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تارٌخ التصرٌحاسم الشركة بالالتٌنًرقم العلم والخبر شرح الجنسٌة

18-الثانً كانون-291108

ٌَّة/ التَّدوٌر والّنفاٌات الّصلبة- التَّوزٌع/ معّدات الّطاقة ذات الكفاءة العالٌة- التَّوزٌع/ بناٌات صدٌقة للبٌئة: موضوعها فً لبنان  التَّدوٌر - البحوث والتَّطوٌر/ التَّدوٌر والّنفاٌات الّصلبة- تجمٌع وتدوٌر المواد العضو
.الفحص/ والّنفاٌات الّصلبة

االمارات العربٌة

سستنبل انفاٌرومنتل تكنولوجٌز لٌمتد درهم فقط مائة ألف درهم/ 100،000/ :رأسمال الشركة

2912LES LABORATOIRES MEDIS05-18-الثانً كانون

.إنَّ موضوعها بشكل عاّم هو تصنٌع وبٌع األدوٌة، أّما موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط: موضوعها فً لبنان 

تونسٌة

مخابر مٌدٌس دٌنار تونسً فقط ثمانٌة وأربعٌن/ 48،000،000/
ملٌون دٌنار تونسً

:رأسمال الشركة

2913Crown Agents Limited02-18-شباط

ٌَّة، أّما موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط: موضوعها فً لبنان .إنَّ موضوعها بشكل عاّم هو االستشارات اإلدار

انكلٌزٌة

فقط ملٌوناً وتسعمائة وتسعة وتسعٌن£ /1،999،998/
ا ًٌّ ألفاً وتسعمائة وثمانٌة وتسعٌن جنٌهاً إسترلٌن

:رأسمال الشركة

2914MESOGEOS ENGINEERING, TRADING, REAL ESTATE DEVELOPMENT SOCIETE ANONYME  ـ 18-شباط-MESOGEOS S.A.05 والمعروفة ب

ٌَّة والبناء وإدارة الّنفاٌات الّصلبة والّسائلة: موضوعها فً لبنان .MESOGEOS S.A. LBN: إنَّ اسم الفرع هو. األعمال الفنِّ

ٌونانٌة

فقط ملٌوًنا وثمانمائة وخمسة وخمسٌن€ /1،855،140/
ألًفا ومائًة وأربعٌن ٌورو

:رأسمال الشركة

2915El Fadi Group GmbH08-18-شباط

.االتِّجار بسلع ومنتجات التَّبغ ومستلزمات التَّدخٌن بكلِّ أنواعها: موضوعها فً لبنان

المانٌة

ٌَّة مجموعة الفادي محدودة المسإول فقط خمسة وعشرٌن ألف ٌورو€ /25،000/ :رأسمال الشركة

2916Aqeed Tech Solutions FZ-LLC06-18-آذار

.خدمات االستشارة فً موضوع اإلنترنت: موضوعها فً لبنان

االمارات العربٌة

.م.م.ذ– أكٌد تٌك سولٌوشنز منطقة حّرة  درهم إماراتً فقط خمسٌن ألف درهم إماراتً/ 50،000 :رأسمال الشركة

2917Eni Lebanon BV05-18-آذار

ٌَّة والتَّداول التِّجاري فً قطاع الهٌدروكربونات الّسائلة و: موضوعها فً لبنان ٌّات النَّفط بٌعً، تروٌج وتنفٌذ كافَّة أنواع العمل ٌَّة فضالً عن األنشطة فً مجاالت مصادر /خدمات استخراج البترول والغاز الطَّ أو الغاز
ٌَّة المتَّصلة بها وأنواعها دة وغٌرها من مصادر الّطاقة والمنتجات الّثانو .الّطاقة المتجدِّ

هولندٌة

فقط عشرٌن ألف ٌورو€ /20،000 :رأسمال الشركة

4من 1صفحة 



تارٌخ التصرٌحاسم الشركة بالالتٌنًرقم العلم والخبر شرح الجنسٌة

2918V.H.L. DEVELOPMENTS INC.13-18-آذار

ؤجٌر: موضوعها فً لبنان ٌانة والمبٌعات والتَّ ٌَّة مثال أعمال البناء والتَّطوٌر والتَّصمٌم والهندسة وأعمال المقاوالت والصِّ ٌَّة بما فٌها، على سبٌل المثال ال الحصر، أّي وكافَّة األنشطة التِّجار جار تنفٌذ كافَّة األنشطة التِّ
ٌَّة المتعلِّقة بها . والتَّسوٌق والتَّروٌج وأّي وكافَّة األنشطة اإلضاف

