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  وزارة االقتصاد والتجارة
 

  لالقتصاد والتجارة:  المديرية العامة

   دائرة المعارض واألسواق – التجارةمصلحة 

 

  

  وإقامة المعارض للمنتجات اللبنانية في الخارجالترخيص لتنظيم   :اسم المعاملة
 

 تنظيم معرض  الشركات والمؤسسات اللبنانية للمعارض الراغبة في إقامة اوعلى: موضوع المعاملة 

للمنتجات اللبنانية في الخارج ،أن تتقدم من دائرة المعارض واألسواق في وزارة االقتصاد والتجارة بطلب 

  . الترخيص قبل ستة اشهر على األقل من إقامة المعرض 
  

 :المستندات المرفقة وأماكن إنجازها •

  

مدة للمعرض ومكانه و طلب من صاحب العالقة  يبين فيه االسم التسويقي .1

   ) مرفق نموذج خاص.(إقامته

 .الئحة من الشركة تتضمن المعروضات على أن تكون مطابقة للمواصفات الدولية .2

الحد األدنى على أن يكون الئحة بأسماء الشركات المشاركة تتضمن األمتار المؤجرة لكل شركة،  .3

 .  متر مربع500لمجموع مساحة المعرض المؤجرة 

 . بين أهدافه وأنواع المعروضات والجهات التي ستشارك فيهدراسة عن المعرض من الشركة ت .4

 .سجل تجاري يبن أن الشركة تتعاطى أعمال تنظيم المعارض .5

 .تعهد من الشركة بالقوانين واألنظمة المالية والجمركية المفروضة .6

 .تعهد من الشركة بأن تكون المعروضات مطابقة للمواصفات والمقاييس القانونية .7

وتبقى )  يحددها الوزير( ل لصالح وزارة االقتصاد والتجارة.ماليين ل10 يمة بق*كفالة مصرفية .8

 .  صالحة لمدة ثالثة أشهر على األقل من تاريخ انتهاء المعرض

 .موافقة السلطات الرسمية في البلد الذي سيقام المعرض على أراضيه  .9

 غرف التجارة والصناعة إبراز شهادة بان التجار المشاركين مسجلون في السجل التجاري وفي احدى .10

 .والزراعة اللبنانية
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 :آليـة سيـر الملـف، مـدة إنجـازه والرسوم المتوجبـة •

 
 الرسم المتوجب مـدة  إنجـازه  آلية سير الملف

  دائرة المعارض واألسواق–قلم مصلحة التجارة 

 .تسليم المستندات •

 .تسجيل المعاملة •

 .االحتفاظ بالرقم والتاريخ للمراجعة •

  فـوراً
  .ل. ل1000طابع مالي بقيمة

 على الطلب

  دائرة المعارض واألسواق

 1502مقسم  01– 68/747066المراجعة الحقاً على الرقم  •

ليتسنى للدائرة التحقق من المعارض التي تقرر الوزارة      

 .االشتراك فيها بأجنحة لبنانية

  

      

  دائرة المعارض واألسواق 

  إيجابياً  يسلم الترخيص إذا كان الجواب •

    يتم رد الملف إذا كان الجواب سلبياً •

   أيام 10- 7 

ت تنظيم إقامة .أ/262/1قرار رقم 

المعارض واألسواق والمراكز 

  .التجارية في لبنان وفي الخارج

  

  :مالحظـات 

تخضع المعارض اللبنانية التي تقام في الخارج إلشراف وزارة االقتصاد والتجارة التي تنتدب  -

  موظفاً مسؤوالً يؤمن االرتباط بين األجهزة الرسمية اللبنانية في الخارج والشركةالغاية لهذه

 .طيلة فترة المعرض  المنظمة

بقرار  يحق لوزير االقتصاد والتجارة عدم الموافقة على إقامة أي معرض في لبنان والخارج  -

 .معلل 

 تنظمها اإلدارات يواق والمراكز التجارية التيستثنى من إحكام هذا القرار المعارض واألس  -

 أو اتحادها وجمعية الصناعيين اللبنانيين ةالرسمية وغرف التجارة والصناعة والزراعة اللبناني

 .  بالتنسيق والتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة 

  الكفالة بقيمة عشرينتصبح ،  الترخيص ألكثر من معرض في السنة الواحدةطلب حال في -

 .  آخر معرضانتهاءمليون ليرة لبنانية تجدد تلقائياً لمدة أقصاها تاريخ 
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  لجانب وزارة االقتصاد والتجارة

  دائرة المعارض واألسواق

      
  ........................................ طلب ترخيص إقامة معرض  :الموضوع      

  ................................... ..................................:لمستدعي ا      

  

  ..................الهاتف ........................... العنوان .....................           من الجنسية 

   15/9/1999ت  تاريخ .أ /1 / 262انفاذاً للقرار الصادر عن وزارة اإلقتصاد والتجارة رقم 

  :........................................................قامة معرض تتقدم المستدعية بطلب الترخيص إل

  

  ................................................................ :المعروضات                           

.........................................                                          ......................  

...............................................................                                            

      

  ...........................المدة........................ التاريخ .........................         المكان 

  

 بالتقيد بالقوانين المالية والجمركية المفروضة ، وبان تكون المعروضات مطابقة للمواصفات         متعهدة

  .والمقاييس القانونية 

                                        

   :                                                                  بيروت في

                                                          

                                                                     

  :المرفقات 

1. ........................................ 

2. ........................................ 

3. ........................................ 

4. ........................................ 

5. ........................................ 

6. ........................................  

طابع مالي 

.ل. ل1000  


