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تارٌخ التصرٌحاسم الشركة بالالتٌنًرقم العلم والخبر شرح الجنسٌة

2974Finance in Motion GmbH10-20-الثانً كانون

ٌَّة بدون تصرٌح، باستثناء: موضوعها فً لبنان ة، باإلضافة إلى الخدمات المال ٌَّ ٌَّة والوساطة المال ٌَّة، الوساطة االستثمار ٌَّة، إدارة االسثمار، االستشارات االستثمار إنَّ موضوعها بشكل عام هو إدارة المحافظة المال
ٌَّة وأنشطة مراجعة الحسابات، أّما موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط رٌب ٌَّة، االستشارات الضَّ . االستشارة والوساطة فً مجال التَّموٌل، االستشارات القانون

المانٌة

فقط خمسٌن ألف ٌورو ال غٌر€ /50،000/ :رأسمال الشركة

2977Excelsa Operations28-20-الثانً كانون

ٌَّة، أّما موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط تحت اسم  : موضوعها فً لبنان سات وشركات أجنب  /Excelsa Operations"إنَّ موضوعها بشكل عام هو تملُّك أسهم وحصص وسندات ومشاركات فً مؤسَّ
Rep Office-Lebanon."

جزر الكاٌمن

ًٍّ ال غٌر$ /50،000/ فقط خمسٌن ألف دوالر أمٌرك :رأسمال الشركة

2978HOLOGIC BVBA13-20-شباط

ٌَّة أو : موضوعها فً لبنان ٌَّة أو اإللكترون ٌَّة المستخدمة فً التَّصوٌر، وكذلك جمٌع األجهزة الكهربائ بِّ وزٌع ألجهزة قٌاس كثافة العظام وغٌرها من المعّدات الطِّ إنَّ موضوعها بشكل عام هو التَّسوٌق والتَّ
ٌَّة المصنَّعة من قبل  . أو أّي شركة أخرى، أّما موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقطHologic Incorporationالمٌكانٌك

بلجٌكٌة

فقط ملٌونٌن وسبعمائة ألف/ 2.700.753,50/
وسبعمائة وثالثة وخمسٌن ٌورو وخمسٌن سنتٌم ال غٌر

:رأسمال الشركة

2979POLATLAR DENİZ ÜRÜNLERİ PETROL TURİZM NAKLİYAT BUZ S10-20-آذار

ٌَّة للبترول ومنتجات البترول: موضوعها فً لبنان ٌَّة المحدودة فرع: "إنَّ اسم الفرع هو. شراء وبٌع واستٌراد وتصدٌر األسماك ومنتجات البحر، كما واستٌراد وتوزٌع والتِّجارة  الّداخل بوالتالر للمحاصٌل البحر
". لبنان

تركٌة

ٌَّة ال/ 20،000/ ٌَّة فقط عشرٌن ألف لٌرة ترك لٌرة ترك
غٌر

:رأسمال الشركة

2980SBC CONTRACTING SARL27-20-شباط

ٌَّة الَّتً قد ترتبط بموضوع الشَّركة: موضوعها فً لبنان ٌَّة والمال ٌَّة والتِّجار ناع ٌّات الصِّ .نقل األجور، وجمٌع العمل

فرنسٌة

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

2981Cureleads FZ-LLC15-20-نٌسان

ا وراء األنشطة الموضحة بموجب الّرخصة الّصادرة للشَّركة بموجب لوائح التَّرخٌص، أّما موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل : موضوعها فً لبنان ًٌ ٌَّة سع إنَّ موضوعها بشكل عام هو ممارسة األعمال التِّجار
.فقط

االمارات العربٌة

/50،000 /ًٍّ درهم خمسٌن ألف درهم إمارات :رأسمال الشركة

2982QUALIGROUP HOLDING LIMITED27-20-أٌار

ف كشركة قابضة، أّما موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط: موضوعها فً لبنان ٌَّة المتَّحدة، تملُّك أسهم الشَّركات األخرى، والتَّصرُّ .إنَّ موضوعها بشكل عام هو االستثمار فً العقارات خارج اإلمارات العرب
قة بنشاطاتها المنصوص علٌها فً موضـوعها األساسً ٌَّد بالقوانٌن الّنافذة المتعلـِـّ وٌقوم مكتب التَّمثٌل فً لبنان بتمثٌل الشَّركة باألعمال التً ٌقوم بها مركـز الشَّركة األساسً وفقاً  لنظامها . وعلى الشَّركة أن تتق

ٌَّة لها فً لبنـان وشرط أن ال تقـوم بأعمال االستثمار المشترك واألعمال المصرف ٌَّات المعطاة لممثـِـّ .األساسً والصالح
.وإشعاراً بذلك أعطً هذا العلم والخبر

االمارات العربٌة

كوالٌجروب هولدٌنغ لٌمتد /1،000/ AED ًٍّ ألف درهم إمارات :رأسمال الشركة

2983GARNET  PUBLISHING  LIMITED29-20-أٌار

ّجار : موضوعها فً لبنان عٌن (بالجملة وبالمفّرق)كافَّة أعمال وأنشطة التُّ رٌن والمستوردٌن والموزِّ دٌن والمصدِّ .والمشترٌن والبائعٌن بالمفّرق والمورِّ
قة بنشاطاتها المنصوص علٌها فً موضـوعها األساسً ٌَّد بالقوانٌن الّنافذة المتعلـِـّ وٌقوم الفرع فً لبنان بتمثٌل الشَّركة باألعمال التً ٌقوم بها مركـز الشَّركة األساسً وفقاً  لنظامها األساسً. وعلى الشَّركة أن تتق

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

قبرصٌة

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

3من 1صفحة 



تارٌخ التصرٌحاسم الشركة بالالتٌنًرقم العلم والخبر شرح الجنسٌة

2984INTERNATIONAL PRESS CY LIMITED29-20-أٌار

ّجار : موضوعها فً لبنان عٌن (بالجملة وبالمفّرق)كافَّة أعمال وأنشطة التُّ رٌن والمستوردٌن والموزِّ دٌن والمصدِّ .والمشترٌن والبائعٌن بالمفّرق والمورِّ
قة بنشاطاتها المنصوص علٌها فً موضـوعها األساسً ٌَّد بالقوانٌن الّنافذة المتعلـِـّ وٌقوم الفرع فً لبنان بتمثٌل الشَّركة باألعمال التً ٌقوم بها مركـز الشَّركة األساسً وفقاً  لنظامها األساسً. وعلى الشَّركة أن تتق

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

قبرصٌة

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

2985GEOPROJECTS EDUCATION LIMITED29-20-أٌار

ّجار : موضوعها فً لبنان عٌن (بالجملة وبالمفّرق)كافَّة أعمال وأنشطة التُّ رٌن والمستوردٌن والموزِّ دٌن والمصدِّ .والمشترٌن والبائعٌن بالمفّرق والمورِّ
قة بنشاطاتها المنصوص علٌها فً موضـوعها األساسً ٌَّد بالقوانٌن الّنافذة المتعلـِـّ وٌقوم الفرع فً لبنان بتمثٌل الشَّركة باألعمال التً ٌقوم بها مركـز الشَّركة األساسً وفقاً  لنظامها األساسً. وعلى الشَّركة أن تتق

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

قبرصٌة

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

2986KUSU TOPLU KONUT INŞAAT ANONIM ŞIRKETI12-20-حزٌران

.االتِّجار بكافَّة أنواع مواد البناء- تصدٌر واستٌراد آالت العمل، باإلضافة إلى معّداتها وأكسسواراتها- مقاول ٌضطلع بكافَّة أنواع أعمال تشٌٌد وتطوٌر المنازل والّطرقات: موضوعها فً لبنان

تركٌة

200،000،000/ TL ٌَّة فقط مائتً ملٌون لٌرة ترك :رأسمال الشركة

20-حزٌران-298724

.إستٌراد وتصدٌر وتمثٌل الشَّركات والفبارك: موضوعها فً لبنان

اردنٌة

.م.م.اإلخوة لما وراء البحار لالستٌراد والتَّصدٌر ذ دٌنار أردنً فقط ثالثٌن ألف دٌنار أردنً/ 30،000/
ال غٌر

:رأسمال الشركة

2988H2AIR S.A.S.16-20-تموز

 Bureau de Représentation"إَن موضوعها بشكل عام هو مكتب دراسات ألنظمة اإلنتاج  وإدارة الّطاقة، وإدارة الشَّركات، أّما موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط تحت اسم  : موضوعها فً لبنان
du Groupe H2air"

فرنسٌة

فقط خمسمائة ألف ٌورو€ /500،000/ :رأسمال الشركة

2989FORM İNŞAAT TASARIM MOBİLYA TURİZM SANAYİ VE TİCARET 08-20-تموز

.أعمال بناء وتصمٌم وموبٌلٌا وسٌاحة: موضوعها فً لبنان

تركٌة

ٌَّة فقط مائتان وخمسون ألف/ 250،000/ لٌرة ترك
ٌَّة ال غٌر لٌرة ترك

:رأسمال الشركة

2990Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG.02-20-أٌلول

ٌَّة واالستحواذ علٌها: موضوعها فً لبنان ٌَّة أو األجنب ة وتأسٌس الشَّركات المحلِّ .إدارة أصولها الخاصَّ

