
 

 

 
 

ً  ٥ اً مناعتبار  سوریا وترغب في الدخول إلى لبنان، علیك إفادة السلطات على الحدود عن  كانون الثاني. إذا كنت مواطنا
 سبب قدومك وتقدیم الوثائق المطلوبة، بما في ذلك بطاقة ھویة صالحة و/أو جواز سفر و/أو دفتر عائلة في حال السفر مع

كانون   23بتاریخ    العام قراراً قضى بتعدیل بعض فئات واجراءات الدخول.، أصدر االمن  2022آذار    21ابتداء من  . العائلة
 ھذا القرار.، أدخل األمن العام بعض التعدیالت على 2023األول 

 
 :یسمح ھذا اإلجراء الجدید للمواطنین السوریین بالدخول إلى لبنان بموجب الفئات التالیة المختلفة

 
 
ن منح ھذا الن�ع من السمة إال إ� الموظف  یتم: ال  عمل  �ارةز  -1 ي القطاع العام السوري  نی

ن �ن أو رجال  ،  من ضمنهم الموظفنی
 . ع إفادة مغادرةم غ�ی قابلة للتجد�د   شهر تمنح لمدة   عمل �ارةوذلك فقط ل�  ین،األعمال أو رجال الد 

 
ي لبنان، ستحصل ع�  مالك عقار - 2

   15لمدة    إذن دخول : إذا كنت تملك عقارا �ن
�
ل�ي تتوجه ا� مركز االمن العام االقل��ي    يوما

ي مرا�ز االمن العام االقل�م�ةللحصول ع� اقامة مّدتها سنة ول�ي تدفع الرسوم الالزمة
 ،   . يتم اصدار وتجد�د االقامة �ن

  قابلة للتجد�د لمدة مماثلة ولمرة واحدة.  أسب�علمدة  �ارتك ألفراد أ�تك ز  �جوز ضمن ھذە الفئة، 
 

 أنك تتمتع بمصدر رزق (مثال حساب یثبت  �لواألمن العام ودل �ةمسجل لدى البلد  �جار عقد إ �ك: إذا كان لدمستأجر -3
  ،( ي

    15لمدة    إذن دخولستحصل ع�  م��ن
�
االقل��ي للحصول ع� اقامة مّدتها سنة  ل�ي تتوجه ا� مركز االمن العام  يوما

ي مرا�ز االمن العام االقل�م�ةول�ي تدفع الرسوم الالزمة
 .. يتم اصدار وتجد�د االقامة �ن

،  كأوالد ،كمستأجر التعهد بالمسؤول�ة عن والد� ك ك�مكن  ن ن    كوأشقائ كشق�قات المتأهلنی منحون اذن دخول  �ُ بح�ث  العاز�نی
 .ة مماثلة ولمرة واحدةدلم لمدة أسب�ع قابلة للتجد�د

ي المتعهد بالسكن. : مالحظة
 ُ�قبل بتعهد السكن بعد ضم إفادة من البلد�ة او المختار تثبت أن البناء عائد للبنائن

 
ي جامعة لبنان�سج�لك  یثبت �لدل  �متقد  �كعل �جب: الطالب  -4

تم الحصول   �ةو�طاقة طالب صالحة وشھادات دراس �ة�ن
 .�ةمن أجل استكمال معامالت إقامتك الدراس �امأ ۷. ستحصل ع� سمة دخول لمدة عليها 

 
ي حال العبور داخل لبنان بدا�ي السفر إ� بلد آخر، السفر إ� بلد آخر -5

ة: جواز سفر صالح �متقد �جب : �ن  دخول  وتأش�ی
داد   �ی إ� بلد ثالث وتذكرة سفر غ مع إفادة    ساعة  24لمدة    سمة مرور . ستحصل ع�  بثمن تذكرة السفر وا�صال   قابلة لالس�ت

   .مغادرة
ة دخول ط ع� السوري الحصول ع� تأش�ی ن المساف��ن ع�ب  .  اذا كان البلد المنوي السفر ال�ه ال �ش�ت �سمح بدخول السور�نی

ئ اللبنان�ة بموجب تعهد بالمسؤول�ة اجما�ي يتقدم به الوك�ل البحري   ا� مركز أمن عام المرفأ (مكان انطالق   للباخرة أحد الموائن
من موعد انطالق الباخرة، يتعهد بموجبه بنقل المساف��ن من الحدود ا� المرفأ و�كون مسؤوً�   ساعة  \ 48\ الباخرة) قبل  

