
 المستندات المطلوبة للحصول

 على الموافقة المسبقة



 على كل اجنبي يرغب في الدخول الى لبنان لتعاطي مهنة أو عمل بصفة أجير ان يتقدم
 او صاحب العمل نيابة عنه بطلب موافقة مسبقة على نسختين مرفق بالمستندات

 التالية :

 صورة عن جواز سفر االجنبي صالح لمادة 18 شهرا على االقل

 صورة عن هوية صاحب العمل

 شهادة إيداع من مصرف االسكان بقيمة مليون ونصف مليون ليرة لبنانية  ، يستثنى من هذه
 الشهادة الطلبات المقدمة من مكاتب االستقدام المرخصة ضمن العدد المسموح به لكل

 مكتب
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صورة عن جواز سفر االجنبي صالح لمدة 18 شهر على االقل

صورة عن هوية صاحب العمل

شهادة ايداع من مصرف االسكان بقيمة مليون ونصف مليون ليرة لبنانية

 صورة عن مستند رسمي يثبت قانونية المؤسسة مصدقة من المرجع المختص ( سجل تجاري
 – رخصة إستثمار  – رخصة بناء صالحة " كشف فني أو ترخيص من البلدية " – سند ملكية

 زراعية ...)

صورة مصدقة عن شهادة علمية للمدرسين – وشهادة إختصاص أو خبرة للخبراء والفنيين

توفر عدم  تثبت  لالستخدام  الوطنية  المؤسسة  في  المركزي  االستخدام  مكتب  من   إفادة 
لبنانيين للعمل المطلوب ، للخبراء والفنيين

أو إدارة  لصالح  تنفذ  أشغال  في  للعمل  االجنبي  طلب  كان  إذا  المختصة  االدارة  من   إفادة 
مؤسسة عامة
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المستندات الواجب تقديمها مع طلب الموافقة المسبقة 

أ - عمال المنازل:

ب - ل�جراء:



2

 استدعاء موقع من االجنبي أو وكيله الرسمي يحدد فيه نوع عمل الشركة أو المؤسسة التي
 ينوي إنشاءها ، وحجمها ومكانها ورأسمالها ، على أن ال تتعاطى التجارة، على أن ال تقل حصة

ا´جنبي في رأس المال عن مئة مليون ليرة لبنانية

صورة عن جواز سفر االجنبي صالح لمدة 18 شهرا على ا´قل

 تعهد مصدق لدى الكاتب العدل باستخدام ثالثة لبنانيين على ا´قل على أن يتم تسجيلهم
 في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وفي دائرة االستخدام في وزارة العمل خالل مهلة

أقصاها ستة أشهر من تاريخ منحه إجازة العمل

المختصة االخرى  االدارات  وفي   ، التجاري  السجل  في  المؤسسة  أو  الشركة  بتسجيل   تعهد 
 خالل مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ منحه إجازة عمل ، على أن تكون بنود السجل التجاري
المال رأس  وقيمة  العمل  نوع  لجهة  خاصة  العمل  إجازة  شروط  مع  متطابقة  الترخيص   أو 

المصرح عنه

إفادة مصرفية تثبت أنه يملك ما ال يقل عن مئة مليون ليرة لبنانية
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 ج- أصحاب العمل:

صورة عن جواز سفر االجنبي صالحة لمدة ال تقل عن 18 شهرا

 كتاب تمثيل صادر عن الشركة المعنية في الخارج مصدق من السفارة اللبنانية في الدولة التي 
 يوجد فيها مركز الشركة الرئيسي، ومن وزارة الخارجية اللبنانية ومترجم الى اللغة العربية .
ان يجب  لبنان  في  للشركة  تجاري  وكيل  تعيين  حال  في  انه  على  ينص  بندا  الكتاب   يتضمن 

يكون لبنانيا

 صورة عن مستندات الشركة الصادر منها كتاب التمثيل مصدقة حسب االصول

او الفرع  تسجيل  تثبت  االجنبية  الشركات  لفروع  بالسبة  والتجارة  االقتصاد  وزارة  من   افادة 
مكتب التمثيل

شهادة ايداع من مصرف االسكان بقيمة مليون ونصف المليون ليرة لبنانية

يضاف مستند تعهد باستخدام ثالثة لبنانيين على االقل.... بالنسبة لمدير فرع شركة اجنبية.
أو العام  لالمن  العامة  المديرية  في  االقامة  وضع  لتسوية  بناء  العمل  إجازة  طلب  كان   إذا 
 للرعايا السوريين والفلسطينيين المقيمين في لبنان، تقدم المستندات الواردة أعاله باالضافة

الى المستندات الواجب تقديمها مع طلب الموافقة المسبقة
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مدير مكتب تمثيل او مدير فرع شركة اجنبية:


