الجمهورية اللبنانية
وزارة االقتصاد والتجارة

رقم العلم والخبر
2051

تقرير الشركات حسب تاريخ العلم والخبر
من

 01كانون الثاني1990 ,

الى

 05كانون الثاني2016 ,
اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
برطانٌة

تارٌخ التصرٌح

British Mediterranean Airways Ltd

-29كانون الثانً99-

رأسمال الشركة18,962,550 Sterling :
Airlines

2053

Al Madar Limited

الجزر البرٌطانٌة العذراء

-29كانون الثانً99-

رأسمال الشركة1,000 US Dollar :
Production Audio -Visuelle

2054

Carrier Middle East Limited

برمودٌة

-29كانون الثانً99-

رأسمال الشركة712,000 US Dollars :
Transport ferroviaire

2055

Cotecno SRL

اٌطالٌة

-25شباط99-

رأسمال الشركة90,000,000 Lire italienne :

2056

PAC Ltd

جزر الكاٌمن  -أمٌركا

-26شباط99-

رأسمال الشركة28,000,000 US Dollars :
Programmes de television

2057

Bank of Saudia and Netherland

سعودٌة

-04آذار99-

رأسمال الشركة420,000,000 Rial Saoudien :
Bureau representant

2058

CSS & Grey Ltd

قبرصٌة

-10آذار99-

رأسمال الشركة50,000 Pound Chypriote :
Bureau de representant

2059

Microsoft Corporation

امٌركٌة

-31آذار99-

رأسمال الشركة1,100,000 US Dollar :
Programmes d'ordinateurs

صفحة 1من 118

تارٌخ التصرٌح
99-آذار-31

ًاسم الشركة بالالتٌن

رقم العلم والخبر

شرح الجنسٌة

Startec Global Asia Communication

امٌركٌة

2060
100 Cents :رأسمال الشركة

Telecommunications

99-نٌسان-10

Trane S.A.

سوٌسرٌة

2061

1,134,500 Francs Suisses :رأسمال الشركة
Services de conseil aux grandes entreprises industrielles

99-نٌسان-10

Credit Suisse

سوٌسرٌة

2062

3,114,666,700 Francs Suisses :رأسمال الشركة
Banking

99-نٌسان-21

Saudi American Bank

سعودٌة

2063

2,400,000,000 Rial Saoudien :رأسمال الشركة
Bureau representant

99-نٌسان-24

Radian International LLC

امٌركٌة

2064

116,849,073 US Dollars :رأسمال الشركة
Contracting and execution of profects

99-أٌار-10

Executive Source, Inc

امٌركٌة

2065

1000 Actions d'une valeur unitaire de 1 :رأسمال الشركة
US Dollar chaque soit 1000 US Dolla
Computer selling and consulting

99-أٌار-27

CSI Europe Ltd

برطانٌة

2066

2,000,000 Sterling :رأسمال الشركة
Commerce General

99-حزٌران-02

سورٌة
شوٌكً وجزابٌري دمرنض النضامنٌة

2067

300,000 Livres Syriennes :رأسمال الشركة

Service d'impression

99-حزٌران-02

Canada Dry Corporation Ltd

اٌرلندٌة

2068

6,000,000 Lire Irlandais :رأسمال الشركة
Beverage corporation

118 من2 صفحة

تارٌخ التصرٌح
99-حزٌران-05

ًاسم الشركة بالالتٌن

رقم العلم والخبر

شرح الجنسٌة

Al Habtout Intertainment

االمارات العربٌة

.م.م.الحبتور انتر ٌنتمنت ش

2069

300,000 Dirham :رأسمال الشركة

تجارة السٌنما والتلفزٌون والفٌدٌو

99-حزٌران-05

Metropolitan International

االمارات العربٌة

2070

500,000 Dirham :رأسمال الشركة
 فنادق و منتجعات سٌاحٌة و مطاعم وكل ما ٌتعلق باالمور الفندقٌة: أمَّا موضوعها فً لبنان

99-حزٌران-19

اردنٌة
بنك القاهرة عمان

2071

20,000,000 Dinar Jordanien :رأسمال الشركة

Banking

99-حزٌران-19

Ceran Instant, Musovirlik Mukendislik Dekanyasyon Turizm Taahhut Ve

تركٌة

2072

500,000,000 Livres Turques :رأسمال الشركة
Construction and Architecture

99-تموز-20

Tetra Pak Near East Ltd

قبرصٌة

2073

10,000 Livres Sterling :رأسمال الشركة
Tous service pour les machines de Tetra Pak ainsi que les pieces de rechanges adequates

99-تموز-02

Compagnie Financiere de CIC Union Europeenee

فرنسٌة

2075

2,874,359,400 Francs Francais :رأسمال الشركة
Bureau de representation

99-تموز-06

Merck Sharp & Dohme Idea AG

سوٌسرٌة

2077

500,000 Francs Suisses :رأسمال الشركة
Vente et achat de produits pharmaceutiques

99-تموز-12

Dow Mideast Systems SAE

مصرٌة

2078

6,794,000 Guinee Egyptiennes :رأسمال الشركة

99-تموز-22

Alcatel Trade International A.G.

سوٌسرٌة

2079

500,000 Francs Suisses :رأسمال الشركة
Conseil techniques dans le domaine de la telecommunication

118 من3 صفحة

تارٌخ التصرٌح

ًاسم الشركة بالالتٌن

رقم العلم والخبر

شرح الجنسٌة

99-آب-20

مصرٌة
الناسجون الشرقٌون شركة مساهمة مصربة

2081

10,000,000 Guinees Egyptiens :رأسمال الشركة

Production de tapis mecaniques ventes et marketing

99-آب-20

Swissair Societe Anonyme Suisse pour la Navigation Aerienne

سوٌسرٌة

2082

150,000,000 Francs Suisses :رأسمال الشركة

99-آب-26

Alled Bancorp

امٌركٌة

2083

3,000 US Dollars :رأسمال الشركة
Tous ce qui se rapporte aux calculatrices et donnes informatiques

99-آب-26

Scheider Electric Industries S.A.

فرنسٌة

2084

2,700,164,100 Francs Francais :رأسمال الشركة
Activite de productions electriques et electroniques

99-أٌلول-03

Olympic Airways SA

ٌونانٌة

2085

134,147,970,000 Drahma Greque :رأسمال الشركة
Airways

99-أٌلول-20

سعودٌة
.م.م.العٌسابً المتحدة للتجارة والصناعة ش

2086

50,000,000 Rial Saoudien :رأسمال الشركة

Services Commerciaux (Import export)

99-أٌلول-23

Russian Open Joint-stock Company of Oil and Gas Construction "Rosn

الروسٌة

2088

2,300,000,000 Rouble Russe :رأسمال الشركة
Entrepreneurs pour gaz et petrol

99-نٌسان-10

Tessenderlo Kerlry, Inc.

امٌركٌة

. انك،ًتٌسندرلو كورل

2089

ً دوالر امبرك1100000 :رأسمال الشركة

تسوٌق أسمدة ومنتجات زراعٌة مختلفة

99-أٌلول-30

Suez Lyonnaise des Eaux S.A.

فرنسٌة

.م.سوٌٌز لٌونٌز دي زو ش

2090

 ٌورو1491079850 :رأسمال الشركة

…االمتٌازات والمقاوالت وااللتزامات المتعلقة بتؽذٌة مٌاه الشفة او الصناعٌة وازالة وتطهٌر المٌاه المبذلة واالصالح والري

118 من4 صفحة

رقم العلم والخبر
2091

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
سوٌسرٌة

تارٌخ التصرٌح

Ltd Hoffmann – La Roche

رأسمال الشركة 500000 :فرنك سوٌسري

-15تشرٌن األول99-

هوفمن – ال روش المحدودة
الصناعة الكٌمابٌة والصٌدلٌة أما موضوعها فً لبنان فهو مكتب تمثٌل فقط

2092

امٌركٌة

Resource Development International, Inc.

رأسمال الشركة 20000 :دوالر امٌركً

-15تشرٌن األول99-

رٌسورس دٌفلوبمنت انترناشٌونال ،انك
الخدمات العامة واالستشارات فً مجال األعمال

2093

ارمٌنٌا

(Open Joint-Stock Company) United Bank

رأسمال الشركة 1510000000 :درامز

-27تشرٌن األول99-

ٌوناٌتد بنك المساهمة
مكتب تمثٌل للبحث حول السوق المالٌة فً المنطقة وقٌام األعمال وجذب رإوس األموال

2094

Ericsson EMEA Limited

برٌطانٌة

رأسمال الشركة 100000 :استرلٌنً

-11تشرٌن األول99-

ارٌكسون اٌمٌا لٌمتد
ان موضوع الشركة بشكل عام هو تجارة عامة أما موضوعها فً لبنان فهو مكتب تمثٌل فقط

فرنسٌة

Bouyges Batiment S.A

رأسمال الشركة 54993500 :فرنك فرنسً

بوٌػ بتٌمان ش.م.

2095

-11نٌسان99-

دراسات فنٌة وتنفٌذ إنشاءات عقارٌة

2096

-12شباط99-

الكوٌتٌة
أوالد جاسم الوزان للتجارة العامة ش.م.م.

رأسمال الشركة 5124000 :دٌنار كوٌتً

تجارة عامة ووكٌل بالعمولة باإلضافة الى إنتاج الشامبو

2097

International Business Associates Ltd

برٌطانٌة

رأسمال الشركة 100 :ج.إ.

-12شباط99-

انترناشٌونال بزنٌس اسوشٌاتس لٌمتد
تجارة عامة ،استٌراد وتصدٌر وشحن

2098

Grome Marketing (Cyprus) Ltd

قبرصٌة

رأسمال الشركة 50000 :ل.ق.

-02كانون األول99-

ؼرومٌه ماركٌتٌنػ )قبرص( لٌمتد
ان موضوع الشركة هو تجارة عامة واستشارات وتخزٌن وتدرٌب .أما موضوعها فً لبنان :فٌقتصر على تطوٌر وتنمٌة نشاطات الشركة.

2099

-12حزٌران99-

االمارات العربٌة
ماجد الفطٌم هاٌبرماركتس )ش.م.م(.

رأسمال الشركة 48800000 :درهم إماراتً

تجهٌز وإدارة وتشؽٌل متاجر الهاٌبرماركس التً تقٌمها وتدٌرها الشركة

صفحة 5من 118

رقم العلم والخبر
2110

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
فرنسٌة

تارٌخ التصرٌح

Potain S.A.

-25نٌسان00-

رأسمال الشركةٌ 175،649،13 :ورو
كل ما ٌتعلق باإلنشاء Construction

2111

Amazon Int'l, Inc.

امٌركٌة

رأسمال الشركة 1000 :دوىر أمٌركً

-04أٌار00-

امازون انترناشٌونال انك
إنتاج الكتب والموسٌقى والفٌدٌو وبرامج الكومبٌوتر وتؤمٌن مواقع تسوٌق على شبكة االنترنٌت

2112

I mpact Consulting Services Ltd

برٌطانٌة

رأسمال الشركة 100000 :باوند استرلٌنً

-22أٌار00-

اٌمباكت كونسالتنػ سرفٌسز المحدودة
تجارة  ،صناعة  ،استٌراد  ،تصدٌر  ،تصنٌع  ،إبدال  ،فـك  ،تركٌب  ،تصلٌح أي محرّك أو آلـة

2113

Asia Sport Communications Limited

صٌنٌة

-13أٌار00-

رأسمال الشركة 1000 :دوالر هونػ كونؽً
استٌراد وتصدٌر وتجارة عامة وخدمات باستثناء األعمال المصرفٌة والضمان

2114

-22أٌار00-

كوٌتٌة
التمدٌن العقارٌة

رأسمال الشركة 000،910،31 :دٌنار موٌتً

استٌراد وتصدٌر واالتجار بلوازم البناء

2115

Pinnacle Systems Gmbh

المانٌة

-29أٌار00-

رأسمال الشركة 000،050،5 :مارك المانً
تخطٌط وصنع وبٌع وتركٌب مواد جملونٌة الشكل وأجهزة وبرامج كمبٌوتر

2116

-31أٌار00-

سورٌة
دبش )التضامنٌة(

رأسمال الشركة 500000 :لٌرة سورٌة

صناعة ،تجارة ،تعدٌن ،استٌراد وتصدٌر

2117

Levant Grain Limited

قبرصٌة

رأسمال الشركة 1000 :لٌرة قبرصٌة

-02حزٌران00-

حبوب الشرق المحدودة
كل ما ٌتعلق بالزراعة إنتاجا ً وتصنٌعا ً

827

ADVANCE MOTOR SUPPLIES LTD

برٌطانٌة

رأسمال الشركة 1000000 :لٌرة استرلٌنٌة

-08كانون األول97-

ادفنس موتور سابالٌز لٌمتد
فتح مكتب تنشٌط ال ٌتعاطى أي نشاط تجاري

صفحة 6من 118

رقم العلم والخبر
923

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
الجزر البرٌطانٌة العذراء

EAST WEST TRADE TECHNOLOGY - LIMITED

رأسمال الشركة 10000 :دوالر امٌركً

924

تارٌخ التصرٌح
-08تشرٌن الثانً90-

اٌست وست تراٌد تكنولوجً  -لٌمتد

سورٌة

LCLC

رأسمال الشركة 600000000 :لٌرة سورٌة

قاسٌون

-10تموز91-
أعمال تنفٌذ طرق وجسور

925

HV]KDM

اردنٌة

رأسمال الشركة 100000 :دٌنار اردنً

926

التنمٌة لألوراق المالٌة

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة 23213 :ؼٌر محدد

-17تموز91-

KSLSLS

-14آب91-

مإسسة اإلمارات  -الخطوط الدولٌة لدولة اإلمارات العربٌة
خطوط طٌران وأعمال النقل الجوي

927

KFKD

الروسٌة

رأسمال الشركة 4000000 :روبل روسً

-07آب91-

مجدونارودناٌا كنٌفا -
الخدمات اإلعالنٌة والطباعٌة واإلستشارٌة اإلعالمٌة

928

SJSDJKSD

اردنٌة

رأسمال الشركة 60000 :دٌنار اردنً

-26أٌلول91-

الوطنٌة للخدمات المالحٌة  -ش 0م 0م0
وكاالت تجارٌة وبحرٌة وبرٌة والجوي للنقل الؽٌر منظم

929

DHJSDJK

بانامٌة

رأسمال الشركة 10000 :دوالر امٌركً

-25كانون الثانً92-

هالة للتجارة
فرع

930

قبرصٌة

رأسمال الشركة 10000 :لٌرة قبرصٌة

MIDDLE EAST SANITARY MARKETING & AGENCIES (CYPRUS) "M

-25شباط92-

مٌدل اٌست سانٌتري ماركٌتٌنػ اند اجنسٌز )قبرص( "مٌسما" المحدودة
أعمال تجارة عامة وصناعة واستشارات تجارٌة وصناعٌة وإدارٌة

سورٌة

SJFDLKF

931

رأسمال الشركة 600000000 :لٌرة سورٌة

الشركة العامة للبناء

-17آذار92-
إنشاءات أبنٌة وطرق وجسور

صفحة 7من 118

رقم العلم والخبر
932

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
تشٌكوسلوفاكٌة

تارٌخ التصرٌح
)(C. S. A

رأسمال الشركة 1000000 :لٌرة لبنانٌة

-17آذار92-

الخطوط الجوٌة التشٌكوسلوفاكٌة
نقل جوي دولً وداخلً  -األعمال والخدمات للمسافرٌن

933

فرنسٌة

INTEGRO ADVANCED COMPUTER SYSTEMS

رأسمال الشركة 3000000 :فرنك فرنسً

انتؽرو ادفانسد كومبٌوتر سٌستمز

تركٌة

Turkish Airline

-01آب92-
فرع

934

رأسمال الشركة 700000000000 :لٌرة تركٌة

-21أٌلول92-

الخطوط الجوٌة التركٌة
فرع

935

UNITED MARINE

إمارة لختشتٌن

رأسمال الشركة 50000 :فرنك سوٌسري

-09تشرٌن الثانً92-

ٌوناٌتد مارٌن هولكدنفز اكتٌنجٌز لشفت
العملٌات التجارٌة والمالٌة

936

GOLF AGENCIES COMPANY LIMITED

إمارة لختشتٌن

رأسمال الشركة 1150000 :فرنك سوٌسري

-09تشرٌن الثانً92-

ؼولؾ اجنسٌز كومبانً لٌمتد
العملٌات التجارٌة والمالٌة

937

إمارة لختشتٌن

INTERNATIONAL SHIPPING AGENCIES LIMITED

رأسمال الشركة 800000 :فرنك سوٌسري

-09تشرٌن الثانً92-

انترناشٌونال شٌبنػ اجنسٌز لٌمتد
العملٌات التجارٌة والمالٌة

938

SOMMER

فرنسٌة

رأسمال الشركة 380000000 :فرنك فرنسً

-30أٌلول93-

سومٌر المساهمة
تنمٌة مبٌعات والتنسٌق مع المركز الربٌسً فً فرنسا

939

SFGSDF

كورٌة الجنوبٌة

رأسمال الشركة 400000000000 :ون كوري

-30تشرٌن األول93-

هٌونداي للهندسة والتعهدات المحدودة
بناء األعمال ونشاطات األعمال األخرى

940

بلجٌكٌة

BROWN ANDOLISON (EUROPE) S. A. R. L.

رأسمال الشركة 2000000 :فرنك بلجٌكً

-02تشرٌن الثانً93-

براون اندولٌسون )اوروبا( ش 0م0
تصنٌع السجابر والقٌام باألعمال األخرىالمحددة فً نظامها األساسً

صفحة 8من 118

رقم العلم والخبر

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
نروجٌة

941

تارٌخ التصرٌح

NORCONSULT INTERNATIONAL

رأسمال الشركة 21755000 :كورون ناروجً

-22تشرٌن الثانً93-

نوركونسلت انترناشٌونال
تزوٌد بالخدمات اإلستشارٌة الهندسٌة الصناعٌة واألعمال الدولٌة والتعهدات

943

ARCHICENTER ASSOCIATES LTD

برٌطانٌة

رأسمال الشركة 100 :لٌرة استرلٌنٌة

-04كانون الثانً94-

اركسنتر اسّوشٌاتس لٌمتد
مكتب تمثٌل الشركة

944

SIEMENS

المانٌة

رأسمال الشركة 2797464800 :مارك

-08كانون الثانً94-

سٌمنس المساهمة
االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة

فرنسٌة

CLEMESSY

رأسمال الشركة 64602700 :فرنك فرنسً

كلٌمٌسً

945

-13كانون الثانً94-

إعادة تؤهٌل الشبكة الكهربابٌة فً بٌروت )الزرمة ج(

946

هولندٌة

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS INTERNATIONAL B. V

رأسمال الشركة 200000000 :فلوران هولندي

-21كانون الثانً94-

فٌلٌبس مٌدٌكال سٌستمز انترناشٌونال ب 0ؾ

إنشاء  -اإلشتٌراك فً رأسمال ،إدارة وتموٌل شركات أو مإسسات تعمل فً حقل الصناعة والتجارة لمنتوجات كهربابٌة وإلكترونٌة ومٌكانٌكٌة وسابر المنتوجات لألجهزة الطبٌة

947

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE

فرنسٌة

رأسمال الشركة 1516701750 :فرنك فرنسً

-15شباط94-

بنك اإلعتماد التجاري الفرنسً
مكتب تمثٌل

948

BOUYGUES

فرنسٌة

رأسمال الشركة 957056750 :فرنك فرنسً

-16آذار94-

بوٌػ
تجارة  -إستٌراد وتصدٌر  -إنشاءات عقارٌة  -دراسات فنٌة  -هندسة وبناء

949

-23نٌسان94-

قبرصٌة
الشاهد للنشر المحدودة

رأسمال الشركة 15000 :لٌرة قبرصٌة

فرع

951

سوٌسرٌة

INGERSOL - DRESSER PUMP SERVICES S. A. R. L

رأسمال الشركة 20000 :فرنك سوٌسري

-06حزٌران94-

شركة انجرسول درسر بومب سرفٌز
فرع

صفحة 9من 118

رقم العلم والخبر
952

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
كورٌة الجنوبٌة

تارٌخ التصرٌح

KUKDONG

رأسمال الشركة 54000000000 :ون كوري

-09حزٌران94-

كوغ دونػ للهندسة والبناء المحدودة
فرع

953

EMECO

المانٌة

رأسمال الشركة 50000 :مارك المانً

-09حزٌران94-

شركة اٌمٌكو ش 0م 0م 0التجارٌة
فرع

954

MAYTAG INTERNATIONAL INC

امٌركٌة

رأسمال الشركة 5000 :دوالر امٌركً

-24حزٌران94-

ماٌتاغ انترناشٌونال انك
مكتب تمثٌل

955

U B A F BANK LIMITED

برٌطانٌة

رأسمال الشركة 260000000 :لٌرة استرلٌنٌة

-04تموز94-

بنك ٌوباؾ لٌمتد
مكتب تمثٌل مالحظة :إن رأسمال هذه الشركة مقسم إلى عملتٌن 120000000 :لٌرة استرلٌنٌة و  140000000دوالر امٌركً0

956

COVEC

صٌنٌة

رأسمال الشركةٌ 61400000 :وان

-13تموز94-

الشركة الصٌنٌة العامة للهندسة وراء البحار
فرع

957

ALCATEL CONTRACTING

فرنسٌة

رأسمال الشركة 152000000 :فرنك فرنسً

958

الكاتل كونتراكتٌنػ

-18آب94-

كوٌتٌة

رأسمال الشركة 10000000 :دوالر كوٌتً

959

-28تموز94-

األسماك الكوٌتٌة المتحدة )شركة مساهمة كوٌتٌة(

ٌابانٌة

TOPCON CORPORATION

رأسمال الشركةٌ 4000000000 :ن ٌابانً

توبكون كوربورٌشن

اٌطالٌة

SOCIETA ITALIANA RETI TELEFONICHE INTERUBANE SIRTI

-15أٌلول94-
التسوٌق واألبحاث

960

رأسمال الشركة 220000000000 :لٌر اٌطالً

-20أٌلول94-

اٌتالٌانا رٌتً تلٌفونتشً انتراوربانً سٌرتً
بناء وإنشاء وتشؽٌل شبكة هاتؾ طوٌل المدى

صفحة 10من 118

رقم العلم والخبر
961

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
برٌطانٌة

تارٌخ التصرٌح

TRAFALGAR HOUSE CONSTRUCTION INTERNATIONAL LIMITED

رأسمال الشركة 5000000 :جٌنه استرلٌنً

-22أٌلول94-

دار ترافلؽار الدولٌة المحدودة للبناء
كافة أعمال البنابٌن ومقاولً البناء

اٌرلندٌة

DIGITEL ENGINEERING LIMITED

962

رأسمال الشركة 1000000 :جٌنه استرلٌنً

دٌجٌتٌل انجٌنٌرٌنػ لٌمتد

نٌجٌرٌة

C & C CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

رأسمال الشركة 50000000 :لٌرة نٌجٌرٌة

سً اند سً كونستركشن كومبانً لٌمتد

-29أٌلول94-
إستشارات هندسٌة

963

-17تشرٌن األول94-
أعمال الهندسة والبناء

964

ITOCHU CORPORATION

ٌابانٌة

رأسمال الشركةٌ 174711813232 :ن ٌابانً

-17تشرٌن األول94-

اٌتوشو كوربورٌشن
مكتب إرتباط للشركة فً لبنان

965

هولندٌة

INTERNATIONALE NEDERLANDEN BANK N. V.

رأسمال الشركة 4000000000 :ؼٌلدر هولندي

-02تشرٌن الثانً94-

انترناسٌونال نٌدرالندن بنك ن 0ؾ0
التموٌل والتامٌن واألعمال المصرفٌة

966

CIBA - GEIGY SERVICES LIMITED

سوٌسرٌة

رأسمال الشركة 50000 :فرنك سوٌسري

-17تشرٌن الثانً94-

سٌباؼٌؽً سرفٌسز لٌمتد
مكتب علمً

967

HOCHTIEF AKTIENGESELLSCHAFT

المانٌة

رأسمال الشركة 350000000 :مارك المانً

-01كانون األول94-

هوختٌؾ
كل ما ٌتعلق بؤعمال البناء والعقارات بما فٌها المتعلقة بهندسة البٌبة واستعمال حقوق براءات اإلختراع وفقا" لموضوع الشركة

968

SODEXHO INTERNATIONAL S. A.

بانامٌة

رأسمال الشركة 5000 :سهم

-02شباط95-

سودكسو انترناشٌونال ش 0م0
فرع متخصص فً مٌدان تقدٌم األطعمة "كاتٌرٌنػ" للشركات والمإسسات السٌاحٌة والورش اإلعمارٌة

بحرٌنٌة

KDKD

969

رأسمال الشركة 40000000 :دٌنار بحرٌنً

بنك الخلٌج الدولً )ش 0م 0ب(

-20كانون األول94-
مكتب تمثٌل

صفحة 11من 118

رقم العلم والخبر
970

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة

تارٌخ التصرٌح

المانٌة

BAUER SPEZIALTIEFBAU G M B H

رأسمال الشركة 25000000 :مارك المانً

باور سباسٌالتٌفباو ج 0م 0ب 0ه0

-07كانون الثانً95-

التعاطً بكافة أنواع أعمال البناء

971

برمودٌة

PEPSI COLA INTERNATIONAL LIMITED

رأسمال الشركة 20000 :دوالر امٌركً

-10كانون الثانً95-

بٌبسً كوال انترناشٌونال لٌمتد
مكتب تمثٌل لكافة أعمال اإلنتاج والتوزٌع والتروٌج ألنواع المشروبات ؼٌر الكحولٌة والمؤكوالت

برٌطانٌة

ROBERT FLEMING HOLDINGS LIMITED

رأسمال الشركة 15000000 :لٌرة استرلٌنٌة

روبرت فلٌمٌنػ هولدٌنؽز لٌمتد

972

-10كانون الثانً95-

مكتب تمثٌل للتعاطً بكافة أعمال شركات اإلستثمار أو المصرفٌٌن أو الممولٌن كما أن لها حق تملك كامل األسهم المصدرة فً رأس مال الشركة الممثلة

973

ALCATEL TELSPACE

فرنسٌة

رأسمال الشركة 232000000 :فرنك فرنسً

-13شباط95-

الكاتل تلسبٌس

صناعة وتجارة كافة أنواع األجهزة الكهربابٌة واإللكترونٌة والمٌكانٌكٌة وكل ما ٌتعلق بها من شراء وبٌع وتقدٌم خدمات وإبحاث علمٌة ودراسات والحصول على براءات واإلجازات

فرنسٌة

ADIDAS SARRAGAN FRANCE

رأسمال الشركة 50000000 :فرنك فرنسً

ادٌداس ساراؼان فرانس

975

-28شباط95-

صناعة وبٌع واستٌراد وتصدٌر كافة األصناؾ الرٌاضٌة وكافة النشاطات المتعلقة بها

976

3M GULF LIMITED

قبرصٌة

رأسمال الشركة 100000 :جٌنه قبرصً

-21آذار95-

شركة ثري ام ؼولؾ لٌمتد المساهمة

القٌام بؤعمال التصنٌع والتجارة العامة ،إستخدام الموظفٌن وتقدٌم الخدمات ،إقتناء الممتلكات المنقولة وؼٌر المنقولة تشٌٌد بناٌات ،الحصول على حقوق اإلختراع ،قبول ودابع ،اإلقتراض

977

صٌنٌة

HUBEI PROVINCIAL INTERNATIONAL TRADE CORPORATION

رأسمال الشركة 10000000 :جنمنبً

-21آذار95-

التجارة الدولٌة إلقلٌم خوباي
إستٌراد وتصدٌر

برٌطانٌة

PARIBAS LIMITED

978

رأسمال الشركة 44238255 :جٌنه استرلٌنً

بارٌبا لٌمتد

-07نٌسان95-

ما هو محدد بموجب المادة  178من قانون النقد والتسلٌؾ باإلضافة إلى عملٌات تسلٌؾ منصوص عنها فً المادة  178من القانون عٌنه باإلضافة إلى األعمال التالٌة :االتجار والوساطة باألسهم ،البحث فً فرص
اإلستثمار فً كافة الحقول وتقدٌم اإلستشارات المالٌة0

979

مصرٌة

رأسمال الشركة 244107211 :جنٌه مصري

-09حزٌران95-
الشركة القومٌة للتشٌٌد والتعمٌر  -شركة مساهمة قابضة مصرٌة
اعمال المقاوالت واالشؽال العامة وتؤسٌس الشركات وشراء اسهم شركات المساحة وبٌعها.

صفحة 12من 118

رقم العلم والخبر
980

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
إمارة لختشتٌن

تارٌخ التصرٌح

Conspel construction specialist

رأسمال الشركة 500000 :دوالر امٌركً

-20حزٌران95-

كونسبل كونستراكتٌن
التقدم بعروض والتعقاقد وتنفٌذ جمٌع االعمال الهندسٌة والمدنٌة والكهربابٌة والمٌكانٌكٌة

981

N.V. Upjon S.A.

بلجٌكٌة

رأسمال الشركة 2750000000 :فرنك بلجٌكً

-25آب95-

ان.فً .ابجون ش.م.
تنمٌة وتطوٌر المنتجات البٌولوجٌو والصٌدالنٌة والكٌماوٌة والبٌطرٌة للصناعة والزراعة الخ…

982

S.A. Monrie Europe N.V.

بلجٌكٌة

رأسمال الشركة 616000000 :فرنك بلجٌكً

983

-09أٌار95-

س.أز مونرو ٌوروب ن.ؾ.

Eli Lilly (Suisse) S.A

سوٌسرٌة

رأسمال الشركة 800000 :فرنك سوٌسري

-09حزٌران95-

اٌلً لٌلً )سوسرا( ش.م.
تشجٌع المساعدة الفنٌة والعلمٌة كشركة اٌلً لٌلً )سوٌسرا( ش.م

984

Marriott International Hotels Inc.

امٌركٌة

رأسمال الشركة 300000 :دوالر امٌركً

-25أٌلول95-

مارٌوت انترناشنال هوتلز انك.
فندق بٌروت مارٌوت

986

المانٌة

Dyckerhoff & Widmann-Aktiengesellschaft

رأسمال الشركة 120000000 :مارك المانً

-01تشرٌن األول95-

دٌكروؾ
اعمال البناء والنشاطات التجارٌة المتعلقة بها

987

Commerz Bank

المانٌة

رأسمال الشركة 1626075750 :مارك المانً

-19كانون األول95-

كومرز بنك
ٌقوم المكتب تزوٌد مكتبه الربٌسً بمعلومات اقتصادٌة ومالٌة وفرص توظٌؾ كما انه ٌإمن الصلة بٌنه وبٌن المإسسات المصرفٌة والنقدٌة فً لبنان

فرنسٌة

European Gas Turbines

988

رأسمال الشركة 76000000 :فرنك فرنسً

اوروبٌن ؼاز توربٌن

-19كانون األول95-

بحث وانماء وتخطٌط وانتاج وبٌع وخدمات فً المجاالت التالٌة :توربٌنات ؼاز أرضٌة وطٌرانٌة ومحركات الطٌران وضاؼطات الؽاز ،وأجهزة تتعلق بمحطات انتاج الطاقة الكهربابٌة والسخونة )شرط ان ال تقوم
بؤعمال االستثمار المشترك واالعمال المصرفٌة واعمال الضمان(

989

I.C.A.R. Costruzioni Generali S.p.A.

اٌطالٌة

رأسمال الشركة 500000000 :لٌر اٌطالً

-19كانون األول95-

كوسترٌزٌون جنرالً ا.س.ب.ا.

مقاوالت وتعهدات االعمال التجارٌة والصناعٌة واالنشابٌة من بناء واستعالج اراضً ومعالجة المٌاه وتوزٌع الؽاز ومشارٌع شبكات المٌاه وخطوط انابٌب الزٌت والبترول والؽاز والماء ومشارٌع المرافق البرٌة
والبحرٌة واالستٌراد والتصدٌر

صفحة 13من 118

رقم العلم والخبر
990

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة

تارٌخ التصرٌح

فرنسٌة

Polysius S.A.

رأسمال الشركة 15000000 :فرنك فرنسً

بولٌٌسوس ش.م.

-22كانون األول95-

صناعة وانتاج وبٌع وتركٌب وصٌانة اآلالت ،المعدات والتجهٌزات وتؤجٌر واستثمار كافة المإسسات والمصانع والمشاؼل ،واجراء الدراسات واالبحاث المتعلقة بؤٌة تقنٌات او معدات جدٌدة ،واستٌالم وتملك
واستثمار او بٌع كافة التقنٌات والبراءات

991

CitiBank N.A.

امٌركٌة

رأسمال الشركة 800000000 :دوالر امٌركً

-11كانون الثانً96-

سٌتً بنك ن.ا.
كافة االعمال المصرفٌة

992

Malaysian Airline System Berhad

مالٌزٌة

رأسمال الشركة 5000000001 :دوالر مالٌزي

-02آذار96-

مالٌزٌان اٌرالٌن سٌستم برهاد
تسوٌق النقل الجوي والخدمات التابعة له

993

برٌطانٌة

Smithkline Beecham Marketing and Technical Services Ltd.

-02آذار96-

رأسمال الشركة 10000 :جنٌه استرلٌنً
شراء وتؤسٌس مكاتب او وكاالت ذات طبٌعة تسوٌقٌة ،تؤسٌس مختبرات واعمال تجارٌة ،التقدم بطلب للحصول على براءات اختراع ،اقراض واقتراض االموال ،اكتتاب باسهمن دعم ومساعدة الجمعٌات الخٌرٌة

994

ETDE

فرنسٌة

-02آذار96-

رأسمال الشركة 78637200 :فرنك فرنسً
دراسة وتنفٌذ المشارٌع المخصة بكافة الشبكات م كهرباء وماء وؼاز وهاتؾ والمعلوماتٌة المستمرة بالتواصل عن بعد ،ورادٌو

996

برٌطانٌة

رأسمال الشركة 7000000 :جنٌه اترلٌنً

Christiani & Nielsen Limited

-02آذار96-

كرٌستٌانً اند نٌلسن لٌمتد ) إشارة حجز من وزارة المالٌَّة (
اعمال بناء وتعهدات هندسٌة وتجارة عامة

997

Ansaldo - Energia Spa

اٌطالٌة

رأسمال الشركة 205000000000 :لٌر اٌطالً

-02حزٌران96-

شركة انسالدو اٌنرجٌا سبا
انشاء معامل النتاج الطاقة الكهربابٌة فً الزهرانً والبداوي

998

Engineering Business Development, Inc.

امٌركٌة

رأسمال الشركة 105000 :دوالر امٌركً

-23شباط96-

انجٌنٌرنػ بزنس دفلوبمنت ،انك
كافة االؼمال الهندسٌة والمقاوالت والتجارة العامة

999

Berliner Bank Aktiengessllschaft

المانٌة

رأسمال الشركة 300000000 :مارك المانً

-24شباط96-

برلٌنر بنك اكتٌنجزلشافت
امانة وتنمٌة العالقات بٌن بنك برلٌن والحكومة اللبنانٌة والبنوك والمإسسات المالٌة

صفحة 14من 118

رقم العلم والخبر

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة

1000

تارٌخ التصرٌح
-24شباط96-

سعودٌة
الشركة السعودٌة لألبحاث والنشر

رأسمال الشركة 6500000 :لاير سعودي

ممارسة كافة األعمال الصحفٌة

1001

C.A.T. International Limited

Channel Islands

رأسمال الشركة 450000 :دوالر امٌركً

-03أٌلول96-

كات انترناشنال المحدودة
المقاوالت العامة من بناء وطرق وجسور ومجاري وشبكات مٌاه وأشؽال خطوط األنانبٌب على أنواعها

1002

Mothercat Limited

Channel Islands

رأسمال الشركة 450000 :دوالر امٌركً

-03أٌلول96-

ماذركات المحدودة
المقاوالت العامة بما فٌها مقاوالت البناء والطرق والجسور والمجاري وشبكات المٌاه وأشؽال خطوط األنابٌب على أنواعها

1003

-19آذار96-

كوٌتٌة
شركة مركز المعادن الصناعٌة ش.م.م.

رأسمال الشركة 150000 :دٌنار كوٌتً

االتجار فً المواد والمعادن الصناعهٌة الخام وشبه المص ّنعة وتجارة األبواب والنوافذ ومظالت السٌارات ومقاوالت عامة وأعمال السكراب ) ،(scrabوأدوات البناء والتجارة والحدادة

فرنسٌة

S.I.F. Bachi

رأسمال الشركة 80000000 :فرنك فرنسً

سٌؾ باشً

1004

-27آذار96-

كافة أعمال األشؽال العامة والخاصة ،أشؽال سبر األؼوار والضخ والحفرٌات

1005

Shenfu Real Estate Development Co. Ltd

صٌنٌة

-16نٌسان96-

رأسمال الشركة 1000000 :أر.أم.ب
تنشٌط العالقات التجارٌة بٌن الصٌن ولبنان

1006

Klockner Steel Middle East FZE

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة 1000000 :درهم

-18نٌسان96-

كلوكز ستٌل الشرق األوسط م.م.ح.
تروٌد كافة أعمال الفوالذ ،بٌع وشراء كل أنواع منتجات الفوالذ

1007

Reuters Limited

برٌطانٌة

رأسمال الشركة 500000 :جنٌه استرلٌنً

-05أٌلول96-

روٌترز لٌمتد
وكالة أنباء مع كل ما ٌتطلبه ذلك من تزٌد وتوزٌع أخبار وشراء وانشاء واستثمار والعمل بتمدٌدات السلكٌة أو أقمار صناعٌة وتجهٌزات الكترونٌة أخرى

1008

سوٌسرٌة

)ABB Management (Middle East & North Africa Limited

رأسمال الشركة 2500000 :فرنك سوٌسري

-23أٌار96-

أ.ب.ب.مانجمنت مٌدل اٌست اند نورث أفرٌكا لٌمتد
تقوم بادارة شركات أخرى ولكنها فً لبنان لن تتعاطى أي نشاط تجاري مالً او صناعً

صفحة 15من 118

رقم العلم والخبر
1009

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
تركٌة

تارٌخ التصرٌح

Club Flipper Turizm Ve Insaat Yatirimlari Sanayi Ve TicaretAnonim Sirke

-14أٌار96-

رأسمال الشركة 100000000 :لٌرة تركٌة
بهدؾ تشؽٌل وتؤمٌن مساكن مإقتة فً الخارج والتعرٌؾ عنها وتسوٌقها

1010

Republic National Bank of New York

امٌركٌة

رأسمال الشركة 480000000 :دوالر امٌركً

-06تشرٌن الثانً96-

رٌبابلٌك ناشٌونال بنك اوؾ نٌو ٌورك
تزوٌد المركز الربٌسً بالمعلومات المتعلقة بالوضع االقتصادي فً لبنان والبالد العربٌة والتركٌة

1011

-27حزٌران96-

اردنٌة
شركة عبد اسحق عبد الحمزة وشركاه

رأسمال الشركة 11000 :دٌنار اردنً

استخراج وتصنٌع وتصدٌر الرخام

1012

Dames and Moore, Inc

امٌركٌة

رأسمال الشركة 280000 :دوالر امٌركً

-28حزٌران96-

شركة دٌمس اند مور ،انك
الممارسة المهنٌة للهندسة

1013

-07آذار96-

سعودٌة
المراعً للتجارة المحدودة

رأسمال الشركة 7000000 :لاير سعودي

االنتاج الزراعً وانشاء المشارٌع الزراعٌة والوكاالت التجارٌة وانتاج االسمدة وانتاج األجبان

1014

Tecsa Technical Sales S.A.

بانامٌة

رأسمال الشركة 10000 :دوالر امٌركً

-07آذار96-

تكسا تكنٌكال ساٌلز ش.م.
استثمار ومقاوالت وبٌع معدات واآلت صناعٌة وتصدٌر واستٌراد

1015

-07تشرٌن الثانً96-

كوٌتٌة

رأسمال الشركة 350000000 :دٌنار كوٌتً

مإسسة الخطوط الجوٌة الكوٌتٌة

رومانٌة

Compania De Constructii Bucuresti S.A. Company

نقل جوي

1016

رأسمال الشركة 5179350000 :الي رومانً

-07تشرٌن الثانً96-

شركة البناء بوخارست
اعتدة بناء وعمل صناعً فً مجال البناء والتجمع ،استثمارات خدمات تخطٌط ،خدمات استجمام ورٌاضة

1017

-22تموز96-

سعودٌة
شركة الصناعات السعودٌة للنوافذ

رأسمال الشركة 13500000 :لاير سعودي

انتاج نوافذ وابواب وقواطع بالستٌكٌة من البً فً سً

صفحة 16من 118

رقم العلم والخبر
1018

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة

تارٌخ التصرٌح

سورٌة

رأسمال الشركة 500000 :لٌرة سورٌة

-18تموز96-
شركة نزار األسعد وؼسان مهنا للتعهدات )شركة تضامنٌة(
مواد البناء والتعهدات واالستٌراد بالجملة

1019

دانمركٌة

Cowi Consulting Engineer & Planners A.S.

-16آب96-

رأسمال الشركة 34750000 :كرون دنماركً
القٌام بؤعمال االستشارة الهندسٌة وأي نشاطات أخرى متصلة أو مإدٌة للوصول الى هذه الؽاٌات

1020

The Bank of Nova Scotia, Canada

كندٌة

رأسمال الشركة 3175531000 :دوالر كندي

ذي بنك اوؾ نوفا سكوتٌا ،كندا

برٌطانٌة

Trade Circle International (UK) Limited

-30آب96-
أعمال مصرفٌة

1021

رأسمال الشركة 8000000 :لٌرة انكلٌزٌة

-09شباط96-

شركة ترٌد سٌركل انترناشونال )ٌو-كٌه( لٌمتد
استثمارات فً شتى المجاالت الصناعٌة والتجارٌة والمالٌة

1022

First Resort

مصرٌة

رأسمال الشركة 50000 :جنٌه مصري

-09أٌار96-

شركة فٌرست رٌزورت ش.م.م.
التسوٌق للمنتجات المصرٌة واألجنبٌة داخل وخارج مصر العربٌة

1023

بانامٌة

Archirodon Construction (Overseas) Co. S.A.

رأسمال الشركة 40000000 :دوالر امٌركً

-10نٌسان96-

اركٌرودون كونستراكشن )اوفرسٌس( كومبانً ش.م.
شركة هندسة وبناء وتصمٌم

بانامٌة

Banco De Ibero America S.A.

رأسمال الشركة 1000000 :دوالر امٌركً

البنك االٌبٌرو امٌركً ش.م.

1024

-10نٌسان96-
أعمال مصرفٌة

1025

-10أٌلول96-

سعودٌة
الهامة للتنمٌة والوكاالت التجارٌة ش.م.م.

رأسمال الشركة 500000 :لاير سعودي

تجارة الجملة والتجزبة فً األلبسة واألحذٌة والمجوهرات ومستحضرات التجمٌل واألوانً المنزلٌة

1026

فرنسٌة

GEC Alsthon Société D'études et de Montages "GEC" Alsthon-SDEM

-10شباط96-

رأسمال الشركة 10100000 :فرنك فرنسً
الدراسات الصناعٌة وجمٌع التصامٌم المتعلقة بها

صفحة 17من 118

رقم العلم والخبر
1027

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
فرنسٌة

تارٌخ التصرٌح

Etablissements Jean Graniou S.A.

رأسمال الشركة 8400000 :فرنك فرنسً

-15تشرٌن الثانً96-

مإسسة جان ؼرانٌو )شركة مساهمة فرنسٌة(
تنفٌذ أشؽال ودراسات خارج فرنسا والسٌما المتعلق منها بالتجهٌزات الكهربابٌة والهاتفٌة

1028

Sagem S.A.

فرنسٌة

رأسمال الشركة 1280000 :فرنك فرنسً

-12شباط96-

ساجم ش.م.

دراسات جدوى األعمال التً لها عالقة بؤعمال الشركة وخاصة األعمال المتعلقة باالسعماالت العامة للكهربابٌات وللكهربابٌات الالسلكٌة وااللكترونٌات والبصرٌات والمٌكانٌكٌات واالرشادات العامة

1029

International Turnkey Systems

كوٌتٌة

رأسمال الشركة 100000 :دٌنار كوٌتً

-12شباط96-

أنظمة الكمبٌوتر المتكاملة العالمٌة
تسوٌق أنظمة الكومبٌوتر ،تقدٌم االستشارات والقٌام بالدراسات الخاصة بها وتطوٌرها وتنفٌذ األنظمة الجاهزة

1030

Guinier S.A.

فرنسٌة

رأسمال الشركة 8000000 :فرنك فرنسً

-12تشرٌن األول96-

ؼٌنٌه ش.م.
القٌام بجمٌع أعمال الكهرباء وجمٌع أعمال المتعلقة بالبناء والصناعات واالستثمارات والمساهمات

1031

Abbott Laboratoires S.A.

سوٌسرٌة

رأسمال الشركة 50000 :فرنك سوٌسري

-12تشرٌن األول96-

مختبرات أبوت ش.م.
تعاطً التمثٌل وتقدٌم الخدمات فً مجال بٌعه المنتجات الصٌدلٌة خصوصا ً التً تصنعها مجموعة أبوت

1032

Hartwell Middle East Lmited

Channel Islands

رأسمال الشركة 10000 :لٌرة استرالٌة

-12تشرٌن األول96-

هارتوٌل مٌدل اٌست المحدودة
تتعاطى الخدمات والتجارة بما فٌها السٌارات والفنادق وال ٌحق لها مطلقا ً القٌام بؤعمال الوساطة المالٌة

1033

Inanna Art Services S.A.

سوٌسرٌة

رأسمال الشركة 100000 :فرنك فرنسً

-20كانون األول96-

شركة انانا آرت سٌرفٌسز ش.م.
تقدٌم كل الخدمات العابدة لتجارة األشٌاء الثمٌنة وكل العملٌات التجارٌة التً لها عالقة مباشرة او ؼٌر مباشرة بالموضوع األساسً للشركة

1034

كندٌة

Joseph Costantin Inc (Melkart Enterprises et Mode Events

رأسمال الشركة :دوال ركندي
 11000دوالر كندي

-01نٌسان97-

جوزٌؾ قسطنطٌن انك )مإسسات ملكارت(
ممارسة أعمال تصمٌم األزٌاء والتجارة

1035

Brown and Root Projects Limited

برٌطانٌة

رأسمال الشركة 200000 :جنٌه استرالً

-01تشرٌن األول97-

براون اند رووت بروجكتس لٌمتد
أعمال الهندسة العامة واألعمال التً تطلب دقة تملك عقارات استٌراد ونصدٌر

صفحة 18من 118

رقم العلم والخبر
1036

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة

Duro Dakovic Montaza d.d.

كرواتٌا

رأسمال الشركة 25318600 :مارك المانً

تارٌخ التصرٌح
-02تموز97-

جورو جاكوفٌتش مونتام المساهنة
شركة انشاء وتعمٌر واستثمار وتجارة ونقل وخدمات تعاٌكمٌة مهنٌة

1037

STFA Energy Telecommunication Industry and Trade Inc.

تركٌة

رأسمال الشركة 20000000000 :لٌرة تركٌة

-02تموز97-

شركة ستٌفا المساهمة للطباعة واالتصاالت والصناعة والتجارة
تنفٌذ مد  152كلم من خطوط نقل الطاقة الكهربابٌة قدره  225كٌلوفولت بٌن دٌر نبوح  -بعلبك  -قصارى مع كامل أجزابها

1038

Intrecanales Y Tavora S.A.

اسبانٌة

رأسمال الشركة 2120524 :سهم

-17شباط97-

انترٌكانالس اتافورا ش.م.
بناء األبنٌة لإلدارات العامة واألشخاص ،الطرق سكك الحدٌد المرافا األرصفة ،األحواض ،البحٌرات السد الخ

اوكرانٌا

Joint-Stock Company Corporation Khortitsa

رأسمال الشركة 1339680 :كرٌشنا اوكرانٌة

خورتٌتسا المساهمة

1039

-22شباط97-

تجارة الجملة والمفرق لسلع االستهالك الشعبً التً ال تحظر القوانٌن االوكرانٌة استهالكها ةتسوٌفها ،استٌراد وتصدٌر خدماتن معارض ،عقاراتن نشاطات ثقافٌة

1040

Bouygues offshore S.A.

