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شركة لتراد اللبنانية للترجمة 
والمعلومات والخدمات ش.م.م

121621421RT00003528924,096,000          30,096,000            

شركة داليا للتجارة والمقاوالت 
            121691422RT0000352901,500,000ش.م.م  

شركة الصقر الذھبي ش.م.م
12173957RT0000352911,500,000              

            121751424RT0000352936,000,000شركة تريمينا ش.م.م  

مستودع ادوية ستاركو ش.م.م
121761425RT0000352946,500,000              

شركة التالل للتجارة 
            121781426RT0000352952,000,000والمقاوالت ش.م.م  

مؤسسة غندور لالخشاب 
            121831428RT0000353028,750,000ش.م.ل  

شركة المنھل التجارية ش.م.م
121911430RT0000353056,500,000              

شركة المشاريع للتجارة 
            122031432RT0000353087,500,000والصناعة ش.م.م  

            122101433RT0000353092,000,000شركة سجايا ش.م.م  

            122221435RT0000353117,000,000كومباس للتجارة والمقاوالت  

شركة بوم بوم سبور ش.م.م
122251436RT0000353125,000,000              

شركة معرض طرابلس للمعدات
122311438RT0000353156,500,000              

شركة المحطة للتجارة العامة 
            122491441RT0000353182,000,000ش.م.م  

            122501442RT0000353191,000,000شركة المطل للبناء ش.م.م  

شركة ميديا راما ‐ طرابلس 
                122571444RT000035322500,000ش.م.م  

            122631445RT0000353236,500,000شركة تفتا التجارية ش.م.م  

شركة المجموعة للصناعة 
              122771449RT000035369751,000ش.م.م  10,255,000            

شركة ھلب سوفت اند ھارد 
            122781450RT0000353716,500,000ش.م.م  

شركة تراي ست كومبيكاتيز 
            122861451RT0000353726,500,000ش.م.م  

الشركة اللبنانية للتسويق 
            122951453RT0000353812,500,000الدولي (ليمكو) ش.م.م  

الشركة اللبنانية الكويتية 
للصناعة والتجارة والمقاوالت 

            123033180RT0000408656,500,000ش.م.م  

شركة نورث ليبانون بايجنغ 
          123041454RT0000353835,400,000ستايشن ش.م.م  11,400,000            

تّم تبليغ المكلّفين الواردة أسماءھم في الجدول الالحق عن طريق النشرفي جريدتين 
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الشركة العربية للتجارة 
          123211456RT0000353871,896,000والخدمات ش.م.ل  8,146,000              

الشركة التجارية للتسويق 
MATCO"123241457ش.م.م "ماتكوRT0000353896,500,000              

الشركة المتحده للتجارة العامة 
        123281459RT00003539517,348,000ش.م.م  

ھاندل للتسويق والتوزيع 
            123351461RT0000353996,500,000ش.م.م  

            123381462RT0000354006,500,000شركة دياغونال ش.م.م  

الشركة اللبنانية لالجھزة 
            123421465RT0000354066,500,000المكتبية المحدودة ش.م.م  

شركة طرابلسي االستشارية
123511474RT0000354271,000,000              

شركة االستثمار السياحي 
            123521475RT0000354286,500,000والتجاري ش.م.م  

                123531476RT000035429500,000سوكو فار ش.م.م

شركة ستار كومباني ش.م.م
123561478RT0000354312,000,000              

شركة االتحاد الصيدلي 
            123661479RT0000354326,500,000اللبناني ش.م.م  

شركة الوطنية لالنماء والتجارة 
الخارجية (سوندكس) ش.م.م

123681480RT0000354338,255,000            

شركة سبيرال للكمبيوتر 
            123761482RT0000354356,000,000واالنظمة االلكترونية ش.م.م  

الشركة العالمية للصناعة 
            123931484RT0000354372,000,000والتجارة  

            123991485RT0000354386,500,000شركة الزوارد ش.م.م  

          124021486RT00003543917,213,000        23,213,000شركة فتال وطوبيا ش.م.م  

            124121488RT0000354416,500,000شركة غايتواي ش.م.م  

شركة التخزين والنقل الدولي 
            124171489RT0000354426,000,000ش.م.م  

            124201490RT0000354436,500,000شركة عبد هللا ومروان كنج  

شركة بديع غالييني واوالده 
      124321493RT000035478100,842,000ش.م.م  

شركة اف‐ اتش للتجارة 
            124371494RT0000354791,550,000والصناعة ش.م.م.  

