
رقم المكلفاسم المكلف

1190536احالم محمود غيه

217250حميد ھيكتور فرنجية

1196719مروان محمد فتال

1464203شليطا بطرس البا

690147شفيق احمد الالذقاني

72469جورج يوسف لطوف

147198نقوال الياس حنا

791738مفيد سليم غازي

1251777محمد ياسر عبد الھادي

44363اسامة محمد غالييني

44480يوسف محمد غالييني

43864سعد احمد االيوبي

170297اسعد بشارة نعوم

796367باسم الياس اسبر

317021جودهللا علي بك

557248عبد الكريم جميل قصرين الحلبي

790097فائقة منير سالم

560559مسعود المعروف باالني مطانيوس البطي

341503نزيه احمد قبيطر

790901يعقوب مرسال طالب

684087سليمان ھيكتور فرنجية

129270موريس نعمان اسحق

885504فادي محمد ھوشر

51912عارف دليل فاضل

60273سمير ناظم غندور

785754خالد بدوي الشھال

221454جنات اسكندر يوسف فياض

223591شوكت احمد قمر الدين

223590عبد القادر احمد قمر الدين

طنوس 249650فادي نجيب.

271125محمد يونس التبعة

189713تميم قصدي الشھال

174492مصطفى محمد جعارة

113604طنوس ابراھيم فرح

12578شركة طنوس للتجارة والصناعة والمقاوالت ش.م.م

1081025شادي صباح علي االيوبي

799863وليد محمد جابر السمروط

1469289شركة اول وود ش.م.م

75870البير يوسف ابي سعيد

46721الياس توفيق النبوت

1864798غسان ابراھيم رزق

ايوب 388960جورج نقوال.

789353حنا توفيق النبوت

450086سمعان داود كرم

293094صباح احمد بريس

تّم تبليغ المكلّفين الواردة أسماءھم في الجدول الالحق عن طريق النشرفي جريدتين 
محليتين وذلك بتاريخ 17/12/2014



1488876تادي سليمان اآلغا

746753عبد الرحمن فخر االيوبي

797989علي مصطفى خباز

1194827يعقوب مخايل القاري

ناصيف 43205فارس حنا.

