
جدول رقم 1
غرامةضريبةرقم البريد المضمونرقم اإلنذاررقم المكلفاسم المكلف

   1053611355RT0000351199,750,000سرفيسيو تكنيكو تكنكلين  

   1101551356RT0000351219,750,000الشركة اللبنانية المتحدة لالعالم ش.م.ل  

   1103501357RT0000351226,500,000ليبانو اوسترا ش.م.م  

   127691365RT0000351336,500,000شركة سعديكو ش.م.م  

         530911366RT000035134755,000محمد نجات شفيق منجد  2,915,000     

         531151367RT000035135334,000معن يوسف فخر الدين  50,000         

   815091368RT0000351361,500,000شركة محمود عبد الفتاح  

         2282641371RT000035139117,000غسان برھان الدين ياسين  150,000         

   5160431372RT0000351407,500,000شركة ابناء عبداللطيف المشالوي التجارية  

       9764731373RT000035141500,000وسيم ديب زيات  

   125501376RT0000351529,750,000شركة شباب لالنتاج  

   126961377RT0000351546,500,000شركة مجمكو  

شركة غزوان عدرة وشركاه للبناء والتعھدات 
   127741378RT0000351556,500,000والمقاوالت  

       635481379RT000035157600,000عبد الحميد احمد شما  

         830931381RT000035159720,000عمر عبد الرحمن وھبه  150,000         

       842481383RT000035161500,000غازي مصطفى علوش  

       847161384RT0000351625,485,000      400,000محمد بدري الكردي  

       1878761388RT0000351661,135,000      399,000محمد احمد القصير  

         2267511390RT000035168788,000محمد اصف ناصر  105,000         

         2373231391RT000035169545,000جاھد مصطفى المصري  500,000         

   2751001393RT0000351711,000,000الخليجية اللبنانية للتجارة  

         3111941395RT000035173334,000خالد مصطفى حيدر  50,000         

           5611141396RT00003517555,000جميل سليم حّنا  50,000         

       21408141397RT000035176450,000عالء الدين محمد  حيدر  

PAINTCO  123811360شركة بينت كوRT0000351256,000,000     

   123831361RT0000351266,500,000شركة الكترونيك تلكوم  

       22391011364RT000035129300,000محمد محمود وھبه.  

         12228953RT000031108LB900,000شركة جبور ويمين للنقل العام والتجارة العامة  6,900,000     

   12665955RT000032440LB6,000,000شركة االسمر للھندسة والمقاوالت والتجارة  

   12721958RT000034320LB7,500,000يونايتد كومرشيال كومباني ش.م.م  

   107281960RT0000344906,500,000كافالير كومباني ش.م.م  

   110763961RT0000344916,500,000شركة المختار ش.م.م  

Hannouch Conceptions Company 

s.a.r.l  186017964حنوش كونسبشنز كومبانيRT000034498169,174,000   

   254592966RT0000345036,500,000رويال شرمب ش.م.م  

   258060967RT0000345057,500,000شركة شافليبان ش.م.م  

         286696968RT000034506420,000يوسف نعمان الحكيم  

           302676970RT00003450880,000جميل يعقوب درويش ورثة جميل  

   468719974RT0000345127,500,000نوردانتال التجارية ش.م.م  

   468736975RT0000345137,500,000شركة باتيك ش.م.م  

المحاجر االردنية اللبنانية للتجارة والمقاوالت 
   469098976RT0000345147,500,000ش.م.م  
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   470560977RT0000345157,500,000ذي نيو ريبورتر  

   473489978RT0000345166,000,000ماكسيما  

   478738980RT0000345187,500,000نيوداي  

   484250981RT0000345197,500,000الشركة المتحدة لالستيراد  

   488998982RT0000345207,500,000شركة مبارك التجارية ش.م.م.  

   489008983RT0000345217,500,000شركة عساف سمعان للتجارة و الصناعة ش.م.م.  

   489129984RT0000345227,500,000البترونية للتجارة و الصناعة والبناء  

   493580985RT0000345232,000,000شركة جرجي الياس وشركاه لالستثمارات السياحية  

         493611986RT000034524987,000جرجي الياس الياس  600,000         

       493629987RT0000345251,277,000      925,000لليا يوسف الخوري  

   499376988RT0000345267,500,000زيس تلكومينيكيشن  

   509430989RT0000345277,500,000شركة انجو التجارية ش.م.م.  

   509483990RT0000345287,500,000شركة بركات التجارية ش.م.م  

   509504991RT0000345297,500,000شركة ليبانون سيلوليرنات ورك ش.م.م.  

   511674992RT0000345307,500,000شركة االرز التلفزيوني ش.م.م  

   529138995RT0000345337,500,000اللبنانية للتفريغ والنقل العام ش.م.م.  

