
                                                                                     

 االجتماع وأندية المراهناتباإلنشاء واإلستثمار ألماكن  ترخيصال
 (ان طلب هذه املعاملة يقدم يف وزارة السياحة)

 
حتديمممد الطمممسروم العاممممة تثطمممامل وسوممملسيار امل وسممما  السمممياحية )  2، املممما ة 85551/07 رقممم   سروممم مامل :المستتتتندات المبة بتتتة

 (وتعديالته
 .ين ب عنه قاث ثا   لب م قع من صاحب العالقة أو منط -8

 .امل افقة املبدئية املسياة م افقة املسرحلة األوىل من وزارة السياحة -2

                        سذا  سخممممممسراي قيممممممد يسبممممممن أن صمممممماحب الولممممممب لبنمممممماص وقممممممد أس اها يممممممة والعطممممممسرين مممممممن عيممممممسره أو صمممممم رة عممممممن  مممممم از ومممممم سره  -3
 .كان غري لبناص

 . وسة حسن السرية وغري حمك م عليه جبناية أو  نحة شائنةيلبن أن من يكّلف بإ ارة امل وجل عديل -4

وثيقة تسبن متلع مديسر امل وسة بامل هال  املهنية الالزمة أو حاصال  على شها ا  ختّصص من املعاهد السياحية تلناوب  -5
 .وأمهية امل وسة

 . ب الرتخيص هلاوثيقة تسبن تسجيل امل وسة يف حمكية اللجارة على أن ينحصسر م ض عها باألعيال املول -6

 .وثيقة تسبن أن الطسركا  صاحبة العالقة هلا كيان قاث ص يف لبنان وتوبق عليها يف هذه اهال الق اثني املسرعية ات سرامل -0

 .رخصة سشغال مع اخلسرائط اللابعة هلا مصّدقة من املسر ع املخلص أو ما يق م مقامها من ات ارا  املخلصة -1

 .كان املسلسيسر مسلأ سرا  أو وند متليك سذا كان املسلسيسر مالكا    وند سجيار مسّجل لدى البلدية سذا -5

 .وثيقة تبني سو  امل وسة على أن ت افق عليه وزارة السياحة -87

 .ص ر  ف ت غسرافية جلييع أقسام امل وسة -88
 

 .سن هذه املعاملة جيب أن تقرتن مب افقة اجمللس البلدي املخلص قبل سعا هتا سىل وزارة السياحة :مالحظة
 
 رقم   شمرتاع االسروم م امل و(  قاث ن السرو م والعالوا  البلديمة وتعديالتمه)  23 – 28، املا ة 67/11 رق  قاث ن :رس م المت جبةال

 (رو  الوابع املايل وتعديالته)2و 8، اجلدول رق  60/ 60
    

 :اهد األقصى
 .   ل.ل    477،777                    رو  الرتخيص ألماكن اال لياع

 .ل.ل 8،277،777                             :الرتخيص ألثدية املسراهنا  رو 
 ولسيار السن ي ألماكن اال لياعاالرو  
 .ل.ل     47،777                       (:عن كل غسرفة)فنا ق 

 .ل.ل   677،777            :مسراقص و ور هل 
 .ل.ل   277،777                       :حاثا  وبارا 

 .ل.ل   477،777             :مواع 
 .ل.ل   277،777                      :مقاه  وصاال  شاي وحل يا 

 .ل.ل 2،777،777                                   :كازين ها 
 



                                                                                     
 .ل.ل   8،777،777                               : مسابح ومحاما  حبسرية وث ا ي صحية

 .ل.ل    277،777                     (:عن كل  هاز)اولسيار أ هزة اللسلية  أماكن
 .ل.ل      87،777                     (:عن كل ح لة)وينيا ومسارح ومطاهد 

 .ل.ل       877،777                 (:عن كل ح لة)رو  االولسيار على أثدية املسراهنا  
 .ل.ل    057،777                       (:تأويس)رو  طابع مايل 
 . ل.ل     25،777                      (:                        اولسيار)رو  طابع مايل 

 
  :مهةة اإلنجاز

 .يع   حتديدها اىل وزارة السياحة
 

 رقممم  قمممسرارالو  (ديالتمممهحتديمممد الطمممسروم العاممممة تثطمممامل واوممملسيار امل وسممما  السمممياحية وتع)  85551/07 رقممم   مسروممم م :مالحظتتتات
 (حتقيق  قائق الرتخيص لبعض امل وسا  السياحية وت ضيح الطسروم الالزمة له)  3287/04

 
علمممى كمممل ممممن يسرغمممب ب ممملح أو باوممملسيار أو بنمممامل م وسمممة ومممياحية أن يلقمممدم سىل وزارة السمممياحة بولمممب يعمممسر  فيمممه فكمممسرة  -8

 (2ا ة ، امل85551/07مسرو م . )املطسروع ليعوى م افقة املسرحلة األوىل
. كل شخص تل افسر فيه شسروم معاطاة اللجارة ميكنه أن يك ن مسملسيسر م وسمة ومياحية شمسرم اللقيمد باألثليمة السمياحية -2

 ( 8، املا ة 85551/07مسرو م )

يطمممرتم يف الرتخممميص لليقممماه  واملالهممم  واملمممسراقص والنممم ا ي الليليمممة واهاثممما  أن تكممم ن يف بنمممامل مسممملقل أو يف بنمممامل غمممري  -3
واع  فيطرتم للرتخيص هبا يف األبنية السكنية أن تكم ن يف الو ابمق السم لية أو األرضمية أو األوىل أو علمى وكين، أما امل

 (2، املا ة 3287/04قسرار . )ووح البنامل على أن يك ن هلا مدخل أو مصعد خاص
ال ي  مد فيهما اوملهالل حملم  ال ختضع للرتخيص من وزارة السياحة احملال  الصغرية اليت تقدم طعاما   افا  أو شسرابا  والميت  -4

وتعوممى سفمما ا  مممن الممدوائسر املخلصممة يف وزارة السممياحة بألمما غممري خاضممعة للرتخمميص، شممسرم سبممسراز شممها ا  صممحية ممممن 
 . ات ارة الصحية البلدية أو وزارة الصحة كل ضين ثواق عيلها

 (0، املا ة 3287/04قسرار )         


