قنصلية لبـنان العـامـة

Consulate General of Lebanon

ديـتـرويـت

Detroit

طلب تنظيم وكالة

Application Form - Power of Attorney
Please present this form at your appointment in addition to your power of attorney forms.

االسم الثالثي للموكل
Applicant’s Full
Name
الجنسية Citizen of
مكان وتاريخ الوالدة
Date & Place of Birth
محل ورقم القيد
Village & Register N.
اسم الوالدة وشهرتها
Mother’s Full Name
العنوان ورقم الهاتف في
الواليات المتحدة االميركية
Address in USA
االسم الثالثي للوكيل
Appointee’s Full
Name
الجنسية Citizen of
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

موضوع الوكالة Subject

يرجى قراءة مضمون الوكالة اليت تنظم لدى القنصلية حرفياً حيث القنصلية ال تتحمل مسؤولية اية اخطاء مطبعية وموضوعية
التوقيع

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

قنصلية لبـنان العـامـة

Consulate General of Lebanon

ديـتـرويـت

Detroit

 )1شـــروط تنظيم وكالة
أ -كالـة عامة شـاملة :
* تنظم الوكالة العامة باستثناء حق البيع ال تنظم وكالة عامة من ضمنها حق البيع
ب – وكالـة خاصـة بالبيع:
* اذا كانت وكالة خاصة ببيع عقار جيب تأمني رقم العقار واملنطقة العقارية وسند امللكية
يف حال توفريه.
* اذا كانت وكالة خاصة لبيع سيارة جيب تقدمي نسخة عن دفتر تسجيل السيارة .
ج – وكالة خاصـة بتأجري عقـار:
* جيب تأمني رقم العقار واملنطقة العقارية
د – وكالة خاصـة بسحب وايداع االموال من حساب مصريف واقفاله
* جيب تأمني اسم البنك – والفرع – ورقم احلساب
هـ وكالة خاصة بالزواج او بالطالق
* جيب تأمني بيانات قيد افرادية وعائلية
 يرجى من مجيع اصحاب العالقة عند تنظيم الوكالة احضار مستنداهتم اللبنانية االصلية* بيان قيد افرادي حديث – جواز سفر لبناين – بطاقة هوية لبنانية –
يف حال اقدمية املستندات يرجى احضار جواز السفر االمريكي و/او دفتر السوق االمريكي مع
البيانات اللبنانية املذكورة اعاله .
 تأمني موعد الجناز الوكالة – وارسال كافة املستندات بالفاكس للتمكن من اعداد الوكالةمسبقاً.
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1000 Town Center, Suite 2450, Southfield, Michigan 48075 PH: (248) 945-3511

