
السفارة اللبنانية
أوتاوا

One invoice -لفاتورة واحدة- 

Multiple Invoices -لعدد من الفواتير- 

*
 Section 4 from list of Consular Fees

**
 Section 8 from list of Consular Fees (A&B)

Info@lebanonembassy.ca640 Lyon Street S. , Ottawa, ON K1S 3Z5                    Tel:(613) 236-5825               Fax: (613) 232-1609

Consular fees in CAD, Embassy Of Lebanon in Ottawa

 and the Honorary Consulates

( Halifax - Toronto - Calgary - Vancouver )

 (بالدوالر الكندي)قائمة الرسوم القنصلية 

المعتمدة في السفارة اللبنانية في أوتاوا و في القنصليات الفخرية

فانكوفر- كالغري - تورونتو - هاليفاكس  )  )
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Services

Transport of remains to Lebanon

Visa double entry

Visa multiple entry

Application for the Lebanese nationality through marriage

Consular decision - Data correction (Name, surname, birth 

date, religion, confession)

Divorce registration - Legalization of divorce order

Lebanese Nationality renunciation

Passport (renewal) 1 year

Passport issuing (Regular) 5 years 

Passport issuing (Biometric) Adult 10 years 

Visa one entry

Marriage registration

Birth registration

Death registration

No Fees

120

Legalization of a Commercial Transaction

Legalization of a Commercial Statement

Legalization of Certificate of Origin

Invoice*/Commercial Transaction**/ 

Commercial Statement Legalization**: 

Fee 4/1000

Bails, guarantees, commitments and other obligations 

(Each person)

Attestation (Legalization)

Legalization of the signature of Lebanese Ministry of 

Foreign Affairs & Emigrants

Translation (Lebanese ID, Civil documents, 

Lebanese driver's license) (Each page)

Legalization of translation (Each page)

Legacy will

- Maximum

- Minimum

3,750

54

Passport issuing (Biometric) Minor 5 years 

Palestinian travel document issuing 5 years

No Feesتسجيل والدة

No Feesتسجيل وفاة

60محضر نقل جثمان إلى لبنان

60طلب الجنسية اللبنانية عن طريق الزواج للزوجة

إعتراف /تغيير مذهب/إسم/تصحيح تاريخ والدة- قرار قنصلي 

بولد غير شرعي
75

90المصادقة على حكم طالق- تسجيل طالق 

1,200التخلي عن الجنسية اللبنانية

تسجيل زواج

150تأشيرة دخول مرتين

210تأشيرة دخول عدة مرات

720 سنوات١٠لراشد  (بيومتري - إصدار )جواز سفر 

360 سنوات٥ (عادي - إصدار )جواز سفر 

108مصادقة إفادة تجارية

أعمال  /*رسم نسبي لفاتورة تجارية

:**إفادة تجاِريّة/**شركات

ألف/٤ رسوم 

105تأشيرة دخول مرة واحدة

الحد األدنى- 

الحد األقصى- 

72سنة (تجديد  )جواز سفر 

 سنوات٥لقاصر  (بيومتري - إصدار )جواز سفر 

 سنوات٥ (إصدار  )وثيقة سفر فلسطينية 

360

360

60

(كل موكل  )مصادقة وكالة عامة 

150وصية

إقرار- كفاالت و موجبات أخرى - تعهدات - سندات 

(كل توقيع  )
150

مصادقة شهادة منشأ 
30

60

رخصة - أحوال شخصية - إخراج قيد - تذكرة الهوية  )ترجمة 

(كل صفحة )  (قيادة سيارة 
96

48(كل صفحة  )مصادقة ترجمات 

270مصادقة أعمال شركات تجارية 

72(مصادقة  )إفادات 

24التصديق على توقيع وزارة الخارجية و المغتربين اللبنانية

*
البند الرابع من الئحة الرسوم القنصلية 
**

(ب& أ )البند الثامن من الئحة الرسوم القنصلية  

٢٠٢٣ من كانون الثاني ١٧إبتداًء من 

Embassy Of Lebanon

Ottawa
Ambassade du Liban

60(كل موكل  )مصادقة وكالة خاصة 

Starting January 17, 2023

90(كل موكل  )محضر الغاء وكالة عامة أو خاصة 

General power of attorney (Each person)

Special Power of attorney (Each person)

Legalization of general power of attorney (Each person)

Legalization of special power of attorney (Each person)

Cancellation of general or special power of attorney

(Each person)

المعامالت
الرسوم 

Fees
120(كل موكل  )وكالة عامة 

(كل موكل  )وكالة خاصة 

mailto:Info@lebanonembassy.ca

