الجمهورية اللبنانية
وزارة االقتصاد والتجارة

رقم العلم والخبر
2875

تقرير الشركات حسب تاريخ العلم والخبر
من

 01كانون الثاني2017 ,

الى

 31كانون األول2017 ,
اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة

تارٌخ التصرٌح
-05كانون الثانً17-

كوٌتٌة

رأسمال الشركة /60،000 :د.ك .فقط ستٌن ألف دٌنار كوٌتً

دار اللُّإلإة للدِّعاٌة واإلعالن وال َّنشر وال َّتوزٌع واإلنتاج الف ِّنً (ذ.م.م).
موضوعها فً لبنان :دعاٌة وإعالن ونشر وتوزٌع وإنتاج ف ِّنً وإنتاج مسرحً

2876

ARK Group DMCC

االمارات العربٌة

-23كانون الثانً17-

رأسمال الشركة :فقط خمسٌن ألف درهم إماراتً 50،000/ AED
موضوعها فً لبنان :إستشارات ودراسات إدارٌَّة.
إنَّ اسم الفرع.ARK Group DMCC Lebanon :

2877

FAYTON HOLDINGS S.A.

بانامٌة

-24كانون الثانً17-

رأسمال الشركة $/10،000،000 :فقط عشرة آالف دوالر أمٌركً
موضوعها فً لبنان :االستثمار والمتاجرة بجمٌع أنواع السّلع والحصص واألسهم والسَّندات والعقارات

2878

Allergan Pharmaceuticals International Limited

اٌرلندٌة

-24كانون الثانً17-

رأسمال الشركة €/2،000،000 :فقط ملٌونً ٌورو
ّ
والط ِّبٌَّة والبٌطرٌَّة والبٌولوجٌَّة،
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام ،وبصورة مختصرة ،هو شراء وبٌع واستئجار ال َّتراخٌص بجمٌع أنواع الملكٌَّة الفكرٌَّة ،القٌام باألبحاث فً مجال المنتجات الصٌَّدالنٌَّة
وفً مجال العلوم وال ّتكنولوجٌا .أمّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل تحت اسم.Allergan Pharmaceuticals International Limited/Lebanon Office :

2879

African Skies Limited

اوغندا

-03شباط17-

رأسمال الشركة $/10،000 :فقط عشرة آالف دوالر أمٌركً
َّ
والطرقات والجسور ،ال َّتحلٌل االستراتٌجً ،الدَّعم
موضوعها فً لبنان :بناء وتشغٌل وصٌانة مخٌَّمات دائمة وشبه دائمة ،تدرٌب الكالب ،تقدٌم الخدمات الحٌاتٌَّة ،الدَّعم اللّوجستً الب ّري والجوّ ي ،بناء المعسكرات
الجوٌَّة ،ودعم َّ
ّ
الطبًّ واإلنسانًّ  ،خدمات إدارة المخاطر ،خدمات استشارٌَّة ،خدمات الشارتر ِّ
الطٌران.

2880

PB CONSULTANCY S.A.R.L.

فرنسٌة

-21شباط17-

رأسمال الشركة €/8،000/ :فقط ثمانٌة آالف ٌورو
موضوعها فً لبنان :ممارسة مهنة الخبرة فً المحاسبة .إنَّ اسم الفرع:

2881

تركٌة

"."PB Consultancy Liban

DVK İNŞAAT TURİZM MÜHENDİSLİK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET

-22شباط17-

رأسمال الشركة /1،000،000 :لٌرة تركٌَّة فقط ملٌون لٌرة تركٌَّة
سوق ،المطاعم ،المرافق الرِّ ٌاضٌَّة المغلقة ،مواقف
موضوعها فً لبنان :إنشاء مبانً غٌر سكنٌَّة (إنشاء المصانع ،الورش ،المبانً الصِّناعٌَّة ،المستشفٌات ،المدارس ،الفنادق ،المكاتب ،المحالّت ،مراكز ال َّت ُّ
المدونة فً العقد األساسً.
َّ
ال َّسٌّارات المغلقة ،الحمّامات ..إلخ) ال َّنشاطات
وعلى الشركة أن تتقٌَّد بالقوانٌن ال ّنافذة المتعلـِّـقة بنشاطاتها المنصوص علٌها فً موضـوعها األساسً .وٌقوم الفرع فً لبنان بتمثٌل ال َّشركة باألعمال التً ٌقوم بها مركـز ال َّشركة األساسً وفقا ً لنظامها األساسً
والصالحٌَّات المعطاة لممثـِّـلها فً لبنـان وشرط أن ال تقـوم بؤعمال االستثمار المشترك واألعمال المصرفٌَّة وأعمال الضَّمان.
2884