فرنسٌة

رأسمال الشركة170,000,000 (one hundred seventy :
million) FF

-26شباط97-

بوٌػ اوؾ شور ش.م.

دراسات فنٌة وانجاز كافة المنشابت المابٌة واالشؽال البرٌة كاألقنٌة والحفرٌات المابٌة وعملٌات صناعٌة وتجارٌة .وكلفة بإلشتراك مع شركة بوٌػ باعمال الواجهة البحرٌة فً بٌروت لحساب سولٌدٌر

1041

B.A.T. (U.K. and Export) Limited

برٌطانٌة

-05آذار97-

رأسمال الشركة1,000,000 (one million) Sterling :
شركة استثمار وخدمات

1042

SDEM Entreprises S.A.

فرنسٌة

-20آذار97-

رأسمال الشركة5,000,000 (five million) Franc Francais :
تصمٌمء انجاز وبٌع كل منهج وانتاج صناعً وموضوعها فً لبنان ٌتعلق بمعمل اسمنت شكا

1043

Rendel Palmer & Tritton Limited

برٌطانٌة

-12نٌسان97-

رأسمال الشركة5,000,100 (five million and one hundred) :
Sterling
استشارات هندسٌة على انواعهاء هندسة ،مقاوالت تعهداتء تنفٌذ مشارٌعء بنؤء ترمٌم

صفحة 19من 118

تارٌخ التصرٌح
97-أٌار-17

ًاسم الشركة بالالتٌن

رقم العلم والخبر

شرح الجنسٌة

Comercializadora Romana De Costa Rica

اٌطالٌة

1044

100,000 (one hudred thousands) :رأسمال الشركة
Coloner
ًاألنتاج والتسوٌق والوساطة فً المجال الصناعً والتجاري والزراع

97-أٌار-20

Societe de Commercialisation Assitance et Realisation pour l'industrie d

فرنسٌة

1045

50,000 (fifty thousands) Franc Francais :رأسمال الشركة
ِAide
technique et commerciale pour les entrepreneur Architercture d'immeuble
ِ
Ingenieurie

97-أٌار-21

سعودٌة
السعودٌة الحدٌثة لصناعة المعادن والكابالت والبالستٌل المحدودة

1046

100,000,000 (one hundred million) Rial :رأسمال الشركة

Production de cuivre

97-أٌار-21

Ed Zublin A.G.

المانٌة

1047

40,000,000 (Forty Million)Deutschmark :رأسمال الشركة
Materiaux de Constructions de tous genre

97-أٌار-21

Societe Francaise pour le Commerce Exterieur (SOFRACE)

فرنسٌة

1048

275,000 (two hundred seventy five :رأسمال الشركة
thousands) Francs Francais
Import-Export de materiaux pour la broderie et operations industrielles et commercial

97-أٌار-21

Marina Contractor Inc.

امٌركٌة

Marina Contractor Inc.

1049

1,000,000 (one million) US dollars :رأسمال الشركة

Contracting

97-أٌار-24

Schneider Electric S.A.

فرنسٌة

Medek s.a.r.l  من شركة3/6/2000 إشارة دعوى بتارٌخ

1050

2,501,000,000 (two billions five hundred :رأسمال الشركة
and one million) Francs Francais

Activite Electrique et electromecanique en tous genre

97-حزٌران-02

Gestion Cajiltée

كندٌة

1051

80,587 (eighty thousands and five :رأسمال الشركة
hundred eighty seven) Dollars Canadien
Commerce

118 من20 صفحة

تارٌخ التصرٌح
97-حزٌران-02

ًاسم الشركة بالالتٌن

رقم العلم والخبر

شرح الجنسٌة

Beverage Services Limited

برٌطانٌة

1052

50,000 (fifty thousands) US Dollar :رأسمال الشركة
Service technique, vent et marketing pour mise en bouteille

97-حزٌران-02

Henny Penny Corporation

امٌركٌة

1053

1,000 (mille) US Dollar :رأسمال الشركة
ا

97-حزٌران-26

Sony Gulf FZE

الجمهورٌة العربٌة المتحدة

1054

36,000,000 (thirty six million) Dirham :رأسمال الشركة
Emirate
Commerce electronique

97-تموز-10

Hussein Abou Taha and sons

اردنٌة

حسٌن ابو طاعة واوالده

1055

200,000 (two hundred thousands) Dinar :رأسمال الشركة
Jordanien

Entrepreneur-Excavation-Egouterie

97-آب-01

Compagnie d'entreprises CFE

بلجٌكٌة

1056

756,915,423 (seven hundred fifty six :رأسمال الشركة
million …) Franc Belge
Entrepreneurs, leur but au Liban est dans le domaine de la canalisation et la purification de l'eau a Beyrouth

97-آب-06

IMS Information Medical Statistics AG

سوٌسرٌة

1057

2,000,000 ( two million ) Francs Suisse :رأسمال الشركة
Statistics

97-آب-25

Capital Trust S.A.

لوكسمبورجواز

1059

32,580,000 (thirty two millions five :رأسمال الشركة
hundred and eighty thousands) US Dolla
Societe d'investissement

97-آب-30

ICO Global Communicaionts Holdings BV

هولندٌة

1060

40,000 (forty thousands) Florint :رأسمال الشركة
hollandais
Travaux de telecommunication

118 من21 صفحة

تارٌخ التصرٌح
97-أٌلول-01

ًاسم الشركة بالالتٌن

رقم العلم والخبر

شرح الجنسٌة

Ferrostaal A.G.

المانٌة

1061

130,000,000 (one hundred thirty million) :رأسمال الشركة
US Dollar
Commerce de mineraux

97-أٌلول-04

Rabot Dutilleul Entreprise S.A.

فرنسٌة

1062

250,000 (deux cent mille) Francs :رأسمال الشركة
Francais
Entrepreneurs

97-أٌلول-10

United Distiller PLC

سكوتالندٌة

1063

200,000,000 (two hundred million ) :رأسمال الشركة
sterling

97-أٌلول-24

LaFarge S.A.

فرنسٌة

1064

2,360,075,150 (Milliard) de Francs :رأسمال الشركة
Francais
Industrialisation

97-أٌلول-24

Thyssen Hunnbeck GMBH

المانٌة

1065

116,000,000 deutsh mark :رأسمال الشركة
Services dans les materiaux de construcions

97-أٌلول-27

Levant Maritime Services SARL

رومانٌة

1066

17,000,000 de Lei soit l'equivalent de :رأسمال الشركة
10,113 US dollars
Transports en tout genre

97-تشرٌن األول-11

Societe industrielle de la Mer Morte

اردنٌة

1067

10,000 Dinar Jordanien :رأسمال الشركة
Industrie saliere

97-تشرٌن األول-11

Compania De Agroquimicos S.A.

اسبانٌة

1068

10,000,000 pesetas :رأسمال الشركة
Industrie Chimique d'engrais

118 من22 صفحة

تارٌخ التصرٌح

ًاسم الشركة بالالتٌن

رقم العلم والخبر

شرح الجنسٌة

97-تشرٌن األول-18

مصرٌة
اٌوبكو للمقاوالت المساهمة الحصرٌة

1069

61,000,000 Guinee egyptien :رأسمال الشركة

Contracting

97-تشرٌن األول-22

Cable News International INC

امٌركٌة

1070

10,000 US Dollars :رأسمال الشركة
Commercial News

97-تشرٌن األول-27

Intrafor

فرنسٌة

1071

10,000,000 Francs Francais :رأسمال الشركة

97-ًتشرٌن الثان-10

Herve S.A.

فرنسٌة

1072

40,256,000 Francs Francais :رأسمال الشركة
Batiment et construction

97-ًتشرٌن الثان-15

Biochemic GmbH

نمساوٌة

1073

450,000,000 Shilling Autrichien :رأسمال الشركة
Industrie biochimique

97-ًتشرٌن الثان-15

Groupe Actif S.A.

فرنسٌة

1074

250,000 Francs Francais :رأسمال الشركة
Service juridiques et autres pour entreprises

97-ًتشرٌن الثان-15

Charalambos Venetis Bakery Confectionery Industrila and commercial C

ٌونانٌة

1075

700,000,000 Drachma Greque :رأسمال الشركة
Bakery

97-ًتشرٌن الثان-24

Imation International B.V.

هولندٌة

1076

200,000 Guilders :رأسمال الشركة
Commerce et import de produit electriques et electroniques

97-ًتشرٌن الثان-24

سعودٌة
شركة حمد عٌد هللا الزامل واخوانه للتجارة والصناعة والمقاوالت

Commerce en gros d'equipements hospitaliers

118 من23 صفحة

1077

20,880,000 Rial Saoudien :رأسمال الشركة

تارٌخ التصرٌح
97-ًتشرٌن الثان-27

ًاسم الشركة بالالتٌن

رقم العلم والخبر

شرح الجنسٌة

ARSANA SRV

تشٌكوسلوفاكٌة

1078

100,000 Krown Tcheque :رأسمال الشركة
Commerce de marchandise

97-ًتشرٌن الثان-29

Armenian Airlines Company

ارمٌنٌا

1079

197,536 Drame Armenien :رأسمال الشركة
Airlines

97-كانون األول-03

Opere Pubbliche SPA

اٌطالٌة

1080

4,000,000,000 (four billions) Italian Lire :رأسمال الشركة
Contracting

97-كانون األول-15

Fortune Consultant Group INC

الجزر البرٌطانٌة العذراء

1081

50,000,000 US Dollar :رأسمال الشركة
Consulting in management

97-كانون األول-19

Arcif S.A.

رومانٌة

1082

896,800,000 LEI :رأسمال الشركة
Batiment

97-كانون األول-07

Orbit Productions Limited

الجزر البرٌطانٌة العذراء

1084

10,000 US Dollar :رأسمال الشركة
Cinematographie

97-كانون األول-10

Financial Instrument and Investment Cie

امٌركٌة

فاٌنشل انسترومنت اند انفسمتنت كوربورٌشن

1085

175,000 US Dollar :رأسمال الشركة

أمَّا موضوعها فً لبنان بشكل عام شركة متخصصة فً مواد و معدات االنشاءات

98-ًكانون الثان-17

Novartis Pharma Services Inc.

سوٌسرٌة

1086

100,000 Francs Suisse :رأسمال الشركة
Services et consultant pour produits pharmaceutiques

98-ًكانون الثان-17

Private joint- Stock Company Volgonefte khimmontazh

الروسٌة

1087

1,024,401,000 Rouble :رأسمال الشركة
Construction de batiment

118 من24 صفحة

رقم العلم والخبر
1088

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
فرنسٌة

تارٌخ التصرٌح

Alcatel Cable France

-23كانون الثانً98-

رأسمال الشركة1,000,000,000 Francs Francais :

1090

Toto SPA

اٌطالٌة

-05شباط97-

رأسمال الشركة10,000,000,000 Lire Italian :
Contactors

1091

Soletanche Bachy France S.A.

فرنسٌة

-11شباط97-

رأسمال الشركة153,000,000 Francs Francais :
Ingenieurie civil

1092

-26شباط98-

سعودٌة
البنك االهلً التجاري السعودي

رأسمال الشركة6,000,000,000 Rial Saoudien :

Banking

1093

Cegelec S.A.

فرنسٌة

-04آذار98-

رأسمال الشركة619,279,000 Francs Francais :

1094

Villeroy and Boch Luxembourg SARL

لوكسمبورجواز

-06آذار98-

رأسمال الشركة100,000,000 Flouks :
Commercialisation et production de ceramic

1095

-16آذار98-

كوٌتٌة

رأسمال الشركة1,000,000 Dinar Koweitien :

1096

الشركة الكوٌتٌة للتجهزات الؽذابٌَّة

Sika AG

سوٌسرٌة

-17آذار98-

رأسمال الشركة60,000,000 Francs Suisse :
Industry

1097

Taichi Company Ltd

ٌابانٌة

-27آذار98-

رأسمال الشركة48,000,000 Yen :
Import Export

صفحة 25من 118

تارٌخ التصرٌح
98-آذار-27

ًاسم الشركة بالالتٌن

رقم العلم والخبر

شرح الجنسٌة

Sefri Ingenieros S.A.

اسبانٌة

1098

20,000,000 Pesetas :رأسمال الشركة
Air Conditionning

98-آذار-27

Philips Projects BV

هولندٌة

1099

40,000 Florints :رأسمال الشركة
Ingenieurie electrique et electronique

98-نٌسان-10

Kajima Corporation

ٌابانٌة

2000

96,000,000,000 Yen :رأسمال الشركة
Contractors

98-نٌسان-01

Energo Projekt holding

ٌوؼسالفٌة

2001

162,460,437 Dinar Yougoslave :رأسمال الشركة
Montage d'entreprise, architecture de villes, ingenieurie et construction

98-نٌسان-03

Bank of Saudia and Netherland

سعودٌة

2002

420,000,000 Rial Saoudien :رأسمال الشركة
Banking Operation

98-نٌسان-16

Racti Art Production and Distribution

الجمهورٌة العربٌة المتحدة

2003

2,550,000 Dirham Emirats :رأسمال الشركة
Audio Visuel Production de film

98-أٌار-02

Dragomar SPA

اٌطالٌة

2004

20,000,000,000 Lire Italien :رأسمال الشركة
Construction de canalisation

98-أٌار-14

Solvay Pharmaceuticals GMBH

المانٌة

2005

30,000,000 Deutschmark :رأسمال الشركة
Industrie Pharmaceutic

98-أٌار-14

M.C. Lines Maritime Co. Limited

قبرصٌة

2006

25,000 Pounds Chypriote :رأسمال الشركة
Recherche et stastiques concernant les transports ferroviaire maritimes et aeriens

118 من26 صفحة

تارٌخ التصرٌح
98-أٌار-14

ًاسم الشركة بالالتٌن

رقم العلم والخبر

شرح الجنسٌة

L'Oreal SA

فرنسٌة

2007

676,062,160 Francs Francais :رأسمال الشركة
Produits Cosemetics

98-أٌار-19

Spie Enertrans

فرنسٌة

2008

340,614,300 Francs Francais :رأسمال الشركة
Contractors

98-أٌار-28

مصرٌة
شركة مجٌكوت للمقاوالت والتنمٌة

2009

15,000,000 Guinee Egyptien :رأسمال الشركة

Contractors

98-حزٌران-04

Pab Nord SA

فرنسٌة

2010

38,869,100 Francs Francais :رأسمال الشركة

98-حزٌران-17

EMI Music Arabia

االمارات العربٌة

2012

1,000,000 Dirham :رأسمال الشركة
Audio Tape selling

98-حزٌران-17

Private Financial Services LTD

برٌطانٌة

2013

25002 Livre Sterling :رأسمال الشركة
Commerce de materiaux de construction

98-حزٌران-17

Temenos Middle East Limited

قبرصٌة

2014

10,000 Pounds Chypriote :رأسمال الشركة
Affaires Commercialles

98-حزٌران-17

Construction Industrielles, Touristiques et Civiles

رومانٌة

2015
45,508,500 Lei :رأسمال الشركة

Contracting

98-تموز-16

Elf Aquitaine Gaz International

فرنسٌة

2016

250,000 Francs Francais :رأسمال الشركة
Anything related to gas

118 من27 صفحة

تارٌخ التصرٌح
98-تموز-20

ًاسم الشركة بالالتٌن

رقم العلم والخبر

شرح الجنسٌة

Medistar Internation Corporation

امٌركٌة

2017

10,000 USDollar :رأسمال الشركة
Societe Immobiliere

98-تموز-28

Glaxo Welcome Export Limited

برطانٌة

2018

1,000 Livre Sterling :رأسمال الشركة
Pharmaceutical products

98-آب-08

اردنٌة
شركة دردري وكٌل والزٌن

2019

140,000 Dinar Jordanien :رأسمال الشركة

Fabrication de pates

98-آب-08

Caisse Centrale de Reassurance (CCR)

فرنسٌة

2020

300,250,000 Francs Francais :رأسمال الشركة
Reinsurance

98-آب-18

Pak Pas Pak Insaat Ve Tesisat A.S.

تركٌة

2021

1,000,000 Livre Turque :رأسمال الشركة
Commerce d'equipements electriques

98-آب-18

Pirelli General PLC

برطانٌة

2022

150,000,000 Livres Sterling :رأسمال الشركة
Contractors

98-آب-24

Sensormatic Middle East, Inc

امٌركٌة

2023
10 US Dollar :رأسمال الشركة

Securite Electronique
Electronic Security

98-آب-26

Booz Allen & Hamilton Ltd (Lebanon)

امٌركٌة

2024

25,000 US Dollars :رأسمال الشركة
Statistiques et etudes en tous genres

98-آب-26

Creatives Associates International INC

امٌركٌة

2025

1,000 US Dollars :رأسمال الشركة
Affaires Sociales

118 من28 صفحة

تارٌخ التصرٌح
98-أٌلول-01

ًاسم الشركة بالالتٌن

رقم العلم والخبر

شرح الجنسٌة

Flight Ware Ltd

امٌركٌة

2026

30,000 US Dollars :رأسمال الشركة
Computer Business

98-أٌلول-01

Amec Construction Limited

برٌطانٌة

2027

40,000,000 Livres Sterling :رأسمال الشركة
Construction

98-أٌلول-07

Tellabs OY

فنلندٌة

2028

65,000,000 Mark Finlandais :رأسمال الشركة
Electronique et fabrication d'equipements electroniques

98-أٌلول-15

Mediterranean Container Lines S.A.

بانامٌة

.م.مٌدٌترانٌان كونتاٌنر ال ٌنز ش

2029

10,000 US Dollars :رأسمال الشركة

..... أمَّا موضوعها فً لبنان تعهد اعمال الصٌد والتصنٌع و معالجة و شراء و بٌع المنتجات البحر واستٌرادها و تصدٌرها اضافة الى أي منتوجات مشابهة لها الخ

98-أٌلول-15

Kolnische Ruckversicherungs Gesellschaft

المانٌة

2030

93,000,000 Deutschmark :رأسمال الشركة
Reinsurance

98-أٌلول-21

Gillette U.K. Lmtd

برطانٌة

2031

6,450,000 Livres Sterling :رأسمال الشركة
Ingenieurie mecanique en tous genre, Fabrication et distribution des lames de rasages

98-أٌلول-21

Deloitte & Touche (ME)

قبرصٌة

2032

3,000 Pound Chypriote :رأسمال الشركة
Etudes et consultations comptables

98-تشرٌن األول-10

Sens (Solidarity Engineering systems) Ltd

جزر الكاٌمن

2033
10 US Dollars :رأسمال الشركة

Informaticien

98-تشرٌن األول-10

Impex SRL Damonte Costru Zioni

اٌطالٌة

2034

20,000,000 Lires Italiennes :رأسمال الشركة
Fabrication de Machine et Equipements Classe 29

118 من29 صفحة

تارٌخ التصرٌح
98-تشرٌن األول-15

ًاسم الشركة بالالتٌن

رقم العلم والخبر

شرح الجنسٌة

E. Pihl & Sons AS

دانمركٌة

2035

28,000,000 Krown Danois :رأسمال الشركة
Ingenieurie civil et contracting

98-تشرٌن األول-15

Hoj Gaard & Schultz A/S

دانمركٌة

2036

225,000,000 Krown Danois :رأسمال الشركة
Contactors

98-تشرٌن األول-27

McDonald's Restaurant of Illinois Inc

امٌركٌة

2037

1,000 US Dollars :رأسمال الشركة
Restaurants

98-ًتشرٌن الثان-03

Nuova Cavaglia SPA

اٌطالٌة

2038

432,080,000 Lire Italienne :رأسمال الشركة
Constructions de voies ferroviaires

98-ًتشرٌن الثان-11

Arara Establishment

سوٌسرٌة

2039

30,000 Francs Suisses :رأسمال الشركة
Consultants

98-ًتشرٌن الثان-11

Societe Faycal Sultan El Ayss and Associate- International Consultant

كوٌتٌة

2040

100,000 Dinar Koweitien :رأسمال الشركة
Consulting

98-ًتشرٌن الثان-28

Cicero Pietro SAS&C di Cicero Pietro

اٌطالٌة

2041

300,000,000 Lires Italiens :رأسمال الشركة
Contractors

98-ًتشرٌن الثان-30

اٌران
شركة المكانب النجاربة خارج البالد المساهمة

2042

12,000,000 Rial Iranien :رأسمال الشركة

Services pour entreprises

98-كانون األول-03

Cami-GMC

فرنسٌة

2043

17,642,400 Francs Francais :رأسمال الشركة
Fabrication de peinture et produits chimiques

118 من30 صفحة

رقم العلم والخبر
2044

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
كندٌة

تارٌخ التصرٌح

Northern Telecom Global corporation

-11كانون األول98-

رأسمال الشركة2,820,000 Dollars Canadiens :
Telecommunication

2045

Banque Nationale du Canada

كندٌة

-12كانون األول98-

رأسمال الشركة1,701,000,000 US Dollars :
Banking

2046

Necso Entrecanales Cubiertas S.A.

اسبانٌة

-26تشرٌن الثانً98-

رأسمال الشركة10,000,000 Pesetas :
Investment in constructions

2047

Novartis Agro Services AG

سوٌسرٌة

-12كانون األول98-

رأسمال الشركة100,000 Francs Suisses :
Services pour entreprises dans le domaine des produits chimiques

2048

-22كانون األول98-

مصرٌة
شركة المقاولون العرب )عثمان احمد عثمان وشركاه(

رأسمال الشركة200,000,000 Guinees Egyptiennes :

أمَّا موضوعها فً لبنان جمٌع انواع المقاوالت والصناعات الهندسٌة المرتبطة لها االبنٌة

2049

Banque Nationale du Canada

كندٌة

-02كانون األول98-

رأسمال الشركة1,701,000,000 US Dollars :
Banking

2050

Syntelabo Groupe

فرنسٌة

-29كانون الثانً99-

رأسمال الشركة195,957,000 Francs Francais :
Activites pour la sante humaine et veterinaire

2118

-02حزٌران00-

اردنٌة
مركز دراسات الشرق األوسط ذ.م.م.

رأسمال الشركة 30000 :دٌنار أردنً

القٌام بدراسات وأبحاث واستشارات

2119

Angelica Shipping & Trading Co., S.A.

ٌابانٌة

-08حزٌران00-

رأسمال الشركة 200.000 :دوالر امٌرٌك
شراء وإنشاء وبناء السفن واألحواض واألرصفة وكل ما ٌتعلق بها .وبشكل عام النقل البحري

صفحة 31من 118

رقم العلم والخبر
2120

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
هولندٌة

تارٌخ التصرٌح

Network Appliance B.V.

-28حزٌران00-

رأسمال الشركة 200.000 :ؼٌلدر هولندي
إن موضوع ا لشركة هو تقدٌم خدمات الدعم والتسوٌق المتعلقة بمنتجات الكومبٌوتر.أما موضوعها فً لبنان :فهو مكتب تمثٌل ٌحمل اسم Network Appliance Lebanon Representative Office

2121

Aventis Pharma International S.A.

فرنسٌة

-28حزٌران00-

رأسمال الشركة 000،000،450 :فرنك فرنسً
إن موضوع ا لشركة هو المنتجات الكٌماوٌة والبٌولوجٌة ذات االستعمال الصٌدالنً والصناعً والؽذابً.
أما موضوعها فً لبنان :فهو مكتب تمثٌل ٌحمل اسم ”Aventis Pharma International S.A. “Representative Office

2122

-05تموز00-

كوٌتٌة
كٌربً الكوٌت للمبانً الحدٌثة )ش.م .كوٌتٌة مؽفلة(

رأسمال الشركة 5.000.000 :دٌنار كوٌتً

إن موضوع الشركة هو تصمٌم وصناعة وتسوٌق المبانً والهٌاكل الفوالذٌة ومشتقاتها.
أما موضوعها فً لبنان :فهو مكتب تمثٌل فقط

2123

Le Bridge Corporation Limited

برٌطانٌة

-05تموز00-

رأسمال الشركة2.000 :
 2.000.000دوالر أمٌركً
إن موضوعها بشكل عام هو التجارة .أما موضوعها فً لبنان :فهو مكتب تمثٌل فقط

فرنسٌة

Primecorp Finance S.A.

2124

رأسمال الشركة 3.000.000 :فرنك فرنسً

برٌمكور فٌنانص ش.م.

-14تموز00-

إن موضوعها بشكل عام هو وساطة تجارٌة ،أما موضوعها فً لبنان :فهو مكتب تمثٌل فقط

2125

برٌطانٌة

Golden Arrow International Plc. Limited by shares

رأسمال الشركة 50.000 :جنٌه إسترلٌنً

-14تموز00-

ؼولدن آرو انترناشٌونال بً.ال.سً شركة محدودة باالسم
استٌراد وتصدٌر وتجارة عامة وشحن

2126

American Express Bank Ltd.

امٌركٌة

رأسمال الشركة 000،202 ،000 :دوالر أمٌركً

-01آب00-

أمٌركان إكسبرس بنك لٌمتد
إن موضوع الشركة هو األعمال المصرفٌة

2127

Sanofi – Synthelabo Groupe S.A.

فرنسٌة

-05آب00-

رأسمال الشركةٌ 576،216،26 :ورو
ان موضوع الشركة هو جمٌع العملٌات التجارٌة والصناعٌة والمالٌة

2128

كوٌتٌة

رأسمال الشركة 10,000,000 :دٌنار كوٌتً

-21آب00-
الؽانم انترناشٌونال للتجارة العامة والمقاوالت فإاد محمد ثنٌان الؽانم وأوالده ذ.م.م.
تجارة عامة ومقاوالت

صفحة 32من 118

رقم العلم والخبر

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
امٌركٌة

2129

تارٌخ التصرٌح

Soft Drink Services Company

رأسمال الشركة 10000 :دوالر أمٌركً

-31آب00-

سوفت درٌنك سرفٌسز كومبانً
القٌام بدراسة نشاطات وابحاث بالنسبة لجمٌع اطوار واشكال االنتاج والتعببة فً القنانً  ،وتوزٌع المشروبات الؽازٌة

2130

ODISSEE

فرنسٌة

رأسمال الشركةٌ 38,200 :ورو

-31آب00-

اودٌسً ش.م.م.
دراسات واستشارات هندسٌة وتدرٌب على االشؽال

2131

Leman Commodities S.A.

سوٌسرٌة

رأسمال الشركة 100,000 :فرنك سوٌسري

لٌمان كومودٌتٌز ش.م.

فرنسٌة

DISTIMEX s.a.r.l.

-20أٌلول00-
تجارة المواد األولٌة

2132

-07تشرٌن األول00-

رأسمال الشركة 50000 :فرنك فرنسً
كافة العملٌات التجارٌة المالٌة المنقولة وؼٌر المنقولة واستثمار وإنشاء مإسسة تجارٌة موضوعها شراء وبٌع كافة المنتوجات التجمٌلٌة وعالمات العطورات

2133

فرنسٌة

France Telecom Transmissions Audiovisuelles Globe Cast Middle East

-04تشرٌن األول00-

رأسمال الشركةٌ 200،865،102 :ورو
جمٌع النشاطات واالتصاالت التقنٌة والمعلوماتٌة والبصرٌة

2134

المانٌة

The Bankgesellschaft Berlin Aktiengesellschaft

-07تشرٌن األول00-

رأسمال الشركةٌ 222،507،557 :ورو
إجراء عملٌات بنكٌة باستثناء توظٌؾ األموال وكافة أنواع األعمال التجارٌة

2135
رأسمال الشركة:

Cisco Systems Management B.V.

هولندٌة

-19تشرٌن األول00-

 000،200ؼٌلدر هولندي
إن موضوع الشركة هو تؤسٌس الشركات  -اقتراض األموال وتسهٌلها  -اكتساب األموال المنقولة – تقدٌم الخدمات .أما موضوعها فً لبنان  :فمكتب تمثٌل فقط.

2136

Aregon Ltd.

برمودٌة

رأسمال الشركة 12000 :دوالر أمٌركً

-31تشرٌن األول00-

أرٌجون لٌمتد
كل ما ٌتعلق بؤعمال الكومبٌوتر .أما موضوعها فً لبنان  :فمكتب تمثٌل فقط.

2137

Global Sports Partners Consulting Ltd.

قبرصٌة

رأسمال الشركة 10000 :لٌرة قبرصٌة

-31تشرٌن األول00-

ج.أس.ب .كونسالتنػ لٌمتد
تهتم بكل ما ٌتعلق بالرٌاضة .أما موضوعها فً لبنان :فمكتب تمثٌل فقط.
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شرح الجنسٌة
برازٌلٌة

تارٌخ التصرٌح

Young Future Entertainment Ltd

رأسمال الشركة 50000 :دوالر أمٌركً

-02تشرٌن الثانً00-

شباب المستقل
شراء وبٌع ورهن عقارات .أما موضوعها فً لبنان :فمكتب تمثٌل فقط.

2139

Aregon Ltd.

برمودٌة

رأسمال الشركة:

-11تشرٌن الثانً00-

أرٌجون لٌمتد

تؤمٌن خدمات النفاذ الى شبكة اإلنترنت وتوفٌر معلومات تجارٌة على الشبكة وتصمٌم المواقع علٌها وتطوٌرها والقٌام ببحوث تسوٌقٌة وكل ما ٌتعلق بها .أما موضوعها فً لبنان  :فمكتب تمثٌل فقط.

2140

-15تشرٌن الثانً00-

سعودٌة
صروؾ للتنمٌة التجارٌة المحدودة

رأسمال الشركة 500000 :ألؾ لاير سعودس

شراء األراضً وإقامة المبانً علٌها واستثمارها ،مقاوالت وتجارة الجملة فً قطع السٌارات ولوازمها .أما موضوعها فً لبنان  :فمكتب تمثٌل فقط.

2141

Capital Intelligence (Cyprus) Limited

قبرصٌة

-13كانون األول00-

رأسمال الشركة 250,000 :جنٌه قبرصً
استثمار وخدمات وأعمال تحرٌر ونشر وإعالنات .أما موضوعها فً لبنان  :فمكتب تمثٌل فقط

2142

المانٌة

Euroimmun Institut Fur experimentelle Immunologie GmbH

رأسمال الشركة 200,000 :مارك ألمانً

-13كانون األول00-

اوٌرومون معهد لعلم المناعة الطبٌة اإلختٌارٌة
تشؽٌل مختبر أبحاث وكشؾ كٌمٌابً.أما موضوعها فً لبنان  :فمكتب تمثٌل فقط.

2143

Oberthur Card Systems S.A

فرنسٌة

رأسمال الشركةٌ 64،828،450 :ورو

-13كانون األول00-

اوبرتور كارد سٌستمز ش.م.

تصنٌع وسابط تخزٌن البٌانات والسٌما البطاقات البالستٌكٌة وبطاقات التخزٌن والبطاقات ذات المصالح .أما موضوعها فً لبنان  :فمكتب تمثٌل فقط ٌعمل تحت اسم Liban Bureau de Representation
- Oberthur Card Systems

2144

سعودٌة

رأسمال الشركة 25000000 :لاير سعودي

-13كانون األول00-
المخازن الكبرى التجارٌة المحدودة )ذات مسإولٌة محدودة(

تجارة الجملة والتجزبة – وكاالت تجارٌة – إدارة فنادق ومطاعم – خدمات تعببة وتؽلٌؾ – خدمات تعلٌم وتدرٌب نسابً على التدبٌر المنزلً – تؤجٌر مخازن جافة ومب ّردة.

2145

-13كانون األول00-

سعودٌة
مجموعة العبٌكان لالستثمار الصناعً

رأسمال الشركة 80000000 :لاير سعودي

التؽلٌؾ إلنتاج علب الكرتون .أما موضوعها فً لبنان  :فمكتب تمثٌل فقط.

2146

Pirelli Cables and Systems S.A.

سورٌة

رأسمال الشركة 500000 :فرنك سوٌسري

-18كانون األول00-

بٌرٌللً كابلز أند سٌستمز ش.م.
بٌع وشراء الكبالت لالتصاالت وكابالت للطاقة.
أما موضوعها فً لبنان  :فمكتب تمثٌل فقط.
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شرح الجنسٌة
بانامٌة

تارٌخ التصرٌح

Realand Inc.

رأسمال الشركة 10000 :دوالر أمٌركً

-19كانون الثانً01-

رٌلند إنك.
هً شركة عقارٌة.
أما موضوعها فً لبنان  :فمكتب تمثٌل فقط.

2148

Ballast Nedam Baggeren B.V.

هولندٌة

-24كانون الثانً01-

رأسمال الشركة 20000000 :ؼٌلدر هولندي
إن موضوع الشركة بشكل عام هو القٌام بؤعمال الحفر ورفع الرمال وتحضٌر الطرقات والمشاركة فً إدارة وتموٌل أعمال وشركات أخرى

2149

International Herald Tribune

فرنسٌة

-31كانون الثانً01-

رأسمال الشركة 1200000 :فرنك فرنسً
نشر جرٌدة فً اللؽة اإلنكلٌزٌة باإلضافة الى األعمال التجارٌة والصناعٌة والمالٌة.
أما موضوعها فً لبنان :فمكتب تمثٌل فقط

2150

امٌركٌة

(EEIS) Ecology and Environment International Services Inc.

-02شباط01-

رأسمال الشركة 1000 :دوالر أمٌركً
تقدٌم كل أنواع االستشارات والخدمات البٌبٌة.
أما موضوعها فً لبنان :فمكتب تمثٌل فقط.

2151

امٌركٌة

Energizer Middle East and Africa Limited

رأسمال الشركة 1000000 :دوالر أمٌركً

-19شباط01-

إنرجاٌزر مٌدل إٌست أند أفرٌكا المحدودة

تهدؾ الشركة الى تنسٌق جهود المبٌعات والتسوٌق لمنتجاتها من البطارٌات والمصابٌح من الماركات التالٌة Eveready، Ultrex، Energizer، Ucar:و.Berec
أما موضوعها فً لبنان :فمكتب تمثٌل فقط

2152

Stargate Cyber Active Limited

برازٌلٌة

رأسمال الشركة 50000 :دوالر أمٌركً

-19شباط01-

ستارؼٌت ساٌبر أكتٌؾ المحدودة
عقارات ،تجارة ،استثمار بناء ،وإنشاءات

2153

سعودٌة

رأسمال الشركة 10000000 :لاير سعودي

-22شباط01-
أبناء عبد هللا عبد المحسن الخضري ألصحابها فوزي الخضري وشركاه )الخضري للمقاوالت(
مقاوالت البناء واإلنشاءات العامة وأعمال النظافة والتشجٌر

2154

Elaph Publishing Limited

برٌطانٌة

رأسمال الشركة 1000000 :لٌرة انكلٌزٌة

-01آذار01-

إلؾ ببلٌشٌنػ لٌمتد
إن عمل الشركة بشكل عام هو توفٌر خدمات اإلعالن والتسوٌق والنشر بكافة أشكاله.
أما موضوعها فً لبنان :فمكتب تمثٌل فقط

2155

Pierre fabre Dermo-Cosmetique

فرنسٌة

رأسمال الشركة 150550530 :قرنك فرنسً

-15آذار01-

بٌار فابر درمو كوسمتٌك
إن موضوعها بشكل عام هو صناعة وتروٌج مستحضرات طبٌة خاصة بالعناٌة بالبشرة.
أما موضوعها فً لبنان :فمكتب تمثٌل فقط ٌكون تقنً وعلمً بالمعنى الحصري باستثناء أي نشاط تجاري
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شرح الجنسٌة
كندٌة

تارٌخ التصرٌح

Uflyonline

رأسمال الشركة 100 :دوالر أمٌركً

-15آذار01-

االسم التجاري لشركة .Canada Inc 3581497
موضوعها بشكل عام هو تسوٌق السفر والنقل.
أما موضوعها فً لبنان :فمكتب تمثٌل فقط.

2157

Les Laboratoires Servier

فرنسٌة

رأسمال الشركة 190,700,405 :فرنك فرنسً

-09نٌسان01-

مختبرات سرقٌـه
عملٌات صناعٌة وتجارٌة متعلقة مباشرة او ؼٌر مباشرة باستثمار مختبرات المواد الكٌماوٌة والصٌدالنٌة.أما موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2158

Electrosteel Castings Limited

هندٌة

رأسمال الشركة /20 :كرور )الكرور ٌساوي  10ملٌون روبٌه(

-09نٌسان01-

الكتروستٌل كاستٌنؽز المحدودة
صناعة وتجارة وسباكة وهندسة مٌكانٌكٌة وإنشاءات ومناجم وتكرٌر .أما موضوعها فً لبنان  :فمكتب تمثٌل فقط

2159

IMS AG

سوٌسرٌة

-21نٌسان01-

رأسمال الشركة 2330000 :فرنك سوٌسري
جمع المعلومات واالحصاءات فً
كافة المٌادٌن و خاصة الطب والصٌدلة اما موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط

2160

فرنسٌة

La Société Nouvelle Des Etablissements Braquier

-11نٌسان01-

رأسمال الشركةٌ 30500 :ورو
مكتب تمثٌل فقط هدفه العالقات مع السلطات اللبنانٌة والعربٌة واألفراد والمإسسات فً هذه البلدان

قطرٌة

Qatar Airways

رأسمال الشركة 71,900,000 :ربال قطري

الخطوط الجوٌة القطرٌة ذات مسإولٌة محدودة

2161

-21نٌسان01-

ان موضوع الشركة هو نقل جوي للركاب والبضابع والحٌوانات – شحن  ،شراء ،
واستثمار طابرات  ،تسوٌق – خدمات جوٌة – مكاتب سٌاحٌة فنادق

2162

سعودٌة

رأسمال الشركة 25000 :لاير سعودي

-04أٌار01-
مإسسة القبضة للتجارة لصاحبتها األمٌرة عهود بنت خالد آل سعود
تجارة الجملة فً بٌع وتسوٌق مواد ولوازم ومعدات الدٌكور واألقمشة واأللبسة الجاهزة ولوازم التجمٌل والمصوؼات واألحذٌة

2163

Somfi Middle East Company Limited

قبرصٌة

-04أٌار01-

رأسمال الشركة 72000 :باوند قبرصً
تجارة عامة – استٌراد – تصدٌر – تصنٌع

2164

Giat Industries

فرنسٌة

-08أٌار01-

رأسمال الشركة 401،735،600 :فرنك فرنسً
كافة العملٌات المتعلقة بتطبٌق التقنٌات المٌكانٌكٌة واإللكترونٌة والنظرٌة والمابٌة المختلطة والكٌمٌابٌة والتقنٌات المتفرعة عنها أو المرتبطة بها
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اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة

تارٌخ التصرٌح
-21أٌار01-

سورٌة
العامة للبناء

رأسمال الشركة 570544000 :لٌرة سورٌة

المقاوالت واإلنشاءات

2166

-23أٌار01-

االمارات العربٌة
الماسة للتوزٌع ش.م.ح.

رأسمال الشركة 000،200،1 :درهم اماراتً

تجارة أجهزة وبرامج الكومبٌوتر ومعدات االتصاالت والمعدات اإللكترونٌة.

2167

AR-AM Medical Services L.C.C.

امٌركٌة

-09حزٌران01-

رأسمال الشركة /50,000 / :د.أ .فقط خمسون ألؾ دوالر أمٌركً
التجارة والصناعة.

2168

"Joint-Stock Company "Stroytransgaz

الروسٌة

رأسمال الشركة 55,000,000 :روبل

-16حزٌران01-

االشركة لمؽفلة "ستروي ترانس ؼاز"
خدمات فً مجال بناء وتشٌٌد المنشآت فً قطاع النفط والؽاز

2169

TUV Hellas (RW TUV) S.A.

ٌونانٌة

-25حزٌران01-

رأسمال الشركة 30000000 :دراخما
تقدٌم الخدمات كتفتٌش التجهٌزات الصناعٌة ومراقبة تؤمٌن الجودة وإنشاء مدارس للتعلٌم المهنً

2170

Duravit Aktiengesellschaft

المانٌة

-25حزٌران01-

رأسمال الشركةٌ 12480000 :ورو
إنتاج وتسوٌق المنتجات من كافة أنواع السرامٌك والمواد الصناعٌة األخرى ومنتجات ثانوٌة

2171

Solid Investment Holdings Limited

الجزر البرٌطانٌة العذراء

رأسمال الشركة 50,000 :دوالر أمٌركً

-13تموز01-

سولٌد انفستمنت هولدٌنؽز لٌمتد
استثمار تجاري وعقاري ومالً.

2172

Valerios Tsoumpas & Partner co.

اردنٌة

رأسمال الشركة /100,000 / :دٌنار أردنً فقط مبة ألؾ دٌنار أردنً ال
ؼٌر.

-14تموز01-

تشومبس فالٌرٌوس وشرٌكته
استٌراد وتصدٌر

2173

Agha Establishments (Cyprus) Limited

قبرصٌة

رأسمال الشركة 25,000 :لٌرة قبرصٌة

-21تموز01-

مإسسات آؼا )قبرص( لٌمتد
تجارة – صناعة – تدرٌب موظفٌن وعمال – توظٌؾ – بناء.
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شرح الجنسٌة
تركٌة

تارٌخ التصرٌح

Basf Türk Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi

-23تموز01-

رأسمال الشركة 76,500,000,000 :لٌرة تركٌة
االنتاج ،التصنٌع ،التسوٌق ،عملٌات البٌع ،تصدٌر واستٌراد كافة أنواع مواد الخام ،األدوٌة.

2175

American Computer Systems, Inc.

امٌركٌة

-11آب01-

رأسمال الشركة 20,000 :دوالر أمٌركً
إن الموضوع األساسً للشركة هو بٌع وتركٌب أنظمة الكمبٌوتر.

2176

)Intec Telecom Systems ( France

فرنسٌة

رأسمال الشركة 50,000 :فرنك فرنسً

-11آب01-

انتك تٌلٌكوم سٌستمز ) فرنسا (
إن موضوعها بشكل عام هو شراء وبٌع واإلتجار اللوجستً وبرامج المعلوماتٌّة.

2177

بحرٌنٌة

رأسمال الشركة 100,000 :دوالر أمٌركً

Mindshare Middle East and North Africa (MENA), Bahrain Exempt Joint

-16آب01-

ماٌندشٌر – الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا مٌنا ش.م.ب) .معفاة(
إنّ موضوع الشركة بشكل عام هو المساهمة فً رأس مال شركات أخرى ،امتالك وإدارة براءات االختراع.

2178

Heya TV S.A.

بانامٌة

رأسمال الشركة150,000 :دوالر أمٌركً

-06أٌلول01-

هٌا تً .فً .ش.م.
بث تلفزٌونً أرضً وفضابً وامتالك استودٌوهات.

2179

Kenzo Parfums S.A.

فرنسٌة

رأسمال الشركة 25,000,000 :ملٌون فرنك فرنسً

-06أٌلول01-

كنزو بارفان
إن موضوع الشركة بشكل عام هو كل ما له عالقة بالموضة واأللبسة والزٌنة وملحقاتها.

2180

هولندٌة

Nike European Operations Netherlands B.V.

-20أٌلول01-

رأسمال الشركة 10,000,000 :فلورٌن هولندي
تجارة وتوزٌع مالبس وأدوات ولوازم الرٌاضة

سوٌدٌة

TAC AB

2181

رأسمال الشركة 20,000,000 :ملٌون سٌك

تاك أب

-20أٌلول01-

تطوٌر وتصنٌع وتسوٌق المنتجات واألنظمة لمراقبة وتعٌٌر التدفبة والتهوبة.

2182

اردنٌة

رأسمال الشركة 100,000 :دٌنار أردنً

-02تشرٌن األول01-
نوبل للتجارة المساهمة الخصوصٌّة ذات المسإولٌة المحدودة
إن موضوع الشركة بشكل عام هو استٌراد وتصدٌر ،تسوٌق وتجارة عامّة
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شرح الجنسٌة
سوٌسرٌة

تارٌخ التصرٌح

Würth Holding GmbH

-10تشرٌن األول01-

رأسمال الشركة 180,000 :فرنك سوٌسري
إن موضوع الشركة بشكل عام هو تجارة واستٌراد وتصدٌر.

2184

Tianjin Tianshi Biological Development Co., LTD.

صٌنٌة

-10تشرٌن األول01-

رأسمال الشركة 10,000,000 :دوالر أمٌركً
إن موضوع الشركة بشكل عام هو انتاج وبٌع مواد ؼذابٌّة ص ّحٌّة وأطعمة بٌولوجٌّة واألسبلة التكنولوجٌّة والخدمة والتدرٌب المرافقة لها

2185

-26تشرٌن األول01-

الكوٌتٌة
السدٌر للتجارة العامّة والمقاوالت – طارق بدر سالم المطوع وشركاه ) ش.ذ.م.م( .

رأسمال الشركة 700,000 :دٌنار كوٌتً

إن موضوع الشركة بشكل عام هو التجارة العامّة واإلستٌراد والتصدٌر والقٌام بؤعمال المقاولة.

2186

Rasd Limited

Channel Islands

رأسمال الشركة 10,000 :جٌنٌه إسترلٌنً

-01تشرٌن الثانً01-

راسد المحدودة
التجارة واإلستٌراد والتصدٌر والخدمات

2187

S. C. Johnson Company Limited

قبرصٌة

-01تشرٌن الثانً01-

رأسمال الشركة 100,000 :لٌرة قبرصٌة
التجارة العامّة واإلستٌراد والتصدٌر والبناء والخدمات

2188

International Hotels Supplies, LLC.

امٌركٌة

-24تشرٌن الثانً01-

رأسمال الشركة 000،000،1 :ملٌون دوالر أمٌركً
تجهٌز المنتجعات الترفٌهٌَّة ومالعب الؽولؾ فً الوالٌات المتحدة وفً العالم أجمع.

2189

Royal Regency International Hotels, Inc.

امٌركٌة

-24تشرٌن الثانً01-

رأسمال الشركة 000،000،1 :ملٌون دوالر أمٌركً ال ؼٌر
تملّك أو بناء أو تصمٌم أو تجهٌز أو إدارة الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم والمنتجعات الترفٌهٌَّة والكازٌنوهات ومالعب الؽولؾ والمارٌنا ،فً الوالٌات المتحدة وفً العالم أجمع.

2190

ENEL Produzione S. p. A.

اٌطالٌة

-24تشرٌن الثانً01-

رأسمال الشركة 000،000،000،1 :ملٌار لٌر إٌطالً
إنتاج الطاقة الكهربابٌَّة .

2191

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة 000،150 :دوالر أمٌركً ال ؼٌر

Air gulf Falcon. FZE

-01كانون األول01-

طٌران صقر الخلٌج م.م.ح ) .أٌر جلؾ فالكون – م.م.ح( .
التجارة العامَّة واالستٌراد والتصدٌر وؼٌرها من النشاطات المتعلقة بإنشاء مإسسَّة فً المنطقة الحرَّ ة لمطار الشارقة الدولً ،وتسٌٌر خطوط الطٌران.

صفحة 39من 118

رقم العلم والخبر
2192

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
اٌطالٌة

" IntesaBci S.p.A." Banca Intesa Banca Commerciale Italiana S.p.A.

تارٌخ التصرٌح
-08كانون األول01-

رأسمال الشركة / 000،393،293،836،5 / :لٌر إٌطالً
كلفة األعمال المصرفٌَّة

2193

-22كانون الثانً02-

سورٌة
الشركة الف ِّنٌَّة التجارٌَّة ) شركة تضامنٌَّة (

رأسمال الشركة / 000،500 / :ل.س .فقط خمسمابة ألؾ لٌرة سورٌَّة ال
ؼٌر

تجارة األجهزة اإللكترونٌَّة والكهربابٌَّة والتجهٌزات والمعدَّات الصناعٌَّة والتجارٌَّة والمكتبٌَّة والسٌَّارات وتؤجٌرها وقطع التبدٌل.

