املستندات املطلوبة

نوع ومدة إذن الدخول أو اإلقامة

 مُينح إذن دخول للسياحية يتناسب مع مدةاحلجز الفندقي قابلة للتجديد يف مركز
اإلقليمي بعد أخذ موافقة رئيس د.اإلقليمية
 حجز فندقي (خطي).سياحة

 مبلغ يتناسب ومدة اإلقامة يف لبنان. األوراق الثبوتية الالزمة (هوية سليمة  +جواز سفر). -دفرت العائلة (إذا كانت عائلته برفقته).

عرب الفاكس والتحقق من صحة احلجز
الفندقي ومن مبلغ املوازي أللف دوالر.
 -مُيدد إذن الدخول لسبب سياحي وفق

لصالحية احلجز الفندقي بعد التأكد من

صحة السبب واحلجز الفندقي على ان ال
تتعدى إقامته مدة شهر من اتريخ
الدخول.

 األوراق الثبوتية الالزمة ( هوية سليمة  +جواز سفر). دفرت العائلة (إذا كانت عائلته برفقته). ما يثبت صفته كرجل أعمال ،مستثمر ،نقايب ،موظف يف احدىالسفارات االجنبية او العربية او السفارات السورية يف اخلارج من غري
الديبلوماسيني ،موظف القطاع العام السوري ،ضباط القوات املسلحة
واملتقاعدين منهم ،رجل دين ... ،بطاقة وظيفة ،بطاقة نقابة ،إقامة يف

I
زايرة عمل

للتسوق

مدون عليها املهنة.
اخلارج ّ
 حاملي افادات صادرة عن "احتاد املصدرين السوريني". حاملي كتاب صادر عن "غرفة صناعة دمشق وريفها" مبا فيها جلنة صناعةالسينما والتلفزيون.
 خرباء من جتمع شركة مستكا اليواننية انسالدو اإليطالية للعمل علىمشروع حمطة دير علي بريف دمشق واملرافقني هلم.
أو
تعهد امجايل او افرادي ابملسؤولية من شركة او مؤسسة عامة أو مجعية..... ،
ّ
حلضور اجتماع عمل أو للمشاركة يف مؤمتر أو ندوة..... ،
 األوراق الثبوتية الالزمة ( هوية سليمة  +جواز سفر). دفرت العائلة (إذا كانت عائلته برفقته). -اوراق املركبة اخلاصة على ان تكون مسجلة وفقاً لالصول  +أتمني الزامي.

مُينح إقامة مؤقتة ملدة اقصاها شهر.

 إذن دخول  24ساعة إعتباراً من توقيتالدخول.
 يشار على بطاقة دخول صاحب املركبة ابمساءالداخلني برفقته على ان يغادروا معه.كما
يشار على بطاقات دخول املرافقني لصاحب
املركبة أبهنم دخلوا برفقته ويغادرون معه.

 األوراق الثبوتية الالزمة (هوية سليمة  +جواز سفر). -دفرت العائلة (إذا كانت عائلته برفقته).

مالك عقار

 سند ملكية أو إفادة عقارية حديثة (شهر واحد).مُينح إقامة مؤقتة ملدة ستة أشهر قابلة للتجديد يف
ُ يكن ألي من أفراد عائلته البالغ الدخول منفردا إذا برز نسخة عن سند املركز اإلقليمي بعد إبراز إفادة عقارية حديثة
ً
م
(اسبوع) للتثبت من إستمرارية ملكيته للعقار على
امللكية  +دفرت العائلة.
ُ يكن ملالك العقار التعهد ابملسؤولية (زايرة عائلته) عن والديه ،شقيقاته أن ممتنح من قبل رئيس الدائرة اإلقليمية (دون رسوم
م
وأشقائه العازبني وُينحون إذن دخول ملدة أسبوع قابلة للتجديد ملرة مماثلة السنة األوىل).
م
وملرة واحدة.

مالحظة  :يُقبل بتعهد السكن بعد ضم إفادة من البلدية او املختار تثبت أن البناء عائد للبناين املتعهد ابلسكن.

I

 األوراق الثبوتية الالزمة (هوية سليمة  +جواز سفر). دفرت العائلة (إذا كانت عائلته برفقته). عقد إُيار العقار أو نسخة طبق األصل عنه مسجلني لدى البلدية (شقةصاحلة للسكن العائلي) مصادق ومؤشر على النسخة األصلية أو نسخة
طبق األصل من مركز األمن العام اإلقليمي.

مستأجر عقار
(للسكن
العائلي)

 ضم ما يثبت كيفية أتمني معيشته (حواالت مصرفية ،رصيد مصريف،سند اإلُيار بثالثة أشهر ما مل تكن صالحية عقد
عمل يف اخلارج)... ،
اإلُيار أقل من ذلك وال يسمح بدخول الرعااي
 مُيكن ألي من أفراد عائلته البالغ الدخول منفرداً إذا برز نسخة عن عقد
السوريني يف حال كان قد مضى على تصديق عقد
اإلُيار املصادق واملؤشر عليه من مركز األمن العام اإلقليمي  +دفرت
اإلُيار يف املركز اإلقليمي أكثر من ثالثة أشهر.
العائلة.
 مُيكن ملستأجر العقار التعهد ابملسؤولية (زايرة عائلته) عن والديه ،شقيقاته
وأشقائه العازبني ومُينحون إذن دخول ملدة أسبوع قابلة للتجديد ملرة مماثلة
وملرة واحدة.

املستندات املطلوبة

II

للدراسة
للدخول أو

III

حتدد صالحية أتشرية رئيس املركز اإلقليمي على

نوع ومدة إذن الدخول أو اإلقامة

تسحب مستنداته وتودع مكتب شؤون اجلنسية
 األوراق الثبوتية الالزمة ( هوية سليمة  +جواز سفر). الشهادات اليت إستحصل عليها وسيقبل إنتسابه اىل اجلامعة على أساسها .واجلوازات واألجانب ومُينح إذن دخول ملدة سبعةأايم ،وبعد إثبات التسجيل مُينح إقامة دراسية.
 -بطاقة جامعية صاحلة.

املغادرة عرب

 جواز سفر. تذكرة سفر غري قابلة لإلسرتداد (يتم التأكد منها). -أتشرية دخول اىل البلد املنوي السفر إليه.

أو عرب أحد

 -إذا كان البلد املنوي السفر إليه ال يشرتط على السوري احلصول على مراجعة الدائرة األمنية

املطار

مُينح إذن دخول ملدة  /48/ساعة مع إفادة
مغادرة.

املوانئ البحرية
واملعابر

احلدودية الربية

اتشرية دخول
 يمسمح بدخول السوريني املسافرين عرب أحد املوانئ اللبنانية مبوجب تعهدابملسؤولية إمجايل يتقدم به الوكيل البحري للباخرة اىل مركز أمن عام املرفأ تمفاد الدائرة األمنية عن الوضع ويمصار اىل منحهم
(مكان إنطالق الباخرة) قبل  /48/ساعة من موعد انطالق الباخرة" ،إذن ابلعبور" إمجايل ملدة  /24/ساعة حداً
يتعهد مبوجبه بنقل املسافرين من احلدود اىل املرفأ ويكون مسؤوالً عنهم أقصى.
طيلة فرتة تواجدهم على األراضي اللبنانية.
 -عدم السماح بدخول أي سوري بصفة انزح إال يف حاالت إستثنائية حت ّدد

IV

بصفة انزح

V

للعالج الطيب

إجراءاهتا الحقاً ابلتنسيق مع وزارة الشؤون االجتماعية.
يمسمح بدخول السوريني املسجلني سابقا كنازحني شرط إستيفاء شروط
الدخول احمل ّددة مبوجب هذه املذكرة.