QNet Limited

هونغ كونغ

-16آذار17-

رأسمال الشركة :فقط عشرة مالٌٌن دوالر هونغ 10،000،000/HK$
كونغً
موضوعها فً لبنان:إنَّ موضوعها بشكل عام هو ال ِّتجارة العامَّة ،وبخاصَّة تجارة اإللكترونٌّات ،تسوٌق ال َّشبكات والمبٌعات المباشرة عبر اإلنترنت لكافة أنواع المنتجات ،المنتجات االستهالكٌَّة المنزلٌَّة
واإللكترونٌَّة ،مستحضرات ال َّتجمٌل ،واألكسسوارات ،والمجوهرات ،والسّاعات السوٌسرٌَّة ،تدرٌب المعرفة فً استعمال تكنولوجٌا المعلومات ،وتوفٌر الخدمات فً قطاع السٌِّاحة ،أمّا موضوعها فً لبنان فمكتب
تمثٌل فقط.

صفحة 1من 5

رقم العلم والخبر
2885

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة

ENVItech Bohemia s.r.o.

تشٌكٌة

تارٌخ التصرٌح
-29آذار17-

رأسمال الشركة :فقط ملٌونٌن ومائتً ألف كرونة /2،200،000/CZK
تشٌكٌَّة
الملوثات والرَّ وائح ووضع الدِّراسات حول ال َّتش ُّتت ،الصِّناعة وال ِّتجارة ،صناعة وتركٌب وإصالح اآلالت واألجهزة الكهربائٌَّة واإللكترونٌّات وأجهزة اال ِّتصاالت السّلكٌَّة ّ
موضوعها فً لبنان :قٌاس ِّ
والالسلكٌَّة،
جمع وإصالح وفحص واختبار المرافق الكهربائٌَّة.

2887

Pharaon Healthcare Africa FZ-LLC

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة :فقط مائة ألف درهم إماراتً 100،000/ AED

-24نٌسان17-

فرعون هٌلثكٌر أفرٌقا منطقة حرَّ ة ذ.م.م.

موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو تجارة األدوٌة والمستلزمات ّ
الط ِّبٌَّة ،االستٌراد وال َّتصدٌر ،ال َّتسوٌق والبٌع وال َّتروٌج ،األبحاث وال َّتطوٌر ،ال َّتخزٌن وك ّل الخدمات الَّتً لها عالقة بالموضوع
المذكور ،أمّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2882

تركٌة

ALTAŞ YAPI SANAYİ VE TEMİZLİK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM

-06آذار17-

رأسمال الشركة /2،500،001/ :لٌرة تركٌَّة فقط ملٌونٌن وخمسمائة ألف
ولٌرة تركٌَّة
تنفٌذ مختلف المشارٌع المتعلِّقة بؤعمال البناء .القٌام بمختلف أعمال تنظٌف المدن وتجمٌع ال ّنفاٌات ونقلها وبٌعها ،وشراء وبٌع وتشغٌل مراكز فرز النِفاٌات وتلفها (تصرٌف ال ّنفاٌات) وتحوٌل هذه المراكز إلى
المدونة فً ال ِّنظام األساسً.
َّ
الغٌر ،وتركٌب وشراء وبٌع منشآت تجمٌع وفصل نفاٌات ال َّتغلٌف ومنشآت إعادة ال َّتدوٌر ومصانع استرجاع ال ّنفاٌات وتحوٌل هذه المنشآت إلى الغٌر ،إضافة إلى ال َّنشاطات

2883

AcademIQ Tour Services AB

سوٌدٌة

-06آذار17-

رأسمال الشركة :فً حدِّه األدنى  SEK /50،000/فقط خمسٌن ألف
كرونة سوٌدٌَّة
السٌِّاحة والسَّفر

2888

االمارات العربٌة

أم اٌه بً إلدارة المنشآت (ش.ذ.م.م).L.L.C(MAB FACILITIES MANAGEMENT ).

-21أٌار17-

رأسمال الشركة :فقط عشرٌن ملٌون درهم /20،000،000/ AED
إماراتً
موضوعها فً لبنان :خدمات حراسة األبنٌة ،صٌانة أحواض السّباحة ،وسٌط خدمات ،خدمات إدارة منشآت ،خدمات العناٌة بالمساكن ،أعمال تنفٌذ البستنة وال َّتجمٌل ِّ
الزراعً والصٌِّانة ،خدمات اإلنقاذ فً أماكن
السِّباحة ،خدمات تنظٌف المبانً والمساكن.

