الجمهورية اللبنانية
وزارة االقتصاد والتجارة

رقم العلم والخبر
2911

تقرير الشركات حسب تاريخ العلم والخبر
من

 01كانون الثاني2018 ,

الى

 16أيار2018 ,
اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة

تارٌخ التصرٌح
-08كانون الثانً18-

االمارات العربٌة
سستنبل انفاٌرومنتل تكنولوجٌز لٌمتد

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

موضوعها فً لبنان  :بناٌات صدٌقة للبٌئة /ال َّتوزٌع -معدّات ّ
الطاقة ذات الكفاءة العالٌة /ال َّتوزٌع -ال َّتدوٌر وال ّنفاٌات الصّلبة /تجمٌع وتدوٌر المواد العضوٌَّة -ال َّتدوٌر وال ّنفاٌات الصّلبة /البحوث وال َّتطوٌر -ال َّتدوٌر
وال ّنفاٌات الصّلبة /الفحص.

2912

LES LABORATOIRES MEDIS

تونسٌة

رأسمال الشركة /48،000،000/ :دٌنار تونسً فقط ثمانٌة وأربعٌن
ملٌون دٌنار تونسً

-05كانون الثانً18-

مخابر مٌدٌس
موضوعها فً لبنان  :إنَّ موضوعها بشكل عا ّم هو تصنٌع وبٌع األدوٌة ،أمّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2913

Crown Agents Limited

انكلٌزٌة

-02شباط18-

رأسمال الشركة £/1،999،998/ :فقط ملٌونا ً وتسعمائة وتسعة وتسعٌن
ألفا ً وتسعمائة وثمانٌة وتسعٌن جنٌها ً إسترلٌن ًٌّا
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عا ّم هو االستشارات اإلدارٌَّة ،أمّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

MESOGEOS ENGINEERING, TRADING, REAL ESTATE DEVELOPMENT SOCIETE ANONYME
 MESOGEOS2914والمعروفة بـ ٌونانٌة
S.A.

-05شباط18-

رأسمال الشركة €/1،855،140/ :فقط ملٌو ًنا وثمانمائة وخمسة وخمسٌن
ً
ومائة وأربعٌن ٌورو
أل ًفا
موضوعها فً لبنان :األعمال الف ِّنٌَّة والبناء وإدارة ال ّنفاٌات الصّلبة وال ّسائلة .إنَّ اسم الفرع هو.MESOGEOS S.A. LBN :

2915

El Fadi Group GmbH

المانٌة

رأسمال الشركة €/25،000/ :فقط خمسة وعشرٌن ألف ٌورو

-08شباط18-

مجموعة الفادي محدودة المسؤولٌَّة
موضوعها فً لبنان :اال ِّتجار بسلع ومنتجات ال َّتبغ ومستلزمات ال َّتدخٌن بك ِّل أنواعها.

2916

Aqeed Tech Solutions FZ-LLC

االمارات العربٌة

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

-06آذار18-

أكٌد تٌك سولٌوشنز منطقة حرّة – ذ.م.م.
موضوعها فً لبنان :خدمات االستشارة فً موضوع اإلنترنت.

2917

Eni Lebanon BV

هولندٌة

-05آذار18-

رأسمال الشركة €/20،000 :فقط عشرٌن ألف ٌورو
موضوعها فً لبنان :خدمات استخراج البترول والغاز َّ
الطبٌعً ،تروٌج وتنفٌذ كا َّفة أنواع العملٌّات ال َّنفطٌَّة وال َّتداول ال ِّتجاري فً قطاع الهٌدروكربونات ال ّس ائلة و/أو الغازٌَّة فضالً عن األنشطة فً مجاالت مصادر
الطاقة والمنتجات ّ
الطاقة المتجدِّدة وغٌرها من مصادر ّ
ّ
الثانوٌَّة الم َّتصلة بها وأنواعها.
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اسم الشركة بالالتٌنً

شرح الجنسٌة

V.H.L. DEVELOPMENTS INC.

كندٌة

تارٌخ التصرٌح
-13آذار18-

رأسمال الشركة /1،000،000 :دوالر كندي فقط ملٌون دوالر كنديٍّ
موضوعها فً لبنان:تنفٌذ كا َّفة األنشطة ال ِّت جارٌَّة بما فٌها ،على سبٌل المثال ال الحصر ،أيّ وكا َّفة األنشطة ال ِّتجارٌَّة مثال أعمال البناء وال َّتطوٌر وال َّتصمٌم والهندسة وأعمال المقاوالت والصٌِّانة والمبٌعات وال َّتأجٌر
وال َّتسوٌق وال َّتروٌج وأيّ وكا َّفة األنشطة اإلضافٌَّة المتعلِّقة بها.

2919

GLOBAL TRADING GROUP N.V.