كندٌة

دوالر كندي فقط ملٌون دوالر كنديٍّ/ 1،000،000 :رأسمال الشركة

2919GLOBAL TRADING GROUP N.V.09-18-آذار

ٌَّة: موضوعها فً لبنان ٌَّة وإنشاء الّطرق والجسور واألنفاق وتمدٌد الكابالت الكهربائ بٌعً وإنشاء شبكات لنقل الغاز والمنتجات النَّفط .أنشطة دعم استخراج النَّفط والغاز الطَّ

بلجٌكٌة

فقط أربعة مالٌٌن ومائة واثنٌن€ /4،122،000
وعشرٌن ألف ٌورو

:رأسمال الشركة

18-آذار-292028

ؤمٌن: موضوعها فً لبنان ؤمٌن أو إعادة التَّ ٌّات التَّ ٌَّة، أّما موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط تحت اسم - إنَّ موضوعها بشكل عام هو مزاولة عمل ٌَّة أو استثمار خار ؤمٌن على الحٌاة المرتبط ببرامج ادِّ عدا التَّ
(Mina Life).

قطرٌة

ؤمٌن  وحة للتَّ ٌَّة)مجموعة الدَّ ة قطر (شركة مساهمة عامَّ لاير قطري فقط خمسمائة ملٌون لاير/ 500،000،000

قطريٍّ

:رأسمال الشركة

2921SAMO SAS29-18-آذار

ٌَّة، وعند االقتضاء المشاركة فً هذه المشارٌع، : - إنَّ موضوعها بشكل عام هو القٌام بصورة مباشرة أو غٌر مباشرة فً األعمال الّتالٌة: موضوعها فً لبنان دراسة وتنفٌذ المشارٌع العقار
ٌَّة، عن طرٌق إنشاء شركات جدٌدة وعقود مشاركة وشركات بالمشاركة أو بؤيِّ صٌغة أخرى تتعلَّق بموضوع الشَّركة -  ة المال ٌّات مهما كانت طبٌعتها، وبصورة خاصَّ ة المشاركة فً كافَّة العمل وبصورة عامَّ

ره؛ المذكور أعاله، أو تساهم بتحسٌن تطوُّ
أّما موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط

فرنسٌة

ن€ /1،382،406 فقط ملٌوًنا وثالثمائة واثنٌن وثماٌن
ألًفا وأربعمائة وستة ٌوروات

:رأسمال الشركة

2922decon international GmbH19-18-نٌسان

ٌَّة : موضوعها فً لبنان ٌَّة فً جمٌع قطاعات البنٌة التَّحت ٌَّة والهندس رف الّصّحً، التَّخلُّص من الّنفاٌات، البٌئة، المرور واالتِّصاالت)تقدٌم الخدمات االستشار باإلضافة إلى جمٌع المسائل المتعلِّقة (الّطاقة، الماء، الصَّ
ٌّات وحماٌة البٌئة وعلم البٌئة . بإدارة العمل

المانٌة

فقط مائة ألف ٌورو€ /100،000/ :رأسمال الشركة

18-أٌار-292303

ٌَّة واالستٌراد والتَّصدٌر واالستثمار العقاري واالستثمار الّسٌاحً وتجمٌع وتصنٌع : موضوعها فً لبنان ٌَّة واإلنشاءات والمشغوالت المعدن ة وأعمال التَّصمٌمات واالستشارات الهندس مزاولة نشاط المقاوالت العامَّ
ٌَّة المجمعة وزٌادة  ٌَّة وفوانٌس اإلرشاد المالحً ومعالجة وتجهٌز وجلفنة المعادن وتصنٌع وتجمٌع انصاف مقطورات جر سرٌع ومقطورة جر بطًء وإنشاء عنبر لزوم تصنٌع القطاعات الحدٌد المساعدات المالح
ٌَّة للمصنع .الّطاقة اإلنتاج

مصرٌة

ٌَّة شركة مساهمة ٌَّة والمعدن ٌَّة لإلنشاءات المدن المشروعات الهندس جنٌه مصري/ 120،000،000/رأسمالها  المصّدر 
فقط مائة وعشرٌن ملٌون جنٌه مصري

