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� لبنان
كتك �� دل�ل إ�شاء ��

1- المقدمة
1.1 الهدف

� عالم العمل لتحقيق
� المرأة االقتصادي �� ا�د الو�� اليوم حول أهم�ة تمك�� � ي��

� االقتصادي ات�ج�ة مهمة للنهوض �التمك�� المساواة وتعت�� ر�ادة المرأة لألعمال اس��
� مجال ر�ادة األعمال من خالل

� المرأة �� وع هو تمك�� للمرأة والهدف من هذا الم��
وعاتهم. ح�ث �مثل توف�� أهم المعلومات المطل��ة والالزمة إلنجاح تجار�ــهم وم��

� لبنان.
�ات �� هذا التق��ر دل�ل مت�امل إل�شاء وتأس�س ال��

1.2 الجهة المختصة لتأس�س الشر�ات في لبنان

�ات و�شجيع االس�ثمارات. إ�دال تعد السلطة المختصة ب�جراءات تأس�س ال��
 و�� إحدى السلطات المختصة ب�دارة عمل�ة التأس�س، وتحص�ل الرسوم ذات 

� السجل التجاري.
كة �� الصلة، و�سج�ل ال��

� للمؤسسة:
مرفق الموقع الجغرا��

� لبنان. تقدم الخدمات والحوافز
تعد إ�دال المؤسسة العامة ل�شجيع االس�ثمارات ��

، العرب، واألجانب. �  وال�سه�الت الالزمة للمس�ثم��ن المحلي��

h�ps:��inves�nlebanon.gov.lb/ar 
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h�ps:��goo.gl/maps/Ei2FWH6SzWs2anXy7

https://investinlebanon.gov.lb/ar
https://goo.gl/maps/Ei2FWH6SzWs2anXy7
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h�p:��www.e-lawyerassistance.com/Legisla�onsPDF/lebanon/investmentencouregmentAr.pdf  

 1.3 القوانين الحا�مة لالس�ثمار في لبنان

PDF

را�ط قانون االس�ثمار (360) لسنة 2001 

PDF

قانون 191766

قانون �شجيع االس�ثمار في لبنان المكون من 22 مادة:  

� عام ٢٠٠١،
� لبنان لقانون االس�ثمار ج المصدر ��

�ات �� تخضع عمل�ة تأس�س ال��
� لبنان والق�ام �حزمة من اإلصالحات

والذي يهدف إ� مراجعة منظومة االس�ثمار ��
� األعمال وتحقيق االنتعاش االقتصادي   اله��ل�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة لتحس��

� المس�ثم��ن. �ات. وتحف�� من خل�ل �سه�ل وت�س�� عمل�ة تأس�س ال��

� لبنان للقانون ٣٦٠ لسنة ٢٠٠١ وأهم ما جاء �ه:
�خضع االس�ثمار ��

� تحصل عليها المشار�ــــع االس�ثمار�ة المشمولة �أح�ام هذا القانون. اإلعفاءات والتخف�ضات وال�سه�الت ال��
 را�ط قانون االس�ثمار (٣٦٠) لسنة ٢٠٠١ 

� تتمتع �الشخص�ة المعن��ة واالستقالل اإلداري � لبنان وال��
إ�شاء المؤسسة العامة ل�شجيع االس�ثمارات ��

والما�� وترت�ط برئ�س مجلس الوزراء الذي �مارس سلطة الوصا�ة عليها.

http://www.e-lawyerassistance.com/LegislationsPDF/lebanon/investmentencouregmentAr.pdf
https://drive.google.com/file/d/1douDgBZpj-lXxLHe-2FPrWm0M7wQMxbM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BjZxrSQV7mLg55JnSVoLuC5gg2iY2Jte/view?usp=sharing
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2.1  مراحل تأس�س الشركة
كة. و�مثل هذا العرض � �مر بها أي شخص يود أن ي�شأ �� �لخص هذا العرض المراحل األساس�ة ال��

�ة لالستعداد ��افة المعلومات واألوراق الالزمة ق�ل �دء اإلجراءات القانون�ة   خطوات تحض��
كة. وذلك ل�سه�ل عمل�ة إ�شاء ��

2 - تأس�س الشر�ات في لبنان

� لبنان 
كة �� الش�ل التوض��� ١: مراحل تأس�س ��

مراحل تأس�س الشر�ات

التأس�س التحض��

� محاسب قانو��تعي��

تحد�د المدير أو المدراء
� وصالحيتهم  المسؤول��
�طة أن �كون المدير  ��)

األسا�� حاصل ع�
 الج�س�ة اللبنان�ة) 

 
 

�سخ من عقد
 اإل�جار أو شهادة

 المل��ة 
 

تحض�� األوراق
 المطل��ة

التخط�ط

تحد�د اله��ل
القانو�� 

دراسة سوق�ة
ومال�ة 

التم��ل

�
1- فتح حساب م���

 إل�داع رأس المال.

كة االسم 2- �سج�ل ال��
 �

كة �� التجاري لل��
السجل التجاري.

3- إ�الغ وزارة المال�ة عن
كة. �دء �شاط ال��

� غرفة 
4- ال�سج�ل ��

التجارة والصناعة.

� الصندوق
5- ال�سج�ل ��

. � للضمان االجتما�� الوط��

�سخ أصل�ة من 
القانون األسا�

كة ل�سح�له   لل��
� السجل التجاري 

��



2.2 المرحلة األولى (التخط�ط)
وع، وتصور المخاطر المتوقعة وع �� من أهم المراحل ح�ث تعد أداة لبناء تصور مسبق عن الم�� تخط�ط الم��
وع عند تنف�ذە، وما �� اآلل�ات الالزمة لمعالجة هذە المشا�ل المتوقعة لذلك نجاح تخط�ط � ستواجه الم�� ال��

�
وع �� � ستواجه الم�� � الت�بؤ �المشا�ل والمصاعب ال��

اتهم �� � ع� التخط�ط وخ�� وع يرت�ط �قدرة القائم�� الم��
 مرحلة تنف�ذە.

