
 والتجارة االقتصاد وزارة

 
 والتجارة لالقتصاد العامة المديرية

 الشركات دائرة – التجارة مصلحة

 

 التجاري التمثيل عقود عن سنوية رسوم تسديد :المعاملة اسم
 

 إنجازها وأماكن المرفقة المستندات: 
 ةاألجنبي   الشركة عنوان فيه يذكر (الوكيل أو المفو ض بالتوقيع) العالقة صاحب من عموق   طلب -1

 .لبنان في ل التجاريـِـّالممث وعنوان ةاألجنبي   باللغة بوضوح

  .السابق بالتسجيل اإلفادة عن نسخة -2

 نسخة عن العقد أو االتفاق أو الكتاب. -3

 تعهُّد لدى كاتب العدل )مرفق ربطاً(. -4

 طلب إفادة عن وضع شركة أجنبي ة )مرفق ربطاً(. -5

  .التوكيل في حال لم يكن موقِّع الطلب هو المفو ض بالتوقيعنسخة عن سند  -6

 

 المتوجبة والرسوم إنجازه مدة الملف، سير آلية: 

 

 المتوجب الرسم إنجازه مدة الملف سير آلية
 

 دائرة  قلم في المستندات تسليم
  الشركات

 للمراجعة والتاريخ بالرقم االحتفاظ 
 إصدار الدائرة لإلفادة 
 قبض ألمر الدائرة إصدار 

 

 
 أقصى كحد أسبوع

 

 

 OMTأو  مصرف أو المالية وزارة
 القبض أمر تسديد 

 
 

 ل.ل. 500,000 
 الرسم استحقاق تاريخ من شهرين مهلة في تسدد

 4 للمادة وفقا التسجيل شطب طائلة تحت السنوي

تموز  13، تاريخ 3417 المرسوم من 2 الفقرة

2222 

 

 الشركات دائرة
 والصفراء  تسلَّم النسخ الزرقاء

والزهرية إلى الدائرة ويحتفظ 
صاحب العالقة بالنسخة الصفراء 

 .عن أمر القبض
  يسلَّم صاحب العالقة اإلفادة 

 

 

 فوراً 

 

   



 
 لجانب وزارة االقتصاد والتجارة 

 المديرية العامة لالقتصاد والتجارة 

  مصلحة التجارة : دائرة الشركات

 رقم المحفوظات:

 بيروت في:

 الشركات دائرة : التجارة مصلحة

 .........................................................  عن تسجيل رسم تسديد طلب وضوع:الم

 2000 تموز 13 تاريخ 3417 رقم المرسومع: ــــالمرج

 

 ......كة: .......................................................................شر المستدعية ترجو

 ......: ...........................................................................................عنوانها

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

 التجاري تمثيلها عقد تسجيل لقاء عليها المتوجب يالسنو الرسم بتسديد إفادة هاءإعطا

 ..: ................................................................................................ةــلشرك

 .................................................................................................: عنوانها

 

 

 .................................................... :الموقع اسم

 ................................................... :عـــــــالتوقي

 

 

         

            

 

 

 

 ت:المرفقا

 .السابقة اإلفادة عن نسخة -

 نسخة عن العقد أو االتفاق أو الكتاب. -

 طلب إفادة عن وضع شركة أجنبي ة. -

 تعهد لدى كاتب العدل اللبناني. -

 نسخة عن سند التوكيل )إذا لزم األمر(. -

  

 مالي طابع

 .ل.ل 1000

 



            

 والتجارةالمديرية العامة لالقتصاد 

 دائرة الشركات -مصلحة التجارة 

 رقم المحفوظات: 

 بيروت في 

 طلب إفادة عن وضع شركة أجنبية     
 

    المستدعي:

 

  الموضوع:

 

 

  :الشركة األجنبية اسم

 

 

  :جنسيَّتــــهــــا

 

 

  مركز عملهـا:

 

 

   :طبيعة عملها

 

باسم الشركة                            يحول دون السير في معاملةيرجى إفادتنا عما إذا كان هناك أي مانع قانوني 

 المذكورة أعاله ./. 

 إمضاء المستدعي:        

 

 

  

 طابع مالي

0111 

 ل.ل.

 



 

 

ُّدُّلدىُّكاتبُّالعدلتعه ُّ

 

بفاليوقعع نففر ةفف     ا  ضففبصفتيي متو        ع أدناه،أنا الموق  

ففيي نلففم مسففؤولع   أقفف           س  أو مؤس     المدنع 

       سيي و بعر ة      بعر ة  يي أو مؤس  ر العالق  اليعاقدع   ، بأوالجزائع  

 خ في واليي موضونها نقد اليمثعل اليجا ي، المؤ       ذات الجنسع  

 ما زالت قائم .    خ في أو  ياب اليمثعل اليجا ي المؤ   

 