:رأسمال الشركة

2924IMCT GROUP30-18-نٌسان

ٌَّة : موضوعها فً لبنان ة - إنَّ موضوعها بشكل عام هو التَّوكٌالت التِّجار ٌَّة - إقامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والحفالت العامَّ تقدٌم االستشارات – إقامة وتشغٌل مركز إلعداد وتنمٌة وتدرٌب الموارد البشر
.؛ أّما موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط(مع بعض االستثناءات)

مصرٌة

ٌَّة:  ٌَّة للتَّدرٌب واإلدارة واالستشارات شركة مساهمة مصر ول اٌمست الدَّ ن وخمسمائة/ 2،500،000 جنٌه مصري فقط ملٌوٌن
ألف جنٌه مصري

:رأسمال الشركة

2925Elanco Animal Health Inc.20-18-حزٌران

ة الحٌوان؛ أّما: موضوعها فً لبنان ٌَّة فً مجال صحَّ ٌَّة، والتِّجار ٌَّة، والعلم قن ة الحٌوان وما ٌرتبط بها، وتقدٌم الخدمات التِّ ة بصحَّ إنَّ موضوعها بشكل عام هو البحث، والتَّطوٌر، واإلنتاج، والتَّسوٌق للمنتجات الخاصَّ
Elanco Animal Health Inc./Lebanon Office:  موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط تحت اسم

سوٌسرٌة

101،000/CHF ا ًٌّ فقط مائة ألٍف وفرنًكا سوٌسر :رأسمال الشركة

4من 2صفحة 



تارٌخ التصرٌحاسم الشركة بالالتٌنًرقم العلم والخبر شرح الجنسٌة

18-أٌار-292610

ٌَّة، تصنٌع وتجهٌز وتعلٌب األسماك، استٌراد ما ٌلزم لتنفٌذ غاٌات الشَّركة، تسوٌق وتصدٌر اإلنتاج: موضوعها فً لبنان ٌَّة، صناعة مواد غذائ .تربٌة النَّحل وإنتاج العسل، تربٌة األسماك، تملُّك عالمات تجار

اردنٌة

.م.م.بٌت العسل الٌمنً ذ /100،000 /ًٍّ ٌنار أردن دٌنار أردًن فقط مائة ألف د :رأسمال الشركة

2927LACTALIS INTERNATIONAL17-18-أٌار

ٌَّة وتصمٌمها وتصنٌعها وتسوٌقها؛ أّما موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط: موضوعها فً لبنان ٌَّة والتَّغذو .إنَّ موضوعها بشكل عام هو تسوٌق منتجات الحلٌب أو مشتّقاته، وتطوٌر المنتجات الغذائ

فرنسٌة

فقط أربعٌن ألف ٌورو€ /40،000/ :رأسمال الشركة

2928Blumont Engineering Solutions, Inc.04-18-حزٌران

ًّ والمعقَّد: موضوعها فً لبنان ول ًّ الدَّ عٌد البٌئ ٌَّة على الصَّ ٌَّة، إدارة المناهج الهندس رة لحلِّ مشاكل البنى التَّحت ٌَّة متطوِّ .تؤمٌن خدمات هندس

امٌركٌة

ٌَّة$ / 10 فقط عشرة دوالرات أمٌرك :رأسمال الشركة

18-حزٌران-292907

ٌَّة : موضوعها فً لبنان .االستٌراد والتَّصدٌر وإنشاء مركز تحكٌم تجاري ووكٌل عالمات فكر

سودانٌة

ٌَّة المحدودة ول بالد الّشام المتَّحدة الدَّ جنٌه فقط خمسمائة ألف جنٌه/ 500،000/ :رأسمال الشركة

2930REUTERS NEWS & MEDIA LIMITED11-18-حزٌران

ٌَّة: موضوعها فً لبنان ٌَّة هً الحصول على األخبار والمعلومات والبٌانات والمعلومات االستخبار .مواضٌعها الرئٌس