2.2.1  تحد�د اله��ل القانوني للشركة 

كة، وق�ل اتخاذ � تأس�س ال��
كة من أهم الخطوات األساس�ة عند التفك�� �� � لل��

�عت�� تحد�د اله��ل القانو��
� لبنان:

�ات �� � تح�م تأس�س ال�� � ال�� أي إجراء، و�وضح الجزء التا�� القوان��

5

ا�� رقم 304 بتار�ــــخ 24 د�سم�� � الصادر �المرسوم االش��
1. ضوا�ط القانون التجاري اللبنا��

 1942

� 9 مارس لسنة 1932
2. قانون الموج�ات والعقود الصادر ��

PDF

170629113551385

 2.2.1.1 أنواع الشر�ات التجار�ة في لبنان

كة، وق�ل اتخاذ � تأس�س ال��
كة من أهم الخطوات األساس�ة عند التفك�� �� � لل��

�عت�� تحد�د اله��ل القانو��
� عن ط��قها �مكنك اخت�ار الن�ع �ات واالختالفات، وال�� �عرض الش�ل التوض��� التا�� أش�ال وأنواع ال��

�ات. ح الش�ل الذي �ل�ه خصائص هذە ال��  لطب�عته، ب�نما ���
�
وعك وفقا المناسب لم��

https://drive.google.com/file/d/15qKSTlyfsDLHIeEiTooNKvnPznpoEFMs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CQD7WUzv0wEb6QguL7Yc9TychXZh83mA/view?usp=sharing
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� لبنان
�ات �� الش�ل التوض��� ٢: ال��انات القانون�ة المختلفة لل��

�ات  الش�ل التوض��� ٣: خصائص ال��

اله��ل القانونى

المؤسسة الفرد�ة 
�ات األشخاص   و��

كة تضامنمؤسسة الفرد�ة كة ذات �� ��
التوص�ة ال�س�طة

المؤسسة 
الفرد�ة 

المؤسسة الفرد�ة �� مؤسسة �مل�ها شخص واحد ال تتمتع �الشخص�ة القانون�ة المستقلة.
 تعت�� المؤسسات الفرد�ة �� الش�ل المفضل للمشار�ــــع الصغرى.

مزا�ا المؤسسة الفرد�ة ��
اإلجراءات الش�ل�ة الم�سطة.   -١
ال يوجد حد أد�� لرأس المال.   -٢

� اتخاذ القرار. 
االستقالل�ة والح��ة ��  -٣

�ة � قانون التجارة ال��
� من ال�تاب الثا��

ال�اب الثا��

كة ذات  ��
مسؤول�ة محدودة 

كة ذات  ��
المسؤول�ة المحدودة

�ات المساهمة واألسهم ��
�ات األموال)  ��)

كة التوص�ة  ��
المساهمة

كة المغفلة ��

كة المحاصة ��
كة األوف شور ال��
 (محصور �شاطها 

خارج لبنان)

كة ��
 تضامن  

 . � أو أ��� كة مؤلفة من شخص�� �� •
�اء �ق�سمون األر�اح و�تحملون الخسارة �ل ب�سب معينة يتم االتفاق عليها. • ال��

�اء مسؤولون �الت�افل والتضامن ومسؤوليتهم غ�� محددة    ال��
كة ف�ل منهم كة تضامن �عد �أنه يتعا� بنفسه التجارة تحت عنوان �� �� �

�ك �� • �ل ��
�ات كة يؤدي ا� اإلفالس الشخ�� ل�ل من ال��  �ك�سب صفة التاجر القانون�ة. و�فالس ال��

  

كة القا�ضة ال��
 (هولدنج)

السلب�اتاإل�جاب�ات

وط خاصة  • ال �ستوجب أي ��
�ال�س�ة إ� رأسمالها

•تحمل الخسارة �كون ب�سب 
معينة يتم االتفاق عليها

• المسؤول�ة غ�� محددة
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�ات  الش�ل التوض��� ٣: خصائص ال��

كة التوص�ة ��
 ال�س�طة 

، الذين �حق لهم دون سواهم أن  � �اء المفوض�� �اء: الفئة األو� �� فئة ال�� � من ال�� تتكون من فئت��
كة اإلدار�ة، وهم مسؤولون �صفتهم الشخص�ة مسؤول�ة غ�� محدودة و�وجه �قوموا �أعمال ال��

� الذين �قدمون المال وال �لزمون  �اء الموص�� كة؛ والفئة الثان�ة �� فئة ال��  التضامن عن إ�فاء ديون ال��
إال �مقدار مقدماتهم وال �ك�سبون صفة التاجر

السلب�اتاإل�جاب�ات

ا�ة ال �ستوجب أي •محدودة ال��
وط خاصة �ال�س�ة إ� رأسمالها �� 

�ك المو�� عند ا�سحا�ه من  •ال��
كة �جب أن �أخذ الموافقة من  ال��

� �اء المتضامن�� ال��

�ة � من قانون التجارة ال��
ال�اب الرابع من ال�تاب الثا��

كة التوص�ة ��
 ال�س�طة 

السلب�اتاإل�جاب�ات

• اجتماع أشخاص ي��طهم عقد شــرا�ة يتفق �موج�ــه متعاقدان أو ا�ثــر ع� تقاســم األر�ــاح والخسائــر الناتجــة عــن موضــ�ع 
� المتعاقدين و�� غ�� معدة الطالع �ات األشخــاص األخرى �ــــأن كــ�ـــانــهـــا منح� ب�� كة المحاصة عن �ق�ة �� �� � العقد. تتم��

 الغ�� عليها.

� مدير يتعامل �ل � حال عدم تعي��
�اء و�� � ال��

�اء �ح�ث يتعامل مع الغ�� دون ب�ان أسماء �ا�� � ال�� � مدير من ب�� • �مكن تعي��
كة. �ك �اسمه الشخ�� لمصلحة ال�� �� 

• ت�سم �الطابع ال�ي وتقوم ع� االعت�ار الشخ�� وال تتمتع �الشخص�ة المعن��ة و�التا�� ل�س ب�م�انها االدعاء ع� الغ�� 
أو ادعاء الغ�� عليها.