2194

Tsircon Company Limited

قبرصٌة

-22كانون الثانً02-

رأسمال الشركة /000،300/ :جنٌه قبرصً فقط ثالثماٌة ألؾ جنٌه
قبرصً ال ؼٌر.
تجارة عامَّة واستٌراد وتصدٌر ووساطة ونقل بحري وتجارة سفن…

2195

Star Abroad Limited

قبرصٌة

-22كانون الثانً02-

رأسمال الشركة /000،10/ :جنٌه قبرصً فقط عشرة آالؾ جنٌه
قبرصً ال ؼٌر.
النشر ،اإلعالم ،بٌع الكتب والقرطاسٌَّة ،تجارة آالت الطباعة ،استشارات واستثمار عقاري صناعً.

2196

Kraft Foods Middle East & Africa Limited

برٌطانٌة

-22كانون الثانً02-

رأسمال الشركة /000،1/ :جنٌه إسترلٌنً فقط ألؾ جنٌه إسترلٌنً ال
ؼٌر.
استثمار واستٌراد وتصنٌع وتجارة المواد الؽذابٌَّة وتسوٌقها بصورة خاصَّة فً بلدان الشرق األوسط وأفرٌقٌا.

2198

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة / 000،000،15 / :د .أ .فقط خمسة عشر ملٌون دوالر
أمٌركً ال ؼٌر.

-28كانون الثانً02-
زٌن للخدمات اإلعالمٌَّة االسم التجاري :تلفزٌون زٌن منطقة حرَّ ة ذ.م.م.
إنتاج اإلرسال التلفزٌونً

2199

Mid – Contracting Ltd. Jordan

اردنٌة

رأسمال الشركة / 000،000،2 / :د .أ .فقط ملٌونً دٌنار أردنً ال ؼٌر.

-13شباط02-

األوسط للمقاوالت ذات المسإولٌَّة المحدودة
إن موضوع الشركة بشكل عام هو أشؽال مقاوالت وتعهُّدات.

2200

Borouge Pte. Ltd.

سنؽافورٌة

-16شباط02-

رأسمال الشركة / 000،000،8 / :د .أ .فقط ثمانٌة مالٌٌن دوالرأمٌركً
ال ؼٌر.
تروٌج وتسوٌق وبٌع منتجات الـ  Polyethyleneوؼٌرها من منتجات الشركة.

صفحة 40من 118

رقم العلم والخبر
2201

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
سعودٌة

تارٌخ التصرٌح
-25شباط02-

رأسمال الشركة / 000،100 / :فقط مابة ألؾ لاير سعودي ال ؼٌر.

مإسَّسة األعمال التجارٌَّة لصاحبها عبد العزٌز محمد العرٌفً
مقاوالت عامَّة للمبانً وشبكات المٌاه والكهرباء والهاتؾ والطرقات.

2202

Kodak Limited

برٌطانٌة

-25شباط02-

رأسمال الشركة / 000،000،180 / :فقط مابة وثمانٌن ملٌون باوند
إنكلٌزي ال ؼٌر.
بشكل عام.
تولًِّ إدارة وأعمال صانعً وتجَّار المنتجات الفوتوؼرافٌَّة والتصوٌرٌَّة ،استثمار
ٍ

2203

OTV S.A.

فرنسٌة

-27شباط02-

رأسمال الشركةٌ / 150،345،15 / :ورو
العملٌَّات التجارٌَّة والصناعٌَّة المتعلِّقة فً المجال الخاصِّ أو فً استثمار المرافق العامَّة وجمٌع األعمال الصحِّ ٌَّة ومعالجة وتطهٌر المٌاه والنفاٌات.

2204

-25آذار02-

اردنٌة
الشرق األقصى العالمٌَّة البترولٌَّة ذ.م.م ) .معفاة (

رأسمال الشركة / 000،30 / :دٌنار أردنً فقط ثالثٌن ألؾ دٌنار أردنًٍّ
ال ؼٌر.

استٌراد وتصدٌر بشكل عام وتجارة النفط ومشت َّقاته خارج األردن.

2205

-28آذار02-

سعودٌة
سواعد االتحاد للمقاوالت المحدودة

رأسمال الشركة / 000،000،10 / :ر .س .فقط عشرة مالٌٌن لاير
سعودي ال ؼٌر.

إنشاءات وبناء وال سٌَّما المطارات والمدرجات ومواقؾ الطابرات.

2206

-04نٌسان02-

اردنٌة
الخٌرات لتقنٌة المعلومات ذ .م .م.

رأسمال الشركة / 000،100 / :دٌنار أردنً فقط مابة ألؾ دٌنار أردنً
ال ؼٌر.

إنشاء مواقع لإلنترنت ،تقنٌة المعلومات ،فتح وتؤسٌس وإصدار مجلَّة شهرٌَّة متخصِّصة لؽاٌات اإلعالن عن العقارات فً األردن وخارجه واألثاث وكل ما ٌتعلَّق باألمور المنزلٌَّة.

2207

American Society for Management, Inc.

امٌركٌة

رأسمال الشركة /1000/ :د .أ .فقط ألؾ دوالر أمٌركً ال ؼٌر.

-04نٌسان02-

األمٌركٌَّة لإلدارة ،إنك
تجارة ،إدارة واستشارات

2208

Ethiopian Airlines Enterprise

أثٌوبٌَّة

-09نٌسان02-

مإسَّسة الخطوط ِّ
الجوٌَّة اإلثٌوبٌَّة

رأسمال الشركة / 800.000.000 / :بر فقط ثمانمابة ملٌون بر ال ؼٌر.

خدمات نقل ِّ
جوي داخلً وخدمات طٌران عامَّة.

صفحة 41من 118

رقم العلم والخبر
2209

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة

RNC Group Limited

الجزر البرٌطانٌة العذراء

تارٌخ التصرٌح
-25نٌسان02-

رأسمال الشركة / 000،000،1 / :د .أ .فقط ملٌون دوالر أمٌركً ال ؼٌر
صناعة األدوات الط ِّبٌَّة والمعدَّات والمواد التً تستعمل لمرَّ ة واحدة فقط.

2210

كوٌتٌة

رأسمال الشركة / 600،225،57 / :دٌنار كوٌتً

-29نٌسان02-
محمد عبد المحسن الخرافً وأوالده للتجارة العامَّة والمقاوالت العامَّة والمنشآت الصناعٌَّة ) ذ.م.م( .
تجارة عامَّة ومقاإالت عامَّة ومنشآت صناعٌَّة وإنشاء وإدارة وتملُّك الفنادق داخل وخارج دولة الكوٌت.

2211

) GlobeCast France ( S.A.S.

فرنسٌة

رأسمال الشركةٌ / 000،40 / :ورو فقط أربعٌن ألؾ ٌورو

-02أٌار02-

ؼلوب كاست فرانس س .أ .س.

دراسات ،استثمار ،تروٌج فً مجاالت المعلوماتٌَّة واال ِّتصاالت واألقمار الصناعٌَّة والـ .Multiplexageأمَّا موضوعها فً لبنان  :فمكتب تمثٌل فقط ٌعمل تحت اسم “ – GlobeCast Proche & Moyen
”Orient , GlobeCast Near and Middle - East

2212

Tanweer – Enlightenment Limited

اسبانٌة

-02أٌار02-

رأسمال الشركة / 000،2 / :فقط ألفً جنٌه إسترلٌنً ال ؼٌر.
تجارة عامَّة واستثمار.

2213

JT International Luxembourg S.A.

لوكسمبورجواز

رأسمال الشركة / 000،900،30 / :د .أ .فقط ثالثٌن ملٌونا ً وتسعمابة
ألؾ دوالر أمٌركً ال ؼٌر.

-16أٌار02-

جً تً إنترناسٌونال لوكسمبورغ ش .م.
التجارة والصناعة.

2214

-23أٌار02-

سعودٌة
مإسَّسة إبراهٌم محمد رضوان التجارٌَّة

رأسمال الشركة / 000،100 / :لاير سعودي فقط مابة ألؾ لاير سعودي
ال ؼٌر.

تجارة الجملة فً التحؾ الخشبٌَّة والخزفٌَّة والنحاسٌَّة وهداٌا الكرٌستال والمفروشات والبالط.

2215

Gates Europe N.V.

بلجٌكٌة

رأسمال الشركةٌ / 12،726،368 / :ورو

-19تموز02-

ؼٌتس ٌوروب أن .فً.
َّ
بالمطاط الطبٌعً أو االصطناعً والبالستٌك والمعادن.
إنَّ موضوعها بشكل عام هو استٌراد وتصدٌر وإنتاج وتحوٌل ك ِّل ماٌتعلَّق

3000

-12حزٌران99-

االمارات العربٌة
الخلٌج للصناعات الدوابٌة )جلفار(

رأسمال الشركة 140000000 :درهم إماراتً

ان موضوع الشركة هو تصنٌع وإنتاج مستحضرات طبٌة وصٌدالنٌة لالستعمال البشري والبٌطري وتسوٌقها ،أما موضوعها فً لبنان :فهو مكتب تمثٌل فقط.
عند تسجٌل الشركة لدٌنا فً دابرة الشركات بتارٌخ  ،23/11/1999أعطً العلم والخبر الرقم  3000عوضا ً عن الرقم  2100الذي سقط سهواً والذي هو الرقم التسلسلً الفعلً الوارد فً سجالت الشركات
األجنبٌة لدٌنا

صفحة 42من 118

رقم العلم والخبر
3001

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
سوٌسرٌة

رأسمال الشركة 820،519،287،4 :فرنك سوٌسري

تارٌخ التصرٌح

UBS AG/UBS SA/UBS Ltd.

-06كانون الثانً00-

مالحظة :معلومات الشركة كلها موجودة على الرقم  2101اٌضا

ان موضوع عمل الشركة هو تشؽٌل بنك وٌمتد نطاق عملٌاته الى جمٌع أنواع النشاطات المصرفٌة والمالٌة واالستشارٌة.
عند تسجٌل الشركة لدٌنا فً دابرة الشركات بتارٌخ  ،6/12/1999أعطً العلم والخبر الرقم  3001عوضا ً عن الرقم  2101الذي سقط سهواً والذي هو الرقم التسلسلً الفعلً الوارد فً سجالت الشركات األجنبٌة
لدٌنا
3002

Ultra Group International

مصرٌة

رأسمال الشركة 3000 :ج.مصري

-06كانون الثانً00-

مجموعة الترا العالمٌة ش.م.م.

تجمٌع وتصنٌع كافة أنواع المصاعد الكهربابٌة والهٌدرولٌكٌة لألشخاص والبضابع والساللم المتحركة
عند تسجٌل الشركة لدٌنا فً دابرة الشركات بتارٌخ  ،6/12/1999أعطً العلم والخبر الرقم  3001عوضا ً عن الرقم  2101الذي سقط سهواً والذي هو الرقم التسلسلً الفعلً الوارد فً سجالت الشركات األجنبٌة
لدٌنا
3003

Dunia Publications (U.K.) Limited

برٌطانٌة

رأسمال الشركة 1000 :لٌرة استرلٌنٌة

-01كانون األول00-

منشورات دنٌا )المملكة المتحدة( المحدودة

دار نشر
عند تسجٌل الشركة لدٌنا فً دابرة الشركات بتارٌخ  ،15/12/1999أعطً العلم والخبر الرقم  3003عوضا ً عن الرقم  2103الذي سقط سهواً والذي هو الرقم التسلسلً الفعلً الوارد فً سجالت الشركات
األجنبٌة لدٌنا
3004

)Adidas – Salomon M.E. (L.L.C.

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة 4600000 :درهم إماراتً

-17كانون الثانً00-

ادٌداس – سالمون مٌدل اٌست ش.ذ.م.م.

تجارة المالبس الرٌاضٌة والمالبس الجاهزة واألحذٌة واألدوات الرٌاضٌة.
عند تسجٌل الشركة لدٌنا فً دابرة الشركات بتارٌخ  ،5/1/2000أعطً العلم والخبر الرقم  3004عوضا ً عن الرقم  2104الذي سقط سهواً والذي هو الرقم التسلسلً الفعلً الوارد فً سجالت الشركات األجنبٌة
لدٌنا
3005

DLH A/S

دانمركٌة

-05شباط00-

رأسمال الشركة 000،500،25 :كروان دنماركً
تجارة وصناعة وشحن
عند تسجٌل الشركة لدٌنا فً دابرة الشركات بتارٌخ  ،20/1/2000أعطً العلم والخبر الرقم  3005عوضا ً عن الرقم  2105والذي سقط سهواً والذي هو الرقم التسلسلً الفعلً الوارد فً سجالت الشركات
األجنبٌة لدٌنا
3006

M+W Zander Facility Engineering GmbH

المانٌة

-14شباط00-

رأسمال الشركةٌ 000،500،16 :ورو
تصنٌع وبٌع أنظمة التهوبة على أنواعها.
عند تسجٌل الشركة الكرٌمة لدٌنا فً دابرة الشركات بتارٌخ  ،14/2/2000أعطً العلم والخبر الرقم  3006عوضا ً عن الرقم  2106الذي سقط سهواً والذي هو الرقم التسلسلً الفعلً الوارد فً سجالت الشركات
األجنبٌة لدٌنا
3007

Boston Scientific Eastern Europe B.V.

هولندٌة

رأسمال الشركة 000،200 :ؼٌلدر هولندي

-23آذار00-

إشارة دعوى من المدعٌة شركة MEDEK sarl

مكتب تمثٌل فقطٌ ،عمل تحت اسم .Lebanese Representative Office Boston Scientific Eastern Europe B.V
إن موضوع الشركة هو استٌراد وتصدٌر وتجارة المنتجات والتجهٌزات الطبٌة
عند تسجٌل الشركة الكرٌمة لدٌنا فً دابرة الشركات بتارٌخ  ،5/1/2000أعطً العلم والخبر الرقم  3007عوضا ً عن الرقم  2107الذي سقط سهواً والذي هو الرقم التسلسلً الفعلً الوارد فً سجالت الشركات
األجنبٌة لدٌنا
اٌطالٌة

Congelsa S.R.L.

3008

رأسمال الشركة 000،000،20 :لٌر إٌطالً

كوجلسا ش.م.م.

-03نٌسان00-

اإلنشاءات Construction
عند تسجٌل الشركة الكرٌمة لدٌنا فً دابرة الشركات بتارٌخ  ،22/3/2000أعطً العلم والخبر الرقم  3008عوضا ً عن الرقم  2108الذي سقط سهواً والذي هو الرقم التسلسلً الفعلً الوارد فً سجالت الشركات
األجنبٌة لدٌنا
3009

امٌركٌة

Market Research and Consultants Inc. MRCI

-31آذار00-

رأسمال الشركة 1000 :دوالر أمٌركً
أبحاث فً مجال التسوٌق
عند تسجٌل الشركة الكرٌمة لدٌنا فً دابرة الشركات بتارٌخ  ،15/3/2000أعطً العلم والخبر الرقم  3009عوضا ً عن الرقم  2109الذي سقط سهواً والذي هو الرقم التسلسلً الفعلً الوارد فً سجالت الشركات
األجنبٌة لدٌنا
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9372

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
اٌطالٌة

تارٌخ التصرٌح

EURO SHIPPING

رأسمال الشركة 20000000 :لٌر اٌطالً

-20آب93-

اورو شٌبنػ
إدارة وكاالت ووكاالت ثانوٌة بحرٌة وجوٌة وتجارٌة  -تجارة نقل وشراء وبٌع بواخر0

2216

تركٌة

OZDIL ENERJI TAAHHUT TICARET VE SANAYI AS

-10آب02-

رأسمال الشركة / 1,500,000,000,000 :فقط بلٌار و خمسماٌة ملٌار
لٌرة تركٌة ال ؼٌر ./.
انشاءات فً المجال الكهربابـــــً
والبناء والتصنٌع واالستٌراد والتصدٌر.

2217

Wattar – Wood Industry L.L.C

الروسٌة

رأسمال الشركة / 10,000 / :روبل  ،فقط عشرة آالؾ روبل ال ؼٌر.

-18آب02-

وتار – وود إنرستري – ش.م.م.
تجارة عامة ومنها تجارة الخشب

2218

Zeater Corporate Holdings PTY

استرالٌة

رأسمال الشركة / 568,998 / :د .فقط خمسمابة وثمانٌة وستون ألفا
وتسعمابة وثمانٌة وتسعون دوالر

-30آب02-

زعٌتر القابضة بً تً واي المحدودة
تجارة عامَّة

2220

قبرصٌة

SAMPOERNA INVESTMENTS CORPORATION ( CYPRUS ) LIMITE

رأسمال الشركة //5000// :باوند قبرصً فقط خمسة آالؾ باوند قبرصً

-06أٌلول02-

سامبورنا لالستثمارات ) قبرص ( للمحدودة
االستثمار بشكل عام

2221

Mersaco Consulting Limited

برٌطانٌة

رأسمال الشركة / 10,000 / :د .أ .فقط عشرة آالؾ دوالر أمٌركًٍّ ال
ؼٌر -

-20أٌلول02-

مرساكو كونسالتنػ لٌمتد
تجارة عامة

2222

Banca Di Roma S.P.A

اٌطالٌة

رأسمال الشركةٌ /2,000,000,000 / :ورو فقط ملٌاري ٌورو ال ؼٌر.

-01تشرٌن األول02-

بنكادي روما ش.م
أعمـال مصرفٌـة

2223

Ondeo Services S.A.

فرنسٌة

-01تشرٌن األول02-

رأسمال الشركةٌ / 1,859,960,777 / :ورو
جمٌع أنواع االستثمار
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2225

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
سورٌة

تارٌخ التصرٌح
-01تشرٌن األول02-

النماء للصناعة المساهمة المؽفلة

رأسمال الشركة / 300,000,000 / :ل.س .فقط ثالثماٌة ملٌون لٌرة
سورٌة ال ؼٌر .

صناعة العبوات البالستٌكٌة من مختلؾ السعات واألحجام وصناعات
أخرى

2226

-05تشرٌن األول02-

اردنٌة
مإسسة احمد االطرش للتجارة الدولٌة

رأسمال الشركة / 7,500 / :د .أ .فقط سبعة آالؾ وخمسماٌة دٌنار
اردنً ال ؼٌر.

استٌراد وتصدٌر

2227

نمساوٌة

österreichische Doka Schalungstechnik Gmbh

-05تشرٌن األول02-

رأسمال الشركة / 7,000,000 / :أ .ت .س .فقط سبعة مالٌٌن
خبراء فً صناعة قوالب الباطون وسقاالت البناء

2228

ٌونانٌة

) Golden West Seed Hellas ( Golden West A. E.

رأسمال الشركة / 102,225,000 / :درخمة أي  / 300,000 /إٌفرو

-09تشرٌن الثانً02-

جولدٌن وٌست سٌد هٌالس ) جولدٌن وٌست ش .م( .
فاستٌراد وتصدٌر وتصنٌع وأبحاث ودراسات بك ِّل ما ٌتعلَّق بالمواد الزراعٌَّة واألسمدة.

2229

CKP – Management, INC.

امٌركٌة

-16تشرٌن الثانً02-

رأسمال الشركة / 500,000 / :د.أ .فقط خمسمابة ألؾ دوالر أمٌركًٍّ
الؼٌر.
نشاطات تجارٌَّة واستثمارٌَّة.

2230

سوٌسرٌة

) Essex Chemie AG ( Essex Chemie Ltd

-23تشرٌن الثانً02-

رأسمال الشركة / 2,000,000 / :ؾ .س .فقط ملٌونً فرنك سوٌسري
ال ؼٌر.
خدمات واستشارات تجارٌَّة وف ِّنٌَّة مرتبطة بالتجارة فً حقل المنتجات الكٌمٌابٌَّة.

2231

-02كانون األول02-

بحرٌنٌة
أمٌانتٌت العالمٌَّة القابضة المحدودة ش.ذ.م.م.

رأسمال الشركة / 2,000,000 / :د .أ .فقط ملٌونً دوالر أمٌركًٍّ ال
ؼٌر.

شراء حصص فً شركات ،استثمار ،إدارة شركات ،دمج أو اندماج مع شركات قابمة.

2232

Ferrell Schultz Consulting, L.L.C.

امٌركٌة

رأسمال الشركة / 10,000 / :د .أ .فقط عشرة آالؾ دوالر أمٌركًٍّ ال
ؼٌر.

-04كانون األول02-

فٌرٌل شولتز كونسالتنػ ش.م.م.
االستشارات بقضاٌا العمل واالستثمار فً شمالً أمٌركا وجنوبها والمجموعة األوروبٌَّة.
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2224

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
قطرٌة

تارٌخ التصرٌح

MIDDLE EAST MARKETING COMPANY - W.L.L

رأسمال الشركة / 400,000 / :ر.ق فقط اربعماٌة الؾ لاير قطري ال
ؼٌر .

-01تشرٌن األول02-

التسوٌق للشرق االوسط ) ذات مسإولٌة محدودة (
استٌراد وتصدٌر و تجارة عامـــة

2233

Data Management Systems D.M.S.

مصرٌة

رأسمال الشركة / 10,000,000 / :جنٌه مصري فقط عشرة مالٌٌن
جنٌه مصري ال ؼٌر.

-18كانون األول02-

داتا مانجمنت سٌستمز

اال ِّتجار فً الحاسبات اآللٌَّة ومستلزماتها ،إعداد الدراسات  ،تقدٌم االستشارات الف ِّنٌَّة والعملٌَّة والتدرٌب على األنظمة الخاصَّة بالحاسبات اآللٌَّة.

2234

Insurance Company Limited Scottish Life International

برٌطانٌة

-18كانون األول02-

رأسمال الشركة / 20,000,000 / :ج .إ .فقط عشرٌن ملٌون جنٌه
إسترلٌنً ال ؼٌر.
األول ) حٌاة (.
شركة ضمان وإعادة ضمان بالفرع َّ

2235

-04كانون الثانً03-

سعودٌة

رأسمال الشركة / 720,000 / :لاير سعودي فقط سبعمابة وعشرٌن ألؾ
لاير سعودي ال ؼٌر.

عبد الصمد القرشً بٌت العود والعنبر والعطور ) ش.ذ.م.م( .

إنَّ موضوعها بشكل عام هو تجارة العود والعنبر والعطورات الشرقٌَّة وأدوات التجمٌل والعلب الكرٌستال الفارؼة والمباخر والسٌوؾ األصلٌَّة والمقلَّدة والمشالح.

2236

سعودٌة

رأسمال الشركة / 10,000 / :لاير سعودي فقط عشرة آالؾ لاير
سعودي ال ؼٌر.

-09كانون الثانً03-
مإسَّسة مكتب ٌوسؾ الدبٌخً للخدمات التجارٌَّة لصاحبه ٌوسؾ علً براك الدبٌخً
إنَّ موضوعها بشكل عام هو استٌراد وتصدٌر وتعهُّدات تجارٌَّة والتسوٌق نٌابة عن الؽٌر.

2238

فرنسٌة

Compagnie Paris Angers Lacq Pour L'Exportation ( Copalex ) S.A.

-20كانون الثانً03-

رأسمال الشركة / 2,000,000 / :فرنك فرنسً فقط ملٌونً فرنك
فرنسً ال ؼٌر.
إنَّ موضوعها بشكل عام هو :استثمار مإسَّسة عامَّة ألشؽال البناء واألعمال الف ِّنٌَّة والهندسة المدنٌَّة واألشؽال العامَّة ،وتنفٌذ مهمَّات هندسٌَّة ودعم تقنً أو تاهٌل مهنً.

2239

-22كانون الثانً03-

سعودٌة
فال السعودٌَّة المحدودة

رأسمال الشركة / 10,000,000 / :لاير سعودي فقط عشرة مالٌٌن لاير
سعودي ال ؼٌر.

َّ
محطات الفحص الف ِّنً للمركبات اآللٌَّة فً لبنان.
إنَّ موضوعها بشكل عام هو :القٌام بجمٌع أعمال المقاوالت واإلنشاءات .أمَّا موضوعها فً لبنان فهو أعمال تصمٌم وبناء وتجهٌز وتشؽٌل

2240

سعودٌة

رأسمال الشركة / 25,000,000 / :لاير سعودي فقط خمسة وعشرٌن
لاير سعوديّ ال ؼٌر

-10آذار03-
الشركة السعودٌَّة للتسوٌق المحدودة ) مركز المزرعة للتسوٌق (

المواد الؽذابٌَّة ،األوانً المنزلٌَّة ،لعب األطفال ،األقمشة والملبوسات ،األدوات المكتبٌَّة والهداٌا ،األكسسوارات ،افتتاح وتشؽٌل األسواق المركزٌَّة ) السوبرماركت ( والمجمَّعات التجارٌَّة ،مخابز ومقاوالت عامَّة.
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2241

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة

Terfont Holdings limited

قبرصٌة

تارٌخ التصرٌح
-03نٌسان03-

رأسمال الشركة / 10,000 / :لٌرة قبرصٌَّة فقط عشرة آالؾ لٌرة
قبرصٌَّة ال ؼٌر
إنَّ موضوعها بشكل عام هو تجارة ،صناعة ،دراسات واستشارات ،أمَّا موضوعها فً لبنان فهو مكتب مثٌل.

2242

ONDEO Degrémont

فرنسٌة

-03نٌسان03-

رأسمال الشركةٌ / 98,578,820 / :ورو
 :إنَّ موضوعها بشكل عام هو التعهُّدات المابٌَّة بما فٌها الدراسات والتصنٌع والبناء والتركٌب والتنفٌذ.

2243

قبرصٌة

) Sezai Türkeş Feyzi Akkaya Inşaat A. Ş. ( STFA

-09نٌسان03-

رأسمال الشركة / 500,000,000,000 / :لٌرة تركٌَّة فقط خمسماٌة
ملٌار لٌرة تركٌَّة ال ؼٌر.
إنَّ موضوعها بشكل عام هو تعهُّدات وإنشاءات وخاص ًَّة البحرٌَّة منها .أمَّا موضوعها فً لبنان فهو تنفٌذ مشروع المصبّ البحري فً صٌدا ) العقد رقم  ،2209مٌاه صرؾ منطقة ساحل صٌدا (

2244

Alan Dick & Company Limited

برٌطانٌة

-10نٌسان03-

رأسمال الشركة / 100,000 / :جنٌه إسترلٌنً فقط ماءة ألؾ جنٌه
إسترلٌنً ال ؼٌر.
إنَّ موضوعها بشكل عام هو تجارة ،صناعة وتصمٌم .أمَّا موضوعها فً لبنا فهو القٌام بؤعمال التصمٌم وتزوٌد وإقامة الهوابٌَّات واإلنشاءات لصناعة اإلذاعة والتلفزٌون.

2245

تركٌة

Süleyman Uçar – Uçarlar Manufacture, Import, Export Contracting Trade

-08أٌار03-

رأسمال الشركة / 500,000,000,000/ :لٌرة تركٌَّة فقط خمسماٌة
ملٌار لٌرة تركٌَّة ال ؼٌر
تجارة وصناعة المواد الط ِّبٌَّة بشكل عام ،باإلضافة إلى المواد اإللكترونٌَّة والكهربابٌَّة والنسٌج.

2246

MAK Holdings Ltd.

برمودٌة

-02تموز03-

رأسمال الشركة / 12,000 / :د .أ .فقط اثنً عشر ألؾ دوالر أمٌركًٍّ ال
ؼٌر.
إنَّ موضوعها بشكل عام هو التجارة العامَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فهو مكتب تمثٌل.

2247

-12تموز03-

كوٌتٌة
العاٌد العقارٌَّة  /مجول عاٌد الدٌحانً وشركاإه ذ.م.م.

رأسمال الشركة / 1،000،000 / :د .ك .فقط ملٌون دٌنار كوٌتًّ ال ؼٌر.

إٌجار والستبجار األراضً والعقارات ،بٌع وشراء األراضً والعقارات لحساب الشركة فقط ،إدارة المشارٌع ،شقق فندقٌَّة وفندق.

2248

-16تموز03-

مصرٌة

َّ
رأسمال الشركة:
المرخص به / 10،000،000 /ورأسمالها المصدَّر /
/ 2،6350،000

ماستربد للصناعة شركة مساهمة مصرٌَّة

إقامة وتشؽٌل مصنع لصناعة كافـَّـة أنواع األثاث والمراتب والمفروشات؛ أمَّا موضوعها فً لبنان ،فقد تحدَّد فً بٌع المراتب بؤنواعها والوسابد وكافـَّـة منتجات الشركة.
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2249

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة

Solvay Pharmaceuticals GmbH

المانٌة

رأسمال الشركة / 30,000,000 / :د.م .فقط ثالثون ملٌون مارك المانً

تارٌخ التصرٌح
-24تموز03-

سولفاي فاروما سوتٌكلز
ان موضوعها بشكل عام هو صناعة المستحضرات الطبٌة والكٌمٌابٌة اما موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل علمً فقط

2250

هولندٌة

Sita Information Networking Computing B.V.

رأسمال الشركةٌ / 50،000،000 / :ورو فقط خمسٌن ملٌون ٌورو

-09آب03-

سٌتا إنفورماٌشن نتوركنػ كومبٌوتنػ ب.ؾ.
ك ّل ما ٌتعلَّق بتقنٌات المعلومات واالتـِّـصاالت.

2251

Master Foods ( Middle East ) FZE

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة / 1،000،000 / :درهم إماراتًٍّ فقط ملٌون درهم
إماراتًٍّ ال ؼٌر

-08أٌلول03-

ماستر فودز ) الشرق األوسط ( م.م.ح.
إنَّ موضوعها بشكل عام هو تجارة البضابع االستهالكٌَّة سرٌعة التداول ،أمَّا موضوعها فً لبنان فهو مكتب تمثٌل.

2252

Guidant International B.V.

هولندٌة

رأسمال الشركة / 200،000 / :فلوران فقط مابتً ألؾ فلوران هولندي
ال ؼٌر

-20أٌلول03-

ؼاٌدنت إنترناشٌونال ب.ؾ.
إنَّ موضوعها بشكل عام هو تقدٌم الخدمات وإدارة الشركات والمإسَّسات ،أمَّا موضوعها فً لبنان فهو مكتب تمثٌل.

2253

االمارات العربٌة

والمملوكة من شركة سونً هولدٌنػ )آسٌا( بً فً Sony Gulf FZE

-07تشرٌن األول03-

رأسمال الشركة / 36،000،000 / :درهم إماراتً
إنَّ موضوعها بشكل عام هو تجارة اإللكترونٌَّات ،أمَّا موضوعها فً لبنان فهو مكتب تمثٌل ٌحمل اسم" Sony Gulf – Lebanon Representative Office " :

2254

اٌران

رأسمال الشركة / 1،000،000 / :لاير فقط ملٌون لاير إٌرانًٍّ ال ؼٌر

-07تشرٌن األول03-
< سپاهان > لخدمات السفر والسٌاحة اإلٌرانٌَّة والعالمٌَّة ) ذ.م.م( .
شركة سٌاحٌَّة

2255
رأسمال الشركة:

كوٌتٌة
دٌناراً كوٌت ٌّا ً / 1،908،243 /

-08تشرٌن األول03-
برهان الدولٌَّة لإلنشاءات سعد عبد العزٌز َّ
الوزان وشركاه ذ.م.م.
تجارة عامَّة ومقاوالت

2256

UPI Middle East, Inc.

امٌركٌة

-11تشرٌن األول03-

رأسمال الشركة /10 / :د .أ .فقط عشرة دوالرات أمٌرك ٌَّ ٍة ال ؼٌر
وكالة أنباء.
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2257

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
االمارات العربٌة

تارٌخ التصرٌح

Menajet FZC

دوالر
رأسمال الشركة /120،000 / :د .أ .فقط مابة وعشرٌن ألؾ
ٍ
أمٌركًٍّ ال ؼٌر

-20تشرٌن األول03-

مٌناجٌت ش.م.ح ) .ش.ذ.م.م( .
النقل ِّ
الجوي لألشخاص والبضابع

2258

-25تشرٌن األول03-

سعودٌة
الشركة السعودٌَّة للصناعات األساسٌَّة ) سابك (

رأسمال الشركة / 10،000،000،000 / :لاير سعودي فقط عشرة آالؾ
ملٌون لاير سعوديٍّ ال ؼٌر

بشكل عام هو الصناعات البتروكٌمٌابٌَّة واألسمدة والهٌدروكربونٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فهو مكتب تمثٌل فقط.
إنَّ موضوعها
ٍ

2259

سوٌسرٌة

) Banque Audi ( Suisse ) S.A. ( Bank Audi ( Schweiz ) AG

ً
خمسة وعشرٌن
رأسمال الشركة / 25،000،000/ :فرنك سوٌسري فقط
ملٌون فرنك سوٌسري ال ؼٌر

-25تشرٌن األول03-

بنك عودة ) سوٌسرا ( ش.م.
صة وإدارة الثروات ،أمَّا موضوعها فً لبنان فهو مكتب تمثٌل فقط.
بشكل عام هو األعمال المصرفٌَّة الخا َّ
إنَّ موضوعها
ٍ

2260

Durbin Enterprises LTD.

امٌركٌة

-04تشرٌن الثانً03-

دوالر أمٌركًٍّ ال
رأسمال الشركة / 3،000،000/ :د.أ .فقط ثالثة مالٌٌن
ٍ
ؼٌر
المشارٌع العقارٌَّة التً تشمل ولٌس حصراً الفنادق والمنتجعات فً الوالٌات المتـَّـحدة األمٌركٌَّة وجمٌع أنحاء العالم.

2261

Palladio Consultancy LTD

قبرصٌة

-04تشرٌن الثانً03-

رأسمال الشركة / 1،000 / :جنٌ ٍه قبرصًٍّ فقط ألؾَ جنٌ ٍه قبرصًٍّ ال ؼٌر
تجارة وصناعة وتقدٌم الخدمات.

2262

Oracle Systems Limited

قبرصٌة

رأسمال الشركة / 10،000 / :فقط عشرة آالؾ جنٌ ٍه قبرصًٍّ ال ؼٌر

-04تشرٌن الثانً03-

أوراكل سٌستمز لٌمتد
إنَّ موضوعها بشكل عام هو التعامل ببرامج الكمبٌوتر سوفت وٌر والملكٌَّة الفكرٌَّة ،أمَّا موضوعها بشكل عام فهو مكتب تمثٌل.

2263

Dresdner Bank A.G.

المانٌة

رأسمال الشركة/ 1،502،972،205،80 / :

-04تشرٌن الثانً03-

درزدنر بنك المساهمة
إنَّ موضوعها بشكل عام هو أعمال مصرفٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فهو مكتب تمثٌل.

2264

االمارات العربٌة

) Etihad Airways ( a public joint stock company

رأسمال الشركة / 500،000،000/ :فقط خمسمابة ملٌون درهم إمارتً
ال ؼٌر

-08تشرٌن الثانً03-

االتـِّـحاد للطٌران ) شركة مساهمة عامَّة (

إنَّ موضوعها بشكل عام هو تملُّك واستبجار وتؤجٌر الطابرات بمختلؾ أنواعها وتشؽٌلها وصٌانتها والقٌام بجمٌع أنواع النقل ِّ
الجوي المنتظم والخدمات الجوٌة واألعمال الالزمة لها.
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2265

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
فرنسٌة

تارٌخ التصرٌح
Equant

رأسمال الشركةٌ / 37،500،00 / :ورو فقط سبعة وثالثٌن ألفا ً
وخمسمابة ٌورو

-15تشرٌن الثانً03-

اكوانت ش.م.م.
خدمات سلكٌَّة والسلكٌَّة

2266

Société d'Exportation Michelin

فرنسٌة

-09كانون األول03-

رأسمال الشركةٌ / 160،00 / :ورو فقط ً
ٌورو
مابة وستٌن ألؾَ
ٍ
َّ
المطاط وجمٌع األعمال الصناعٌَّة والتجارٌَّة.
صناعة

2267

Intraco Corporation

امٌركٌة

دوالر أمٌركًٍّ ال
رأسمال الشركة / 50،000 / :د.أ .فقط خمسٌن ألؾَ
ٍ
ؼٌر

-09كانون األول03-

إنتراكو كوربورٌشن
إنَّ موضوعها بشكل عام هو صناعة وتجارة قطع السٌَّارات والطابرات والمركبات البحرٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فهو مكتب تمثٌل فقط.

2268

تركٌة

Escort Computer Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

-09كانون األول03-

ً
وخمسة وسبعٌن بلٌونَ لٌر ٍة ترك ٌَّ ٍة
رأسمال الشركة :فقط ترلٌونا ً وثالثماب ٍة
ال ؼٌر
تجارة وصناعة التجهٌزات االلكترونٌَّة وقطع ؼٌارها.

2269

Newell Rubbermaid SARL

فرنسٌة

ً
رأسمال الشركة :فقط سبع َة آالؾٍ وستماب ٍة واثنٌن وعشرٌن ٌورواً
وخمسة
وأربعٌن سنتٌما ً

-09كانون األول03-

نٌوول رابٌرمٌد ش.م.م.
تجارة عامَّة.

2270

Fimas Limited

برٌطانٌة

رأسمال الشركة / 100/ :باوند فقط مابة باوند ال ؼٌر

-23كانون األول03-

فٌماس المحدودة
إنَّ موضوعها بشكل عام هو خدمات وإدارة مشارٌع ،أمَّا موضوعها فً لبنان فهو مكتب تمثٌل فقط.

2271

Pierre Fabre Medicament

فرنسٌة

-16كانون الثانً04-

رأسمال الشركة/ 67،050،727،25 / :
إنَّ موضوعها بشكل عام هو صناعة وتجارة المستحضرات الط ِّبٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان ،فهو مكتب تمثٌل فقط.

2272

-16كانون الثانً04-

اردنٌة
الشركة األولى لألؼذٌة الرٌاضٌَّة ذ.م.م.

رأسمال الشركة / 30،000 / :دٌنار أردنً فقط ثالثٌن ألؾ دٌنار أردنًٍّ
ال ؼٌر

إنَّ موضوعها بشكل عام هو استٌراد وتصدٌر وخاصَّة تجارة األؼذٌة الرٌاضٌَّة.
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2273

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة

Capital Trust Middle East

برٌطانٌة

تارٌخ التصرٌح
-19كانون الثانً04-

رأسمال الشركة / 5،500،000 / :د.أ .فقط خمسة مالٌٌن وخمسمابة
ألؾ دوالر أمٌركًٍّ ال ؼٌر
إنَّ موضوعها بشكل عام هو تجارة واستثمار ،أمَّا موضوعها فً لبنان فهو مكتب تمثٌل فقط.

2274

كوٌتٌة

رأسمال الشركة / 3،000،000 / :دٌنار كوٌتً فقط ثالثة مالٌٌن دٌنار
كوٌتً ال ؼٌر

-19كانون الثانً04-
األحمدٌَّة للمقاوالت والتجارة ) شركة مساهمة كوٌتٌَّة مقفلة (
مقاوالت وإنشاءات واستثمار

2275

Vaniatronic Solutions GmbH

المانٌة

رأسمال الشركةٌ / 30،000 / :ورو فقط ثالثٌن ألؾ ٌورو ال ؼٌر

-05شباط04-

فانٌاترونٌك سولٌوشنز المحدودة
أعمال هندسٌَّة

2276

اٌطالٌة

Agenzia Ansa – Agenzia Nazionale Stampa Associata – Societá Cooper

-11شباط04-

رأسمال الشركة :أحد عشر ملٌونا ً وأربعمابة وأربعة وعشرٌن ألؾ ٌورو
ال ؼٌر
إنَّ موضوعها بشكل عام هو ذات ؼرض تعاضدي ٌشمل االستحصال والنشر والتوزٌع للشركاء والؽٌر أليِّ معلومات صحفٌَّة وأليِّ خدمات أخرى متالزمة مع االتـِّصاالت .كما ٌمكن للشركة أن تزاول نشاطات
متالزمة مع الؽرض التعاضدي المذكور آنفا ً .أمَّا موضوعها فً لبنان فهو مكتب تمثٌل فقط.

2277

-11شباط04-

سورٌة
الشركة العامَّة للطرق والجسور

رأسمال الشركة :ألفً ملٌون لٌرة سورٌَّة ال ؼٌر

إنَّ موضوعها بشكل عام هو تنقٌذ أشؽال إنشاء الطرق والجسور وصٌانتها واألعمال التابعة لها.

2279

Aleph Asset Management Limited

الجزر البرٌطانٌة العذراء

رأسمال الشركة / 50،000/ :د.أ .فقط خمسٌن ألؾ دوالر أمٌركًٍّ ال ؼٌر

-03آذار04-

ألؾ أسٌت مانجمنت المحدودة
إنَّ موضوعها بشكل عام هو إدارة الموجودات واألرصدة واألموال المملوكة من زبابنها ،أمَّا موضوعها فً لبنان فهو مكتب تمثٌل فقط.

2280

هولندٌة

Hewlett – Packard International Trade B.V.

رأسمال الشركة / 200،000 / :فقط مابتً ألؾ جٌلدر هولندي ال ؼٌر

-19آذار04-

هٌولٌت باكارد إنترناشونال تراٌد بً.فً.
شركة خدمات وصناعة وتجارة المواد ذات العالقة بالمعلوماتٌَّة وتكنولوجٌا االتـِّـصاالت.

2281

Gamit Limited

برٌطانٌة

رأسمال الشركة / 1،000 / :جنٌه إسترلٌنًٍّ فقط ألؾ جنٌ ٍه إسترلٌنًٍّ ال
ؼٌر

-19نٌسان04-

ؼامٌت المحدودة
إنَّ موضوعها بشكل عام هو التجارة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فهو مكتب تمثٌل فقط.
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2282

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة

Duckworth & Co. ( Essences ), Limited

برٌطانٌة

تارٌخ التصرٌح
-05أٌار04-

رأسمال الشركة / 275،000 / :جنٌه إسترلٌنً فقط مابتٌن وخمسة
وسبعٌن ألؾ جنٌ ٍه إسترلٌنً ال ؼٌر
إنَّ موضوعها بشكل عام هو أعمال تجارٌَّة وصناعٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فهو مكتب تمثٌل فقط.

2283

Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes SE

فرنسٌة

-11أٌار04-

رأسمال الشركةٌ / 362 535 336 ،80 / :ورو
إنَّ موضوعها بشكل عام هو صناعة وتجارة التبػ والكبرٌت ،أمَّا موضوعها فً لبنان فهو مكتب تمثٌل فقط.

2284

Bristol – Myers Squibb MEA GmbH

سوٌسرٌة

رأسمال الشركة / 50،000 / :ؾ.س .فقط خمسٌن ألؾ فرنك سوٌسريٍّ

-29أٌار04-

برٌستول ماٌرز سكوٌب للشرق األوسط ش.م.
إنَّ موضوعها بشكل عام هو تنسٌق وتروٌج كافـَّة أنواع المنتجات الكٌمٌابٌَّة والصٌدالنٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فهو مكتب تمثٌل فقط.

2285

Scientific – Atlanta International, Inc.

امٌركٌة

-29أٌار04-

رأسمال الشركة :أسهم بقٌمة  / 100،000 /د.أ .فقط مابة ألؾ دوالر
أمٌركًٍّ ال ؼٌر
إنَّ موضوعها بشكل عام هو :شركة مبٌعات دولٌَّة ومحلٌَّة تلتزم فً تصدٌر البضابع والمنتوجات  ،أمَّا موضوعها فً لبنان فهو مكتب تمثٌل فقط.

2286

Olympic Airlines S.A.

ٌونانٌة

رأسمال الشركة :مابة وثالثٌن ملٌونا ً وثالثمابة وخمسة وثمانٌن ألؾ ٌورو

-29أٌار04-

أولمبٌك إٌرلٌنز ش.م.
القٌام بعملٌَّات النقل ِّ
الجوي للر َّكاب والبضابع وعامَّة الشحنات داخل الٌونان ودول ٌّا ً وتمثٌل الشركات الوطنٌَّة واألجنبٌَّة.

2287

Terramar GmbH

المانٌة

رأسمال الشركةٌ / 3،100،000 / :ورو فقط ثالثة مالٌٌن ومابة ألؾ
ٌورو

-31أٌار04-

تٌرامار ج م ب هـ

إنَّ موضوعها بشكل عام هو التصدٌر واالستٌراد وتجارة الجملة وصناعة األجهزة السمعٌَّة والبصرٌَّة .أمَّا موضوعها فً لبنان فهو مكتب تمثٌل فقط تحت اسم Terramar Middle East

2288

سعودٌة

رأسمال الشركة / 3،000،000/ :فقط ثالثة مالٌٌن لاير سعودي ال ؼٌر

-08حزٌران04-
عالج للخدمات الط ِّبٌَّة المحدودة شركة ذات مسإولٌَّة محدودة
القٌام بؤعمال تشؽٌل المستوصفات والعٌادات والمصحَّ ات العالجٌَّة والصٌدلٌَّات والمختبرات الط ِّبٌَّة ودور النقاهة.

2289

مصرٌة

رأسمال الشركة / 100،000/ :جنٌه مصري فقط مابة ألؾ جنٌه مصريٍّ
ال ؼٌر

-09حزٌران04-
برٌمٌٌر ركروتمنت إللحاق العمالة المصرٌَّة للعمل بالخارج شركة ذات مسإولٌَّة محدودة
القٌام بالخدمات والتسهٌالت الالزمة لتسفٌر العمالة المصرٌَّة للخارج.
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2290

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة

تارٌخ التصرٌح

كوٌتٌة

رأسمال الشركة / 500،000/ :دٌنار كوٌتً فقط خمسمابة ألؾ دٌنار
كوٌتًٍّ ال ؼٌر

-26حزٌران04-
آسٌا للمٌكانٌك والكهرباء – عبد الرحمن مشعان الخضٌر وشركاه
تجارة عامَّة ومقاوالت عامَّة ما عدا العقار واألسهم.

2291

Zurich Insurance Company

سوٌسرٌة

رأسمال الشركة :فقط ثمانمابة وخمسة وعشرٌن ملٌون فرنك سوٌسريٍّ ال
ؼٌر

-03تموز04-

زورٌخ إنشورنس كومبانً
جمٌع عملٌَّات التؤمٌن وإعادة التؤمٌن باستثناء التؤمٌن المباشر على الحٌاة.

2292

DSG Middle East, Inc.

امٌركٌة

رأسمال الشركة / 10،000/ :فقط عشرة آالؾ دوالر أمٌركًٍّ ال ؼٌر

-08تموز04-

دي .أس .جً .مٌدل إٌست ،إنك
إنَّ موضوعها بشكل عام هو الخدمات االستشارٌَّة فً مجال األعمال التجارٌَّة.

2278

-13شباط04-

كوٌتٌة
المجموعة المشتركة للتجارة والمقاوالت ذ.م.م.

رأسمال الشركة/ 2،000،000 / :د.ك .فقط ملٌونا دٌنار كوٌتً

إنَّ موضوعها بشكل عام هو تجارة عامَّة ومقاوالت وشحن ونقلٌَّات.

2293

قبرصٌة

First Beirut Line Shipsmanagement Limited

-26تموز04-

رأسمال الشركة /1،000/ :فقط ألؾ جنٌه قبرصًٍّ ال ؼٌر
إنَّ موضوعها بشكل عام هو الشحن البحري وك ّل ما ٌتعلَّق به .أمَّا موضوعها فً لبنان فهو مكتب تمثٌل فقط.

