
 السفارة اللبنانیة
اواتوا

Embassy of Lebanon 
Ottawa 

Ambassade du Liban

طلب تنظیم محضر نقل اثاث 

سعادة سفیر لبنان لدى كندا المحترم  !
!انا المستدعي (ة)  (االسم الثالثي) ___________________________________________________ لبناني (ة) الجنسیة. 
!محل وتاریخ الوالدة __________________________________________ محل ورقم السجل _______________ 
حامل (ة) (نوع الوثیقة) ___________________________ الرقم: _______________ تاریخ االصدار ____________ 

  
!مقیم في كندا على العنوان التالي: _____________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________!
اتقدم منكم بطلب تنظیم محضرنقل اثاث والمصادقة على الئحة المفروشات واألمتعة الشخصیة التي استعملتھا منذ اكثر من ثالث 

!سنوات خالل إقامتي في كندا وسأقوم بشحنھا إلى لبنان حیث إنني أرغب بالعودة نھائیاً،  لإلقامة في لبنان على العنوان التالي:  
 _________________________________________________________________________________!
 _________________________________________________________________________________!

!رقم الھاتف: ________________________ 
!وتجدون ربطاً المستندات التالیة: 

الئحة مفصلة بالمفروشات المستعملة.  1.

إثبات اإلقامة في كندا ألكثر من ٣ سنوات (ضریبة الدخل الشخصي).  2.

صورة عن جواز السفر اللبناني/الكندي، بطاقة الھویة اللبنانیة/الجنسیة الكندیة، إخراج قید افرادي/عائلي.  3.
    

             
اوتاوا بتاریخ ______________________ اإلسم: ________________________ توقیع: ________________________ 

  



 السفارة اللبنانیة
اواتوا

Embassy of Lebanon 
Ottawa 

Ambassade du Liban

المستندات المطلوبة لتحضیر محضر نقل اثاث 

!
رسالة من صاحب العالقة مفصلة : اسمھ، مكان وتاریخ میالده، ومكان اقامتھ في كندا (عنوانھ) مع •

تأكید عودتھ النھائیة الى لبنان وتبین مكان اقامتھ في لبنان (عنوانھ الكامل) یذكر فیھا نقلھ ألثاث منزلھ 
المستعمل حسب الالئحة المرفقة. (تعبئة طلب تنظیم محضر نقل اثاث)  

  !
الئحة مفصلة باألثاث المستعمل المنوي نقلھ الى لبنان. (وان تكون مطبوعة على االلة االلكترونیة، اي •

الكمبیوتر، لیست بخط الید) 
  !

إثبات إقامتھ في كندا آلخر ثالث سنوات (ضریبة الدخل الشخصي) •
  !

صورة عن جواز السفر اللبناني/الكندي، بطاقة الھویة اللبنانیة / الجنسیة الكندیة، إخراج قید افرادي/•
!عائلي 

إذا حضرشخصیاً ، نقداً : $30.00 •
 The Embassy of  Lebanon :بواسطة البريد: شيك مصرفي مصد&ق باسم

 Express Post Envelop : واضافة ارسال برید تأمین إلعادة المستندات !!!
 (613)236-5825 ext 229 :وللمزید من المعلومات یرجى االتصال بالسفارة اللبنانیة على الرقم التالي!

  
یرجى من صاحب العالقة  إجراء نسختین عن كامل المستندات المطلوبة اعاله  !
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