وزارة االقتصاد والتجارة
المديرية العامة :لالقتصاد والتجارة
مصلحة التجارة – دائرة الشركات

اسم المعاملة :تعديل أو شطب علم وخبر
 موضوع المعاملة:
يجب على الشركات األجنبية في لبنان إعالم دائرة الشركات عن أي تعديل يحدث في

القوانين الخاصَّة بالشركة وبشكل عام أي تعديل يتعلق بالفرع أو مكتب التمثيل ،والحصول على علم
وخبر بالتعديل أو الشطب من الدائرة المختصة في و ازرة االقتصاد والتجارة.

 المستندات المرفقة وأماكن إنجازها:
 .1طلب من صاحب العالقة

 -موقع من مدير الفرع أومكتب التمثيل أو الوكيل

 -موضوعه تعديل أو شطب علم وخبر

 .2نسخة عن العلم والخبر بتسجيل الشركة

 .3قرار الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة أو السلطة المختصة بالتعديل المطلوب أو الشطب

َّ
مصدق من:

 -السفارة اللبنانية في بلد المنشأ.

 و ازرة الخارجية والمغتربين في لبنان.ثم من و ازرة
على أن يكون مترجماً إلى اللغة العربية لدى مترجم محلّف ومصدقاً من كاتب العدل اللبناني َّ

العدل في لبنان.

 .4طلب إفادة عن وضع شركة أجنبيَّة (مرفق ربطاً).

 .5نسخة عن سند التوكيل (إذا لم يكن المستدعي صاحب العالقة مباشرةً).

 آليـة سيـر الملـف ،مـدة إنجـازه والرسوم المتوجبـة:
آلية سير الملف

مـدة إنجـازه

الرسم المتوجب

قلم دائرة الشركات

 تسجيل المعاملة واعطاؤها رقماً وتاريخ ورود في القلم.
 االحتفاظ بالرقم والتاريخ للمراجعة.

 تحديد موعد من دائرة الشركات للحصول على العلم والخبر
بالتعديل.

 درس المعاملة.

طابع أميري بـ بقيمة  1111ل.ل.
 7إلى  11أيَّام كحد

على الطلب

أقصى

 تحضير العلم والخبر بالتعديل المطلوب وتحضير كتاب طلب
النشر في الجريدة الرسمية.
 تحضير أمر قبض ببدل النشر في الجريدة الرسمية.
بدل النشر في الجريدة الرسمية:

و ازرة المالية أو مصرف أو OMT

 تسديد أمر القبض.

 5111ل.ل .عن نشر كل سطر

 الحصول على النسخ الزرقاء والصفراء والزهريَّة.
دائرة الشركات
 تسلَّم النسختين الزرقاء والزهريَّة إلى الدائرة ويحتفظ صاحب العالقة
بالنسخة الصفراء عن أمر القبض.

 استالم النسخة األصلية للعلم والخبر بالتعديل أو الشطب.

من ست كلمات
فـو اًر

المديرية العامة لالقتصاد والتجارة
مصلحة التجارة  -دائرة الشركات
رقم المحفوظات:
بيروت في

طلب إفادة عن وضع شركة أجنبية

المستدعي:
الموضوع:
اسم الشركة األجنبية:
جنسيَّتــــهــــا:
مركز عملهـا:
طبيعة عملها:
باسم الشركة المذكورة

يرجى إفادتنا عما إذا كان هناك أي مانع قانوني يحول دون السير في معاملة
أعاله ./.

إمضاء المستدعي:

طابع مالي
 1111ل.ل.

