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 باإلدارة خاص
 رقم الطلب 
 تاریخ الورود 

 

 

 

 الجمھوریة اللبنانیة
 وزارة السیاحة

 المدیریة العامة للشؤون السیاحیة 
 مصلحة التجھیز السیاحي

 

 )أولى فئة( سفرو سیاحة لمكتب للترخیص األولى المرحلة على الموافقة طلب
 تعلیمات 

 تقدیم الطلب یستلم صاحب العالقة إیصال من اإلدارة بعد •
 على الخیار الصحیح داخل المربع  xضع عالمة  •

 
 صاحب العالقة

        شخص طبیعي   شركة أو منظمة) (أي أنھ جمعیة أوشخص معنوي 
معلومات عن صاحب 

 العالقة   
 فقط للشخص المعنوي فقط للشخص الطبیعي

  8اإلسم القانوني   1الشھرة 
 منظمة  جمعیة             شركة            9النوع   2اإلسم 

إذا كانت شركة حدد   3إسم األب 
   10  نوعھا

  مؤسسة فردیة    شركة تضامن    .ش.م.م 
    .ش.م.ل     4إسم األم  غیره  

   5رقم الھویة 
 (أو رقم جواز السفر لألجنبي)

   11 موضوعھا

  6  محل الوالدة
  (حسب الھویة)

  12 رقم التسجیل 

 (أو العلم والخبر)
تاریخ  

 13 التسجیل
__/ __/ ____ 

 )سنة  /  شھر  /(یوم  

  7 تاریخ الوالدة
  (حسب الھویة)

__/ __/ ____ 
 سنة)  /شھر    /(یوم  

  14مكان التسجیل 

   ۱٥ الجنسیة
 بالتوقیع المفوض

 )المعنوي للشخص فقط(
  ۱۷الجنسیة   ۱٦اإلسم 
 ____/__ ۱۹رقم الھاتف   ۱۸ الصفة

 السكن عنوان
 أو الطبیعي للشخص

 المركز عنوان
 او للشركة الرئیسي
 الجمعیة

  ۲۲البلدة   ۲۱القضاء   ۲۰  المحافظة
   ۲٥ الطابق  ۲٤البنایة   ۲۳  الشارع

 ____/__ ۲۸ رقم الفاكس ____/__ ۲۷الخلیوي  ____/__ ۲٦رقم الھاتف 
  ۳۰الرمز البریدي  ___/___ ۲۹ص.ب 

  ۳۲الموقع اإللكتروني   ۳۱البرید اإللكتروني 

 المؤسسة
  ۳٥البلدة   ۳٤القضاء   ۳۳  المحافظة المؤسسة عنوان

   ۳۸ الطابق  ۳۷البنایة   ۳٦  الشارع
 ____/__ ٤۱ رقم الفاكس ____/__ ٤۰الخلیوي  ____/__ ۳۹رقم الھاتف 

  ٤۳الرمز البریدي  ___/___ ٤۲ص.ب 

  ٤٥الموقع اإللكتروني   ٤٤البرید اإللكتروني 
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 .والجزائیة المدنیة المسؤولیة طائلة تحت أعاله الواردة المعلومات بصحة أتعھد أدناه الموقع أنا

 ____ /__ /__ التاریخ        اإلسم
 )سنة  /  شھر  /  یوم(

 

 

  الشھرة  األب إسم  إسم

 التوقیع
 

   
 
 

     
 

 :مرفقة التالیة األساسیة المستندات جمیع تكن لم ما الطلب تسجیل یقبل ال 
۱  فكرة المشروع 
۲  دروس مالیة واقتصادیة 

۳   متراً في الطوابق  ٤۰متراً مربعاً على األقل في الطوابق العلیا أو  ۷٥مصور عن مكان العمل یبین الترتیبات المتخذة على أن تكون مساحتھ
 األرضیة، على ان یكون مخصصاً فقط لتعاطي األعمال المحددة لھذه الفئة من الوكاالت

٤  
مع خبرة سنتین على األقل بعد نیلھ الشھادة أو شھادة تثبیت الكفاءة والخبرة في أعمال السفر شھادة مھنیة في حقول السیاحة من معھد معترف بھ 

والسیاحة لصاحب المكتب أو المدیر المسؤول على أن ال تقل عن خمس سنوات خدمة في وظیفة رئیسیة قي إحدى شركات النقل أو مكاتب السفر 
 من الفئة األولى

٥  ند تملیكسند إیجار من البلدیة أو س 
٦  وثیقة تبین أسم المؤسسة 
7  صور فوتوغرافیة للمؤسسة 
۸  خریطة موقعیة للعقار یبین علیھا أماكن المؤسسات القریبة منھ موقعة من قبل مھندس 

۹   بالترمیم) والخرائط أو تصریح  ۱۹٦٤صورة طبق األصل عن رخصة اإلسكان أو ما یعادلھا (أي رخصة بناء أو رخصة ترمیم أو بناء منشأ قبل
 العائدة لھا مصدقة من المرجع الصالح (تنظیم مدني أو بلدیة)

۱۰   یدون علیھ المقباسات الالزمة لبیان المساحة وأسماء أقسام موقع ومختوم من قبل مھندس  1/100مخطط المؤسسة مقیاس 
۱۱   أشھر ثالثة من أكثر اھتاریخ یتجاوز الإفادة عقاریة شاملة للعقار إذا كان البناء غیر مفرز 

۱۲  
 تاریخھ یتجاوز ال) إذا كان العقار مفرزاً ۱إفادة عقاریة شاملة لكل قسم من األقسام التي تشغلھا المؤسسة والقسم المشترك رقم (

 أشھر ثالثة من أكثر
۱۳   تشغلھا المؤسسة السیاحیة إذا كان العقار مفرزاً نسخة مصدقة حسب األصول من خریطة إفراز البناء یشار علیھا إلى األقسام التي 

۱٤  كان إذا المختص، المرجع من في حال ذكر وجود تخطیط في اإلفادة العقاریة فیجب تقدیم خریطة مساحة للعقار یظھر علیھا التخطیط الملحوظ 
 اإلسكان رخصة لتاریخ الحق التخطیط

 

 

  مالي طابع

 .ل.ل 1,000
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