2294

امٌركٌة

National Instruments Lebanon Corporation

رأسمال الشركة /1،000/ :د.أ .فقط ألؾ دوالر أمٌركًٍّ ال ؼٌر

-29تموز04-

ناشٌونال إنسترومانتس لٌبانون كوربورٌشن
تجارة وتسوٌق وندوات وعروض

2295

برٌطانٌة

Associated Press Television News Limited

-06آب04-

رأسمال الشركة /1،000/ :فقط ألؾ باوند إنكلٌزيٍّ ال ؼٌر
تجارة عامَّة

2296

Baalbaki Group S.A. ( Offshore ) Limited

الجزر البرٌطانٌة العذراء

رأسمال الشركة / 1،500،000/ :د.أ .فقط ملٌونا ً ونصؾ ملٌون دوالر
أمٌركًٍّ ال ؼٌر

-12آب04-

بعلبكً ؼروب أس آي ) أوؾ شور ( لٌمتد
إنَّ موضوعها بشكل عام هو التجارة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فهو مكتب تمثٌل فقط.
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2297

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة

" Bureau Veritas – Inspection – Valuation Assessment and Control – BIV

هولندٌة

تارٌخ التصرٌح
-17آب04-

رأسمال الشركةٌ / 34،000،000/ :ورو فقط أربعة وثالثٌن ملٌون ٌورو
ال ؼٌر
َّ
الموظفٌن والقٌام باألبحاث.
األولٌَّة والبضاعة والمنتجات والتجهٌزات وتعلٌم
القٌام بكا َّفة النشاطات فً مجال التدقٌق والتح ُّقق ومراقبة وتقٌٌم الك ِّمٌَّة والنوعٌَّة وصحَّة وسعر المواد َّ

2298

Milliken Europe

بلجٌكٌة

رأسمال الشركة :فقط مابة وست ـَّـة ً وتسعٌن ملٌونا ً وخمسمابة وعشرة
آالؾ فرنك بلجٌكًٍّ ال ؼٌر

-19آب04-

مٌلٌكن ٌوروب
إنَّ موضوعها بشكل عام هو الصناعة والتجارة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2299

-20آب04-

االمارات العربٌة
الؽرٌر لالستثمار شركة ذات مسإولٌَّة محدودة

رأسمال الشركة / 10،000،000/ :د.إ .فقط عشرة مالٌٌن درهم إماراتًٍّ
ال ؼٌر

االستثمارات العامَّة فً كافـَّـة األنشطة التجارٌَّة والصناعٌَّة والزراعٌَّة والف ِّنٌَّة واإلدارٌَّة وممارسة كافـَّـة أعمال تؤسٌس وتنظٌم وإعادة تنظٌم وإدارة الشركات والمإسَّسات بكافـَّـة أنواعها.

2300

Gardenia International Limited

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة / 1،000،000 / :د.إ .فقط ملٌون درهم إماراتًٍّ ال ؼٌر

جاردٌنٌا إنترناشٌونال لٌمتد

رأسمال الشركة / 120،000 / :فقط مابة وعشرٌن ألؾ دٌنار كوٌتًٍّ ال
ؼٌر

التعاون والجماعة للتجارة العامَّة والمقاوالت – فادٌه الصباح وشركاها ) ش.ذ.م.م( .

-23آب04-
التجارة العامَّة واالستثمار.

2301

-02أٌلول04-

كوٌتٌة

مقاوالت وتجارة عامَّة.

2302

Rainbow Television Corporation

بانامٌة

-07أٌلول04-

رأسمال الشركة / 1،000،000 / :د.أ .فقط ملٌون دوالر أمٌركًٍّ ال ؼٌر
إنَّ موضوعها بشكل عام هو إنشاء وتطوٌر واستثمار كافـ َّـة أنواع االستثمار باإلضافة إلى التصنٌع والتجارة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2303

Tomad International, Inc.

امٌركٌة

رأسمال الشركة :مابة وسبعة وأربعٌن ألفا ً وخمسمابة وأربعة وعشرٌن
دوالراً أمٌرك ٌّا ً ال ؼٌر

-13أٌلول04-

توماد إنترناشٌونال إنك

إنَّ موضوعها بشكل عام هو اكتساب ،مبٌع وتصدٌر مختلؾ أنواع المعدَّات واألدوات والمنتجات واألنظمة المفٌدة فً صناعة السٌَّارات والصناعات األخرى ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2304

Amex ( Middle East ) E.C.

بحرٌنٌة

رأسمال الشركة / 5،000،000 / :فقط خمسة مالٌٌن دوالر أمٌركًٍّ ال
ؼٌر

-20أٌلول04-

أمٌكس ) الشرق األوسط ( ش.م.ب.م.
شركة مالٌَّة.
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برٌطانٌة

تارٌخ التصرٌح

Intel Corporation ( UK ) Limited

-21أٌلول04-

رأسمال الشركة :خمسة آالؾ جنٌه إسترلٌنًٍّ وثالثمابة ملٌون دوالر
أمٌركًٍّ ال ؼٌر
إنَّ موضوعها بشكل عام هو تجارة وصناعة كافـَّـة أنواع المعدَّات العلمٌَّة ،اإللكترونٌَّة أو المٌكانٌكٌَّة بما فٌها ودون تحدٌد الكمبٌوترات ،وإدارة أي تجارة أو عمل آخر من أيِّ نوع كان؛ أمَّا موضوعها فً لبنان فهو
مكتب تمثٌل فقط.

2306

World Sport Group Limited

هونػ كونػ

رأسمال الشركة / 10،000 / :فقط عشرة آالؾ دوالر هونػ كونؽً ال
ؼٌر

-05تشرٌن األول04-

وورلد سبورت ؼروب لٌمتد
إنَّ موضوعها بشكل عام هو تجارة واستٌراد وتصدٌر.

2307

" Themeliosi " S.A.

ٌونانٌة

رأسمال الشركة / 146،500 / :فقط مابة وستة وأربعٌن ألفا ً وخمسمابة
ٌورو ال ؼٌر

-11تشرٌن األول04-

ثمٌلٌوسً ش.م.
شركة صناعة وتجارة وأبحاث وإنشاءات وخاصَّة أشؽال باطن األرض.

2308

-15تشرٌن األول04-

كوٌتٌة

رأسمال الشركة / 17،500 / :دٌنار كوٌتً فقط سبعة عشر ألفا ً
وخمسمابة دٌنار كوٌتًٍّ ال ؼٌر

المجموعة المتـَّـحدة الدولٌَّة للفنادق – حمد إبراهٌم عبد الرحمن التوٌجري وشركاه – ش.ذ.م.م.

إدارة المطاعم والتجهٌزات الؽذابٌَّة – مؤكوالت خفٌفة – استٌراد وتصدٌر ووكٌل بالعمولة – مطاعم – تؤجٌر خدمات نظم المعلومات والكمبٌوتر وفنادق.

2309

PMC Management S.A.

لوكسمبورجواز

رأسمال الشركة / 60،000/ :فقط ستٌن ألؾ ٌورو ال ؼٌر

-06تشرٌن الثانً04-

ب.م.س .مانجمنت ش.م.

إنَّ موضوعها بشكل عام هو تقدٌم تسهٌالت إدارة الشبكة إلى شركات مختصَّة بتسلٌم خدمات ذات قٌمة تقنٌَّة مضافة عالٌة باإلضافة إلى كافـَّـة النشاطات التجارٌَّة الصناعٌَّة والعقارٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان
فمكتب تمثٌل فقط.

2310

RENAULT V.I

فرنسٌة

رأسمال الشركةٌ / 50,000,000 / :ورو خمسون ملٌون ٌورو ال ؼٌر 0

-09تشرٌن الثانً04-

رٌنو ؾ.أ
ان موضوعها بشكل عام هو صناعة السٌارات و كل ما ٌتعلق
بها من تجارة او صناعة اما موضوعها فً لبنان كمكتب تمثٌل فقط .

2311

Unigroup (Cyprus) Ltd

قبرصٌة

رأسمال الشركة / 2,000 / :فقط الفً جنٌه قبرصً ال ؼٌر .

-10تشرٌن الثانً04-

ٌونً ؼروب ) قبرص ( المحدودة
مقاوالت  ،استثمار  ،صناعة تجارة  ،تدرٌب الخ.........

2312

-10تشرٌن الثانً04-

عُمانٌَّة
العمانٌة لخدمات الطٌران ش.م.ع.ع.

رأسمال الشركة / 10,500,000 / :فقط عشرة مالٌٌن و خمسماٌة الؾ
لاير عمانً ال ؼٌر 0

نقل ِّ
جوي داخلً وخارجً
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شرح الجنسٌة

تارٌخ التصرٌح
-17تشرٌن الثانً04-

االمارات العربٌة
دٌار للتطوٌر

رأسمال الشركة /20،000،000/ :فقط عشرون ملٌون درهم إماراتً ال
ؼٌر

إنَّ موضوعها بشكل عام هو :شركة عقارٌَّة وتجارٌَّة وصناعٌَّة أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2314

كوٌتٌة

رأسمال الشركة /7،500/ :فقط سبعة آالؾ وخمسمابة دٌنار كوٌتًٍّ ال

-04كانون األول04-
آالء للترجمة  /عبد الوهاب محمد صقر الفهد وشركاإه ش.ذ.م.م.
الترجمة

2315

تركٌة

Yildiz Plastik Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi

رأسمال الشركة /100،000،000،000/ :فقط مابة ملٌار لٌرة تركٌَّة ال
ؼٌر

-04كانون األول04-

ٌلدٌز الصناعٌَّة والتجارٌَّة المحدودة للعبوات البالستٌكٌَّة
إنَّ موضوعها فبشكل عام هو صناعة وتصدٌر البالستٌك والورق وتوابعها ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط

2317

كوٌتٌة

رأسمال الشركة /1،000،000/ :فقط ملٌون دٌنار كوٌتًٍّ ال ؼٌر

-06كانون األول04-
القحطانً للتجارة العا َّم‟ والمقاوالت  -فهد وأحمد عبد هللا القحطانً  -ش.ذ.م.م.
تجارة عامَّة ومقاوالت

2318

صٌنٌة

) China International Water & Electric Corp. ( CWE

-09كانون األول04-

رأسمال الشركة /500،000،000/ :خمسمابة ملٌون ٌوان ال ؼٌر
شركة إنشاءات واستشارات فً المجال المابً والكهربابً والطاقة بشكل عام

2319

Alpha Capital Markets Limited

برٌطانٌة

رأسمال الشركة /100،000/ :فقط مابة ألؾ جنٌه إسترلٌنًٍّ

-11كانون األول04-

ألفا كابٌتال ماركتس لٌمتد
تجارة واستشارات واستثمارات

2320

Nordex Food A/S

دانمركٌة

رأسمال الشركة /5000،000/ :فقط خمسة مالٌٌن كرون دانماركًٍّ

-18كانون األول04-

نوردكس فود ش.م.
إنَّ موضوعها بشكل عام هو التجارة والصناعة أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط

2321

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة /36،700/ :فقط ستة وثالثون ألفا ً وسبعمابة درهم
إماراتًٍّ

-21كانون األول04-
المنتجات الصناعٌَّة الحدٌثة المحدودة ) شركة أوؾ شور ذ.م.م( .
إنَّ موضوعها بشكل عام هو التجارة العامَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط

صفحة 56من 118

رقم العلم والخبر
2322
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Zimmer GmbH

-14شباط05-

رأسمال الشركة /1،920،000/ :فقط ملٌون وتسعمابة وعشرون ألؾ
فرنك سوٌسريٍّ
شركة تجارٌَّة وأبحاث علمٌَّة وط ِّبٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط

2323

Renault Export

فرنسٌة

رأسمال الشركة /76،250/ :فقط ستة وسبعون ألفا ً ومابتان وخمسون
ٌورواً

-14شباط05-

رٌنو اكسبورت
شركة استٌراد وتصدٌر أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط

2324

-24شباط05-

االمارات العربٌة
فٌصل القابضة /شركة ذات مسإولٌَّة محدودة ) ذ.م.م( .

رأسمال الشركة /1،000،000/ :فقط ملٌون درهم إمارتًِّ

إدارة وتملك العقارات والمزارع واألسهم

2325

Semanour FZ. L.L.C.

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة /100،000/ :فقط مابة ألؾ دٌنار إماراتًٍّ

-24شباط05-

سٌمانور انترناشٌونال ) م.ح  -ذ.م.م( .
إنَّ موضوعها بشكل هو التجارة العامَّة أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط

2326

Ovlas Trading S.A.

الجزر البرٌطانٌة العذراء

رأسمال الشركة /50،000/ :فقط خمسون ألؾ دوالر أمٌركًٍّ

-03آذار05-

أوفالس تراٌدٌنػ أس .آي
تجارة واستثمار

فرنسٌة

Fromagerie Bel S.A.

2327

رأسمال الشركةٌ /10،308،502،50/ :ورو

فروماجري بال

-05آذار05-

تجارة واستثمار أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط

2328

Bridgeston Corporation

ٌابانٌة

رأسمال الشركة :مجموع األسهم المسموح إصدارها هو ملٌار وخمسمابة
ملٌون سهم

-04آذار05-

كابوشٌكً كاٌشا  -برٌدجستون كوربورٌشن
إ َّنها شركة صناعٌَّة عامَّة أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط

2329

Computer Associates Arabia FZ - LLC

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة /500،000/ :خمسمابة ألؾ درهم إماراتًٍّ

-04آذار05-

كومبٌوتر أسوسٌاتس أرابٌا لٌمتد
تجارة اإللكترونٌَّات والتقنٌَّات واإلعالم
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تارٌخ التصرٌح
-10آذار05-

كوٌتٌة
طٌران الجزٌرة ش.م.ك.

رأسمال الشركة /10،000،000/ :فقط عشرة مالٌٌن دٌنار كوٌتًٍّ

خدمات نقل جوي بدون الخدمات الكمالٌات

2332

-12آذار05-

عراقٌة
قبس بؽداد للسفر والسٌاحة المحدودة

رأسمال الشركة 2،000،000 :دٌنار عراقً

شركة سٌاحٌَّة

2333

Base Concept A.M.L. Limited

قبرصٌة

-16آذار05-

رأسمال الشركة /1،000/ :فقط ألؾ جنٌه قبرصًٍّ
استٌراد وتصدٌر وتوضٌب وتعلٌب كافـَّـة أنواع المشروبات واألطعمة الجاهزة والمعلـَّـبة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط

2334

الجزر البرٌطانٌة العذراء

Equipements des Développement Pétroliers ( EDP ) SA.

رأسمال الشركة /50،000/ :د.أ .فقط خمسون ألؾ دوالر أمٌركًٍّ ال ؼٌر

-09نٌسان05-

إٌكٌبمان دي دٌفولوبمان بترولٌٌه ) أي .د .ب ( .ش.م.
شراء وبٌع قساطر الحدٌد التً تستخدم فً حقلً النفط و الؽاز

2335

Iberia, Lineas Aereas De Espana, S.A.

اسبانٌة

-09نٌسان05-

أٌبٌرٌا الخطوط ِّ
الجوٌَّة اإلسبانٌَّة ش.م.

رأسمال الشركةٌ /731،224،625،04 / :ورو

النقل ِّ
الجوي لألشخاص والبضابع

2336

LG Electronics Inc.

كورٌة الجنوبٌة

-09نٌسان05-

رأسمال الشركة :فقط ثالثة ترلٌونات وون ) ( won
إنَّ موضوع الشركة بشكل عام هو تصنٌع سابر اآلالت والتجهٌزات وبٌعها ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط ٌحمل اسمLG electronics Inc. - Beirut Representative Office :

2337

) Coral International ( L.L.C.

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة /300,000/ :فقط ثالثمابة ألؾ درهم إمارتًٍّ

-11نٌسان05-

كورال إنترناشٌونال ) ش.ذ.م.م( .
االستشارات الفندقٌَّة وإدارة الفنادق

2338

Frey Wille GmbH

نمساوٌة

-30نٌسان05-

رأسمال الشركة /35,000/ :فقط خمسة وثالثون ألؾ ٌورو
شركة تجارٌَّة

2339

-13أٌار05-

االمارات العربٌة
مصدر الزٌوت للتجارة ش.ذ.م.م.

رأسمال الشركة /300،000/ :فقط ثالثمابة ألؾ درهم إماراتًٍّ

تجارة الشحوم وزٌوت التزلٌق ومعدَّات ؼسٌل السٌَّارات وتنظٌفها
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عراقٌة

تارٌخ التصرٌح
-16أٌار05-

القنوان للتجارة العامَّة المحدودة

رأسمال الشركة /2،000،000/ :فقط ملٌونا دٌنار عراقًٍّ

شركة استٌراد وتصدٌر

2341

Impact W.L.L.

بحرٌنٌة

رأسمال الشركة /40،000/ :فقط أرببعون ألؾ دٌنار بحرٌنًٍّ

-04حزٌران05-

إمباكت ذ.م.م.
استشارات إدارٌَّة

2342

 Agrocomplect EADأو " Agrocomplect " Inc.

بلؽارٌة

-08حزٌران05-

رأسمال الشركة /84،923/ :فقط أربعة وثمانون وتسعمابة وثالثة
وعشرون بً .جً .ان.
البحث والتصمٌم  ،البناء ،خدمات زراعٌَّة ،تقدٌم خدمات هندسٌَّة فً التكنولوجٌا والمهارات التابعة المساعدة العلمٌَّة فً حقول الزراعة والطعام وصناعة الخمور.

2343

Sougeta Engineering AG

المانٌة

-07حزٌران05-

رأسمال الشركة /192،000/ :فقط مابة واثنان وتسعون ألؾ ٌورو
تجارة وصناعة

2344

" Ukrainian - Mediterranean Airlines Ltd. " UM Air

اوكرانٌا

رأسمال الشركة/34377/ :فقط أرعة وثالثون ألفا ً وثالثمابة وسبعة
وسبعون هرفنٌاس

-09حزٌران05-

الخطوط ِّ
الجوٌَّة األوكرانٌَّة المتوسِّطٌَّة المحدودة
إنَّ موضوعها بشكل عام هو نقل ِّ
جوي  ،أمَّا موضوعها فً لبنا فهو مكتب تمثٌل فقط

2345

Medicea LTD

مالطٌة

-05تموز05-

رأسمال الشركة /10،000/ :فقط عشرة آالؾ دوالر أمٌركًٍّ
بشكل عام هو األنشطة التجارٌَّة مع أشخاص خارج مالطا وأي أنشطة أخرى ضرورٌَّة للقٌام بعملٌاتها من مالطا ،أما موضوعها فً لبنلن فمكتب تمثٌل فقط.

2346

-13تموز05-

سعودٌة
النظم العربٌَّة المتطورة " ذات مسإولٌَّة محدودة "

رأسمال الشركة /1،000،000/ :فقط ملٌون لاير سعوديٍّ

بشكل عام هو خدمات الحاسب االلً ) قواعد المعلومات  -نظم تطبٌقه( ،أما موضوعها فً لبنلن فهو مكتب تمثٌل فقط

2347

Gulf Engineering & Supply Ltd

الجزر البرٌطانٌة العذراء

رأسمال الشركة /1،000،000/ :فقط ملٌون دوالر أمٌركًٍّ

-13تموز05-

الخلٌج للهندسة والتورٌدات المحدودة
بشكل عام التجارة العامَّة ،امَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط
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2348

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
تركٌة

رأسمال الشركة /2،000،000،000،000/ :فقط ترٌلٌونا لٌرة تركٌَّة

Gunhan Ark Imalat Dokum Sondaj Taahut Sanayi Ve Ticaret Limited Sirk

تارٌخ التصرٌح
-27تموز05-

"كونهان أرك" المحدودة لفنتاج والتنقٌب والصب والمقاوالت والصناعة و التجارة
اإلنتاج والتنقٌب والصب والمقاوالت والصناعة والتجارة فٌما ٌخص الفوالذ والحدٌد والمكابن وآالت التنقٌب وقطع الؽٌار

2349

Banco de Sabadell

اسبانٌة

رأسمال الشركة /153،001،710/ :فقط مابة وثالثة وخمسون ملٌونا ً
وألؾ وسبعماءة وعشرة ٌورو

-01آب05-

بنك سابادٌل ش.م.
بشكل عام هو العمال المصرفٌَّة ،امَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

برٌطانٌة

Regent Training & Consultancy LTD

2350

رأسمال الشركة /100/ :جنٌه إسترلٌنً ال ؼٌر

رٌجنت تراٌنٌنػ أند كونسالتنسً لٌمتد

-08آب05-

إنَّ موضوعها بشكل عام هو التجارة العامَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2351

صٌنٌة

) China Harbour Engineering company ( Group

رأسمال الشركةٌ /2,345,490,000/ :ان صٌنً RMB

-13آب05-

تشاٌنا هاربور إنجنٌرٌنػ كومبانً ) ؼروب (

إبرام العقود الهندسٌَّة وإنجاز المشارٌع الهندسٌَّة ،وأعمال الموانا /المرافا ،إنشاء شبكات القنوات البحرٌَّة والمطالبات ،واإلصالحات الالزمة ،واألعمال المتعلقة بالمشارٌع البحرٌَّة والمدنٌَّة فً الداخل والخارج
والتصمٌم والبناء وصٌانة المراكب ذات االستعمال الخاص ومنشآت المٌناء وتجهٌزاته.

2352

Philip Morris International Services sarl

سوٌسرٌة

-18آب05-

رأسمال الشركة /100,000/ :فقط مابة الؾ فرنك سوٌسريٍّ
تسوٌق المواد االستهالكٌَّة وخاصة المشتقة من التبػ.

2353

-29آب05-

سعودٌة
التعفؾ لألعمال الكهربابٌَّة ش.ذ.م.م.

رأسمال الشركة /8000,000/ :فقط ثمانٌة مالٌٌن لاير سعودي

مقاوالت األعمال اإللكترونٌَّة والمٌكانٌكٌَّة والكهربابٌَّة واتصاالت ومقاوالت مبانً ومحطات تحلٌة المٌاه والصرؾ الصحً والري ومحطات طاقة وصٌانة وتنسٌق وتشجٌر الحدابق والمنتزهات.

2354

الجزر البرٌطانٌة العذراء

Tiens ( North East Africa ) Investment holdings Limited

-30آب05-

رأسمال الشركة /10,000,000/ :فقط عشرة مالٌٌن دوالر أمٌركًٍّ
استثمار وٌحمل الفرع اسم .Tianshi North East Africa Investment Holdings Limited Lebanon Branch Co

2355

Alcon Pharmaceuticals, Ltd.

سوٌسرٌة

-22أٌلول05-

رأسمال الشركة /100,000/ :فقط مابة ألؾ فرنك سوٌسري ال ؼٌر
إنَّ موضوعها بشكل عام هو بٌع وشراء المنتجات الصٌدالنٌَّة وأدوات العملٌَّات ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

صفحة 60من 118

رقم العلم والخبر
2356

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة

Argent Networks Limited

نٌوزٌلندٌة

تارٌخ التصرٌح
-22أٌلول05-

رأسمال الشركة /12,400,000/ :فقط اثنا عشر ملٌونا ً وأربعمابة ألؾ
دوالر نٌوزٌلندي
إنَّ موضوعها بشكل عام هو برامج اتصاالت ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2357

-04تشرٌن األول05-

سورٌة
الشركة العقارٌة المحدودة المسإولٌة

رأسمال الشركة /3,000,000/ :فقط ثالثة مالٌٌن لٌرة سورٌة ال ؼٌر.

إنَّ موضوعها بشكل عام هو التجارة ،وتجارة العقارات ،والدعاٌة واإلعالن ،والصحافة ،وتجارة اإلنتاج السٌنمابً ،والبث الفضابً والتلفزٌونً ،وتنظٌم المعارض والمإتمرات ،أمَّا موضوعها فً لبنا فمكتب تمثٌل
فقط

2358

-11تشرٌن األول05-

قطرٌة
المإسَّسة العامَّة قناة الجزٌرة الفضابٌَّة

رأسمال الشركة /500,000,000/ :فقط خمسمابة ملٌون لاير قطري

إنَّ موضوعها بشكل عام هو قناة تلفزٌونٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط

2359

RG Development Company

امٌركٌة

-11تشرٌن األول05-

رأسمال الشركة / 10،000 / :دوالر أمٌركً فقط عشرة آالؾ دوالر
أمٌركًٍّ ال ؼٌر.
إنَّ موضوعها بشكل عام هو التجارة العامَّة واالستثمار السٌاحً والدراسات واالستشارات التجارٌَّة والعقارٌَّة والمالٌَّة والف ِّنٌَّة والسٌاحٌَّة.

2361

) SAM International ( L.L.C.

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة /3،000،000/ :ثالثة مالٌٌن درهم إمارتًٍّ ال ؼٌر

-02تشرٌن الثانً05-

اس اٌه ام إنترناشٌونال ) ش.ذ.م.م( .
تجارة عامَّة

2451

TransPerfect Staffing Solutions L.L.C.

امٌركٌة

رأسمال الشركة20,000 $ :

-26كانون الثانً08-

ترانسبٌرفٌكت ستافٌنػ سولٌوشنز ش.م.م.

أمَّا موضوعها فً لبنان  :المساهمة والمشاركة فً أي أعمال قانونٌة ٌمكن لشركة محدودة المسإولٌة تؤسست فً والٌة دٌالوار – ان تساهم أو تشارك فٌها.
وعلى الشركة أن تتقٌَّد بالقوانٌن النافذة المتعلـِّـقة بنشاطاتها المنصوص علٌها فً موضـوعها األساسً .وٌقوم الفرع فً لبنان بتمثٌل الشركة باألعمال التً ٌقوم بها مركـز الشركة األساسً وفقا ً لنظامها األساسً
والصالحٌَّات المعطاة لممثـِّـلها فً لبنـان وشرط أن ال تقـوم بؤعمال االستثمار المشترك واألعمال المصرفٌَّة وأعمال الضمان.
2360

-01تشرٌن الثانً05-

ٌمنٌَّة
" الخطوط ِّ
الجوٌَّة الٌمنٌَّة " الشهرة " الٌمنٌَّة "

رأسمال الشركة /130،000،000/ :فقط مابة وثالثٌن ملٌون لاير ٌمنًٍّ
ال ؼٌر

إدارة وتشؽٌل كافـَّـة الخدمات التجارٌَّة بؤنواعها فً مجال النقل ِّ
الجوي فً الداخل والخارج.

2362

Sagem Défense Sécurité

فرنسٌة

-14تشرٌن الثانً05-

رأسمال الشركة /593،303،000 / :فقط خمسمابة وثالثة وتسعٌن ملٌونا ً
وثالثمابة وثالثة آالؾ ٌورو
شركة استثمار ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.
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2363

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة

تارٌخ التصرٌح
-12تشرٌن الثانً05-

سعودٌة
نسما وشركاهم للمقاوالت المحدودة ذ.م.م.

رأسمال الشركة /5،000،000/ :فقط خمسة مالٌٌن لاير سعوديٍّ ال ؼٌر

المقاوالت

2364

-14تشرٌن الثانً05-

سعودٌة
الشركة الحدٌثة لالستثمارات التجارٌَّة والصناعٌَّة ) شركة قابضة ذ.م.م( .

رأسمال الشركة /1،000،000/ :فقط ملٌون لاير سعوديٍّ ال ؼٌر

شركة استثمارٌَّة وعقارٌَّة وتجارٌَّة.

2365

Qatar Petrochemical Company (QAPCO) Qatari Share Company

قطرٌة

رأسمال الشركة /436،000،000 / :فقط أربعمابة وستة وثالثٌن ملٌون
لاير قطري ال ؼٌر.

-15تشرٌن الثانً05-

قطر للبتروكٌماوٌَّات ) قابكو ( ،شركة مساهمة قطرٌَّة

إنَّ موضوعها بشكل عام هو تصنٌع وتسوٌق األثٌلٌن والبولٌثٌلٌن ،وبقٌَّة البتروكٌماوٌَّات المشتقـَّـة من ؼاز اإلثٌلٌن ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2366

" General Electric International Operations Company, Inc. " GEIOC

امٌركٌة

-23تشرٌن الثانً05-

رأسمال الشركة /500،000/ :فقط خمسمابة ألؾ دوالر أمٌركًٍّ ال ؼٌر
إنَّ موضوعها بشكل عام هو تصنٌع  ،جمع ،بناء ،اختبار ،تحسٌن ،خدمة ،إشراؾ ،امتالك ،تشؽٌل ،بٌع بالجملة وبالتجزبة ،استبجار ،ترخٌص ،توزٌع ،تصدٌر ،استٌراد ،تقدٌم خدمات استشارٌَّة فٌما ٌتعلق بكافة
أنواع البضابع واألنظمة الكهربابٌَّة ،اإللكترونٌَّة ،المٌكانٌكٌَّة ،الكٌمابٌَّة ،النووٌَّة وؼٌرها ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2367

 Nokia Telecom Corporationباإلنكلٌزٌَّة Nokia Tietoliikenne Oy

فنلندٌة

-01كانون األول05-

رأسمال الشركة /10091,28/ :فقط عشرة آالؾ وواحداً وتسعٌن ٌورو
وثمانٌة وعشرٌن سنتٌما ً
إنتاج وبٌع منتجات وأنظمة االتصاالت وؼٌرها من العملٌَّات ذات الصلة.

2368

BAYT. Com, Inc.

جزر كاٌمان

-10كانون األول05-

رأسمال الشركة /100،000/ :فقط مابة ألؾ دوالر أمٌركًٍّ ال ؼٌر
استثمار وخدمات بما فٌها المعلوماتٌَّة.

2369

ٌابانٌة

Panasonic Marketing Middle East FZE ( Matsushita Electric Industrial C

رأسمال الشركةٌ /258،740،486،073/ :نا ً ٌابان ٌّا ً

-10كانون األول05-

باناسونٌك الشرق األوسط للتسوٌق م.م.ح
َّ
الهندسٌثة إلخ ،أما َّ موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.
إنَّ موضوعها فً لبنان هو صناعة وتجارة اإللكترونٌَّات وأدوات المطبخ واألدوات

2371

Telvent Tráfico Y Transporte, S.A.

اسبانٌة

رأسمال الشركة :فقط خمسة مالٌٌن وخمسمابة وتسعة وخمسٌن ألفا ً
ومابتٌن وخمسٌن ٌورو

-05كانون الثانً06-

تٌلفنت ترافٌكو إي ترانسبورتٌه ش.م.

التملك ،الشراء ،البٌع ،إصدار واستثمار الرخص واالمتٌازات ،التطوٌر ،البناء ،اإلنشاء ،االستثمار ،التصلٌح ،التخزٌن ،تجارة جمٌع أنواع األجهزة بالجملة والمفرق إضافة إلى جمٌع المعدَّات الكهربابٌَّة،
اإللكترونٌَّة ،والمعلوماتٌَّة ،إقتناء ،نقل الملكٌَّة والتكلٌؾ على أنواع السلع المنقولة والؽٌر المنقولة والحقوق المعنوٌَّة ،صناعة وتجارة أجهزة اإلنذار.
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2370

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
كوٌتٌة

رأسمال الشركة / 1،000،000 / :دٌنار كوٌتً فقط ملٌون دٌنار كوٌتًٍّ
ال ؼٌر

تارٌخ التصرٌح
-04كانون الثانً06-

الشركة الوطنٌَّة لألعمال المٌكانٌكٌَّة والكهربابٌَّة المحدودة )...ش.ذ.م.م( .
تجارة عامَّة ومقاوالت ما عدا تملك العقارات فقط.

2372

بحرٌنٌة

رأسمال الشركة /100،000/ :د .أ .فقط مابة ألؾ دوالر أمٌركًٍّ ال ؼٌر.

J. Walter Thompson – Middle East and North Africa ( JWT – MENA ) E.

-21شباط06-

جً والتر طومسون – الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا ) جً دبلٌو تً -مٌنا ( ش.م.ب ) .معفاة (

إنَّ موضوعها بشكل عام هو المساهمة فً رأس مال شركات أخرى ،وامتالك جمٌع أنواع األوراق المالٌَّة القابلة للتداول ،وامتالك وإدارة براءات االختراع ،والحصول على أو منح أٌَّة مساعدة أو قروض أو
دفعات أو ضمانات من أو لشركات ذات عالقة مباشرة وربٌسٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2373

CDM Constructors Inc.

امٌركٌة

-28شباط06-

رأسمال الشركة /10،528،000/ :د.أ .فقط عشرة مالٌٌن وخمسمابة
وثمانٌة وعشرٌن ألؾ دوالر أمٌركً.
تقدٌم الخدمات الهندسٌَّة خاصَّة فً مجاالت الموارد المابٌَّة وتورٌد المٌاه ومعالجتها وشبكات المجارٌر ومعالجة قاذوراتها ومعالجة المخلفات الصناعٌَّة والتحكم بالفٌاضانات والصرؾ والتخلص من المخلفات
الصلبة والتحكم بتلوث المٌاه والهواء واإلنشاءات البٌبٌَّة ومعالجة المخلفات السامة والخطرة ومواقع الفضالت.

2374

-28شباط06-

مصرٌة
بشاٌر الخٌر للمشروعات العقارٌَّة والفندقٌَّة ش.م.م.

رأسمال الشركة :المرخص به /5،000،000/جنٌه مصري والمصدر /
 /500،000جنٌه مصري.

القٌام بؤعمال االستثمار العقاري بصفة عامَّة ،تقسٌم وبٌع األراضً واستصالح األراضً الصحراوٌَّة والبور ،إنشاء مبانً الثالجات والقٌام بؤعمال التبرٌد والتجمٌد ،إنشاء الفنادق وإدارتها وتشؽٌلها.

2375

بحرٌنٌة

رأسمال الشركة :المصرَّ ح به  /1،500،000،000/د.أ .والصادر منه /
 /1،000،000،000د.أ.

-18آذار06-
" المإ َّسسة العربٌَّة المصرفٌَّة " شركة مساهمة بحرٌنٌَّة " ش.م.ب" .
إنَّ موضوعها بشكل عام هو القٌام بكافة أعمال المصارؾ التجارٌَّة ومصارؾ االستثمار ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2376

Syed Junaid Alam W.L.L.

بحرٌنٌة

رأسمال الشركة /300،000/ :فقط ثالثمابة ألؾ دٌنار بحرٌنً.

-18آذار06-

سٌد جنٌد عالم ذ.م.م.
تجارة وصناعة العطور وأدوات التجمٌل وزٌوت الشعر وتعببتها.

2377

Horizon Holdings Limited

Isle of Man

-27آذار06-

رأسمال الشركة / 2,000 / :فقط ألفً جنٌه إسترلٌنً
إن موضوعها بشكل عام هو الدعاٌة واإلعالن والتسوٌق والمحاسبة ،أما موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط .

2378

CV Consulting S.à r.l.

سوٌسرٌة

-04نٌسان06-

رأسمال الشركة / 20,000 / :فقط عشرٌن ألؾ فرنك سوٌسري
تقدٌم النصٌحة وتطوٌر و توسٌع كل النشاطات اإلدارٌة والحسابٌة والمعلوماتٌة والضرٌبٌة والقانونٌة وكذلك فً مجال الثروات البشرٌة.
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2379

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
برٌطانٌة

تارٌخ التصرٌح

Arabic News Broadcast LTD

-11نٌسان06-

رأسمال الشركة / 100 / :فقط مابة ٌورو
التجارة العامَّة.

2380

Venice Collection SRL

اٌطالٌة

رأسمال الشركةٌ / 10,000 / :ورو فقط عشرة آالؾ ٌورو

-15نٌسان06-

فٌنٌس كولٌكشٌن ش.م.م.
تجارة وبٌع معادن ثمٌنة بالجملة أو بالمفرق فً إٌطالٌا وفً الخارج واستٌراد وتصدٌر هذه المعادن الثمٌنة.

2381

Hess Pharma Aktiengesellschaft

لٌشتنشتاٌن

رأسمال الشركة /50،000/ :فقط خمسٌن ألؾ فرنك سوٌسري

-18نٌسان06-

هس فارما ) شركة مساهمة (

التجارة بواسطة البرٌد ،بٌع المواد الؽذابٌَّة والؽٌر ؼذابٌَّة ،األدوٌة والمواد الط ِّبٌَّة ،تصنٌع وترخٌص منتجات نوعٌَّة وخدمات فً القطاع الصحً ،تجارة األمالك المنقولة والؽٌر منقولة ،بٌع وشراء والوساطة
باألسهم…

2382

Comium Mobile Group Holding Ltd

الجزر البرٌطانٌة العذراء

-22نٌسان06-

رأسمال الشركة / 50,000 / :د.أ .فقط خمسٌن ألؾ دوالر أمٌركً.
إن موضوعها بشكل عام هو إدارة أعمال شركة استثمار ،حٌازة أي مما ٌلً من سندات ،أسهم دٌن ،صكوك قابلة للتداول ،أوراق مالٌة ،التعامل بالعقارات بكافة فروعها ،التجارة ،أعمال االمتٌاز ،استعارة أو
سحب مبلػ مالً من المصارؾ ،أما موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2383

Comium Data Group Holding Ltd

الجزر البرٌطانٌة العذراء

-22نٌسان06-

رأسمال الشركة / 50,000 / :د.أ .فقط خمسٌن ألؾ دوالر أمٌركً
إن موضوعها بشكل عام هو إدارة أعمال شركة استثمار  ،حٌازة أي مما ٌلً من سندات ،أسهم دٌن ،صكوك قابلة للتداول ،أوراق مالٌة ،التعامل بالعقارات بكافة فروعها ،التجارة ،أعمال االمتٌاز ،استعارة أو
سحب مبلػ مالً من المصارؾ ،أما موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2384

Transtec

بلجٌكٌة

-03أٌار06-

رأسمال الشركةٌ / 1 859 201 ،44 / :ورو
إن موضوعها بشكل عام هو تطوٌر الوسابل الضرورٌة لتفادي مشاكل المهارة الصناعٌة ،نقل التكنولوجٌا ،تدرٌب الرواد و بشكل عام التعاون بٌن كافة البلدان ،ومن جهة ثانٌة ،المساهمة بتوزٌع أفضل وتقاسم
أكثر فعالٌة للمعرفة بكافة أشكالها ،أما موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2385

BanKmed ( Suisse ) sa

سوٌسرٌة

-25أٌار06-

رأسمال الشركة :فقط ثالثٌن ملٌون فرنك سوٌسري.
إن موضوعها بشكل عام هو استثمار مصرؾ ،أما موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2386

االمارات العربٌة

Philip Morris Management Services ( Middle East ) Limited

-05حزٌران06-

رأسمال الشركة :عشرة آالؾ دوالر أمٌركً
فتسوٌق منتجات اللفافات ) السجاٌر ( فً الشرق األوسط.

2387

Abu Rashed Multi Media Production FZE

االمارات العربٌة

-14حزٌران06-

رأسمال الشركة / 150,000 / :فقط مابة و خمسٌن ألؾ درهم إماراتً
إن موضوعها بشكل عام هو الصناعة والتجارة العامة واألنشطة األخرى ذات الصلة ،أما موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.
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2388

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
اسبانٌة

تارٌخ التصرٌح

Supermercados San Agustin Playa, S.L.

-14حزٌران06-

رأسمال الشركةٌ / 661,100 / :ورو فقط ستمابة وواحداً و ستٌن ألفا ً و
مابة ٌورو
استثمار سوبرماركت و عطورات وأسواق وأجهزة منزلٌة كهربابٌة وتصدٌر واستٌراد و تسوٌق و بٌع مواد ؼذابٌة.

2389

All Time Television Entertainment, S.A.

بانامٌة

-19حزٌران06-

رأسمال الشركة /1,000,000/ :د.أ فقط ملٌون دوالر أمٌركً
إنَّ موضوعها بشكل عام هو التجارة العامَّة وباألخص التوزٌع واإلنتاج التلفزٌونً والسٌنمابً ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2390

Atlas Interactive International Limited

االمارات العربٌة

-21حزٌران06-

رأسمال الشركة /1،000/ :فقط ألؾ درهم إمارتًٍّ
التجارة العامَّة

2391

Bates Pan Gulf L.L.C.

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة /300،000/ :فقط ثالثمابة ألؾ درهم إمارتًٍّ

-21حزٌران06-

باتس بان جلؾ ذ.م.م.
إنَّ موضوعها بشكل عام هو اإلعالن ،التسوٌق وخدمات االتصاالت ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2392

-24حزٌران06-

مصرٌة

رأسمال الشركة :المرخص به
فقط ملٌار جنٌه مصري والمصدر
فقط ثالثمابة ملٌون جنٌه مصري

سامكرٌت مصر – مهندسون ومقاولون شركة مساهمة مصرٌَّة

القٌام بدراسة وتنفٌذ أعمال المقاوالت واألنشطة المتعلقة بها وممارسة أنشطة التنمٌة والتعمٌر وصناعة مواد البناء وأعمال الوكالة التجارٌَّة واالستٌراد والتصدٌر

2393

W.I. International S.A.

ٌابانٌة

-06تموز06-

رأسمال الشركة / 10,000 / :د.أ .فقط عشرة آالؾ دوالر أمٌركً.
البٌع والشراء واالستٌراد والتصدٌر والتجارة و تمثٌل شركات و وكاالت

2394

بحرٌنٌة

و تسوٌق منتجاتها ،وتملك عالمات تجارٌة و صناعٌة واستثمارها.

Health Invest Co WLL

رأسمال الشركة /20،000/ :فقط عشرٌن ألؾ دٌنار بحرٌنً

-01آب06-

هٌلث إنفست ذ.م.م.
إدارة الوحدات الطبٌَّة وتطوٌرها وتموٌنها.

2395

Areva T & D SA

فرنسٌة

-19آب06-

رأسمال الشركة :أربعة وسبعٌن ملٌونا ً وأربعمابة وثمانٌة وسبعٌن ألفا ً
وستة وتسعٌن ٌورو
نقل الطاقة وتوزٌعها.
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2396

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة

Melody Artist Management

مصرٌة

تارٌخ التصرٌح
-14أٌلول06-

رأسمال الشركة :المرخـَّـص به /5000،000/ :جنٌه مصري
والمصدر /500،000/ :جنٌه مصري
إدارة شإون الفنانٌن ،الدعاٌة واإلعالن ،االستٌراد والتصدٌر والوكالة التجارٌَّة فً حدود ؼرض الشركة ،تمثٌل الشركة للمنشآت المصرٌَّة ،وتنظٌم الحفالت عامَّة وحفالت األفراح.

2397

Bridgestone Middle East & Africa FZE

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة /1،000،000/ :درهم إمارتً فقط ملٌون درهم إماراتًٍّ

-23أٌلول06-

برٌدجستون الشرق األوسط وأفرٌقٌا م.م.ح.
إنَّ موضوعها بشكل عام هو التجارة العامَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فهو مكتب تمثٌل فقط.

2398

-06تشرٌن األول06-

عراقٌة
المطاؾ للمقاوالت العامَّة المحدودة

رأسمال الشركة /500،000،000/ :دٌنار فقط خمسمابة ملٌون دٌنار

المقاوالت اإلنشابٌَّة والمٌكانٌكٌَّة والكهربابٌَّة وإنشاء الطرق والجسور والسكك والمطارات والسدود والخزانات ومشارٌع الري والبزل والموانا وأعمال الماء والمجاري.

2399

Gulf Scientific Corporation

برٌطانٌة

-09تشرٌن الثانً06-

رأسمال الشركة /500،000 / :د.أ .فقط خمسمابة دوالر أمٌركًٍّ
إنَّ موضوعها بشكل عام هو التجارة العامَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فهو مكتب تمثٌل فقط.

2400

Ayna Corporation

امٌركٌة

-11تشرٌن الثانً06-

رأسمال الشركة /5،000/ :د.أ .فقط خمسة آالؾ دوالر أمٌركًٍّ
تطوٌر البرامج؛ توفٌر الخدمات الفورٌَّة ،وخدمات اإلنترنٌت والمبٌعات.

2401

Whirlpool Europe S.R.L.

اٌطالٌة

-11كانون األول06-

رأسمال الشركة /78،000،000/ :فقط ثمانٌة وسبعٌن ملٌون ٌورو
 :إنَّ موضوعها بشكل عام هو إنتاج وتجارة إلنشاءات وتجهٌزات فً قطاع اآلالت الكهربابٌَّة المنزلٌَّة الكبرى البٌضاء ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2402

Degrémont S.p.A.

اٌطالٌة

-20كانون األول06-

رأسمال الشركةٌ /1،300،000/ :ورو فقط ملٌونا ً وثالثمابة ألؾ ٌورو
معالجة المٌاه لجعلها صالحة للشفة وتطهٌر مٌاه المسابح ومعالجة مٌاه األنهر والروابح ،وتخفٌض الضجٌج ،ومعالجة النفاٌات ،وإنتاج الطاقة ،ومقاوالت ،ونقل وتوزٌع واستعمال الطاقة الكهربابٌَّة.

2403

GAFO LTD

برٌطانٌة

-23كانون األول06-

رأسمال الشركة /1،000،000/ :جنٌه إسترلٌنً فقط ملٌون جنٌه
تمارس نشاطات تتعلق بتصنٌع المؤكوالت المعلبة والمجلدة ،وتصنٌع وتصدٌر واستٌراد وتجارة ) بالجملة والمفرق ( المنتجات التجارٌَّة والمصنعة والشخصٌَّة
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2404

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة

Nokia International Oy

فنلندٌة

تارٌخ التصرٌح
-05كانون الثانً07-

رأسمال الشركة :األدنى
ألفٌن وخمسمابة ٌورو والرأسمال األقصى /
ٌ /50،000،000ورو
الصناعة فً قطاع االتصاالت واإللكترونٌَّات األخرى وؼٌرها من النشاطات التجارٌَّة والصناعٌَّة.

2405

NBC News Worldwide, Inc.

امٌركٌة

-08كانون الثانً07-

رأسمال الشركة /100/ :سهم فقط مابة سهم
إنَّ موضوعها بشكل عام هو تؤمٌن االتصال اإلداري ،الفنً والتصوٌري ،إضافة إلى الخدمات المساعدة والتسهٌالت لدعم مهام جمع األخبار من حول العالم ألخبار ان .بً .سً ،.أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب
تمثٌل فقط.

2406

Libanica S.A.

الجزر البرٌطانٌة العذراء

-24كانون الثانً07-

رأسمال الشركة :المصرَّ ح به  /50،000/دوالر أمٌركً فقط خمسٌن ألؾ
دوالر أمٌركًٍّ ال ؼٌر
إنَّ موضوعها بشكل عام هو القٌام بعملٌَّات تجارٌَّة مختلفة ،خصوصا ً فً مجاالت المعلوماتٌَّة والتكنولوجٌا وفً العملٌَّات العقارٌَّة وؼٌرها ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2407

امٌركٌة

Harris Communications International, Inc.

-27كانون الثانً07-

رأسمال الشركة /1،000/ :دوالر أمٌركً فقط ألؾ دوالر أمٌركًٍّ
إنَّ موضوعها بشكل عام هو الصناعة والتجارة والخدمات ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2408

عراقٌة

رأسمال الشركة /300،000،000/ :دٌنار عراقً فقط ثالثمابة ملٌون
دٌنار عراقً

-17شباط07-
فضابٌَّة كوردستان للبث التلفزٌونً واإلنتاج الفنً والعمل اإلعالمً المحدودة

البث اإلذاعً والتلفزٌونً ،وإنتاج الكلٌبات والدراما والمسرحٌات واألفالم المتنوعة ،وإقامة الندوات ،وإنتاج ونشر اإلعالنات ،وتطوٌر الفن واإلعالم فً كوردستان إلخ.

2409

Continental Finance Limited

برٌطانٌة

-01آذار07-

رأسمال الشركة /1،000/ :جنٌه إسترلٌنً فقط ألؾ جنٌه إسترلٌنً
تجارة عامَّة.

2423

Cummins Middle East FZE

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة /1،000،000/ :درهم إماراتً فقط ملٌون درهم إماراتً

-11تموز07-

كٌومنز الشرق األوسط م م ح
تجارة محركات الدٌزل والمولدات الكهربابٌَّة وقطع ؼٌارها.

2421

Al Quds Television & Radio Limited

برٌطانٌة

رأسمال الشركة /1،000/ :جنٌه إسترلٌنً فقط ألؾ جنٌه إسترلٌنً

-11تموز07-

تلفزٌون ورادٌو القدس المحدودة
إنَّ موضوعها بشكل عام هو األشؽال التلفزٌونٌَّة باإلضافة إلى أعمال أخرى مذكورة فً النظام األساسً للشركة.
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2422

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
امٌركٌة

تارٌخ التصرٌح

CSC Consular Services Inc.

-11تموز07-

رأسمال الشركة /1،000/ :دوالر أمٌركً فقط ألؾ دوالر أمٌركًٍّ .
االستٌراد والتصدٌر وتجارة التجهٌزات والمعدَّات والبرمجٌَّات وملحقاتها.

