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 باإلدارة خاص
 رقم الطلب 
 تاریخ الورود 

 

 
 

 الجمھوریة اللبنانیة
 وزارة السیاحة

 المدیریة العامة للشؤون السیاحیة 
 مصلحة التجھیز السیاحي

 

  أولى) فئة سفر(و سیاحة لمكتب للترخیص الثانیة المرحلة على الموافقة طلب
 تعلیمات 

 بعد تقدیم الطلبیستلم صاحب العالقة إیصال من اإلدارة  •
 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 التسجیلرقم  

 (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 

 المرحلة على الموافقة
 األولى

 ____ /__ /__ ٤۷تاریخ الموافقة   ٤٦رقم الموافقة 
 )سنة  /  شھر  /(یوم  

 

info@destinationlebanon.gov.lb www.mot.gov.lb 1/2 
 

 



TOU005     2010 إصدار كانون األول    
  
 

 

 .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   الحادیة والعشرین من عمرهإخراج قید یثبت أن صاحب الطلب لبناني وقد أتم 

۲   سجل عدلي لصاحب الوكالة ولمدیرھا ولجمیع المسؤولین فیھا على ان ال یكون صاحب العالقة محكوم بجنایة أو جنحة شائنة وأن یكون حسن
 السیرة

۳   الفقرة األولى من المادة الثانیة من المرسوم وثیقة تثبت تسجیل المؤسسة في محكمة التجارة وتبین نوعھا ورأسمالھا وموضوعھا محدد حصراً في
 + النظام األساسي للشركة ۲۰/۱۰/۱۹۷۲تاریخ  ٤۲۱٦رقم 

٤  وثیقة تثبت إن الشركات صاحبة العالقة لھا كیاناً قانونیاً في لبنان وتطبق علیھا في ھذه الحالة  القوانین المرعیة اإلجراء 

٥  ل.ل. خمسة مالیین لیرة لبنانیة لصالح الوكالة  صادرة عن مصرف معترف بھ تضاعف ھذه الكفالة  /٥،۰۰۰،۰۰۰/ فالة نقدیة أو مصرفیة بقیمةك
 للوكاالت األجنبیة

٦   ً  إجازة عمل لكل أجنبي یمارس عمالً في الوكالة شریكاً أو صاحباً لمؤسسة أو موظفا
۷  الذي ینتمي إلیھا األجنبي صاحب الترخیص إفادة من السلطات المختصة تثبت المعاملة بالمثل من البلد 
۸  إخراج قید یثبت أن صاحب الطلب لبناني وقد أتم الحادیة والعشرین من عمره 

۹   تعھد لدى كاتب العدل من صاحب الوكالة بإستخدام سبعة موظفین على األقل خالل ثالثة أشھر من تاریخ حصولھ على الترخیص على ان یكون
 عنھ یتضمن األسماء والمھام الموكولة مع سجل عدلي لكل مھمابموجب بیان صادر 

۱۰  صور فوتوغرافیة تبین شكل الدیكور الداخلي مع صورة اآلرمة على البناء 
 

 

  مالي طابع

 .ل.ل 1,000
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