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 الترخٌص لشركات االشخاص
 

 موضوع المعاملة

شركات األشخاص هً التً تقوم على اإلعتبار الشخصً والثقة المتبادلة بٌن الشركاء وهً تشمل شركات التضامن 
 .وشركة التوصٌة البسٌطة وشركة المحاصة

 المستندات المرفقة و أماكن إنجازها

 .صورة عن بطاقة هوٌة أو إخراج قٌد إفرادي لكل من الشركاء -1
 .صورة عن سند الملكٌة أو عقد اإلٌجار -2
 .النظام األساسً -3
 (.إستمارة كمبٌوتر )ٌتم الحصول علٌها من قبل اإلدارة -4
 .إستمارة اإلحصاء المركزي-5

 مالحظات

للشركات المحدودة المسؤولٌة ٌجب دفع الرسم المالً خالل خمسة أٌام من تارٌخ توقٌع النظام فً حال الترخٌص  -
  .لدى كاتب العدل وإال تفرض غرامة مقدارها عشرة أضعاف قٌمة رسم الترخٌص

فً حال تجدٌد تسجٌل شركة، ٌتوجب تقدٌم طلب فً أمانة السجل مرفقاً بمحضر تمدٌد من الشركة وبراءة ذمة من  -
لضمان تتضمن )تسجٌل محاضر(. بعد ذلك، ٌجب ختم المحضر المرفق بصورة عن نظام الشركة فً وزارة ا

 .المالٌة ثم ٌقدم إلى أمانة السجل التجاري

 آلية سير الملف
 آلية سير الملف مدة إنجازه الرسم المتوجب

ل.ل  057.777رسم رخصة بقٌمة - 
بااللف على رأسمال الشركة ٌدفع  3ورسم 

دائرة الضرائب غٌر  -وزارة المالٌةلدى 
 .المباشرة

 305.7777رسم تعاضد القضاة بقٌمة - 
ل.ل وواحد ونصف بااللف من رأسمال 

 .الشركة لصالح صندوق تعاضد القضاة
واحد بااللف لنقابة المحامٌن من رأسمال - 

 .الشركة
ل.ل على  2777طابع مالً بقٌمة - 

 .الطلب
على ل.ل  1777طابع قضائً بقٌمة - 

 .الطلب
ل.ل.  17777طابع نقابة محامٌن بقٌمة - 

 .إذا تم تقدٌم الطلب من قبل محامً
 .رسم صور طبق األصل عن المستندات - 

ٌقدم الطلب إلى أمٌن السجل التجاري فً -  ٌوم واحد
بٌروت أو إلى امناء السجل التجاري فً 

المحافظات حسب تبعٌة مركز عمل 
 .الشركة

صاحب العالقة إلى ٌتوجه بعد ذلك  - 
وزارة المالٌة او إلى مالٌة المحافظات لدفع 

 .الرسوم المتوجبة
بعد عودة المستدعً من وزارة المالٌة  - 

تعبأ إستمارة )تصرٌح إلدارة اإلحصاء 
المركزي ونموذج إستمارة كمبٌوتر( من 

 .قبل صاحب العالقة
تعد المعاملة فً القلم وتوقع من الرئٌس  - 

رف على السجل التجاري و )القاضً( المش
 .بعد ذلك من أمٌن السجل التجاري

 


