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 الجمهورية اللبنانية         خاص باالدارة                         

رقم الطلب                                                                                                                      وزارة السياحة   

اريخ الورودت                                                                                                المديرية العامة للشوؤن السياحية  

  مصلحة التجهيز السياحي

"ضيافة بيت" إستثمار طلب  

 الموافقة المبدئية
 تعليمات 

  من االدارة بعد تقديم الطلبيستلم صاحب العالقة إيصال 

  ضع عالمةx  على الخيار الصحيح داخل المربع 

 صاحب العالقة 

              (جمعية أو شركة أو منظمة) معنوي شخص     شخص طبيعي            

 1اسم الشهرة للشخص الطبيعي 

 أو االسم القانوني للشخص المعنوي

 4إسم االم                                                               3إسم االب                                                              2االسم االول

 (الطبيعي للشخص)                                (طبيعيال للشخص)(                             للشخص الطبيعي)

 االسم 

معلومات عن  الطبيعي للشخص فقط فقط للشخص المعنوي 

صاحب العالقة مع 

 شركة              جمعية               منظمة                11النوع  نسخة عن الهوية

 

 م   .م.مؤسسة فردية        شركة تضامن       ش           11إذا كانت شركة 

 ل               غيره.م.ش      حدد نوعها          
 

 12موضوعها 

 

 /            /              14 تاريخ التسجيل                          13رقم التسجيل 

   (سنة        شهر      يوم     )                                                      

 11مكان التسجيل 

 1 الهوية رقم

 6 الوالدة محل
 (الهوية حسب)

 

              /               /                7الوالدة تاريخ
 (سنة          شهر              يوم(     ) الهوية حسب)

 

 أنثى                ذكر              8 الجنس

 

 9المهنة 

61الجنسية    

 19الجنسية                                                                                         17االسم 
                                                                                              

 الشهرة    اسم االب                       االسم            
 

                                          /                              21رقم الهاتف                                                        18 الصفة

   

 المفوض بالتوقيع

(فقط للشخص المعنوي)  

  23البلدة                          22القضاء                                 21المحافظة 
  26الطابق                              21البناية                                                                      24الشارع 

 29البريد االلكتروني             /                  28الخليوي              /                       27رقم الهاتف 

  32الموقع االلكتروني /                          31ب .ص/                          31رقم الفاكس 

عنوان السكن 
الطبيعي أو  للشخص

عنوان المركز 
الرئيسي للشركة أو 

  الجمعية
 المؤسسة 

 33نوع المؤسسة  

  36البلدة                                31القضاء                                     34المحافظة 

   38البناية                                                                                 37الشارع 

 41رقم العقار                                       39الطابق 

 لمؤسسة عنوان ا

 

 رئيس الدائرة (  جرى تسجيل االسم المطلوب لعدم وجود إسم مماثل )

 16االسم 
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.الواردة أعالهأنا الموقع أدناه أصرح على مسؤوليتي المدنية و الجزائية بصحة المعلومات كافة   

/             /          االسم                                                                                       التاريخ              

(يوم         شهر        سنة)االسم االول                اسم االب                  الشهرة                                        

 

 

 التوقيع 

 

 

 يرفق بهذا الطلب 

 6  طلب حجز إسم تجاري لدى وزارة السياحة 

معه غير محكومين بجناية أو جنحة شائنةسجل عدلي يثبت أن صاحب البيت و زوجته و أوالده المقيمين    2 

المقيمين معه حسنو السيرة و االخالق من المختار تثبت أن صاحب البيت معروف من قبل المجتمع المحلي و أنه و زوجته و أوالده  إفادة
  ويتصفون بالكرم و حسن الضيافة

 3 

 1  صور مصدقة عن سند االيجار مسجل لدى البلدية أو صورة مصدقة عن سند التمليك 

 5  شهادة صحية من البلدية أو المرجع المختص

 1  صور فوتوغرافية من الداخل و الخارج

موقع من المستثمر لدى المراجع المختصة يلتزم خالله بتطبيق القوانين السياحية المرعية االجراءتعهد    7 

 8                      إفادة أو شهادة تثبت أن المستثمر أو من ينوب عنه قد خضع للدورات التأهيلية                                                      

و يمكن , لفرنسية أو االنكليزيةيلمون بإحدى اللغتين اإفادة أو شهادة تثبت أن المستثمر أو من ينوب عنه أو أحد أفراد عائلته المقيمين معه 
 االستغناء عنها شرط تثبت دوائر وزارة السياحة المختصة من توفر هذا الشرط 

 9 

 61  إذاعة تجارية –سجل تجاري (/الشخص المعنوي)المستندات المتعلقة بالشركة 

 

 طابع مالي 

ل.ل 1,111  


