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  التخلي عن الجنسية اللبنانية

 
Telephone No. H:     (           )           - 
                         W:     (           )           - 

File No. at the Embassy 

Surname Name 

Apt. No. Street Name Street No. 

Postal Code Province City 

Occupation Email address                                       @ 

 

 :الوثائق الالزمة من اجل التخلي عن الجنسية اللبنانية
  . آتاب خطي مصدق يبين طلب التخلي عن الجنسية اللبنانية-1 
  . جواز السفر اللبناني األصلي مع صورتين عن الصفحات الستة األولى-2  
  .ع السلطات اللبنانية المختصة وآالة لمحامي الستكمال المعامالت م-3  
  ).رسم التخلي عن الجنسية اللبنانية$ 350( $ 350 حوالة بريدية باسم السفارة اللبنانية بقيمة -4  
 . ظرف بريدي مدفوع مع العنوان الشخصي ورقم الهاتف-5  

  
 في حال التخلي عن الجنسية اللبنانية بموجب مرسوم موقع من فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، فان :مالحظة

 .الوسيلة الوحيدة الستعادة الجنسية اللبنانية األصلية هي باإلقامة نهائيا في لبنان
 



EMBASSY OF LEBANON 
OTTAWA 

AMBASSADE DU LIBAN 

  )يرفق مع جميع المعامالت (عائلي/أو تجديد ملف شخصي طلب إلزامي لفتح
Application to open or renew a personal/family file (Mandatory for all Applications)  

 

 First name  االسم

 Last name  الشھرة

 D.O.B  تاريخ الوالدة

 Father’s name  م األباس

 Mother’s name  اسم األم وشھرتھا

 No and place of registry  رقم ومحل السجل

 Spouse’s first & last name  الزوجة والشھرة/اسم الزوج

 Number of children in Canada  عدد األوالد في كندا

 Occupation  الوظيفة

 Work address and Phone number  عنوان العمل ورقم الھاتف

   

 Residence address and phone number  عنوان المنزل ورقم الھاتف

   

 E-mail address  البريد اإللكتروني

 Cellular  الخلوي
 
 

  خاص بالبعثة

         رقم الملف              تاريخ فتح الملف
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		السفارة اللبنانية









التخلي عن الجنسية اللبنانية


		Telephone No. H:     (           )           -


                         W:     (           )           -

		File No. at the Embassy



		Surname

		Name



		Apt. No.

		Street Name

		Street No.



		Postal Code

		Province

		City



		Occupation

		Email address                                       @





الوثائق اللازمة من اجل التخلي عن الجنسية اللبنانية:


1- كتاب خطي مصدق يبين طلب التخلي عن الجنسية اللبنانية.



2- جواز السفر اللبناني الأصلي مع صورتين عن الصفحات الستة الأولى.



3- وكالة لمحامي لاستكمال المعاملات مع السلطات اللبنانية المختصة.



4- حوالة بريدية باسم السفارة اللبنانية بقيمة 350$ ( 350$ رسم التخلي عن الجنسية اللبنانية).



5- ظرف بريدي مدفوع مع العنوان الشخصي ورقم الهاتف.

ملاحظة:
في حال التخلي عن الجنسية اللبنانية بموجب مرسوم موقع من فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، فان

الوسيلة الوحيدة لاستعادة الجنسية اللبنانية الأصلية هي بالإقامة نهائيا في لبنان.
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