
 
 
 
 

 

 
 : تنویھ

 الالجئین أسئلة على  لإلجابة  كمرجع الستعمالھا األمامي  الخط ولعّمال التوعیة  لمسؤولي ھي  الوثیقة  ھذه - 
 lebanon.org-www.refugees   على متاحة انھا ،الالجئین على واألجوبة  األسئلة ھذه توزیع یجب ال - 
 لبنان   في الساخنة الخطوط  جمیع قبل من واألجوبة األسئلة ھذه تستخدم  - 
 

 

 الزواج؟  تسجیل أھمیة ما .1
  یسمح   الزواج  تسجیل  نإ الشخصیة. لألحوال العامة  المدیریة   لدى  مسجالً   یكون أن  یجب  لبنان  في بھ  یحتفل   الذي  الزواج   نإ  اللبناني،  القانون  بموجب

 ب:  لك
 

 رسمیة  زواج وثیقة على الحصول  •
 قانونیة   ھویة  واعطائھم أطفالك والدة  تسجیل •
 سوریا  في   خرىآ  وأمالك  العائلة  بیت   واستخدام  ملكیةال  حق  وخاصة   المیراث  على   الحصول  یضمن  العائلة،   في  وفاة  حالة  حصول   حال   في •
 الطالق  حالة في أطفالك  على  والوصایة الحضانة  حقوق على  الحفاظ •

 
 لبنان؟  في  زواجي لتسجیل  الالزمة اإلجراءات ھي  ما .2

  في  الشخصیة  لألحوال  العامة  المدیریة   لدى  تسجیلھ  یتم  أن  ویجب   الزواج عقد تتولى  التي  الدینیة  السلطة  قبل  من  لبنان  في   الزواج  عقد  یتم  أن  یجب
  قبل   من  المنعقد  الزواج  .بالزواج  اإلذن  على  للحصول  سكنك  مكان  إلى  األقرب  الدیني  بالمرجع  االتصال  علیك  تتزوج،   أن  قبل  ممكن.  وقتٍ   أقرب
  لدى   الزواج  تسجیل أوال  یتوجب الحالة ھذه  في   الشخصیة.   لألحوال  العامة  المدیریة   لدى  تسجیلھ  یمكن  ال   مسجل)  غیر  (شیخ   رسمیة  غیر  دینیة   سلطة 

   المختصة. الدینیة السلطة
 

ً  الدینیة  السلطة  قبل من الزواج  اتمام بعد  التالیة:  ربعةاأل الخطوات اللبنانیة   السلطات مع الزواج ھذا  تسجیل إجراءات  تتضمن الشھود،   وأمام علنا
 

 الزواج  عقدت التي   الدینیة السلطة قبل من علیھ ومصادق موقع الزواج عقد على الحصول  :ولىاأل الخطوة
 الزواج عقد على صادقت  التي الدینیة السلطة وجود  مكان إلى األقرب المختار قبل من الزواج وثیقة إصدار :الثانیة الخطوة
 النفوس  قلم لدى الزواج  وثیقة تسجیل :الثالثة الخطوة
 الشخصیة  لألحوال   العامة المدیریة  في النفوس لمصلحة التابع  األجانب  وقوعات سجل في  الزواج وثیقة تسجیل  :الرابعة الخطوة

 

  وقوعات   دائرة  من  علیھا  حصلت  التي  األصلیة الزواج  وثیقة  مصادقة علیك  سیكون  سوریا  في  المدني  السجل في  زواجك  تسجیل  في  ترغب  كنت  إذا
 لبنان.  في  السوریة السفارة إلى  وأخذھا  اللبنانیة  الخارجیة وزارة لدى  األجانب

 

 .لبنان في  الزواج  لتسجیل الالزمة  االربعة  الخطوات عن مفصل شرح  أدناه الجدول یقدم
 

 التكلفة المطلوبة  الثبوتیة وراقاأل  أین الخطوات
 الزواج عقد -1

 

  إذا  وصحیح رسمي الدیني الزواج یكون
  من لمزید الدینیة. السلطة أمام انعقاده  تم

  أرقام   على االطالع یرجى المعلومات
  خلف  على الموجودة   المساعدة خطوط

  ستحصل  الزواج اتمام بعد  المنشور. ھذا
  قبل من  ومصادق موقع زواج  عقد  على

 الدینیة. السلطة 
 

 

  بالزواج  اإلذن  على للحصول  أوالً  تحتاج
  الدینیة للسلطة  یمكن الدینیة. السلطة من
 .اإلجراء   ھذا حول تنصحك أن

  ستحتاج  بالزواج اإلذن  على للحصول 
 : إلى

 للزوج  افرادي  قید بیان  
 والزوجة 

 من صادرة  طبیة شھادة  
  لدى المسجل  الطبیب  قبل

 .اللبنانیة األطباء نقابة
 العام األمن قبل من تحقیق  

 لبناني.  الزوج  اذا
 

 

