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  .يجب ضم المستندات التالية بحسب كل حالة

 في حال كان المتقاعد حيا" "21ت -"إقرار من متقاعديجب تعبئة نموذج  كما

 ."1ت - عائلي وضع تعديل طلبباإلضافة إلى الطلب األساسي "

 : المستندات المطلوبة إلضافة مولود جديد؟1الحالة 

أما إذا ، يةلبنانال على األراضيالوالدة حصلت ختصة في حال من دائرة النفوس الم لألصول ″وثيقة والدة مصدّقة وفقا -

أو تكون مصدّقة من السفارة  أن صادرة من الدولة المعنية علىوثيقة والدة  حصلت الوالدة في الخارج فيجب تامين

 .والمغتربين في لبنانفي الخارج و مصدّقة من وزارة الخارجية اللبنانية  القنصلية

ذكر  على أن يرد فيه من تاريخ تقديم الطلب  أشهر 3 لم يمِض على إصداره أكثر من أصليقيد عائلي للمتقاعد  إخراج -

 .اسم المولود الجديد

 صورة عن دفتر التقاعد. -

 

 العمل؟ اهز جة عند تركالبنة و  االإلضافة  : المستندات المطلوبة2الحالة 

 العمل بترك العمل تبين تاريخ الترك باليوم والشهر والسنة.  صاحبمن ة أصليإفادة  -

 .لغاية تاريخ تقديم الطلبو 9118العام من  للمستفيد العام اللبناني األمنحركة دخول و خروج من  -

 .أشهر من تاريخ تقديم الطلب 3لم يمِض على إصداره أكثر من  أصليقيد عائلي  للمتقاعد  إخراج -

 صورة عن دفتر التقاعد. -

 

 ؟ج المتقاعداز  عندإلضافة الز جة : المستندات المطلوبة  3الحالة 

 .لألصول ̋وفقا مصدّقةو منفّذة في دوائر النفوس زواجالثيقة عن و األصلنسخة طبق  -

في الخارج اللبنانية  أو القنصليةتكون الوثيقة مصدّقة من السفارة  أنالزواج في الخارج يجب  حصولفي حال  -

 .والمغتربين في لبنانومصدّقة من وزارة الخارجية 

 فيه اسم الزوجة. دأشهر من تاريخ تقديم الطلب يرِ  3لم يمِض على إصداره أكثر من  أصليقيد عائلي للمتقاعد  إخراج -

 ولغاية تاريخ تقديم الطلب. 9118 العام منللزوجة العام اللبناني  األمنمن حركة دخول و خروج  -

 عن دفتر التقاعد.صورة  -

 

 االبنة المطلقة؟ إلضافة: المستندات المطلوبة 4الحالة 

 .لالبنة لألصولمصدقة وفقا" منفّذة و عن وثيقة الزواج األصلنسخة طبق  -

 .لالبنة لألصولمصدقة وفقا" منفّذة و عن وثيقة الطالق األصلنسخة طبق  -

 من القاضي موقع الشرعية صادر عن المحكمةالطالق الحكم الصورة الصالحة للتنفيذ لعن  األصلطبق  نسخة -

 وائف اإلسالمية.بالنسبة للط

ضي بالنسبة حكم الطالق الصادر عن المحكمة المدنية موقع من القاالصورة الصالحة للتنفيذ لعن  األصلطبق  نسخة -

 .للطوائف المسيحية

االبنة المطلقة ينظم في دائرة التقاعد بحضور المتقاعد وابنته شخصيا" او لدى كاتب العدل في  موقع منتعهد طالق  -

 .(99)نموذج ت حال عدم الحضور شخصيا"

 .أشهر من تاريخ تقديم الطلب 3لم يمِض على إصداره أكثر من  أصليقيد عائلي لزوج االبنة المطلقة  إخراج -

د فيه تاريخ إعادة ، يرِ أشهر من تاريخ تقديم الطلب 3يمِض على إصداره أكثر من لم  أصليللمتقاعد قيد عائلي  إخراج -

 خانة والديها. إلى االبنة المطلقة

 .لغاية تاريخ تقديم الطلب 9118 العام العام اللبناني لالبنة المطلقة من األمنحركة دخول وخروج من  -

 



2 
 

 ؟األرملةاالبنة  إلضافةالمستندات المطلوبة : 5الحالة 

 .لألصولمصدقة وفقا" و منفّذة األرملةلالبنة  عن وثيقة الزواج األصلنسخة طبق 

 .لألصولمصدقة وفقا" و منفذّة األرملةوفاة زوج االبنة  عن وثيقة األصلنسخة طبق  -

ينظم في دائرة التقاعد بحضور المتقاعد وابنته شخصيا" او لدى كاتب العدل في  األرملةاالبنة  موقع منتعهد ترمل  -

 حال عدم الحضور شخصيا".

