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مبيض وجمل للتصنيع  ستيلكو ‐
       122541049RT0000346726,500,000المعدني والبالستيكي  

       122991050RT0000346736,500,000شركة انترني نورث ش.م.م  

       124011051RT0000346747,500,000الكناري للتجارة والصناعة ش.م.م  

شركة طنوس للتجارة والصناعة 
     125781052RT00003467510,397,000والمقاوالت ش.م.م  9,623,000         

       126791053RT0000346766,500,000الشركة الفنية للتعھدات والتجارة  

       127341054RT0000346776,500,000شركة ليكاب  

       127361055RT0000346786,500,000بال ستغالس  

الشركة اللبنانية االوكرانية للتجارة 
       127561056RT0000346797,500,000والمقاوالت العامة ش.م.م  

       128041057RT0000346806,500,000شركة الخليل للتعھدات ش.م.م  

       128531058RT0000346884,500,000شركة اليمامة التجارية ش.م.م  

       1101421061RT0000346935,500,000سيرابكو ش.م.م  

شركة ابناء جورج خليل عيسى 
     1136401064RT00003469728,852,000للصناعة والتجارة والنقل  

       1821891067RT0000347027,500,000شركة دراسات ش.م.م  

       1878151068RT0000347034,059,000شركة جان والياس عازار حنا التجارية  9,618,000         

       2092281069RT0000347041,042,000       6,280,000بيير انطونيوس يوسف خوري  

THE POWER PIT ذا باور بيت ش.م.م
S.A.R.L2093461070RT000034705500,000             

Olive شركة اوليف ھارفست ش.م.م
Harvest s.a.r.l2312451071RT00003472496,000               1,112,000         

       2356761072RT0000347261,500,000شركة وايت الند ش.م.م  

           2724571074RT000034728160,000شامل عبده دجيمي

شركة الشمال لالدوات الصحية 
       4687091076RT0000347307,500,000واشغال البناء والباطون ش.م.م  

شركة رزق و خزامي للتجارة و الصناعة 
       4704311077RT0000347317,500,000العامة  

       4889791081RT0000347357,500,000شركة السالم المتحدة ش.م.م.  

       5404131085RT0000347416,000,000شركة مكاري العقارية  

       5404791086RT0000347427,500,000شركة الدجيجي للتعھدات و المقاوالت  

       5508121089RT0000347476,000,000نتورك انجينيرينغ  

شركة الناشرون اللبنانيون العالميون 
       5798891090RT0000347481,500,000ش.م.م  

           7445671092RT000034751300,000غسان توفيق عيد

           8995281093RT000034753800,000نقوال سليم عكر

     12164441095RT00003475640,747,000شركة فودكو ش.م.م

               16921001100RT0000347618,000ناھض اسماعيل شلق  100,000           

شركة صن ست للسياحة والتجارة 
       121771101RT0000347676,000,000ش.م.م  
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شركة عبد هللا مطر للصناعة والتجارة 
       121871102RT0000347681,500,000العامةواالستيراد والتصدير  

       121991103RT0000347691,000,000شركة كولد ستور  

       122081104RT0000347706,500,000شركة سومر ش.م.م  

     124661108RT00003477443,776,000     49,776,000الشركة الشمالية للبناء والتجارة  

       125581109RT0000347756,000,000شركة مسقاوي اخوان ش.م.م  

       126411111RT0000347776,500,000شركة شاھين للتجارة الدولية  

الشركة اللبنانية الصناعية في الشمال 
       127101114RT0000347808,500,000(سوليدكو)  

       127541116RT0000347821,000,000شركة جيتكو انترناشيونال ش.م.م  

       127701117RT0000347831,000,000شركة بترو ستور ش.م.م  

       127771119RT000034785514,000           6,514,000شركة مان ش.م.م  

GIRCE 128021120شركة جيرسيRT0000347866,500,000         

شركة اآلليات الصناعية والميكانيكية 
       128561121RT0000347876,000,000ش.م.م  

شركة الخدمات السريعة للصيانة 
       128631122RT0000347966,000,000والتقنية للسيارات ش.م.م  