VI

ملراجعة سفارة
أجنبية

 األوراق الثبوتية الالزمة (هوية سليمة  +جواز سفر).إذن دخول ملدة  /72/ساعة قابلة للتجديد سنداً
 تقارير طبية أو إفادة متابعة عالج لدى إحدى املستشفيات يف لبنان أواىل تقارير طبية (مصادق عليها من إدارة
لدى أحد األطباء بعد التاكد من صحة إدعائه.
املستشفى) تثبت متابعة االستشفاء داخل
 مُيكن أن يرافقه أحد أفراد عائلته على أن يشار على جواز سفر أو بطاقة
املستشفى تثمنح من قبل رئيس املركز بعد أخذ
دخول كل منهما أنه دخل برفقته ويغادر معه وفقاً للنص املناسب من
موافقة رئيس الدائرة عرب الفاكس.
البند  /4/من تعليمات التنسيق*.
ضم ما يثبت إدعائه جلهة املوعد.
 ّ ُيكن متديد إذن الدخول ملراجعة السفارة لليوم الذي يلي موعد السفارة إذن دخول ملدة  /48/ساعة جتدد ملرة واحدة وملرةالالحق بعد ضم ما يثبت ذلك على ان ال تتعدى مدة إقامتهم  /15/مماثلة بعد إبراز أي مستند يثبت ذلك من قبل
يوماً من اتريخ الدخول.
 -1تعهد ابملسؤولية (دون إيداع رسم  /300.000/ل.ل) زايرة مدهتا
 /7/أايم قابلة للتجديد مرة واحدة وملرة مماثلة يف الدائرة اإلقليمية
حبيث يسمح ألي لبناين بدعوة سوري وأفراد عائلته لزايرته يف لبنان
(زايرة عائلية/قرابة أو مصاهرة) أو تعهد إمجايل أو فردي ابملسؤولية
(إقامة مؤقتة ملدة أقصاها شهر) ألي مجعية أو شركة أو مؤسسة أو
منظمة معرتف هبا يف لبنان ومسجلني وفقاً لألصول ،وذلك بصورة

للدخول

VII

مبوجب تعهد
مسبق

ابملسؤولية

جمانية ودون إيداع أي مبلغ مايل.
 -2تعهد ابملسؤولية (مع إيداع رقم  /300.000/ل.ل) للدخول
واإلستحصال على إقامة مؤقتة ملدة  /6/أشهر فردي أو إمجايل
املقدم من قبل األشخاص واملؤسسات والشركات والذي يتعهد
مبوجبه السعي لدى وزارة العمل لإلستحصال على إجازة عمل وفقاً
لألصول.
 -3تعهد ابملسؤولية (مع إيداع رسم  /300.000/ل.ل) ألفراد عائلة
السوري يف لبنان والذي حيمل:
 إقامة عمل فئة  /3/و ./4/
 بطاقة إقامة غري عمل (سنة 3 ،سنوات) إذا كان ال حيق
ألفراد عائلته ابحلصول عليها.
 إقامة مؤقتة  /6/أشهر مبوجب تعهد ابملسؤولية.
أو

السفارة

 للسوري وأفراد عائلته لغري العمل.
 تطبق أحكام الفقرة  2و  3على السوريني املوجودين يف لبنانوالراغبني بتجديد اإلقامة املؤقتة بعد إستيفاء رسم /300.000/
ل.ل إال يف حال سبق واستوىف الرسم عن السنة اجلارية.

يُسمح بدخول

الدبلوماسيون وحاملي جوازات السفر اخلاصة وجوازات املهمة
ومرافقيهم (ال يتجاوز إثنني)
 بطاقات اإلقامات السنوية (عمل أو غري عمل). بطاقات اإلقامات الدائمة. بطاقات اإلقامات اجملاملة. -مسة عودة ع ّدة سفرات.

املستندات املطلوبة

 األوراق الثبوتية الالزمة (جواز السفر). وضع إشارة على جواز سفر أو بطاقة دخول
حامل اجلواز واملرافق تفيد بدخوله ومغادرته برفقته
وفقاً للنص املناسب من البند  /4/من تعليمات
التنسيق*.
 األوراق الثبوتية الالزمة (جواز السفر ،هوية). اإلقامة مبوجب بطاقة أو موشحة على جواز السفرأو مودعة.

 زوج وأوالد ( القاصرين منهم ) حاملي بطاقة اإلقامة:-

السنوية عمل (فئة أوىل ،فئة اثنية فقط).
السنوية غري عمل.
دائمة.
جماملة.

 زوج اللبنانية. أوالد اللبنانية. زوجة الفلسطيين الالجئ يف لبنان. -زوجة اللبناين.

نوع ومدة إذن الدخول أو اإلقامة

إقامة مؤقتة مل ّدة  /6/أشهر.

 -إذن دخول ملدة  /7/أايم.

 األوراق الثبوتية الالزمة (جواز السفر ،هوية). بطاقة اإلقامة الصاحلة للوالد أو الوالدة أو الزوج. دفرت العائلة. األوراق الثبوتية الالزمة. ما يثبت صلة القرابة (وثيقة زواج منفذة وفقاألصول ،دفرت عائلة ،إخراج قيد عائلي).