            124541496RT0000354816,000,000دلتا غروب ش.م.م  

            124571497RT0000354821,000,000شركة ملك للصناعة والتجارة  

شركة زكريا للتجارة والصناعة 
            124581498RT0000354836,500,000ش.م.م  

شركة نصر الدين البدوي 
        124631499RT00003548497,380,000للصناعة والتجارة ش.م.ل  105,630,000          

            124811502RT0000354878,750,000شركة الزيوماك ش.م.ل  

شركة الشرق االوسط 
            124821503RT0000354888,250,000لالخشاب ش.م.ل  

            124841505RT0000354907,500,000شركة ايجل انترناشيونال  

            125011506RT0000354916,500,000شركة T.E.C ش.م.م  

            125121510RT0000354956,000,000شركة اباك ش.م.م  

شركة كونتكس للصناعة 
          125131511RT0000354961,842,000والتجارة ش.م.م  7,842,000              



            125141512RT0000354976,500,000شركة ناتو ش.م.م  

        125281513RT00003549823,461,000شركة ميتا لمبكس

            125321514RT0000354996,000,000شركة نوفا ستارز انتربرايس  

شركة علم الدين للصناعة 
        125391517RT00003550225,498,000والتجارة ش.م.م  

          125401518RT0000355034,046,000          12,296,000شركة ايسيل ش.م.ل  

شركة العالقات العامة اللبنانية
125611520RT0000355056,000,000              

            125651521RT0000355062,000,000شركة منال وكبارة ش.م.م.  

            125701522RT0000355076,500,000شركة مدماك ش.م.م  

الشركة اللبنانية للتعھدات 
            125761524RT0000355096,000,000ش.م.م.  

تكنيكس للتجارة والتعھدات 
        125861525RT00003551011,724,000ش.م.م  

شركة مطر اخوان الجديدة 
                125921527RT00003551255,000ش.م.م  7,500,000              

شركة تلفزيون طرابلس ش.م.ل
126021528RT0000355139,750,000              

          126031529RT00003551424,634,000        30,634,000شركة كارافان  

شركة ناصر ودقماق للتجارة 
            126141531RT0000355166,000,000ش.م.م  

            126151532RT0000355178,000,000شركة دلتا فارم ش.م.م  

شركة مارينا ترانس شيبنغ 
            126331535RT0000355217,500,000ش.م.م  

            126381537RT0000355236,500,000الشركة المتحدة لالعمار  

شركة بريش للھندسة 
            126391538RT0000355247,000,000والتعھدات ش.م.م  

شركة ماجد للصناعة والتجارة 
            126421539RT0000355256,000,000واالستيراد والتصدير  

شركة منقارة للصناعة والتجارة 
            126471541RT0000355275,000,000ش.م.م  

الشركة االستشارية لتسويق 
            126481542RT0000355286,000,000االدوية ش.م.م  

شركة كوراي للھندسة 
            126521543RT0000355296,500,000واالستشارات  

            126621544RT0000355306,500,000تيك ليبان ش.م.م  

شركة سيغما كويكي بايجينغ 
            126661545RT0000355316,500,000ستايشن ش.م.م  

شركة بي. ام. اس. التجارية 
            126731547RT0000355331,000,000ش.م.م  

            126901549RT0000355351,000,000شركة االتحاد العقارية  

CTC الشركة المتضامنة للتجارة
127021550RT0000355366,000,000              

شركة تري بالست لصناعة 
            127121554RT0000355456,500,000البالستيك ش.م.م  

شركة ابناء عادل درويش 
            127141555RT0000355462,000,000للتجارة والمقاوالت ش.م.م  