  ھي الشرعیة المحكمة في  الزواج عقد تكلفة
 .لبنانیة  لیرة  100.000  حوالي

 
 
 
 
 
 
 

 150.000  حوالي   ھي  الطبیة   الفحوصات   تكلفة
 .لبنانیة لیرة

  إلى   األقرب  المختار  زیارة   علیك  یجب المختار عن الصادرة الزواج وثیقة -2
  صادقت   التي  الدینیة  السلطة  وجود  مكان
  وثیقة   على  للحصول  الزواج   عقد   على

 الزواج. 
  كذلك   الزواج  وثیقة  على   توقع  أن  علیك
   وكذلك   الشھود،  من  الثنین  بالنسبة  األمر

  ثم   . الزواج  عقدت  التي  الدینیة  السلطة 
 .الوثیقة  ویختم المختار یوقع

 

 احضار:  علیك
 من  الموقع الزواج   عقد  

 الدینیة  السلطة  قبل
 للزوج الثبوتیة  وراقاأل  

  الھویات مثل  والزوجة
  جوازات  أو الشخصیة،

  افرادي قید  بیان أو  السفر
 مصدق 

 

    الزواج وثیقة النھاء الرسوم  تختلف

 النفوس  لدى الزواج تسجیل -3
 

  حیث القضاء   في النفوس  قلم زیارة علیك
 "احالة"  لیتم  الزواج عقد مصادقة  تم

 .الزواج  وثیقة
 

  الوثیقة  أخذ  علیك االحالة تتم عندما
  وقوعات   سجل  لدى الزواج  لتسجیل
 .األجانب

 

 احضار:  علیك
  المصدقة الزواج وثیقة  

 المختار من
 

 للزوج الثبوتیة  األوراق  
  الھویات مثل  والزوجة
  أو  ،السوریة  الشخصیة

 1000(و  لبنانیة  لیرة  4000  ھي  التسجیل  تكلفة
ً  30 مر قد  كان اذا  اضافیة   لیرة  حصول  على یوما

 . الزواج)
 
 

 لبنان في  الزواج تسجیل  حول للسوریین وأجوبة أسئلة
 أیار 2022 

http://www.refugees-lebanon.org/


  او صالحة سفر  جوازات 
 العائلة. دفتر

 
  وقوعات   سجل  في  الزواج  تسجیل  -4

 األجانب 
  سجل   زیارة  علیك  الزواج  لتسجیل

  المحافظة   مركز   في   األجانب  وقوعات
     الزواج. عقد  مصادقة تم حیث

 احضار:  علیك
 المصادقة الزواج  وثیقة  

 النفوس  من
 للزوج  صالحة اقامة  

  لم ان ،لبنان في أوالزوجة 
  اقامة كلیكما لدى تكن

  اتصل  صالحة،
  االقامة .  ة.بالمفوضیّ
  مطلوبة غیر  الصالحة

 الزوجین أحد كان بحال
 لبناني. 

  للزوج  السفر  جوازات  
  قید  بیان أو  والزوجة
  من مصدق  افرادي

 اللبنانیة الخارجیة وزارتي
 والسوریة. 

 

 

 طابع (  لبنانیة  لیرة   6000  -5000  حوالي  التكلفة
 مستند).  لكل لبنانیة لیرة 1000 بقیمة

  الشؤون   وزارة  لدى  الوثیقة  تصدیق  -5
 الخارجیة 

  والزوجة الزوج  على یتوجب ال
ً  الحضور    لتصدیق   الوزارة لىإ شخصیا

 . الزواج  وثیقة
 

 احضار:  علیك
 في المسجلة  الزواج  وثیقة  

 األجانب.  وقوعات سجل

 

 مالیة) (طوابع لبنانیة لیرة 5000

 
 أفعل؟ أن یمكنني ماذا  زواجي،  لتسجیل المطلوبة المستندات جمیع  بحوزتي لیس .3

  ال   فإنھ  االجانب،  وقوعات  سجل  مرحلة  إلى   اللبنانیة   السلطات   مع  الزواج  تسجیل   إلكمال  المطلوبة  المستندات  كافة   وزوجك   أنت  تمتلك   لم   لو   حتى
  السلطة   قبل  من  علیھ  ومصادق  عموقّ   الزواج  عقد  على  الحصول  من  التأكد  علیك  یجب  الخصوص  وجھ  على  العملیة.  ھذه  تبدأ  أن  المھم  من  یزال
ً  المھم من الالزمة المستندات لدیك كانت إذا  نیةالدی  النفوس.  قلم لدى الوثیقة تسجیل أمكن،   وحیثما المختار،  من زواج وثیقة  على تحصل  أن أیضا

