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 خاص باستعمال القنصلية
 :رقم امللف 
 :تارخيها:                     رقم االحالة
 :تارخيها:                    رقم احلقيبة 

 :سجلت بوثيقة رقم
 :بتاريخ                       :   صفحة 

 :منح افادة* 
ارجو التفضل -------------------انا املوقع امسي ادناه 

 تسجيل زواجي لديكم واحالته اىل دوائر االحوال الشخصية اللبنانية   

 اســــتمارة لتسـجيل طـالق 
 (العربية واالنكليزية  يرجى تعبئتها باللغتني)

 Application for Divorce Registration

املطلقــــة   املطلـق 
 :اسـم والشهرة 

Name & Surname :

 :اجلنسـية
Nationality 

اسـم االب وشهرته 
Father's Name & Surname 

هرهتا قبل الزواج اسم االم وش
Mother's Maiden Name 

مكان وتاريخ الوالدة   
Place & Date of Birth 

 املذهـب  
Religion 

 مكان وتاريخ الطالق
Place & Date of Divorce 

رقم جواز السفر 
Passport  number

هــام جـدا عن تذكـرة اهلوية او اخراج القيد 
 احمللة او القريـة

Village/City

القضـاء 
District

 نورع ورقم السـجل
Register Number

 املطلـق
املطلقـة

العنـوان الكامل يف الواليات املتحدة مع رقم اهلاتف 
Address & Phone Number in USA 

 صرح على مسوؤلييت الشخصية بان املعلومات الواردة اعاله هي صحيحة  التوقيعا
 :ديترويت يف 
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 تســجيل الطلـالق
Divorce Registration 

 يرجـى ايداعنــا املستندات التاليـة
The Following Documents Required:

 ( Notary Public)الطالق االصلـي مترجـم اىل العربيـة ومصدق من الكاتب العدل حكـم  -
حكم الطالق ) نهما طالق هنائي نافذ املفعول مع صورة عن كل م" ومذكور فيه عبارة  (Secretary of State)وامني سـر الوالية 

 ( والترمجة 

 Copy of the Lebanese passport (1,2,3,4) (               ،4،3،2،1) اللبنانينيحـات جوازي السفر فصـورة عن ص-

          Copy of the Driver's License  صـورة عن رخصـة السـوق االمريكية  -

 (مع صورة عنه) ال يعود تاريخ اصداره  الكثر من ثالثة اشـهر من تاريخ تقدمي املعاملة   وافراديقيد عائلي  بيان -
- Recent  Individual& Familial Extract of Registration  + Copy

حترير وكالة امام الكاتب العدل لصاحل من سيقوم بذلك احلضور شخصيا اىل البعثة الستالم وثيقـة الطالق بغيـة تنفيذها يف لبنان او  -
العطاء الطـــالق الصيغة التنفيذية ) Secretary of Stateوامني سـر الوالية    Notary Publicمصدقة من الكاتب العدل 

 (. يف لبنان 
ايداعنا ظـرف بريدي ملصق عليه طابع العادة املستندات بالربيد املضمون -

- Self Address  Stamped Envelope (Registered Mail)

-  Cashier's  رسم املصادقة على حكم الطالق (20 دوالر ) واملصادقة على الوكالة (32 دوالر ) تدفع عن طرق حوالة مصرفية 
Only Check

 كل معاملة ال تستويف الشروط املطلوبة اعاله تعاد الصحاهبا دون تنفيذ على مسوؤليتهم




