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وزارة االقتصاد والتجارة
تقرير الشركات حسب تاريخ العلم والخبر

2021, الثاني  كانون01

2021, األول  كانون31

من

الى

تارٌخ التصرٌحاسم الشركة بالالتٌنًرقم العلم والخبر شرح الجنسٌة

21-آذار-299712

بُّ البدٌل .الطِّ

كوٌتٌة

ٌَّة محدودة بِّ البدٌل ذات مسإول ًّ للطِّ مركز بٌت الّدٌن اللُّبنان :رأسمال الشركة

2998TETRA TECH INTERNATIONAL, INC.07-21-أٌار

ٌَّة، واألبحاث وبناء القدرات: موضوعها فً لبنان قن ٌَّة، والمساعدة التِّ ٌَّة إدار .تقدٌم خدمات استشار

امٌركٌة

ًٌّا واحًدا ال غٌر$ /1/ فقط دوالًرا أمٌرك :رأسمال الشركة

21-أٌار-299920

ٌَّة للتِّجارة ذ: "إنَّ اسم الفرع. البٌع بالتَّجزئة: موضوعها فً لبنان "فرع لبنان.- م.م.شركة سٌتروس الّسعود

سعودٌة

ٌَّة للتِّجارة  ٌَّة محدودة)سٌتروس الّسعود (شركة شخص واحد ذات مسإول لاير فقط ثالثٌن ملٌون لاير ال غٌر/ 30،000،000/ :رأسمال الشركة

3000GPOB LIMITED24-21-أٌار

ة، والتَّصنٌع، والتَّوزٌع، وخدمات تشغٌل وتطوٌر وإدارة، والبناء: موضوعها فً لبنان .التِّجارة العامَّ

قبرصٌة

ًٍّ ال غٌر$ /100،000 فقط مائة ألف دوالر أمٌرك :رأسمال الشركة

21-تموز-300113

ٌَّارات: موضوعها فً لبنان .تجارة السَّ
قة بنشاطاتها المنصوص علٌها فً موضـوعها األساسً ٌَّد بالقوانٌن الّنافذة المتعلـِـّ وٌقوم الفرع فً لبنان بتمثٌل الشَّركة باألعمال التً ٌقوم بها مركـز الشَّركة األساسً وفقاً  لنظامها األساسً. وعلى الشَّركة أن تتق

مان ٌَّة وأعمال الضَّ لها فً لبنـان وشرط أن ال تقـوم بؤعمال االستثمار المشترك واألعمال المصرف ٌَّات المعطاة لممثـِـّ . والصالح
.وإشعاراً بذلك أعطً هذا العلم والخبر

اردنٌة

ٌَّارات ذ .م.م.جولدن روٌال لتجارة السَّ ًٍّ ال/ 5،000 ًّ فقط خمسة آالف دٌنار أردن دٌنار أردن
غٌر

:رأسمال الشركة

21-آب-300211

ٌران : موضوعها فً لبنان ٌاحة على خطوط الطَّ فر والحجز والسِّ ًِّ وفً كافَّة أنحاء العراق وخارجه ألغراض السَّ ٌاح المساهمة فً استثمار رإوس األموال من خالل القٌام بكافَّة األعمال المتعلِّقة بالنَّشاط السِّ
وائر ذات العالقة األخرى وكذلك العمل بمفردها أو  ٌَّة والدَّ ٌَّة البرِّ ٌَّة البحر فر والحجز فً الفنادق وتسهٌل وإنجاز معامالت سفرهم فً المنافذ الجوِّ ٌَّة بما فً ذلك حجز المقاعد وقطع تذاكر السَّ ٌَّة والعالم الوطن
ٌَّة إلى العراق وبعد الحصول على الموافقات واإلجازات الالزمة لذلك من الجهات ذات العالقة مع مراعاة أحكام القوانٌن  ٌاح ًِّ بما فٌها استقدام المجامٌع السِّ ٌاح باالشتراك والتَّعاون مع الغٌر لتنشٌط العمل السِّ
ارٌة المفعول لألغراض المذكورة .واألنظمة والتَّعلٌمات السَّ

عراقٌة

السهل السوبً للسفر والسٌاحة المحدودة دٌنار فقط عشرة مالٌٌن دٌنار ال غٌر/ 10،000،000 :رأسمال الشركة

3003Krones Middle East Africa FZCO06-21-األول تشرٌن

ٌَّة - إصالح وصٌانة آالت معالجة األغذٌة والمشروبات والتَّبغ: موضوعها فً لبنان ناع ٌَّة فً المنشآت الصِّ ناع ات ذات النِّطاق الواسع – تركٌب اآلالت الصِّ ات التَّعبئة – تفكٌك اآلالت والمعدَّ تجارة مواد ومعدَّ
غلٌف  قٌلة الجدٌدة – والتَّ ات الثَّ ات ومكائن تجهٌز المصانع وقطع غٌارها – تجارة قطع غٌار اآلالت والمعدَّ ات معالجة المٌاه وتنقٌتها– تجارة معدَّ .تجارة معدَّ