�ات األخرى، ف�� �ح�م طب�عتها غ�� معروفة من الغ�� و�التا�� غ��  � ال��
كة المحاصة لمعامالت ال��� �ما �ا�� • ال تخضع ��

� السجل التجاري.
خاضعة لل�سج�ل ��

�اء. ا قا�لة للتف�غ أو التداول لمصلحة ال��  أو إسناد�
�
كة أسهما • ال �جوز أن تصدر ال��

�ات المحاصة لمعامالت ال��� المفروضة ع� • ال تخضع ��
�ات التجار�ة األخرى، فإنها �ح�م طب�عتها غ�� معروفة من  ال��

� السجل التجاري.
 ق�ل الغ�� و�التا�� غ�� خاضعة لل�سج�ل ��

كة المحاصة الشخص�ة المعن��ة و�التا�� ل�س ب�م�انها  •ل�س ل��
االدعاء ع� الغ�� أم ادعاء الغ�� عليها.

�ة � من قانون التجارة ال��
ال�اب الرابع من ال�تاب الثا��

كة المحدودة ��
 المسؤول�ة  

�ات األموال, و�مكن تأس�سها من ق�ل شخص واحد �ات األشخاص و�� •  م��ــــج من ��

�اء وحصصهم غ�� قا�لة للتداول وال يتحملون الخسائر إال �مقدار مقدماتهم  ا من ال�� ا محدود� •  ال تضم إال عدد�
 

كة ال تصدر شهادات. ا وال�� �اء فيها مديرون و�س� األسهم حصص� •  �س� ال��

ة لبنان�ة •  ال �قل رأس المال عن ٥ مليون ل��

كة الق�ام �مشار�ــــع الضمان واالقتصاد والتوف�� والنقل الجوي المنظم والعمل�ات الم�ف�ة وتوظ�ف •  هذە ال��
 الرسام�ل لحسب الغ��
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�ات  الش�ل التوض��� ٣: خصائص ال��

كة المحدودة ��
 المسؤول�ة  

السلب�اتاإل�جاب�ات

� حالة 
�ن إال �� �اء الع�� � ثالثة أشخاص أو أ��� ع� أال يتجاوز عدد ال�� كة �حسب القانون القد�م ب�� •  تعقد هذە ال��

انتقال الحصص �اإلرث

كة مساهمة فإذا لم تحول وجب كة إ� �� ، تح��ل ال�� � � مهلة س�ت��
� وجب، �� �اء عن ثالث�� •  ع� أنه إذا زاد عدد ال��

 حلها

�ك واحد  أنه �حسب القانون الجد�د أصبح �اإلم�ان تأس�سها ���
�
•  علما

�ك واحد ، تح��ل •  �اإلم�ان تأس�سها ��� � � مهلة س�ت��
� وجب، �� �اء عن ثالث�� • إذا زاد عدد ال��

كة مساهمة فإذا لم تحول وجب حلها كة إ� �� ال��

�ة � من قانون التجارة ال��
ال�اب السابع من ال�تاب الثا��

كة  ال��
المساهمة  

� •  ع� األقل ٣ مؤسس��

ة لبنان�ة ع� األقل ة مقسمة ألسهم م�ساو�ة ق�مة السهم منها ١٠٠٠ ل�� � مليون ل�� •  ال �قل رأس المال عن ثالث��

كة وال �جوز لهم التنازل عن ا مسؤول�ة غ�� محددة و�الت�افل والتضامن عن ديون ال�� �اء مسؤولون شخص�� •  ال��
 حصصهم للغ��

السلب�اتاإل�جاب�ات

•  غ�اب القيود ع� ال�شاطات
� عن الديون إال �قدر حصصهم �اء غ�� مسؤول�� •  ال��

• تتطلب رأس مال ضخم كحد أد��

�ة � من ال�اب التاسع من قانون التجارة ال��
�ة� الفصل الثا�� � من قانون التجارة ال��

ال�اب الثالث من ال�تاب الثا��
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�ات  الش�ل التوض��� ٣: خصائص ال��

كة ال��
 المغفلة  

السلب�اتاإل�جاب�ات

•  تتألف من ثالثة أشخاص أو أ���

� �مل�ها � ق�مة األسهم ال��
•  مسؤول�ة المساهم تنح� ��

ة لبنان�ة •  ال �قل رأس المال عن ٣٠ مليون ل��

�ة � من قانون التجارة ال��
ال�اب الثالث من ال�تاب الثا��

•  أسهم م�ساو�ة قا�لة للتداول

�اء عن ديونها •  ال �سأل ال��

•  تتطلب جمع رؤوس أموال طائلة

كة ال��
 القا�ضة

السلب�اتاإل�جاب�ات

 
�
اك بتأس�سها علما �ات مغفلة، أو محدودة المسؤول�ة لبنان�ة ،أو أجن��ة قائمة أو االش�� �� �

•  تملك أسهم أو حصص ��
� نفس

� تعمالن �� كت�� � أ��� من ��
� المئة ��

�� � ة �س�ة تفوق األر�ع�� كة الهولدينغ أن تتملك �صورة م�ا�� أنه ال �جوز ل��
. � لبنان إذا �ان يؤدي ذلك احت�ارا�

 ال�شاط الصنا�� أو التجاري أو غ�� التجاري ��

ا�ة أو مساهمة. � تملك فيها حصص �� �ات ال�� •  إدارة ال��

. ا�ة أو مساهمة وكفالتها تجاە الغ�� � تملك فيها حصص �� �ات ال�� •  إقراض ال��

ها  اع واال��شافات واالمت�ازات والمار�ات المسجلة وسواها من الحقوق المحفوظة وتأج�� •  تملك براءات االخ��
� لبنان والخارج.

لمؤسسات واقعة ��

ط أن تكون مخصصة لحاجات أعمالها فقط مع مراعاة أح�ام القانون  •  تملك أموال منقولة أو غ�� منقولة ��
� الحقوق العي��ة العقار�ة. � المتعلق �ا��ساب غ�� اللبناني��

اللبنا��

� لبنان، إال أنه �مكن
اتها أنه �كون مركزها الرئ��� �� � •  من م��

 عقد اجتماعات مجلس اإلدارة والجمع�ات العموم�ة 
خارج لبنان.