2424

SDL plc

برٌطانٌة

-13تموز07-

رأسمال الشركة /100/ :جنٌه إسترلٌنً فقط مابة جنٌه إسترلٌنً
القٌام بؤعمال برمجة الكمبٌوتر

2425

عراقٌة

رأسمال الشركة /2،000،000/ :دٌنار عراقً فقط ملٌونً دٌنارعراقً

-20تموز07-
هندسة الشرق األوسط للمقاوالت العامَّة محدودة المسإولٌَّة
استثمار رإوس األموال فً مجال المقاوالت اإلنشابٌَّة والكهربابٌَّة والمٌكانٌكٌَّة.

2426

-19تموز07-

سعودٌة
علوان التجارٌَّة المحدودة ) ذ.م.م( .

رأسمال الشركة /5،900،000/ :لاير سعودي فقط خمسة مالٌٌن
وتسعمابة ألؾ لاير سعوديٍّ .

الخدمات الزراعٌَّة ،وخدمات النظافة ،وأعمال المقاوالت.

2427

Viastar Limited

برٌطانٌة

-07آب07-

رأسمال الشركة /1،000/ :جنٌه إسترلٌنً فقط ألؾ جنٌه إسترلٌنً
التجارة العامَّة.

2428

سعودٌة

رأسمال الشركة /500،000/ :لاير سعودي فقط خمسمابة ألؾ لاير
سعودي

-26أٌلول07-
" شركة روتانا للخدمات اإلعالنٌَّة " شركة ذات مسإولٌَّة محدودة
الدعاٌة واإلعالن ،الوكاالت التجارٌَّة فً مجال أؼراض الشركة ،خدمات التسوٌق للؽٌر ،وكالء التوزٌع.

2429

-22آب07-

كوٌتٌة
المركز المالً الكوٌتً ) ش.م.ك ( .مقفلة

رأسمال الشركة /40،000،000/ :دٌنار كوٌتً فقط أربعٌن ملٌون دٌنار
كوٌتً

إنَّ موضوعها بشكل عام هو تموٌل عملٌَّات االستٌراد والتصدٌر -االستثمار فً مختلؾ القطاعات االقتصادٌَّة – التعامل والمتاجرة فً سوق القطع والمعادن الثمٌنة واألعمال االستشارٌَّة .أمَّا موضوعها فً لبنان
فمكتب تمثٌل فقط ٌتولى دراسات األسواق المحلٌَّة والمجاورة ومتابعة استثمارات الشركة فً لبنان دون القٌام بؤٌَّة نشاطات مباشرة فً السوق المحلً.

2430

صربٌَّة

Hemofarm A.D. Pharmaceutical – chemical industry

-21آب07-

رأسمال الشركة /5،280،000،000/ :دٌنار فقط خمسة ملٌارات ومابتٌن
وثمانٌن ملٌون دٌنار
تصنٌع األدوٌة )  ( galenicبكافة األشكال ،تصنٌع المنتجات الكٌمٌابٌَّة ،تصنٌع منتجات التطهٌر والمواد األولٌَّة ،تصنٌع وسابل التجمٌل والمنتجات الصحٌَّة ،تصنٌع منتجات الصابون ،تصنٌع مواد الالصقات
الجروح ،تصنٌع وسابل حماٌة النباتات ،تصنٌع طعام للماشٌة.
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2431

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
سعودٌة

تارٌخ التصرٌح
-21آب07-

سلٌمان العثٌم للذهب والمجوهرات المحدودة

رأسمال الشركة /500،000/ :لاير سعودي فقط خمسمابة ألؾ لاير
سعودي

شراء وبٌع المعادن الثمٌنة واألحجار الكرٌمة والساعات.

2432

CFH International ( BVI ) Limited

الجزر البرٌطانٌة العذراء

-24أٌلول07-

رأسمال الشركة /50،000/ :د.أ .فقط خمسٌن ألؾ دوالر أمٌركًٍّ
إنَّ موضوعها بشكل عام هو التجارة ،االستثمار ،استثمار الممتلكات ،السندات المالٌة ،التؤمٌن وإعادة التؤمٌن ،إنشاء وتطوٌر الممتلكات ،حٌازة األرض والتصرؾ بها ،التؤجٌر والتعامل باألموال والنقد والمخزون
والحصص ،االستعارة واإلعارة ،الرهن ،اإلدارة ،الوكالة والتعامل بحقوق الملكٌَّة الفكرٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2433

SERA 2 S.A.R.L. d'architecture

فرنسٌة

-19أٌلول07-

رأسمال الشركة :سبعة آالؾ وستمابة واثنٌن وعشرٌن ٌورواً وخمسة
وأربعٌن سنتٌما ً.
الهندسة المعمارٌَّة

2434

Genesis Information Technology Limited

جبل طارق

-18أٌلول07-

رأسمال الشركة /1،000/ :لٌرة إسترلٌنٌَّة فقط ألؾ لٌرة إسترلٌنٌَّة
إنَّ موضوعها بشكل عام هو التجارة العامَّة وأنظمة االتصاالت الالسلكٌَّة على أنواعها بما فٌها دون حصر األقمار الصناعٌَّة ،الهاتؾ ،خدمات اإلنترنت على أنواعها وأنظمة االتصال بالكمبٌوتر ،أمَّا موضوعها فً
لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2435

"Docteur Antoine Rahal" Société Privée à Responsabilité Limitée

بلجٌكٌة

رأسمال الشركةٌ /18،600/ :ورو فقط ثمانٌة عشر ألفا ً وستمابة ٌورو

-24أٌلول07-

الدكتور أنطوان رحال ) شركة خاصَّة محدودة المسإولٌَّة (
مزاولة مهنة الطب

2436

Ali Tatlidil Inşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

تركٌة

-19أٌلول07-

رأسمال الشركة /10،000،000،000/ :لٌرة تركٌَّة فقط عشرة ملٌارات
لٌرة تركٌَّة
إنتاج وتجارة ماكٌنات ،تجهٌزات ،مواد خام ،مخلفات المنتجات ،خردوات .أٌضا ً وكاالت ،تمثٌلٌات ،وتشتري وتبٌع ،وتستؤجر وتإجِّر براءة االختراع ،حق األسرار التجارٌَّة )  ( Know- Howحقوق التؤلٌؾ،
الماركة ،الرخصة ،وحق االختراع ،باإلضافة إلى أمور أخرى وردت فً النظام األساسً.

2437

-28أٌلول07-

عراقٌة
مسا للتجارة والمقاوالت العامَّة المحدودة

رأسمال الشركة /250،000،000/ :دٌنارعراقً فقط مابتٌن وخمسٌن
ملٌون دٌنارعراقً

إنَّ موضوعها بشكل عام هو المساهمة فً استثمار رإوس األموال فً مجال التجارة والمقاوالت العامَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2438

British Midland Airways Limited

برٌطانٌة

-02تشرٌن األول07-

رأسمال الشركة /13،080،000/ :جنٌه إسترلٌنً فقط ثالثة عشر ملٌونا ً
وثمانٌن ألؾ جنٌه إسترلٌنً
نشاطات طٌران
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2410

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
مصرٌة

تارٌخ التصرٌح
-08آذار07-

رأسمال الشركة :المرخص به /100،000،000/فقط مابة ملٌون جنٌه
مصري والمصدر /30،000،000/

جٌنزا لإلنشاءات والتنمٌة العقارٌَّة ) شركة مساهمة مصرٌَّة (
المقاوالت واألعمال العقارٌَّة.

2411

Transtrum LTD.

الجزر البرٌطانٌة العذراء

-06آذار07-

رأسمال الشركة /50،000/ :فقط خمسٌن ألؾ سهم
إنَّ موضوعها بشكل عام هو األعمال الدولٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فهو مكتب تمثٌل فقط.

2412

-13آذار07-

كوٌتٌة
الشاهد العقارٌَّة ) شركة مساهمة كوٌتٌَّة مقفلة (

رأسمال الشركة /6،500،000/ :د.ك .فقط ستة مالٌٌن وخمسمابة ألؾ
دٌنار كوٌتً

العقارات

2413

-24آذار07-

كوٌتٌة

رأسمال الشركة /250،000/ :د.ك .فقط مابتٌن وخمسٌن ألؾ دٌنار

الجرٌدة للصحافة والنشر والتوزٌع – محمد جاسم الصقر وشرٌكه ) شركة ذات مسإولٌَّة محدودة (
إنَّ موضوعها بشكل عام هو دعاٌة وإعالن  /نشر وتوزٌع ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2414

Union Bancaire Privée, UBP

سوٌسرٌة

-18نٌسان07-

رأسمال الشركة /300،000،000/ :فقط ثالثمابة ملٌون فرنك
إنَّ موضوعها بشكل عام هو استثمار مصرؾ والتعامل بالقٌم المنقولة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2415

Gates Power Transmission Europe B.V.B.A.

بلجٌكٌة

-20نٌسان07-

رأسمال الشركة :اثنٌن وعشرٌن ملٌونا ً وستمابة وثالثة وعشرٌن ألفا ً
ومابتٌن وستة وأربعٌن ٌورو
إنَّ موضوعها بشكل عام هو المطاط الطبٌعً

2416

أو االصطناعً ،البالستٌك أو أي معدن آخر ،أو أي منتج آخر من أيِّ نوع آخر ٌتالزم مع المنتجات المذكورة أعاله ،باإلضافة إلى كافة النشاطات
المتعلقة بنقل الطاقة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

االمارات العربٌة

Rakeen Development Private Joint Stock Co.

رأسمال الشركة :المدفوع  / 390،000،000 /درهم إماراتً

-04أٌار07-

راكٌن للتطوٌر ) شركة مساهمة خاصة (

مزاولة كافة أشكال أعمال مطوري العقارات والممتلكات والمدٌرٌن والمستشارٌن ووكالء كافة أنواع الممتلكات األخرى من سكنٌة وتجارٌة وصناعٌة وأعمال المالكٌن والمستؤجرٌن والمستفٌدٌن من الهبات
والبابعٌن والمإجرٌن لما ذكر.

2417

Lead International ( UK ) Limited

برٌطانٌة

-04أٌار07-

رأسمال الشركة /100/ :جنٌه إسترلٌنً فقط مابة جنٌه إسترلٌنً
التجارة العامَّة.
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اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة

Nestlé Nespresso SA

سوٌسرٌة

تارٌخ التصرٌح
-09أٌار07-

رأسمال الشركة /2،000،000/ :فرنك سوٌسري فقط ملٌونً فرنك
سوٌسري
إنَّ موضوعها بشكل عام هو تصنٌع وبٌع منتجات ؼذابٌَّة وحمٌة خصوصا ً البن وأجهزة تسمح بتوزٌع هذه المنتجات ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2419

Contrack International, Inc.

امٌركٌة

-23أٌار07-

رأسمال الشركة /1،000/ :د .أ .كح ٍّد أدنى فقط ألؾ دوالر أمٌركًٍّ .
إنَّ موضوعها بشكل عام هو إجراء المقاوالت الخاصَّة بالبناء وإدارة مشارٌع تلك المبانً وتسهٌل تصدٌر السلع فً الوالٌات المتحدة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2420

قبرصٌة

Ajamian Brothers International Publishers Representatives Limited

-04حزٌران07-

رأسمال الشركة /30،000/ :ل.ق .فقط ثالثٌن ألؾ لٌرة قبرصٌَّة.
إدارة أعمال ممثلٌن ووكالء من أيِّ نوع من شركات نشر منشورات باإلضافة إلى أعمال متفرعة واردة فً النظام األساسً.

2441

Dell Emerging Markets ( EMEA ) Limited

برٌطانٌة

-05تشرٌن الثانً07-

رأسمال الشركة / 100/ :جنٌه إسترلٌنً فقط مابة جنٌه إسترلٌنً
إنَّ موضوعها بشكل عام هو أنظمة الكمبٌوتر ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2442

-25تشرٌن األول07-

عراقٌة
أرض المرمر للتجارة والمقاوالت العامَّة المحدودة

رأسمال الشركة /200،000،000/ :دٌنار عراقً فقط مابتً ملٌون دٌنار
عراقً

المساهمة فً استثمار رإوس األموال فً مجال التجارة العامَّة وفً مجال المقاوالت العامَّة المقاوالت اإلنشابٌَّة والكهربابٌَّة والمٌكانٌكٌَّة.

2443

-27تشرٌن األول07-

االمارات العربٌة
شعاع كابٌتال ش .م .ع.

رأسمال الشركة /550،000،000/ :درهم إماراتً فقط خمسمابة
وخمسٌن ملٌون درهم إماراتً

إنَّ موضوعها بشكل عام هو استشارات االستثمارات المالٌَّة ،وسٌط بٌع األسهم والسندات المحلٌَّة وشرابها ،وسٌط بٌع العمالت وشرابها والتوسط فً عملٌات السوق النقدٌَّة ،وسٌط بٌع األسهم والسندات األجنبٌَّة
وشرابها ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2444

American Life Insurance Company

امٌركٌة

-29تشرٌن األول07-

رأسمال الشركة /5،000،000/ :د .أ .فقط خمسة مالٌٌن دوالر أمٌركًٍّ
القٌام بمختلؾ عملٌَّات الضمان وإعادة الضمان وفقا ً لنظامها األساسً.

2445

Intcor Communications Incorporated

امٌركٌة

-07تشرٌن الثانً07-

رأسمال الشركة /100،000/ :سهم عادٌَّة فقط مابة ألؾ سهم عادٌَّة
القٌام بؤيِّ أعمال أو تجارة أو نشاط التً ٌمكن أن تقوم بها قانونا ً أي شركة منشؤة بموجب قانون إنشاء الشركات فً واشنطن.
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اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة

)Axiom Capital Partners (Limited

برٌطانٌة

تارٌخ التصرٌح
-05تشرٌن الثانً07-

رأسمال الشركة /50،000/ :د .أ .فقط خمسٌن ألؾ دوالر أمٌركًٍّ
إنَّ موضوع الشركة بشكل عام أ َّنها تتمتع بالسلطة الكاملة لتنفٌذ أيِّ أمر ال ٌحظره قانون الشركات فً جزر كاٌمان ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2447

Macfadden & Associates, Inc.

امٌركٌة

-08تشرٌن الثانً07-

رأسمال الشركة /10،000/ :د .أ .فقط عشرة آالؾ دوالر أمٌركًٍّ
االلتزام بؤعمال إدارة البرامج /المشارٌع ،تكنولوجٌا المعلومات ،والخدمات االستشارٌَّة فً اإلدارة.

عراقٌة

2452
رأسمال الشركة 2,000,000 :دٌنار

-28كانون الثانً08-
اوس صباح صادق المهداوي للتجارة والمقاوالت العامة  -مشروع فردي

أمَّا موضوعها فً لبنان  :موضوع الشركة المساهمة فً تطوٌر االقتصاد ومن خالل استثمار رإوس األموال فً التجارة والمقاوالت العامة.
وعلى الشركة أن تتقٌَّد بالقوانٌن النافذة المتعلـِّـقة بنشاطاتها المنصوص علٌها فً موضـوعها األساسً .وٌقوم مكتب التمثٌل فً لبنان بتمثٌل الشركة باألعمال التً ٌقوم بها مركـز الشركة األساسً وفقا ً لنظامها
األساسً والصالحٌَّات المعطاة لممثـِّـلها فً لبنـان وشرط أن ال تقـوم بؤعمال االستثمار المشترك واألعمال المصرفٌَّة وأعمال الض
2454

EL ENWAN PUBLISHING L.T.D

قبرصٌة

رأسمال الشركة 10,000 :لٌرة قبرصٌة

-05شباط08-

العنوان المحدودة للنشر ش.م.م.

أمَّا موضوعها فً لبنان :
وعلى الشركة أن تتقٌَّد بالقوانٌن النافذة المتعلـِّـقة بنشاطاتها المنصوص علٌها فً موضـوعها األساسً .وٌقوم مكتب التمثٌل فً لبنان بتمثٌل الشركة باألعمال التً ٌقوم بها مركـز الشركة األساسً وفقا ً لنظامها
األساسً والصالحٌَّات المعطاة لممثـِّـلها فً لبنـان وشرط أن ال تقـوم بؤعمال االستثمار المشترك واألعمال المصرفٌَّة وأعمال الضمان.
2453

اٌطالٌة

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A

رأسمال الشركةٌ 242,518,100 :ـورو

-05شباط08-

راي – رادٌو تلفزٌونً اٌتالٌانا س.ب.ا.

أمَّا موضوعها فً لبنان :
وعلى الشركة أن تتقٌَّد بالقوانٌن النافذة المتعلـِّـقة بنشاطاتها المنصوص علٌها فً موضـوعها األساسً .وٌقوم مكتب التمثٌل فً لبنان بتمثٌل الشركة باألعمال التً ٌقوم بها مركـز الشركة األساسً وفقا ً لنظامها
األساسً والصالحٌَّات المعطاة لممثـِّـلها فً لبنـان وشرط أن ال تقـوم بؤعمال االستثمار المشترك واألعمال المصرفٌَّة وأعمال الضمان
2455

بحرٌنٌة

SUBWAY BRAND MANAGEMENT SYSTEMS BAHRAIN W.L.L.

رأسمال الشركة 20000 :دٌنار بحرٌنً

-04آذار08-

عالمة صب واي البحرٌن إلدارة األنظمة ذ.م.م.

أمَّا موضوعها فً لبنان  :فـرع  -مكتب إداري لتطوٌر مبٌعات و شركة مطاعم صب واي واألعمال المتممة لتحقٌق أؼراضها.
وعلى الشركة أن تتقٌَّد بالقوانٌن النافذة المتعلـِّـقة بنشاطاتها المنصوص علٌها فً موضـوعها األساسً .وٌقوم الفرع فً لبنان بتمثٌل الشركة باألعمال التً ٌقوم بها مركـز الشركة األساسً وفقا ً لنظامها األساسً
والصالحٌَّات المعطاة لممث ـِّـلها فً لبنـان وشرط أن ال تقـوم بؤعمال االستثمار المشترك واألعمال المصرفٌَّة وأعمال الضمان.
2456

Sagem Sécurité S.A.

فرنسٌة

رأسمال الشركةٌ 159,876,075 :ورو

-27آذار08-

ساجٌم سٌكورٌتً ش.م.

أمَّا موضوعها فً لبنان  :فرع  -وهً تتعاطى كافة النشاطات والخدمات والمنتوجات التكنولوجٌا اإلعالم – اإللكترونٌك – البصرٌات التشفٌر فً مٌادٌن األمان– التجارة االلكترونٌة والتحقق من األشخاص
واألمالك .
وعلى الشركة أن تتقٌَّد بالقوانٌن النافذة المتعلـِّـقة بنشاطاتها المنصوص علٌها فً موضـوعها األساسً .وٌقوم الفرع أو مكتب تمثٌل فً لبنان بتمثٌل الشركة باألعمال التً ٌقوم بها مركـز الشركة األساسً وفقا ً
لنظامها األساسً والصالحٌَّات المعطاة لممثـِّـلها فً لبنـان وشرط أن ال تقـوم بؤعمال االستثمار المشترك واألعمال المصرفٌَّة وأعمال الضمان.
2457

BULGARIA AIR

بلؽارٌة

رأسمال الشركة /30،160،000/ :لٌفا فقط ثالثٌن ملٌونا ً ومابة وستٌن
ألؾ لٌفا

-03نٌسان08-

" بلؽارٌا أٌر " ش.م.ؾ.
إنَّ موضوعها بشكل عام هو خدمات النقل والسٌاحة والوكاالت السٌاحٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط–شركة طٌران.

2458

Actel Communications Ltd

الجزر البرٌطانٌة العذراء

رأسمال الشركة /50،000/ :د .أ .فقط خمسٌن ألؾ دوالر أمٌركًٍّ

-18نٌسان08-

أكتٌل لالتصاالت لٌمتد

إنَّ موضوعها بشكل عام هو القٌام باألعمال االستثمارٌَّة وبكافة األعمال التجارٌَّة ؼٌر المحظورة بموجب القوانٌن المعمول بها فً جزر العذارء البرٌطانٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.
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2448

In Media Plus Co. Ltd.

برٌطانٌة

تارٌخ التصرٌح
-04كانون األول07-

رأسمال الشركة /50،000/ :دوالر أمٌركًٍّ فقط خمسٌن ألؾ دوالر
أمٌركًٍّ
مكتب تمثٌل.

2449

-17كانون األول07-

عراقٌة

رأسمال الشركة /31،000،000،000/ :دٌنار فقط واحداً وثالثٌن ملٌار
دٌنار

مصرؾ الوركاء لالستثمار والتموٌل مساهمة خاصَّة
ممارسة أعمال الصٌرفة المعتادة وتقدٌم مختلؾ الخدمات المصرفٌَّة وممارسة األعمال االستثمارٌَّة لمصارؾ االستثمار.

اٌران

2450

)115 Construction & Installations Company (P. J. S

رأسمال الشركة /656،325،000/ :لاير فقط ستمابة وستة وخمسٌن
ملٌونا ً وثالثمابة وخمسة وعشرٌن ألؾ لاير

-17كانون الثانً08-

 115للبناء والتؤسٌسات )شركة مساهمة خاصة(

تصمٌم وتنفٌذ مشارٌع تنموٌة منها :الهٌكل الحدٌدي واإلسمنتً ،والهٌاكل البحرٌة وأنابٌب المٌاه والنفط والؽاز ومشارٌع الطرق ومدرجات الطابرات وشراء وبٌع المعدات.

بحرٌنٌة

Keystone Equity Partners Holding W. L. L.

رأسمال الشركة 1,500,000 :دوالر امٌركً

كٌستون إكوٌتً بارتنرز القابضة ذ .م .م.

2459

-20أٌار08-

موضوعها فً لبنان :شركة قابضة لمجموعة شركات.
وعلى الشركة أن تتقٌَّد بالقوانٌن النافذة المتعلـِّـقة بنشاطاتها المنصوص علٌها فً موضـوعها األساسً .وٌقوم الفرع فً لبنان بتمثٌل الشركة باألعمال التً ٌقوم بها مركـز الشركة األساسً وفقا ً لنظامها األساسً
والصالحٌَّات المعطاة لممثـِّـلها فً لبنـان وشرط أن ال تقـوم بؤعمال االستثمار المشترك واألعمال المصرفٌَّة وأعمال الضمان.
2460

Universal Contracting International Ltd

Channel Islands

-20أٌار08-

رأسمال الشركة /50،000/ :حصة ؼٌر محددة القٌمة
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو التجارة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.
وعلى الشركة أن تتقٌَّد بالقوانٌن النافذة المتعلـِّـقة بنشاطاتها المنصوص علٌها فً موضـوعها األساسً .وٌقوم مكتب التمثٌل فً لبنان بتمثٌل الشركة باألعمال التً ٌقوم بها مركـز الشركة األساسً وفقا ً لنظامها
األساسً والصالحٌَّات المعطاة لممثـِّـلها فً لبنـان وشرط أن ال تقـوم بؤعمال االستثمار المشترك واألعمال المصرفٌَّة وأعمال الضمان.
Channel Islands

2461

European Money Management Consultants Limited

-21أٌار08-

رأسمال الشركة /50،000/ :فقط خمسٌن ألؾ سهم ؼٌر إسمً من نوع
واحد.
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو القٌام بؤٌَّة أعمال استناداً ألٌَّة قوانٌن نافذة فً جزر العذراء البرٌطانٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.
وعلى الشركة أن تتقٌَّد بالقوانٌن النافذة المتعلـِّـقة بنشاطاتها المنصوص علٌها فً موضـوعها األساسً .وٌقوم مكتب التمثٌل فً لبنان بتمثٌل الشركة باألعمال التً ٌقوم بها مركـز الشركة األساسً وفقا ً لنظامها
األساسً والصالحٌَّات المعطاة لممثـِّـلها فً لبنـان وشرط أن ال تقـوم بؤعمال االستثمار المشترك واألعمال المصرفٌَّة وأعمال الضمان.
2463

FLOWSERVE B.V

هولندٌة

-30حزٌران08-

رأسمال الشركةٌ 2,000,000 :ورو
مكتب تمثٌل

2464

AlCON INTERNATIONAL SA

سوٌسرٌة

-21حزٌران08-

رأسمال الشركة 100,000 :فرنك سوٌسري
بٌع وشراء المنتجات الصٌدالنٌَّة وأدوات العملٌَّات ،واستٌراد و تصدٌر و تصنٌع و تسوٌق واعادة بٌع لمنتجات صٌدلٌة و معدات جراحٌة و طبٌة .أما موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.
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FOODCOM INTERNATIONAL S.A

بانامٌة

تارٌخ التصرٌح
-23حزٌران08-

رأسمال الشركة 10,000 :دوالر امٌركً
تجارة عامة  ،بٌع و شراء و استٌراد و تصدٌر وتمثٌل شركات ووكاالت و تصرٌؾ منتجاتها وتملك عالمات تجارٌة و صناعٌة واستثمارها مع التعهد بعدم ممارسة أي نشاط ٌتعلق بالبورصة والوساطة المالٌة
وأعمال الصرافة .أمَّا موضوعها فً لبنان :فمكتب تمثٌل فقط

2466

GROME MARKETING ( CYPRUS ) L.T.D

قبرصٌة

-23حزٌران08-

رأسمال الشركة :خمسٌن الؾ حصة قٌمة كل حصة لٌرة قبرصٌة واحدة
أمَّا موضوعها فً لبنان :تجارة عامة  ،استٌراد و تصدٌر وبٌع لوازم السفن ،تجارة السلع و المنتوجات الصناعٌة والمٌكانٌكٌة وااللكترونٌة  ،إضافة إلى تؤمٌن الدعم للمنتوجات و عقود لصٌانة المنتوجات ،عقود
تؤمٌن قطع ؼٌار و عقود التركٌب .

2467

EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A ( GRUPO TRAGS

اسبانٌة

-23حزٌران08-

رأسمال الشركة:
أمَّا موضوعها فً لبنان:أعمال زراعٌة -تنفٌذ خطط تحسٌن إلزامٌة ألمالك رٌفٌة.

2468

VIMPEX- HANDELSGES. M.B.H

نمساوٌة

-14تموز08-

رأسمال الشركةٌ 2,800,000 :ورو ) ملٌونٌن وثمانمابة ألؾ ٌورو(.
أمَّا موضوعها فً لبنان  :استٌراد و تصدٌر و تجارة األوراق والبطاقات ،والكرتون والعجٌنة الورقٌة و تجارة كافة أنواع السلع.
وعلى الشركة أن تتقٌَّد بالقوانٌن النافذة المتعلـِّـقة بنشاطاتها المنصوص علٌها فً موضـوعها األساسً .وٌقوم الفرع فً لبنان بتمثٌل الشركة باألعمال التً ٌقوم بها مركـز الشركة األساسً وفقا ً لنظامها األساسً
والصالحٌَّات المعطاة لممثـِّـلها فً لبنـان وشرط أن ال تقـوم بؤعمال االستثمار المشترك واألعمال المصرفٌَّة وأعمال الضمان.
2471

-24تموز08-

بحرٌنٌة

رأسمال الشركة /1،200،000/ : :فقط ملٌونا ً ومابتٌن دوالر أمٌركًٍّ .

الشرق األوسط للتوزٌع والتسوٌق "مٌدمارك" ش .م .ب) .مقفلة(
أمَّا موضوعها فً لبنان :بٌع وتوزٌع معدَّات المكاتب وأنظمة المعلومات ومزاولة أعمال الوكالة التمثٌل.

2469

HARRIS STRATEX NETWORKS (s) PTE LTD

سنؽافورٌة

-31تموز08-

رأسمال الشركة :اسهم
أمَّا موضوعها فً لبنان  :تسوٌق منتجات لمجموعة  HARRISالعالمٌة المتخصصة فً تصنٌع و بٌع المعدات ذات التقنٌة العالٌة فً مجال االلكترونٌات )  ( High-Tech Electronicsفً لبنان والشرق
األوسط ومحٌطه

2472

NASCO KARAOGLAN FRANCE SA

فرنسٌة

-04آب08-

رأسمال الشركة /1,600,000 :ملٌونا ً و ستمابة ألؾ ٌورو
أمَّا موضوعها فً لبنان:إنَّ موضوعها بشكل عام هو أعمال سمسرة التؤمٌن وإعادة التؤمٌن و تمثٌل شركات التؤمٌن و بوجه عام القٌام بجمٌع المعامالت المتعلقة بإدارة محفظات التؤمٌن أو إعادة التؤمٌن ،أما
موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2474

Al Maqdeseya Satelite Broadcasting Limited

برطانٌة

رأسمال الشركة /1،000/ :باوند برٌطانً فقط ألؾ باوند برٌطانً

-18آب08-

المقدسٌَّة للبث الفضابً المحدودة

أمَّا موضوعها فً لبنان :البث الفضابً والتجارة العامَّة.
وعلى الشركة أن تتقٌَّد بالقوانٌن النافذة المتعلـِّـقة بنشاطاتها المنصوص علٌها فً موضـوعها األساسً .وٌقوم الفرع فً لبنان بتمثٌل الشركة باألعمال التً ٌقوم بها مركـز الشركة األساسً وفقا ً لنظامها األساسً
والصالحٌَّات المعطاة لممثـِّـلها فً لبنـان وشرط أن ال تقـوم بؤعمال االستثمار المشترك واألعمال المصرفٌَّة.
2439

-24تشرٌن األول07-

عراقٌة
شمس الٌقٌن للتجارة العامَّة محدودة المسإولٌَّة

رأسمال الشركة /50،000،000/ :دٌنار عراقً فقط خمسٌن ملٌون دٌنار
عراقً.

المساهمة فً استثمار رإوس األموال فً مجال التجارة العامَّة من استٌراد وتصدٌر السلع والبضابع بمختلؾ أنواعها والمسموح بها قانونا ً.
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2440

تارٌخ التصرٌح
-27تشرٌن األول07-

القابضة للخدمات النفطٌَّة محدودة المسإولٌَّة

رأسمال الشركة /15،000،000/ :دٌنار عراقً فقط خمسة عشر ملٌون
دٌنار عراقً

إنَّ موضوعها بشكل عام هو المساهمة فً استثمار رإوس األموال فً مجال تقدٌم الخدمات النفطٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2470

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة:

-02تموز08-
العربٌة للصحافة واإلعالم ذ.م.م.

 200,000درهم فقط مابتان ألؾ
درهم

استٌراد و تصدٌر و تجارة و نشر و توزٌع الصحؾ والمجالت والكتب و المطبوعات العربٌة واألجنبٌة – واإلنتاج اإلذاعً و التلفزٌونً– والخدمات باستثناء المالٌة منها واإلعالنات الصفٌة واللوحات اإلعالنٌة
– والطباعة التجارٌة مع مراعاة الحكام القوانٌن اللبنانٌة.

2475

فرنسٌة

)Société Des Auteurs, Compositeurs Et Éditeurs De Musique, (SACEM

رأسمال الشركةٌ /510704,21/ :ورو فقط خمسمابة وعشرة آالؾ
وسبعمابة وأربعة ٌورو وواحداً وعشرٌن سنتٌما ً.

-03أٌلول08-

المإلفٌن والملحنٌن وناشري الموسٌقى

ممارسة كافة الحقوق المتعلقة باألداء أمام الجمهور والنسخ المٌكانٌكً ،القٌام بعمل وقاٌة وتضامن وتعاون ،القٌام بعمل ثقافً عن طرٌق تشؽٌل الوسابل الفنٌة والمالٌة ،وبصورة عامة الدفاع عن المصالح الما ِّدٌَّة
والمعنوٌَّة إلعضابها أو من سٌخلفهم.

2473

-04أٌلول08-

اردنٌة
أدوٌة الحكمة ذات المسإولٌَّة المحدودة

رأسمال الشركة /2،300،000/ :دٌنار فقط ملٌونٌن وثالثمابة ألؾ دٌنار

األولٌَّة لصناعة األدوٌة وتركٌب حلٌب الرضع والتركٌبة الخاصَّة واألؼذٌة التكمٌلٌَّة له والنباتات الطبٌَّة والنواتج
أمَّا موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو صناعة األدوٌة البشرٌَّة والبٌطرٌَّة ،والمواد َّ
الطبٌعٌَّة والمستحضرات الصٌدالنٌَّة ومستحضرات التجمٌل ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2477

-09أٌلول08-

اردنٌة
هافانا لإلسكانات واالستثمارات العقارٌَّة ش .ذ .م .م.

رأسمال الشركة /150،000 :دٌنار أردنً فقط مابة وخمسٌن ألؾ دٌنار
أردنً

أمَّا موضوعها فً لبنان :فهو تملك األموال المنقولة وؼٌر المنقولة لتنفٌذ ؼاٌات الشركة ،شراء أراضً وإقامة شقق سكنٌَّة ومجمعات تجارٌَّة علٌها وبٌعها بدون فوابد ربوٌَّة ،االستثمار فً تطوٌر األراضً
والمساهمة فً شركات أخرى.

2476

عراقٌة

رأسمال الشركة/100،000،000/ :دٌنار عراقً فقط مابة ملٌون دٌنار
عراقً

-12أٌلول08-
مجموعة المدماك العراقٌَّة للوكاالت والتجارة العامَّة المحدودة

أمَّا موضوعها فً لبنان :فهو المساهمة فً استثمار رإوس األموال فً مجال القطاع التجاري والقٌام بؤعمال الوكاالت التجارٌَّة عن الشركات األجنبٌَّة وتمثٌلها داخل القطر.

2480

Byblos Global Limited

الجزر البرٌطانٌة العذراء

-10تشرٌن الثانً08-

رأسمال الشركة 50,000 :دوالر امٌركً
أمَّا موضوعها فً لبنان :إنَّ فرع الشركة فً لبنان ٌحمل اسم ٌونٌكاب وٌمارس العمل الصناعً.
وعلى الشركة أن تتقٌَّد بالقوانٌن النافذة المتعلـِّـقة بنشاطاتها المنصوص علٌها فً موضـوعها األساسً .وٌقوم الفرع فً لبنان بتمثٌل الشركة باألعمال التً ٌقوم بها مركـز الشركة األساسً وفقا ً لنظامها األساسً
والصالحٌَّات المعطاة لممثـِّـلها فً لبنـان وشرط أن ال تقـوم بؤعمال االستثمار المشترك واألعمال المصرفٌَّة.
2478

Arab Investors (FZC) (L. L. C.

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة 300,000 :درهم اماراتً

-29تشرٌن األول08-

المسثمرون العرب )ش .م .ح (.ذ .م .م.

أمَّا موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو التجارة العامَّة واالستثمار وتصنٌع ومعالجة البضابع بكافة أنواعها فً مجاالت الصناعات المختلفة ،والتً تشمل دون حصر التبػ والمواد االستهالكٌَّة...إلخ،
أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.
وعلى الشركة أن تتقٌَّد بالقوانٌن النافذة المتعلـِّـقة بنشاطاتها المنصوص علٌها فً موضـوعها األساسً .وٌقوم مكتب التمثٌل فً لبنان بتمثٌل الشركة باألعمال التً ٌقوم بها مركـز الشركة األساسً وفقا ً لنظامها
األساسً والصالحٌَّات المعطاة لممثـِّـلها فً لبنـان وشرط أن ال تقـوم بؤعمال االستثمار المشترك واألعمال المصرفٌَّة.
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2479

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة

Levant Real Estate (LLC

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة:

تارٌخ التصرٌح
-29تشرٌن األول08-

لٌفانت العقارٌَّة )ذ .م .م(.

أمَّا موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو تجارة األراضً والعقارات ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.
وعلى الشركة أن تتقٌَّد بالقوانٌن النافذة المتعلـِّـقة بنشاطاتها المنصوص علٌها فً موضـوعها األساسً .وٌقوم مكتب التمثٌل فً لبنان بتمثٌل الشركة باألعمال التً ٌقوم بها مركـز الشركة األساسً وفقا ً لنظامها
األساسً والصالحٌَّات المعطاة لممثـِّـلها فً لبنـان وشرط أن ال تقـوم بؤعمال االستثمار المشترك واألعمال المصرفٌَّة[.
2482

الجزر البرٌطانٌة العذراء

United Trademark And Patent Services Limited

-17تشرٌن الثانً08-

رأسمال الشركة /50،000/ :سهم فقط خمسٌن ألؾ سهم تكون قٌمة ك ِّل
سهم  /1/دوالر أمٌركً
أمَّا موضوعها فً لبنان :ما من حدود على العمل الذي قد تمارسه الشركة والذي ٌشمل على سبٌل المثال ال الحصر الخدمات واالستشارات القانونٌَّة وخدمات الملكٌَّة الفكرٌَّة.
وعلى الشركة أن تتقٌَّد بالقوانٌن النافذة المتعلـِّـقة بنشاطاتها المنصوص علٌها فً موضـوعها األساسً .وٌقوم الفرع فً لبنان بتمثٌل الشركة باألعمال التً ٌقوم بها مركـز الشركة األساسً وفقا ً لنظامها األساسً
والصالحٌَّات المعطاة لممثـِّـلها فً لبنـان وشرط أن ال تقـوم بؤعمال االستثمار المشترك واألعمال المصرفٌَّة.
2484

)Damas Real Estate (L. L. C.

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة /300،000/ :درهم إماراتً فقط ثالثمابة ألؾ درهم
إماراتً

-01كانون األول08-

داماس للعقارات )ش .ذ .م .م.
فهو بٌع وشراء وإدارة العقارات والوساطة وتؤجٌر العقارات.

2486

The Associated Press

امٌركٌة

-17كانون األول08-

رأسمال الشركة /3،500/ :دوالر أمٌركً فقط ثالثة آالؾ وخمسمابة
دوالر أمٌركً.
إنَّ موضوعها بشكل عام هو جمع مجموعة أخبار ومعلومات محادٌة ودقٌقة باإلضافة إلى جمع والحصول على جمٌع أنواع الملكٌَّة األدبٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط تحت اسم:
.The Associated Press Lebanon Representative Office

2483

Bitasoft (Business, Information Technology Application Software) S. A.

فرنسٌة

-03كانون األول08-

رأسمال الشركةٌ /16،000/ :ورو فقط ستة عشر ألؾ ٌورو
أمَّا موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو البرامج المعلوماتٌِّة المتعدِّدة اللؽات وبرمجٌَّات قاعدة بٌانات األنظمة الداعمة لعملٌَّة اتخاذ القرار فً مواقع اإلنترنت )وٌب( ،والرسم ،وألعاب الفٌدٌو،
وؼٌرها ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2485

Water and Sanitation Services South Africa (Proprietary) Limited (WSS

جنوب افرٌقٌة

-04كانون األول08-

رأسمال الشركة /4،000/ :راند فقط أربعة آالؾ راند.
موضوعها فً لبنان :القٌام باألعمال التجارٌَّة عن طرٌق بناء منشآت للمٌاه ولتصرٌؾ المٌاه المبتذلة وإدارتها وصٌانتها.

2488

)Aic for Tourism and Hotels Management- Resta (S. A. E.

مصرٌة

رأسمال الشركة /20،000،000/ :جنٌه مصري فقط عشرٌن ملٌون جنٌه
مصري

-30كانون األول08-

الشركة العربٌَّة الدولٌَّة للسٌاحة وإدارة الفنادق -رٌستا ) ش .م .م(.

موضوعها فً لبنان :هو تنظٌم رحالت سٌاحٌَّة ،واإلدارة والتسوٌق السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشقق والقرى السٌاحٌَّة واألنشطة المرتبطة بذلك.

2489

-12كانون الثانً09-

عراقٌة
تالة للتجارة العامة المحدودة

رأسمال الشركة /2،000،000/ :دٌنار عراقً فقط ملٌونً دٌنار عراقً

موضوعها فً لبنان :كافة األعمال التجارٌة واالستٌراد والتصدٌر لمختلؾ أنواع البضابع والسلع والمنتجات المصنعة أو الخام.
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اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
االمارات العربٌة

2490

Peppers and Rogers Group (Middle East) FZ- LLC.

تارٌخ التصرٌح
-14كانون الثانً09-

رأسمال الشركة:
المخول والصادر  /187،000/درهم إماراتً فقط مابة
َّ
وسبعة وثمانٌن ألؾ درهم إماراتً
موضوعها فً لبنان :كافة األعمال التً تصرِّ ح بها سلطة المنطقة الحرَّ ة بمدٌنة دبً للتقنٌة والتجارة اإللكترونٌَّة واإلعالم ،باإلضافة إلى القٌام بؤٌَّة أعمال تجارٌَّة أخرى.

2491

ACO Systems FZE L. L. C.

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة /1،000،000 :درهم إماراتً فقط ملٌون درهم إماراتً

-14كانون الثانً09-

إٌه سً أو سٌستمز م م ح ذ .م .م

موضوعها فً لبنان:إنَّ موضوعها بشكل عام هو تجارة منتجات الحدٌد األساسٌَّة ،وعدد وأدوات البناء ،واألشؽال المعدنٌَّة لألبنٌة ،ومعدات الموانا واإلرشاد البحري ،والمستلزمات المعدنٌَّة للمبانً ،ومعدات
معالجة المٌاه وتنقٌتها ،واألنابٌب والمواسٌر

اٌطالٌة

2492

C. A. I. COMPAGNIA AEREA ITALIANA S. P. A

-23كانون الثانً09-

رأسمال الشركةٌ /160،000،000/ :ورو فقط مابة وستٌن ملٌون ٌورو
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو القٌام برحالت الطٌران ،نقل األشخاص والبضابع بٌن إٌطالٌا وبلدان أخرى ،وضمن بلدان أخرى ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2493

االمارات العربٌة

)BinTel Limited (Offshore Company With Limited Liability

-12شباط09-

رأسمال الشركة /10،000،000/ :دٌنار إماراتً فقط عشرة مالٌٌن دٌنار
إماراتً
إنَّ موضوعها بشكل عام هو تشؽٌل شبكة هاتؾ )ثابت وخلوي( –تشٌٌد بنٌة تشؽٌل خط الهاتؾ التحتٌة–إدارة البنٌة التحتٌة–تشؽٌل شبكة االتصاالت العملٌة أو الفعلٌة ،تجارة إعادة البٌع –MVNOتكوٌن صندوق
تموٌل شركة تشؽٌل خطوط الهاتؾ العملٌة  ،VCأمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2495

TimeWare, Inc.

امٌركٌة

-19شباط09-

رأسمال الشركة :رأسمالها ؼٌر محدد
موضوعها فً لبنان :تنفٌذ البرامج اإللكترونٌَّة وتصنٌعها وبٌعها واالتجار بها.

2462

-11حزٌران08-

اردنٌة
مدانات للتعهدات ذ.م.م.

رأسمال الشركة 700,000 :دٌنار

المقاوالت اإلنشابٌة بكافة أنواعها وتوابعها والمقاوالت العامة ألعمال الطرق و تعهدات أبنٌة .

2481

لٌبٌة

رأسمال الشركة /1،000،000/ :دٌنار لٌبً فقط ملٌون دٌنار لٌبًٍّ

-07تشرٌن الثانً08-
الملتقى للطباعة والنشر والخدمات اإلعالمٌَّة المساهمة تابعة
إنَّ موضوعها بشكل عام هو الطباعة والنشر والخدمات اإلعالمٌَّة بجمٌع أنواعها ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2497

-16آذار09-

سعودٌة
الكابالت السعودٌَّة للتسوٌق )ش .ذ .م .م(.

رأسمال الشركة /10،000،000،000 :لاير سعودي فقط عشرة ملٌارات
لاير سعودي

موضوعها فً لبنان :تجارة كل المنتجات الكهربابٌة والمٌكانٌكٌة والفنٌة واإللكترونٌة والعلمٌة والكمبٌوتر وأجهزة االتصاالت الالسلكٌة والمعدات األخرى للمستشفٌات والمعاهد ألؼراض التعلٌم والمإسسات
التجارٌة ،وتنفٌذ مقاوالت األعمال الكهربابٌَّة والمٌكانٌكٌة ،والعمل فً الوكاالت التجارٌَّة والتمثٌل التجاري.
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2487

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
امٌركٌة

تارٌخ التصرٌح

Michael Baker, Jr., Inc.

-02كانون الثانً09-

رأسمال الشركة /100/ :سهم قٌمة السهم الواحد دوالر أمٌركً
هو على سبٌل المثال :خدمات المعاٌنة والكشؾ على عملٌَّات البناء.

2496

إٌستنتس م ح -ذ .م .مEastNets FZ- LLC .

االمارات العربٌة

-02آذار09-

رأسمال الشركة /100،000 :درهم إماراتً فقط مابة ألؾ درهم إماراتً
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو القٌام بكافة األعمال حسبما تسمح به سلطة المنطقة الحرة بدبً للتكنولوجٌا واإلعالم ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2530

Greenray International Limited

برٌطانٌة

-12كانون الثانً10-

رأسمال الشركة /100 :جنٌه إسترلٌنً فقط مابة جنٌه إسترلٌنً
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو التجارة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2498

برطانٌة

RADIO & TV PALESTINE- TODAY NETWORK FOR INTERNATIONA

-19آذار09-

رأسمال الشركة /1،000/ :باوند فقط ألؾ باوند
موضوعها فً لبنان :أعمال تجارٌَّة عامَّة.

2494

CK Fatima s. r. o.

تشٌكٌة

رأسمال الشركة /200،000 :كورون تشٌكً فقط مابتً ألؾ كورون
تشٌكً

-24آذار09-

شركة السٌاحة فاطمة ش .ذ .م .م.
موضوعها فً لبنان :إدارة شركة السٌاحة والصناعة والتجارة.

2499

كوٌتٌة

رأسمال الشركة /250،000 :د .ك .فقط مابتٌن وخمسٌن ألؾ دٌنار

-25آذار09-
الخرافً المشتركة للتجارة العامَّة والمقاوالت -سحر الخرافً وشركاإها -شركة ذات مسإولٌَّة محدودة
موضوعها فً لبنان :التجارة العامَّة والمقاوالت

2500

Vocalcom Tunisie SARL

تونسٌة

-27آذار09-

رأسمال الشركة /4،000 :دٌنار تونسً فقط أربعة آالؾ دٌنار تونسًٍّ
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو-1 :تؤمٌن تؤدٌة الخدمات ذات الصلة بالمساعدة التقنٌَّة ،الدراسات وهندسة المعلوماتٌَّة-2 .كافة العملٌَّات التجارٌَّة والصناعٌَّة-3 .الصفقات التجارٌَّة والصناعٌَّة
والمالٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2501

هونؽارٌة

Argus Security Projects Private Limited –Liability Company

-31آذار09-

رأسمال الشركة :فقط ثالثة مالٌٌن فورنتس 3،000،000/ HUF
هونؽاري
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو التؤمٌن الشخصً ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.
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2502

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
عراقٌة

تارٌخ التصرٌح
-08نٌسان09-

دارٌن للمقاوالت اإلنشابٌَّة العامَّة المحدودة

رأسمال الشركة /225،000،000 :دٌنار عراقً فقط مابتٌن وخمسة
وعشرٌن ملٌون دٌنار عراقً

موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو تنشٌط االقتصاد الوطنً وإعادة اإلعمار واإلنماء عن طرٌق المقاوالت اإلنشابٌَّة العامَّة المحدودة ...إلخ.

2504

-22نٌسان09-

الجزر البرٌطانٌة العذراء
براؼماتك للتكنولوجٌا )ش .ش .و(

رأسمال الشركة /50،000 :د .أ .فقط خمسٌن ألؾ دوالر أمٌركً

موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو ؼٌر محدود ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2505

-21نٌسان09-

قطرٌة
براؼماتك للتكنولوجٌا )ش .ش .و(

رأسمال الشركة:

موضوعها فً لبنان :استشارات تقنٌَّة المعلومات -األعمال اإللكترونٌَّة -بناء مجمعات البناء اإللكترونً -التجارة فً مستلزمات الحاسب اآللً ومعالجة البٌانات.

2503

-30نٌسان09-

االمارات العربٌة
مإسَّسة طٌران دبً

رأسمال الشركة /220،000،000 :درهم إماراتً فقط مابتٌن وعشرٌن
ملٌون درهم إماراتً

موضوعها فً لبنان :تقدٌم خدمات النقل ِّ
الجوي المنتظم وؼٌر المنتظم والخدمات الجوٌَّة واألرضٌَّة التجارٌَّة داخل اإلمارة وخارجها.