االمارات العربٌة

كرونٌس مٌدل إٌست أفرٌقٌا ش م ح درهم فقط مائة ألف درهم ال غٌر/ 100،000 :رأسمال الشركة

3004GMCG LTD30-21-أٌلول

ا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط: موضوعها فً لبنان ع عن ذلك، أمَّ ٌَّة وما ٌتفرَّ ٌَّة وتقدٌم خدمات بحر .إنَّ موضوعها بشكل عام هو تسجٌل البواخر وتصنٌفها وإصدار شهادات بحر

قبرصٌة

فقط خمسة آالف ٌورو ال غٌر€ /5،000/ :رأسمال الشركة

2من 1صفحة 



تارٌخ التصرٌحاسم الشركة بالالتٌنًرقم العلم والخبر شرح الجنسٌة

21-أٌلول-300523

ارات وجمٌع أنواع العربات، تؤسٌس جمٌع أنواع وكاالت : موضوعها فً لبنان ٌَّ ٌَّة، تقدٌم خدمات تؤجٌر السَّ اللة الّسٌاح اح، تقدٌم خدمات الدَّ ٌَّ ٌَّاح، العمل بواسطات نقل الّس ة، استضافة الّس ٌَّ ٌاح حالت السِّ تنظٌم الرَّ
ٌَّة، تجارة البضائع المختلفة ئٌس فر، تنظٌم عقود الشِّراكة الرَّ .السَّ

تركٌة

ة المحدودة ٌَّ أطلس بزنس للتِّجارة الخارج ٌَّة/ 500،000/ ٌَّة فقط خمسمائة ألف لٌرة ترك لٌرة ترك
ال غٌر

:رأسمال الشركة

3006LEDVANCE Middle East FZE13-21-األول تشرٌن

ة القٌام بها: موضوعها فً لبنان سة المنطقة الحرَّ ٌَّة أخرى ٌمكن لمإسَّ ٌَّة أعمال تجار ات ولوازم اإلضاءة، خدمات تصمٌم المنتجات، القٌام بؤ .تجارة معدَّ

االمارات العربٌة

درهم فقط ملٌون درهم ال غٌر/ 1،000،000 :رأسمال الشركة

21-الثانً تشرٌن-300703

ٌَّة: موضوعها فً لبنان ٌَّة- إنَّ موضوعها بشكل عاّم هو األنشطة العقار قن ٌَّة والتِّ ٌَّة والعلم عم- التَّعلٌم- التَّشٌٌد- األنشطة المهن ٌَّة وخدمات الدَّ راعة والحراجة وصٌد األسماك- الخدمات اإلدار ناعات - الزِّ الصِّ
ٌَّة عام- المعلومات واالتِّصاالت- الفنون والتَّرفٌه والتَّسلٌة- التَّحوٌل ا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل- أنشطة خدمات اإلقامة والطَّ ٌَّة، أمَّ اجات النَّار رَّ تجارة الجملة والَتجزئة وإصالح المركبات ذات المحّركات والدَّ

. فقط

سعودٌة

ناعات المتَّحدة المحدودة  ٌَّة محدودة)نسما للصِّ (شركة ذات مسإول لاير سعودّي فقط خمسٌن ملٌون لاير/ 50،000،000/
سعوديٍّ ال غٌر

:رأسمال الشركة

3008IMC Worldwide Inc18-21-الثانً تشرٌن

ولٌة : موضوعها فً لبنان ٌَّة للتَّنمٌة الدَّ "IMC Worldwide Lebanon"، واسم الفرع (US Agency for International Development)إنَّ موضوعها إدارة عمل الشَّركة للوكالة األمٌرك
قة بنشاطاتها المنصوص علٌها فً موضـوعها األساسً ٌَّد بالقوانٌن الّنافذة المتعلـِـّ وٌقوم الفرع فً لبنان بتمثٌل الشَّركة باألعمال التً ٌقوم بها مركـز الشَّركة األساسً وفقاً  لنظامها األساسً. وعلى الشَّركة أن تتق

مان ٌَّة وأعمال الضَّ لها فً لبنـان وشرط أن ال تقـوم بؤعمال االستثمار المشترك واألعمال المصرف ٌَّات المعطاة لممثـِـّ . والصالح
وإشعاراً بذلك أعطً هذا العلم والخبر

امٌركٌة

فقط عشرة دوالرات ال غٌر$ /10 :رأسمال الشركة

2022،  آب1203مجموع

2من 2صفحة 


