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 طلب اكتساب جنسية بالزواج

  جانب سفارة لبنان في أوتاوا

من الجنسية ،  __________________________________ أدناهةأنا الموقع

، رقم سجل نفوسه ___________________________زوجة اللبناني  ،__________________

ثر من سنة على تسجيل زواجنا في ً، ونظرا لمرور أك__________________، قضاء_____________/______/

سجالت النفوس اللبنانية، فإني أتقدم من جانبكم بطلب الحصول على الجنسية اللبنانية بالزواج، وأرجو إحالة طلبي إلى 

 .المديرية العامة لألحوال الشخصية

  : عن كل منھاصورتينمع   التالية األصليةمستندات الطلب بال إرفاق التأكد منيرجى

  .قيد عائلي حديث للزوج يثبت أن الزواج قد سجل في سجالت النفوس اللبنانية منذ مدة تزيد عن سنة بيان -1

  . صورة عن جواز سفر الزوجة األجنبي تزيد مدة صالحيته عن سنة وقد أضيف اسم الزوج اللبناني عليه-2

  ).معربة إذا كانت بغير اللغة اإلنكليزية أو الفرنسية( وثيقة والدة الزوجة -3

 ).إذا توفرت(  وثيقة الزواج اللبنانية أو األجنبية-4

  ).التأكد من مطابقة مكان والدة الزوجة على كل من وثيقة الوالدة، وثيقة الزواج وجواز سفرھا يجب ( 

 ).إذا توفر( جواز سفر الزوج اللبناني -5

 . إفادة مساكنة من مرجع رسمي و ديني-6

  .لطلب الجنسية$ 20 مبلغ قيمته -7

  ).في حال إرسال الطلب عبر البريد( دفع مجموع الرسوم بموجب حوالة بريدية واحدة باسم السفارة اللبنانية *

  ً)المرفق ربطا.(  من صاحبة العالقة تفيد إنھا ليست لبنانية وان والدھا ليس لبناني تعھد-8

  .  إلعادة المستندات األصليةPrepaid)(ن مدفوعين  ظرفين بريد مسجلي-9

مصدق من وزارة الخارجية اللبنانية، يعود تاريخه ألقل من ستة (يمكن االكتفاء ببيان قيد سوري :  بالنسبة للسوريين-10

  .وصورة عن الھوية السورية) اشھر، يذكر فيه اسم الزوج وجنسيته

صادر عن إدارة شؤون الالجئين الفلسطينيين يعود تاريخه ألقل من ستة (بيان قيد يمكن االكتفاء ب: بالنسبة للفلسطينيين -11

  .وصورة عن البطاقة الخاصة بالالجئين يذكر فيھا اسم الزوج وجنسيته) اشھر يذكر فيه اسم الزوج وجنسيته

  

 :         /         /التاريخ            

 

 :التوقيع              

  

   .كاتب عدل ومصادقتھا لدى الخارجية الكندية  السفارة، يجب توقيع كافة المستندات أمامبحال تعذر القدوم إلى :مالحظة
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  بتصحيح قيدتـعھـــدموافقة على منح جنسية و
 

Telephone No. H:     (           )           - 
                         W:     (           )           - 

File No. at the Embassy 

Surname Name 

Apt. No. Street Name Street No. 

Postal Code Province City 

Occupation Email address                                       @ 

 
  جانب السفارة اللبنانية في أوتاوا  

  
، من ----- --------------والدتي ------------------------------------------ أنا الموقع أدناه 

--------/ ------ --/، رقم سجل نفوسي ------------ /------- /-----  ، بتاريخ-------------------- مواليد

------------------------------------------------ متأھل من، ---------------------، قضاء----------- 

-----، رقم -------- -------------  جواز سفروالتي تحمل، ---------------  الجنسية حاملة ----------- 

--- /------   تاريخ،---------------------------------------  الصادر في، ---------------------------- 

  .أوافق على منح زوجتي الجنسية اللبنانية وقيدھا على خانتي, ------------- /---- 

  

 من ,ح قيد زوجتي المذكورة في سجلھا األساسيليتي بأن أعمل على تصحيوأتعھد على مسؤكما 

ًلية قد تنتج الحقا عن ھذا و على جواز سفرھا، وأتحمل أية مسؤاسمي وعلى قيد ,عزباء إلى متأھلة مني

  .القيد في السجالت اللبنانية

  

  
 :        /        /التاريخ               

  
 :   التوقيع          
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  إفادة بالمساكنة الشرعية

  أوتاواجانب سفارة لبنان في 

 ، ______________________________و______ _____________________أدناهان  الموقعنحن

 ، _______________________________________________:نفيد بأننا نقيم سوية على العنوان التالي