2506

Renaissance Services B. V.

هولندٌة

-01حزٌران09-

رأسمال الشركة /2،500،000/ :ؼٌلدٌرز هولندي فقط ملٌونٌن
وخمسمابة ألؾ ؼٌلدٌرز هولندي
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو الخدمات اإلدارٌَّة والتقنٌَّة والمالٌَّة واالقتصادٌَّة ،واالندماج فً شركات ومإسَّسات أخرى ،وحٌازة الممتلكات العقارٌَّة والشخصٌَّة والتصرؾ بها ،والحصول على
التسلٌفات المالٌَّة وإعطاء القروض والضمانات ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2508

-30حزٌران09-

اردنٌة
مجموعة الموقع للخدمات وحفر اآلبار ذ .م .م.

رأسمال الشركة :الصوٌفٌة ،شارع نابب عمران المعاٌطة ،ص .ب:.
11118 /1872

حفر اآلبار لكافة الؽاٌات ووسابل دعم التربة وما ٌتعلق بها ،وحفر آبار النفط خارج األردن فً الجمهورٌة الٌمنٌة وكازخستان.

2509

INFOSYSTEMS ITL, INC.

امٌركٌة

-02تموز09-

رأسمال الشركة /200/ :سهم فقط مابتً سهم بالقٌمة االسمٌَّة
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو إٌجاد حلول متكاملة إلنشاء و /أو تجدٌد شبكة الحواسٌب وربطها وإٌجاد حلول أمنٌة بهدؾ حماٌة تلك الشبكة„ أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2510

-09تموز09-

كوٌتٌة
الخطوط الوطنٌَّة الكوٌتٌَّة )شركة مساهمة كوٌتٌَّة(

رأسمال الشركة /50،000،000/ :دٌنار كوٌتً فقط خمسٌن ملٌون دٌنار
كوٌتً

موضوعها فً لبنان :نقل الركاب الجوي وخدماته.
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2511

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
تركٌة

رأسمال الشركة /120،000/ :لٌرة تركٌَّة جدٌدة فقط مابة وعشرٌن ألؾ
لٌرة تركٌَّة جدٌدة

تارٌخ التصرٌح

KUTAY GRUP İNŞAAT MEKANİK TESİSAT SANAYİ VE TİCARET Lİ

-16تموز09-

مجموعة كوتاي لإلنشاءات والتجهٌزات المٌكانٌكٌَّة والصناعة والتجارة المحدودة

موضوعها فً لبنان :كافة أعمال مقاوالت المنشآت مثل المدارس والمستشفٌات ،وٌكون اسم الفرعKUTAY GRUP İNŞAAT MEKANİK TESİSAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED :
) ŞİRKETİ –LÜBNAN ŞÜBESİمجموعة كوتاي لإلنشاءات والتجهٌزات المٌكانٌكٌَّة والصناعة والتجارة المحدودة فرع لبنان(.

2512

صربٌَّة

HEMOPHARM Joint Stock Company Pharmaceutical- Chemical Industr

-13آب09-

رأسمال الشركة:
أمَّا موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو إنتاج المستحضرات الصٌدالنٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2513

Tetra Tech EC, Inc.

امٌركٌة

-19آب09-

رأسمال الشركة:
أمَّا موضوعها فً لبنان :االشتراك فً أٌة أعمال قانونٌَّة تقوم بها شركة مإ َّسسة وفقا ً لقانون الشركات العام لوالٌة دٌالوٌر.

2514

االمارات العربٌة

EMIRATES PRIVATE INVESTMENT AND DEVELOPMENT L. L. C.

رأسمال الشركة /5،600،000 :درهم إماراتً فقط خمسة مالٌٌن
وستمابة ألؾ درهم إماراتً

-18آب09-

اإلمارات الخاصة لالستثمار والتطوٌر -ذ .م .م.
أمَّا موضوعها فً لبنان :القٌام باالستثمار فً المشروعات التجارٌة والصناعٌة والعقارٌة والسٌاحٌة والزراعٌة.

2515

وكالة كردستان لألنباء المحدودة

عراقٌة

-04أٌلول09-

رأسمال الشركة /1،000،000 :دٌنار عراقً فقط ملٌون دٌنار عراقً
أمَّا موضوعها فً لبنان :اإلسهام فً تقدٌم الخدمات اإلعالمٌَّة فً النشر واإلعالن ضمن القطاع الخاص ،والقٌام بكافة األعمال التجارٌَّة ،وكذلك القٌام باألعمال الفنٌَّة ،وتصمٌم المطبوعات وطبع ونشر الكتب
والمجالت والجرابد وشراء المعلومات واألخبار وبٌعها.

2516

Kenexa Middle East FZ LLC

االمارات العربٌة

-15أٌلول09-

رأسمال الشركة /50،000 :د .أ .فقط خمسٌن ألؾ دوالر أمٌركً
َّ
المنظم( ضمن مركز
أمَّا موضوعها فً لبنان :ترخٌص حلول البرنامج والمشاورات فً بحث الموارد البشرٌَّة فً إدارة عمل الموظؾ وإدارة المرشح وحلول معاٌنة وتقٌٌم الموظؾ مثل مورد الخدمة المهنٌة )ؼٌر
دبً المالً الدولً

2517

كندٌة

Canada 2000 Immigration and Business Services Incorporated

-28أٌلول09-

رأسمال الشركة /1/ :دوالراً كند ٌّا ً فقط دوالراً كند ٌّا ً
أمَّا موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو خدمات الهجرة وخدمات تجارٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2518

-06تشرٌن األول09-

كوٌتٌة
بً ام أي المتحدة إلدارة المشارٌع ذ .م .م.

رأسمال الشركة /50،000 :د .ك .فقط خمسٌن ألؾ دٌنار كوٌتً

أمَّا موضوعها فً لبنان :إدارة المشارٌع.
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اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
سوٌسرٌة

تارٌخ التصرٌح

Labatec Pharma SA

-11تشرٌن الثانً09-

رأسمال الشركة /2،500،000/ :فرنك سوٌسري فقط ملٌونٌن وخمسمابة
ألؾ فرنك سوٌسري
أمَّا موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو المواد الكٌماوٌَّة ،والمواد الكٌماوٌَّة الصٌدالنٌَّة ،وكافة أنواع المستحضرات الصٌدالنٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2519

-24كانون األول09-

مصرٌة

رأسمال الشركة / 10000000/ :فقط عشرة مالٌٌن جنٌه مصري

ٌونٌلفر مشرق لمنتجات العناٌة الشخصٌَّة )شركة مساهمة مصرٌَّة(

أمَّا موضوعها فً لبنان:إنَّ موضوعها بشكل عام هو العطور ومستحضرات وأدوات التجمٌل والصابون وشامبوهات والمواد العناٌة بالشعر والمنظفات الصناعٌَّة ومعجون األسنان والحالقة وورنٌش األحذٌة
وفرش األسنان وكرامات العناٌة بالجلود والشعر والمركبات العطرٌة ومكسبات الطعم والرابحة والمبٌدات الحشرٌة والمطهرات ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2520

-16تشرٌن الثانً09-

اردنٌة
الفٌنٌق التجارٌَّة ذ .م .م.

رأسمال الشركة /100،000/ :دٌنار أردنً فقط مابة ألؾ دٌنار أردنً

أمَّا موضوعها فً لبنان :كافة األعمال التجارٌَّة والتمثٌل والتوكٌل التجاري واالستٌراد والتصدٌر.

2522

-24تشرٌن الثانً09-

االمارات العربٌة
بٌبلوس لصٌانة المبانً وخدمات التنظٌؾ ذ .م .م.

رأسمال الشركة /150،000 :درهم إماراتً فقط مابة وخمسٌن ألؾ
درهم إماراتً

أمَّا موضوعها فً لبنان :صٌانة المبانً -خدمات تنظٌؾ المبانً والمساكن.

2523

Rosy Blue (Eurasia) FZE

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة /1،000،000/ :درهم إماراتً فقط ملٌون درهم إماراتً

-25تشرٌن الثانً09-

روزي بلو )ٌورآسٌا( م م ح

أمَّا موضوعها فً لبنان :تجارة األلماس والمجوهرات واألحجار الكرٌمة واالستثمار فً الشركات المنتجة للذهب والفضة واأللماس والمجوهرات.

2524

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة /200،000 :درهم إماراتً فقط مابتً ألؾ درهم
إماراتً

-01كانون األول09-
العمارة الحدٌثة للمقاوالت )ذ .م .م (.شركة ذات مسإولٌَّة محدودة
أمَّا موضوعها فً لبنان :مقاوالت بناء مبان.

2525

HAEMONETICS SA

سوٌسرٌة

-04كانون األول09-

رأسمال الشركة /100،000 :فرنك فقط مابة ألؾ فرنك
أمَّا موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو تؤمٌن تسوٌق كافة المنتوجات الطبٌَّة ،وابتكار وتنفٌذ نماذج أولٌَّة جدٌدة لهذه المنتوجات الطبٌَّة مع مإسَّسات محلٌَّة ،وتؤمٌن إنتاج ؼزٌر منها أو من بعضها ،أمَّا
موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2526

سورٌة

رأسمال الشركة /3000000 :لٌرة سورٌَّة فقط ثالثة مالٌٌن لٌرة سورٌَّة

-03كانون األول09-
كونٌن -CONIN -لالستشارات الهندسٌَّة -المحدودة المسإولٌَّة

أمَّا موضوعها فً لبنان :االستشارات الهندسٌَّة والفنٌَّة ودخول المزاٌدات والمناقصات والتعهدات والمقاوالت واألعمال التجارٌَّة بؤنواعها عدا بناء المساكن وبٌعها واالتجار بها.
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اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
بلجٌكٌة

تارٌخ التصرٌح

TRANE BVBA

-14كانون األول09-

رأسمال الشركةٌ /200،928،550/ :ورو فقط مابتً ملٌون وتسعمابة
وثمانٌة وعشرٌن ألفا ً وخمسمابة وخمسٌن ٌورو
أمَّا موضوعها فً لبنان :المواد األولٌَّة ومنتجات لصناعة األدوات السمكرٌَّة والمكٌفات الهوابٌة المصنعة بشكل نهابً .باإلضافة إلى أمور أخرى ورد ذكرها فً النظام األساسً للشركة على سبٌل المثال ال الحصر

2528

ASTROPHYSICS INC.

امٌركٌة

-11كانون الثانً10-

رأسمال الشركة /50،000،000 :سهما ً فقط خمسٌن ملٌون سهماً ،قٌمة
كل سهم دوالر واحد
أمَّا موضوعها فً لبنان:إنَّ موضوعها بشكل عام هو االنخراط فً أيِّ عمل أو نشاط قانونً قد تنظـَّـم الشركة ألجله وفق قانون والٌة دٌالوٌر ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2529

Glas Trösch AG Bützberg

سوٌسرٌة

-16كانون األول09-

رأسمال الشركة /100،000 :فرنك سوٌسري فقط مابة ألؾ فرنك
سوٌسري
موضوعها فً لبنان:إنَّ موضوعها بشكل عام هو تصنٌع وتركٌب الزجاج العازل ،وكذلك تجارة ومعالجة كافة أنواع الزجاج المسطح ،باإلضافة إلى أمور ثانوٌَّة محتملة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط

2531

ABQ Zawya Ltd

جزر الكاٌمن  -أمٌركا

-19كانون الثانً10-

رأسمال الشركة /70،000 :دوالر أمٌركً فقط سبعٌن ألؾ دوالر أمٌركً
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو القٌام بؤيِّ موضوع ؼٌر محظور من القانون ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط تحت اسم "."Zawya Lebanon

2532

EDT OFFSHORE LIMITED

قبرصٌة

-25كانون الثانً10-

رأسمال الشركة /5،000 :باوند قبرصً فقط خمسة آالؾ باوند قبرصً
موضوعها فً لبنان :الهندسة على أنواعها.

2533

ENES (European NGOs Empowerment Services) AS

نروجٌة

-25كانون الثانً10-

رأسمال الشركة:
موضوعها فً لبنان :خدمات اإلعالم ،إدارة التحكم والخدمات االستشارٌَّة ،التؤسٌس والتنفٌذ والتحكم ومراقبة الحمالت ومشارٌع المنظمات ؼٌر الحكومٌَّة ،االستثمار فً األسهم والعقارات وتطوٌر وإدارة العقارات.

2535

IBASIS EUROPE LIMITED

برٌطانٌة

-04شباط10-

رأسمال الشركة £ /1،000/ :فقط ألؾ باوند إنكلٌزي
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو التجارة ،إضافة إلى أمور أخرى وردت فً نظامها األساسً ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2316

Sorin Group Nederland N.V.

هولندٌة

رأسمال الشركة / 10،800،000 / :فقط عشرة مالٌٌن و ثمانماٌة الؾ
جلدرهولندي ال ؼٌر

-06كانون األول04-

سورٌن ؼروب نادرالند أن فً
تجارة المعدات الطبٌة
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PFIZER INTERNATIONAL CORPORATION

-13شباط10-

رأسمال الشركة $ /100،000 :فقط مابة ألؾ دوالر أمٌركًٍّ
موضوعها فً لبنان :الصناعة والتجارة بدون حصر باستثناء ما ٌرد فً القانون ،باإلضافة إلى أمور أخرى وردت فً النظام األساسً للشركة ،على سبٌل الذكر ال الحصر.

2537

CABINET D'ETUDES MARC MERLIN S. A.

فرنسٌة

-11شباط10-

رأسمال الشركة € /6،760،000 :فقط ستة مالٌٌن وسبعمابة وستٌن ألؾ
ٌورو
ٍ
موضوعها فً لبنان :هو على سبٌل المثال:كل دراسات التنظٌم

2507

وتزوٌدها بالمٌاه ،وإدارة األعمال ومراقبتها.
المدنً الفنٌَّة ،والمشارٌع المتعلقة بتنقٌة المدن واألرٌاؾ
وٌطلق على الفرع اسم.Cabinet d'Etudes Marc Merlin/ Branche Liban :

Hiba Al Kawas International Inc.

برٌطانٌة

رأسمال الشركة /5،000/ :د .أ .فقط خمسة آالؾ دوالر أمٌركً

-11شباط10-

هبة القواس الدولٌَّة
موضوعها فً لبنان :إنَّ أهداؾ الشركة ؼٌر مقٌَّدة إالَّ بحدود ما ٌحرمه قانون الشركات للعام  2004فً الجزر العذراء البرٌطانٌَّة.

2538

-17شباط10-

لٌبٌة
أبجد الدولٌَّة للبحوث والدراسات االستراتٌجٌَّة المساهمة

رأسمال الشركة /100،000 :د .ل .فقط مابة ألؾ دٌنار لٌبً

موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو الدراسات واالستشارات والبحوث االستراتٌجٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2539

-23شباط10-

االمارات العربٌة
حدٌد اإلمارات للمقاوالت ذ .م .م.

رأسمال الشركة /1،000،000 :درهم إماراتً فقط ملٌون درهم إماراتً

موضوعها فً لبنان :المقاوالت العامَّة.

2540

Philips Electronics Middle East & Africa B. V.

هولندٌة

-25شباط10-

رأسمال الشركة € /227،500 :فقط مابتٌن وسبعة وعشرٌن ألفا ً
ٌورو
وخمسمابة
ٍ
موضوعها فً لبنان:إنَّ موضوعها بشكل عام هو المتاجرة بكل المنتجات فً مجال اإللكترونٌَّات والمٌكانٌك والكهرباء ،والقٌام بك ِّل ما ٌتعلق بها ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2541

BEST RE

تونسٌة

ً
وثالثة
رأسمال الشركة /133،993،800،000 :دٌنار تونسً فقط مابة
وثالثٌن ملٌاراً وتسعمابة وثالثة وتسعٌن ملٌونا ً وثمانمابة
ألؾ دٌنار تونسً

-16آذار10-

بست ري

موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو كل ما ٌتعلق بؤعمال إعادة التؤمٌن ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2542

SANS SOUCI s. r. o.

تشٌكٌة

-19آذار10-

رأسمال الشركة /200،000 :كرونة تشٌكٌَّة فقط مابتً ألؾ كرونة تشٌكٌَّة
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو التجارة والخدمات ،...تنفٌذ أعمال البناء ،...أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.
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-16نٌسان10-

إٌبال الستشارات الكمبٌوتر )شركة مساهمة كوٌتٌَّة مقفلة(

رأسمال الشركة /2،800،000/ :دٌنار كوٌتً فقط ملٌونٌن وثمانمابة ألؾ
دٌنار كوٌتً

موضوعها فً لبنان :استشارات كمبٌوتر -برمجة وتشؽٌل كومبٌوتر.

2545

)Microlights Limited (LLC

االمارات العربٌة

-17نٌسان10-

رأسمال الشركة /300،000 :درهم إماراتً فقط ثالثمابة ألؾ درهم
إماراتً
موضوعها فً لبنان :تجارة أدوات اإلنارة ولوازمها -تجارة أدوات التمدٌدات الكهربابٌَّة .إنَّ اسم الفرع هو :ماٌكروالٌتس لبنان.

2547

MUZO MIDDLE EAST LIMITED

قبرصٌة

-12أٌار10-

رأسمال الشركة €/5،000/ :فقط خمسة آالؾ ٌورو
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو التجارة العامَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط تحت اسم .Muzo Middle East Ltd. Representative Office

2549

RUBY TUESDAY, INC.

امٌركٌة

-22أٌار10-

رأسمال الشركة $/99،508،197/ :فقط تسعة وتسعٌن ملٌونا ً وخمسمابة
ً
ومابة وسبعة وتسعٌن دوالراً
وثمانٌة ألفا ً
موضوعها فً لبنان :تؤمٌن وفرة شبكات الكمبٌوتر  computer network redundancyواالستعانة بمصادر خارجٌة فً بعض خدمات التكنولوجٌا المعلوماتٌة ،واألنشطة ذات الصلة.

2550

Rotana Media Management Services, Ltd.

جزر الكاٌمن

-24أٌار10-

رأسمال الشركة $/50،000 :فقط خمسٌن ألؾ دوالر أمٌركًٍّ
موضوعها فً لبنان :ال ٌنحصر موضوع الشركة بؤٌة نشاطات محدَّدة ،ولها القٌام بؤيِّ نشاط ال ٌحظره قانون الشركات أو أي قانون آخر فً جزر الكاٌمن.

2551

Rotana Media Services Holding, Ltd.

جزر الكاٌمن

-24أٌار10-

رأسمال الشركة $/50،000 :فقط خمسٌن ألؾ دوالر أمٌركًٍّ
موضوعها فً لبنان :ال ٌنحصر موضوع الشركة بؤٌة نشاطات محدَّدة ،ولها القٌام بؤيِّ نشاط ال ٌحظره قانون الشركات أو أي قانون آخر فً جزر الكاٌمن.

2552

International Resources Group, Ltd.

امٌركٌة

-07حزٌران10-

ت وسبعمابة
رأسمال الشركة $/10،700،000،000/ :فقط عشرة ملٌارا ٍ
ملٌون دوالر أمٌركًٍّ
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو تطوٌر وتطبٌق مخططات طوٌلة األجل اقتصادٌَّة أو متعلقة بالطاقة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2553

-03حزٌران10-

عراقٌة
مصرؾ بؽداد )مساهمة خاصَّة(

رأسمال الشركة /85،000،000،000 :دٌنار فقط خمسة وثمانٌن ملٌار
دٌنار

موضوعها فً لبنان :األعمال المصرفٌَّة واالستثمارٌَّة
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قبرصٌة

تارٌخ التصرٌح

ACNIELSEN CYPRUS LIMITED

-17حزٌران10-

رأسمال الشركة /1،000/ :لٌرة قبرصٌَّة فقط ألؾَ لٌرة قبرصٌَّة
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوع الفرع هو أبحاث عن السوق فً لبنان فقط فٌما ٌتعلق بالسلع االستهالكٌة ،واسم الفرع" :عامر لألبحاث المحدودة" "."Amer Research Limited

2555

HORASAN TAAHHÜT MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ İNŞAAT SANA

تركٌة

-08حزٌران10-

رأسمال الشركة /50،000/ :لٌرة تركٌَّة فقط خمسٌن ألؾَ لٌرة تركٌة
موضوعها فً لبنان:إنَّ موضوعها بشكل عام هو بناء األبنٌة الحكومٌَّة والمدنٌَّة والتؤسٌسات وتعهدات مشارٌع البناء واالستشارات الهندسٌَّة وبناء الشقق المعزولة وبناء الشقق بنظام المبادلة بالطوابق وبناء
المجمعات السكنٌة ومراكز العمل وشراإها وبٌعها وإٌجارها واستبجارها.

2556

Development Alternatives, Inc.

امٌركٌة

-09حزٌران10-

رأسمال الشركة /300،000 :سهم فقط ثالثمابة ألؾ سهم من دون قٌمة
اسمٌَّة
موضوعها فً لبنان :توفٌر خدمات تحلٌلٌَّة واستشارٌَّة وإدارٌَّة ،وتعزٌز أداء مإسَّسات القطاعٌن العام والخاص التً تقدِّم خدمات فً المناطق قٌد التطور والتً تشهد مراحل انتقالٌَّة.

2578

SENTINEL PHARMACY SERVICES, LLC

امٌركٌة

-12تشرٌن األول10-

رأسمال الشركة $/15،000 :فقط خمسة عشر ألؾ دوالر أمٌركً
موضوعها فً لبنان :استشارات طبٌة.

2557

VOICE OF ART LTD.

االمارات العربٌة

-21حزٌران10-

رأسمال الشركة /100،000 :درهم إماراتً فقط مابة ألؾ درهم إماراتً
موضوعها فً لبنان :إنتاج األسطوانات بما فً ذلك حقوق النشر وما سواها من الحقوق ذات الصلة.

2558

 /1،000،000/دٌنار عراقً فقط ملٌون دٌنار عراقً

عراقٌة

رأسمال الشركة:

-26حزٌران10-

اآلفاق لإلنتاج والبث اإلعالمً المحدودة

موضوعها فً لبنان :إنشاء المحطات الفضابٌَّة والتلفزٌونٌَّة واإلذاعٌَّة ،إنشاء مراكز األبحاث المخصَّصة إلعداد البحوث والدراسات اإلعالمٌَّة ،إصدار النشرات الدورٌَّة بما ٌتعلق بنشاطها ،القٌام بكافة
االستثمارات اإلعالمٌَّة.

2559

CROSS OCEAN TRADING LTD.

الجزر البرٌطانٌة العذراء

-01تموز10-

رأسمال الشركة $/50،000 :كحد أقصى فقط خمسٌن ألؾ دوالر
أمٌركً كحد أقصى
موضوعها فً لبنان :أي عمل أو نشاط ال ٌحظره أي قانون معتمَد حال ٌّا ً فً جزر العذراء البرٌطانٌَّة.

2560

Sami AL Qurashi - The House of Oud, Amber and Perfumes- LLC

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة /150،000 :درهم فقط مابة وخمسٌن ألؾ درهم إماراتً

-07تموز10-

سامً القرشً -بٌت العود والعنبر والعطور -ذ .م .م.

موضوعها فً لبنان :تجارة العطور ،العود ،البخور ،الطٌب ،الخزؾ والصٌنً ،المجوهرات ،المصوؼات من الذهب ،األلماس واألحجار الكرٌمة.
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اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة

Abdul Samad Sami AL Qurashi Company- The House of Oud, Amber an

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة /150،000 :درهم فقط مابة وخمسٌن ألؾ درهم إماراتً

تارٌخ التصرٌح
-07تموز10-

عبد الصمد سامً القرشً -بٌت العود والعنبر والعطور -ذ .م .م.

موضوعها فً لبنان :تجارة العطور ،العود ،البخور ،الطٌب ،الخزؾ والصٌنً ،المجوهرات ،المصوؼات من الذهب ،األلماس واألحجار الكرٌمة.

2562

Active Earth Investment Management S.A

سوٌسرٌة

-13تموز10-

رأسمال الشركة /1،000،000/ :فرنك فقط ملٌون فرنك
موضوعها فً لبنان:إنَّ موضوعها بشكل عام هو تقدٌم استشارات فً األمور المالٌة ،والهندسة المالٌة وإدارة األموال ،كما وكافة أنشطة إدارة الموجودات ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2563

ACCANTO SYSTEMS SRL

اٌطالٌة

-22تموز10-

رأسمال الشركة € /1،860،700/ :فقط ملٌونا ً وثمانمابة وستٌن ألفا ً
ٌورو
وسبعمابة
ٍ
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو األبحاث وتصنٌع اآلالت واألدوات واآلالت الحاسبة اإللكترونٌَّة من أجل االتصاالت والتلٌماتٌك واالستشارات وكذلك المشارٌع والتدرٌب على شبكات
االتصاالت ،تقدٌم الخدمات المتعلقة بشبكات االتصاالت والتلٌماتٌك بصورة عامَّة ،تقدٌم خدمات الكشؾ والتقٌٌم ومقارنة السواق فٌما ٌتعلق بمختلؾ قطاعات دراسة التكنولوجٌا التجارٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان
فمكتب تمثٌل فقط.
2564

Erbe Elektromedizin GmbH

المانٌة

-22تموز10-

رأسمال الشركة:
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو تصنٌع وبٌع المعدات الطبٌَّة وعلى وجه الخصوص المعدات الكهربابٌَّة -الطبٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2565

DESAT ELEKTRIK MEKANIK INŞAAT TAAHHÜT SANAYI VE TICAR

تركٌة

-26تموز10-

رأسمال الشركة /3،500،000 :لٌرة تركٌَّة فقط ثالثة مالٌٌن وخمسمابة
ألؾ لٌرة تركٌَّة
موضوعها فً لبنان :األعمال الكهربابٌَّة والمٌكانٌكٌَّة وتعهدات األعمال اإلنشابٌَّة.

2566

Trafigura Beheer B. V.

هولندٌة

-29تموز10-

رأسمال الشركة /2929000،70 :ملٌونٌن وتسعمابة وتسعة وعشرٌن
ٌورو وسبعٌن سنتا ً
ألؾ
ٍ
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو العقارات وتجارة النفط والمعادن والمنتجات األخرى ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2567

برٌطانٌة

ORIENT CONSULTING SERVICES LTD

-13تشرٌن األول10-

ٌورو
رأسمال الشركة €/100 :فقط مابة
ٍ
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو التجارة العامَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2569

-09آب10-

سعودٌة
فرٌسٌنٌه السعودٌَّة العربٌَّة ذات مسإولٌَّة محدودة

رأسمال الشركة /10،000،000/ :لاير سعودي فقط عشرة مالٌٌن لاير
سعودي

موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو مقاوالت إنشاء وصٌانة المبانً واألعمال الخرسانٌة سابقة االجهاد وأعمال الطرق والجسور واألنفاق وأعمال السكك الحدٌدٌَّة وأعمال الحفر واألساسات واألعمال
الكهرومٌكانٌكٌة
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شرح الجنسٌة

تارٌخ التصرٌح
-10آب10-

قطرٌة
مجموعة إلٌؽانزا

رأسمال الشركة /200،000 :لاير قطري فقط مابتً ألؾ لاير قطري

موضوعها فً لبنان التجارة العامة.

2571

Covidien AG

سوٌسرٌة

-16آب10-

رأسمال الشركة /3،000،000 :فرنك سوٌسري فقط ثالثة مالٌٌن فرنك
سوٌسري
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو التصنٌع والتجارة فً بضابع فً قطاع الرعاٌة الصحٌة والمجاالت ذات الصلة ،أما موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2572

AMERICAN DECORATIVE FABRICS, LLC

امٌركٌة

-24آب10-

رأسمال الشركة $/1،000،000 :تقرٌبا ً فقط ملٌون دوالر أمٌركً تقرٌبا ً
موضوعها فً لبنان :إنتاج األقمشة وبٌعها.

2575

PURSUE LTD

قبرصٌة

-30آب10-

رأسمال الشركة :فقط ألؾ جنٌه قبرصً 1،000/£CY
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو العمل عموما ً لحكومات مختلفة باإلضافة إلى المنظمات الحكومٌَّة الدولٌَّة ،وتقدٌم خدمات تتعلق باألبحاث واالستشارات وبرامج التدرٌب ،والقٌام بالدراسات
المٌدانٌة ذات الصلة بوضع السٌاسات وذلك باستخدام منهجٌات البحث النوعً والكمً ،وتوفر هذه المنهجٌات تحلٌالت تفٌد بتطوٌر السٌاسات وإقامة مشارٌع متعلقة بالتنمٌة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل
فقط
2573

PROCALS GRUP İNŞAAT TAHHÜT GIDA TESİSAT REKLAM VE OR

تركٌة

-31آب10-

رأسمال الشركة /1،000،000 :لٌرة تركٌة فقط ملٌون لٌرة تركٌة
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو التزامات البناء وبٌع المساكن والمكاتب والمإسَّسات التجارٌَّة وشراء األراضً وإشادة األبنٌة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط

2574

-01أٌلول10-

اردنٌة
الشركة الدولٌَّة لتصنٌع الطاقة ذات مسإولٌة محدودة

رأسمال الشركة / 5،000 / :دٌنار أردنً فقط خمسة آالؾ دٌنار أردنً

أمَّا موضوعها فً لبنان  :أنظمة الطاقة الشمسٌَّة ،واسم الفرع  " :الشركة الودلٌَّة لتصنٌع تكنولوجٌا الطاقة و/أو ملٌنٌوم انرجً اندسترٌز" .

2576

PRINCESS WORLDWIDE LIMITED

هونػ كونػ

-21أٌلول10-

رأسمال الشركة $/10،000 :فقط عشرة آالؾ دوالر أمٌركً
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو التجارة العامَّة واألدوات المنزلٌة والكهربابٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2577

LEVANT CONSTRUCTION LIMITED

نٌجٌرٌة

-14أٌلول10-

رأسمال الشركة /50،000،000 :ناٌرا فقط خمسٌن ملٌون ناٌرا
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو المقاوالت على أنواعها ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2579

Dr. Fooke- Achterrath Laboratorien GmbH

المانٌة

-23أٌلول10-

رأسمال الشركة :فقط خمسٌن ألؾ مارك ألمانً 50،000/ DEM
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو إنتاج وتوزٌع أنابٌب االختبار الخاصَّة بتشخٌص األمراض ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.
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-01تشرٌن األول10-

العهد للبث الفضابً واإلعالم المحدودة

رأسمال الشركة /50،000،000 :دٌنار فقط خمسٌن ملٌون دٌنار

موضوعها فً لبنان:قناة فضابٌَّة وبث أرضً وإذاعً ودعاٌة ،وإنتاج والتوزٌع الفنً ،والمساهمة فً استثمار رإوس األموال فً مجال إنشاء المحطات التلفزٌونٌَّة واإلذاعٌَّة والفضابٌَّة ،وإنشاء مراكز إعالمٌَّة
ووكاالت أنباء ومحطات إذاعٌَّة ،وإصدار الصحؾ والمجالت والدورٌَّات ،وإنشاء مواقع اإلنترنت.

2584

-06تشرٌن األول10-

عراقٌة

رأسمال الشركة /100،000،000،000/ :دٌنار عراقً فقط مابة ملٌار
دٌنار عراقً

مصرؾ البالد اإلسالمً لالستثمار والتموٌل )مساهمة خاصَّة(

موضوعها فً لبنان:جمٌع األعمال المصرفٌَّة والتجارٌَّة والمالٌَّة واالستثمارات والمساهمة فً مشروعات التصنٌع والتنمٌة االقتصادٌَّة والعمرانٌَّة واإلسكان والزراعٌَّة والتجارٌَّة واالجتماعٌَّة بما ٌتوافق مع أحكام
الشرٌعة اإلسالمٌَّة.

2580

SAFEGE S. A

فرنسٌة

-24أٌلول10-

رأسمال الشركة €/8،500،040/ :فقط ثمانٌة مالٌٌن وخمسمابة ألؾ
وأربعٌن ٌورواً
موضوعها فً لبنان :دراسة ووضع كافة المشارٌع المتعلقة بتنفٌذ كافة األشؽال العامَّة أو الخاصَّة واالستحصال واستثمار كافة االمتٌازات .إن اسم الفرع هو"Safege- Liban" :

2582

AL. MA. ALIMENTARI MARITTIMI- Società per Azioni

اٌطالٌة

-30أٌلول10-

ٌورو
رأسمال الشركة €/360،000 :فقط ثالثمابة وستٌن ألؾ
ٍ
موضوعها فً لبنان :تزوٌد السفن والطابرات بؤطباق الطعام والمستلزمات المتعلقة بها ،وإدارة المطاعم والفنادق والمالهً ،والتجارة العامَّة واالستٌراد والتصدٌر.

2583

الروسٌة

"Joint Stock Company "Aeroflot- Russian Airlines

رأسمال الشركة /1،110،616،299/ :روبل فقط ملٌاراً ومابة وعشرة
مالٌٌن وستمابة وستة عشر ألفا ً ومابتٌن وتسعة وتسعٌن
روبالً

-28تشرٌن األول10-

شركة مؽفلة "أٌروفلوت -الخطوط الجوٌَّة الروسٌَّة"

موضوعها فً لبنان :إنتاج الخدمات والبضابع بهدؾ الربح ،والقٌام بالنشاط التجاري الخارجً ،السٌَّما النقل ِّ
الجوي للر َّكاب والحقابب والشحن والبرٌد على الخطوط الجوٌَّة الداخلٌَّة والدولٌَّة.... ،إلخ.

2585

)SHIFT TECHNOLOGIES (L. L. C.

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة /300،000 :درهم فقط ثالثمابة ألؾ درهم

-08كانون الثانً11-

شٌفت تكنولوجٌز )ش .ذ .م .م(.
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو تجارة لوازم الكمبٌوتر وخدماته ،أمَّا موضوعها فً لبنان فهو مكتب تمثٌل فقط.

2586

VERTONE S. A.

فرنسٌة

-04تشرٌن الثانً10-

ً
وسبعة وثالثٌن ألفا ً
رأسمال الشركة €/537،300 :فقط خمسمابة
ٌورو
وثالثمابة
ٍ
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو المبٌعات فً مجال االستشارات االستراتٌجٌَّة ،التنظٌم ،التسوٌق ،اإلدارة والمعلوماتٌَّة وأٌة خدمات أخرى تتعلق بهذا الموضوع ،أمَّا موضوعها فً لبنان فهو
مكتب تمثٌل فقط ٌحمل اسم(Bureau de Représentation)VERTONE MENA :

2587

االمارات العربٌة

Saint Gobain Gyproc Middle East FZE LLC

-02كانون األول10-

رأسمال الشركة /27،000،000 :درهم إماراتً فقط سبعة وعشرٌن
ملٌون درهم إماراتً
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو تجارة األشؽال المعدنٌة لألبنٌة ،تجارة المنتجات الجبسٌة ،تجارة قطع ؼٌار معدات وآلٌات البناء ،تجارة معدات وأجهزة القٌاس والتحكم ،تجارة معدات وآلٌات
التشٌٌد والبناء ،وتجارة األنابٌب والمواسٌر ،أمَّا موضوعها فً لبنان فهو مكتب تمثٌل فقط.
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2588

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
عراقٌة

تارٌخ التصرٌح
-03كانون األول10-

آسٌا للبث واإلرسال الفضابً المحدودة

رأسمال الشركة /1،000،000 :دٌنار عراقً فقط ملٌون دٌنار عراقً

موضوعها فً لبنان :كافة األعمال المتعلقة بالبث واإلرسال الفضابً المربً والمسموع.

2589

-09كانون األول10-

اردنٌة
الجزٌرة للسٌاحة والسفر ذ .م .م.

رأسمال الشركة /50،000/ :دٌنار أردنً فقط خمسٌن ألؾ دٌنار أردنً

موضوعها فً لبنان :وكالء سٌاحة وسفر ،خدمات تنظٌم أعمال الحج والعمرة.

2590

-10كانون األول10-

قطرٌة
بنك قطر الوطنً )شركة مساهمة قطرٌة(

رأسمال الشركة /14،000،000 :روبٌة فقط أربعة عشر ملٌون روبٌة

موضوعها فً لبنان :مصرؾ.

2595

)Derivision FZCO (L. L. C.

االمارات العربٌة

-11كانون الثانً11-

رأسمال الشركة /500،000 :درهم إماراتً فقط خمسمابة ألؾ درهم
إماراتً
موضوعها فً لبنان :االستٌراد ،والتصدٌر ،وتجارة المنتجات البصرٌة ،والعدسات الالصقة ،والساعات.

2593

IPG Photonics (Italy) S. r. l.

اٌطالٌة

-23كانون األول10-

رأسمال الشركة €/119،000 :فقط مابة وتسعة ع َشرَ ألؾَ ٌورو ٍ
ِّ
ومكونات األنظمة البصرٌَّة ،اإللكترونٌَّة ،والبصرٌَّة اإللكترونٌَّة التً تستند أساسا ً ولٌس حصراً على استخدام األلٌاؾ الصوتٌَّة و/أو مصادر الالٌزر.
موضوعها فً لبنان :عناصر األجهزة

2596

-29كانون األول10-

عراقٌة
األضواء للبث الفضابً واإلعالم محدودة المسإولٌة

رأسمال الشركة /50،000،000/ :دٌنار فقط خمسٌن ملٌون دٌنار

موضوعها فً لبنان :البث الفضابً واإلعالم.

2597

Social Impact, Inc.

امٌركٌة

-03كانون الثانً11-

رأسمال الشركة $/440117،47 :فقط أربعمابة وأربعٌن ألفا ً ومابة
وسبعة عشر دوالراً أمٌرك ٌّا ً وسبعة وأربعٌن سنتا ً
موضوعها فً لبنان :تروٌج خدمات االستشارات اإلدارٌَّة والهٌكلٌَّة للمشارٌع والمإسَّسات الخاصَّة والعامَّة

2598

WAMAR INTERNATIONAL, INC.

امٌركٌة

-08كانون الثانً11-

رأسمال الشركة $/90،000 :فقط تسعٌن ألؾ دوالر أمٌركً
موضوعها فً لبنان :تركٌب وتجهٌز مولدات الطاقة والتوربٌنات
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2599

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة

ZTE Corporation

صٌنٌة

تارٌخ التصرٌح
-21كانون الثانً11-

رأسمال الشركة :فقط ملٌاراً وتسعمابة وأحد 1،911،154،456/RMB
عشر ملٌونا ً ومابة وأربعة وخمسٌن ألفا ً وأربعمابة وستة
وخمسٌن رنمٌنبً
موضوعها فً لبنان :تكٌٌؾ التكنولوجٌا المتقدمة وتطبٌق المنهج العلمً فً التشؽٌل واإلدارة؛ تعزٌز جودة المنتجات ونوعٌتها ،وتطوٌر منتجات جدٌدة تطال قطاع المعلومات /المعلوماتٌة واالتصاالت السلكٌة
والالسلكٌة ،التركٌز على األعمال األساسٌَّة.

2600

Società Italiana per Condotte d'Acqua S. p. A

اٌطالٌة

-28كانون الثانً11-

رأسمال الشركةٌ /110،000،000 :ورو فقط مابة وعشرة مالٌٌن ٌورو
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو المقاوالت ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2601

KI EXECUTIVE INTERNATIONAL S. A. S.

فرنسٌة

-31كانون الثانً11-

رأسمال الشركة €/40،000 :فقط أربعٌن ألؾ ٌورو
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو االستشارة فً مجال توظٌؾ وتطوٌر الموظفٌن ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2602

SOCIETE INDUSTRIELLE MIXTE D'ACTIONS VERTES SIMAV S. A.

فرنسٌة

-04شباط11-

رأسمال الشركة €/8،000 :فقط ثمانٌة آالؾ ٌورو
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو إعادة تدوٌر اإلطارات المستعملة وبٌع المواد الناتجة عن إعادة التدوٌر وكافة المواد الصناعٌة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2604

McGRAW- HILL INTERNATIONAL (U. K.) LIMITED

برٌطانٌة

-11شباط11-

رأسمال الشركة /437،355/ :سهما ً بقٌمة  10باوندات للسهم
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو تصنٌع وشراء وبٌع وصٌانة وتصلٌح معدات المصانع واألدوات واألشٌاء واألؼراض الالزمة لذلك ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2605

ABB Global Marketing FZ- LLC

االمارات العربٌة

-28شباط11-

رأسمال الشركة /500،000 :درهم إماراتً فقط خمسمابة ألؾ درهم
إماراتً
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو دعم تسوٌق وبٌع منتوجات وخدمات الطاقة والتشؽٌل اآللً للتكنولوجٌا المقدمة من  ABBفً كافة البلدان ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط ٌحمل اسم
.ABB Global Marketing Lebanon

2606

HANA INVESTMENT COMPANY- W. L. L.

بحرٌنٌة

رأسمال الشركة /20،000 :دٌنار بحرٌنً فقط عشرٌن ألؾ دٌنار بحرٌنً

-01آذار11-

هناء لالستثمار -ذ .م .م.

موضوعها فً لبنان :تؤسٌس وتملك الشركات المختلفة أو المساهمة فٌها ،إدارة الشركات المختلفة ،شراء وبٌع وتملك العقارات ،شراء وبٌع األسهم والسندات

2607

AMPACET CYPRUS LIMITED

قبرصٌة

-04آذار11-

رأسمال الشركة €/5،000 :فقط خمسة آالؾ ٌورو
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو صناعة الـ masterbatchواأللوان وكل ما ٌتعلق بتلوٌن صناعة البالستٌك ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.
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2608

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
سٌشٌل

تارٌخ التصرٌح

KLEBER GROUP LTD.

-11آذار11-

رأسمال الشركة $/150،000 :فقط مابة وخمسٌن ألؾ دوالر أمٌركًٍّ
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو التسوٌق واإلعالنات ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2609

NEPTUN S. A.

رومانٌة

-09آذار11-

رأسمال الشركة :فقط ثالثة عشر ملٌونا ً 13،150،632.50/ RON
 RONومابة وخمسٌن ألفا ً وستمابة واثنٌن وثالثٌن
 baniوخمسٌن
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو إنتاج المحامل وعناصر ناقالت الحركة والتجارة العامَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2610

SURFACE OVERSEAS S. A.

بانامٌة

-23آذار11-

رأسمال الشركة $/10،000 :فقط عشرة آالؾ دوالر أمٌركً
موضوعها فً لبنان :الشراء والبٌع والنقل والتصرؾ والتملك

امٌركٌة

2611

KENYON INTERNATIONAL EMERGENCY SERVICES, INC.

-17آذار11-

رأسمال الشركة $/1،000 :فقط ألؾ دوالر أمٌركً
موضوعها فً لبنان :تقدٌم خدمات وإدارة الكوارث باإلضافة إلى خدمات التخطٌط واالستشارة والتدرٌب فً ما ٌتعلق بحاالت الطوارئ وإدارة األزمات وأي نشاط آخر ذات الصلة ،وذلك إلى الشركات والحكومات
واألفراد المعنٌٌِّن بالتخطٌط واالستجابة لألزمات التً تنتج عنها خسابر وإصابات بشرٌَّة كبٌرة.

2612

TYRIAN SHIPPING LIMITED

جبل طارق

-22آذار11-

رأسمال الشركة ₤/10،000 :فقط عشرة آالؾ باوند إنكلٌزي
موضوعها فً لبنان :التجارة العامَّة /عملٌات الشحن ،شراء وبٌع السفن /إٌجار واستبجار البواخر /تقدٌم الدراسات واالستشارات على أنواعها من دراسات الجدوى االقتصادٌَّة وخطط العمل واالستراتٌجٌات
ودراسة األسواق وكذلك القٌام بؤعمال السمسرة البحرٌَّة.

2613

A FISH IN SEA LIMITED

برٌطانٌة

-28آذار11-

رأسمال الشركة ₤/100 :فقط مابة جنٌه استرلٌنً
موضوعها فً لبنان :التجارة العامَّة.

2614

iFusion Labs, LLC

امٌركٌة

-29آذار11-

رأسمال الشركة $/200،000 :فقط مابتً ألؾ دوالر أمٌركًٍّ
موضوعها فً لبنان :تقدٌم الخدمات اإللكترونٌَّة عبر شبكة اإلنترنت وتقدٌم التقارٌر العلمٌَّة.

2615

برٌطانٌة

ALIMAN SATELLITE CHANNEL LIMITED

رأسمال الشركة ₤/1 :فقط باونداً إسترلٌن ٌّا ً

-19نٌسان11-

قناة اإلٌمان الفضابٌَّة المحدودة المسإولٌَّة
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو النشاطات اإلذاعٌَّة والتلفزٌونٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط
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2616

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة

تارٌخ التصرٌح
-11أٌار11-

قطرٌة
الرٌان إلدارة المشارٌع )ش .ش .و(.

رأسمال الشركة 200،000 :لاير قطري فقط مابتً الؾ لاير قطري

موضوعها فً لبنان :تملك وإنشاء العقارات والشركات العقارٌَّة والسٌاحٌَّة وإدارتها واستثمارها وتشؽٌلها داخل دولة قطر وخارجها.

2617

NET ISI MÜHENDİSLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

تركٌة

-09حزٌران11-

رأسمال الشركة /250،000 :لٌرة تركٌَّة فقط مابتٌن وخمسٌن ألؾ لٌرة
تركٌة
موضوعها فً لبنان :المقاوالت وإنشاء المبانً واالستٌراد والتصدٌر بكافة أنواعه.

2618

YTL POWER SERVICES SDN BHD

مالٌزٌة

-08حزٌران11-

رأسمال الشركة :فقط خمسٌن ملٌون رٌنؽٌت 50،000،000/RM
مالٌزي
موضوعها فً لبنان :القٌام بجمٌع األعمال التً تتعلق بالكهرباء ،وباإلجمال القٌام بالنشاطات الملحوظة تحت البند  3من نظام الشركة التؤسٌسً.

2621

MANAGEMENT SYSTEMS INTERNATIONAL, INC.

امٌركٌة

-20حزٌران11-

رأسمال الشركة $/20،693،908/ :فقط عشرٌن ملٌونا ً وستمابة وثالثة
وتسعٌن ألفا ً وتسعمابة وثمانٌة دوالرات أمٌركٌَّة
موضوعها فً لبنان :تقدٌم وتروٌج خدمات االستشارات اإلدارٌة والهٌكلٌة ،والمواد البشرٌة ،والبٌبٌة للمشارٌع والمإسسات الخاصة والعامة.

2622

DETEL TELEKOMÜNİKASYON İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET VE SA

تركٌة

-22حزٌران11-

رأسمال الشركة /100،000 :لٌرة تركٌَّة فقط مابة ألؾ لٌرة تركٌة
موضوعها فً لبنان:تصمٌم وتخطٌط مشارٌع االتصاالت السلكٌَّة وشبكات الهاتؾ وإنشاء األبنٌة التحتٌة لشبكات الهاتؾ وأعمال تؤسٌس وتجمٌع وتفكٌك وتركٌب سواء فً داخل المدٌنة أو فً خارج المدٌنة مع
تصنٌع مستلزمات وكٌبالت التوصٌل السلكً لشبكات الهاتؾ أو تؤمٌنها واستٌرادها أو تصنٌعها وتصدٌرها وتسوٌقها وباإلضافة إلى مزاولتها لباقً األعمال المذكورة فً العقد األساسً للشركة.

2623

-22حزٌران11-

كوٌتٌة

رأسمال الشركة /500،000 :دٌنار كوٌتً فقط خمسمابة ألؾ دٌنار كوٌتً

األشرفٌة الدولٌة لتجارة المواد الؽذابٌة /حمد محمد الوزان وشرٌكته ش .ذ .م .م.

موضوعها فً لبنان :المواد الؽذابٌة ،مقهى ،مطعم ،تحضٌر الوجبات الؽذابٌَّة الجاهزة ،إدارة المطاعم والتجهٌزات الؽذابٌَّة ،تمثٌل الشركات.