2890

-18أٌار17-

عراقٌة
الزٌتونه الم َّتحدة للخدمات ال ِّنفطٌَّة المحدودة

رأسمال الشركة /3،000،000،000 :دٌنار عراقً فقط ثالثة ملٌارات
دٌنار عراقً

موضوعها فً لبنان :المساهمة فً استثمار رإوس األموال فً مجال تقدٌم الخبرات الف ِّنٌَّة والقٌام باألعمال الهندسٌَّة الخاصَّة بمشارٌع ال ّنفط والقٌام بؤعمال اإلدامة والصٌِّانة وال َّتصلٌحات الف ِّنٌَّة لألنابٌب والصَّهارٌج
وكا َّفة األعمال المكمِّلة لتلك الخدمات وتوزٌع المنتوجات ال ّن فطٌَّة والمواد ذات ال ِّ
ص لة بالقطاع ال ّنفطً.

2891

ATFO S.A.

سوٌسرٌة

-06شباط17-

رأسمال الشركة :فقط مائة ألف فرنك سوٌسري 100،000/CHF
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عا ّم هو جمٌع أنشطة مكتب إدارة شإون األسرة ،وتوفٌر الخدمات المتخصِّصة والمشورة فً المجاالت القانونٌَّة والمالٌَّة واإلدارٌَّة وإدارة ِّ
الذمَّة المالٌَّة وإدارة األصول وفً
المجال العقاري ،وتؤدٌة جمٌع األنشطة العقارٌَّة باستثناء بعض العملٌّات ،أمّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2892

PRIME TIME MEDIA, LLC

امٌركٌة

-16حزٌران17-

رأسمال الشركة $/100،000 :فقط مائة ألف دوالر أمٌركًّ
موضوعها فً لبنان :الخدمات اإلعالمٌَّة واإلنتاج وال َّتوزٌع اإلعالمً

صفحة 2من 5

رقم العلم والخبر
2894

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
برٌطانٌة

تارٌخ التصرٌح

ASTRAZENICA UK LIMITED

-21حزٌران17-

رأسمال الشركة £/84،315،024.42 :فقط أربعة وثمانٌن ملٌونا ً
وثالثمائة وخمسة عشر ألفا ً وأربعة وعشرٌن باونداً
واثنٌن وأربعٌن بنسا ً
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو ال ِّتجارة العامَّة ،أمّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2893

Saned Equity Partners Ltd.

جزر العذراء البرٌطانٌة

-29حزٌران17-

رأسمال الشركة $/5،000،000 :فقط خمسة مالٌٌن دوالر أمٌركً
موضوعها فً لبنان:إنَّ موضوعها بشكل عام هو االستثمارات فً ال َّشركات ال ّناشئة فً منطقة ال َّش رق األوسط وشمالً أفرٌقٌا المتخصِّصة فً مجال تكنولوجٌا المعلومات واال ِّتصاالت ال ِّس لكٌَّة والالّسلكٌَّة،
واإلعالم ،والمال واألعمال ،أمّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2895

هولندٌة

HAY MANAGEMENT INTERNATIONAL B.V.

-29حزٌران17-

رأسمال الشركة €/18،200 :فقط ثمانٌة عشر ألفا ً ومائتً ٌورو
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو ال َّتخطٌط ال َّتنظٌمً

2896

B. L. Harbert International, L.L.C.

امٌركٌة

-29حزٌران17-

رأسمال الشركة $/156،446،692 :فقط مائة وستة وخمسٌن ملٌونا ً
وأربعمائة وستة وأربعٌن ألفا ً وستمائة واثنٌن وتسعٌن
دوالراً أمٌرك ٌّا ً
موضوعها فً لبنان :أشغال البناء.

2897

Miles Ltd

جزر العذراء البرٌطانٌة

-17تموز17-

رأسمال الشركة $/50،000 :فقط خمسٌن ألف دوالر أمٌركً
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو إعطاء وتوقٌع ا ِّتفاقٌّات  Franchiseلتروٌج وافتتاح مطاعم فً أيِّ مكان فً العالم ،أمّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط تحت اسم
.)Representative Office(Miles Ltd

2898

برٌطانٌة

MOBILE SYSTEMS INTERNATIONAL SOLUTIONS LIMITED

-12تموز17-

رأسمال الشركة £/1/ :فقط جنٌها ً إسترلٌن ٌّا ً واحداً
موضوعها فً لبنان :تقدٌم حلول فً مجال اال ِّتصاالت وال َّشبكات.

2899

سعودٌة

رأسمال الشركة /200،000 :لاير فقط مائتً ألف لاير

-10تموز17-
الشركة السعودٌة اللبنانٌة لمقاوالت البناء (ذات مسإولٌة محدودة)

موضوعها فً لبنان :تنفٌذ عقود المقاوالت العامَّة للمبانً واألعمال الكهربائٌَّة والمٌكانٌكٌَّة واإللكترونٌَّة ،وصٌانة وتشغٌل المرافق العامَّة والخاصَّة والمدن ال َّترفٌهٌَّة والمستشفٌات والمراكز ّ
الط ِّبٌَّة والمراكز
ال ِّتجارٌَّة والسَّكنٌَّة.

2889

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

سلوفٌنٌة

-12أٌار17-

رأسمال الشركة €/1،460،524.12/ :فقط ملٌونا ً وأربعمائة وستٌن ألفا ً
وخمسمائة وأربعة وعشرٌن ٌورو واثنً عشر سنتا ً
إنَّ موضوعها بشكل عام هو المستحضرات ِّ
الط ِّبٌَّة واألدوٌة ،أمّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

صفحة 3من 5

رقم العلم والخبر
2900

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
االمارات العربٌة

تارٌخ التصرٌح

Kinetic Technologies Limited

-25آب17-

رأسمال الشركة :فقط عشرة آالف درهم إماراتً 10،000/AED
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عا ّم هو ممارسة األعمال ال ِّتجارٌَّة الدَّولٌَّة/ال ِّتجارة العامَّة ،القٌام بؤعمال اال ِّتصاالت ،وتكنولوجٌا المعلومات ،وال َّشبكات ،وأنظمة األمن والمراقبة ،والمقاوالت ،واالستثمار،
أمّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2901

FieldCore Service Solutions GmbH

سوٌسرٌة

-07أٌلول17-

رأسمال الشركة :فقط مائة ألف فرنك سوٌسريّ 100،000/ CHF
والمكونات لمرافق ،ومعامل ،وتوربٌنات لتولٌد ّ
موضوعها فً لبنان:ال َّتوفٌر ال ّ
ِّ
الطاقة ،واستٌراد وبٌع األدوات واألصول
شامل لخدمات الصٌِّانة وال َّتشغٌل والخدمات اإلضافٌَّة ،وإنتاج وتورٌد وتسلٌم قطع الغٌار
ّ
الثابتة لذلك .إنَّ اسم الفرع.FieldCore Service Solutions, Lebanon branch :

2902

Distribution IP-DGS Inc..

كندٌة

-19أٌلول17-

رأسمال الشركة $/100 :فقط مائة دوالر كندي
موضوعها فً لبنان :توزٌع جمٌع أنواع المنتجات الغذائٌة ولواحقها وما شابه.

2903

People Demand Change LLP

امٌركٌة

-04تشرٌن األول17-

رأسمال الشركة $/270 :فقط مائتٌن وسبعٌن دوالراً أمٌرك ًٌّا
موضوعها فً لبنان :المساعدة والتطوٌر والخدمات وال ِّتجارة العامَّة

2904

OTV

فرنسٌة

-25تشرٌن األول17-

رأسمال الشركة €/25،280،200 :فقط خمسة وعشرٌن ملٌونا ً ومائتٌن
وثمانٌن ألفا ً ومائتً ٌورو
موضوعها فً لبنان :القٌام بك ِّل الدِّراسات واألعمال وتقدٌم الخدمات المرتبطة بصورة خاصَّة بما ٌلً :أعمال الصّحِّ ٌَّة بشكل عا ّم ،الَّتً ٌكون هدفها تؤمٌن أو جمع إمدادات مٌاه ال َّتغذٌة والمٌاه المستعملة وتنقٌتها بؤٌَّة
طرٌقة مٌكانٌكٌَّة أو كٌمٌائٌَّة ،أو بٌولوجٌَّة أو غٌرها -إزالة ومعالجة ال ّنفاٌات المنزلٌَّة وأٌَّة أنواع أخرى من ال ّنفاٌات ،أ ًٌّا كانت طبٌعتها أو مصدرها أو مكانها -تنفٌذ جمٌع ّ
ِّ
المتنوعة .إنَّ
الطرق المتعلِّقة بهذه العملٌّات
اسم الفرع هو.OTV, Lebanon Branch :
2905

BALT INTERNATIONAL S.A.S.

فرنسٌة

-26تشرٌن األول17-

رأسمال الشركة €/44،000 :فقط أربعة وأربعٌن ألف ٌورو
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو عملٌّات ال ِّشراء والبٌع والوساطة وال َّنشر وال َّتمثٌل المتعلِّقة بكا َّفة المستحضرات أو األدوات أو المعدّات أو ال َّتركٌبات الَّتً تدخل ضمن ال ِّنطاق الصّحًِّّ وتقدٌم
الخدمات المتعلِّقة بهذه األنشطة والقٌام بؤعمال ال ِّت جارة والوساطة وال َّتمثٌل والوكالة ال ِّتجارٌَّة الخاصَّة بكا َّفة المستحضرات المص َّنعة؛ أمّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2906

AF-Consult Switzerland AG

سوٌسرٌة

-27تشرٌن األول17-

رأسمال الشركة :فقط ستة مالٌٌن فرنك سوٌسري 6،000،000/ CHF
شاملة والموجّهة ال ِّنظام فً مجال تكنولوجٌا ّ
موضوعها فً لبنان :ال َّتزوٌد بالخدمات ال ّ
الطاقة وبشكل خاصّ االستشارة وال َّتخطٌط وتنفٌذ الدِّراسة وال َّتطوٌر وإدارة البناء وال َّت ركٌب وال َّتصنٌع وال ِّشراء لألنظمة
َّ
الموظفٌن فً هذه المجاالت ،وتؤدٌة جمٌع األعمال المرتبطة بهذا الموضوع.
وال َّتجهٌزات كاملة وتشغٌل ومراقبة ال َّتجهٌزات وتوظٌف

2907

SUEZ Trattamento Acque S.p.A.

اٌطالٌة

-30تشرٌن األول17-

رأسمال الشركة €/1،610،045 :فقط ملٌونا ً وس َّتمائة وعشرة آالف
وخمسة وأربعٌن ٌورو
موضوعها فً لبنان :دراسة وتصنٌع وبناء وتركٌب وبٌع وتؤجٌر وإدارة أيّ منتج ومواد وتركٌب والمعدّات ّ
الالزمة لمعالجة وتكرٌر المٌاه ،لتنقٌة المٌاه ألحواض السِّباحة ،لمعالجة المٌاه الصِّناعٌَّة والمدنٌَّة
َّ
ِّ
صرف الصّحِّ ً وجمٌع األعمال المتعلِّقة بها فً زحلة.
محطة لمعالجة مٌاه ال َّ
والزراعٌَّة ،ومعالجة األدخنة والرَّ وائح ،والح ّد من الضجٌج ،وإدارة وتشغٌل
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رقم العلم والخبر
2908

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة

Crown Agents Japan Limited

ٌابانٌة

تارٌخ التصرٌح
-15تشرٌن الثانً17-

رأسمال الشركةٌ /100،000،000 :ن ٌابانً فقط مائة ملٌون ٌنٍّ ٌابانًٍّ
موضوعها فً لبنان :تقدٌم الخدمات االستشارٌَّة والمالٌَّة للحكومات والمإسَّسات الحكومٌَّة وغٌر الحكومٌَّة.

2909

Olympus M.E.A. FZ-LLC

االمارات العربٌة

-21كانون األول17-

أولٌمبوس ال َّشرق األوسط وأفرٌقٌا م.ح -.ذ.م.م.

رأسمال الشركة /50،000/ :درهم فقط خمسٌن ألف درهم

موضوعها فً لبنان:إنَّ موضوعها بشكل عا ّم هو القٌام بمختلف األعمال ال ِّتجارٌَّة السٌَّما ما ٌتع لَّق منها بتجارة المعدّات الصِّناعٌَّة ،أمّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2910

Fujian Province Tingjiang Hydropower Engineering Co., Ltd.

صٌنٌة

-28تشرٌن الثانً17-

رأسمال الشركة :فقط مائة وثالثة مالٌٌن /103،880،000/RMB
وثمانمائة وثمانٌن ألف رنمٌنمبً
موضوعها فً لبنان :أعمال البناء والمساحة والتصمٌم والحفر والري لمشارٌع حفظ المٌاه والطاقة الكهربائٌَّة والطرقات والجسور والتصمٌم المدنً للمناظر الخارجٌَّة الطبٌعٌَّة والهندسة المدنٌَّة وتطوٌر موارد المٌاه
واستخدامها وبٌع المعدات المٌكانٌكٌَّة والكهربائٌَّة ومعدات الصرف والري واإلمداد بالمٌاه ومواد البناء (باستثناء األخشاب والكٌماوٌّات الخطٌرة) وتصمٌم األبنٌة لمقاومة التفجٌرات ح َّتى الدرجة الرابعة والبناء.

مجموع
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