  _____________________________:أسماء(أو ال / ، ولدينا أوالد__________________:رقم الھاتف

   حساب مصرفي مشترك أو ممتلكات–نملك سيارة 

  :التاريخ  في          

  :اسم الزوجة          :اسم الزوج

  :التوقيع            :التوقيع

Proof of cohabitation 

We the undersigned Mr._________________________ and Mrs._____________________ 

Certify that we live and reside together at: address________________________________ 

___________________________________________________Tel. :_________________,  

we have/not children (names_________________________________________________ 

We have car – joint account or properties 

       Date: 

Name:       Spouse name: 

Signature:      Signature: 

Preuve de cohabitation 

Nous les soussignées M.________________________ et Mme.______________________ 

Certifie que nous habitons ensemble à : adresse :__________________________________ 

_______________________________________________Tel. : __________________, nous 

avons/pas des enfants (noms______________________________________________ 

Nous avons une voiture – compte joint de banque ou des propriétés 

       Date : 

Nom :       Nom de l’épouse : 

Signature :      Signature : 

 
 
 

NOTARY PUBLIC 
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   أوتاواجانب سفارة لبنان في 

  

_______________________________ زوجة  ___________________________أنا الموقعة أدناه

  .ً ليس لبنانيا وأنا ال احمل الجنسية اللبنانية______________________أتعھد أن والدي

  .لى الطلب أعطيت ھذه اإلفادةوبناء ع

  :تاريخ                  

  ___________________: االســـم

  ___________________: التوقيع

 

I the undersigned _____________________ wife of _______________________________ 

Certify that neither my father ___________________ nor I has a Lebanese citizenship. 

This attestation is given upon request. 

        Date: 

Name:____________________ 

Signature:_________________ 

 

Je soussignée _________________________ épouse de ___________________________ 

Certifie que ni mon père ____________________ ni moi n'ont une citoyenneté libanaise. 

Cette attestation est donnée sur demande. 

        Date: 

Nom:____________________ 

Signature:_________________ 

 

NOTARY PUBLIC 

 



EMBASSY OF LEBANON 
OTTAWA 

AMBASSADE DU LIBAN 

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

 

 First name  االسم

 Last name  الشھرة

 D.O.B  تاريخ الوالدة

 Father’s name  م األباس

 Mother’s name  اسم األم وشھرتھا

 No and place of registry  رقم ومحل السجل

 Spouse’s first & last name  الزوجة والشھرة/اسم الزوج

 Number of children in Canada  عدد األوالد في كندا

 Occupation  الوظيفة

 Work address and Phone number  عنوان العمل ورقم الھاتف

   

 Residence address and phone number  عنوان المنزل ورقم الھاتف

   

 E-mail address  البريد اإللكتروني

 Cellular  الخلوي
 
 

  خاص بالبعثة

         رقم الملف              تاريخ فتح الملف
    

 



		
Embassy of Lebanon
Ottawa
Ambassade du Liban

		

		السفارة اللبنانية









طلب اكتساب جنسية بالزواج

جانب سفارة لبنان في أوتاوا


أنا الموقعة أدناه __________________________________، من الجنسية __________________، زوجة اللبناني ___________________________، رقم سجل نفوسه /______/_____________، قضاء__________________، ونظراً لمرور أكثر من سنة على تسجيل زواجنا في سجلات النفوس اللبنانية، فإني أتقدم من جانبكم بطلب الحصول على الجنسية اللبنانية بالزواج، وأرجو إحالة طلبي إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية.

يرجى التأكد من إرفاق الطلب بالمستندات الأصلية التالية مع صورتين عن كل منها:


1- بيان قيد عائلي حديث للزوج يثبت أن الزواج قد سجل في سجلات النفوس اللبنانية منذ مدة تزيد عن سنة.


2- صورة عن جواز سفر الزوجة الأجنبي تزيد مدة صلاحيته عن سنة وقد أضيف اسم الزوج اللبناني عليه.


3- وثيقة ولادة الزوجة (معربة إذا كانت بغير اللغة الإنكليزية أو الفرنسية).


4- وثيقة الزواج اللبنانية أو الأجنبية (إذا توفرت).


 (يجب التأكد من مطابقة مكان ولادة الزوجة على كل من وثيقة الولادة، وثيقة الزواج وجواز سفرها).

5- جواز سفر الزوج اللبناني (إذا توفر).

6- إفادة مساكنة من مرجع رسمي و ديني.


7- مبلغ قيمته 20$ لطلب الجنسية.