ة كة الهولدينغ أن تتملك �صورة م�ا�� •  أنه ال �جوز ل��
� أ���

� المئة ��
�� �  �س�ة تفوق األر�ع��

ا�� ٤٦�٨٣ القانون المرسوم االش��



�ات  الش�ل التوض��� ٣: خصائص ال��

كة األوف ال��
 شور  

: � المنطقة الجمرك�ة الحرة و�مكن تأس�سها من ق�ل شخص واحد وتقوم �ما ���
� اللبنان�ة أو ��

 خارج األرا��
�
تقوم ب�شاطها ح��ا

� اللبنان�ة وتعود ال�ضائع ومواد
•  التفاوض وتوقيع العقود واالتفاقات �شأن عمل�ات وصفقات �جري تنف�ذها خارج األرا��

� المنطقة الجمرك�ة الحرة.
� الخارج أو ��

 موجودة ��

� المنطقة الجمرك�ة الحرة لتخ��ن ال�ضائع المستوردة �غا�ة إعادة تصديرها، واس�ئجار 
•  استعمال ال�سه�الت المتوفرة ��

� لبنان.
� لبنان وتملك العقارات الالزمة ل�شاطها، مع مراعاة قانون تملك األجانب لحقوق عي��ة عقار�ة ��

الم�اتب ��

10

السلب�اتاإل�جاب�ات

� لبنان، 
اتها أنه �كون مركزها الرئ��� �� � • من م��

ل�نها تمارس �شاطها خارج الحدود اللبنان�ة
•  وتوقيع العقود واالتفاقات �شأن عمل�ات وصفقات �جري

� اللبنان�ة
 تنف�ذها خارج األرا��

ا�� ٤٦�٨٣ القانون المرسوم االش��

الشر�ات الناشئة في لبنان  2.2.1.2

 لتط��ر منتج أو خدمة يؤمنون
�
� يتطلعون قدما وع يتم إطالقه من ق�ل ر�ادي�� كة الناشئة إ� م�� �ش�� مصطلح ال��

 ما ت�دأ 
�
� السوق. غال�ا

�� 
�
 متنام�ا

�
� طل�ا

ً فعاً� لمش�لة ما و�التا�� تال��
ّ

� السوق، أو تقّدم ح�
ها تمس حاجة ماسة ��

ّ
 أن

� �دا�اتها من ناح�ة جلب التم��ل
�ات الناشئة برأس مال متواضع وت�ال�ف مرتفعة، وتواجه تحّد�ات جّمة �� ال��

� السوق.
 الالزم لتنم�ة حجم عمل�اتها وتوسعة حضورها ��

وعات التقل�د�ة أنها تصبو نحو تحقيق نمو م�سارع دون أن �صاحب هذا النمو  كة الناشئة عن الم�� � ال�� ما �م��
� القدرة ع� استق�ال وخدمة الم��د من العمالء  � الموازنة ب��

� ذلك ��
ازد�اد خّ�� (ثا�ت) للت�ال�ف و��من التحدي ��

عرف �افتقادها لنموذج عمل كة الناشئة أو الستارت اب تُ ة.  كذلك ال�� مقا�ل عدم تكّ�د نفقات عمل�ات�ة كب��
ه مطلوب

ّ
� أ�امها األو� ع� تط��ر منتج يؤمن ال��ادي أن

 Business model مت�لور وواضح، �ل تصب جهودها ��
� السوق.

�� 

� أنه رأس المال
كة الناشئة عن رأس المال االس�ثماري �� � الذي يتم اس�ثمارە إلطالق ال��

و�ختلف رأس المال الم�د��
 الذي يتم جل�ه لتط��ر فكرة ر�اد�ة ما وتح��لها لمنتج أو خدمة حق�ق�ة �ما أن رأس المال �غ�� هذە الت�ال�ف 

المصاح�ة لتقد�م وعرض الفكرة.
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� أ�امها األو� لجلب التم��ل �االلتفات إ� األقارب واألصدقاء، ق�ل 
�ات الناشئة ��  ما �س� ال��

�
أما عن التم��ل فغال�ا

ة راج مفهوم جلب  � السنوات األخ��
أن تتحّول الوجهة نحو جهات التم��ل االس�ثماري الراغ�ة المشار�ــــع ال��اد�ة و��

وع ال��ادي ع� تأس�س صفحة خاصة اون الين التم��ل الجم�� Crowd Funding إذ �قدم صاحب الم��
وع مهّمة  وع والفكرة، ال سّ�ما إن �ان للم�� وع من شخص يؤمن �جدوى الم�� ّع لتم��ل الم��  �ستجدي الت��

 ع� الب�ئة والمجتمع ��ل.
�
ورسالة اجتماع�ة تنعكس إ�جا�ا

� تح��ل أف�ارهم لمشار�ــــع
�� � � فتعد المؤسسة الفرد�ة الش�ل األ�سب لرواد األعمال الراغب��

وعن الش�ل القانو��
 ناشئة لما تتمتع �ه المؤسسة الفرد�ة من امت�ازات قد سلف ذكرها.

كة ناشئة ال تختلف عن اإلجراءات السالف و�جب التن��ه أن اإلجراءات المت�عة والمس�ندات المطل��ة ل�سج�ل ��
كة الذي �حددە رائد األعمال. � لل��

ا للش�ل القانو��  ذكرها وفق�

�ات الناشئة. � اإلجراءات والمس�ندات المطل��ة لتأس�س ال��
�ما �جب التن��ه أنه ال يوجد اختالف ��

ة والمتوسطة الحجم �عات الخاصة �دعم المشار�ــــع الصغ�� تعمل وزارة االقتصاد والتجارة �استمرار ع� دفع ال���
ة والمتوسطة ا�ات مع المؤسسات والمنظمات األخرى من أجل برامج دعم المشار�ــــع الصغ��  إ� األمام، و�قامة ��

ات ورعا�ة األحداث ذات الصلة، وجمع و��� المعلومات عن هذا القطاع. ول�ن ال يوجد قانون  الحجم، وتوف�� الخ��
ا. �ات الناشئة تحد�د�  خاص �ال��

