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 مديرية العمل والتأشيرات واإلقامة
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Directorate ASEZA 

 

Application From for Work 

Permit Renewal 

 

 

 -الوثائق المطلوبة:

 عقد العمل. -1

 جواز سفر العامل. -2

 الفحص الطبي -3

 التصريح السابق والصادر عن السلطة -4

صورة عن السجل التجاري / رقم الشهادة الصحية  -5

 للمؤسسة

 

 

 -------------------------------------------- سم العامل:ا

 

 هل تم تجديد الجواز:

o      ال        نعم 

اإلجابة نعم يرجى تعبئة رقم الجواز وإرفاق في حال كانت 

 صورة عنه.

 

 -------------------------------------------رقم الجواز: 

 --------------------------------تاريخ اإلصدار ومكانه: 

 ----------------------------------------تاريخ اإلنتهاء: 

 

 مدة التصريح العمل المطلوبة:

 

 غير ذلك     سنة             شهورة   6        شهو 3

 خمس سنوات كحد أقصى. •

 

 Required Documents:- 

1- A copy of the employment contract. 

2- The worker’s passport or traveling document. 

3- A certificate issued by a medical center recognized 

by the Ministry of Health proving that the worker is 

clear form prevailing diseases. 

4- The expiry work permit. 

5- Health Certificate No. 

 

Worker Name: ----------------------------------------- 

 

 

 

If the worker passport renewed please attach a copy of the 

renewed passport. 

 

Passport No.: ------------------------------------------ 

Date and place of issuance: ------------------------- 

Expiry Date: ------------------------------------------ 

 

Requested Validity period for work permit: 

 

3 Months          6 Months             1 Year            Other 

• Five years being the maximum period. 

 

 

 :Information about the employer معلومات متعلقة بصاحب العمل:

 العنوان في المنطقة: 

 البريد                                       

Address in the zone, Street: 

                                                P.O.Box:  

 :عنوان البريد اإللكتروني

 

E-mail Address:  :فاكس Fax: :هاتف Telephone: 

 

أنا الموقع أدناه أقر بأن جميع البيانات الواردة في هذا الطلب 

وأنني أتحمل كامل والوثائق المرفقة به صحيحة وكاملة 

المسؤولية القانونية إذا تبين خالف ذلك،  كما أتعهد باإللتزام 

بأحكام نظام وتعليمات الدخول والعمل واإلقامة المعمول به في 

 ة تحت طائلة المسائلة القانونية.قالمنط

 

 

 

 توقيع صاحب العمل أو المفوض عنه

 

 

---------------------------------- 

 I the undersigned do hereby certify that the 

information provided and all other matters attached 

thereto are complete, and I undertake to incur any 

legal liability, if otherwise proven,  I the employer 

undertaking to comply with the provisions of the 

ASEZA Law, Regulation and Instructions concerning 

the subject to revoking the permit. 

 

Signature of the employer or his authorized 

representative 

 

------------------------------------------------ 

 

 