   549711996RT0000345347,500,000رزق ناصيف للمقاوالت والتجارة  

         747629999RT000034537564,000 الفس الفريد السمراني ‐ كافي اولي  2,136,000     

 HANNOUCH حنوش كونستراكشن كومباني
Construction Company

11735301001RT00003453950,231,000     36,893,000   

   11776821002RT0000345406,266,000      5,148,000بولس بطرس سعادة  

         13095421003RT000034541146,000ان دي ار ش.م.ل  750,000         

   2092881005RT0000345436,500,000باورليغ كوربوريشن ش.م.م  

   125021007RT0000345676,500,000شركة ريكو ش.م.م  

   126461008RT0000345682,000,000شركة ماران اثا ش.م.م  

"SARL "JEPCO 128841009شركة جبكو ش.م.مRT0000345696,500,000     

 1105881010RT00003457012,928,000   11,705,000الشركة اللبنانية للبناء الحديث ‐ ش.م.م.  

   1852711011RT0000345714,500,000شركة فرنسيس للھندسة  

         1868391012RT000034572407,000اميل سليمان الحاج  208,000         

           1878661013RT00003457338,000زينه سليم العقدة  50,000         

         2199811014RT000034574653,000الياس فھد الرومللي خير هللا  750,000         

 FAMILY FOOD مركز التموين العائلي ش.م.م
CENTER LTD2574891015RT0000345772,000,000     

         2682011016RT000034578160,000منذر عبدو فرح  

         3399001017RT000034579323,344عادل حنا بيطار  50,000         

   4686881018RT0000345807,500,000شركة مانكو ش.م.م  

   4704561019RT0000345817,500,000اولى  

   4705121020RT0000345827,500,000استراكو  

   4730991021RT0000345837,500,000اوكي انفستمنت ش.م.م.  

   4891631022RT0000345857,500,000المكتب العربي للتنمية والتجارة  

           4946641023RT00003458633,000انطوان نمر مسعود نصر  50,000         

   5070391024RT0000345872,000,000شركة الكسندر للمالحة ش.م.م  

   5088331025RT0000345887,500,000الشركة الوطنية لليالستيك ش.م.م  

الشركة اللبنانية العصرية لبث واخراج وانتاج 
   5224391026RT0000345897,500,000االفالم التلفزيون  

   5301971027RT0000345901,500,000الكو للمالحة ش.م.م  

         6326351028RT000034592329,000ميشال جان يونس  359,000         

         6593521029RT000034593180,000الياس طانيوس سركيس فرح  



       11772031030RT000034595500,000سميرة فارس غنيمة  

الشركة الدولية االوروبية للسفريات ش م م 
 INTERNAYIONAL EUROPEAN TRAVEL

AGENCY sarl24074071031RT0000345961,000,000     

   122971032RT0000346547,500,000شركة بن بارانا ش.م.م  

   484881034RT0000346561,500,000دار االبحاث واالعالم  

   1104811035RT0000346578,000,000شركة باتينور ‐ شركة ابنية الشمال ش.م.م  

   1269161036RT0000346581,500,000شركة سامي ونبيل شديد باسيل  

              1277501037RT0000346597,000شليطا جرجس خليل البدوي  50,000         

   1855181038RT0000346607,500,000شركة االسماك اللبنانية ش.م.م  

شركة الماجد للتجارة العامة واالستيراد والتصدير 
   2789291039RT0000346612,000,000ش.م.م  

   4690811040RT0000346627,500,000تصنيع المعادن ش.م.م  

   4889871041RT0000346636,000,000شركة سعد اخوان للتجارة العامة ش.م.م.  

   4974401042RT0000346647,500,000شركة غارتا للتجارة العامة  

   5088181043RT0000346657,500,000شركة سنافكو  

   5117001044RT0000346667,500,000شركة اولغامار ش.م.م  

         11847711046RT000034668192,000وسام خليل داوود حمادة  100,000         

   12205421047RT0000346691,311,000      1,611,000يوسف كريم باز  

   437251408RT00003525918,891,000غسان سميح الزين

       6774551409RT000035260100,000ليليان بدوي معتوق  

         13884881413RT000035267220,000احمد سالم قلفاط  210,000         

      14944361414RT0000352687,256,000فايز راشد الحاج

       15642821415RT00003526948,978,000   794,000محمد حسن دبوسي  

   15680721416RT0000352701,834,000      1,946,000محمود ياسين الشامي  

         16184441417RT000035271241,000عبد الھادي سعيد محمد اللوزي  242,000         

           22389861418RT00003527225,000كنعان خليل الخليل  200,000         

           7644401401RT00003523940,000جميلة واكيم يونس  200,000         

         20943001398RT000035236245,000المينا ملحم مطر  203,000         

                  ‐9182512106RT000037468احمد حسين العرب  800,000         


