تعهـــــد

انا الموقع ادناه:
زوج

المدون في :
 ،اللبناني ّ

 ،من الجنسية :

رقم

رقم السجل:

 ،والتي تحمل جواز سفر :
 ،بتاريخ

 ،الصادر في :

أوافق على منح زوجتي الجنسية اللبنانية وقيدها على خانتي 0وأتعهد على مسؤوليتي بأن
أعمل على تصحيح قيد زوجتي المذكورة في سجلها األساسي من عزباء الى متأهلة مني وعلى قيد
 ،وأتحمل أية مسؤولية قد تنتج الحقاً عن هذا القيد في

أسمي على جواز سفرها
السجالت اللبنانية 0

تحري ـ اًر  ،في
التوقيع
تصديق كاتب العدل :

تعهــد

انا الموقعة أدناه :
حاملة جواز سفر

رقم

تاريخ

زوجة اللبناني

المدون في
ّ

أتعهد بأنني ال أحمل الجنسية اللبنانية وأن والدي ليس من أصل لبناني وأتحمل

كامل المسؤولية خالف ذلك 0

في

األسم :

مصادقة كاتب العدل

التوقيع:

قنصلية لبـنان العـامـة

Consulate General of Lebanon

ديـتـرويـت

Detroit

تعهـــــــــد
انا املوقـعة اسـمي ادناه

زوجة اللبناين السيد
واملقيمة حاليا

 " ،ذكر نوع اجلنسية احلالية "(امريكية  ،او غريها ) ،
 ،والديت

 ،واملولودة يف

على العنوان التايل :

اصـرح طائعـ ًة خمتار ًة بانين ال امحــل اجلنســية اللبنانية وان والدي ليــس من اصـل
لبنانــي ومل احصــل على اجلنسية اللبنانية سابقا واحتمل كامل املســوؤلية خالف ذلك .
وللبيان حرر يف ديترويــت بتاريخ
االســـم الكامــل
التوقيـع
رقم التســجيل--------------:

1000 Town Center, Suite 2450, Southfield, Michigan 48075 PH: (248) 945-3511

قنصلية لبـنان العـامـة

Consulate General of Lebanon

ديـتـرويـت

Detroit
معاملـة االستحصال على اجلنسية اللبنانيــة

تســهيال ملعاملـة اكتســاب اجلنســية اللبنانيــة

طلبـت املديريـة العامـة لالحــوال الشــخصية ارفــاق "طلـب اكتســاب الزوجــة االجنبيــة

اجلنســية اللبنانيــة بالــزواج من لبنانــي" ،وبعد انقضــاء ســنة من تنفيـذ الزواج يف ســجالت
النفوس اللبنانيــة باملستندات التاليــة :

 -1وثيقــة والدة الزوجــة

 -2صـورة عن جواز ســفر الزوجة يظهر شـهرة زوجها عليه

 -3وثيقـة الزواج احملليـة اليت تتضمن بوضوح اسم الزوج اللبناين وشهرته
 -4صـورة عن جـواز سـفر الزوج اللبناين

 -5طلـب خطـي مقدم من قبل صاحبـة العالقــة مع تعهد منظـم من قبل الزوج لدى كاتب العدل وفقـًا
لالصـول

 -6بيان قيد عائلـي حديـث (االصلي ) Original Copy
 - 7مغلف عليه العنوان الكامل وطوابع بريدية

لالعادة Self addressed stamped envelope for return

 – 8افادة باملساكنة الشرعية من مصدر شرعي رمسي (املركز الديين)

 الرسـم (  20دوالرات امريكيـة)


تدفع عن طريق حوالة بريدية

Money Order or Certified Check

* للمزيد من املعلومات يرجى االتصال بالقنصلية اللبنانية على الرقم املدون ادناه

1000 Town Center, Suite 2450, Southfield, Michigan 48075 PH: (248) 945-3511

قنصلية لبـنان العـامـة

Consulate General of Lebanon

ديـتـرويـت

Detroit

حضــــرة قنصـل لبنـان العـام يف ديترويــــت
املسـتدعية :