2624

سعودٌة

رأسمال الشركة /15،000،000/ :لاير سعودي فقط خمسة عشر ملٌون
لاير سعودي

-29حزٌران11-
ؼلوب مد السعودٌَّة لتسوٌة المطالبات الطبٌَّة )ذات مسإولٌَّة محدودة(

موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو القٌام بتنفٌذ عقود تركٌب وتشؽٌل وصٌانة شبكات وأجهزة وأنظمة وبرامج الحاسب اآللً واألعمال المتعلقة بها ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2625

Nexus Financial Services W. L. L.

بحرٌنٌة

رأسمال الشركة /50،000 :دٌنار بحرٌنً فقط خمسٌن ألؾ دٌنار بحرٌنً

-02تموز11-

نكزس فاٌنانشال سٌرفٌز ذ .م .م.
موضوعها فً لبنان :وساطة التؤمٌن.
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2626

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة

ARIZONA INVESTMENT & TRADING, LLC

امٌركٌة

تارٌخ التصرٌح
-22آب11-

رأسمال الشركة $/50،000 :فقط خمسٌن ألؾ دوالر أمٌركًٍّ
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو التجارة واالستٌراد والتصدٌر للمشروبات والعطورات والتبػ والدخان على أنواعه ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2627

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ

تركٌة

-11تشرٌن األول11-

رأسمال الشركة /150،000،000 :لٌرة تركٌة فقط مابة وخمسٌن ملٌون
لٌرة تركٌة
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو السٌاحة واالستثمار ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2628

COLGATE- PALMOLIVE S. A. S

فرنسٌة

-28أٌلول11-

ً
وسبعة وثالثٌن ألؾ
رأسمال الشركة €/6،037،000 :فقط ستة مالٌٌن
ٌورو
موضوعها فً لبنان:إنَّ موضوعها بشكل عام هو شراء وبٌع وتروٌج وتوزٌع فً فرنسا وفً سابر البلدان األخرى كافة المنتجات والبضابع ذات االستخدام المنزلً أو الصناعً ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب
تمثٌل فقط.

2629

GTA (SOURCING) LIMITED

برٌطانٌة

-28أٌلول11-

رأسمال الشركة ₤/50،000 :فقط خمسٌن ألؾ جنٌه إسترلٌنً
ّ
ومنظِّ ِِم جوالت ومتعهِّد سٌاحً ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو مكتب سفرٌات وشركة سٌاحٌَّة

2630

برٌطانٌة

RED FLAG MEDIA NETWORK LIMITED

-30أٌلول11-

رأسمال الشركة $/20،000 :فقط عشرٌن ألؾ دوالر أمٌركًٍّ
موضوعها فً لبنان :خدمات اإلعالم ،وأعمال الدعاٌة واإلعالن والنشر والتروٌج ،وبشكل عام التجارة.

2631

J & S Future Ltd

سٌشٌل

-30أٌلول11-

رأسمال الشركة $/100،000 :فقط مابة ألؾ دوالر أمٌركً
موضوعها فً لبنان :جمع المعلومات التجارٌة والمالٌة.

2632

-30أٌلول11-

االمارات العربٌة
تً اؾ أي اإلمارات انترٌرز ذ م م

رأسمال الشركة /300،000 :درهم إماراتً فقط ثالثمابة ألؾ درهم
إماراتً

موضوعها فً لبنان :أعمال الدٌكور والصٌانة العامَّة للمبانً؛ إنَّ اسم الفرع هو "تً اؾ اي لٌبانون انترٌرز"

2633

كوٌتٌة

رأسمال الشركة /50،000 :د .ك .فقط خمسٌن ألؾ دٌنار كوٌتً

وشركاه ذات مسإولٌَّة محدودة

-11تشرٌن األول11-

الخدمات التجارٌَّة المباشرة للتجارة العامَّة والمقاوالت حسٌن عبد الرزاق الشاٌع
موضوعها فً لبنان :استٌراد وتصدٌر ووكٌل بالعمولة.
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2635

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
بحرٌنٌة

تارٌخ التصرٌح

MEDIACOM MIDDLE EAST & NORTH AFRICA HOLDING W. L. L.

رأسمال الشركة $/700،000/ :فقط سبعمابة ألؾ دوالر أمٌركًٍّ

-27تشرٌن األول11-

مٌدٌاكوم الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا القابضة ذ .م .م.

موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو شركة قابضة لمجموعة شركات تجارٌة وصناعٌة وخدمات ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2636

-21كانون األول11-

اردنٌة
الثرٌا للسٌاحة والسفر ذ.م.م.

رأسمال الشركة 100،000 :لاير فقط مابة الؾ لاير

موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو القٌام بجمٌع أعمال السٌاحة والسفر وملحقاتها ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2637

NOBEL TRADING LIMITED

قبرصٌة

-23تشرٌن الثانً11-

رأسمال الشركة €/5،000 :فقط خمسة آالؾ ٌورو
إنَّ موضوعها بشكل عام هو التجارة العامَّة.

2638

MAYADEEN LIMITED

برٌطانٌة

رأسمال الشركة $/40،000 :فقط أربعٌن ألؾ
دوالر أمٌركًٍّ
ٍ

-19كانون األول11-

مٌادٌن المحدودة
إنَّ موضوعها بشكل عام هو اإلعالم ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2639

برٌطانٌة

رأسمال الشركة $/200،000 :فقط مابتً ألؾ دوالر أمٌركً

الصــــواب :أنَّ شركة .Gulfsands Petroleum Levant Ltd

-03كانون الثانً12-

الخطـــــــــؤ :أنَّ شركة .Gulfsands Petroleum Syria Ltd
موضوعها فً لبنان :استكشاؾ ،تطوٌر وإنتاج النفط والؽاز وبٌع منتجاتهم.

2640

Eaton FZE

برٌطانٌة

رأسمال الشركة /1،000،000 :درهم إماراتً فقط ملٌون درهم إماراتً

-13كانون الثانً12-

اٌتون م م ح )ذات مسإولٌَّة محدودة(

موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو تجارة مستلزمات الحاسب اآللً ومعالجة البٌانات ،تجارة قطع ؼٌار األجهزة الكهربابٌَّة واإللكترونٌَّة ،تجارة أدوات اإلنارة ،تجارة البطاقات والشرابح اإللكترونٌَّة،
تجارة تمدٌدات شبكات الحاسب اآللً ،تجارة معدات الرسم الهندسً ،تجارة معدات الطاقة الشمسٌَّة ،تجارة معدات السالمة وإطفاء الحرٌق ،تجارة قطع ؼٌار آلٌات البناء ،تجارة معدات تولٌد الطاقة الكهربابٌَّة
ونقلها وتوزٌعها ،وتجارة معدات ومكابن تجهٌز المصانع ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.
2641

برٌطانٌة

CRISTAL LEBANON HOTELS & RESORTS MANAGEMENT INC.

-10كانون الثانً12-

رأسمال الشركة $/50،000 :فقط خمسٌن ألؾ دوالر أمٌركً
موضوعها فً لبنان :إدارة واستثمار الفنادق والمجمعات السٌاحٌَّة

2642

STEEL GLOBAL LTD.

سٌشٌل

-25كانون الثانً12-

رأسمال الشركة $/100،000 :فقط مابة ألؾ دوالر أمٌركً
إنَّ موضوعها بشكل عام هو التجارة العامَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2643

SKY NEWS ARABIA FZ- LLC

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة $/500،000،000 :فقط خمسمابة ملٌون دوالر أمٌركً

-27كانون الثانً12-

سكاي نٌوز العربٌة م .ح– .ذ .م .م.
موضوعها فً لبنان بشكل عام هو التجارة
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2644

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
مصرٌة

تارٌخ التصرٌح
-10آذار12-

مصر والشرق األوسط للتطوٌر

رأسمال الشركة /50،000/ :جنٌه مصري فقط خمسٌن ألؾ جنٌه مصري

موضوعها فً لبنان:إنَّ موضوعها بشكل عام هو مركز لتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة فً مجال السالمة العامَّة واألمن الصناعً والبٌبة وإعداد الدورات والبرامج التدرٌبٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل
فقط

2645

Gulf Development Limited

االمارات العربٌة

-11شباط12-

رأسمال الشركة /5،000،000 :درهم إماراتً فقط خمسمابة ملٌون
درهم إماراتً
موضوعها فً لبنان :تطوٌر المشارٌع ،العقارات واألبنٌة.

2646

بلجٌكٌة

ArcelorMittal International Luxembourg S. A

-13شباط12-

رأسمال الشركة €/10،000،000 :فقط عشرة مالٌٌن ٌورو
موضوعها فً لبنان:إنَّ موضوعها بشكل عام هو االتجار فً مواد ومنتجات من كل األصناؾ ،وبشكل خاص فً منتجات الحدٌد والصلب باإلضافة إلى أنشطة الوكالة والوساطة واالستشارات.

2647

-16آذار12-

سعودٌة
جرٌر للتسوٌق -شركة مساهمة سعودٌَّة

رأسمال الشركة /400،000،000 :لاير سعودي فقط أربعمابة ملٌون
لاير سعودي

موضوعها فً لبنان :التجارة فً :األدوات المكتبٌة والمدرسٌة والمطبوعات واألثاث المكتبً واألدوات الهندسٌة والرٌاضٌة والكشفٌة وورق الكمبٌوتر ومواد الزخرفة والمصنوعات الجلدٌة والبراوٌز والصور
ومواد الدٌكور واألدوات اإللكترونٌة والكهربابٌة وأجهزة االتصاالت ونظام الكمبٌوتر واألجهزة السمعٌة والبصرٌة وأجهزة التصوٌر وأشرطة الفٌدٌو والكاسٌت الخام وأسطوانات اللٌزر الخام وبرامج الحاسب اآللً
وأدوات التصوٌر والساعات والنظارات ولعب األطفال والهداٌا ولوازم الحفالت.
2649

ECOCONSULTING (UK) LIMITED

برٌطانٌة

-12آذار12-

رأسمال الشركة ₤/1،000 :فقط ألؾ جنٌه إسترلٌنً
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو البناء بصورة عامَّة ،والتجارة العامَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2650

برٌطانٌة

Royal London 360 Insurance Company Limited

-06آذار12-

رأسمال الشركة ₤/75،000،000 :فقط خمسة وسبعٌن ملٌون جنٌه
إسترلٌنً
موضوعها فً لبنان :شركة ضمان -التؤمٌن على الحٌاة.

2651

-07آذار12-

عراقٌة
قناة الفرات الفضابٌَّة للنشاط اإلعالمً محدودة المسإولٌَّة

رأسمال الشركة /1،000،000 :دٌنار فقط ملٌون دٌنار

موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام محطة تلفزٌون ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2652

الروسٌة

BELMET ZAPAD, Limited Liability Company

-08آذار12-

رأسمال الشركة /10،000/ :روبل فقط عشرة آالؾ روبل
موضوعها فً لبنان :التجارة العامَّة ،تؤسٌس المحالت ،استٌراد ،تصدٌر ،تنظٌم المعارض ،أعمال الطباعة ،الخدمات الهندسٌَّة والمعلوماتٌَّة ،ترمٌم البناء واإلنتاج الزراعً والمعادن.
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2653

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
مصرٌة

تارٌخ التصرٌح
-12نٌسان12-

بوابة العالم للبرمجٌات وقواعد البٌانات )ش .ذ .م .م(.

رأسمال الشركة /50،000 :جنٌه مصري فقط خمسٌن ألؾ جنٌه مصري

موضوعها فً لبنان :البرمجٌَّات وقواعد البٌانات والتطبٌقات ،بٌع وشراء وتؤجٌر جمٌع أنواع السلع والعقارات واستثمارها وإدارتها عن طرٌق الشبكات اإللكترونٌَّة وؼٌرها.

2654

BÜHLER AG

سوٌسرٌة

-20آذار12-

رأسمال الشركة :فقط ثالثٌن ملٌون فرنك 30،000،000/ CHF
سوٌسري
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو تصنٌع وتوزٌع منتجات اآلالت والمعادن والبالستٌك ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2655

-27آذار12-

بلؽارٌة
ستانٌلوؾ" الفردٌَّة المحدودة المسإولٌَّة

رأسمال الشركة /6،000،000 :لٌفا بلؽارٌَّة فقط ستة مالٌٌن لٌفا بلؽارٌَّة

موضوعها فً لبنان :الهندسة الهٌدرولٌكٌَّة ،والبنٌة التحتٌة ،والهندسة المدنٌَّة ،مقاوالت ،بناء ،تجارة

2657

KEY BS JLT

االمارات العربٌة

-11نٌسان12-

رأسمال الشركة /2،500،000/ :درهم إماراتً فقط ملٌونٌن وخمسمابة
ألؾ درهم إماراتً
موضوعها فً لبنان :تجارة أجهزة ونظم الحاسب االلً وبرامجه.

2658

Weinmann Geräte für Medizin GmbH + Co. KG.

المانٌة

-10نٌسان12-

رأسمال الشركة €/3،100،000/ :فقط ثالثة مالٌٌن ومابة ألؾ ٌورو
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو تصنٌع وبٌع المواد الطبٌَّة /العملٌات التجارٌَّة المرتبطة بذلك ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2660

OTV INTERNATIONAL S. A.

فرنسٌة

-23نٌسان12-

رأسمال الشركة €/23،173،900 :فقط ثالثة وعشرٌن ملٌونا ً ومابة
وثالثة وسبعٌن ألفا ً وتسعمابة ٌورو
موضوعها فً لبنان :القٌام بؤعمال الصحٌَّة بشكل عام ،التً ٌكون موضوعها تؤمٌن أو جمع إمدادات المٌاه والنفاٌات وتكرٌرها بجمٌع الطرق المٌكانٌكٌَّة والكٌمٌابٌَّة والبٌولوجٌَّة‟ أو ؼٌرها /إزالة ومعالجة فضالت
المنازل وأي أنواع أخرى من النفاٌات /تنفٌذ جمٌع الطرق المتعلقة بهذه العملٌات المتنوعة.

2661

ELIMEDITERRANEA S. p. A.

اٌطالٌة

-30نٌسان12-

رأسمال الشركة €/150،000 :فقط مابة وخمسٌن ألؾ ٌورو
موضوعها فً لبنان :تقدٌم خدمات النقل الجوي ،العمل فً نطاق النقل الجوي ،نقل البضابع والتدرٌب فً دورات خاصَّة على قٌادة الطابرات.

2662

McCain International Services Inc

كندٌة

-04أٌار12-

رأسمال الشركة :والبالػ رأسمالها المصدَّر ) (issuedسهمٌن ؼٌر
محدَّدٌن القٌمة
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو صناعة وتجارة المؤكوالت ،أمَّا موضوعها بشكل عام هو مكتب تمثٌل فقط.
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2663

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة

تارٌخ التصرٌح
-09أٌار12-

عراقٌة
الجهد الهندسً للمقاوالت العامَّة محدودة المسإولٌَّة

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

موضوعها فً لبنان :المساهمة فً استثمار رإوس األموال فً مجال المقاوالت اإلنشابٌَّة والمقاوالت المٌكانٌكٌَّة‟ والكهربابٌَّة.

2664

-11أٌار12-

سورٌة
حلب للصناعات الدوابًٌة ألفا  -المحدودة المسإولًٌة

رأسمال الشركة 800،000،000 :ل.س .فقط ثمانٌة ملٌون لٌرة سورٌة

موضوعها فً لبنان:إنَّ موضوعها بشكل عام هو صناعة األدوٌة البشرٌة واالتجار بها وتسوٌقها واالستٌراد والتصدٌر وكل ما ٌتفرع عن هذه الؽاٌة من فعالٌات ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2665

ERDF –I S. A. S.

فرنسٌة

-22أٌار12-

رأسمال الشركة €/5،616،965 :فقط خمسة مالٌٌن وستمابة وستة عشر
ألفا ً وتسعمابة وخمسة وستٌن ٌورو
موضوعها فً لبنان :تقدٌم الخدمات واالستشارات فً مجال الشبكات الكهربابٌة السٌما إدارة واستثمار شبكات الكهرباء أو الؽاز ،أو المساعدة فً مشارٌع تخصها خاصة المتعلقة بشبكات الكهرباء أو الؽاز،
وتثمٌن الشبكات التً تدٌرها الشركة ،وتقٌٌم المهارات التً تملكها ،وجمٌع األعمال التجارٌة والصناعٌة والتقنٌة والمالٌة أو العقارٌة المرتبطة بالموضوع اآلنؾ الذكر؛ إن اسم الفرع هو .ERDF MASHREQ

2667

WORLD SPORT GROUP LIMITED

هونػ كونػ

-26أٌار12-

رأسمال الشركة /10،000 :دوالر هونػ كونؽً فقط عشرة آالؾ دوالر
هونػ كونؽً
موضوعها فً لبنان التجارة واالستٌراد والتصدٌر

2668

SKYM

فرنسٌة

-11حزٌران12-

رأسمال الشركة €/5،000/ :فقط خمسة آالؾ ٌورو
موضوعها فً لبنان :تقدٌم خدمات المعلوماتٌَّة باإلضافة إلى تطوٌر البرامج وبٌعها

2669

-18حزٌران12-

بحرٌنٌة
الساحل العربً للتجارة والمقاوالت ش .م .ب) .مقفلة(

رأسمال الشركة /2،000،000/ :دٌنار بحرٌنً فقط ملٌونً دٌنار بحرٌنً

موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو الصناعة وتجارة البضابع التً تصنعها الشركة أو الشركات المملوكة منها ،وسابر المعدات المتعلقة بالبناء والصناعة ،وتملك األسهم والحصص فً الشركات
الصناعٌَّة والتجارٌَّة والعقارٌَّة وشركات المقاوالت والبناء؛ أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2670

TUWA LIMITED

برٌطانٌة

-25حزٌران12-

رأسمال الشركة $/20،000 :فقط عشرٌن ألؾ دوالر أمٌركً
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو اإلعالم؛ أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2671

االمارات العربٌة

GWEC: Green Wave Electronic Company Limited

-02تموز12-

رأسمال الشركة /500،000 :درهم إماراتً فقط خمسمابة ألؾ درهم
إماراتً
 :التجارة العامَّة.
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اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
اردنٌة

تارٌخ التصرٌح
-10تموز12-

مزٌكا لإلنتاج والتوزٌع الفنً ذ .م .م.

رأسمال الشركة /100،000 :دٌنار أردنً فقط مابة ألؾ دٌنار أردنً

موضوعها فً لبنان :المساهمة بشركات أخرى ،تؤجٌر معدات واستدٌوهات للبث ،تملك العالمات التجارٌَّة ،تملك الشركات ،تملك وتؤجٌر أجهزة البث الفضابً والخالٌا والدوابر الصاعدة والهابطة ،خدمات
اتصاالت/عدا مقهى انترنت ،تؤسٌس وإدارة وتملك واستبجار القنوات الفضابٌة ،تسوٌق ،وكاالت تجارٌة ،تمثٌل الشركات والفبارك ،التصمٌم الجرافٌكً ،تملك األموال المملوكة وؼٌر المنقولة ،تقدٌم خدمات
التشؽٌل للمحطات الفضابٌة ،إنتاج وتوزٌع فنً ،اقتراض األموال الالزمة من البنوك.
2674

CALIX NETWORKS UK LTD

برٌطانٌة

-16تموز12-

رأسمال الشركة ₤/391511,83 :فقط ثالثمابة وواحداً وتسعٌن ألفا ً
وخمسمابة وأحَ دَ عشر باونداً وثالثة وثمانٌن بنسا ً
موضوعها فً لبنان:إنَّ موضوعها بشكل عام هو تروٌج ومساندة بٌع أنظمة ولوج االتصاالت العرٌضة النطاق وبرامج تشؽٌل الحاسوب وخدمات شركة كالٌكس ،إنك ،شركة أمٌركٌَّة ،كما والقٌام بؤٌة أعمال
أخرى مسموحة قانوناً ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2675

AL MASSIRA TV CHANNEL LTD.

برٌطانٌة

-16تموز12-

رأسمال الشركة ₤/500،000 :فقط خمسمابة ألؾ جنٌه إسترلٌنً
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو اإلعالم ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2673

NetAdvantage FZ- LLC.

االمارات العربٌة

-18تموز12-

رأسمال الشركة /300،000 :درهم إماراتً فقط ثالثمابة ألؾ درهم
إماراتً
موضوعها فً لبنان :التكنولوجٌا والتجارة اإللكترونٌة واإلعالم

2676

-23تموز12-

عراقٌة

رأسمال الشركة /2،000،000 :دٌنار عراقً فقط ملٌونً دٌنار عراقً

إشراقة الصباح للتجارة العامَّة والنقل العام محدودة المسإولٌة

موضوعها فً لبنان:إنَّ موضوعها بشكل عام هو المساهمة فً استثمار رإوس األموال فً مجال التجارة العامَّة ومزاولة كافة األعمال التجارٌة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط

2677

AL THABAT INTERNATIONAL LTD

سٌشٌل

رأسمال الشركة $/100،000 :فقط مابة ألؾ دوالر أمٌركً

-31تموز12-

الثبات الدولٌَّة المحدودة

موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو إنشاء شبكات االتصال ونقل المعلومات وبٌعها عن طرٌق اإلنترنت والهواتؾ المحمولة ،والبث الفضابً ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2678

مصرٌة

أجرى مركتٌنج انترناشٌونال للتسوٌق والتروٌج  Agri Marketing Internationalشركة مساهمة مصرٌَّة

-30تموز12-

رأسمال الشركة /3،000،000/ :جنٌه مصري فقط ثالثة مالٌٌن جنٌهأجرى مركتٌنج انترناشٌونال للتسوٌق والتروٌج  Agri Marketing Internationalشركة مساهمة مصرٌَّة
مصري
موضوعها فً لبنان :التسوٌق والتروٌج لتنمٌة المناطق وجذب المستثمرٌن فً مجاالت االستصالح واالستزراع لألراضً والتنمٌة السٌاحٌة والصناعٌة والموانى الداخلٌة النٌلٌة والجافة.

2679

VISIONMED, LIMITED

برٌطانٌة

رأسمال الشركة $/20،000 :فقط عشرٌن ألؾ دوالر أمٌركً

-06آب12-

والتً تتعاطى التجارة تحت اسم NABA
إنَّ موضوعها بشكل عام هو اإلعالم ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.
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اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
االمارات العربٌة

تارٌخ التصرٌح

FDC International FZE

رأسمال الشركة /60،000،000 :درهم إماراتً فقط ستٌن ملٌون درهم
إماراتً

-07آب12-

اؾ دي سً انترناشٌونال م .م .ح

إنَّ موضوعها بشكل عام هو تجارة تمدٌدات شبكات الحاسب اآللً ،وتجارة أجهزة الحاسب اآللً ولوازمه ،ومعالجة بٌانات ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط ٌحمل اسم اؾ دي سً انترناشٌونال /لبنان
FDC International/ Lebanon

2681

امٌركٌة

COMMSCOPE INTERNATIONAL CORPORATION

-06آب12-

رأسمال الشركة $/1،000 :فقط ألؾ دوالر امٌركً
إنَّ موضوعها بشكل عام هو تزوٌد حلول البنٌة التحتٌة للمشارٌع التجارٌَّة الالسلكٌَّة ،وشبكات اإلنترنت السرٌع ) (broadbandالسكنٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2682

عراقٌة

رأسمال الشركة /250،000،000 :دٌنار فقط مابتان وخمسٌن ملٌون
دٌنار

-21آب12-
طٌبة األهوار للمقاوالت والتجارة العامَّة والنقل العام محدودة المسإولٌة

موضوعها فً لبنان :المساهمة فً استثمار رإوس األموال فً مجال المقاوالت العامَّة اإلنشابٌَّة والكهربابٌَّة والمٌكانٌكٌَّة ،وفً مجال التجارة العامَّة مزاولة كافة األعمال التجارٌَّة.

2683

Al –Monitor LLC

امٌركٌة

-30آب12-

رأسمال الشركة $/10،000 :فقط عشرة آالؾ دوالر أمٌركً
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو ابتداع وامتالك وتشؽٌل مجلة إلكترونٌَّة على اإلنترنت تدعى  ،AL- MONITORأمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2684

ADB Public Limted Liability Company

بلجٌكٌة

-04أٌلول12-

رأسمال الشركة €/5،405،000 :فقط خمسة مالٌٌن وأربعمابة وخمسة
آالؾ ٌورو
موضوعها فً لبنان :بحث ،شراء ،إنتاج ،تركٌب ،صٌانة ،تؤجٌر وبٌع كافة األجهزة الكهربابٌَّة ،البصرٌة واإللكترومٌكانٌكٌَّة بشكل عام واألجهزة المستخدمة فً تحدٌد المطارات ووضع إشارات علٌها وإضاءتها،
القاعدات الجوٌة والبحرٌة وعموما ً لكافة وسابل النقل الجوي والبحري والبري بشكل خاص.

2685

-12تشرٌن الثانً12-

مصرٌة
تراسك جروب -شركة ذات مسإولٌة محدودة

رأسمال الشركة /900،000 :جنٌه مصري فقط تسعمابة ألؾ جنٌه
مصري

موضوعها فً لبنان :أعمال المقاوالت المتكاملة ومستلزماتها ،التوكٌالت التجارٌة ،االستٌراد والتصدٌر ،التصمٌمات واالستشارات الهندسٌة ،خدمات البترول بكافة أنواعها.

2686

H & K RESTAURANT SYSTEMS

اٌرلندٌة

-17أٌلول12-

رأسمال الشركة €/10،000 :فقط عشرة آالؾ ٌورو
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو تورٌد المعدات المطبخٌة وحلول المعدات المطبخٌة لمجال الخدمة السرٌعة ،أمّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط لجمع المعلومات من العمالء المحلٌٌن فً
الشرق األوسط حول طلبات المعدات المطبخٌة.

2687

International Global Advisors FZ LLC

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة /10،000 :درهم فقط عشرة آالؾ درهم

-18أٌلول12-

إنترناشٌونال جلوبال أدفاٌسرس
موضوعها فً لبنان استشارات اعمال
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اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة

NUTRICIA MIDDLE EAST DMCC

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة /1،000،000 :درهم إماراتً فقط ملٌون درهم إماراتً

تارٌخ التصرٌح
-14أٌلول12-

نٌوترٌشٌا مٌدل إٌست م .د .م .س

موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو تجارة منتجات التؽذٌة الطبٌة ،وتجارة منتجات التؽذٌة الخاصة باألطفال ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2689

Amira Management B. V.

انؽٌال

-24أٌلول12-

رأسمال الشركة $/50،000 :فقط خمسٌن ألؾ دوالر أمٌركً
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو الخدمات المتعلقة بؤعمال النفط والؽاز ،التنقٌب ،الطاقة ،البناء ،الزراعة والعالج الصحً والبٌبً ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2691

جورجٌا

Lebanese –Georgian Investment Fund LLC

رأسمال الشركة /100 :الري جورجً فقط مابة الري جورجً

-08تشرٌن األول12-

صندوق االستثمار الجورجً اللبنانً ش.م.م.
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو النشاطات الصناعٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2692

-08تشرٌن األول12-

عراقٌة
الهاجر للوكاالت التجارٌَّة المحدودة

رأسمال الشركة /300،000،000 :دٌنار عراقً فقط ثالثمابة ملٌون
دٌنار عراقً

موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو القٌام بؤعمال الوكاالت التجارٌة لكافة السلع ،إجراء المعامالت وإبرام العقود مع الشركات األجنبٌة والعربٌة ،استٌراد وتصدٌر ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب
تمثٌل فقط.

2693

بحرٌنٌة

WEATHERFORD DRILLING INTERNATIONAL BAHRAIN W. L. L.

رأسمال الشركة /20،000 :دٌنار بحرٌنً فقط عشرٌن ألؾ دٌنار بحرٌنً

-29تشرٌن األول12-

وٌذرفورد درٌلٌنج انترناشونال بحرٌن ذ .م .م.
موضوعها فً لبنان :حفر آبار البترول والؽاز وتقدٌم خدمات فنٌة لحقول النفط.

2694

P S GLOBAL

امٌركٌة

-09تشرٌن الثانً12-

رأسمال الشركة $/25،000/ :فقط خمسة وعشرٌن ألؾ دوالر أمٌركً
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو القٌام بؤعمال تصمٌم وتطوٌر ودعم حلول مبتكرة تكنولوج ٌّا ً لتعلٌم العلوم فً المراحل االبتدابٌة والثانوٌة والجامعٌة؛ أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2695

……ERKA LİMİTED ŞİRKETİ

تركٌة

-23تشرٌن الثانً12-

رأسمال الشركة /10،000،000 :لٌرة تركٌة فقط عشرة مالٌٌن لٌرة
تركٌة
موضوعها فً لبنان :اإلنشاءات العامَّة والتعهُّدات والبناء وأعمال الهندسة المدنٌة ،واألعمال اإللكترونٌة والنقل والتجارة.

2696

KM Group Management Limited

جزر العذراء البرٌطانٌة

-29تشرٌن الثانً12-

رأسمال الشركة /50،000 :سهم فقط خمسٌن ألؾ سهم قٌمتها اإلجمالٌَّة
 $/2/فقط اثنا دوالر أمٌركً
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو تقدٌم الخدمات فً مجال االستشارات واإلدارة فً نطاق أعمال بناء وتشؽٌل المصانع المتخصصة فً إنتاج البالط والسٌرامٌك ،أما موضوعها فً لبنان فمكتب
تمثٌل فقط.
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اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
اٌطالٌة

تارٌخ التصرٌح

Gate Limited Liability Company Consortium

-10كانون األول12-

رأسمال الشركة €/10،000/ :فقط عشرة آالؾ ٌورو
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو األشؽال العامَّة والبنى التحتٌة وإدارتها.

2698

-12كانون األول12-

االمارات العربٌة
بنك االستثمار ش .م .ع) .شركة مساهمة عامة(

رأسمال الشركة / 15،000،000،000/ :ل .ل .فقط خمسة عشر ملٌار
لٌرة لبنانٌة

موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو القٌام بؤعمال المصارؾ التجارٌة والعملٌات المصرفٌة.

2699

"ARMBUSINESSBANK" CJSC

ارمٌنٌا

-17كانون الثانً13-

رأسمال الشركة :فقط سبعة عشر ملٌارا ً 17،500،000،000/ AMD
وخمسمابة ملٌون درام أرمٌنً
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو مصرؾ ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2700

-12كانون الثانً13-

االمارات العربٌة
بنك أبو ظبً الوطنً شركة مساهمة عامة

رأسمال الشركة /10،000،000،000 :ل.ل .فقط عشرة ملٌارات لٌرة
لبنانٌَّة

موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو ممارسة األعمال المصرفٌَّة.

2701

جزر المارشال

KARAPOWERSHIP COMPANY LIMITED

-17كانون الثانً13-

رأسمال الشركة $/20،000،000/ :فقط عشرٌن ملٌون دوالر
موضوعها فً لبنان :شراء ،اقتناء ،استٌراد ،تصدٌر ،تملك ،استخدام ،تشؽٌل ،استبجار ،تؤجٌر ،بناء وتصلٌح جمٌع انواع المركبات ،بما فٌها السفن ،وشراء المواد االستهالكٌة ،وقطع الؽٌار الالزمة ،وعلى نحو
عام نقل البضابع والركاب.

2702

بانامٌة

BARENTS RE REINSURANCE COMPANY, INC.

-21كانون الثانً13-

رأسمال الشركة $/250،000/ :فقط مابتٌن وخمسٌن ألؾ دوالر أمٌركً
موضوعها فً لبنان :إعادة الضمان

2703

)LG Electronics Levant (Jordan

اردنٌة

رأسمال الشركة /3،540،000/ :دٌنار فقط ثالثة مالٌٌن وخمسمابة
وأربعٌن ألؾ دٌنار

-11آذار13-

ال جً لإللكترونٌَّات "المشرق العربً
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو استٌراد وتصدٌر اإللكترونٌات ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2704

-07شباط13-

سورٌة
معهد التؤمٌن العربً

رأسمال الشركة $/10،000،000/ :فقط عشرة مالٌٌن دوالر أمٌركً

موضوعها فً لبنان :إعداد البرامج التدرٌبٌَّة لتؤهٌل العاملٌن فً شركات التؤمٌن...عقد ندوات تؤمٌنٌَّة ...إنشاء وإدارة وتشؽٌل والتعاون والمشاركة مع الؽٌر فً مإسَّسات تعلٌمٌَّة فً علوم التؤمٌن...
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شرح الجنسٌة

تارٌخ التصرٌح
-21شباط13-

تركٌة

رأسمال الشركة /25،000،000،000 :لٌرة تركٌة فقط خمسة وعشرٌن
ملٌار لٌرة تركٌة
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو توفٌر موظفٌن ذوي مٌزات من أجل توفٌر خدمات إخبارٌة تصوٌرٌة وؼٌرها من الخدمات .ترجمة األخبار والمشاهد؛ أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2706

صٌنٌة

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED

-18شباط13-

رأسمال الشركةٌ /2،500،000،000/ :وان رنمٌبً فقط ملٌارٌن
وخمسمابة ملٌون ٌوان رنمٌبً
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو المقاوالت العامَّة للحفاظ على المٌاه وعلى مشارٌع بناء الطاقة الكهرومابٌة محل ٌّا ً و/أو خارج ٌّا ً باإلضافة إلى معاٌنة ،تصمٌم ،بناء ،استشارة ،تنمٌة ،استثمار،
تموٌل واإلشراؾ على مشارٌع الطاقة الكهرومابٌَّة ،وكذلك القٌام بكافة أعمال التجارة ذات الصلة باألعمال المذكورة أعاله؛ أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2707

BMG PARTNERS S.A.R.L

فرنسٌة

-20شباط13-

رأسمال الشركة €/12،000 :فقط اثنً عشر ألؾ ٌورو
موضوعها فً لبنان :تؤهٌل ،إدارة ومتابعة نوعٌة جمٌع الكٌانات إن فً فرنسا أو فً الخارج فً إطار اعتماد المختبرات وؼٌرها.

2708

-26آذار13-

عراقٌة
الرشٌد للخدمات األمنٌة المحدودة

رأسمال الشركة /1،000،000،000 :دٌنار عراقً فقط ملٌار دٌنار
عراقً

موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو البث التلفزٌونً واإلذاعً والفضابً واألرضً ،وإنتاج البرامج ،وإنتاج دور الطباعة ،واإلعالنات الضوبٌة ،وأعمال الدعاٌة اإلعالمٌة ،وإنشاء مركز إعالمً
للتؤهٌل اإلعالمً ،وإنشاء مركز التنسٌق وتبادل البرامج اإلذاعٌة والتلفزٌونٌَّة واإلعالمٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2709

Link Ltd

برمودا

-08أٌار13-

رأسمال الشركة $/500،000 :فقط خمسمابة ألؾ دوالر أمٌركً
موضوعها فً لبنان :وساطة تؤمٌن.

2710

ASSAHAT TV LTD

برٌطانٌة

-07آذار13-

رأسمال الشركة ₤/500،000 :فقط خمسمابة ألؾ جنٌه إسترلٌنً
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو اإلعالم ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2711

AIFFEL TOWER LTD

بلؽارٌة

-11نٌسان13-

رأسمال الشركة BGN :فقط خمسة آالؾ 5،000/BGN
موضوعها فً لبنان :التجارة الخارجٌَّة والمحلٌَّة ،االستٌراد والتصدٌر ،أعمال البناء ،االستثمار ونشاط اإلعالن ،التمثٌل التجاري والوكالة ،العمولة ،المعامالت التجارٌة والحمولة ،معامالت الملكٌة الفكرٌة ،الفندق،
السٌاحة ،خدمات المعلومات ،المعامالت العقارٌة.

2712

-09نٌسان13-

سورٌة
مجموعة الؽٌث الدولٌَّة ش.م.م.

رأسمال الشركة $/100،000/ :فقط مابة ألؾ دوالر أمٌركً

موضوعها فً لبنان تجاري
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شرح الجنسٌة

DOMAINE DE L'ETOILE S.A.

بلجٌكٌة

تارٌخ التصرٌح
-17نٌسان13-

رأسمال الشركة €/200،000 :فقط مابتً ألؾ ٌورو
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو المشارٌع العقارٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2715

United Biscuits (UK) Limited

انكلٌزٌة

-16نٌسان13-

رأسمال الشركة ₤/10،000،000 :فقط عشرة مالٌٌن لٌرة إسترلٌنٌَّة
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو تصنٌع البسكوٌت ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2714

Taban Water Development Engineering Company

اٌرانٌة

رأسمال الشركة /500،000،000 :لاير فقط خمسمابة ملٌون لاير

-15نٌسان13-

تابان لهندسة تنمٌة الطاقة المابٌَّة )شركة مساهمة خاصَّة(

موضوعها فً لبنان :تصمٌم وبناء وإنشاء وصٌانة الهٌاكل المابٌة والبحرٌة وشبكات الري والتصرٌؾ وخطوط نقل المٌاه والكهرباء والؽاز والنفط وؼٌرها وإنشاء الطرق واألنفاق والسكك الحدٌدٌَّة ومشارٌع
محطات الطاقة ومنشآت وأجهزة صناعات النفط والؽاز والبتروكٌمٌاء وأي نوع من استقطاب االستثمارات واالستثمار فً الشركات واستٌراد وتصدٌر البضابع ذات الصلة بمثل هذه المشارٌع.

2716

IMPRESA COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURA S.P.A.

اٌطالٌة

-18نٌسان13-

رأسمال الشركة €/50،000،000 :فقط خمسٌن ملٌون ٌورو
موضوعها فً لبنان :تؽطً النشاطات كل المشارٌع العقارٌَّة وأعمال البناء عامَّة ،باإلضافة إلى أعمال المقاولة ،أ ٌّا ً كان نوعها ،بدون أي قٌود ،وتنفذ هذه النشاطات بالنٌابة عن الشركة وبالنٌابة عن الؽٌر.

جزر العذراء البرٌطانٌة

INTERNATIONAL TRADE NETWORK LTD

رأسمال الشركة $/50،000 :فقط خمسٌن ألؾ دوالر أمٌركً

شبكة التجارة الدولٌَّة المحدودة

2718

-22نٌسان13-

موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو تكنولوجٌا المعلومات  ITوكل ما ٌختص بالحلول المعلوماتٌَّة وبالخدمات واالتصاالت والبرامج التً تإمنها شبكات اإلنترنت للمستهلكٌن ،كما والتجارة الدولٌَّة فً
كل ما ٌختص بتؤمٌن المواد االستهالكٌة واألولٌة عبر الوسابل المذكورة أعاله ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2717

GfK Media Research Middle East SA

سوٌسرٌة

-18نٌسان13-

رأسمال الشركة :فقط مابة ألؾ فرنك سوٌسري 100،000/CHF
موضوعها فً لبنان :تنظٌم وتنفٌذ البحوث العلمٌة والحٌادٌة ،حول الجمهور فً قطاعً التلفزٌون واإلذاعة.

2719

-23نٌسان13-

كوٌتٌة
كوبري للمشارٌع اإلنشابٌَّة ذ.م.م.

رأسمال الشركة /2،000،000 :د.ك .فقط ملٌونً دٌنار كوٌتً

موضوعها فً لبنان :تجارة المواد اإلنشابٌَّة والمقاوالت وتمثٌل الشركات واالستٌراد والتصدٌر

2720

Xylem Water Systems Deutschland GmbH

المانٌة

-24أٌار13-

رأسمال الشركة €/358،000 :فقط ثالثمابة وثمانٌة وخمسٌن ألؾ ٌورو
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو توزٌع المضخات ،وبخاصة مضخات لوارا  ،Lowaraوالمحركات ،وأنظمة إمدادات المٌاه ،وأنظمة معالجة المٌاه ،وأنظمة التصفٌة والتقطٌر ،بما فً ذلك كل ما
ٌتعلق بؤنظمة الرصد والمراقبة وأي نظام ذات صلة؛ أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط تحت اسم .Xylem Water Systems Lebanon

2722

THERMOPACK ZAMBIA LIMITED

زامبٌا

-30أٌار13-

رأسمال الشركة /1،317،000 :د.أ .فقط ملٌونا ً وثالثمابة وسبعة عشر
ألؾ دوالر أمٌركً
موضوعها فً لبنان :تصنٌع المنتجات البالستٌكٌَّة والمعدنٌة .اسم الفرعTHERMOPACK INDUSTRIES LIMITED-LEBANON :
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شرح الجنسٌة

Applied Medical Resources Corporation

امٌركٌة

تارٌخ التصرٌح
-30أٌار13-

رأسمال الشركة /1000 :سهم فقط ألؾ سهم
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو تطوٌر ،وتصنٌع ،وتسوٌق األجهزة الطبٌة للعملٌات الجراحٌة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط تحت اسم .Applied Medical MEA

2724

AbbVie Biopharmaceuticals GmbH

سوٌسرٌة

-03حزٌران13-

رأسمال الشركة :فقط عشرٌن ألؾ فرنك سوٌسري /20،000/ CHF
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو استٌراد كل المنتجات الكٌمٌابٌَّة والصٌدالنٌَّة ولوازمها وتصدٌرها وشراإها ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2725

ClinArt FZ-LLC

االمارات العربٌة

-07حزٌران13-

رأسمال الشركة :فقط ملٌونٌن وثمانمابة وتسعة 2،819،000/ AED
عشر ألؾ درهم
موضوعها فً لبنان :متابعة الدراسات السرٌرٌَّة والتطوٌر المهنً المستمر.

2726

اٌطالٌة

COOPERATIVA EDILE APPENNINO Società Cooperativa a responsabi

-06حزٌران13-

رأسمال الشركة :رأسمالها قابل للتؽٌٌر
موضوعها فً لبنان :البناء الصناعً وأشؽال المٌاه ومجاري نقل المٌاه.

2727

ANBAA AL ALAM ALAAN TV LIMITED

برٌطانٌة

-12حزٌران13-

رأسمال الشركة ₤/1،000 :فقط ألؾ باوند
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو اإلعالم ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2728

بحرٌنٌة

SABRE TRAVEL NETWORK MIDDLE EAST CO. W.L.L.

-04تموز13-

رأسمال الشركة /397،000 :دٌنار بحرٌنً فقط ثالثمابة وسبعة وتسعٌن
ألؾ دٌنار بحرٌنً
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو الخدمات االستشارٌَّة لوكاالت السفر ،تقدٌم خدمات حجز الفنادق والسٌَّارات باإلنترنت ،تشؽٌل نظام الحجز اآللً ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2729

TELVENT ENERGIA, S.A

اسبانٌة

-25حزٌران13-

رأسمال الشركة €/9763996،25 :فقط تسعة مالٌٌن وسبعمابة وثالثة
وستٌن ألفا ً وتسعمابة وستة وتسعٌن ٌورو وخمسة
وعشرٌن سنتٌما ً
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل أساسً هو تصنٌع وصٌانة وتركٌب األجهزة اإللكترونٌَّة وتكنولوجٌا المعلومات .اسم الفرع.Telvent Energia Lebanon Branch Office :

2730

-24حزٌران13-

عراقٌة
الخلٌج لالستثمارات الزراعٌَّة /محدودة المسإولٌَّة

رأسمال الشركة /500،000،000 :دٌنار فقط خمسمابة ملٌون دٌنار

موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو استثمار األراضً الزراعٌَّة ،وتطوٌر وتسوٌق واستٌراد وتصدٌر وتصنٌع المنتجات الداخلة فً صناعة اإلنتاج الحٌوانً الزراعً ،وإنشاء مشارٌع الدواجن
والمشارٌع الزراعٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.
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اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
ٌونانٌة

– J & P - AVAX Société Anonyme – Contracting – Tourist – Commercial

تارٌخ التصرٌح
-24حزٌران13-

رأسمال الشركة €/45،039،813 :فقط خمسة وأربعٌن ملٌونا ً وتسعة
وثالثٌن ألفا ً وثمانمابة وثالثة عشر ٌورو
موضوعها فً لبنان :المشارٌع التقنٌَّة العامَّة والخاصَّة .تنفٌذ المشارٌع الكهروحرارٌَّة )جمع التوربٌنات والتوربٌنات البخارٌَّة والمراجل وكافة األقسام األخرى إلنتاج الطاقة الكهربابٌَّة(.

2732

Gulfsands Petroleum (MENA) Limited

برٌطانٌة

-25حزٌران13-

رأسمال الشركة $/50،000 :فقط خمسٌن ألؾ دوالر أمٌركً
موضوعها فً لبنان :استكشاؾ وتطوٌر وإنتاج النفط وبٌع منتجاته

2733

-05تموز13-

اردنٌة
األعمال العربًّ ِّ َِ ة للتعهدات ذ.م.م.

رأسمال الشركة /750،000 :دٌنار أردنً فقط سبعمابة وخمسٌن ألؾ
دٌنار أردنً

موضوعها فً لبنان :تعهدات

2734

-01تموز13-

مصرٌة
الشركة المتحدة للمالبس )ش.ذ.م.م(.

رأسمال الشركة /7،000،000 :جنٌه مصري فقط سبعة مالٌٌن جنٌه
مصري

موضوعها فً لبنان :التجارة فً المالبس الجاهزة وتوزٌعها ،والتجارة فً كافة المواد والخامات الربٌسٌة والمساعدة الالزمة للمالبس الجاهزة ،وتصنٌع المالبس بمصانع الشركة أو لدى الؽٌر ،والتصدٌر
واالستٌراد والتوكٌالت التجارٌة.

2735

-01تموز13-

مصرٌة
الشركة المتحدة للتجزبة )شركة مساهة مصرٌة(

رأسمال الشركة /15،000،000 :جنٌه مصري فقط خمسة عشر ملٌون
جنٌه مصري

موضوعها فً لبنان :تجارة وتوزٌع جمٌع أنواع المالبس الجاهزة واألكسسوارات والمنتجات الجلدٌة والعطور ،وإنشاء مجموعة من المحالت للبٌع للجمهور بالتجزبة ،والتصدٌر ،والتصنٌع لدى الؽٌر لكافة
المنتجات.

2736

Future Vision Marketing BVBA

بلجٌكٌة

-09تموز13-

رأسمال الشركة €/150،000 :فقط مابة وخمسٌن ألؾ ٌورو
موضوعها فً لبنان :تجارة الجملة لألدوات الكهربابٌة واإللكترونٌة ،بٌع بالتجزبة لألجهزة المنزلٌة الكهربابٌة واألدوات الصوتٌة والمربٌة ،استبجار المساكن باستثناء المساكن االجتماعٌة ،استبجار األبنٌة ؼٌر
السكنٌة ،إدارة األبنٌة السكنٌة والعقارات األخرى ،استبجار األجهزة المكتبٌة والحواسٌب واألجهزة التلفزٌونٌة واألدوات الصوتٌة والمربٌة ،إدارة الشركات القابضة.

2737

NEWS TV LIMITED

برٌطانٌة

-09تموز13-

رأسمال الشركة ₤/1،000/ :فقط ألؾ باوند برٌطانً
موضوعها فً لبنان :أعمال البث الفضابً التلفزٌونً والتجارة العامَّة.

2738

LATIN TV LIMITED

برٌطانٌة

-09تموز13-

رأسمال الشركة ₤/1،000/ :فقط ألؾ باوند برٌطانً
موضوعها فً لبنان :أعمال البث الفضابً التلفزٌونً والتجارة العامَّة.
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اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة

CUMMINS" public limited liability company

بلجٌكٌة

تارٌخ التصرٌح
-17تموز13-

رأسمال الشركة €/19،917،500 :فقط تسعة عشر ملٌونا ً وتسعمابة
وسبعة عشر ألفا ً وخمسمابة ٌورو
موضوعها فً لبنان:تجارة المحركات وقطع المحركات ومنتجات خاصة بالمركبات وؼٌرها من األجهزة التً تعمل بواسطة المحركات ،والقٌام بالهندسة المٌكانٌكٌَّة واإللكترونٌة والكهربابٌة ،أمَّا موضوعها فً
لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2740

Visa Global Holdings, LLC

امٌركٌة

-18تموز13-

رأسمال الشركة $/274770,23 :فقط مابتان وأربعة وسبعٌن ألفا ً
وسبعمابة وسبعٌن دوالراً وثالثة وعشرٌن سنتا ً
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو تؤمٌن خدمات المساعدة فً االتصال بالزبابن وتقدٌم المشورة لهم وخالفه وذلك إلى شركة  Visa International Service Associationالتً تإمن
للمصارؾ والمإسسات المالٌة وسٌلة دفع بواسطة بطاقات فٌزا ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2741

SUEZ ENVIRONNEMENT S.A.S

فرنسٌة

-23تموز13-

رأسمال الشركة €/3،323،457،083 :فقط ثالثة ملٌارات وثالثمابة
وثالثة وعشرٌن ملٌونا ً وأربعمابة وسبعة وخمسٌن ألفا ً
وثالثة وثمانٌن ٌورو
موضوعها فً لبنان :االستثمار لكل الخدمات المتصلة بالبٌبة .إنتاج وتوزٌع ونقل واستخدام وإدارة وتطوٌر الطاقة .المشارٌع والخدمات العامة والخاصة .المساهمة فً شركات قابمة أو قد تنشؤ فً ما بعد .تملك
البراءات والماركات والنماذج وشراإها والتنازل عنها واستثمارها .تقدٌم الكفاالت .االقتراض.