انكلٌزٌة

فقط تسَعمائة وتسعة وتسعٌن جنًٌها£ /999.609/
ا وستَّمائة وتسعة بنسات ًٌّ إسترلٌن

:رأسمال الشركة

2931Nurol İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi28-18-حزٌران

خ : موضوعها فً لبنان ٌَّة وخطوط المٌاه ومنشآت تصفٌة المٌاه والصَّرف والمعالجة ومحّطات الضَّ ئٌس ة واالستشارات بما فٌها إنشاء طرق وجسور وأنفاق وشبكات المٌاه الرَّ ٌَّ بما)كافَّة أنواع البناء والخدمات الهندس
ّي ٌَّة، بما فٌه استٌرادها وتصدٌرها وأعمال التَّمثٌل  ( فٌها شبكات وقنوات الرَّ ناع ٌَّة ومترو األنفاق وصٌانتها وإصالحها، والتِّجارة بكافَّة أنواع البناء والعمل والمكائن الصِّ وإنشاء مدارج مطارات وسكك حدٌد

. التِّجارّي
(.فرع بٌروت(  NUROL İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ–BEYRUT ŞUBESİ: إنَّ اسم الفرع

تركٌة

ٌَّة فقط أربعمائة وأربعًة/ 444،000،000 لٌرة ترك
ٌَّة .وأربعٌن ملٌوَن لٌرٍة ترك

:رأسمال الشركة

2932Özaltin İnşaat Ticaret ve  Sanayi Anonim Şirketi28-18-حزٌران

ٌَّة أو : موضوعها فً لبنان سم ٌَّة الرَّ كن ة بكافَّة أنواع المنشآت السَّ ٌَّة الخاصَّ ٌَّة والهندس ة وتقدٌم التَّعهُّدات المتعلِّقة بها، تقدٌم كافَّة أنواع الخدمات المعمار ٌَّة والخاصَّ سم االشتراك فً كافَّة أنواع مناقصات البناء الرَّ
ٌَّة والقٌام بؤعمال البناء ناع ٌَّة والصِّ ة والمرافق التِّجار :إنَّ اسم الفرع. الخاصَّ
ÖZALTIN İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ–BEYRUT ŞUBESİ (فرع بٌروت).

تركٌة

650،000،000/ TRY فقط ستَّمائة وخمسٌن ملٌوَن
ٌَّة .لٌرٍة ترك

:رأسمال الشركة

2933DRASANVI, S.L.04-18-تموز

ٌَّة، أّما : موضوعها فً لبنان ٌَّة، ومعهد التَّجمٌل ومركز للمشورة الغذائ ٌَّة والمكمِّالت الغذائ ة بالحمٌة ومستحضرات التَّجمٌل والمواد الغذائ إنَّ موضوعها بشكل عاّم هو بٌع بالجملة والمفّرق للمنتجات الخاصَّ
.موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط

اسبانٌة

فقط ثالثة آالف وستَّة ٌوروات€ /3،006 :رأسمال الشركة

4من 3صفحة 



تارٌخ التصرٌحاسم الشركة بالالتٌنًرقم العلم والخبر شرح الجنسٌة

2934Cargo-Partner GND GmbH20-18-تموز

.إنَّ موضوعها بشكل عاّم هو اإلدارة والمشاركة فً شركات أخرى، أّما موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط: موضوعها فً لبنان

نمساوٌة

فقط خمسة وثالثٌن ألف ٌورو€ /35،000/ :رأسمال الشركة

2935Jenbacher International B.V.29-18-آب

غط، كذلك : موضوعها فً لبنان التِّجارة، التَّوزٌع، االستٌراد والتَّصدٌر، التَّملُّك، البٌع واإلٌجار، صٌانة وتركٌب المنتجات فً مجال أنظمة الّطاقة بما فً ذلك الجمع بٌن محّطات الحرارة والّطاقة، تطبٌقات الضَّ
نات والمعّدات واألجهزة سات أخرى- المنتجات والمكوِّ ٌَّة فً شركات ومإسَّ ٌَّة مساهمة مال ٌَّة لشركات أو أشخاص أو - التَّؤسٌس والمشاركة واإلدارة وتملُّك أ ٌَّة واالقتصاد ٌَّة والمال ٌَّة والفنِّ تقدٌم الخدمات اإلدار

سات أخرى ٌَّة- مإسَّ ناع ٌَّة الصِّ ٌَّة والّرخص والتَّصارٌح وحقوق الملك ٌَّة، بما فً ذلك براءات االختراع والعالمات التِّجار ف وإدارة واستغالل عقارات وممتلكات شخص أو إقراض /االقتراض و- التَّملُّك والتَّصرُّ
ف كضامن أو كفٌل بؤيِّ طرٌقة أخرى، وااللتزام بالتَّضامن وباالنفراد أو غٌر ذلك باإلضافة إلى .أو نٌابة عن اآلخرٌن/األموال، والتَّصرُّ