ي اللبنان�ة. 
ة تواجدهم ع� األرا�ن  عنهم ط�لة ف�ت

 
ي   �ارةز  - 6 ،  للعالج الطيب ي ي عالج طىب

من إحدى  متابعة عالج    أو إفادة  �ةطب  �ر تقار   �متقد  �ك عل  �جب: للدخول إ� لبنان لتل�ت
ي لبنان. ستحصل ع�    أو أحد   �اتالمستشف

لفرد واحد من أ�تك    �جوز .  مع افادة مغادرة  ساعة  48دخول لمدة    اذناألطباء �ن
ي اللبنان�ة ع�ب  مرافقتك.  

 ولغا�ة الساعة  �مكنك الدخول ا� األرا�ن
�
مركزي المصنع والعبود�ة اعتبارا� من الساعة السادسة صباحا

 .السادسة مساء
 

 رعایا السوریین إلى لبنانلإجراءات الدخول ل
 

 2023كانون الثاني حّدثت في 



 

 
ُ�سمح بالدخول ح�ا� لألسماء الواردة من    .مع افادة مغادرة  ساعة  ٤۸دخول لمدة    اذنمنح    یتم :  �ةموعد مع سفارة أجنب  -7

ي اللبنان�ة  السفارت
�ة. �مكنك الدخول ا� األرا�ن  األجنب�ة ا� المدي��ة العامة لألمن العام والمعممة ع� المرا�ز الحدود�ة ال�ب

 لغا�ة الساعة السادسة مساء
�
ن الساعة السابعة صباحا  .ما بنی

ي حال كان الموعد مع سفارة الممل�ة الع���ة السعود�ة، سوف تحصل  
أسب�ع مع افادة مغادرة ح�ا�  اذن دخول لمدة  ع�  �ن

ن ع�ب مركزي المصنع والعبود�ة الحدودي  .نی
 

تعهد بالمسؤل�ة.  من الممكن الدخول ا� لبنان بناء ع�    �عد ، لم  2022آذار    21من    ءابتدا   تعهد بالمسؤول�ة (كفالة):   -8
ي اللبنان�ة وتحوز اقامة صالحة بناء ع� تعّهد بالمسؤول�ة، فانه �مكنك الخروج واعادة الدخول  

ول�ن اذا كنت داخل االرا�ن
 استنادا� ا� هذە االقامة ط�لة مدة صالحيتها. ا� لبنان 

  
ي أو لبنان�ة:    -9

)،  دف�ت ق�د عائ�ي ،  ه��ة  أو   واز سفر ج  �جب تقد�موالد أو والدة لبناين ي
 .صورة عن ه��ة أو اخراج ق�د (اللبنائن

 يتّم منحك مدة شهر. 
 

ي ع� األقل    صالحة لمدة شهر  اذا كان لد�ك اقامة    - 10 ي أو أجنىب ي أي بلد عرئب
ي لبنان لمدة شهر. �ن

 ، �مكن منحك اقامة مؤقتة �ن
 

): لدبلوماسيون وحام�ي جوازات السفر الخاصة وجوازات المهمة  ا  - 11 ن �مكن منحهم إقامة    ومرافقيهم (ال يتجاوز إثنني
 ./ أشهر6مؤقتة لمّدة / 

 
سمة عودة    / بطاقات اإلقامات المجاملة  / بطاقات اإلقامات الدائمة  / بطاقات اإلقامات السن��ة (عمل أو غ�ي عمل)  - 12

سفرات لبنان  / عّدة  ي 
�ن صالحة  إقامة  ع�  الحائز  إبراز  :  السوري  ه��ة)األوراق  �جب  السفر،  (جواز  اإلقامة و   الثبوت�ة 

 بموجب بطاقة أو موشحة ع� جواز السفر أو مودعة.  الصالحة
 

زوج وأوالد (القا��ن منهم) حام�ي بطاقة اإلقامة (السن��ة عمل (فئة أو�، فئة ثان�ة فقط)، السن��ة غ�ي عمل،   -13
بطاقة اإلقامة  ،  األوراق الثبوت�ة الالزمة (جواز السفر، ه��ة)�جب إبراز    : حام�ي اقامة مجاملة  األوالد القا��ن منهم: )؛  دائمة

