قنصلية لبـنان العـامـة

Consulate General of Lebanon

ديـتـرويـت

Detroit
حمضـــر نقــل اثــاث وتعهـــد

انا املوقـــع اسـمي ادنــاه ،
قضــاء

بتاريخ

صادر بتاريخ

واملقيم حاليا على العنوان التالــــي :

قضــاء

رقم السجل /

،اللبنانـــي ،مواليد مدينــة
 /احمللة او القرية

حامل جوازســفر لبناين و/او بيان قيد افرادي و/او بطاقة هوية لبنانية رقم

اصــرح بصفتــي الشــخصية بانــي اقمــت يف الواليات املتحدة االمريكية منذ تاريخ

اي اكثــر من ثالث ســـنوات على التوالـــي  ،وانين ارغــب بالعــودة اىل لبنــان بغيــة

االقامــة الدائمــة فيــه وانين ســــأنقل اثاث منزلــي الذي كان باستعمايل الشــخصي يف منزيل
الكائن على العنوان املدون اعاله  ،وعليه اصــرح وعلى مســوؤلييت وحتت طائلة العقوبات املنصوص عنها يف

القوانني املرعيــة االجـــراء وخاصــة قانون اجلمرك اللبنانــي ،بان اثاث املنزل املشحون ساستخدمه يف
استعمايل الشــخصي يف منزيل الكائن

يف مدينــة

ملك

شــارع

واصرح باين اخذت علما بان اي تنازل عن هذا االثاث بطريق البيع او

اهلبــة او باية طريقة اخرى يوقعنــي حتت طائلة العقوبات واملالحقة القانونية اليت تصبح جزاء علي واين اتعهد

بتخصيص اثاث املنزل باستعمايل الشخصي دون سواي وبان اعلم اجلمرك اللبناين عند انتقايل اىل اي مكان آخر عند
االقتضاء وعن اي نوع من انواع التصرف باالثاث قد حيصل خالل مهلة ثالث سنوات.

وللبيـان حرر بتاريخ
التوقيـــع

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

قنصلية لبـنان العـامـة

Consulate General of Lebanon

ديـتـرويـت

Detroit
معاملـة نقـل اثـاث املنـزل اىل لبنـان

يرجـى ايداعنـا املستندات التاليـة مع ضـم نسـخ عنها للحفظ البعثـة
Please send the following documents with a copy confirm for our records:

 - 1افـادة صـادرة عن السلطات احملليـة  ،تفيد بان صاحـب العالقة مقيم يف الواليات املتحدة من
اكثر من ثالث سـنوات على التوايل.

Affidavit of residence from the City of residence

 - 2الئحـة مفصلـة باملفروشـات املستعملة من صاحب العالقة خالل اقامته يف الواليات املتحدة
Itemized List

 - 3تصريح خطـي من صاحب العالقة يفيد بانه ينوي االنتقال هنائيا اىل لبنان  ،وان االثاث املفصــل يف
الالئحة هو ملكه الشخصي وكان باستعماله خالل اقامته يف الواليات املتحدة  ،مصــدق من قبـل

الكاتـب العـدل .

Declaration from the principal person states that he lived in USA for more than three years
And now moving to Lebanon permanently, and he is shipping all his belongings for
Personal use

 -4صـورة عن جـواز سـفر لبناين  /بيـان قيد افرادي.

Copy of the Lebanese Passport / Individual Extract of Registration.

 - 5نسـخة عن عقـد االجيـار او سـند ملكية املنزل
Copy of the Lease of Rent / Copy of the Deed

 - 6مغلف مع العنوان الكامل وطوابع بريدية العادة املعاملة لصاحبها.
Self addressed stamped and certified envelope.

 رسـم املعاملة ( 33دوالر امريكي ) تدفع بواسطة حوالة مصرفية
Fee is ( $ 30.00 ) in Money Order Only.

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