هولندٌة

فقط عشرة آالف ٌورو€ /10،000 :رأسمال الشركة

2936FAUX COMMERCIAL BROKERS L.L.C.03-18-أٌلول

.Faux: إنَّ اسم الفرع. وسٌط تجاري

االمارات العربٌة

ٌَّة ش .م.م.ذ.فوكس للوساطة التِّجار درهم فقط ثالثمائة ألف درهم/ 300،000 :رأسمال الشركة

2937GULF CATERING COMPANY FOR GENERAL TRADE AND CONTR12-18-األول تشرٌن

ٌَّة الجاهزة: موضوعها فً لبنان ة- تعهُّدات تزوٌد بالوجبات الغذائ .تعهُّدات تجهٌز المنشآت العامَّ

االمارات العربٌة

.م.م.غلف كاترٌنغ كومبانً فور جنرال تراٌد آند كونتراكتٌنغ ذ 50،000/AED ًفقط خمسٌن ألف درهم إمارات :رأسمال الشركة

2939Inimoney Technology Limited08-18-الثانً تشرٌن

ٌَّة : موضوعها فً لبنان بكة المعلومات ًّ وأجهزة االتِّصال، تصمٌم مواقع الشَّ ٌَّة، تصمٌم نظم الحاسب اآلل ٌَّة المعلومات، استشارات اإلنترنت، اإلدارة التَّسوٌق استشارات أجهزة الحاسب اآللً، استشارات تقن
.(اإلنترنت)

االمارات العربٌة

درهم إماراتً فقط مائة وخمسة وثمانٌن/ 185،000
ألف درهم إماراًت

:رأسمال الشركة

2940Imdad FZCO29-18-الثانً تشرٌن

ٌَّة: موضوعها فً لبنان بِّ ٌَّة للمراكز والمنتجعات الطِّ ٌَّة واإلدار ٌَّة والهندس ة وتقدٌم االستشارات الفنِّ ٌَّ ٌاض ة والرِّ ٌَّ ٌَّة والمنتجات الّصحِّ ٌَّة والتَّجمٌل بِّ "(لبنان)إمداد : "إنَّ اسم الفرع. تجارة األجهزة والمواد والمستلزمات الطِّ
“ Imdad (Lebanon)”.

االمارات العربٌة

إمداد ش م ح /2،000،000/ AED فقط ملٌونً درهم إماراًت :رأسمال الشركة

2941ATLASJET HAVACILIK ANONİM ŞİRKETİ18-18-األول كانون

ٌَّة من مكان إلى آخر فً الّداخل - شراء وبٌع جمٌع أنواع الّطائرات: موضوعها فً لبنان ٌَّة وغٌر التِّجار قل الجّوّي المنتظمة وغٌر المنتظمة للّرّكاب، والبضائع، والبرٌد، والمواشً وجمٌع الّسلع التِّجار ٌّات النَّ عمل
.أو إلى الخارج؛ صناعة وتجارة النَّقل الجّوّي وجمٌع النَّشاطات المتعلِّقة بهما/و

تركٌة

154،061،593.14/TL فقط مائة وأربعة وخمسٌن
ملٌوًنا وواحًدا وسّتٌن ألًفا وخمسمائة وثالثة وتسعٌن لٌرة

ٌَّة وأربعة عشر قرًشا ترك

:رأسمال الشركة

2942EURL “MONSPACE ALGERIA”20-18-األول كانون

ٌَّة- مكتب استشارة، دراسات ومساعدة فً االستثمار- مكتب أعمال: موضوعها فً لبنان ٌَّة والعلم ٌَّة واالقتصاد قاف سة تنظٌم التَّظاهرات الثَّ تجارة بالتَّجزئة لكلِّ أنواع - شركة االستثمار فً كلِّ المجاالت- مإسَّ
.المنتجات بالمراسلة أو إلى غاٌة المنزل

جزائرٌة

ٌَّة المحدودة  سة ذات الشَّخص الوحٌد وذات المسإول "مونسباٌس ألجٌرٌا"المإسَّ فقط أربعة مالٌٌن وخمسمائة ألف. ج.د/ 4،500،000/
دٌنار جزائري

:رأسمال الشركة
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