
 المستندات المطلوبة للحصول

 على تراخيص عمل لالجانب
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االقامة انتهاء  من  ا�قل  على  يوما  عشر  خمسة  قيل  العمل  إجازة  طلب  تقديم   يجب 
المؤقتة

إذا كان طلب إجازة العمل استبداال لموافقة مسبقة تقدم المستندات التالية

 عقد عمل أصلي مصدق من الكاتب العدل يتضمن بصورة خاصة نوع عمل االجنبي ومدته
ومكانه وقيمة الراتب الشهري

 صورة عن جواز سفر االجنبي صالح لمدة سبعة أشهر على ا�قل تتضمن سمة الدخول الى
لبنان

بوليصة تأمين أصلية
فحص الى  باالضافة  والمعدية  السارية  لالمراض  مرخص  مختبر  من  مخبري   فحص 

بلهارسيا للرعايا المصريين والسودانيين
صورة شمسية لالجنبي عدد 2
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 إذا كان طلب إجازة العمل بناء لتسوية وضع االقامة في المديرية العامة لالمن العام للرعايا
 السوريين والفلسطينيين المقيمين في لبنان أو في حال تغيير مكان العمل تقدم المستندات
المسبقة الموافقة  طلب  مع  تقديمها  الواجب  المستندات  مع  المادة  هذه  في   الواردة 

باستثناء شهادة االيداع بالنسبة للسوريين والفلسطينيين

مستند يثبت أن االجير الفلسطيني مسجل في سجالت الالجئين الفلسطينيين
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 المستندات الواجب تقديمها مع طلب إجازة العمل

أ - عمال المنازل – أجراء:

إذا كان الطلب استبداال لموافقة مسبقة تقدم المستندات التالية:

 صورة عن جواز سفر االجنبي يتضمن سمة الدخول الى لبنان ال تقل صالحيته عن سبعة
أشهر

للرعايا بلهارسيا  فحص  الى  باالضافة   ، والمعدية  السارية  لالمراض  مخبري   فحص 
المصريين والسودانيين

صورة شمسية عدد 2
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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

 يطلب إضافة إلى ما ورد أعاله من الفلسطيني مستند يثبت أنه مسجل في سجالت الالجئين
الفلسطينيين ، وبطاقة عودة أة إقامة سنوية من الرعايا السوريين
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 ب - (ممثل شركة) – (مدير فرع شركة أجنبية) – (صاحب عمل):
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صورة عن جواز سفر االجنبي صالح لمدة ال تقل عن سبعة أشهر
عقد عمل أصلي مصدق لدى الكاتب العدل

 بوليصة تأمين أصلية
صورة عن بطاقة االقامة السنوية

إجازة العمل ا�صلية + صورة شمسية لالجنبي
في حال تغيير مكان العمل تضاف المستندات التالية:

-
-
-
-
-
-

 شهادة إيداع من مصرف لبنان بقيمة مليون ونصف مليون ليرة لبنانية
 تنازل مّدون على جواز السفر

صورة عن هوية صاحب العمل الجديد
صورة عن رخصة المؤسسة...

-
-
-
-

 فئة طلب تجديد إجازة العمل

 أ - عمال المنازل – أجراء:

 إجازة العمل
صورة عن االقامة السنوية صالحة

المرجع من  مصدقة   ( الخ   ... إستثمار  رخصة   – تجاري  سجل   ) المؤسسة  رخصة  عن   صورة 
 المختص

النظام التأسيسي للشركة مصادق عليه من السجل التجاري ال يتعدى تاريخه ثالثة أشهر
 صورة عن جواز السفر صالح لمدة ال تقل عن سبعة أشهر

إفادة من الضمان االجتماعي بأسماء ا�جراء
صورة شمسية

-
-
-

-
-
-
-

 ب - صاحب عمل:

إجازة العمل
 صورة عن االقامة السنوية صالحة

.صورة عن جواز السفر صالح لمدة ال تقل عن سبعة أشهر
صورة شمسية

أو الفرع  تسجيل  تثبت  االجنبية  الشركات  لفروع  بالنسبة  والتجارة  االقتصاد  وزارة  من   إفادة 
 مكتب التمثيل

-
-
-
-
-

ج- مدير مكتب تمثيل:
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 إجازة العمل
 صورة عن االقامة السنوية صالحة

 صورة عن جواز السفر صالح لمدة ال تقل عن سبعة أشهر
 صورة شمسية

إفادة من الضمان االجتماعي بأسماء االجراء
 إفادة من وزارة االقتصاد والتجارة بالنسبة لفروع الشركات االجنبية تثبت تسجيل الفرع أ مكتب

التمثيل

-
-
-
-
-
-

 مدير فرع شركة:


