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تارٌخ التصرٌحاسم الشركة بالالتٌنًرقم العلم والخبر شرح الجنسٌة

9ٔ-الثانً كانون-2943ٔٔ

.نقل المسافرٌن والقٌام بكافَّة األعمال المتعلِّقة بنقل المسافرٌن: موضوعها فً لبنان

عراقٌة

ٌَّة رٌحانة الجّنة لنقل المسافرٌن والّج والعمرة محدودة المسإول دٌنار عراقً فقط ملٌونً دٌنار عراقً/ ٓٓٓ،ٓٓٓ،ٕ :رأسمال الشركة

2944GE Healthcare Global Holdings, Inc.ٖٓ-9ٔ-الثانً كانون

ٌَّة: موضوعها فً لبنان وائ ٌَّة، بما فً ذلك قطع الغٌار والملحقات والمستلزمات والمنتجات الدَّ ٌَّة الحٌو بِّ ة والطِّ ٌَّ إن. 8ٕٔٓ/ٕٔ/ٔٔباإلضافة إلى ما ورد فً شهادة أمٌنة الّسر الّصادرة فً . المعّدات واألجهزة الّطبِّ
.GE Healthcare International LLC - Lebanon Branch:   اسم الفرع

امٌركٌة

ٔٓٓ/ $ًٍّ فقط مائة  دوالر أمٌرك :رأسمال الشركة

9ٔ-الثانً كانون-2945ٖٓ

ة ومقاوالت: موضوعها فً لبنان .تجارة عامَّ

كوٌتٌة

ٌَّة محدودة بودي لإلنشاءات ذات مسإول ًّ فقط مائتٌن وخمسٌن ألف/ ٓٓٓ،ٕٓ٘/ دٌنار كوٌت
ًّ دٌنار كوٌت

:رأسمال الشركة

2946UNIVERSAL LINK LIMITEDٖٔ-9ٔ-الثانً كانون

ة: موضوعها فً لبنان ٌَّة، والتِّجارة العامَّ ٌَّة، األغذٌة الحٌوان ٌَّة، المضافات الغذائ ٌَّة، المستحضرات البٌطر ٌدالن صات الصَّ نمٌة، االستٌراد والتَّصدٌر، والتسوٌق للتَّخصُّ .البحوث والتَّ

صٌنٌة

10،000/HK ًفقط عشرة آالف دوالر هونغ كونغ :رأسمال الشركة

2947Liqui-Moly GmbHٕ7-9ٔ-آذار

ناعة، أّما موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط: موضوعها فً لبنان ٌارات وقطاع الصِّ ٌَّة للسَّ .إنَّ موضوعها بشكل عام هو القٌام بتصنٌع وتوزٌع زٌوت التَّشحٌم العالٌة الجودة والمواد الكٌمائ

المانٌة

فقط ملٌوًنا وأربعمائة وسبعة آالف€ /ٓٓٓ،7ٓٗ،ٔ
ٌورو

:رأسمال الشركة

2948HYGIENE CARE COMPANY, SOCIEDAD LIMITADAٕ7-9ٔ-آذار

.صنع الحفاضات والمنادٌل وتوابعها لالستخدام البشرّي: موضوعها فً لبنان

اسبانٌة

فقط ملٌونٌن وخمسمائة ألف ٌورو€ /ٓٓٓ،ٓٓ٘،ٕ :رأسمال الشركة

2949KLEPERTON GROUP INCٕٖ-9ٔ-نٌسان

سات: موضوعها فً لبنان سات؛ حٌازة وإدارة وتشغٌل شركات أخرى ومإسَّ ل فً كافَّة النَّشاطات المتعلِّقة بالتِّجارة ضمن أهداف هذه - إستثمار رأسمال فً شركات أخرى أو أعمال أو مإسَّ ف كموكِّ التَّصرُّ
داول والعقارات المتعلِّقة بالتِّجارة- الشَّركة فقات بواسطة المستندات القابلة للتَّ ٌَّة- إجراء الصَّ بٌع وشراء بشكل عام، التَّداول بؤسهم - التَّفاوض حول براءات االختراع وتحسٌن البراءات المتعلِّقة باألعمال التِّجار

.رأسمالها الخاص

بانامٌة

ٔٓ،ٓٓٓ/ $ًٍّ فقط عشرة آالف دوالر أمٌرك :رأسمال الشركة

2950ESPA-EXPERTS IN SCIENCE & PRODUCT ACHIEVEMENTS SASٓٙ-9ٔ-أٌار

ٌَّة، والكٌمٌاء، : موضوعها فً لبنان إنَّ موضوعها بشكل عاّم هو تطوٌر، وتنمٌة، وتصنٌع، وتوزٌع، وتسوٌق منتجات متعلِّقة بقطاع مستحضرات التَّجمٌل، والعناٌة بالبشرة، والتَّغذٌة، والمكمِّالت الغذائ
ٌَّة، وباألخصِّ فً مجاالت جار ، والنَّشر، والتَّواصل، واستثمار التَّراخٌص، وعقود المساعدة التِّ ًّ دوات، والمإتمرات، والتَّدرٌب المهن ٌّات، والنَّ راسات، واالستشارات، ووضع االستراتٌج ٌَّة، والدِّ ٌّات الحٌو والكٌمٌائ
ا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط راعة، والتَّنمٌة المستدامة، أمَّ ة، والزِّ حَّ . البٌئة، والصِّ

فرنسٌة

فقط خمسٌن ألًفا وسبعمائة ٌورو€ /7ٓٓ،ٓ٘/ :رأسمال الشركة

٘من ٔصفحة 



تارٌخ التصرٌحاسم الشركة بالالتٌنًرقم العلم والخبر شرح الجنسٌة

2951Panzani S.A.S.ٕ8-9ٔ-أٌار

ا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط تحت اسم : موضوعها فً لبنان صة للغذاء، أمَّ  Panzani SAS (Bureau deإنَّ موضوعها بشكل عاّم هو صنع وشراء وبٌع المعكرونة وأّي منتجات أخرى مخصَّ
representation).

فرنسٌة

فقط ثالثة مالٌٌن وخمسمائة وخمسة€ /8ٓٔ،8٘٘،ٖ
وثمانٌن ألًفا ومائة وثمانٌن ٌورو

:رأسمال الشركة

2952AXIOS INTERNATIONAL CONSULTANTS LIMITEDٖٓ-9ٔ-تموز

ا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط: موضوعها فً لبنان ٌَّة، أمَّ عاٌة الّصحِّ .إنَّ موضوعها بشكل عاّم هو تقدٌم الخدمات فً مجال الرِّ

اٌرلندٌة

فقط ملٌوًنا ومائتٌن وتسعة وستٌن€  /9،7ٖ8ٕٙ،ٔ/
ألًفا وسبعمائة وثمانٌة وثالثٌن ٌورو

:رأسمال الشركة

2953PERNOD RICARD MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA S.A.S.ٕ٘-9ٔ-حزٌران

ا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط: موضوعها فً لبنان ٌَّة، أمَّ ٌَّة، وجمٌع المنتجات والمواد الغذائ ة وكحول ٌَّ .إنَّ موضوعها بشكل عاّم هو تصنٌع وشراء وبٌع جمٌع أنواع النَّبٌذ، من شروبات روح

فرنسٌة

فقط ملٌونٌن وثالثمائة وأربعة آالف€  /ٓٓ٘،ٖٗٓ،ٕ/
وخمسمائة ٌورو

:رأسمال الشركة

2954Growth Technology, LLCٓ٘-9ٔ-تموز

ٌَّة األخرى المجاز بها قانوًنا: موضوعها فً لبنان ًُّ وكافَّة األنشطة التِّجار .التَّطوٌر الّتكنولوج

امٌركٌة

ٔ،ٓٓٓ،ٓٓٓ/ $ًٍّ فقط ملٌون دوالر أمٌرك :رأسمال الشركة

2955DYNAMIC INTERNATIONAL MARINE SERVICES INCٕٔ-9ٔ-تموز

ٌَّة: موضوعها فً لبنان ٌّات المالح .إدارة الّسفن أو البواخر وتشغٌل خطوط المالحة وتنفٌذ العمل

