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 خاص باستعمال القنصلية
 :رقم امللف 

 :رقم اجلواز اجلديد
 : رقم التجديد 

  :التاريخ 
 (تجديد)لبناني   طلـب للحصـول على جـواز سـفر

Application Form For Passport Renewal 

 (2رقم )ة المستندات المطلوبة والمذكورة على الصفحة يرجى ضم كاف:  مالحظة

: Name & Surname: االسم والشهرة 

 : Father's Name: اسـم االب 

 : Mother's Name & Surname: اسـم وشـهرة االم 

 : Date & Place of Birth: تاريـخ وحمل الوالدة 

 :Passport Number: رقم جـواز السـفر 

 :Place & Date of Issue: مكان وتاريخ اصداره 

Spouse Full Name: :الزوجة والشهرة/اسم الزوج  
 : Number and Place of Registration in Lebanon: رقم ومكان سجل النفوس يف لبنان 

:  Address & Phone Number in USA: اكا العنـوان ورقم اهلاتف يف امري

Date of arrival to USA: تاريخ الوصول اىل امرياكا 

Address in Lebanon: العنوان يف لبنـان  

: Driver's license number: رقم بطاقة اجازة السوق االمرياكية

 Place & Date of issue:          : مكان وتاريخ صدورها 

: Valid:         تاريخ صالحيتهـا 

 Name of persons included on passport :: املرافقون على جـواز السفر

(attached copy of their documents)( ونسخ عنها مع ضم مستنداهتم االصلية ) 

: Name :  Date & Place of Birthاالسـم  مكان وتاريخ الوالدة 

---------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

   person you  know in USA Name of:: اسـم شـخص يعرف عنك يف 

USA with a phone numb :-1:        امرياكا رقم اهلاتف  - 1

-2:       لبنان مع رقم اهلاتف - 2 Lebanon with a phone number:

 :التوقيع :  التاريـخ  
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املستندات املطلوب ضمهـا لكل طلـب
THE FOLLOWING DOCUMENTS REQUIRED   :)أ - منح جـواز السفر اللبناين )منوذج جديد 

 بصم اهبام اليد اليمين على بطاقة التعريف امام الكاتب العدل ( 3عدد )العالقة صـورة مشسية لصاحب  -1
.مع صورة عنهومصدق من وزارة اخلارجية اللبنانية  1/1/1991اخراج قيد افرادي حديث صادر بعد  -2
.وصورة عن بطاقة السوق االمرياكية 5و4و1و2و  1جـواز السفر مع صورة عن الصفحات   -1
.فقط ملدة سنة ( دوالر  44: ) ة طلوبالرسـوم امل  -4
ظرف بريدي مضمون ملصق عليه الطوابع الربيدية والعنوان الكامل  -5
 :منح االوالد جواز سـفر فصال عن جواز سفر احد الوالدين  -ب  

 New Passport for Minor Children separately 

صور مشسية 4االفرادي والعائلي مصدقني من وزارة اخلارجية اللبنانية و لية مع اخراج قيده صحضور الولد الذي امت اخلامسة عشرة من عمره اىل القن -1
(4x4  )وجوازي سفر الوالدين 

 Notary)حضـور ويل االمر ملنح موافقته اخلطية على اصدار جواز سفر لولده القاصر او موافقة منه هبذا الشأن موقعة لدى اكاتب العدل أي   -2

Public )ليها من ومصدق ع(Secretary of State )
  New Passport( :منوذج قدمي ) تبديل جواز السفر اللبناين -ج 
 .وحضور صاحب العالقة شخصيا لتقدمي الطلب( 4x4)اربع صور مشسية  -1
 .جواز السفر القدمي مع نسختني عنه   -2
 .اللبنانية مع نسختني عنهما ومصدقني من وزارة اخلارجية  1/1/1991اخراج قيد عائلي وافرادي صادرين بعد   -1
 .يقدم الطلب للحصول على موافقة االمن العام اللبناين املسبقة  -4
 :جواز سـفر لبناين بدل عن ضائع  -د 
.افادة من شرطة حمل االقامة تفيد بفقدان جواز السفر  او اكتابة اقرار امام القنصلية بواقع احلال -1
 .و مصدقني من وزارة اخلارجية اللبنانية مع نسختني عنهما  1/1/1991اخراج قيد عائلي وافرادي صادرين بعد  -2
 .وحضور صاحب العالقة شخصيا اىل القنصلية لتقدمي الطلب ( 4x4)اربع صور مشسية   -1
 .اعالن عن اجلواز املفقود يف صحيفة الوالية ملدة ثالثة ايام متتالية مع ايداع القنصلية النسخ الثالث اكاملة   -4
 .على موافقة االمن العام اللبناين املسبقة  يقدم الطلب للحصول  -5

 : جـواز سـفر لبناين بدل عن املتلف -هـ 
 .واحلضور شخصيا اىل القنصلية لتقدمي الطلب ( 4x4)اربع صـور مشسية  - 1
 .( 5و4و1و2و1صفحة ) جواز السفر املتلف مع نسختني عنه - 2
 .نسختني عنهما  عم 1/1/1991نية صادرين بعد ية اللبنااخراجي قيد افرادي وعائلي مصدقني من وزارة اخلارج - 1
 .يقدم الطلب للحصول على موافقة االمن العام اللبناين املسبقة  -5

اعاله اكاملة (د )يف حال عدم وجود متبقيات واضحة للجواز املتلف يعترب مفقودا وتطبق الفقرة : هام جدا 

يف الفقرات املذاكورة اعاله تعترب الغية وال تلزم القنصلية باية مراجعة وال تستويف الرسوم عند تقدمي  اكل معاملة ال تستويف الشروط التابعة هلا :مالحظة 
 .الطلبات ، بل حني اجناز معاملة التجديد، االصدار او التبديل


