
رقم 3 جدول
غرامةضريبةقم البريد المضمورقم اإلنذاررقم المكلفاسم المكلف

الشركة العامة للصناعة والتعمير  ش.م.م 
   121641239RT0000349256,500,000"جنكو"  

   121711240RT0000349266,500,000نورث ليبانون ترايدنغ كومباني ش.م.م  

   122341241RT0000349277,500,000شركة نورث بالستيكو ش.م.م  

الشركة اللبنانية للدراسات والتنفيذ (ليدرا)
   122681242RT0000349286,000,000ش.م.م  

   124361244RT0000349306,500,000ايماج ديفيزيون ش.م.م  

   126001246RT0000349326,000,000فرنكو ترايدنغ ش.م.م  

   126171247RT0000349336,000,000شركة بطرس بالست ش.م.م  

   127001248RT0000349346,500,000"كومسول"  

   128091250RT0000349362,000,000سويت ماترس  

   128111251RT0000349372,000,000ستار غروب ش.م.م  

   128741252RT0000349386,500,000شركة الغد للتجارة والصناعة ش.م.م  

   128921253RT0000349396,500,000شركة طيون لالستيراد والتصدير ش.م.م  

       503281256RT000034942749,000جوزيف محسن سعادة  50,000         

   515981257RT0000349431,196,000جرجس محسن فنيانوس  98,000         

   1017301260RT0000349467,500,000نورث بالستيك  

   1825151263RT0000349491,000,000كومبلكس  

 2081761268RT00003495412,063,000نبيل موتور كومباني

ART GALLERY  شركة كاليري الفن ش.م.م
CO  LTD2131711269RT0000349551,000,000     

   2312281272RT0000349751,500,000شركة اوربان ارت ش.م.م  

   2414851273RT0000349762,003,000حامد احمد عجاج  1,904,000     

       2499231276RT000034979234,000جوزيف خليل دحدح  150,000       

       2729131277RT000034980362,000ديري بست ش0م0م  9,130,000     

   3097581279RT0000349826,000,000بوانتيك ش.م.م  

   3135641280RT00003498310,000,000 1,000,000نورث بالس اوتيل  

الشركة العامة للتجارة واالستشارات 
( GTCC LTD)3153961281والتعھدات ش.م.مRT0000349916,000,000     

   3160841282RT0000349926,000,000شركة معوض للتأمين  

   4686441283RT0000349937,500,000عبود للتجارة والمقاوالت ش.م.م.  

   4686551284RT0000349947,500,000الشرق االدنى سبوك ش.م.م.  

   4686731286RT0000349967,500,000المقاوالت واالنشاءات ش.م.م.  

   4686831287RT0000349977,500,000جرومرر ش.م.م.  

   4686971288RT0000349987,500,000شركة كومبيكو ش.م.م  

   4687031289RT0000349997,500,000شركة بروجكس ش.م.م  

   4688271290RT0000350007,500,000شركة العامة للتجارة و الصناعة ش.م.م.  

   4688461291RT0000350017,500,000شركة االعمال و المقاوالت ش.م.م.  

   4691311292RT0000350027,500,000شركة الديوان للمأكوالت ش.م.م  

   4691481293RT0000350037,500,000شركة كرم ومعوض للمقاوالت ش.م.م  

تّم تبليغ المكلّفين الواردة أسماءھم في الجدول الالحق عن طريق النشرفي جريدتين 
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الشركة الوطنية للتموين و المواد الغذائية 
   4700501294RT0000350047,500,000ش.م.م  

   4700631295RT0000350057,000,000التجارية للتعھدات ش.م.م  

   4704051296RT0000350067,500,000شركة أبو زيد للتجارة و الخدمات العامة  

elite communication and marketing4705871297RT0000350077,500,000     

   4707781298RT0000350087,500,000مطانيوس صليبة اخوان للتجارة العامة  

اللبنانية للنشر واالعالن والطباعة والصحافة 
   4718091300RT0000350246,000,000ش.م.م.  

   4733041303RT0000350277,500,000شركة الشاطئ االزرق للتجارة ش.م.م  

   4734761304RT0000350287,500,000شركة المواد الغذائية  

شركة يوسف السقال وشركاه للتجارة 
   4735301305RT0000350297,500,000العامة  

   4735511306RT0000350307,500,000شركة عنتر للتعھدات العامة  

   4759791307RT0000350317,500,000شركة انيروك ش.م.م  

   4760031309RT0000350337,500,000شركة ميتلز كومودتيز كومباني ش.م.م  

   4774241311RT0000350357,500,000شركة الست الدولية للتجارة العامة ش.م.م  

   4774391312RT0000350367,500,000شركة KADEX AND G ش.م.م  

         4777581313RT00003503717,000بطرس حنا الشدراوي  67,000         

   4785021314RT0000350387,500,000انتركومفورت ش.م.م  

   4787401315RT0000350397,500,000ورب للصناعة  

   4891591316RT0000350407,500,000المستقبل المتحدة  

   4913371317RT0000350417,500,000كالب ماديتيرنيان 58 انترناشيونال  

   5081801319RT0000350437,500,000شركة اللحوم العالمية الراعي ش.م.م.  