 يراجع خالهلا املركز اإلقليمي التابع هلامكان سكنه لإلستحصال على بطاقة
اإلقامة إسوة حبامل اإلقامة إذا كان حيق له
بذلك.
إقامة مؤقتة ملدة  /6/أشهر.

 حاملي جوازات السفر األجنبية ،وذلك ابلنسبة للدول اليتيمسمح بدخول رعاايها مبوجب مسة تلقائية.
 الذين لديهم إقامات يف أي بلد عريب أو أجنيب ملدة ال تقلعن شهر.
 سائق سيارة عمومية. -سائق ابص للركاب أو فان.

-

إقامة مؤقتة ملدة شهر.

 األوراق الثبوتية الالزمة. أوراق املركبة املسجلة  +أتمني إلزامي ما يثبت ملكية السيارة ،الباص أو الفان ،أو وكالةسوق قانونية.

إذن دخول مل ّدة  /72/ساعة.

 األوراق الثبوتية الالزمة. -سائق شاحنة نقل عمومي.

 أوراق املركبة املسجلة  +أتمني إلزامي -ما يثبت ملكية املركبة أو وكالة سوق قانونية.

 -معاون سائق شاحنة النقل العمومية.

 -األوراق الثبوتية الالزمة.

إقامة مؤقتة ملدة شهر.
ّ
إذن دخول أو إقامة مؤقتة موازية ملا

يبني إدراج إمسه على دفرت املركبة.
 -ما ّ

حصل عليه سائق الشاحنة.

 جواز السفر. -عاملة يف اخلدمة املنزلية برفقة كفيلها السوري

يُسمح بدخول

يبني قانونية عملها وكفالتها.
 -ما ّ

 وضع إشارة على جواز سفر الكفيل وجواز سفرها
تفيد بدخوهلا ومغادرهتا برفقته وفقاً للنص املناسب
من البند  /4/من تعليمات التنسيق*.
املستندات املطلوبة

إذن دخول موازية ملا حصل عليه كفيلها.

نوع ومدة إذن الدخول أو اإلقامة

 األوراق الثبوتية الالزمة. -أوراق املركبة املسجلة  +أتمني إلزامي.

 سائق أو مرافق لـ :رجل الدين  /املستثمر  /رجل األعمال  /ضابط القوات
املسلحة  /املصريف  ... /الذي يدخل بسيارته اخلاصة.

 ما يثبت ملكية املركبة. وضع إشارة على جواز سفر/بطاقة دخول رب
العمل ،والسائق أو املرافق تمفيد بدخوله ومغادرته
برفقته وفقاً للنص املناسب من البند  /4/من
تعليمات التنسيق*.

مُينح إذن دخول أو إقامة مؤقتة موازية ملا
منح لرب عمله

مالحظات:
 .1ابلنسبة للسوريني والغري احلائزين على أي مستند ثبويت يتم منحهم على إيصال أخضر مهلة  /10/أايم ليصار خالهلا أتمني املستندات املطلوبة.
 .2يستفيد األوالد القاصرين دون  /15/سنة من نوع ومدة إذن الدخول أو إقامة أسوة أبحد والديهم.
ُ .3يكن للسوري الذي دخل مبوجب إحدى األسباب ابستثناء السبب السابع (تعهد ابملسؤولية) ان يطلب اإلستحصال على بطاقة إقامة مؤقتة
 /6/أشهر إذا أبرز عقد إُيار أو سند ملكية يعود له.
 .4يف حال تقدمت أفراد عائلة السوري بطلب جتديد بطاقات افقامة املؤقتة هلا أسوة برب العائلة وتكون معاملة جتديد بطاقته املؤقتة مبوجب التعهد
ابملسؤولية قيد اإلجناز يتم منحهم مهلة شهر.
 .5يمضم تعهد بعدم العمل منظم لدى كاتب العدل عند كل طلب جتديد بطاقة اإلقامة املؤقتة العائدة للسوريني إستناداً لسبب مالك مالك عقار،
عقد إُيار او للنازحني السوريني حاملي بطاقة الـ .UNHCR
 .6ممتنح اإلقامة املؤقتة للنازحني السورين وفق صالحية بطاقة  UNHCRيف حال كانت صالحيتها أقل من  /6/أشهر.