2.2.2  دراسة تحل�ل�ة للسوق والجدوى المال�ة للمشروع 

عمل دراسة جدوى للمشروع مهم جدا ق�ل ال�دء �ه، فدراسة الجدوى تحدد مدى مناس�ة �دء

  المشروع من عدمه ودراسة الجدوى نوعان:
وع. � الم��

 الن�ع األول: دراسة جدوى أول�ة لق�اس مدى مناس�ة الدخول ��
وع التجاري  � �عد الدارسة األول�ة، لمعرفة الم�ان المناسب للم��

: دراسة جدوى مت�املة و�� تأ�� �
الن�ع الثا��

وع  وع األول�ة، ولتحد�د أفضل الطرق لتوسعة الم�� وع، ولتحد�د ت�لفة الم�� � الم��
ولتحد�د �س�ة ال��ــح ��

التجاري، وغ�� ذلك مما تعمل دراسة الجدوى ع� ب�انه وتوض�حه.
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•  تحد�د دقيق وتفص��� للسوق المستهدف ومعرفة حجمه.
 . � •  تحد�د دقيق للعمالء المحتمل��

وع. •  ب�ان أفضل�ة الموقع إلقامة الم��
•  ق�اس �س�ة العرض والطلب.

•  ق�اس درجة المنافسة.
•  دراسة الت�ال�ف المتوقع �فها واألر�اح المتوقع الحصول عليها.

التم��ل 

، وكذلك القدرة �
ورة، ول�نه س�حتاج �عض االس�ثمار الم�د�� إن �دء عمل تجاري صغ�� ال �حتاج ألموال طائلة �ال��

وع.  ع� تغط�ة النفقات المستمرة ق�ل أن تتمكن من تحقيق أر�اح. ومن هنا تأ�� أهم�ة معرفة طرق تم��ل الم��

من أهم القرارات التي �جب اتخاذها لتحد�د حجم التم��ل المطلوب هو: 

� ُتدفع لمرة واحدة  ١.  تحد�د رأس المال من خالل المهم تقدير ت�ال�ف اإل�شاء الم�دئ�ة ال��
اء العالمة التجار�ة و�حوث السوق، والمخزون، ، و�� � اخ�ص والتصار�ــــح، والمعدات، والرسوم القانون�ة، والتأم�� (ال��

، و��جار العقارات، إلخ).  و�ناء العالمة التجار�ة، وفعال�ات االفتتاح ال�ب��

اء  ا لـ ١٢ شهر ع� األقل (اإل�جار أو ق�مة ال�� � ُتقّدر أنك ستحتاجها إل�قاء عملك مفتوح� ٢. تحد�د الم�وفات ال��
، ورات�ك، إلخ). و�ناء ع� ذلك  � والمرافق، وال�س��ق واإلعالن، واإلنتاج، واللوازم، ونفقات السفر، ورواتب الموظف��

 . �
� الذي ستحتاجه أو تقدير رأس المال الم�د��

�مثل مجم�ع هذە األرقام م�لغ االس�ثمار الم�د��

2.3  المرحلة الثان�ة (التحضير)

� وع ح�ث أنها تتمحور حول وضع خطة عمل م�دئ�ة تتضمن تعي�� � تأس�س الم��
تعت�� هذە المرحلة �مثا�ة ال�دء ��

� ع� اإلجراءات  ك�� � لتحض�� المس�ندات المطل��ة للتأس�س.  فمن خالل هذ المرحلة س�تم ال�� � الالزم��  الموظف��
كة، فينقسم هذا الجزء إ� المتطل�ات الواجب توافرها �اإلضافة إ� األوراق  الواجب ات�اعها للتحض�� لتأس�س ��

. � مرحلة التحض��
المطل��ة ��

لذا فهذە الخطوة مهمة في تأس�س المشروع من الصفر وترت�ط ارت�اط رئ�سي �الق�ام �عمل
 مسح للسوق، وهذا المسح ال �د أن يتوفر ف�ه ما �لي: 



كة  ٤: اإلجراءات الواجب ات�اعها للتحض�� لتأس�س �� الش�ل التوض���
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كة  ٤: اإلجراءات الواجب ات�اعها للتحض�� لتأس�س �� الش�ل التوض���

0103

0204

� محاسب قانوى ل�عمل  تعي��
كة �مراقب لحسا�ات ال��

كة  �اء و�سبهم �� ال�� تحد�د ال��
وتحد�د الحصة وق�متها

كة و�كون ع� � محا�� لل�� تعي��
 األقل درجة ق�د واس�ئناف

 � تحد�د المدير�المدراء المسئول��
وتحد�د صالحيتهم

تحضير المس�ندات المطل��ة لتأس�س شركة في لبنان  2.3.1

�ات �اختالف نوعها وف�ما ��� �ستعرض تختلف المس�ندات واألوراق المطل��ة ل�سج�ل ال��
كة: � لل��

�ات �لبنان حسب الش�ل القانو��  من خالل الش�ل التا�� األوراق المطل��ة ل�سج�ل ال��

ينصح بتوك�ل محاسب قانوني أو محامي لتولي �افة اإلجراءات القانون�ة.   



الش�ل التوض�حي 5: المس�ندات المطل��ة لتقد�م طلب �سج�ل الشركة �اختالف األش�ال القانون�ة للشر�ات
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شركة محدودة شركة مساهمة المؤسسات الفرد�ةشركة التضامن
المسؤول�ة

طلب �قدم من صاحب 
العالقة أو من وك�له إلى
 امانة السجل التجاري

 ل�سج�ل الشركة

صورة ه��ة أو إخراج
 ق�د افرادي لطالب 

الترخ�ص

نموذج  استمارة �سج�ل
 شركة (تصر�ــــح الدارة ا

اإلحصاء المركزي )
ونموذج استمارة �مبيوتر

و�الة من �اتب العدل في
 حال لم �كن مقدم

 الطلب هو صاحب 
العالقة�قدم الطلب مع

 المس�ندات المذكورة
 أعالە الى أمانة السجل 

التجاري وزارة المال�ة 
لدفع الرسوم 

 أصل السجل التجاري

عقد اإل�جار أو المل��ة
 للمقر

مس�ند االسم التجاري 
(�صدر عن وزارة الصناعة 

والتجارة والتم��ل)

مس�ند يوضح إذن اإلشغال 
أو مخطط الموقع

 التنظ�مي

ال�طاقة الشخص�ة
.

النظام األساسي للشركة
سند اال�تتاب

كتاب موجه للمصرف
 لفتح حساب لشركة ق�د
 التأس�س يتم إ�داع رأس 

المال ف�ه

كتاب صادر عن المصرف
 يؤكد اال�تتاب �ال�امل

محضر اجتماع الجمع�ة 
العموم�ة التأس�س�ة

محضر اجتماع مجلس
 اإلدراة األول

استمارة ال�سج�ل

اإلذاعة التجار�ة

صورة عن عقد المل��ة
 أو اإل�جار

صور من ال�طاقات 
الشخص�ة

.

 النظام األساسي للشركة
 و�جب أن �كون مصدق
 لدى �اتب العدل الذي

 �قع مركز الشرطة في
 نطاقه.

سند اال�تتاب

كتاب موجه للمصرف 
لفتح حساب لشركة ق�د

 التأس�س يتم إ�داع رأس 
المال ف�ه

كتاب صادر عن المصرف
 يؤكد اال�تتاب �ال�امل

محضر اجتماع الشر�اء

استمارة ال�سج�ل

اإلذاعة التجار�ة

صورة عن عقد المل��ة
 أو اإل�جار

صور من ال�طاقات الشخص�ة
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� تختلف � ع� اإلجراءات والخطوات القانون�ة الالزمة للتأس�س، وال�� ك�� من خالل هذ المرحلة س�تم ال��
� تتلخص �ات وال�� �ات. و�وضح الجزء التا�� أهم اإلجراءات الالزمة لتأس�س ال�� � لل��

 وفَقا لله��ل القانو��
 ، � الش�ل التا��

�� 

�ات   الش�ل التوض��� ٧: ملخص عن أهم اإلجراءات الالزمة لتأس�س ال��

2.4  المرحلة الثالثة (التأس�س):
� لبنان

كة �� اإلجراءات الوجب ات�اعها لتأس�س ��  2.4.1

فتح حساب
�
 م���

 و��داع
 رأس
 المال

كة �سج�ل ال��
� السجل

�� 
 التجاري

�الغ وزارة 
المال�ة ب�دء

كة  �شاط ال��

�
ال�سج�ل ��
 غرفة 
التجارة 

والصناعة

 �
ال�سج�ل ��

 � الصندوق الوط��
للضمان االجتما��

كة ألخرى، ول�ن المس�ندات  � االعت�ار أن إجراءات التأس�س ال تختلف من ��
ير�� األخذ ��

كة، ومرفق �الجداول التال�ة النماذج  � تختلف حسب �ل ن�ع ��
المطل��ة للتأس�س �� ال��

كة للمس�ندات المطل��ة لألش�ال القانون�ة لل��



النموذجالمس�ندات

جدول 2 نماذج المس�ندات الطل��ة لتأس�س شركة مساهمة

نظام الشركة الداخلي أو النظام األساسي

سند اال�تتاب

كتاب موجه إلي المصرف

https:��investinlebanon.gov.lb
�Content/uploads/SAL_Articles_

of_Association.doc

https:��investinlebanon.gov.lb�
Content/uploads/SAL_

Subscription_Acts.docx 

PDF

PDF

PDF https:��investinlebanon.gov.lb/Content
�uploads/SAL_Subscription_Acts.docx  

محضر اجتماع الجمع�ة العموم�ة التأس�س�ة 
https:��investinlebanon.gov.lb/Content

�uploads/SAL_Minutes_of_Constitutent_
Assembly_Meeting.doc  

PDF

محضر اجتماع مجلس اإلدارة األول 
hhttps:��investinlebanon.gov.lb�

Content/uploads/SAL_First_Board
_of_Directors.doc  

PDF

استمارة ال�سج�ل 
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https:��investinlebanon.gov.lb/Content�
uploads/SAL_Registration_Request.doc   

PDF

�https:��investinlebanon.gov.lb/Contentاإلذاعة التجار�ة 
uploads/Offshore_Commercial_Circular.doc   

PDF

�hhttps:��investinlebanon.gov.lbصورة عن سند المل��ة أو عقد اإل�جار أو إفادة �اإلشغال 
Content/uploads/SAL_Domiciliation

_Certificate.docx 

PDF

النظام األسا�� 
كة مساهمة) �� )

سند اال�تتاب برأس المال

كتاب موجه 
إلي المصرف

استمارة ال�سج�ل

اإلذاعة
التجار�ة

محضر اجتماع
الجمع�ة العموم�ة 

محضر اجتماع مجلس 
اإلدارة األول (شركة مساهمة)

صورة عن سند المل��ة
إشغال (شركة مساهمة)

https://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/SAL_Articles_of_Association.doc
https://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/SAL_Subscription_Acts.docx
https://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/SAL_Subscription_Acts.docx
https://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/SAL_Minutes_of_Constitutent_Assembly_Meeting.doc
https://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/SAL_First_Board_of_Directors.doc
https://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/SAL_Registration_Request.doc
https://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/Offshore_Commercial_Circular.doc
https://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/SAL_Domiciliation_Certificate.docx
https://drive.google.com/file/d/1nAbKAK_a1g4_IT5xQWg2bG-JFgXFHQ7U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k01ecRgzi3FbnVw3FjM08N5Z9HLATqjr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSexp9hBVjAltfJ6dQAFUypIjz--3wIR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a1zWZ-8yhu6roD3pdy-Sdg2vnnUVWsQk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_VGy4rOC4P88RIPEV4vxKohEBrkdN9ro/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VCqlMJejJSzq2MLtMCFg98wJsl0flvBY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18o4vIqZBcnRUi534IwqUOpVEpKEjzYGK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rJQN89ekm8aApPEa9LXmpiGyIMAKK1U4/view?usp=sharing


