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اهليئة العامة للسياحة

1

ادارة شؤون المهن والرقابة السياحية

طلب جتديـد إذن مزاولة النشاط السياحي

 . 1االسم التجاري ............................................................................................................... :
 . 2موقـع المحـل والعنوان بالكامل ............................................................................................:
 . 3المساحة الكلية للمكتب  .....................................................:رقم ترخيص المرافق......................:
 . 4رقــم السجل التجاري ...............................:الصالحية .................................................... :
 . 5هاتف المكتب  .................………:النقال …… ....................الفاكس ...............................:
 . 6صندوق بريـد ............................:بريد إلكتروني...................................................................:
 . 7أسـم المدير المسؤول  ..............................................:رقم البطاقة الشخصية ...........................:
 . 8األعمال والخــدمـات التي تمت مزاولتهــا :
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النشــــــــــــــــــــــــــــاط
تنظــيم الرحـالت السياحيـة الجماعيـة أو الفرديــة
داخل ليبيا وخارجها
حجز الغرف في المحال العامة السياحية  ,وغير ذلك
مما يتعلق باقامة السائح داخل  ,وخارج ليبيا.
القيام باجراءات التامين لصالح السائح لدى شركات
التامين العاملة في ليبيا.
خـدمـات اإلرشــاد والدليل السياحى
امتالك وتشغيل  ,وادارة المحال العامة السياحية
المختلفة

الموافـــــق :
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النشـــــــــــــــــــــــــــــاط
بيع تذاكر السفر  ,وحجز االماكن في وسائل النقل
المختلفة لغرض السياحة
تقديم خدمات الحصول على تاشيرات لغرض
السياحة
القيام بنشاط النقل السياحي بمختلف وسائله .
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تنظيم المهرجانات  ,والحفالت الفنية ,
والمعارض  ,واالسابيع السياحية وتسويقها ,
وتقديم الخدمات السياحية للمؤتمرات .
الوكيل التجاري للمهن السياحية .
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توقيــع مقدم الطلب ..........................................

الهيئة العامة للسياحة
ادارة شؤون المهن والرقابة السياحية
قسم الشركات والمكاتب السياحية

المستنــدات المطلــوبة
لتجديد إذن مزاولة النشاط السياحي
 - 1طلب تجديد إذن مزاولة النشاط ( النموذج رقم . ) 4
 -2ما يفيد االستمرار بعقـد ايجار المحل (مقر الشركة ) .
 -3ما يفيد تجديـد القيـد بالسجل التجاري والغرفــة التجارية ..
 -4صـورة من الترخيص على أن يكون ساري المفعول .
 -5رسالة الشركة او المكتب بخصوص تجديد ادن المزاولة .
 -6ما يفيد تسديد الضرائب ( سداد ضريبي )
 -7تسديد الرسوم المقررة حسب البيان التالي:
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نوع النشاط
نشاط فردي ( مكتب سفر وسياحة )
شركات يقل راس مالها عن  500الف دينار
شركات يزيد راس مالها عن  500الف دينار
واليزيد عن مليون دينار
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شركات تجاوز راس مالها مليون دينار

3

الرسوم
دينار
دينار
ثالثة دنانير
سبعة دنانير ونصف
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