المستندات المطلوبة للحصول على سمة دخول الى لبنان
()المقيمون في وﻻية نيو ساوث ويلز فقط
ملء طلب سمة دخول
.جواز سفر ﻻ تق ّل مدة صﻼحيته عن ستة اشهر
صورة شمسية حديثة
(٠٠٠٠  إلخ، كهرباء، تلفون: فاتورة رسمية وحديثة،إثبات العنوان الحالي )رخصة سوق
.ً  إحضار شهادة الوﻻدة و إذن السفر الموقع من الوالدين والمصدق رسميا: (للقاصرين )دون الثامنة عشرة
. إحضار اﻷوراق الثبوتية: في حال وجود حكم وصاية
. تعطى لشهر واحد لغير المسجّل في القنصلية العامة. تعطى لثﻼثة أشهر كحد أقصى لغير المسجّل في القنصلية العامة تعطى لستة أشهر-








:الرسوم القنصلية الحالية
 دوﻻر استرالي١١٩٫٥٠ : تأشيرة دخول لسفرة واحدة
 دوﻻر استرالي١٧٠٫٥٠ :
تأشيرة دخول لسفرتين
 دوﻻر استرالي٢٣٩٫٠٠ : تأشيرة دخول لعدة سفرات

:مﻼحﻈات
ً
. يوما من تاريخ منﺢ سمة الدخول٩٠  يجب الدخول الى لبنان خﻼل فترة. ثﻼثة اشهر أو ستة اشهر حسب السمة الممنوحة، شهر: صﻼحية اﻹقامة في لبنان. يمكن للمواطنين اﻷستراليين الحصول على سمة دخول لسفرة واحدة لدى وصولهم الى أي مركز حدودي. تقديم إفادة عمل وتحديد مدة السفر: لغير اﻷستراليين-

Visa Requirements
Strictly Residents of NSW only





Download, complete and submit your visa application with your unexpired passport
(minimum 6 months of validity)
One current photo
Proof of current address (Driver License, official and recent bill: Phone, Electricity, etc…)
Applicants under 18 yrs should provide the following:
o Birth Certificate
o Travel Consent form signed by both parents or guardians (proofs of guardianship
should be enclosed)

Current Visa fees:
o Single entry:

$119.50 - Granted to eligible applicants for a stay not exceeding one month if not on-file at this

Consulate-General.

o Double entries: $170.50 - Granted to eligible applicants for a stay not exceeding three months if not on-file at this
Consulate-General.
o Multiple entries: $239.00 - Granted to eligible applicants for a stay of six months.
N.B:
-

Entry to Lebanon should be within 90 days of the Visa issue-date.
Total period of stay in Lebanon is normally marked on passports when stamped,
(Visas are granted for one, three or six months).
Australian citizens are able to obtain a Single Entry Visa upon arrival in Lebanon.
Non-Australians are required to determine the duration of their stay in Lebanon, and to
enclose with their applications an employment certificate.
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