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Embassy of Lebanon
Ottawa
Ambassade du Liban



طلب تسجيل وفاة
رقم الملف لدى السفارة:
اسم مقدم الطلب:
____________

العنوان:

______

رقم الھاتف:

معلومات عن المتوفي:
االسم

الشھرة

تاريخ الوالدة

يوم
/

مكان الوالدة
اسم األب

شھر
/
متأھل

اسم الزوج )ة( والشھرة قبل الزواج

سنة

يوم

تاريخ الوفاة

شھر

/
المذھب

/
ال

نعم
) (
) (
اسم األم و شھرتھا قبل الزواج

مكان الوفاة
المحلة أو القرية

سنة

رقم السجل

القضاء

يرجى إرفاق الطلب بالمستندات التالية مع صورتين عن كل منھا:
 -1إخراج قيد عائلي للمتوفي جديد ال يعود تاريخه ألكثر من سنة.
 -2وثيقة الوفاة األصلية من السلطات الحكومية المختصة أو نسخة مصدقة لدى كاتب العدل
مع صورتين عنھا.
 -3ظرفين بريد مدفوعين ) (Prepaidمع العنوان الشخصي ورقم الھاتف:

 الظرف األول مسجل ،إلعادة المستندات األصلية. الظرف الثاني عادي مع الطابع ،إلرسال إخراج القيد الجديد حال استالمهمن لبنان ) عند عدم تواجد الظرف الثاني يبقى إخراج القيد الجديد في الملف(.

التاريخ:

/

/

التوقيع:

* مالحظة :في حال تغيير العنوان يرجى إعالم السفارة بذلك.

Reserved for the Embassy
رقم الوثيقة
رقم الجدول
/ 3 /

التاريخ
/

رقم السجل
/
التاريخ
/
/

Fax: (613) 232-1609 info@LebanonEmbassy.ca

الصفحة
كتاب اإلحالة

Tel: (613) 236-5825
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رقم العائلة
التاريخ
/

/

640 Lyon Street S., Ottawa, ON K1S 3Z5

وفاة

شخصيا ً

 -1تعبئة طلب تسجيل وفاة.
 -2إخراج قيد عائلي جديد للمتوفي ال يعود تاريخه ألكثر من سنة مع صورتين عنه.
 -3وثيقة الوفاة /شھادة الوفاة األصلية ) (statement of deathالصادرة عن السلطات الحكومية المختصة /أو نسخة مصدقة لدى كاتب العدل مع
صورتين عنھا.

تسجيل الوفاة معفى من الرسوم القنصلية.

مالحظة :تصدر السفارة إفادة لتأكيد التسجيل.
عبر البريد
باإلضافة إلى ما ذكر أعاله ،يجب إرسال ظرفين بريد مسجلين مدفوعين ) (Prepaidمع العنوان الشخصي ورقم الھاتف:
 الظرف األول إلعادة المستندات األصلية. الظرف الثاني إلرسال إخراج القيد الجديد حال استالمه من لبنان ) عند عدم تواجد الظرف الثاني يبقى إخراج القيد الجديد فيالملف(.
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EMBASSY OF LEBANON
OTTAWA
AMBASSADE DU LIBAN

(ﻋﺎﺋﻠﻲ )ﻳﺮﻓﻖ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت/ﻃﻠﺐ إﻟﺰاﻣﻲ ﻟﻔﺘﺢ أو ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻠﻒ ﺷﺨﺼﻲ
Application to open or renew a personal/family file (Mandatory for all Applications)
First name

االسم

Last name

الشھرة
تاريخ الوالدة

D.O.B

اسم األب

Father’s name
Mother’s name

اسم األم وشھرتھا

No and place of registry

رقم ومحل السجل
الزوجة والشھرة/اسم الزوج

Spouse’s first & last name

عدد األوالد في كندا

Number of children in Canada

الوظيفة

Occupation

عنوان العمل ورقم الھاتف

Work address and Phone number

Residence address and phone number

عنوان المنزل ورقم الھاتف

البريد اإللكتروني

E-mail address

الخلوي

Cellular

خاص بالبعثة
تاريخ فتح الملف

رقم الملف