بانامٌة

فقط عشرة آالف دوالر$ /ٓٓٓ،ٓٔ/والبالغ رأسمالها 
ًٍّ أمٌرك

:رأسمال الشركة

2956Visionaire Media, Inc.ٓ7-9ٔ-آب

ٌّات والمسلسالت: موضوعها فً لبنان ًُّ وتصوٌر األفالم والوثائق .اإلنتاج الفّن

امٌركٌة

ًٍّ ال غٌر$ /ٓٓٓ،ٓٔ/ فقط عشرة آالف دوالر أمٌرك :رأسمال الشركة

2957MASSAR CAPITAL MANAGEMENT, LP.ٔٙ-9ٔ-تموز

ٌَّة؛ أّما موضوعها فً لبنان فهو مكتب تمثٌل فقط ٌقوم بالتَّروٌج  ٌَّة ووسائل االستثمار الجماع لع األساس عات السِّ ٌَّة وتحدًٌدا تشغٌل وإدارة صنادٌق التَّحّوط ومجمَّ إنَّ موضوعها بشكل عام هو تعاطً الخدمات المال
ركات الّتابعة لها فً لبنان والشَّرق األوسط وشمال أفرٌقٌا  ٌَّنة فً (LMENA)لخدمات ومنتجات الشَّركة ذات الشَّراكة المحدودة والشَّ ، وإصدار LMENA، وجمع المعلومات والبٌانات حول األسواق المع

ٌّات التَّواصل األخرى المجاز لمكتب التَّمثٌل إجراإها أو القٌام بها بموجب ًِّ للشَّركة ذات الشَّراكة المحدودة والقٌام بؤيٍّ من وكلِّ األعمال واالتِّصاالت وعمل ئٌس دراسات وتحالٌل وتقارٌر وإرسالها إلى المركز الرَّ
ٌَّة . القوانٌن اللُّبنان

امٌركٌة

:رأسمال الشركة

2958TM.E. S.P.A.- TERMOMECCANICA ECOLOGIAٔ8-9ٔ-تموز

ومعالجة وجمع . بناء المصانع وتزوٌد المنتجات الكٌمٌائٌة والبٌوكٌمائٌة لمحطات معالجة مٌاه الصرف. تصنٌع المنتجات لمعالجة أي نوع من التحلٌالت السائلة والكٌمٌائٌة والبٌولوجٌة: موضوعها فً لبنان
القٌام بؤعمال إعادة التؤهٌل واالستصالح البٌئً، وال. بناء وتشغٌل محطات إنتاج وتوزٌع الطاقة. النفاٌات الصلبة الحضرٌة والصناعٌة والتخلص منها، بما فً ذلك الصرف الصحً وتحلٌة المٌاه وإدارة المنشآت

تشٌٌد المبانً الصناعٌة والمدنٌة، إنتاج أو تركٌب أو تسوٌق أي منتج ومحطات مٌاه الشرب . معالجة السوائل ومعالجة الغاز.  سٌما تحقٌق جمٌع أنواع وأحجام المنشآت الهندسٌة الصناعٌة لمعالجة المٌاه
.توفٌر الخدمات للمرافق العامة. ومحطات معالجة مٌاه الصرف الصحً ومحطات الري

اٌطالٌة

فقط خمسة وعشرٌن ملٌون ٌورو€ /ٓٓٓ،ٓٓٓ،ٕ٘ :رأسمال الشركة

٘من ٕصفحة 



تارٌخ التصرٌحاسم الشركة بالالتٌنًرقم العلم والخبر شرح الجنسٌة

2959NORTHERN IRELAND CO-OPERATION OVERSEAS (NI-CO) LTDٔٗ-9ٔ-آب

راٌة من أيِّ نوع كانت، أّما موضوعها: موضوعها فً لبنان ٌٌَّن على المستوى العالمً للخدمات والمهارات والخبرات والدِّ ن والمنهج ٌْ قدٌم المنّسَق إنَّ موضوعها بشكل عام هو تؤسٌس وتنفٌذ مشروع للتَّسوٌق والتَّ
. فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط

برٌطانٌة

ًٍّ ال غٌر€ /ٓٓٔ/ فقط مائة جنٌه إسترلٌن :رأسمال الشركة

9ٔ-آب-2960ٓ9

بّرعات، أّما: موضوعها فً لبنان ٌَّة مثل جمع التَّ ٌَّة، واألنشطة الخٌر ٌَّة، والجهات األخرى ذات األهداف التَّنمو ٌّات، والشَّركات غٌر الّربح خل، والجمع إنَّ موضوعها بشكل عام هو تشجٌع ودعم األسر محدودة الدَّ
. موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط

فلسطٌنٌة

ٌَّة المحدودة  ٌَّة"مإسسة فلسطٌن للتَّنمٌة المساهمة الخصوص "شركة غٌر ربح ًٍّ ال غٌر/ ٓٓٓ،ٓٔ دٌنار أردن :رأسمال الشركة

9ٔ-أٌلول-2961ٓٗ

.إنتاج وتوزٌع برامج اإلذاعة والتلٌفزٌون، وإعداد وتنظٌم الحفالت والمناسبات: موضوعها فً لبنان

قطرٌة

.م.م.شبكة التلٌفزٌون العربً ذ لاير قطريٍّ فقط مائتً ألف لاير قطريٍّ/ ٓٓٓ،ٕٓٓ/
ال غٌر

:رأسمال الشركة

2962Synaptive Medical Incٓ9-9ٔ-أٌلول

ٌَّة، أّما موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط: موضوعها فً لبنان .إنَّ موضوعها بشكل عام هو تجارة وبٌع معّدات طبِّ

كندٌة

:رأسمال الشركة

2963Halliburton Overseas Limitedٕٔ-9ٔ-أٌلول

ٌانة، : موضوعها فً لبنان ، وخدمات المعاٌرة والصِّ ًِّ بٌع بٌعً؛ وإصالح معّدات وآبار النَّفط والغاز الطَّ فط والغاز الطَّ بٌعً؛ وحفر آبار النَّ ؛ وخدمات تحسٌن آبار الّنفط والغاز الطَّ ًِّ بٌع صٌانة الّنفط والغاز الطَّ
ٌانة وخدمات  ٌَّة فً مجال الكمبٌوتر وشركات خدمات الكمبٌوتر باإلضافة إلى األداء العام لخدمات الصِّ ، وتؤمٌن الخدمات االستشار ًِّ بٌع وتصنٌع والمتاجرة بقطع الغٌار والمعّدات الّتابعة لحقول الّنفط والغاز الطَّ

عم للشَّركة .Halliburton Overseas Limited: إنَّ اسم الفرع. الدَّ

برٌطانٌة

ًٍّ ال غٌر$ /ٓٓٓ،9ٓٓ فقط تسعمائة ألف دوالر أمٌرك :رأسمال الشركة

9ٔ-أٌلول-2964ٕٖ

ٌَّة: موضوعها فً لبنان ٌاض .أجهزة كمبٌوتر واستٌراد وتصدٌر ووكٌل بالعمولة وإٌجار واستئجار األراضً والعقارات وبٌع وشراء العقارات واألراضً وتنظٌم المعارض والمإتمرات والمعسكرات الرِّ

كوٌتٌة

ٌَّة  ٌَّة محدودة)تورنتو التجار (شركة ذات مسإول ٗٓ،ٓٓٓ /ًِّ ًٍّ فقط أربعٌن الف دٌنار كوٌت دٌنار كوٌت
ال غٌر

:رأسمال الشركة

2965PocketCampus Sàrlٔ7-9ٔ-أٌلول

مها األماكن المذكورة، وذلك عبر تطبٌقات على هواتفهم : موضوعها فً لبنان ٌّات األشخاص الَّذٌن ٌرتادون حرم الجامعات عن طرٌق تسهٌل استفادتهم من الخدمات الَّتً تقدِّ تهدف الشَّركة إلى تحسٌن ٌوم
ٌَّة .الخلو

