Embassy of Switzerland in Jordan

المتطلبات للزواج في سويسرا للعراقيين ومن ثم اإلقامة في سويسرا
)الزوج  /الزوجة المقيم في سويسرا أجنبي أو سويسري الجنسية)

االجراءات والشروط:
يجب تقديم طلب الزواج لدى السفارة السويسرية في عمان

شخصياً.

باإلضافة إلى الوثائق المذكورة الحقاً ،يجب تقديم  3نماذج من طلب التأشيرة إلقامة طويلة األمد (تأشيرة د) ،وجواز السفر
العراقي األصلي (والذي سيتم إعادته على الفور بعد النظر فيه) على أن ال يكون فيه أية تعديالت باليد .ويجب ان يكون
الجواز صادر خالل ال 10سنوات الماضية ،وصالح على األقل لمدة  3أشهر ،ويحتوي على صفحتين فارغتين .ويجب 3
نسخ للصفحة األولى للجواز.

الوثائقًالمطلوبة:
نموذج  0.34أ "طلب التحضير للزواج" والذي يجب تعبئته لدى السفارة.نموذج " 0.35إقرار خاص بنموذج الزواج" والذي يجب تعبئته لدى السفارة. صورة قيد  1957الدولية األصلية (على ان ال يزيد مدة إصدارها عن  6أشهر) .ويجب تصديق صورة القيد األصلية منقبل وزارة الخارجية العراقية في بغداد.
البطاقة الشخصية قبل الزواج األصلية باإلضافة إلى ترجمة رسمية من أحد المكاتب المعتمدة في األردن أو العراق.شهادة الجنسية العراقية األصلية باإلضافة إلى ترجمة رسمية من أحد المكاتب المعتمدة في األردن أو العراق.شهادة عدم المحكومية (على ان ال يزيد مدة إصدارها عن  6أشهر) .ويجب تصديق شهادة عدم المحكومية من قبل وزارةالخارجية العراقية في بغداد.
تأييد سكن باإلضافة إلى ترجمة رسمية من قبل إحدى المكاتب المعتمدة في األردن أو العراق. إثبات الكفاءة اللغوية على األقل مستوى) (A1للغة المحكية في مكان اإلقامة المستقبلي في سويسرانسخة من جواز سفر الزوج  /الزوجة السويسري أو األجنبي.نسخة من "السجل الفردي" للزوج  /زوجة السويسري.نسخة من اإلقامة السويسرية للزوج  /الزوجة األجنبي.إذاًلمًتكنًالحالةًاالجتماعيةًللزوجًً/الزوجةًالعراقيً"أعزب"ًقبلًالزواجً،يجبًإحضارًالوثائقًاإلضافيةًالتالية:

في حال الطالق :شهادة الطالق األصلي باإلضافة إلى ترجمة رسمية من قبل أحد المكاتب المعتمدة في األردن أو العراق.ويجب تصديق شهادة الطالق األصلية والترجمة من قبل وزارة الخارجية العراقية في بغداد.
في حال الوفاة :شهادة الوفاة األصلية باإلضافة إلى ترجمة رسمية من قبل أحد المكاتب المعتمدة في األردن أو العراق.يجب تصديق شهادة الوفاة األصلية والترجمة من قبل وزارة الخارجية العراقية في بغداد.
يرجىًاالنتباه:

يجبًتقديمًجميعًالوثائقًاألصليةً.لنًيتمًقبولًنسخً.لنًيتمًاستالمًأيةًملفاتًغيرًمكتملة.
إذاًلمًيكنًمقدمًالطلبًعلىًمعرفةًكافيةًأليًمنًاللغاتًالرسميةًفيًسويسراً(فرنسيً،ألمانيً،إيطالي)ًلتمكنهًمنًتعبئةً
الطلباتً،فعليهًً/عليهاًإحضارًمترجمًرسميًمعتمدً.الًيجوزًانًيكونًالمترجمًمنًأفرادًالعائلةًأوًمنًاألقارب.

جميعًالوثائقًالمذكورةًيتمًإصدارهاًمنًقبلًالسلطاتًالعراقية.
إذاًلمًيتمكنًصاحبًالشأنًمنًالحصولًعلىًالوثائقً،فيمكنهًتفويضًشخصًمقربًأوًمحاميًمنًخاللًوكالهًخاصةً
إلتمامًاستخراجًالوثائق.
تحتفظًسفارةًسويسراًبالحقًفيًطلبًوثائقًإضافيةًوًً/أوًمقابلةًشخصية.
سيتمًإرسالًطلبًالتأشيرةًالتخاذًقرارًإلىًمكتبًالهجرةًالمختصًفيًالمكانًالذيًينويًمقدمًالطلبًاإلقامةًفيهً.
وتستغرقًالعمليةًماًبينًً12-08أسبوعاًعلىًاألقلً.بمجردًالموافقةًعلىًالتأشيرةً،سيتعينًعلىًمقدمًالطلبًتقديمً
جوازًسفرهًاألصليًأوًوثيقةًالسفرًإلىًالسفارةًمنًأجلًالحصولًعلىًالتأشيرةً.يستغرقًإصدارًالتأشيرةًً48ساعةً.
الرسوم:
طلب تحضير الزواج (نموذج 0.34أ) وتصديقه يتم استيفاء  150.00فرنك سويسري.-تصديق الوثائق من قبل السفارة السويسرية في عمان يتم استيفاء  150.00فرنك سويسري.

طلب التأشيرة يتم استيفاء  60.00فرنك سويسري.يجبًترجمةًجميعًالوثائقًمنًقبلًمكتبًترجمةًرسميًمعتمدًفيًاألردنًأوًالعراقًإلىًإحدىًاللغاتًالرسميةًفيً
سويسراً:األلمانيةً،أوًالفرنسيةً،أوًاإليطاليةً،اوًإلىًاللغةًاإلنجليزية
يجبًتقديمًدفعةًمقدمةًللسفارةًبحواليًً380.00فرنكًسويسريًوالتيًيجبًدفعهاًنقداًبالعملةًالمحليةً(دينارًأردني)ً

عندًتقديمًالطلبًوالوثائقً.وستقومًالسفارةًالسويسريةًفيًعمانًبتسويةًالحسابًمعًالسلطاتًالسويسريةًالمختصةًًًً.
االجراءاتًالالحقة:

تقوم السفارة السويسرية في عمان بتدقيق الوثائق وتصديقها ومن ثم إرسالها إلى مكتب األحوال المدنية المختص في سويسرا.
كما ويتم إرسال نسخة من الوثائق المصدقة إلى مكتب الهجرة مع طلب التأشيرة.
عند الحصول على موافقة التأشيرة من قبل مكتب الهجرة في سويسرا ،يمكن طباعة التأشيرة وسيتمكن الزوج  /الزوجة من
السفر إلى سويسرا للزواج.