المانٌة

فقط ألف ٌورو ال غٌر€ /1،000/ :رأسمال الشركة

2991Organon Central East GmbH24-20-أٌلول

ٌَّة من أيِّ نوع كانت، التِّجارة واإلنتاج والمعالجة وكذلك تحوٌر هذه : موضوعها فً لبنان ٌَّة فٌما ٌتعلَّق بتجارة مجال المنتجات الكٌماو ٌَّة والفنِّ جار إنَّ موضوعها بشكل عام هو تقدٌم الخدمات واالستشارات التِّ
ٌَّة بأوسع مجاالتها، أّما موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط ناعة الكٌمٌائ سات الصِّ ٌَّة والتَّراخٌص، المشاركة فً مؤسَّ جار .المنتجات، اقتناء واستثمار براءات االختراع والعالمات التِّ

سوٌسرٌة

/100،000/ CHF فقط مائة ألف فرنك سوٌسري ال
غٌر

:رأسمال الشركة

3من 2صفحة 



تارٌخ التصرٌحاسم الشركة بالالتٌنًرقم العلم والخبر شرح الجنسٌة

2992ASD 48 Family Office SA26-20-األول تشرٌن

ٌَّة وثٌقة (مكتب العائلة)إنَّ موضوع الشَّركة بشكل عام هو التَّعاطً فً سوٌسرا وفً الخارج ألعمال تقدٌم الفامٌلً أوفٌس : موضوعها فً لبنان لهذه الغاٌة، . حصًرا لمجموعة من األشخاص ترتبط بروابط عائل
ٌَّة ألفراد هذه العائالت وتزوٌدهم بخدمات أخرى ٌَّة وثٌقة، وتمثٌل مصالحها، وتنظٌم، ومراقبة، وتخطٌط الجوانب الوراث كما ٌمكن . توفِّر الشَّركة خدمات إدارة التَّركات لهذه العائالت المرتبطة بروابط عائل

مانات والكفاالت من أيِّ نوع، إلى هٌئات أخرى للمجموعة الَّتً تنتمً إلٌها الشَّركة، فً مصلحة المجموعة المذكورة، وإنشاء الفروع أو تأسٌس  ة عبر توفٌر الضَّ للشَّركة المشاركة فً التَّموٌل، بصورة خاصَّ
تتعاطى الشَّركة أًٌضا كافَّة األعمال المرتبطة بصورة مباشرة أو غٌر مباشرة بالغرض المذكور أعاله، أّما موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط تحت اسم. الشَّركات الّتابعة لها سواء فً سوٌسرا أو فً الخارج

سوٌسرٌة

/100،000/ CHF فقط مائة ألف فرنك سوٌسري ال
غٌر

:رأسمال الشركة

20-األول كانون-299310

عاٌة واإلعالن .مؤّسسات ووكاالت الدِّ

سعودٌة

ٌَّة  ول ٌَّة محدودة"ألف نون الدَّ "شركة ذات مسؤول لاير سعودّي فقط مائتً ألف لاير سعوديٍّ/ 200،000/
ال غٌر

:رأسمال الشركة

2994The National FZ LLC16-20-األول كانون

ٌَّة ٌَّة، واألنشطة اإلضاف ٌَّة واالجتماع ٌَّة، اإلذاعة، وغٌرها من األنشطة اإلعالم قم ، المطبوعات، المنّصات الرَّ ة فً البثِّ ٌَّة واألعمال المختصَّ ٌَّة واالستثمار فً الشَّركات اإلعالم .الملك

االمارات العربٌة

ة محدودة ٌَّ ذا ناشونال منطقة حّرة ذات مسؤول  فقط خمسة آالف درهم الAED/ 5،000/رأسمالها 
.غٌر

:رأسمال الشركة

2995 MCEDAR PHARMA-MCEDAR16-20-األول كانون

ٌَّة ومستحضرات التَّجمٌل راعة واألدوٌة البٌطر ٌَّة ومستلزمات الزِّ ٌَّة والمطهِّرات والمبٌدات الحشر .تجارة وتوزٌع إضافات األعالف والمكمِّالت الغذائ

مصرٌة

ام سٌدار)ام سٌدار فارما  جنٌه مصرّي فقط عشرة آالف جنٌه/ 10،000/
.مصريٍّ ال غٌر

:رأسمال الشركة

2996ARCELORMITTAL EXPORTS DMCC28-20-األول كانون

ٌَّة، أّما موضوعها فً لبنان فمكتب تمثٌل فقط .إنَّ موضوعها بشكل عام هو مزاولة جمٌع األعمال التِّجار

االمارات العربٌة

س.م.د.آرسٌلور مٌتال اكسبورتس م ًٍّ فقط مائة ألف درهم/ 100،000/ درهم إمارات
ًٍّ ال غٌر إمارات

:رأسمال الشركة
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3من 3صفحة 