   5085181320RT0000350447,500,000شركة تعھدات الغزال ش.م.م  

   5085501321RT0000350477,500,000شركة اينيرجي  

         5095031322RT00003504830,000ابراھيم سمعان جريج  10,000         

   5116321323RT0000350497,500,000شركة ھانتكس استيراد وتصدير  

   5229991324RT0000350507,500,000كعوي ترايدينغ  

   5244251325RT0000350516,000,000نورت بالستيك13453  

   5347931327RT0000350547,500,000شركة الوطنية للمفروشات ش.م.م.  

   5404081328RT0000350557,500,000شركة العقارات واالنشاءات ش.م.م.  

   5405221329RT0000350467,500,000شركة االتحاد للتجارة و االستيراد و التصدير  

   5405301330RT0000350477,500,000شركة زلوعا و معوض للتجارة ش.م.م  

   5440251332RT0000350607,000,000ارديس  

   5440321333RT0000350617,000,000اللبنانية المحدودة للتجارة العامة  

   5440391334RT0000350637,000,000زمن السعادة  

   5443321335RT0000350647,000,000شركة نورث ماتشز  

   5462301336RT0000350656,000,000شركة أريتاكس ش.م.ل.  

   5466531337RT0000350667,500,000شركة بسرالينور ش.م.م.  

شركة معوض لتربية و تجارة المواشي 
   5466601338RT0000350677,500,000ش.م.م.  

   5495631339RT0000350687,500,000النقل و الترانزيت اللبناني العربي  

   5495761340RT0000350697,500,000اللبنانية لصناعة قطع السيارات  

   5508751341RT0000350727,500,000فرانكو ترايدينغ  

   5873541342RT0000350733,525,000شفيق فرج البيطار  3,925,000     

 9380541343RT00003507431,004,000 31,604,000جان محسن غالب  

       11006941344RT000035075500,000سوكوديس للتجارة والتوزيع ش.م.م

   11740441345RT0000350767,231,000محرز زكريا البايع  4,479,000     

   11740493167RT0000408472,400,000محرز زكريا البايع  



(I.N.V.Trust) شركة ثقة المستثمرين
   12484201349RT0000350803,000,000ش.م.ل  

       13806881351RT000035082600,000انور علي سلطان مبارك

       17132361352RT000035083600,000برنار سركيس دحدح

zadeh ghazal commercial s.a.r.l22385541354RT0000350851,000,000     

   557592130RT0000375825,000,000جمال مصباح بيروتي  5,500,000     

         1011432131RT00003758316,000شركة روالن فرنان شبطيني  700,000       

                ‐1875602132RT000037584شركة ابناء ضياء الجمالي وشركاه  1,000,000     

   2274002133RT0000375851,275,000فادي ضياء جمالي  50,000         

       2716882135RT000037587160,000مرشد منصور عريضة  ‐                

   2734632290RT0000383431,260,000وليد فائز السيد  ‐                

       2740392143RT000037588621,000محمد سليم مصطفى حمزة  6,000           

       2741782146RT000037589275,000محمد عبد الحميد الشيخ  ‐                

       2880362147RT000037590160,000محمد عارف الحلوة  ‐                

   2880512148RT0000375911,069,000علي حسن. ديب  71,000         

         896182156RT00003766831,000شركة براد البيسار  ‐                

 2427492159RT00003767116,750,000 12,025,000محمد وليد مصري  

       2617322160RT000037672200,000احمد علي إبراھيم  20,000         

         2619312161RT00003767350,000احمد فاروق جھير  50,000         

   2630472162RT0000376741,060,000توفيق عوني المصري  526,000       

       2634492163RT000037675828,000عبد القادر ابراھيم عواد  5,200,000     

   2635732164RT0000376761,493,000عدنان عبد العزيز ميناوي  603,000       

   2773462166RT0000376782,095,000مأمون حسن نجا  701,000       

                ‐2924912167RT000037679مصري وايعالي  1,000,000     

                ‐5226242168RT000037680االحاج احمد جنيد واوالده التجارية ش.م.م  7,500,000     

                ‐5555762169RT000037681محمد رياض مصطفى ناصر مرون  800,000       

                ‐12761992170RT000037682وسيم خالد االحمد  900,000       

         2732862099RT00003746188,000ابراھيم عباس بغدادي  16,000         

       2736452100RT000037462903,000وفاء محمد علي منافيخي  248,000       

       2916082101RT000037463713,000سامر زھار الجمل  ‐                

       6181892102RT000037464549,000مصطفى زھار الجمل  150,000       

       6184482103RT000037465149,000جھاد محمد الشيخ  800,000       

       7910772104RT000037466160,000محمود توفيق ياسين  ‐                

                ‐23408532105RT000037467عزام نبيل المحسن  300,000       


