
 اكتساب الجنسية اللبنانية للزوجة االجنبية 
 (المقيمة في والية نيو ساوث ويلز فقط) 

 المستندات المطلوبة : 
  ، مذكور عليه شهرة الزوج . جواز سفر صالح للزوجة االجنبية -
  .Form N طلب اكتساب الجنسيةملء  -
   ا التسجيل، كحد أدنى،ذر من سنة على هوانقضاء أكث ن بوضوح تاريخ تسجيل الزواج في لبنانبيان قيد عائلي للزوج يبيّ  -
  في لبنان . وثيقة زواج منفذة       أو             
  من طبيب العائلة أو رجل دين أو شاهد رسمي. إفادة تثبت المساكنة الزوجية  -
  ذاته، رخصة سوق استرالية لكل من الزوجين عليها عنوان السكن  -
  ة، إفادة سكن من دائرة الهجر        أو            
  بطاقة صحية استرالية للزوجين.        أو            

 , يلتزم الزوج خطياً بموجب اجراء التسجيل.في حال لم يكن الزواج مسجالً في قيد الزوجة االساسي -
 .في حال كانت الزوجة من أصل عربي غير لبناني، يجب التصريح بذلك -

  
 مالحظة:

ً  العامة الزوجين الى القنصليةحضور  يجب . بلطللتوقيع على ال شخصيا  
 

الياستر دوالر ٨٫٥٠٦: رسم طلب اكتساب الجنسية  
 

 

ACQUIREMENT OF LEBANESE CITIZENSHIP BY FOREIGN WIVES 
( Strictly for wives residing in NSW only) 

Required documents: 
- Wife’s valid passport bearing her husband’s surname 
- Lebanese Citizenship Acquirement application form filled out ( Form N ). 
- Husband’s Lebanese Family-Registry-Records (بيان قيد عائلي) clearly indicating marriage registration 

date in Lebanon – OR – Lebanese marriage certificate executed in Lebanon. “with a minimum 
period of one year to lapse after registration”. 

- Written attestation by the family doctor or a cleric or an official witness, stating the spouse's 
marital coexistence with a Lebanese national, as a proof of cohabitation. 

- Current Australian Driver Licenses for both husband and wife – OR – Certificate of residency 
from the Emigration Department – OR – Medicare or Healthcare card bearing the names of both, 
husband and wife.  

- Pledge in writing by the husband to execute the marriage registration on the wife's original 
register, in the situation where this marriage is not mentioned. 

- It is obligatory to disclose in the application when the wife is of Arabic but not of Lebanese 
descent.   

 
Note: Applications have to be brought in person by both husband and wife who will be required to sign 
in the presence of the Consul General or a consular officer. 

 
Acquirement application fee: $68.50 
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