نقل اثاث ومفروشات في حال العودة النهائية الى لبنان
:المستندات المطلوبة لتنظيم محضر نقل اﻻثاث
. هوية لبنانية أو بيان قيد إفرادي-١
. جواز سفر استرالي أو رخصة سوق أسترالية صالحا المدة-٢
.( رقم الملف القنصلي )في حال وجود ملف قنصلي لصاحب العﻼقة-٣
 على ان يذكر ان جميعها، ينظم ويختم ويوقّع من شركة الشحن،( جدول مفصل باﻷثاث )جميع اﻻغراض دون استثناء وعددها-٤
.مستعملة
: )وسائل اﻻتصال مع السيد رزق. مصادقة الجدول من قبل مندوب غرفة التجارة اللبنانية اﻷسترالية في سدني السيد ميشال رزق-٥
michel.rizk@alcc.com.au : بريد الكتروني٠٢-٩٥٨٨ ٢٢٤٤ : هاتف غرفة التجارة٠٤٠٤ ٨٥٠ ٥٠٢ :خليوي
. بطاقة السفر )ذهابا ً فقط( الى لبنان العائدة لصاحب المفروشات-٦
 يثبت اﻹقامة بشكل،١٣٥٩ ( من دائرة الهجرة اﻷسترالية بموجب طلب رقمMovement Records) " بيان بـ "المغادرة والعودة-٧
. على أن يصدق عليه من وزارة الخارجية اﻷسترالية، سنوات٣  استراليا لمدة ﻻ تقل عن- متواصل في وﻻية نيو ساوث ويلز
 حضور صاحب اﻻثاث والمفروشات الى القنصلية العامة للتوقيع على محضر يقر فيه بأنه مسافر الى لبنان للسكن نهائيا َ فيه وبأنه-٨
 يتعهد بإعﻼم سلطات الجمارك اللبنانية،في حال التصرف باﻻثاث بعد عودته الى لبنان او في حال مغادرته لبنان للسكن خارجه
.باﻻمر لكي يقوم بدفع ما يتوجب عليه عندها من رسوم جمركية
 سند تمليك أو عقد ايجار لدار السكن في لبنان المنقول إليه اﻷثاث أو المفروشات-٩
:مﻼحظة
 يعطى اﻻعفاء الجمركي عن اﻻثاث المنزلي مرة واحدة فقط يجب ان تكون عودة صاحب اﻻثاث نهائية الى لبنان يجب ان تتم معاملة اﻻعفاء لدى الجمارك اللبنانية خﻼل فترة ﻻ تزيد عن ثﻼثة أشهر من تاريخ وصول صاحب اﻻثاث الى لبنان دوﻻر أسترالي٣٢٨٫٠٠ = (٢  دوﻻرا ً أسترالي )رسم مصادقة على توقيع عدد١٦٤٫٠٠ +  دوﻻر استرالي١٦٤٫٠٠ :الرسوم
Moving with household furniture to remain in Lebanon indefinitely
Requirements:
1- Lebanese ID card or individual Extract of Civil Status Record.
2- Current Australian Passport or Driver's Licence.
3- Consular file number (if applicable).
4- Detailed list of all furniture and household items to be shipped (description and quantity, eg. Forks: 30),
Provided that such list is prepared, sealed and signed by the shipping company, and clearly mentions that
all items are used.
5- Authentication of the itemised list by the nominated signatory of the ALCC Mr Michael (Michel) Rizk.
(Mr Rizk is contactable 1- by mobile on 0404 850 502, 2- by L. L. on 02-9588 2244, 3- by Email on
michael.rizk@alcc.com)
6- Travel ticket to Lebanon booked One - Way by the applicant.
7- Movement Records from the Department of Immigration (application form 1359), proving continuous
residency in the state of NSW for a minimum period of 3 consecutive years, and authenticated by the
Department of Foreign Affairs & Trade.
8- Applicants must apply in person where they will be asked to sign a statement of intention to remain
in Lebanon permanently. Applicants must also be aware that they should declare to the Lebanese
Customs the sale of any items as taxes or duties might apply.
9- Title of Deed or contract of lease for the residential place of destination in Lebanon.
Note:
- If applicable, furniture & household items are exempted from taxes and duties once only.
- Exemptions are granted subject to the settlement in Lebanon permanently, and applied for with the
Lebanese Customs within 3 months of arrival into Lebanon.
Consular fees: AUD $164.00 + AUD $164.00 (2 Authentications) = AUD $328.00
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