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نوع النشاط:

وفقا الحكام المرسوم االشتراعي رقم 83/46 وتعدیالتھ تقوم الشركة بوجھ الخصوص وعلى سبیل الحصر بالنشاطات واالعمال التالیة: 1- التفاوض وتوقیع العقود
واالتفاقات بشأن عملیات وصفقات یجري تنفیذھا خارج االراضي اللبنانیة، وتعود االموال موجودة في الخارج او في المناطق الجمركیة الحرة. 2- ادارة الشركات

ومؤسسات محصور نشاطھا خارج لبنان انطالقا من لبنان وتصدیر الخدمات المھنیة واالداریة والتنظیمیة وخدمات برامج المعلوماتیة بكل انواعھا الى مؤسسات مقیمة
خارج لبنان وبناء لطلب المؤسسات. 3- عملیات التجارة الخارجیة المثلثة او المتعددة االطراف الجاریة خارج لبنان، والجل ذلك یمكن لشركات االوف شور اجراء

التفاوض، وتوقیع العقود، وشحن البضائع، واعادة اصدار الفواتیر العمال وعملیات خارج لبنان، او من المناطق الجمركیة الحرة في لبنان والیھا ویشمل ذلك استعمال
التسھیالت المتوافرة في المناطق الجمركیة الحرة في لبنان لتخزین البضائع المستوردة بغایة اعادة تصدیرھا. 4- القیام بأعمال ونشاطات النقل البحري. 5- تملك اسھم او
حصص وسندات ومشاركات في مؤسسات وشركات اجنبیة غیر مقیمة، واقراض المؤسسات غیر المقیمة التي تملك شركة االوف شور اكثر من 20% من راسمالھا. 6)
تملك و/او االنتفاع من حقوق عائدة لوكاالت مواد وبضائع وتمثیل لشركات اجنبیة في اسواق خارجیة. 7) فتح فروع ومكاتب تمثیل في الخارج. 8) بناء واستثمار وادارة

وتملك المشاریع االقتصادیة كافة باستثناء المحظورات الواردة في المادة الثانیة من القانون رقم 19 تاریخ 5 ایلول 2008 ( المتعلق بتعدیل بعض احكام المرسوم
االشتراعي رقم :46 تاریخ 1983/6/24. 9) فتح االعتمادات واالقتراض لتمویل العملیات والنشاطات المشار الیھا اعاله من مصارف ومؤسسات مالیة مقیمة في لبنان او

الخارج. 10) استئجار المكاتب في لبنان وتملك العقارات الالزمة لنشاطھا مع مراعا ة قانون تملك االجانب للحقوق العینیة العقاریة في لبنان. - یحظر على الشركة
المنصوص علیھا في ھذا المرسوم االشتراعي، تعاطي عملیات التأمین بمختلف انواعھا والعملیات واالعمال التي تزاولھا المصارف والمؤسسات المالیة والمؤسسات كافة
الخاضعة لرقابة مصرف لبنان. كذلك یحظر علیھا جني اي ربح او ریع او ایراد من اموال منقولة او غیر منقولة موجودة في لبنان، او من جراء تقدیم خدمات لمؤسسات

مقیمة في لبنان، ما عدا ایراد حساباتھا المصرفیة واالیرادات الناتجة عن االكتتاب في سندات الخزینة اللبنانیة والتداول بھا.

المساھمون / األشخاص

النسبةالحصصاألسھمنوع العالقةالجنسیةاإلســــم
000رئیس مجلس إدارةلبنانكابي الیاس القزي

000مفوض مراقبةلبنانشادي یوسف كفوري
100000مساھملبنانكابي الیاس القزي

50000مساھملبنانكارول اسعد الحداد
50000مساھملبنانجایسن كابي القزي
000مؤسسلبنانكابي الیاس القزي

000مؤسسلبنانكارول اسعد الحداد
000مؤسسلبنانجایسن كابي القزي
000مفوض توقیعلبنانكابي الیاس القزي

000عضو مجلس إدارةلبنانكارول اسعد الحداد
000عضو مجلس إدارةلبنانمھا صبحي لطیف
000محاميلبنانمنیر نجیب الحداد
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