بلجٌكٌة

-09آذار18-

رأسمال الشركة €/4،122،000 :فقط أربعة مالٌٌن ومائة واثنٌن
وعشرٌن ألف ٌورو
الطبٌعً وإنشاء شبكات لنقل الغاز والمنتجات ال َّنفطٌَّة وإنشاء ّ
موضوعها فً لبنان :أنشطة دعم استخراج ال َّنفط والغاز َّ
الطرق والجسور واألنفاق وتمدٌد الكابالت الكهربائٌَّة.

2920

-28آذار18-

قطرٌة
مجموعة الدَّوحة لل َّتأمٌن (شركة مساهمة عامَّة قطرٌَّة)

رأسمال الشركة /500،000،000 :لاير قطري فقط خمسمائة ملٌون لاير
قطريٍّ

موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو مزاولة عملٌّات ال َّتأمٌن أو إعادة ال َّت أمٌن -عدا ال َّتأمٌن على الحٌاة المرتبط ببرامج ادِّخارٌَّة أو استثمارٌَّة ،أمّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط تحت اسم
(.)Mina Life

2921

SAMO SAS

فرنسٌة

-29آذار18-

رأسمال الشركة €/1،382،406 :فقط ملٌو ًنا وثالثمائة واثنٌن وثمانٌن
أل ًفا وأربعمائة وستة ٌوروات
موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو القٌام بصورة مباشرة أو غٌر مباشرة فً األعمال ال ّتالٌة - :دراسة وتنفٌذ المشارٌع العقارٌَّة ،وعند االقتضاء المشاركة فً هذه المشارٌع،
وبصورة عامَّة المشاركة فً كا َّفة العملٌّات مهما كانت طبٌعتها ،وبصورة خاصَّة المالٌَّة ،عن طرٌق إنشاء شركات جدٌدة وعقود مشاركة وشركات بالمشاركة أو بأيِّ صٌغة أخرى تتعلَّق بموضوع ال َّشركةتطوره؛
المذكور أعاله ،أو تساهم بتحسٌن ُّ
أمّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط
2922

decon international GmbH

المانٌة

-19نٌسان18-

رأسمال الشركة €/100،000/ :فقط مائة ألف ٌورو
موضوعها فً لبنان :تقدٌم الخدمات االستشارٌَّة والهندسٌَّة فً جمٌع قطاعات البنٌة ال َّتحتٌَّة ( ّ
الطاقة ،الماء ،الصَّرف الصّحًّ ،ال َّتخ لُّص من ال ّنفاٌات ،البٌئة ،المرور واال ِّتصاالت) باإلضافة إلى جمٌع المسائل المتعلِّقة
بإدارة العملٌّات وحماٌة البٌئة وعلم البٌئة.

2923

-03أٌار18-

مصرٌة
المشروعات الهندسٌَّة لإلنشاءات المدنٌَّة شركة مساهمة

رأسمال الشركة :رأسمالها المصدّر  /120،000،000/جنٌه مصري
فقط مائة وعشرٌن ملٌون جنٌه مصري

موضوعها فً لبنان :مزاولة نشاط المقاوالت العامَّة وأعمال ال َّتصمٌمات واالستشارات الهندسٌَّة واإلنشاءات والمشغوالت المعدنٌَّة واالستٌراد وال َّتصدٌر واالستثمار العقاري واالستثمار السٌّاحً وتجمٌع وتصنٌع
المساعدات المالحٌَّة وفوانٌس اإلرشاد المالحً ومعالجة وتجهٌز وجلفنة المعادن وتصنٌع وتجمٌع انصاف مقطورات جر سرٌع ومقطورة جر بطًء وإنشاء عنبر لزوم تصنٌع القطاعات الحدٌدٌَّة المجمعة وزٌادة
ّ
الطاقة اإلنتاجٌَّة للمصنع.
2924

IMCT GROUP

مصرٌة

-30نٌسان18-

 :اٌمست الدَّولٌَّة لل َّتدرٌب واإلدارة واالستشارات شركة مساهمة مصرٌَّة

رأسمال الشركة /2،500،000 :جنٌه مصري فقط ملٌونٌن وخمسمائة
ألف جنٌه مصري

موضوعها فً لبنان :إنَّ موضوعها بشكل عام هو ال َّتوكٌالت ال ِّتجارٌَّة  -إقامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحفالت العامَّة  -إقامة وتشغٌل مركز إلعداد وتنمٌة وتدرٌب الموارد البشرٌَّة – تقدٌم االستشارات
(مع بعض االستثناءات)؛ أمّا موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط.

2926

-10أٌار18-

اردنٌة
بٌت العسل الٌمنً ذ.م.م.

رأسمال الشركة /100،000/ :دٌنار أردنً فقط مائة ألف دٌنار أردنًٍّ

موضوعها فً لبنان :تربٌة ال َّنحل وإنتاج العسل ،تربٌة األسماك ،تملُّك عالمات تجارٌَّة ،صناعة مواد غذائٌَّة ،تصنٌع وتجهٌز وتعلٌب األسماك ،استٌراد ما ٌلزم لتنفٌذ غاٌات ال َّشركة ،تسوٌق وتصدٌر اإلنتاج.

مجموع

15

 16أٌار2018 ،

صفحة 2من 2