املوضـوع  :اكتسـاب اجلنســـية اللبنانيــــة مبفعـول الزواج

انا املوقعة امسي ادناه ------------------ ،من التبعية -------------------
من مواليد  -----------------------بتاريخ ----------------------
احيطكـم علمـا بانه ملا كنـت قد تزوجـت من اللبنانـي السيد
واملسجل يف دوائر االحوال الشخصية اللبنانية حتت الرقـم
من مواليد عام
 ،وملا كـان قد مـرّ على تاريخ تسجيل زواجنا بتاريخ
قضـاء
البلـدة
اكثر من
قضاء
يف دوائر االحوال الشخصية اللبنانية العائدة ملنطقـة
عـــام.
لذلك ارجـو من حضرتكـم بالعمـل على منحـي اجلنسـية اللبنانيـة باالضافـة اىل جنسييت االصلية مع االشارة اىل
 ،اللبناين ما زال قائمـا ونقطن سـويًا يف منزل واحـد على
ان زواجي من السيد
العنوان التايل :
اهلاتف رقم :
وللبيان وقـع بتاريخ

التوقيـع

 ،اللبناين  ،زوج
انا املوقـع اسـمي ادنـاه
 ،اصـرح بانين اوافق على منح زوجتـي السيدة
من التبعية
اجلنسية اللبنانية مع االشـــارة بان زواجنا ما زال قائمـــــا ومســجال لدى دوائــر النفـوس اللبنانيــة
.
قضاء
بالرقم
العائدة ملنطقة
وللبيان اوقع بتاريخ
وتفضلـوا بقبـول فائـق االحتـرام.
التوقيـع

املرفقات  :نسخة عن وثيقة الزواج احمللية واملنفذة يف لبنان – نسخة وثيقة والدة الزوجة  -نسخة عن بيان القيد العائلي – نسخة عن جواز سفر الزوجة
االجنيب  -نسخة عن جواز سفر الزوج اللبناين

1000 Town Center, Suite 2450, Southfield, Michigan 48075 PH: (248) 945-3511

قنصلية لبـنان العـامـة

Consulate General of Lebanon

ديـتـرويـت

Detroit
معاملـة االستحصال على اجلنسية اللبنانيــة

تســهيال ملعاملـة اكتســاب اجلنســية اللبنانيــة

طلبـت املديريـة العامـة لالحــوال الشــخصية ارفــاق "طلـب اكتســاب الزوجــة االجنبيــة

اجلنســية اللبنانيــة بالــزواج من لبنانــي" ،وبعد انقضــاء ســنة من تنفيـذ الزواج يف ســجالت
النفوس اللبنانيــة باملستندات التاليــة :

 -1وثيقــة والدة الزوجــة

 -2صـورة عن جواز ســفر الزوجة يظهر شـهرة زوجها عليه

 -3وثيقـة الزواج احملليـة اليت تتضمن بوضوح اسم الزوج اللبناين وشهرته
 -4صـورة عن جـواز سـفر الزوج اللبناين

 -5طلـب خطـي مقدم من قبل صاحبـة العالقــة مع تعهد منظـم من قبل الزوج لدى كاتب العدل وفقـًا
لالصـول

 -6بيان قيد عائلـي حديـث

 - 7مغلف عليه العنوان الكامل وطوابع بريدية لالعادة

 الرسـم (  22دوالر امريكي)


تدفع عن طريق حوالة بريدية

$ 22.22

Money Order or Certified Check

* للمزيد من املعلومات يرجى االتصال بالقنصلية اللبنانية على الرقم املدون ادناه
1000 Town Center, Suite 2450, Southfield, Michigan 48075 PH: (248) 945-3511