شركة ترانس مونديال ش.م.م
127151556RT000035547500,000                  

الشركة اللبنانية لتصنيع 
            127311559RT0000355502,000,000المستوعبات  



            127451561RT0000355526,000,000شركة السي ش.م.م  

شركة الشمال للھندسة 
            127641563RT0000355544,500,000والتجارة (نترا)  

شركة خضر لالستيراد والتصدير 
            127651564RT0000355556,500,000ش.م.م  

سابلين للمالحة البحرية 
              127721566RT000035557274,000ش.م.ل  9,250,000              

            127861568RT0000355596,000,000شركة اديب اخوان  

            127871569RT0000355606,500,000الشركة العقارية الدولية  

شركة جارودي للتجارة العامة 
          127881570RT0000355619,926,000والتعھدات ش.م.م  

شركة عبد الوھاب سكاف 
            128171573RT0000355646,500,000ھولدينغ ش.م.م  

شركة سوديما (شركة توزيع 
            128221575RT0000355666,500,000وتسويق مواد البناء)  

شركة ام سي لالستيراد 
            128311576RT0000355676,500,000والتصدير ش.م.م  

            128391578RT0000355696,500,000شركة دانا  

                128401579RT000035570500,000شركة نرد للتجارة والمقاوالت

            128411580RT0000355716,000,000شركة ماجيكو ش.م.م  

شركة بالميرا للبناء واالنماء 
            128551583RT0000355748,750,000ش.م.ل  

شركة ديريكو الھندسية ش.م.م
128601585RT0000355761,000,000              

            128641586RT0000355776,500,000شركة موتورز ش.م.م  

            128791587RT0000355786,500,000شركة غافكو ش.م.م  

            128901588RT0000355797,000,000شركة الياسكو ش.م.م  

            128961589RT0000355806,000,000الشركة الدولية للتجارة  

شركة عمر ايلي لالستيراد 
والتصدير امبكس شركةكارولين 

            600921592RT0000356011,000,000الشدياق و  

شركة المباني للمعدات والمواد
601631593RT0000356026,000,000              

احمد علي عبيد وشركاه 
            826361597RT0000356071,000,000عمران رعد والھامة رعد  

                827021598RT000035608336,000              500,000عال مصطفى خباز عالوة

شركة يوسف فنج للصناعة 
            829351600RT0000356101,500,000والتجارة  

            1002461602RT0000356123,000,000حنا عازار واخوانه  

            2233821648RT0000356812,000,000شركة عجمكو ش.م.م  

الشركة الصيدالنية اللبنانية 
            2236981649RT0000356836,500,000لالستيراد والتوزيع ش.م.م  

شركة الشرق االوسط لالدوات 
الكھربائية والمنزلية ش.م.م

2237031650RT000035684500,000                  

الشركة الجديدة للمياه ش.م.ل
2241211651RT0000356858,250,000              

مركز ومستشفى ناجي 
            2265641652RT0000356866,000,000الطبي ش.م.م  

شركة ف . مالوي انجينيرينغ 
            2268891653RT0000356871,500,000كومباني ليمتد ش.م.م  



            2312361655RT0000356896,500,000شركة باداكو ش.م.م  

الشركة اللبنانية لتجارة الزجاج 
            2312461656RT0000356903,500,000ش.م.م  

            2312511657RT0000356911,000,000شركة ھيرو غروب ش.م.م  

          2312631658RT00003569220,041,000        21,741,000شركة سيماتك ش.م.م  

                2319961659RT000035693192,000              100,000سعيد محمد دندش

            2320481660RT0000356946,000,000شماليات ش.م.م  

انترفايس انترناسيونال بروغرام 
            2321471661RT0000356955,000,000ش .م.م  

                  2372171663RT00003569750,000فؤاد محمود عبد الكريم

شركة العلم وعلم الدين 
للتعمير واالستشارات المتحدة

2372231664RT0000357094,669,000            13,223,000            


