
 Consulate General of Lebanon  قنصلية لبـنان العـامـة
Detroit ديـتـرويـت 

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

 طلب تنظيم وكالة
Application Form - Power of Attorney

 االسم الثالثي للموكل

Applicant’s Full 

Name 

  Citizen ofالجنسية

 مكان وتاريخ الوالدة

Date & Place of Birth 

 محل ورقم القيد

Village & Register N. 

 اسم الوالدة وشهرتها

Mother’s Full Name 

رقم الهاتف في العنوان و

 الواليات المتحدة االميركية

Address in USA 

 االسم الثالثي للوكيل

Appointee’s Full 

Name 

  Citizen ofالجنسية

 مكان وتاريخ الوالدة

Date & Place of Birth 

 محل ورقم القيد

Village & Register N. 

 اسم الوالدة وشهرتها 

Mother’s Full Name 

عنوان السكن الكامل ورقم 

 الهاتف  في لبنان

Address in Lebanon 

 نوع الوكالة

Type of Power of 

Attorney 

  Subjectموضوع الوكالة

 وموضوعيةاية اخطاء مطبعية مسؤولية  يرجى قراءة مضمون  الوكالة اليت تنظم لدى القنصلية حرفيًا حيث القنصلية ال تتحمل
: التاريخ  التوقيع 

Please present this form at your appointment in addition to your power of attorney forms.



 
 

 
                                                                

                                                             
 ة:تنظیم الوكاالت في القنصلی                                         

 (ال ضرورة ألخذ أي موعد مسبق)                                                    
 
   الشروط العاّمة:-1
 
 حضور شخصیّا" ال-
 ملء الطلب وتوقیعھ -
 لبناني أو جواز سفر أمیركي أو ھویة أمیركیّة أو جواز سفر  ھ صورةعلیدي افراالھویّة أو بیان قید  -
الذین والالتي یطلب من السادة/ السیّدات .   تھالرادة وحریّة تصرف الشخص وأھلیّ على القنصلیة التحقق من صّحة ا-

 القانوني. التصّرف افادة طبیّة حدیثة تفید بامكانیة سنة من العمر ابراز  75تخّطوا ال 
 في لبنان أو جواز سفر یبیّن محل ورقم سجلّھ أو بیان قید افرادي ھویة الوكیل -
 ثة دة عقاریّة حدی ب ابراز سند عقاري أو افاعقار، یتوجّ رقم الوكالة اذا تضّمنت -
 تحدید اسم المصرف وفرعھ ورقم الحساب ، یتوّجب اب مصرفيالتصّرف بحسالوكالة  ت اذا تضّمن-
  افادة بفّك الرھن ان وجد ابراز دفتر السیّارة وقیادة أو بیع سیّارة، یتوّجب الوكالة اذا تضّمنت -
 

                                              
 

 $): 50(لوكالة العاّمة القضائیّة واالعاّمة الوكالة -2
 مع الموّكل للتوقیع  شاھدین تستوجب -
 

 :  $  25 الوكالة الخاّصة-3
 
مراجعة ادارات  ة، حساب مصرفي، القرض الحسن، سیار أحوال شخصیّة،، اذن سفر، عقار( موضوعھا:-

 .رسمیّة،..)
 

 ھام جّدا": -4
 
  سنوات. 5سنوات، لغایة  3سنة، سنتین،  ،  شھرین  ،": شھرمثال ،معیّنةدّة زمنیة تحدید الوكاالت بم  مكنی-
                                                                     . یمكن منح أو حجب توكیل الغیر-

 

 
 

 

 قنصلیّة لبنان العاّمة
       دیترویت
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