Embassy of Switzerland in Jordan

المتطلبات للزواج في سويسرا لألردنيين 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

شخصيا.

باإلضافة إلى الوثائق المذكورة الحقا ،يجب تقديم  3نماذج من طلب التأشيرة إلقامة طويلة األمد (تأشيرة د) ،وجواز السفر
األردني األصلي (والذي سيتم إعادته على الفور بعد النظر فيه) ،ويجب ان يكون الجواز صادر خالل ال 10سنوات
الماضية ،وصالح على األقل لمدة  3أشهر ،ويحتوي على صفحتين فارغتين .كما يجب تسليم  3نسخ عن الصفحة األولى
للجواز.

الوثائق المطلوبة:
نموذج  0.34أ "طلب التحضير للزواج" والذي يجب تعبئته لدى السفارة.نموذج " 0.35إقرار خاص بنموذج الزواج" والذي يجب تعبئته لدى السفارة.شهادة ميالد أصلية (على ان ال يزيد مدة إصدارها عن  6أشهر) والصادرة من قبل "دائرة األحوال المدنية والجوازات"باإلضافة إلى ترجمة رسمية من قبل إحدى المكاتب المعتمدة في األردن .يجب تصديق شهادة الميالد األصلية من قبل وزارة
الخارجية وشؤون المغتربين.
صورة قيد الفرد األصلية والصادرة من قبل "دائرة األحوال المدنية والجوازات" باإلضافة إلى ترجمة رسمية من قبلإحدى المكاتب المعتمدة في األردن .يجب تصديق صورة قيد الفرد األصلية من قبل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
شهادة عدم المحكومية (على ان ال يزيد مدة إصدارها عن  6أشهر) باإلضافة إلى ترجمة رسمية من قبل إحدى المكاتبالمعتمدة في األردن .يجب تصديق شهادة عدم المحكومية من قبل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
إثبات سكن باإلضافة إلى ترجمة رسمية من قبل إحدى المكاتب المعتمدة في األردن. إثبات الكفاءة اللغوية على األقل مستوى) (A1للغة المحكية في مكان اإلقامة المستقبلي في سويسرانسخة من جواز سفر الزوج  /الزوجة في سويسرا.نسخة من اإلقامة السويسرية للزوج  /الزوجة األجنبي.نسخة من "السجل الفردي" للزوج  /زوجة في سويسرا.إذا لم تكن الحالة االجتماعية للزوج  /الزوجة األردني "أعزب" قبل الزواج ،يجب إحضار الوثائق اإلضافية التالية:

2

 في حال الطالق :عقد الطالق األصلي والصادر من قبل "دائرة األحوال المدنية والجوازات" باإلضافة إلى ترجمة رسميةمن قبل إحدى المكاتب المعتمدة في األردن .يجب تصديق عقد الطالق األصلي من قبل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
 في حال الوفاة :شهادة الوفاة األصلية والصادرة من قبل "دائرة األحوال المدنية والجوازات" باإلضافة إلى ترجمة رسميةمن قبل إحدى المكاتب المعتمدة في األردن .يجب تصديق شهادة الوفاة األصلية من قبل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
يرجى االنتباه:
إذا لم يكن مقدم الطلب على معرفة كافية ألي من اللغات الرسمية في سويسرا لتمكنه من تعبئة الطلبات ،فعليه  /عليها
إحضار مترجم رسمي معتمد .ال يجوز ان يكون المترجم من أفراد العائلة أو من األقارب.

يجب ترجمة جميع الوثائق من قبل مكتب ترجمة رسمي معتمد في األردن إلى إحدى اللغات الرسمية في سويسرا األلمانية،
أو الفرنسية ،أو اإليطالية ،او إلى اللغة االنجليزية.
يجب تقديم جميع الوثائق األصلية .لن يتم قبول نسخ .لن تستلم السفارة أية طلبات غير مكتملة.
تحتفظ سفارة سويسرا بالحق في طلب وثائق إضافية و  /أو مقابلة شخصية.
سيتم إرسال طلب التأشيرة التخاذ قرار إلى مكتب الهجرة المختص في المكان الذي ينوي مقدم الطلب اإلقامة فيه.
وتستغرق العملية ما بين  12-08أسبوعًا على األقل .بمجرد الموافقة على التأشيرة ،سيتعين على مقدم الطلب تقديم جواز
سفره األصلي أو وثيقة السفر إلى السفارة من أجل الحصول على التأشيرة .يستغرق إصدار التأشيرة  48ساعة
الرسوم
لطلب تحضير الزواج (نموذج 0.34أ) وتصديقه يتم استيفاء  150.00فرنك سويسري.لتصديق الوثائق من قبل السفارة السويسرية في عمان يتم استيفاء  150.00فرنك سويسري.لطلب التأشيرة يتم استيفاء  60.00فرنك سويسري.يجب تقديم دفعة مقدمة للسفارة بحوالي  380.00فرنك سويسري والتي يجب دفعها نقداً بالعملة المحلية عند تقديم الطلب
والوثائق .وستقوم السفارة السويسرية في عمان بتسوية الحساب مع السلطات السويسرية المختصة.
االجراءات الالحقة:

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.

