وزارة الداخلية والبلديات
المديرية العامة لألحوال الشخصية

طلب اكتساب الجنسية اللبنانية بمفعول الزواج
جانب المديرية العامة لألحوال الشخصية
بواسطة حضرة مأمور نفوس ........................
المستدعية ..........................................:من التابعيـــة .....................................
المدون في محلة  ..................سجل رقم ................
زوجة اللبناني ..............................
ّ
خارج لبنان
مكان اإلقامة الدائمة ( : )1لبنان
×××××××××××××
بتاريخ  ...........................تزوجت من اللبناني ....................................................
وحيث ان وثيقة زواجي قد نفذت لدى قلم نفوس  .............بتاريخ  ...........بالواقعة رقم ..............
وحيث أن المادة الخامسة من القرار رقم  15تاريخ  1925/1/19المعدلة بقانون  1960/1/11تنص على "أن
المرأة األجنبية التي تقترن بلبناني تصبح لبنانية بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج في قلم النفوس بناء
على طلبها " .
لــذلـــك ،
أتقدم بطلبي هذا راجية احالته لمن يلزم بغية نقل قيدي من سجل األجانب إلى سجل المقيمين على خانة زوجي،
وبالتالي إعطائي الجنسية اللبنانية .
واني اؤكد تحت طائلة المسؤولية بأن زواجي من اللبناني  .........................قائم وال يزال مستمرا ،
وأن المساكنة الشرعية قائمة في منزلنا الكائن في ..........................................................
 ........................................................هاتف ...................
هذا واني على استعداد لتحمل كافة النتائج القانونية التي تترتب على "حصولي  -بناء على طلبي هذا  -على
الجنسية اللبنانية بمجرد مرور سنة على تاريخ تسجيل زواجي في سجل النفوس" .
توقيع المستدعيـة ................... :
أوافق على طلب زوجتي منحها الجنسية اللبنانية
توقــيع الـــزوج ................... :

تاريخ توقيع الطلب................... :

×××××××××××××
أنا  ...........................مختار محلة  ،.....................أفيد بأن السيدة .........................
والسيد  ........................حضرا أمامي  ،واطلعت على
وعلى

()3

()2

رقم (...............للزوجة)

رقم ( .................للزوج)  ،والصورتين الملصقتين عليهما  ،ووقعا أمامي .
توقيع المختار  ..................... :خاتمه :
تاريخ التصديق ..................... :

المستندات المرفقة (: )4
مصور عن جواز سفر للزوجة يشار فيه الى أنها متأهلة من اللبناني
ّ
واقامة صالحـة أو تأشيرة دخول صالحة .
أو بيان قيد سوري للزوجة السورية يشار فيه الى أنها متأهلة من
اللبناني مع صورة الهوية وبطاقة إقامة صالحة وقسيمة العودة .
أو بيان قيد فلسطيني للزوجة وصورة البطاقة الخاصة بالالجئين الفلسطينيين ،
يشار فيهما الى أنها متأهلة من اللبناني .
مالحظات:
( )1يوضع × في المربع المناسب
تعرف عن الزوجة " :جواز سفر " أو " بطاقة هوية " .
( )2يذكر في المربع رقم واحد نوع الوثيقة التي ّ
تعرف عن الزوج " :جواز سفر" أو "بطاقة هوية" أو "بيان قيد إفرادي " .
( )3يذكر في المربع رقم  2نوع الوثيقة التي ّ
( )4يوضع × في المربع العائد للمستندات المرفقة .

تاريخ التسجيل ................ :

رقم تسجيل الطلب في قلم النفوس .................. :

جانب رئيس قسم نفوس ..............
لدى االطالع على سجل المقيمين لمحلة  ...........................رقم  ...................تبين :
ا  -قيد  ...........................والده  ............................والدته .............................
مولود في  ..........................بتاريخ  .................ومتأهل بتاريخ ........................
من  .....................................ذات التابعية .............................
سجلت وثيقة زواجه في سجل وقوعات الزواج بتاريخ  ......................تحت رقم  ...............أي أنه
مضى أكثر من سنة على تاريخ تسجيل زواجه في قلم نفوس ............................
مدونة أساسا بموجب ..................................
 -2إن عائلته ّ
( إحصاء  - 1932بيان إحصائي  -حكم قضائي  -مرسوم تجنس ) ......
وقد حضر الزوجان بتاريخ  .........................إلى قلم نفوس ...........................
ووقّعا أمامي كما هو مبين أدناه .
توقيع الزوج ...................... :

توقيع الزوجة ....................... :

ربطـا :
 نسخة عن وثيقة الزواج -بيان قيد عائلي للزوج ووالديه

توقيع مأمور النفوس .......................
اسمه وخاتم القلم
تاريخ التوقيع

....................
........................

