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 باإلدارة خاص
 رقم الطلب 
 تاریخ الورود 

 

 
 

 الجمھوریة اللبنانیة
 وزارة السیاحة

 المدیریة العامة للشؤون السیاحیة 
 مصلحة التجھیز السیاحي

 

 )ثالثة فئة( السیاحیة السیارات تأجیر لوكالة الترخیص على الموافقة طلب
 تعلیمات 

 تقدیم الطلبیستلم صاحب العالقة إیصال من اإلدارة بعد  •
ط إذا نقص العدد األدنى للسیارات الواجب توفرھا لدى الوكالة ولم یكمل في خالل شھر واحد ألي سبب من األسباب أعتبرت الوكالة مخلة بشرو •

 الترخیص أو التأمین
 على الخیار الصحیح داخل المربع  xضع عالمة  •

 
 صاحب العالقة

        شخص طبیعي   شركة أو منظمة) جمعیة أو(أي أنھ شخص 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
  الھویة)(حسب 

__/ __/ ____ 
 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  المشروع فكرة 

۲  واقتصاد�ة مالیة دروس 

۳  
 متسع ذلك إلى �ضاف األرضیة الطوابق في األقل على مر�عاً  متراً  ٦٠ مساحته تكون  أن على المتخذة الترتیبات یبین العمل مكان عن مصور 

 تملیك سند أو إ�جار عقد �موجب متراً  ٧٠ من أكثر عنه یبعد ال السیارات إلیواء

٤  المسؤول المدیر أو الو�الة لصاحب سنوات خمس عن تقل ال  خبرة أو �ه معترف معهد من السیاحة في تخصص شهادة  
٥  السیاحة وزارة علیها توافق أن على المؤسسة إسم تبین وثیقة 

٦  عمره من والعشر�ن الحاد�ة أتم وقد لبناني الطلب صاحب أن یثبت قید إخراج 

۷  السیرة حسن �كون  وأن �جنحة أو �جنا�ة محكوماً  العالقة صاحب �كون  ال ان على فیها المسؤولین ولجمیع ولمدیرها الو�الة لصاحب عدلي سجل 

۸  للمؤسسة صاحباً  أو موظفاً  أو كان شیكاً  الو�الة في عمالً  �مارس أجنبي لكل عمل إجازة 

۹  
 النظام+  فقط السیاحیة السیارات تأجیر أعمال بتعاطي محصورة بوضوح مالها ورأس نوعها وتبین التجارة محكمة في المؤسسة تسجیل تثبت وثیقة

 للشر�ة األساسي

۱۰  لبنان في قانونیاً  كیاناً  لها العالقة صاحبة الشر�ة أن تثبت وثیقة 

۱۱  ملكه في المستثمر كان أذا تملیك سند أو مستأجراً  المستثمر كان إذا إ�جار سند 

۱۲  األجنبیة للو�االت الكفالة هذه وتضاعف �ه معترف مصرف عن صادرة الو�الة لصالح. ل.ل ملیون / ٣٢/ �قیمة مصرفیة أو نقد�ة كفالة 

۱۳  
 شرط السنة طراز من األقل على صغیرة سیاحیة سیارة ٥٠ ل ملكیته تثبت إفادة تقد�م السیاحي التجهیز مصلحة عن صادرة إفادة على و�ناءً  الحقاً 

 األخطار كل ضد والر�اب السائق فیها �ما سیارة كل تؤمن أن وعلى محجوزة تكون  ال ان

۱٤  

 :ذلك إلیه طلب و�لما سنو�اً  التالي بتأمین الو�الة صاحب من العدل كاتب لدى تعهد
 األخطار جمیع ضد مستدامة �صورة ومؤمنة الو�الة �إسم مسجلة األقل على سیاحیة سیارة ٥٠ وجود دوام •

 مع إلیهم المو�ولة والمهام األسماء یتضمن بیان وتقد�م السیاحي النقل في الخبرة أصحاب من األقل على موظفین خمسة إستخدام •
 منهم لكل عدلي سجل

 البلد�ة لدى مصدقاً  السیارات مواقف إ�جار عقد سنو�اُ  تقد�م •

 حكماً  الترخیص إلغاء طائلة تحت وذلك

۱٥  وللمرآب الخارجیة والالفتة الداخلي الد�كور شكل تبین فوتوغرافیة صور 

۱٦  ل.ل 25,000 و 1,000 فئة من طوا�ع. 
 المطلو�ة الفنیة المستندات

 المكتب عن مستقل بناء في المرآب كان حال في والمرآب للمكتب المستندات هذه تامین �جب – قائماً  البناء كان اذا

۱  المهندس قبل من وموقعة منه القر�بة المؤسسات اماكن علیها یبین العقار موقعیة خر�طة 

۲  بلد�ة او مدني تنظیم( الصالح المرجع من مصدقة لها العائدة والخرائط االسكان رخصة عن االصل طبق صورة( 

 

  مالي طابع

 .ل.ل 1,000
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۳  مهندس قبل من ومختوم موقع المؤسسة اقسام واسماء المساحة لتبیان الالزمة القیاسات علیه یدون  1/100 �قیاس المؤسسة مخطط 

٤  أشھر ثالثة من أكثر اھتاریخ یتجاوز ال مفرز غیر البناء كان اذا للعقار شاملة عقار�ة افادة 

٥  أشھر ثالثة تاریخھا یتجاوز ال مفرزاً  العقار كان إذا) ۱( رقم المشترك والقسم المؤسسة تشغلھا التي األقسام من قسم لكل شاملة عقار�ة افادة  
٦  السیاحیة المؤسسة تشغلها التي االقسام الى علیها �شار البناء افراز خر�طة عن االصول حسب مصدقة نسخة 

۷  كان إذا المختص، المرجع من الملحوظ التخطیط علیها �ظهر للعقار مساحة خر�طة تقد�م فیجب العقار�ة االفادة في تخطیط وجود ذ�ر حال في 
 اإلسكان رخصة لتاریخ الحق التخطیط

۸  التملیك سند عن مصدقة صورة او البلد�ة لدى مسجل اال�جار سند عن مصدقة صورة 

۹  ضمنه الموجود البناء �قانونیة المتعلقة والمستندات له التا�ع المخطط مع المكتب عن م ٧٠ من اكثر یبعد ال سیارة لخمسین موقف 

۱۰  والمرآب المكتب بین المسافة تظهر المختص المرجع من مساحة خر�طة 

 للو�االت االلزامیة العامة الشروط

۱  والخارج الداخل في الئقا العمل مكان �كون  ان و�قتضي التجار�ة اهمیته ومدى الو�الة موقع هام كعنصر االعتبار �عین یؤخذ 

۲  
 تحسین الى تؤدي التي الكافیة والتجهیزات الحدیثة المفروشات وخاصة �الو�الة المتعلقة والخارجي الداخلي والد�كور الترتیبات االعتبار �عین تؤخذ
 المالئمة الصحیة المنتفعات العمل مكان من تكون  ان و�شترط المؤسسات من النوع هذا عن حسنة فكرة واعطاء العمل
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