       597951126RT00003480011,663,000     9,473,000محمد رياض ياسين الشامي  

           614221127RT000034801150,000جوزاف جرجس جبرائيل

     984161128RT00003480213,336,000شركة مملكة الضيافة ش.م.م

شركة ھاني وكريم غندور للتجارة 
           1102681129RT000034803500,000ش.م.م  

     1103171130RT00003480649,110,000     24,094,000شركة مايكرو فيلرز ش.م.ل  

شركة العمران للمقاوالت والتجارة 
       1103611131RT0000348074,500,000العامة  

شركة االستشارات والوكاالت المتحدة 
           1107861132RT000034808500,000ش.م.م  

       1111701133RT0000348092,000,000شركة آنا ماريا ش.م.م  

       1146841135RT0000348112,000,000لونيكو ش.م.م  

       2089361143RT0000348196,500,000شركة غلوبكس ش.م.م  

       2145521146RT0000348232,000,000رويال اكسشانج ش.م.م  

       2329521148RT0000348258,145,000       2,500,000عازاركو ش م م  

           2837791154RT000034832160,000فؤاد منصور عريضة

   2954951155RT000034833370,127,000   386,966,000غازي فايز الطحش  

           3157751158RT00003483630,910,000     159,000شادي سمير سمور

       4685151160RT0000348407,500,000الشركة اللبنانية االنماء و التجارة  

       4712771163RT0000348437,500,000تريمينا  

       4724701164RT0000348446,000,000لونيكو  

شركة تيديكو للتعھدات والمقاوالت 
       4730841166RT0000348477,500,000ش.م.م  

       4733321167RT0000348487,500,000سيغما تريدينغ اند كونتراكتينغ ليمتد  

       4733561168RT0000348497,500,000روماكيا للصناعة و التجارة  

       4745301171RT0000348527,500,000المتحدة اللبنانية  

       4787391172RT0000348536,000,000شبطيني  

       4890381173RT0000348547,500,000شركة MP MARKITING  ش.م.م.  

       4994091174RT0000348557,500,000فروج الكورة اللبناني  

       5160291175RT0000348567,500,000شركة اندورز ش.م.م.  

     5228681176RT00003485875,600,000شركة ديبلوماتا ش.م.م  

       5233811177RT0000348597,500,000ميني ماكس  

       5405321179RT0000348617,500,000شركة بريص و فاعور للتجارة ش.م.م.  



       5441571181RT0000348637,500,000شركة سليب نايس  

       5461561182RT0000348647,500,000شركة نوربك ش.م.م.  

شركة العربية التجارية الصناعية 
       5461901183RT0000348657,500,000ش.م.م.  

       5513391184RT0000348667,500,000شركةيونايتد ماريتيم ش.م.م  

     5853721185RT00003486720,954,000ھول فود للمطاعم والسياحة ش.م.م  29,158,000       

       6536191187RT0000348691,600,000لوريس ابراھيم عبدهللا  

           6664451188RT000034870500,000صبري محمد القطيش

       7844121189RT0000348717,922,000       7,594,000حسين حسن الدندشلي  

       8241951190RT0000348722,740,000       2,849,000حنا خليل صدقة  

شركة كوزمو بوليتان نيووركر تيم (سي 
       8483911192RT0000348746,000,000ان تي)  

           9486231193RT000034875846,000           628,000مخائيل توفيق الخوري مخايل

       12362351194RT0000348766,000,000شركة دينولي العالمية للتجارة ش.م.م  

             12677021195RT000034877108,000           50,000طاني جرجس مخلوف

           12734081196RT000034878300,000نصرات عبدالكريم الھاشم

           14592331197RT000034879648,000النسر التجارية ش.م.م سي اي سي  2,148,000         

       124511201RT0000348856,500,000جينز كلوب للتجارة والصناعة ش.م.م  

Sales Com 619201205سيلز كومRT0000348897,500,000         

اف ش.م.م ان ‐        1109551207RT0000348916,500,000رويال ‐  

       1844141209RT0000348931,000,000شركة المرمر التجارية  

           2787801212RT000034896500,000شركة كرمل

       4686181216RT0000349027,500,000ساميني ش.م.م.  

       4687181217RT0000349037,500,000شركة رفيجو ش.م.م  

       4700171218RT0000349047,500,000شدياق أند شدياق ش.م.م  

       4700781219RT0000349057,500,000بالستوساك ش.م.م  

       4718191220RT0000349067,500,000اجاست للتجارة العامة ش.م.م  

الشركة الوطنية للتجارة والتوزيع 
       4730941221RT0000349077,500,000سوناكو  

       4731031222RT0000349087,500,000مكتب الدراسات المعمارية والمدنية  

       4735161223RT0000349097,500,000ماينس كلوب كارت  

شركة النجاح للتعھدات والتجارة 
       4838741225RT0000349117,500,000ش.م.م.  

       4914031226RT0000349127,500,000 شركة اللبنانية للفواكه ش.م.م.  

       4914141227RT0000349137,500,000شركة فريند شيب ش.م.م.  

       4994831228RT0000349147,500,000شركة شاغوري اخوان وشركاھم  

       5104751229RT0000349157,500,000شركةسعد التجارية ش.م.م.  

       5334471232RT0000349187,500,000الشركة اللبنانية لصناعة االحذية  

الشركة اللبنانية للخدمات التجارية 
       5439291233RT0000349197,500,000ش.م.م.  

       5440521234RT0000349207,000,000مطاحن الشمال الحديثة  

           10121671235RT000034921205,000           605,000زكريا احمد عيسى

       12617111237RT0000349231,684,000       1,816,000مابال جورج البيطار(الزعتيني)  