2742

K Laser Technology, Inc.

صٌنٌة

-27تموز13-

رأسمال الشركة :فقط ثالثة ملٌارات دوالر 3،000،000،000/$NT
تاٌوانً جدٌد
موضوعها فً لبنان :البحث وتطوٌر وإنتاج وتصنٌع وبٌع :الصور الثالثٌة األبعاد -قرص اللٌزر المدمج والقرص البصري -القرص المرن المربً -آالت الزخرفة -أنظمة ومعدات ومواد التشكٌل بالترسٌب
الكهربابً -مواد الزخرفة -األجهزة واألدوات البصرٌة الكهربابٌة -عناصر ومحتوٌات التحدٌد البصري -الؽطاء البصري -البطاقات الذكٌة وبطاقات األمن والمعدات المتصلة ،والتجارة واالستٌراد والتصدٌر
المتعلقة بالمنتجات المذكورة أعاله .إنَّ اسم الفرع هو.(KLMD)K LASER TECHNOLOGY MED :
2743

Redknee Inc.

كندٌة

-22آب13-

رأسمال الشركة $/308،760،000 :فقط ثالثمابة وثمانٌة مالٌٌن
وسبعمابة وستٌن ألؾ دوالر أمٌركً
موضوعها فً لبنانِّ :
مزود برمجٌَّة خدمات التعرفة والفوترة المحوّ لة فً الوقت الفعلً لمقدمً الخدمات الالسلكٌَّة ،الهاتؾ الثابت ،النطاق العرٌض ،الكابل والقمار الصناعٌَّة لكافة الصفقات ،بما فٌه المضمون
والمعطٌات والصوت.

2744

-19آب13-

االمارات العربٌة
أبو ظبً للصٌانة واإلنشاءات )أدماك( ذ.م.م.

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

موضوعها فً لبنان :مقاوالت األعمال المدنٌة لمحطات تولٌد الطاقة وتحلٌة المٌاه ،صرؾ مٌاه المطار ،شبكات االتصال ،مشارٌع المبانً ،خدمات حقول ومنشآت النفط والؽاز ،التشجٌر ،خدمات الصرؾ
الصحً وصرؾ المٌاه ،تجمٌع النفاٌات االسمنتٌة والرملٌة ومخلفات المٌاه ،محطات معالجة الصرؾ الصحً ،شبكات الصرؾ الصحً وتوصٌالت المنازل ،تركٌب وإصالح نظم التبرٌد وتكٌٌؾ الهواء ،شبكات
الري ،شبكات ومحطات نقل الطاقة ،المقاوالت المٌكانٌكٌة ،اإلنشاءات المعدنٌة ،شبكات نقل وتوزٌع المٌاه ،المقاوالت الكهربابٌة.
2543

SANS SOUCI s. r. o.

تشٌكٌة

-19آذار10-

رأسمال الشركة /200،000 :كرونة تشٌكٌَّة فقط مابتً ألؾ كرونة تشٌكٌَّة
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو التجارة والخدمات ،...تنفٌذ أعمال البناء ،...أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2745

سورٌة

رأسمال الشركة /5،000،000 :ل.س .فقط خمسة مالٌٌن لٌرة سورٌة

-03أٌلول13-
المجموعة السورٌة لتطوٌر األعمال )إنانا( المساهمة المؽفلة
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو المعلوماتٌة واالتصاالت ،أما موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط
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اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
برٌطانٌة

تارٌخ التصرٌح
-02أٌلول13-

رأسمال الشركة ₤/1،000 :فقط ألؾ باوند برٌطانً
موضوعها فً لبنان :أعمال البث الفضابً التلفزٌونً على قناتٌن ،األولى باسم  I MOVIE 1والثانٌة  I MOVIE 2وبلؽتٌن مختلفتٌن.

2747

Shells for Media Productions Limited

برٌطانٌة

-16أٌلول13-

رأسمال الشركة ₤/1،000 :فقط ألؾ جنٌه استرلٌنً
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو إدارة قناة تلفزٌونٌَّة فضابٌة تسمى "اللإلإة" باللؽة العربٌة

2748

قبرصٌة

و) (Pearl TVباللؽة اإلنكلٌزٌة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

I. E. MUHANNA & CO LIMITED

-26أٌلول13-

رأسمال الشركة € /513،000 :فقط خمسمابة وثالثة عشر ألؾ ٌورو
موضوعها فً لبنان :تقدٌم الخدمات االكتوارٌة.

2750

ALCATEL LUCENT MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA JLT

االمارات العربٌة

-24تشرٌن األول13-

رأسمال الشركة /500،000 :درهم إماراتً فقط خمسمابة ألؾ درهم
إماراتً
موضوعها فً لبنان :تزوٌد خدمات االتصال السلكً.

2751

CDM International Inc.

امٌركٌة

-28تشرٌن األول13-

رأسمال الشركة $/150،000 :فقط مابة وخمسٌن ألؾ دوالر أمٌركً
موضوعها فً لبنان :التزوٌد بخدمات االستشارة الهندسٌة السٌما فً مجال الموارد المابٌة ،اإلمداد بالمٌاه ومعالجته ،الصرؾ الصحً ومعالجته ،معالجة النفاٌات الصناعٌة ،مراقبة الصرؾ والفٌضان ،التخلص من
النفاٌات الصلبة ،مراقبة تلوث الماء والهواء ،الهندسة البٌبٌة ،البحث والتطوٌر وفً أي وجمٌع المجاالت الهندسٌة األخرى.

2752

Per Aarsleff A/S

دانمركٌة

-25تشرٌن الثانً13-

رأسمال الشركة :فقط خمسة وأربعٌن ملٌونا ً 45،300،000/ DKK
وثالثمابة ألؾ كرونة دانماركٌَّة
موضوعها فً لبنان :األعمال التجارٌة وبشكل أساسً القٌام بنشاطات المقاوالت وبشكل ثانوي القٌام بنشاطات االستثمار الصناعً والتجاري.

2753

YARMOUK TV LTD

برٌطانٌة

-29تشرٌن الثانً13-

رأسمال الشركة ₤/1،000 :فقط ألؾ باوند برٌطانً
موضوعها فً لبنان :أعمال البث الفضابً التلفزٌونً والتجارة العامَّة.

2754

انكلٌزٌة

ENERGY INTELLIGENCE GROUP (UK) LIMITED

-16كانون األول13-

رأسمال الشركة ₤/1،000 :فقط ألؾ جنٌه إسترلٌنً
موضوعها فً لبنان :أعمال النشر ،ولها أن تتملك حقوق نشر وتوزٌع وتوكٌل عن الك ّتاب والنقاد والمحاضرٌن ،وتستحصل على براءات اختراع وامتٌازات وعالمات تجارٌة فً إطار نشاطها ،ودعم األعمال
الخٌرٌة والعامة والمإسسات والجمعٌات ،وتقوم الشركة بتروٌج نشاطات شركات أخرى .واسم الفرع.(Beirut)Energy Intelligence :
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2755

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
االمارات العربٌة

تارٌخ التصرٌح

WAMDA VENTURES JLT

رأسمال الشركة :فقط خمسٌن ألؾ درهم /50،000/AED

-26كانون األول13-

ومضة فٌنتشورز جً إل تً

إنَّ موضوعها بشكل عام هو تزوٌد خدمات فً حلول تقنٌة المعلومات ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط تحت اسم.Representative Office of WAMDA VENTURES JLT :

2757

قبرصٌة

ENTER ENTERPRISES (OVERSEAS) LIMITED

-27كانون الثانً14-

رأسمال الشركة :فقط خمسة آالؾ باوند قبرصً 5،000/₤CY
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو التجارة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط

2758

بلجٌكٌة

)St. Jude Medical Coordination Center (private limited company

-24كانون الثانً14-

رأسمال الشركة €/374621325,10 :فقط ثالثمابة وأربعة وسبعٌن
ملٌونا ً وستمابة وواحد وعشرٌن ألفا ً وثالثمابة وخمسة
وعشرٌن ٌورو وعشرة سنتات
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو شراء وبٌع وتصدٌر واستٌراد وخدمة وفحص وتجمٌع وتصنٌع األجهزة الط ِّبٌَّة والمعدات الالزمة للقلب واألوعٌة الدموٌة أو تطبٌقات أخرى متعلقة بالرعاٌة
الطبٌة ،إلخ ،...أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2759

AZUREPLUS LIMITED

قبرصٌة

-24كانون الثانً14-

رأسمال الشركة €/10،000 :فقط عشرة آالؾ ٌورو
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو القٌام باألعمال ذات الصلة بالمستشارٌن ،الخبراء ،المدٌرٌن ،المحللٌن ،مدققً الحسابات ...،القٌام باألعمال ذات الصلة بشركات االستثمار وذات صلة بالتجار،
كما واكتساب بٌع أو تقدٌم المعرفة العلمٌة ،إنشاء ،تشؽٌل وإدارة الفروع ،اكتساب وبٌع أبنٌة وأرض ،توفٌر كافة أنواع الخدمات ،تنفٌذ أي عمل ،فتح حسابات ،استثمار أموال الشركة ،دعم المإسسات ،دمج،
شراكة ،المشاركة فً األرباح ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.
2760

برازٌلٌة

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A

-31كانون الثانً14-

رأسمال الشركة :فقط ملٌاراً وثمانمابة وثالثة 1،803،030،972/$R
مالٌٌن وثالثٌن ألفا ً وتسعمابة واثنٌن وسبعٌن رٌاالً
برازٌل ٌّا ً
موضوعها فً لبنان :الهندسة

االمارات العربٌة

Robert Bosch Middle East FZE

2761

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

ربرت بوش الشرق األوسط م م ح ذات مسإولٌة محدودة

-17شباط14-

موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو تسوٌق خدمات ما بعد البٌع ،البٌع ،والتدرٌب ،أمَّا موضوعها فً لبنان فهو مكتب تمثٌل فقط تحت اسم "ربرت بوش الشرق األوسط مكتب تمثٌل لبنان" "Robert
."Bosch Middle East, Representative Office Lebanon

2763

بالروسٌة

CDK Construction" Foreign Limited Liability Company

-04آذار14-

رأسمال الشركة $/20،000 :فقط عشرٌن ألؾ دوالر أمٌركً
موضوعها فً لبنان :تشٌٌد األبنٌة.

2762

DMA INTERNATIONAL ApS

دانمركٌة

-05آذار14-

رأسمال الشركة :فقط مابة وخمسة وعشرٌن ألؾ 125،000/ DKK
كرونة دانماركٌَّة
موضوعها فً لبنان :تقدٌم خدمات الطاقة البشرٌَّة
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2764

اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة

Gam & Partners L.L.C.

عمانٌة

رأسمال الشركة /150،000/ :لاير عُمانً فقط مابة وخمسٌن ألؾ لاير
عُمانً

تارٌخ التصرٌح
-21آذار14-

جام وشركابهم ش.م.م.

موضوعها فً لبنان :مقاوالت إنشاء شبكات ومحطات المٌاه والكهرباء والتلفون ،وتمدٌد وإصالح األعمال الكهربابٌة ونظم اإلنذار ،مكاتب التصدٌر واالستٌراد.

2765

Artelia Eau & Environnement SAS

فرنسٌة

-16نٌسان14-

رأسمال الشركة €/7،883،370 :فقط سبعة مالٌٌن وثمانمابة وثالثة
وثمانٌن ألفا ً وثالثمابة وسبعٌن ٌورو
موضوعها فً لبنان:تنفٌذ الدراسات ،تقدٌم المشارٌع والخدمات االستشارٌَّة والمساعدة التقنٌة بشكل خاص فٌما ٌخص قطاعات المٌاه والبٌبة والتنمٌة المستدامة والطاقة وتخطٌط المدن واألراضً والنقل واألشؽال
العامة والبناء والهندسة المدنٌة والبنٌة التحتٌة ،وبشكل عام فٌما ٌخص كافة األشؽال واإلنشاءات والتجهٌزات والترتٌبات المتعلقة بالهندسة .إنَّ اسم الفرع هوArtelia Eau & Environnement :
 SAS/Branche Libanأو /Artelia Eau & Environnement SASفرع لبنان.
2766

جزر العذراء البرٌطانٌة

Warwick Lebanon Hotel Management Company Limited

-23نٌسان14-

رأسمال الشركة $/50،000 :فقط خمسٌن ألؾ دوالر أمٌركً
موضوعها فً لبنان :إدارة الفنادق وتقدٌم األعمال االستشارٌة المتعلقة بذلك

2767

بانامٌة

WIDRISS INTERNATIONAL HOLDING S.A.

-28نٌسان14-

رأسمال الشركة $/200،000/ :فقط مابتً ألؾ دوالر أمٌركً
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو تملك أسهم أو حصص فً شركات وإدارتها واستثمارها وإقراضها وتملك براءات اختراع وماركات مسجلة وتؤجٌرها وتسوٌقها ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب
تمثٌل فقط

2768

المانٌة

Ceres CERtification of Environmental Standards GmbH

-02أٌار14-

رأسمال الشركة €/60،000 :فقط ستٌن ألؾ ٌورو
موضوعها فً لبنان :مراقبة وتصنٌؾ المإسَّسات الزراعٌَّة وشركات المواد الزراعٌَّة

2769

SHAM FOR VET L.L.C

سورٌة

رأسمال الشركة/1،000،000 :ل.س .فقط ملٌون لٌرة سورٌَّة

-23أٌار14-

شام للبٌطرة المحدودة المسإولٌَّة

موضوعها فً لبنان :تجارة التجهٌزات الط ِّبٌَّة واألدوٌة البٌطرٌَّة والبشرٌَّة واألعالؾ والمنتجات الحٌوانٌَّة والتجارة واالستٌراد والتصدٌر ودخول المناقصات وإقامة المعارض والمإتمرات وتعببة وتوزٌع المواد
ِّ
للمنظفات وكل ما ٌتعلق أو ٌتفرع
الؽذابٌَّة ومواد التجمٌل واألعشاب الط ِّبٌَّة وتعببة المواد العلفٌَّة وتوزٌعها عدا بناء المساكن واالتجار بها ،وإنشاء معمل لصناعة اإلضافات العلفٌة واألدوٌة البٌطرٌة وإنشاء معمل
عنها.
2770

Società Cooperativa Archeologia

اٌطالٌة

-02أٌار14-

رأسمال الشركة :راسمالها متحرك
موضوعها فً لبنان :تطوٌر ونشر التقدم العلمً فً مجال التراث الثقافً.

2771

TAHA KIDS TV LIMITED

انكلٌزٌة

-08أٌار14-

رأسمال الشركة /300 :باوند فقط ثالثمابة باوند
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو إنتاج وبث ودبلجة برامج األطفال ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.
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اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
المانٌة

تارٌخ التصرٌح

MVV decon GmbH

-07أٌار14-

رأسمال الشركة €/200،000 :فقط مابتً ألؾ ٌورو
موضوعها فً لبنان :الخدمات االستشارٌَّة والهندسٌَّة فً كافة قطاعات البنٌة التحتٌَّة )الطاقة ،المٌاه ،مٌاه الصرؾ الصحً ،التخلص من النفاٌات ،البٌبة ،النقل واالتصاالت( داخل وخارج ألمانٌا ،باإلضافة إلى كافة
المجاالت ذات الصلة.

2774

-24أٌار14-

سورٌة
أبناء أحمد البرؼلً المحدودة المسإولٌة

رأسمال الشركة/3،000،000 :ل.س .فقط ثالثة مالٌٌن لٌرة سورٌَّة

موضوعها فً لبنان:صناعة الدهانات واالطلٌة واالتجار بها واالستٌراد والتصدٌر لكافة المواد األولٌة المتعلقة بصناعة الدهانات وكافة المواد المسموح باستٌرادها ودخول المناقصات عدا بناء المساكن واالتجار
بها.

2775

LEAD Contracing And Trading Limited

االمارات العربٌة

-28أٌار14-

رأسمال الشركة :فقط عشرة مالٌٌن درهم /10،000،000/ AED
إماراتً
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو التعهدات والبناء والهندسة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط تحت اسم .Lead Contracting And Trading Limited Lebanon

2776

بلؽارٌة

VODOKANALPROEKT-METALPROEKT INGENEERING AD

-03حزٌران14-

رأسمال الشركة :فقط أربعمابة وسبعة عشر ألفا ً 417،047/BGN
وسبعة وأربعٌن لٌفا ً بلؽار ٌّا ً
موضوعها فً لبنان :تصمٌم ودراسة أنظمة ومرافق إمداد المٌاه والصرؾ الصحً ومعالجة مٌاه الصرؾ الصحً ،نشاطات أبحاث قطاع المٌاه واإلنشاءات المعدنٌَّة ،دراسة وتصمٌم األبنٌة السكنٌة واإلدارٌة
والصناعٌة واإلنتاجٌة ،وؼٌرها من المواقع المدنٌة ،النشاطات الهندسٌة فً بلؽارٌا والخارج.

2777

FUTURE IDEAS LIMITED

االمارات العربٌة

-08تموز14-

رأسمال الشركة :فقط عشرة آالؾ درهم إماراتً 10،000/AED
موضوعها فً لبنان :التجارة العامَّة

2778

اٌطالٌة

RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETÁ CONSORTILE A R.L.

-18آب14-

رأسمال الشركة €/17،300/ :فقط سبعة عشر ألفا ً وثالثمابة ٌورو
موضوعها فً لبنان :المناقصات واستدراج العروض ،وبناء وشراء وبٌع وتوسٌع واستبجار العقارات.

2780

-20أٌلول14-

االمارات العربٌة
سٌرامٌك رأس الخٌمة  -شركة مساهمة عامة

رأسمال الشركة /614،216،909 :دراهم فقط ستمابة وأربعة عشر
ملٌونا ً ومابتٌن وستة عشر ألفا ً وتسعمابة وتسعة دراهم

موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها فً لبنان بشكل عام هو إنتاج وصناعة السٌرامٌك وأطقم الحمَّامات واألدوات الصحِّ ٌَّة بكافة أنواعها وتسوٌقها ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2781

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة /20،000،000 :درهم فقط عشرٌن ملٌون درهم

-20أٌلول14-
سٌرامٌك إلٌجانس ذ.م.مElegance Ceramics LLC .

موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها فً لبنان بشكل عام هو صناعة وتجارة بالط السٌرامٌك والسٌرامٌك المزخرؾ واألدوات الصحِّ ٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.
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شرح الجنسٌة

ZOMATO IRELAND LIMITED

اٌرلندٌة

تارٌخ التصرٌح
-12أٌلول14-

رأسمال الشركة €/10،000،000 :فقط عشرة مالٌٌن ٌورو
موضوعها فً لبنان :دلٌل إلكترونً للمطاعم.

2783

CRISTAL CAPITAL SA

سوٌسرٌة

-19أٌلول14-

رأسمال الشركة :فقط مابة ألؾ فرنك سوٌسري 100،000/CHF
موضوعها فً لبنان:إنَّ موضوعها بشكل عام هو كافة االستشارات المتعلقة بتنظٌم الشركات وباإلدارة وبإدارة األمالك ؼٌر المنقولة والعملٌات المالٌة وعملٌات إدارة الثروات ،باستثناء أي نشاط ٌخضع لقانون
البورصة  LBVMوكافة نشاطات اإلبتمان والعملٌات التجارٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2784

UNITED TECHNOLOGIES INTERNATIONAL OPERATIONS, INC.

امٌركٌة

-25أٌلول14-

رأسمال الشركة $/500،000 :فقط خمسمابة ألؾ دوالر أمٌركً
موضوعها فً لبنان :تجارة وتصنٌع المحركات والمولدات ومحطات المراقبة وتوربٌنات الؽاز والطاقة ،اكتساب أو بٌع أو تؤجٌر براءات االختراع ،التجارة على أنواعها.

2785

Samsung Electronics Levant/Jordan Company Ltd.

اردنٌة

رأسمال الشركة /700،000 :دٌنار أردنً فقط سبعمابة ألؾ دٌنار أردنً

-30أٌلول14-

سامسونج الكترونكس لٌفانت/األردن ذات المسإولٌة المحدودة

موضوعها فً لبنان :تطوٌر التكنولوجٌا ،استٌراد وتصدٌر ،تجارة عامة ،التسوٌق ،بٌع أجهزة كهربابٌة ،دراسات الجدوى االقتصادٌة ،دراسات السوق.

2786

Vitol Services B.V.

هولندٌة

-21تشرٌن األول14-

رأسمال الشركة €/500،000 :فقط خمسمابة ألؾ ٌورو
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو توفٌر الخدمات التسوٌقٌَّة ،والوساطة ،والخدمات التشؽٌلٌة ،والتجارٌة ،واالستشارات ،وخدمات الوكاالت المرتبطة بالفحم ،والزٌوت المعدنٌة ،والمنتجات
البتروكٌماوٌة ،والمواد الكٌمٌابٌَّة كالمٌثانول ،والمكونات الحٌوٌَّة ،التجارة فً حقوق الملكٌة الفكرٌة والصناعٌة ،القٌام باألنشطة الصناعٌة والمالٌة والتجارٌة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2787

National Bank of Abu Dhabi PJSC

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة :فقط أربعة ملٌارات 4،736،111،516/AED
وسبعمابة وستة وثالثٌن ملٌونا ً ومابة وأحد عشر ألفا ً
وخمسمابة وستة عشر درهما ً إماراتً

-22تشرٌن األول14-

بنك أبو ظبً الوطنً ش م ع

موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو مصرؾ ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط

2788

ASSO COSTRUZIONI S.R.L.

اٌطالٌة

-03تشرٌن الثانً14-

رأسمال الشركة €/15،000 :فقط خمسة عشر ألؾ ٌورو
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو المقاوالت وجمٌع أشؽال البناء والبنى التحتٌة والكهربابٌَّة والحفرٌات والترمٌم واالتصاالت إلخ ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2789

MIDIS GROUP LTD

جزر العذراء البرٌطانٌة

-05تشرٌن الثانً14-

رأسمال الشركة $/10،000،000 :فقط عشرة مالٌٌن دوالر أمٌركً
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو شراء وبٌع ونقل البضابع على اختالفها وإبرام العقود من جمٌع األنواع ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.
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Development Transformations, LLC

-24تشرٌن الثانً14-

رأسمال الشركة $/20،000 :فقط عشرٌن ألؾ دوالر أمٌركً
موضوعها فً لبنان :إستشارات عملٌَّة عامَّة /خاصَّة.

2791

Aggreko International Projects Limited

برٌطانٌة

-20تشرٌن الثانً14-

رأسمال الشركة ₤/5،000 :و $/13/فقط خمسة آالؾ جنٌه إسترلٌنً
وثالثة عشر دوالر أمٌركً
موضوعها فً لبنان :القٌام بؤعمال التصنٌع والتورٌد والتركٌب والتشؽٌل والصٌانة والبناء فً المجاالت الصناعٌَّة التجارٌَّة والخدماتٌَّة.

2792

Dealtrade Group, s.r.o.

تشٌكٌة

-28تشرٌن الثانً14-

رأسمال الشركة :فقط مابتً ألؾ كراون تشٌكً 200،000/CZK
موضوعها فً لبنان :اإلنتاج والتجارة والخدمات .إنَّ اسم الفرعDealtrade Levant :

2793

انكلٌزٌة

MCGRAW-HILL EDUCATION (UK) LIMITED

-09كانون األول14-

رأسمال الشركة £/1،000،000 :فقط ملٌون جنٌه إسترلٌنً
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو إصدار وتوزٌع الكتب والخدمات التربوٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2794

HALAL MEATS AUSTRALIA PTY LTD

استرالٌة

-09كانون األول14-

رأسمال الشركة /500،000 :دوالر أسترالً فقط خمسمابة ألؾ دوالر
أسترالً
موضوعها فً لبنان :تصدٌر اللحوم

2795

TeeJet Technologies Denmark ApS

دانمركٌة

-17كانون األول14-

رأسمال الشركة /2،000،000 :كرونة دنماركٌَّة فقط ملٌونً كرونة
دنماركٌَّة
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو التجارة والصناعة الحرفٌَّة والنشاطات التجارٌَّة ذات الصلة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط ٌحمل اسم"Teejet Technologies Lebanon" :

2796

اٌطالٌة

Cooperativa Muratori & Cementisti- C.M.C. di Ravenna Società Copperat

-08كانون الثانً15-

رأسمال الشركة:
ٌتكون من عدد ؼٌر محدود من أسهم رأس المال
َّ
المتفاوتة المبالػ ،وفً أي حال تتمثل أسهم رأس المال
بشهادات األسهم ذات قٌمة اسمٌَّة قٌمة كل منها خمسون
ٌورو
موضوعها فً لبنان :إنشاءات عامَّة تتولَّى األعمال الهندسٌَّة بشكل عام ،والنشاط الصناعً ،وكذلك كل األنشطة التجارٌَّة ،وأعمال الممتلكات المنقولة وؼٌر المنقولة ،إنَّ اسم الفرع– CMC RAVENNA" :
."LEBANO BRANCH

2797

Alitalia-Societa Aerea Italinia S.r.l.

اٌطالٌة

-31كانون األول14-

رأسمال الشركة €/10،000/ :فقط عشرة آالؾ ٌورو
موضوعها فً لبنان :ممارسة خطوط النقل الجوي لنقل األشخاص والبضابع
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ALARABY TELEVISION NETWORK LIMITED

-22كانون الثانً15-

رأسمال الشركة £/1/ :فقط جنٌها ً إسترلٌن ٌّا ً واحداً
موضوعها فً لبنان:إنَّ موضوعها بشكل عام هو إنشاء وتشؽٌل المحطات التلفزٌونٌَّة ومحطات البث والخدمات ،كما نشر وطباعة الصحؾ والمجالت ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2799

SPARK BUILDING CONTRACTING - LLC

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة /200،000 :درهم إماراتً فقط مابتً ألؾ درهم إماراتً

-17شباط15-

الشرارة لمقاوالت البناء – ذ م م

موضوعها فً لبنان:خدمات حقول ومنشآت النفط والؽاز البرٌة والبحرٌة ،أعمال الحفر والردم ،مقاوالت حفر األساسات وتثبٌت الركابز ودق الخوازٌق وإنشاء خطوط أنابٌب النفط والؽاز الطبٌعً ومشارٌع
المبانً والطرق الربٌسٌَّة واإلنشابٌَّة والهندسٌَّة المتعلقة بمشارٌع التقنٌة واألعمال المدنٌة لمحطات تولٌد الطاقة وتحلٌة المٌاه وصرؾ مٌاه األمطار ،والصٌانة للمبانً وللطرق ،ومقاوالت شبكات الري والتشجٌر
والمقاوالت الكهربابٌة والمٌكانٌكٌة وشبكات الصرؾ الصحً ونقل وتوزٌع المٌاه ،ومقاوالت اإلنشاءات المعدنٌة.
2800

PERINI MANAGEMENT SERVICES, INC.

امٌركٌة

-03شباط15-

رأسمال الشركة $/177،236،792/ : :فقط مابة وسبعة وسبعٌن ملٌونا ً
ومابتٌن وستة وثالثٌن ألفا ً وسبعة مابة واثنٌن وتسعٌن
دوالراً أمٌرك ٌّا ً
موضوعها فً لبنان :مقاوالت عامَّة وبناء

2801

Milestone Systems A/S

دانماركٌة

-18شباط15-

رأسمال الشركة :فقط ستمابة واثنٌن وتسعٌن ألفا ً 692،644/ DKK
ً
وأربعة وأربعٌن كرونة دانماركٌَّة
وستمابة
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو القٌام باألعمال فً مجاالت تكنولوجٌا المعلومات والؽرض األساسً منها هو تطوٌر البرمجٌَّات والتجارة والخدمات المتعلقة بالبرامج واألجهزة ،وكذلك إجراء
االستشارات فً مجال تكنولوجٌا المعلومات ،وتعهد ،وتنفٌذ والقٌام بكافة األعمال األخرى المتعلقة بتحقٌق هذا الموضوع ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2802

IPSEN PHARMA SAS

فرنسٌة

-02آذار15-

رأسمال الشركة €/5،707،844 :فقط خمسة مالٌٌن وسبعمابة وسبعة
آالؾ وثمانمابة وأربعة وأربعٌن ٌورو
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو ابتكار وتصنٌع ومعالجة وتجارة وتسوٌق األدوٌة والمنتجات والمستحضرات الصٌدالنٌة العالجٌة والؽٌر عالجٌة والتجمٌلٌة باإلضافة الى كافة المنتجات فً حقل
األدوٌة والمواد الكٌمٌابٌة الرفٌعة وكافة المواد المستخدمة لتصنٌع ومعالجة وتسوٌق هذه المنتجات ،وبشكل عام كافة األعمال التجارٌة والصناعٌة والمالٌة المتصلة مباشر ًة أو ؼٌر مباشرة بهذا الموضوع ،أمَّا
موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.
2803

LPH MEDIA SERVICES FZ-LLC

االمارات العربٌة

-17آذار15-

رأسمال الشركة /1،500،000 :درهم إماراتً فقط ملٌونا ً وخمسمابة
ألؾ درهم إماراتً
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو خدمات إعالم وتسوٌق ونشر ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2804

TAWAZUN FZC

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة /25،000 :درهم إماراتً فقط خمسة وعشرٌن ألؾ
درهم إماراتً

-02نٌسان15-

توازن ش م ح

موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو استٌراد وتصدٌر وتجارة األخشاب والحدٌد ومواد البناء والسٌَّارات وقطع ؼٌارها والمنتجات النفطٌَّة.

2805

االمارات العربٌة

BIOCONTROL” Limited Liability Company

رأسمال الشركة /50،000/ :درام فقط خمسٌن ألؾ درام

-17نٌسان15-

بٌوكونترول" شركة ذات مسإولٌَّة محدودة
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو استٌراد وتصدٌر منتجات لها داللة عسكرٌة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.
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KARNAK DIŞ TİCARET VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ

-18نٌسان15-

رأسمال الشركة /2،000،000 :ل.ت .فقط ملٌونً لٌرة تركٌَّة
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو نقل الركاب والنشاطات السٌاحٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2807

االمارات العربٌة

Johnson & Johnson Middle East FZ - LLC

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

-17نٌسان15-

جونسون اند جونسون مٌدل إٌست منطقة حرة – ذ.م.م.
موضوعها فً لبنان :تجارة وتسوٌق.

2808

ODAS S.A.

فرنسٌة

-18نٌسان15-

رأسمال الشركة €/30،000،000 :فقط ثالثٌن ملٌون ٌورو
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو أيّ مهمَّة مساعدة لعملٌَّات التصدٌر الممنوحة للشركة من قبل وزارة الدفاع ،أو أيّ وزارة فرنسٌَّة أخرى ،أو شركات فرنسٌَّة أو االتحاد األوروبً ،التروٌج
التسوٌق بجمٌع أشكاله وتقدٌم الخدمات ما بعد البٌع لجمٌع المواد والخدمات المنتجة من الشركات الفرنسٌَّة واالتحاد األوروبً؛ أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط ٌحمل اسمODAS Liban (Bureau :
.(de Représentation
2809

االمارات العربٌة

ROTANA JET AVIATION LIMITED LIABILITY COMPANY

رأسمال الشركة :فقط مابة وخمسٌن ألؾ درهم /150،000/ AED
إماراتً

-22نٌسان15-

روتانا جت للطٌران شركة ذات مسإولٌَّة محدودة

ِّ
ومكوناتها ،تشؽٌل الطٌران العمودي ،إصالح وصٌانة
موضوعها فً لبنان :صٌانة الطابرات الخفٌفة وإصالحها ،تؤجٌر الطابرات ولوازمها ،إدارة الطابرات وتشؽٌلها ،إصالح وتجدٌد محركات الطابرات
الطابرات العمودٌة ومحركاتها ،خطوط نقل جوي للركاب ،األنشطة المتعلقة بما ذكر أعاله.

2810

Kinetic Equity Group, LLC

امٌركٌة

-22نٌسان15-

رأسمال الشركة $/10،000 :فقط عشرة آالؾ دوالر أمٌركً
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو األعمال التجارٌة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فهو مكتب تمثٌل فقط.

2812

Topcon Europe Medical B.V.

هولندٌة

-20أٌار15-

رأسمال الشركة €/18،000 :فقط ثمانٌة عشر ألؾ ٌورو
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو بٌع لوازم بصرٌَّة بالجملة -بٌع معدَّات خاصَّة بالطبِّ العام وطبِّ األسنان ،ولوازم متعلقة بالتمرٌض وجراحة العظام وتجهٌزات مختبرٌَّة -أصول مالٌَّة ،أمَّا
موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط تحت اسم .Topcon Europe Medical Representative Office

2811

PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE S.A.S

فرنسٌة

-21أٌار15-

رأسمال الشركة €/136،800،000 :فقط مابة وستة وثالثٌن ملٌونا ً
وثمانمابة ألؾ ٌورو
موضوعها فً لبنان :التصمٌم واإلنتاج وإعادة البٌع وتركٌب الكابالت المعزولة والوصالت واألكسسوارات والنظام وتزوٌد الخدمات التً تضمن ال سٌَّما النقل وتوزٌع الطاقة والمعلومات ،إلخ.

2813

العربً الجدٌد المحدودة المسإولٌَّة ALARABY ALJADEED LTD

برٌطانٌة

-22أٌار15-

رأسمال الشركة £/1 :فقط جنٌها ً إسترلٌن ٌّا ً واحداً
موضوعها فً لبنان :صحٌفة على شبكة اإلنترنت وإدارة المواقع اإللكترونٌَّة؛ إنَّ اسم الفرع" :فرع شركة العربً الجدٌد" “.”Al Araby Al Jadeed-Branch
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اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
بٌلٌز

تارٌخ التصرٌح

PENKIN HOLDINGS LIMITED

-01حزٌران15-

رأسمال الشركة $/10،000 :فقط عشرة آالؾ دوالر أمٌركً
موضوعها فً لبنان :التجارة العامَّة.

2815

CC Staffing International Ltd

جزر العذراء البرٌطانٌة

-03حزٌران15-

رأسمال الشركة $/50،000 :فقط خمسٌن ألؾ دوالر أمٌركً
موضوعها فً لبنان :خدمات التوظٌؾ واالستعانة بالمصادر الخارجٌَّة.

2816

Lindenberg Emirates L.L.C.

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة /150،000 :درهم فقط مابة وخمسٌن ألؾ درهم

-09حزٌران15-

لندنبٌرج اإلمارات ذ.م.م.

موضوعها فً لبنان :تسوٌق وبٌع جمٌع أنواع مولدات الكهرباء ومحطات الكهرباء ومفاتٌح الكهرباء الالزمة لها وجمٌع قطع الؽٌار الخاصة -جمٌع أنواع مضخات المٌاه والوقود والمعدات الالزمة لها مع قطع
الؽٌار -صٌانة جمٌع هذه المعدات وعمل الخدمات الالزمة بعد البٌع -خدمات حقول النفط والؽاز البرٌَّة والبحرٌَّة.

2817

S.P.V. PROPERTIES 1 LIMITED

قبرصٌة

-11حزٌران15-

رأسمال الشركة €/1،000 :فقط ألؾ ٌورو
موضوعها فً لبنان :الشراء والبٌع والنقل والتصرؾ والتملك واالستثمار.

2818

-15حزٌران15-

عمانٌة
توام للصناعات الدوابٌَّة ش.م.م.

رأسمال الشركة /250،000 :لاير عُمانً فقط مابتٌن وخمسٌن ألؾ لاير
عُمانًّ

موضوعها فً لبنان :صناعة األدوٌة البشرٌَّة وصناعة العقاقٌر ومواد التجمٌل واستٌرادها وتصدٌرها.

2819

)BCH INVESTMENTS (L.L.C

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة /300،000 :درهم إماراتً فقط ثالثمابة درهم إماراتً

-25حزٌران15-

بً سً اتش لالستثمارات )ش.ذ.م.م(
موضوعها فً لبنان :االستثمار فً المشروعات التجارٌَّة والصناعٌة والزراعٌَّة

2820

Unigrà S.r.l.

اٌطالٌة

-23تموز15-

رأسمال الشركة €/19،886،000 :فقط تسعة عشر ملٌونا ً وثمانمابة
وستة وثمانٌن ألؾ ٌورو
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو الزٌوت والدسم النباتً والحٌوانً والمختلط ،السمن والتوابل ،الشوكوال والبدٌل عن الشوكوال والحلوٌات نصؾ المشؽولة على أساس السكر والكاكاو ،تصنٌع
المنتجات نصؾ المشؽولة بشكل بودرة ،إنتاج وتوضٌب المواد الؽذابٌة والمشروبات نصؾ المشؽولة ومنتجات مشتقة من الحلٌب والجبن ،إدارة معامل تولٌد الطاقة الكهربابٌة ،وبٌع الطاقة الكهربابٌة والحرارٌَّة؛
أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.
2821

EIP Holding Limited

انكلٌزٌة

-24تموز15-

رأسمال الشركة $/2،000،00/ :فقط ملٌونً دوالر أمٌركً
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو تملك أسهم/حصص فً رأسمال الشركات/األشخاص االعتبارٌَّة وإدارة تلك الشركات/األشخاص االعتبارٌَّة؛ أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط تحت اسم:
مكتب تمثٌلً لشركة .EIP Holding Limited
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اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
سوٌدٌة

تارٌخ التصرٌح

Hydroware AB

-30تموز15-

رأسمال الشركة :فقط ملوٌنٌن ومابة وخمسة 2،155،200/SEK
وخمسٌن ألفا ً ومابتٌن كرونا سوٌدي
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو تطوٌر وتصنٌع وبٌع المنتجات والخدمات فً المصاعد والهندسة الهٌدرولٌكٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2823

Philips Lighting Export B.V.

هولندٌة

-27آب15-

رأسمال الشركة €/18،000/ :فقط ثمانٌة عشر ألؾ ٌورو
موضوعها فً لبنان:إنَّ موضوعها بشكل عام هو التصنٌع أو التسبب بتصنٌع والتجارة فً المنتجات الكهربابٌة واإللكترونٌَّة والمٌكانٌكٌَّة وؼٌرها من المنتجات فً معناها األوسع؛ أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب
تمثٌل فقط تحت اسم.(”“Rep. Office)Philips Lighting Export B.V. :

2824

Australian Broadcasting Corporation

استرالٌة

-26آب15-

رأسمال الشركة $/1،055،000،000/ :فقط ملٌاراً وخمسة وخمسٌن
ملٌون دوالر أمٌركً
إنَّ موضوعها بشكل عام هو تزوٌد داخل أسترالٌا خدمات إذاعٌَّة مبتكرة وشاملة تكون جزءاً من نظام البث اإلذاعً األسترالً الذي ٌشمل القطاعات الوطنٌَّة والتجارٌَّة والمجتمعٌة ،نقل برامج إذاعٌة إلى بلدان
خارج أسترالٌا ،تشجٌع وتروٌج الموسٌقى ،والدراما ،وؼٌرها من الفنون التعبٌرٌَّة فً أسترالٌا؛ أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2825

Exxon Telecom Limited

سٌشٌل

-07أٌلول15-

رأسمال الشركة $/100،000/ :فقط مابة ألؾ دوالر أمٌركً
إنَّ موضوعها بشكل عام هو القٌام بالخدمات فً حقول المعلوماتٌَّة واالتصاالت والهندسة اإللكترونٌَّة ،تجارة المواد والمعدات الداخلة بموضوع الشركة ،تركٌب وصٌانة األجهزة الداخلة بموضوع الشركة،
استشارات فً حقول المعلوماتٌَّة والشبكات ،اتصاالت سلكٌَّة والسلكٌَّة ،برمجة كمبٌوتر ،برٌد إلكترونً وإعالنات إلكترونٌَّة؛ أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2826

-22أٌلول15-

اردنٌة
الوحدة للهواتؾ الخلوٌَّة ذ.م.م.

رأسمال الشركة /400،000/ :دٌنار أردنً فقط أربعمابة ألؾ دٌنار أردنً

تجارة األجهزة الخلوٌَّة وكافة مستلزماتها.

2827

Clyde IP Services Limited

انكلٌزٌة

-23أٌلول15-

رأسمال الشركة $/1/ :فقط دوالراً أمٌرك ٌّا ً واحداً
القٌام بؤعمال تسجٌل عالمات تجارٌَّة وبراءات اختراع ورسوم ونماذج وحقوق نشر وتؤلٌؾ.

2829

مصرٌة

Baalbaki Egypt For Chemical Industries - BCI

َّ
رأسمال الشركة:
المرخص به  $/1،000،000/فقط ملٌون دوالر أمٌركً

-23أٌلول15-

بعلبكً إٌجٌبت للصناعات الكٌمٌابٌَّة )بً سً اي(

إنَّ موضوعها بشكل عام هو تصنٌع وتجمٌع وإنتاج كافة صناعات مواد البولً ٌورٌتان والبولً سترٌن األولٌَّة والرزٌنات واألصبؽة واللواصق ومواد البناء بكافة أنواعها )فٌما عدا تصنٌع الحدٌد واإلسمنت
ّ
ّ
المؽذٌة والمكمّلة لها ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.
والمؽذٌة لها وكذلك صناعات ومكوّ نات أجهزة التكٌفات والثالّجات والصناعات
والبتروكٌماوٌات( وصناعة المواد المساعدة والمكمّلة

2830

9251499 CANADA INC.

كندٌة

-01تشرٌن األول15-

رأسمال الشركة $/100 :فقط مابة دوالر أمٌركًٍّ
َّ
َّ
الموظفٌن إلى األقسام األخرى لشركة  .Saputo Incالتً تقوم بمعالجة
لموظفً القطاع الدولً لشركة  ..Saputo Incأي أ َّنها تقدِّم خدمات هإالء
إنَّ موضوعها بشكل عام هو الخدمات ،فهً الشركة المش ِّؽلة
.CANADA INC. Lebanon Representative Office 9251499
منتجات األلبان فً العالم ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط تحت اسم
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اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة
تشٌكٌة

تارٌخ التصرٌح

PŘÍHODA s.r.o.

-12تشرٌن األول15-

رأسمال الشركة :فقط مابة ألؾ كورون تشٌكً /100،000/CZK
إنَّ موضوعها بشكل عام هو :هندسة التدفبة ،صناعة المنسوجات )باستثناء المالبس وأكسسوارات المالبس( ،الوساطة فً الخدمات ،الوساطة فً التجارة ،المبٌع بالجملة ،المبٌع بالجملة خارج المحالت العادٌَّة،
تصنٌع اآلالت والمعدَّات ألؼراض عامَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2832

Inbound Horizons Inc.

امٌركٌة

-15تشرٌن األول15-

رأسمال الشركة $/10/ :فقط عشرة دوالرات أمٌركٌَّة
تطوٌر المواقع فً شبكة اإلنترنت.

2833

Amgen (Middle East) FZ - LLC

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة /50،000/ :درهم إماراتً فقط خمسٌن ألؾ درهم
إماراتً

-20تشرٌن األول15-

امجن )مٌدل إٌست( منطقة حرة – ذ.م.م.

إنَّ موضوعها بشكل عام هو إجراء جمٌع األعمال كما قد تجٌزها سلطة منطقة دبً الحرة للتكنولوجٌا واإلعالم ،والقٌام بؤي تجارة أخرى ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2834

Lone Star Limited

مالطٌة

-03تشرٌن الثانً15-

رأسمال الشركة €/1،200 :فقط ألفا ً ومابتً ٌورو
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو أن تقوم كشركة تطوٌر اقتصادي تر ِّكز على الطاقة والبنٌة التحتٌَّة لمختلؾ البلدان النامٌة فً جمٌع أنحاء العالم ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2835

Plato Academia Ltd

جزر العذراء البرٌطانٌة

-08كانون األول15-

رأسمال الشركة :رأسمالها متحرك مق َّسم إلى  /50،000/سهم فقط
خمسٌن ألؾ سهم دون أٌَّة قٌمة اسمٌَّة لهذه األسهم
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو تقدٌم الخدمات االستشارٌَّة عبر اإلنترنت بما فٌها التوجٌه العلمً وتقدٌم المشورة والمتابعة العلمٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط

2836

-13تشرٌن الثانً15-

اردنٌة
ؼلوب مد األردن المحدودة المسإولٌَّة

رأسمال الشركة /1،000،000 :دٌنار أردنً فقط ملٌون دٌنار أردنً

موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو إدارة النفقات والخدمات التؤمٌنٌَّة الط ِّبٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2838

MED – EQ (EUROPE) LIMITED

برطانٌة

-01كانون األول15-

رأسمال الشركة £/1،000/ :فقط ألؾ جنٌه إسترلٌنً
إنَّ موضوعها بشكل عام هو أنشطة إنسانٌَّة صحِّ ٌَّة ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2839

لٌبٌة

رأسمال الشركة /30،000/ :د.ل .فقط ثالثٌن ألؾ دٌنار لٌبًّ

-10كانون األول15-
منارة المتوسِّط الستٌراد المواد الؽذابٌَّة ذات المسإولٌَّة المحدودة
إنَّ موضوعها بشكل عام هو استٌراد المواد الؽذابٌَّة والفواكه الطازجة والمواشً واللحوم ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.
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اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة

ASTROPHYSICS INTERNATIONAL LIMITED

هونػ كونػ

تارٌخ التصرٌح
-10كانون األول15-

رأسمال الشركة :فقط عشرة آالؾ دوالر هونكونؽً /10،000/ $HK
تجارة اآلالت اإللكترومٌكانٌ َّكٌَّة وؼٌرها من اآلالت ،التطوٌر ،واإلبداع ،المبٌعات واالستشارات ،فً ما خصَّ أنظمة الكمبٌوتر ،التجارة اإللكترونٌَّة ،الخدمات التقنٌَّة واالستشارٌَّة ،اإلعالن المحلً والخارجً،
التصدٌر واالستٌراد ،تؤسٌس المصانع والمكاتب ،العقارات ،التجارة.

2841

Olympus KeyMed International Limited

برطانٌة

-15كانون األول15-

رأسمال الشركة £/100/ :فقط مابة جنٌه إسترلٌنً
ِّ
والمكونات الحٌوٌَّة والمنتجات الخام األخرى ،أمَّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل
إنَّ موضوعها بشكل عام هو الفحم ،والنفط الخام ،وزٌت الوقود ،والمنتجات البتروكٌماوٌة ،والمواد الكٌمٌابٌَّة )مثل المٌثانول(،
فقط.

2842

ELITE PHARMACY L.L.C.

االمارات العربٌة

رأسمال الشركة /200،000/ :درهم فقط مابتً ألؾ درهم

-18كانون األول15-

صٌدلٌَّة النخبة ش.ذ.م.م.

موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو صٌدلٌَّة ،أمَّا الفرع فتخصَّص أعماله لذات األؼراض التً تؤسَّست علٌها الشركة فً اإلمارات ،ال سٌَّما بٌع مستحضرات ومستلزمات التجمٌل بالتجزبة أو بالجملة،
استٌراد ،تصدٌر ،كافة األعمال التجارٌة خاصَّة تسوٌق المنتج المسمَّى " ،Oligoscanوٌستثنى من األعمال التجارٌَّة القٌام بافتتاح صٌدلٌَّة".
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