النموذجالمس�ندات

جدول 3 نماذج المس�ندات الطل��ة لتأس�س شركة مسؤول�ة محدودة

نظام الشركة الداخلي أو النظام األساسي 

سند اال�تتاب

كتاب موجه إلي المصرف

�https:��investinlebanon.gov.lb/Content
uploads/SARL-Articles_of

Association.doc f_

https:��investinlebanon.gov.lb/Content�
uploads/SAL_Subscription_Acts.docx  

PDF

PDF

PDF https:��investinlebanon.gov.lb�
Content/uploads/SARL-Request
_to_Open_Bank_Account.doc 

محضر اجتماع الشر�اء 
https:��investinlebanon.gov.lb�

Content/uploads�
SARL-First_General_Meeting.doc

 

 

PDF

استمارة ال�سج�ل 
https:��investinlebanon.gov.lb�

Content/uploads�
SARL-Registration_Request.doc  

PDF

اإلذاعة التجار�ة 
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https:��investinlebanon.gov.lb/Content�
uploads/SARL-Commercial_Circular.doc 

PDF

صورة عن سند المل��ة أو عقد اإل�جار أو إذن �اإلشغال
PDF

النظام األساسي
(مشؤول�ة محدودة)

سند اإل�تتاب 
برأس المال

محضر اجتماع مجلس الشر�اء 
األول ( شركة مساهمة)

كتاب موجه إلى المصرف 
(مسؤول�ة محدودة)

استمارة ال�سج�ل
(مسؤول�ة محدودة)

اإلذاعة التجار�ة
(مسؤول�ة محدودة)

صورة عن عقد المل��ة
(مسؤول�ة محدودة)

https:��investinlebanon.gov.lb
�Content/uploads/SARL-

Domiciliation_Certificate.docx

https://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/SARL-Articles_of_Association.doc
https://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/SAL_Subscription_Acts.docx
https://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/SARL-Request_to_Open_Bank_Account.doc
https://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/SARL-First_General_Meeting.doc
https://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/SARL-Registration_Request.doc
https://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/SARL-Commercial_Circular.doc
https://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/SARL-Domiciliation_Certificate.docx
https://drive.google.com/file/d/1d6lkbUkzri68yvUaxBd-K5CIl9Sg-O9I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cdTPXniBzRq7DC8yHdzJ7L_8Vh5CZrHe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Fy5Qx2oxgSbY_bLVrkoih1_QHg-pYD2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15aEp_7PZU9_VRz8UXrUs3ryJWub2hOpE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cT7aqjF8ZZiYrtG6v3CRjqUG89mLQlaM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k01ecRgzi3FbnVw3FjM08N5Z9HLATqjr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18o4vIqZBcnRUi534IwqUOpVEpKEjzYGK/view?usp=sharing


النموذجالمس�ندات

جدول 4 نماذج المس�ندات الطل��ة لتأس�س شركة قا�ضة

نظام الشركة الداخلي أو النظام األساسي 

سند اال�تتاب

كتاب موجه إلي المصرف

�https:��investinlebanon.gov.lb/Content
uploads/Holding_Articles_of_Association.doc

hhttps:��investinlebanon.gov.lb/Content
  uploads/Holding_Subscription_Acts.docx�

PDF

PDF

PDF �https:��investinlebanon.gov.lb
Content/uploads/SAL_Subscription

 Acts.docx_
 

محضر اجتماع الجمع�ة العموم�ة التأس�س�ة 
https:��investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/SAL
 Minutes_of_Constitutent_Assembly_Meeting.doc_

 

 

PDF

محضر اجتماع مجلس اإلدارة األول 
https:��investinlebanon.gov.lb

_Content/uploads/Holding�
 First_Board_of_Directors.doc

PDF

استمارة ال�سج�ل 
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�https:��investinlebanon.gov.lb
_Content/uploads/Holding
 Registration_Request.doc

PDF

اإلذاعة التجار�ة
https:��investinlebanon

_gov.lb/Content/uploads/Holding.
�Commercial_Circular.doc

  

PDF

https:��investinlebanon.gov.lb�صورة عن سند المل��ة أو عقد اإل�جار أو إذن �اإلشغال 
_Content/uploads/SAL_Domiciliation

Certificate.docx

PDF

النظام األساسي
(شركة قا�ضة)

سند اإل�تتاب 
(شركة قا�ضة)

محضر اجتماع
الجمع�ة العموم�ة

كتاب موجه 
إلى المصرف 

محضر اجتماع مجلس
اإلدارة األول (شركة قا�ضة)

استمارة ال�سج�ل
(شركة قا�ضة)

صورة عن سند المل��ة
اإل�جار أو إذن �اإلشغال

اإلذاعة التجار�ة
(شركة قا�ضة)

https://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/Holding_Articles_of_Association.doc
https://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/Holding_Subscription_Acts.docx
https://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/SAL_Subscription_Acts.docx
https://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/SAL_Minutes_of_Constitutent_Assembly_Meeting.doc
https://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/Holding_First_Board_of_Directors.doc
https://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/Holding_Registration_Request.doc
https://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/Holding_Commercial_Circular.doc
https://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/SAL_Domiciliation_Certificate.docx
https://drive.google.com/file/d/15B60vz8cYeG069nHeLYVl6s--mSzamj5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xRZkvMyS9VtgtWi5D4mFBl7lIGJxn3Ts/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J5uoPQprx3suGftvH-n2OVhQHqaA8y9x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kR53l1VfBbNnppRr8rHNp-Qwftkjhh9y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HI7phogp06AJj24P8Q4HmrS1qwqtQcYs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSexp9hBVjAltfJ6dQAFUypIjz--3wIR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a1zWZ-8yhu6roD3pdy-Sdg2vnnUVWsQk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18o4vIqZBcnRUi534IwqUOpVEpKEjzYGK/view?usp=sharing


النموذجالمس�ندات

جدول 5 نماذج المس�ندات الطل��ة لتأس�س شركة األوف شور

نظام الشركة الداخلي أو النظام األساسي  

سند اال�تتاب

كتاب موجه إلي المصرف

https:��investinlebanon.gov.lb
 Content/uploads/Offshore_AOA.doc�

 

�https:��investinlebanon.gov.lb
_Content/uploads/Offshore

 Subscription_Acts.docx

PDF

PDF

PDF https:��investinlebanon.gov.lb
Content/uploads/SAL_Subscription�

 Acts.docx_

 