* دفع مجموع الرسوم بموجب حوالة بريدية واحدة باسم السفارة اللبنانية (في حال إرسال الطلب عبر البريد).

8- تعهد من صاحبة العلاقة تفيد إنها ليست لبنانية وان والدها ليس لبناني.( المرفق ربطاً)


9- ظرفين بريد مسجلين مدفوعين ((Prepaid لإعادة المستندات الأصلية. 


10- بالنسبة للسوريين: يمكن الاكتفاء ببيان قيد سوري (مصدق من وزارة الخارجية اللبنانية، يعود تاريخه لأقل من ستة اشهر، يذكر فيه اسم الزوج وجنسيته) وصورة عن الهوية السورية.


11- بالنسبة للفلسطينيين: يمكن الاكتفاء ببيان قيد (صادر عن إدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين يعود تاريخه لأقل من ستة اشهر يذكر فيه اسم الزوج وجنسيته) وصورة عن البطاقة الخاصة باللاجئين يذكر فيها اسم الزوج وجنسيته.










التاريخ:         /         /










التوقيع:

ملاحظة: بحال تعذر القدوم إلى السفارة، يجب توقيع كافة المستندات أمام كاتب عدل ومصادقتها لدى الخارجية الكندية.


موافقة على منح جنسية وتـعهـــد بتصحيح قيد

		Telephone No. H:     (           )           -


                         W:     (           )           -

		File No. at the Embassy



		Surname

		Name



		Apt. No.

		Street Name

		Street No.



		Postal Code

		Province

		City



		Occupation

		Email address                                       @






جانب السفارة اللبنانية في أوتاوا



أنا الموقع أدناه ------------------------------------------ والدتي-------------------، من مواليد --------------------، بتاريخ -----/-------/------------، رقم سجل نفوسي /--------/ -------------------، قضاء---------------------، متأهل من----------------------------------------------------------- حاملة الجنسية ---------------، والتي تحمل جواز سفر ---------------------، رقم ---------------------------------، الصادر في ---------------------------------------، تاريخ ------/-------/-------------, أوافق على منح زوجتي الجنسية اللبنانية وقيدها على خانتي.

كما أتعهد على مسؤوليتي بأن أعمل على تصحيح قيد زوجتي المذكورة في سجلها الأساسي, من عزباء إلى متأهلة مني, وعلى قيد اسمي على جواز سفرها، وأتحمل أية مسؤولية قد تنتج لاحقاً عن هذا القيد في السجلات اللبنانية.








 التاريخ:        /        /






   التوقيع:

إفادة بالمساكنة الشرعية



جانب سفارة لبنان في أوتاوا

نحن الموقعان أدناه___________________________ و______________________________، 
نفيد بأننا نقيم سوية على العنوان التالي:_______________________________________________، 
رقم الهاتف:__________________، ولدينا أولاد/ أو لا (أسماء:_____________________________ 
نملك سيارة – حساب مصرفي مشترك أو ممتلكات







التاريخ  في:


اسم الزوج:




اسم الزوجة:


التوقيع:





التوقيع:


Proof of cohabitation


We the undersigned Mr._________________________ and Mrs._____________________


Certify that we live and reside together at: address________________________________


___________________________________________________Tel. :_________________, 
we have/not children (names_________________________________________________


We have car – joint account or properties









Date:


Name:






Spouse name:


Signature:





Signature:


Preuve de cohabitation

Nous les soussignées M.________________________ et Mme.______________________


Certifie que nous habitons ensemble à : adresse :__________________________________


_______________________________________________Tel. : __________________, nous avons/pas des enfants (noms______________________________________________


Nous avons une voiture – compte joint de banque ou des propriétés









Date :


Nom :






Nom de l’épouse :


Signature :





Signature :


NOTARY PUBLIC


جانب سفارة لبنان في أوتاوا

أنا الموقعة أدناه ___________________________زوجة _______________________________ أتعهد أن والدي______________________ ليس لبنانياً وأنا لا احمل الجنسية اللبنانية.


وبناء على الطلب أعطيت هذه الإفادة.











تاريخ:


الاســـم: ___________________


التوقيع: ___________________


I the undersigned _____________________ wife of _______________________________


Certify that neither my father ___________________ nor I has a Lebanese citizenship.


This attestation is given upon request.










Date:


Name:____________________


Signature:_________________


Je soussignée _________________________ épouse de ___________________________


Certifie que ni mon père ____________________ ni moi n'ont une citoyenneté libanaise. Cette attestation est donnée sur demande.









Date:


Nom:____________________


Signature:_________________


NOTARY PUBLIC
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