تغيير اسم او عنوان او موضوع او شطب او حل شركة
تجارية
المستندات المرفقة و أماكن إنجازها
 -1طلب تدون فٌه التعدٌالت التً قد تطرأ على السجل التجاري أوعلى اسم التجاري او على الشركاء والتفرغات،
كً ٌصبح لهذا التعدٌل المفعول القانونً اتجاه الغٌر مرفق بمحضر التعدٌل.
 -2براءة ذمة من الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً وفقا ً للموضوع المراد تعدٌله.
 -3فً حال شطب الشركة ٌتوجب ابراز براءة ذمة من الضمان االجتماعً صالحة للحل والشطب و براءة ذمة
مالٌة ومحضر جمعٌة غٌر عادي ٌقرر الحل والشطب موقع لدى كاتب عدل باإلضافة لمحضر ٌنهً أعمال التصفٌة
وٌبرئ ذمة المصفً .

مالحظات
 فترة النشر  11أٌام.ٌ -قطع اإلٌصال لدى وزارة العدل.

آلية سير الملف
آلية سير الملف
 ٌقدم الطلب إلى أمٌن السجل التجاري فً بٌروت أو إلى امناء السجل التجاريفً المحافظات حسب تبعٌة مركز عمل الشركة.
 تحول المعاملة الى الرئٌس المشرف على سجل الشركة التجاري. ٌصدر القرار من الرئٌس المشرف. ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة وفً جرٌدتٌن محلٌتٌن. تحول المعاملة إلى الرئٌس المشرف على الشركة التجاري بعد تسجٌل محضرالحل وتعٌٌن المصفى موثق لدى كاتب العدل محضر التصفٌة مع براءة ذمة
ضمان اجتماعً و براءة ذمة خالٌة صالحتان للحل والشطب.
 ٌصدر القرار من الرئٌس المشرف. ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة وفً جرٌدتٌن محلٌتٌن. تغٌٌر عنوان أو إسم أو موضوع التجارة فً شركات األشخاص أو محدودةالمسؤولٌة.
طلب األمانة السجل التجاري بعد وضع الطوابع علٌه.
محضر جمعٌة ٌقضً إما بتغٌٌر العنوان أو اإلسم أو موضوع  +نوعٌة ذمة
ضمان إجتماعً صالحة إما لتغٌٌر اإلسم – أو العنوان – أو الموضوع ال ٌتطلب
وثٌقة لدى كاتب العدل وال ٌتطلب إصدار قرار من الرئٌس المشرف بل ٌسجل
المحضر وٌعطى عنه صورة طبق األصل توقع من أمٌن السجل التجاري.
 تغٌٌر عنوان أو إسم أو موضوع التجارة فً شركات األموال – الهولدنغ –األوف شور.
طلب ألمانة السجل التجاري بعد وضع الطوابع علٌه.
براءة ذمة ضمان إجتماعً صالحة إما لتغٌٌر العنوان – أو اإلسم – أو
الموضوع.
محضر جمعٌة عمومٌة غٌر عادي موثق لدى كاتب العدل.
رسم صورة طبق األصل عن محضر جمعٌة غٌر عادٌة فً الشركات ش.م.ل.
– أوف شور – هولدنغ.

www.justice.gov.lb

مدة إنجازه
ٌوم واحد

الرسم المتوجب
.رسم محضر عادي  1111ل.ل
.رسم محضر حً  2111ل.ل