محضر اجتماع الجمع�ة العموم�ة التأس�س�ة 
https:��investinlebanon.gov.lb/Content

uploads/SAL_Minutes_of�
 Constitutent_Assembly_Meeting.doc_

 

PDF

محضر اجتماع مجلس اإلدارة األول 
�https:��investinlebanon.gov.lb

Content/uploads/Offshore
 First_Board_of_Directors.doc_

PDF

استمارة ال�سج�ل 
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�https:��investinlebanon.gov.lb
Content/uploads/Offshore_Registration

Request.doc_
 

PDF

اإلذاعة التجار�ة
�https:��investinlebanon.gov.lb

Content/uploads/Offshore_Commercial
Circular.doc_

  

PDF

https:��investinlebanon.gov.lbصورة عن سند المل��ة أو عقد اإل�جار أو إذن �اإلشغال 
Content/uploads/SAL_Domiciliation�

Certificate.docx_

PDF

النظام األساسي
(األوف شور)

سند اإل�تتاب 
(األوف شور)

محضر اجتماع
الجمع�ة العموم�ة

كتاب موجه 
إلى المصرف 

محضر اجتماع مجلس
اإلدارة األول (األوف شور)

استمارة ال�سج�ل
(األوف شور)

صورة عن سند المل��ة
اإل�جار أو إذن �اإلشغال

اإلذاعة التجار�ة
(األوف شور)

https://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/Offshore_AOA.doc
https://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/Offshore_Subscription_Acts.docx
https://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/SAL_Subscription_Acts.docx
https://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/SAL_Minutes_of_Constitutent_Assembly_Meeting.doc
https://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/Offshore_First_Board_of_Directors.doc
https://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/Offshore_Registration_Request.doc
https://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/Offshore_Commercial_Circular.doc
https://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/SAL_Domiciliation_Certificate.docx
https://drive.google.com/file/d/18o4vIqZBcnRUi534IwqUOpVEpKEjzYGK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a1zWZ-8yhu6roD3pdy-Sdg2vnnUVWsQk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSexp9hBVjAltfJ6dQAFUypIjz--3wIR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H0gOQ1KNA7cFJRgReOQEU7CY8gmy2kec/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FfYf9y--ahu8-tEv_lTG0frVtc8sDMfC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VUrI2pCVovKr2OVYx58MYZCLCvGF9x4e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-O4qQZAdwY_dZaR20WY0ysnIDGmekSut/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jq4mHaK-KRCPg258ilocpYfbJkS-SQck/view?usp=sharing


20

الرا�ط الرسم�ةالمؤسسة

بنك – فتح حساب مصرفي   
 و��داع رأس المال  

السجل التجاري   

وزارة المال�ة   

https:��www.google.com/maps/search�%D8
A7%D8%+84%AC%D9%D8%B3%D8%84%D9%A7%

%D9%81%8A+%D9%D9%B1%D8%A7%AC%D8%AA%D8%D8%84%D9%
%D8%86%D9%A8%D8%84%8A+%D9

4b1�3m1�=30.1108354,31.1923374,11z/data@�AD%80%E2%86%D9%A7

 

%84%D9%A7%D8%+A9%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%88%https:��www.google.com/maps/search�%D9
%D9%A8%D8%84%D9%84%D9%A7%D8%+A9%8A%D8%D9%84%D9%A7%D8%85%D9

4b1�3m1�=33.8649092,35.4878631,13z/data@�AD%80%E2%A9%8A%D8%D9%86%D9%A7%D8%86

 

 

مصلحة التراخ�ص   
 الصناع�ة 

2.4.2   في حالة إ�شاء مصنع

اخ�ص اخ�ص الصناع�ة التا�عة لوزارة الصناعة اللبنان�ة مهمة استخراج ال�� تتو� مصلحة ال��
 الصناع�ة. و�وضح المرفق التا�� المس�ندات المطل��ة الستخراج شهادة صناع�ة �لبنان: 

3. الجهات المختصة   

� لبنان:  
�ات �� يوضح الجدول التا�� الجهات المختصة �عمل�ة تأس�س ال��

الموقع الجغرافي

�http:��cr.justice.gov.lb

 
 

&2F%2Ffinance.gov.lb%2F%3A%https:��l.facebook.com/l.php?u=http
h=AT1g9p-ec5oT7C1q41PWQoId6TzSCaARe

-8mQZmL2hdXxrEs
b79ETcXjOhq2X3R

KAye4cWtZuMYEcRwLvXiUep403yZvhmliBqS6pO2thgE5
KoW9tSZEGPQdYu7eWX_xRJCZp-OKib6vAn_

FhVtpvg

 
 

�https:��beirut-cnss.business.site

 
 

https:��www.google.com/maps/dir�?api
33.724339661748=destination&1=

 2C35.595703125%

 
 

الصندوق الوطني     
                للضمان االجتماعي

�http:��www.industry.gov.lb
Ministry/Departments/Industria

 lPermittingDepartment

 
 

 https:��goo.gl/maps/RekUns9gtqWqovC7A

 
 

PDF
المس�ندات المطل��ة للحصول

ع� شهادة صناع�ة - لبنان

http://cr.justice.gov.lb/
https://www.google.com/maps/search/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%E2%80%AD/@30.1108354,31.1923374,11z/data=!3m1!4b1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffinance.gov.lb%2F&h=AT1g9p-ec5oT7C1q41PWQoId6TzSCaARe8mQZmL2hdXxrEs-b79ETcXjOhq2X3RKAye4cWtZuMYEcRwLvXiUep403yZvhmliBqS6pO2thgE5_KoW9tSZEGPQdYu7eWX_xRJCZp-OKib6vAnFhVtpvg
https://www.google.com/maps/search/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%E2%80%AD/@33.8649092,35.4878631,13z/data=!3m1!4b1
https://beirut-cnss.business.site/
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=33.724339661748%2C35.595703125
http://www.industry.gov.lb/Ministry/Departments/IndustrialPermittingDepartment
https://goo.gl/maps/RekUns9gtqWqovC7A
https://drive.google.com/file/d/1-jvrXX3In9aJD9aQ9bpBp0eeIjH7BEdt/view?usp=sharing