تراجع خاللها المركز اإلقل��ي التابع   ع�    أسب�ع   لمدة  اذن دخوليتم منحك    دف�ت العائلة. و   الصالحة للوالد أو الوالدة أو الزوج
 .لها مكان سكنك لإلستحصال ع� بطاقة اإلقامة إسوة بحامل اإلقامة إذا كان �حق لك بذلك

 
ي و أوالد اللبنان�ة،  زوج اللبنان�ة  - 14

ي لبنان، زوجة اللبناين
ئ �ن ي الال�ب

،  باالضافة ا� األوراق الثبوت�ة الالزمة: زوجة الفلسطيين
)عل�ك ابراز ما يثبت   ي  يتّم  .  صلة القرابة (وث�قة زواج منفذة وفق األصول، دف�ت عائلة، إخراج ق�د عائ�ي

منحك اقامة مؤقتة �ن
 لبنان لمدة شهر. 

 
عموم�ة  - 15 س�ارة  للركاب،  سائق  باص  فان  سائق  ا�  :  أو  الالزمةباالضافة  الثبوت�ة  ابراز  األوراق  عل�ك  المركبة  ،  أوراق 

ن إلزا�ي   معالمسجلة   الحائ��ن ع� ورقة  ع�    ق. وهذا �طبأو وكالة سوق قانون�ة الباص أو الفان، ما يثبت مل��ة الس�ارة،،  تأمنی
ن ومواصفات الس�ارة) ورقة   غ�ی الحائ��ن ع�وع�    مان�فست مختومة من السلطات السور�ة (�ذكر فيها أسماء الركاب المرافقنی

ن الدخول بمفردهم. مان�فست الط  .ساعة مع افادة مغادرة  24اذن دخول لمدة  ك یتم منح البنی
 

،    : سائق شاحنة نقل عموم�ة  -16 ن إلزا�ي باالضافة ا� األوراق الثبوت�ة الالزمة، عل�ك ابراز أوراق المركبة المسجلة مع تأمنی
ي لبنان لمدة شهر. يتّم أو وكالة سوق قانون�ة.  الباص أو الفان، ما يثبت مل��ة الس�ارة،

 منحك اقامة مؤقتة �ن
 

ن ادراج اسمه ع� دف�ت  باالضافة ا� األوراق  :  معاون سائق شاحنة النقل العموم�ة  -17 الثبوت�ة الالزمة، عل�ك ابراز ما يبنی
 .اذن دخول أو اقامة مؤقتة مواز�ة لما حصل عل�ه سائق الشاحنةمنحك يتّم   .المركبة

 
 



 

 
ل�ة برفقة كف�لها السوري  -18 ن ي الخدمة الم�ن

الحة  صع� اقامة    ة العاملةح�از ،  جواز سفر المستندات المطل��ة �ي  :  عاملة �ن
ي  

تف�د بدخولها    العاملة  وضع اشارة ع� جواز سفر ال�فبل وجواز سفر يتم ّ  الخارج مدون عليها اسم ال�فبل الذي برفقتها. �ن
ي حال  شهر مدفوعة و  لمدة  سمة دخول يتم منح    برفقته.  ومغادرتها

المركز االقل��ي ضمن  �جب  بالتمد�د    الرغبة�ن مراجعة 
 .سكن لتقد�م طلب تح��ل سمةالنطاق 

 
ي القرار  أعضاء النقابات المهن�ة:    - 19

كتاب موقع  و عل�ك ابراز بطاقة عض��ة صادرة عن احدى النقابات المهن�ة المحددة �ن
ي تنت�ي   اذن  باالضافة ا� أوراقك الثبوت�ة. يتم منحك  ،  ا� لبنان (�سحة أصل�ة)  كسبب دخول   تتضمنمن رئ�س النقابة الىت

. �مكن    \ 15\   لمدة  دخول
�
 .ابن وابنة) الدخول برفقتك ع� أن �غادروا برفقتك زوجة، ألفراد عائلتك (زوج،يوما

 
ي السفارات األجنب�ة أوالع���ةمن   تاذا كن  -20

ي سور�ا أومن موظ�ن
ي الـأمم المتحدة والمنظمات الدول�ة العاملة �ن

 موظ�ن
ن  ي الخارج من غ�ي الدبلوماسيني

 ي ، أو السفارات السور�ة �ن

وس كورونا  ي اتخاذ االحت�اطات واإلجراءات الالزمة الوقائ�ة من ف�ی
 .�قت�ن