سوٌسرٌة

20،000/ CHF فقط عشرٌن ألف فرنك سوٌسريِّ ال
غٌر

:رأسمال الشركة

2966Bloomberg L.P.ٔ9-9ٔ-أٌلول

ٌَّة، أّما موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل تحت اسم : موضوعها فً لبنان .Bloomberg L.P.-Lebanon Representative Officeإنَّ موضوعها بشكل عام هو تقدٌم المعلومات والخدمات التَّحلٌل

امٌركٌة

فقط$ /ٓٓٓ،ٓٓٓ،ٕٓ٘ /8ٕٔٓدخلها الّصافً للعام 
ًٍّ مائتان وخمسون ملٌون دوالر أمٌرك

:رأسمال الشركة

٘من ٖصفحة 



تارٌخ التصرٌحاسم الشركة بالالتٌنًرقم العلم والخبر شرح الجنسٌة

2967Deutsche Welleٔ7-9ٔ-أٌلول

ٌَّة (الّرادٌو والّتلٌفزٌون)إنَّ موضوعها بشكل عام هو تقدٌم اإلذاعة : موضوعها فً لبنان ٌَّة وبلغات أخرى أًٌضا؛ أّما Deutsche Welleُتنَشر عروض . ووسائط اإلعالم عن بعد للبلدان األجنب  باللُّغة األلمان
.Deutsche Welle Lebanon Officeموضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل تحت اسم 

المانٌة

:رأسمال الشركة

2968Air Mediterranean S.A.ٓ7-9ٔ-األول تشرٌن

ٌَّة للّطائرات، استٌراد وتجارة جمٌع : موضوعها فً لبنان ًِّ وصٌانة الّطائرات وخدمات المناولة األرض قن عم التِّ ّكاب وللبرٌد وللشَّحن، تقدٌم خدمات الدَّ ٌَّة للرُّ النقل الجوي داخل وخارج دولة الٌونان برحالت جوِّ
ًة المساهمة فً أيِّ منشؤة  ٌَّنة، الحصول على أسهم وعامَّ ٌَّة وغٌرها من أماكن المطارات المع حالت الجوِّ ٌَّة واستمارات الرَّ سوم الجمرك الّطائرات مع المستلزمات، تقدٌم خدمات التَّغذٌة، وبٌع المواد المعفاة من الرُّ
ٌَّة بنفس الغرض أو ما ٌشابه، وعلى العموم تطوٌر أيِّ نشاط  ٌَّة أو أجنب ، تؤسٌس فروع أو وكاالت فً أيِّ مكان، تمثٌل أيِّ منشؤة محلِّ ًٍّ ًٍّ أو أجنب ًٍّ أو اعتباريٍّ محلِّ ٌَّة، التَّعاون مع أيِّ شخص طبٌع ٌَّة أو أجنب محلَّ
.آخر مماثل

ٌونانٌة

ط ش ٌَّة البحر المتوسِّ .م.الخطوط الجوِّ فقط أربعة مالٌٌن ٌورو€ /ٓٓٓ،ٓٓٓ،ٗ :رأسمال الشركة

2969EPEM ENVIRONMENTAL STUDIES SOCIETE ANONYMEٖٓ-9ٔ-األول كانون

ة بإدارة حقوق : موضوعها فً لبنان عم والخاصَّ ٌَّة للدَّ ٌَّة، إدارة البرامج، تقدٌم الخدمات االستشار ة بالبٌئة ومشارٌع أخرى، تقدٌم الخدمات االستشار ٌَّة واإلشراف على المشارٌع الخاصَّ وضع التصمٌمات الهندس
ٌَّة أخرى غٌر ملموسة .EPEM SA Lebanon: إنَّ اسم الفرع هو. االنبعاثات وسلع بٌئ