 
 المحكمة؟  لدى   المسجل الشیخ ھو من أعرف أن یمكنني كیف .4

  اإلذن   على االستحصال بعد  ولزوجك لك الزواج عقود انشاء لبنان  في  الشرعیة  المحكمة من المخول خ الشی  ھو  المحكمة لدى المسجل الشیخ
  قبل من الزواج عقد صدر إذا  اللبنانیة  السلطات من زواج وثیقة على الحصول على قادراً  تكون لن نفسھا. المحكمة من الشرعي) (االذن بالزواج

 اللبنانیة.  لشرعیةا  المحكمة لھ تأذن  لم سوري شیخ
 

 المحكمة؟ لدى مسجل غیر  شیخ  أمام تزوجت إذا یحدث ماذا .5
  لدى والتسجیل زواج شھادة على الحصول على قادراً  تكون فلن وإال زواجك،  وتثبت الشرعیة المحكمة إلى  تذھب أن  علیك الحالة،  ھذه في

  خلف على الموجودة المساعدة خطوط أرقام على االطالع یرجى  تفصیالً   أكثر ومساعدة المعلومات من مزید  على  للحصول الشخصیة.  األحوال
 .المنشور ھذا

 
 اللبنانیة؟ السلطات قبل من  بھ معترف  لبنان في  سوري   شیخ  أمام المعقود  الزواج عقد  ھل .6

ً  مسجالً  الشیخ یكون نأ   بشرط الجنسیة سوري الشیخ یكون أن ممكن لبنان،  في المعقودة الزواج لعقود  .اللبنانیة الشرعیة المحكمة لدى  رسمیا
 

   ھام:
  عن دقیقة سجالت لدیھا یكون أن   وشركائھا ةللمفوضیّ  بالنسبة  المھم من ! العائلي   وضعك في  تغییر  أي حصول حال في  ةالمفوضیّ  تعلم  أن تنسى  ال

 .عائلتك تكوین
 
 

 االتصال  جھات
 

   للمفوضیّة  التابع الساخن الخط

 مساًء)  5:00صباحاً حتى    8:00ن اإلثنین إلى الجمعة (م   01-903014 
 

 للشركاء:الخطوط الساخنة التابعة  

 لبنان   جبل / بیروت
 70-,326651 71-,080553 71-,801282 76-467081  كاریتاس:

 ..)  البراجنة برج  (شاتیال،  المخیمات  : )NRC( لالجئین النرویجي   المجلس
 76-666950 كسروان:  جبیل،  المتن،  بیروت،  )NRC( لالجئین النرویجي   المجلس
 76-749222  عالیھ: بعبدا،  )NRC( لالجئین النرویجي   المجلس
 76-777236 الشوف:  )NRC( لالجئین النرویجي   المجلس
 81315001 القانونیة: الحركة

 
 البقاع 

 70521542 ):راشیا الغربي، البقاع زحلة، ( إنترسوس



 76000613 ):الشمالي البقاع ( )NRC( لالجئین النرویجي المجلس76784164 ):الشمالي البقاع( )IRC( الدولیة اإلنقاذ لجنة
 76897789 ):بعلبك( )NRC( لالجئین النرویجي المجلس
 70992563 ):زحلة( )NRC( لالجئین النرویجي المجلس
 76000614 ):الیاس بر  الدلھمیة، ریاق، /األوسط البقاع( )NRC( لالجئین النرویجي المجلس
 78801201 ):تعلبایا الیاس،  قب  سعدنایل، /األوسط البقاع( )NRC( لالجئین النرویجي المجلس
 76171402 ):عرسال( )NRC( لالجئین النرویجي المجلس
 71980246 ):شلیفا بتدعي، جبعا، حورتعال، صفیة، تل حوش بردى، حوش االحمر، دیر طلیا، بوداي، :الشمالي البقاع( :االنسان لحقوق اللبناني المركز

 
 : الشمال

 81314084 وعكار): (طرابلس انترسوس:
 81646166 ):عكار( )IRC( الدولیة  اإلنقاذ لجنة
 81707787 ):طرابلس( )IRC( الدولیة  اإلنقاذ لجنة

 78801313  خالد): (وادي )NRC( لالجئین  النروجي  المجلس
 76700525  (المنیة): )NRC( لالجئین  النروجي  المجلس
 70800626 ): عباس تل(  )NRC( لالجئین  النروجي  المجلس
 81315001 عكار): (طرابلس، القانونیة  الحركة
 70169265 (البترون): والتنمیة لالغاثة طابیثا

 
  الجنوب:
 81312990  :كاریتاس
 70951978 (صور):  )NRC  ( لالجئین  النروجي  المجلس
 76888573  ):صیدا(  NRC)( لالجئین  النروجي  المجلس

 76888265 ):النبطیة( NRC لالجئین النروجي المجلس
 78885883  ):جبیل بنت /مرجعیون /حاصبیا(  NRC)( لالجئین  النروجي  المجلس

 

 


