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 تسجٌل عقد بٌع مؤسسة
 المستندات المرفقة و أماكن إنجازها

 .طلب ٌقدم من قبل صاحب العالقة إلى امانة السجل التجاري -1
 .أو إخراج قٌد إفرادي للبائع والشاري صورة عن بطاقة هوٌة -2
 .من الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً تكون صالحة لتسجٌل عقد البٌع ذمةبراءة  -3
 .سجل تجاري أي ٌجب ان ٌكون المشتري تاجرا   -4
 .عقد البٌع -5
  .ٌجب حضور الفرقاء شخصٌا  لتوقٌع عقد البٌع امام الموظف المختص أو توقٌعه لدى كاتب عدل -6

 مالحظات

 .إتالف الشهادة القدٌمةعند إصدار الشهادة الجدٌدة ٌتم 

 آلية سير الملف
 

 الرسم المتوجب مدة إنجازه آلية سير الملف

ٌقدم الطلب والمستندات المرفقة إلى قلم السجل التجاري فً  -
 .المنطقة التابع لها سند االٌجار

 .ٌوقع امام الموظف المسؤول- 
باأللف  33قٌمته  ٌتم قطع اٌصال مالً لدفع رسم الطابع المالً) - 

ألف لٌرة لبنانٌة  222من قٌمة العقد (، اذا كانت قٌمة الرسوم تفوق 
دائرة الضرائب ؼٌر المباشرة )او فً  –ٌتم الدفع فً وزارة المالٌة 

مالٌات المحافظات(، واذا كان اقل من ذلك ٌدفع فً المالٌة فً 
 وزارة العدل )او قصور العدل فً المحافظات( على شكل طوابع

 .تلصق على العقد
ٌحول الطلب الى القاضً الذي ٌصدر قرارا  اما بالتسجٌل  - 

االحتٌاطً أو النهائً، فاذا كانت جمٌع المستندات صحٌحة ٌسجل 
 .العقد بشكل نهائً على أن ٌتضمن القرار النشر والتبلٌػ

ٌتم إبالغ المالكٌن الذٌن ٌكون لهم ممارسة حق األفضلٌة أو البدل  - 
 .العادي

نشر ملخص عن عقد البٌع فً الجرٌدة الرسمٌة وجرٌدة محلٌة،  - 
على نفقة صاحب العالقة وذلك على مرحلتٌن بشكل أن ٌفصل بٌنهما 

 .) بٌن أول نشر وثانً نشر ( أسبوع
 12أٌام على تارٌخ آخر نشر وو 12بعد مرور المهلة القانونٌة ) - 

العالقة إفادة من أٌام على تارٌخ تبلٌػ مالك العقار ( ٌقدم صاحب 
 .المحكمة التجارٌة تفٌد بوجود أو عدم وجود إعتراض

فً حال عدم وجود إعتراض على عملٌة البٌع ٌصّدر القاضً  - 
قرارا  بناء  على طلب صاحب العالقة بنقل ملكٌة المؤسسة على إسم 

 .الشاري واصدار شهادة تفٌد ذلك بعد نقل الملكٌة
قاضً بإتخاذ قراره بناء  على فً حال وجود إعتراض ٌقوم ال - 

 .موضوع اإلعتراض

رسم العقد ٌحدد تبعا  لقٌمة العقد، اال انه  -  ؼٌر محددة
 5522ٌتم حالٌا  فرض رسم نسبً بقٌمة 

 .ل.ل. عن كل ملٌون ل.ل من قٌمة العقد
 .رسم واحد بااللف محاماة - 
 .بااللف أمٌري 3رسم  - 
رسم واحد ونصف بااللف لصالح  - 

 .تعاضد القضاةصندوق 
 .ل.ل 2222رسم تسجٌل  - 
ل.ل. عن كل صورة  252رسم قٌدٌة  - 

 .مستند
 .ل.ل. على الصورة 2222رسم بقٌمة  - 
رسم تعاضد القضاة: )مجموع الرسوم  - 

على الصور + مجموع رسوم التسجٌل( 
 .2مقسوم على 

 


