk  في حال عدم

 .معينة و/أو مستندات وثائق من إمكانية تصديق تأكدال

 

 بنان؟لمقيمين في لل التصديق ديعاموتُحجز كيف 

 يتم حجز مواعيد التصديق لدى شركة الخدمات VFS  بحسب الجدول أدناه: (الحمرا - سنتر جفينور)في بيروت 

 اإلثنين
سب قا  لحملة المستندات التي رفضت السفارة تصديقها سابقا  وألصحاب  دخول دون مواعيد محجوزة م 

 *التأشيرات من مقدمي طلبات مواعيد المؤك دةال

سب قا   دخول الثالثاء  دون مواعيد محجوزة م 

سب قا   األربعاء  دخول بموجب مواعيد محجوزة م 

سب قا   الخميس  دخول دون مواعيد محجوزة م 

سب قا   الجمعة  دخول بموجب مواعيد محجوزة م 

 

 .ق يحق لكل مقدم طلب تقديم مستندات تخّص أسرة واحدة حصرا  في كل موعد أو عند الدخول دون حجز ُمسبَ 

   الع ي رجى اإلط   .البريدعبر الى السفارة  والمستندات تصديق الوثائقورسال إاألشخاص المقيمين في المانيا  بإمكان  :هتنبي

 .المرس لة بالبريد من ألمانيا والمستندات بتصديق الوثائقعلى قائمة المعلومات الخاصة 

  سب قا  تصديق بموجب موا طلبات الالذين قد   ب العالقةاحصألى إ والمستنداتت عاد الوثائق  أسبوعخالل  مواعيد محجوزة م 

محد دة لمقدمي طلبات  انتظارما من فترة  .يامعشرة أ، وقد تصل فترات اإلنتظار في بعض الحاالت إلى تقريبا   واحد

سب قا  التصديق   . دون مواعيد محجوزة م 

 راد تصديقها إلىالم   والمستنداتتقديم الوثائق رجى مصدقة مع طلب تأشيرة ي   و/أو مستنداتعند الحاجة إلى تقديم وثائق * 

 VFS نة تأكيد حجز قة بنسخة عن الرسالة اإللكترونية المتضم  رف  ، م  ين من تاريخ تقديم طلب التأشيرةسبوعَ أاإلثنين قبل  ميو

دوامات العمل تتوفر جميع التفاصيل المتعلقة ب VFS. موعد تقديم طلب التأشيرة، دون حجز موعد خاص بالتصديق على موقع

    VFS.والمواعيد على موقع

جميع الخدمات القنصلية األخرى )كطلبات الحصول على صور طبق إنجاز . يتم حصرا   والمستندات تصديق الوثائقب VFS مواعيد ىعنت  )

 (.ةالسفار كل يوم جمعة بين التاسعة والحادية عشرة صباحا  في مقر   معينة مثال ( و/أو مستنداتاألصل عن وثائق 
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 (بحسب قانون تحديد الرسوم اإلدارية خارج ألمانيارسوم التصديق )

 

 

28,11 EUR 

   رسم التصديق عن كل مستند/وثيقة

 

 .هتصديق مستند مطلوبعن كل  يورو 9,44رسم خدمة يبلغ  VFSخدمات يستوفي مركز 

 

 الرسمي يوم تقديم الطلب بحسب سعر الصرف ، وذلكبالدوالر األمريكي حصرا  الرسوم جميع ع ت دف  : مالحظة
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