ٌونانٌة

دراخما فقط مائة ملٌون دراخما ال/ ٓٓٓ،ٓٓٓ،ٓٓٔ
غٌر

:رأسمال الشركة

2970EY Consulting LLCٔٔ-9ٔ-األول تشرٌن

ٌَّة، استشارات: موضوعها فً لبنان ٌَّة، استشارات ودراسات إدار أي، استشارات ودراسات الجدوى االقتصاد ٌَّة، خدمات إجراء استطالعات الرَّ ٌَّة، اإلدارة التَّسوٌق رٌب ٌَّة المعلومات، االستشارات الضَّ إستشارات تقن
رائب المدفوعة فً الخارج، موّفر خدمات ٌَّة، خدمات استرداد الضَّ ٌَّة، استشارات تطوٌر المشارٌع، االستشارات اللّوجست راسات اإلعالم قٌٌس، االستشارات والدِّ ٌَّة، استشارات الجودة والمعاٌرة والتَّ  الموارد البشر

بع والنَّسخ، خدمات متابعة المعامالت، خدمات رجال األعمال ٌَّة، استشارات األبنٌة الخضراء، خدمات كفاءة الّطاقة فً المبانً، خدمات الطَّ أي واي : إنَّ اسم الفرع هو.  الشَّركات، االستشارات العقار
.فرع لبنان–  (.م.م.ذ.ش)لالستشارات 

االمارات العربٌة

(.م.م.ذ.ش)أي واي لالستشارات  درهم فقط ثالثمائة ألف درهم ال غٌر/ ٓٓٓ،ٖٓٓ/ :رأسمال الشركة

2971GEOLOG SURFACE LOGGING DMCCٓٔ-9ٔ-الثانً تشرٌن

ٌَّة: موضوعها فً لبنان ٌَّة والبحر .خدمات حقول ومنشآت النَّفط والغاز البرِّ

االمارات العربٌة

درهم فقط أربعمائة ألف درهم ال غٌر/ ٓٓٓ،ٓٓٗ :رأسمال الشركة

2972Frank’s International West Africa )BVI( Limitedٔ8-9ٔ-الثانً تشرٌن

.تقدٌم الخدمات المختلفة فً قطاع النَّفط والغاز: موضوعها فً لبنان

جزر العذراء البرٌطانٌة

ًٍّ ال غٌر$ /ٓٓٓ،ٓ٘/ فقط خمسٌن ألف دوالر أمٌرك :رأسمال الشركة

2973URS Federal Services International, Inc.ٓٗ-9ٔ-األول كانون

.إنَّ موضوعها بشكل عام هو المقاوالت، وإدارة المشارٌع وإدارة مقاولً الباطن، أّما موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط: موضوعها فً لبنان

امٌركٌة

ًٍّ ال غٌر$  /ٓٓٓ،ٔ .فقط ألف دوالر أمٌرك :رأسمال الشركة

2975Mastercard Singapore Holding PTE LTDٓ٘-9ٔ-األول كانون

ٌَّة الّتابعة لمجموعة ماستركارد)إنَّ موضوعها بشكل عام هو القٌام بؤعمال الشَّركات القابضة : موضوعها فً لبنان ، ولدٌها القدرة الكاملة والحقوق(بما فً ذلك على سبٌل المثال ال الحصر، تملُّك الشَّركات العالم
ٌّات واالمتٌازات للقٌام بؤي عمل ٌتعلَّق بالموضوع المشار إلٌه أعاله،  أّما موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط تحت اسم  الح ".Mastercard Lebanon Representative Office" والصَّ

سنغافورٌة

ًٌّا فقط ملٌونٌن/ 98ٓ،ٖٗٗ،ٕ/ دوالًرا سنغافور
وثالثمائة وأربعة وأربعٌن ألًفا وثمانٌة وتسعٌن دوالًرا

ًٌّا ال غٌر سنغافور

:رأسمال الشركة

٘من ٗصفحة 



تارٌخ التصرٌحاسم الشركة بالالتٌنًرقم العلم والخبر شرح الجنسٌة

9ٔ-األول كانون-2976ٔٔ

.إنَّ موضوعها بشكل عام هو وكالة أنباء، أّما موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط: موضوعها فً لبنان

كوٌتٌة

ٌَّة  (كونا)وكالة األنباء الكوٌت :رأسمال الشركة

ٕٕٓٓ، الثانً  كانون33ٔٙمجموع

٘من ٘صفحة 