 .أشهر من تاريخ تقديم الطلب 3لم يمِض على إصداره أكثر من  أصلي األرملةقيد عائلي لزوج االبنة  إخراج -

 .من تاريخ تقديم الطلب أشهر 3لم يمِض على إصداره أكثر من  أصليقيد عائلي للمتقاعد  إخراج -

 .)تقدّم في مديرية الواردات( األرملةرسم انتقال لالبنة معاملة نسخة عن وصل  -

 .لغاية تاريخ تقديم الطلب 9118 العام من األرملةالعام اللبناني لالبنة  األمنحركة دخول وخروج من  -

 صورة عن دفتر التقاعد. -

 الز ج على اسم ز جته المتقاعدة؟ إلضافة: المستندات المطلوبة 6الحالة 

 .الزوجصورة عن هوية  -

  .أشهر من تاريخ تقديم الطلب 3لم يمِض على إصداره أكثر من  أصلي ةلمتقاعدلزوج اقيد عائلي  إخراج -

 تقديم الطلب.تاريخ ولغاية  9118 العام من للزوج العام اللبناني األمنحركة دخول و خروج من  -

 صورة عن دفتر التقاعد. -

 

 : المستندات المطلوبة لشطب االبنة عند ز اجها؟7الحالة 

الزواج في الخارج يجب ان  حصولفي حال  .لألصول ̋مصدّقة وفقاو منفّذة البنةا وثيقة زواجنسخة طبق األصل عن  -

 .في لبنانمن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في الخارج و مصدّقة  أو القنصلية تكون الوثيقة مصدّقة من السفارة

يظهر شطب االبنة أشهر من تاريخ تقديم الطلب  3لم يمِض على إصداره أكثر من  أصليقيد عائلي للمتقاعد  إخراج -

 عن خانة والدها.

 تقديم الطلب.تاريخ ولغاية  9118 العام من لالبنة العام اللبناني األمنحركة دخول و خروج من  -

 صورة عن دفتر التقاعد. -

 

 العمل؟ مزا لتهاالمستندات المطلوبة لشطب االبنة عند : 8الحالة 

 بيّن تاريخ مباشرة العمل باليوم والشهر والسنة.من رّب العمل ت ةأصلي مباشرة عمل إفادة -

 .أشهر من تاريخ تقديم الطلب 3لم يمِض على إصداره أكثر من  أصليقيد عائلي للمتقاعد  إخراج -

 تقديم الطلب.تاريخ ولغاية  9118 العام من لالبنةاللبناني العام  األمنحركة دخول و خروج من  -

 صورة عن دفتر التقاعد. -

 ؟منها : المستندات المطلوبة لشطب ز جة المتقاعد بعد طالقه9الحالة 

 .لألصول ̋مصدّقة وفقاو منفّذة طالقالوثيقة نسخة طبق األصل عن  -

يظهر شطب الزوجة أشهر من تاريخ تقديم الطلب  3لم يمِض على إصداره أكثر من  أصليقيد عائلي للمتقاعد  إخراج -

 عن خانة المتقاعد.

 صورة عن دفتر التقاعد. -

 

 ؟و الده: المستندات المطلوبة في حال  فاة ز جة المتقاعد و  احد 11الحالة 

 .لألصول ̋مصدّقة وفقاو منفّذة وفاةالوثيقة نسخة طبق األصل عن  -

يظهر شطب المتوفي أشهر من تاريخ تقديم الطلب  3لم يمِض على إصداره أكثر من  أصليقيد عائلي للمتقاعد  إخراج -

 عن خانة المتقاعد.

 صورة عن دفتر التقاعد. -

 



3 
 

 

 