760293بسمة فؤاد كنعان

212703نھاد الياس نصر

789204عازار يوسف غاروحنا

678190انطوان ادمون الدرزي

740269عبد الكريم حكمت المحمود

253224بدر محمد برغل

12363شركة نجم للصناعة والتجارة ش.م.ل

1113379سھى عبد القادر عبد

74615نمر ابراھيم دياب

147936وجدي ابراھيم دياب

59779احمد سمير محمد مسقاوي

1958361انور جرجس عريضه

211431وليد نافذ الزعبي

100008372جورج  طنوس

250640احمد يحيه يحيه

91363عبد الرحمن عبد السالم السبسبي

882206ھدى آصف منال

100020483جورج  عطا هللا

797949سوزين خان امريان

12462شركة نورث مارينا السياحية المتحدة ش.م.ل

12813شركة الس سليناس ش.م.ل

12392شركة غندور للصناعة ش.م.ل

788757جرجس خليل عيسى

12816شركة مارينا دل سول السياحية ش.م.ل

12377شركة بالما السياحية ش.م.ل

971920جبرائيل رشيد رحمة

1325225يوسف توما ليشع

1001116انطوان لويس متى

1470643انطوانيت انطون صعيبي

1003640جوزف انطونيوس غمرون

1459441مھى سليم مروة

975957يوال بيارو دمياني

1058381غسان الياس الھبر

695024احمد فارس فارس نابلسي

971899جو وديع ساسين

53516ايلي جرجس فياض

1469401جان ادمان منصور ساسين

60305شفيق يعقوب داوود

254428جرجس يعقوب داود

339240رفول ضاھر كيروز

752506جورجيت يوسف اسحاق

780212ريمون انطونيوس سعد

100002378انطوان  عريضة

1310661ھند فؤاد جعجع

1199231االن جاك البير فرح

526237ماري نجيب عشي



998976جرجس رومانوس وردان

282833حبيب يوسف غصن

100006058قزحيا طنوس طوق وشركاه

547778الياس سمير ناصيف

730564دير مار ليشع للرھبنة الحلبية المارونية

646945ادال انطون دياب

1001115جوزف لويس متى

974653اميل توفيق جعجع

100006266بطرس  فرنسيس

974804ميشال زيدان سكر

974725اسعد المونسفيدر اغناطيوس كيروز

648692وديعة توفيق ساسين

975725نادر نجيب سكر

974573امين توفيق العبد

100005911ورثة طوبيا جرجي ملحم جعجع

1397654جورج وجيه رحمة

1006364انور وديع مثلج

281530ضوميط انطونيوس ابو عقل

171488مدرسة مار الياس لالباء الكرمليين

1035371بلدية بشري

971897ھند فضول عريضة

580962راھبات المحبة العازرية

702052الكرسي البطريركية الماروني ‐ بشري

969068جورج لظم رحمه

1403612ادمون يوسف سعادة

974132جان سليم كيروز

41502نعمان سعيد الحلو

808910منتورة يوسف يمين

815698فرنسوا بولس نضيرة

1316825نعيم توفيق البدوي نعمة

1825084شليطا كامل الخوري

815388كمال يوسف الدويھي

1213336نبيل مخائيل مخائيل

100023009نجيبة  متري

100023010بطرس  فرنجية

813544بديع رومانوس المختفي

49857حمد محمد عجاج

281842يوسف البدوي نعمة مرعب

742613خالد احمد عجاج

1014021اسمى جرجس الخوري سعاده

802455نخلة طنوس انطون

811838ميشال بديع ارفول

216878كنعان الخوري اسطفان ونسا

581499انطوان بطرس الدويھي

813888ضوميط سركيس الرھبان

813893ليلى امين موسى

184651انطوان يعقوب يمين

414343عبد الھادي محمد دندن

787967خضر علي حوا

808400جواد يوسف السمراني

813883الياس اسحق بربارة



1384065يوسف بولس عبدهللا

100006505جرجس  المكاري

277387نديم مخائيل كاميلوس

813080بدوي رومانوس المختفي

281782مصطفى خالد عباس

803075جانيت محسن زخيا

814252طنوس ابراھيم سليمان

851198غسان ناجي الدرجاني

851205روجيه ناجي الدرجاني

818307كوستي سعيد معوض

72889الشيخ كمال سركيس دويھي

208571مخائيل امطانس نسيم

813659انطوان يوسف ابشي

48768مارون البدوي مارون

280980البير يوسف ايوب

809102رومانوس صليبا عزيزي

809109يوسف صليبا عزيزي

809113عزيز صليبا عزيزي

817404صائب جرجس معوض

949830سمير بطرس الحلبي

237574يوسف بولس الضعيف

274520عفيف فايز صھيون

683252فؤاد فايز صھيون

1727168كارلوس بديع كميل المختفي

593583سيمون انطون القسيس

712056جورج يوسف الدويھي

814832مخائيل خليل الحربية

807803سايد يوسف جريج

217232ميالد نخيل يمين

100006624بطرس  المارديني

36562نمر يعقوب صليبا

51414انطوان مقبل بلعيس

803689سركيس نعمان فرنجية

807196ميالد حنا يمين

1202615سالم يوسف رفول

1830117كوليت سابا يعقوب

85535خليل جبور دينا

510997جان انطانيوس المكاري

808838انطوانيت الياس الدبس

815004ايفات سركيس كعوى

1322892سعيد انطونيوس اسطفان زخيا

814562يوسف  بطرس الجعيتاني

816051نعيم الغزال معوض

1392104رينه يوسف معوض

814557حسين محمد عجاج

815920سركيس طنوس باثور

1092550يوسف بطرس كرم

809732ايلي جبرايل الباشا

924381مروان عبد هللا عجاج

51467بديع كميل المختفي

806573كالدس ماريا ادوار الشام



862102وقف كنائس اھدن زغرتا

800318بطرس فرنسيس بشارة

41946الياس ايوب أيوب

201039جوزيف سايد معوض

802306توفيق رومانوس الدويھي

815950بربارة فريد الشيخا الدويھي

241525ميشال مارون عبود

807565يمين البدوي يمين

812628محمد عبد العال مصطفى عباس

800913جوزف سايد التوالني

808824انطوان البيرتو نعيم

1857379باكي خليل جبور

209875اسعد عزت نعمة

814220ھدى وديع طوروس

1814372جيلبرت جرجس الحربيه

810294مرسال محسن الدويھي

816913حنة يوسف رياقص اللبيان

797841يوسف حنا سمعان

801836روبير سليمان فرنجية

1201573أيالن سركيس فرح

51607انطوان خليل الحربية

808674اسعد مخايل دحدح

223707باخوس ميخائيل المارديني

1330986سعاد شھيد الزاعوق

801656جوليا الخوري واكيم يمين

137423صفوت احمد المصري

1199511سلمى طنوس الدويھي

1212200داود اديب زخيا الدويھي

156018بولص جميل غنوم

813039حنا عبد هللا ملحم

816495جريج يوسف غنوم

262612علي محمد اسعد

281527سيمون يوسف بدوي زادة

678373بطرس اميل الراھب

814138علي سروات ديب

831767رشيدة علي امون

1328209سيزان نعمة هللا الكوسا

525999حوشب انطانيوس واكيم

807903ايفا اميل الصايغ

811096ماريات يوسف المصري

836218شربل خليل برق

266883يوسف نجيب أبو سليمان

801237بطرس يوسف بو ديب

813269اليتا زوجة نبيل صوان جوزيف افاديسيان

806732ايلي موريس فرح

806936سليم جبور الشدياق

1277979بطرس طنوس الياس

772571راجي عقل ابي راجي

772578ھنريات عقل ابي راجي

772585فيكتار عقل ابي راجي

772593انطوان عقل ابي راجي



772600روز عقل ابي راجي

772610شربل عقل ابي راجي

772618فيوليت عقل ابي راجي

803746ايفونا طنوس معوض

51460بدوي كميل المختفي

249165فيليب يوسف سليمان

813984رومانوس جميل زخيا الدويھي

1729676تانيا وجيه نعمه

100002219بولس  عبود

616904فادي الفرد جلوان

820587حنا الياس سمعان

12763شركة بتوميكس ش.م.م

809592سركيس بطرس البايع

809592سركيس حارس البايع

251129جميلة قبالن فرنجية مرعب

674996ايفات سليم رفول عكاري

689110رفيق رزق الكوسا

800182جواد معوض شھال

813731بيار يوسف منصور

812408عمر مصطفى العويك

812561جورج جرجس اسكندر

1160840لوسي انطون بشارة

1202622يوسف شارل الشدياق

710361نعمة فياض دحدح

631472علي مصطفى غوراني

818797اليس مخايل البايع

581221دنيز وديع الدويھي

805851حسنا قبالن بو عرب المكاوي

800943فؤاد نبيه الدويھي

814970كريم حنا الزوقي

1408659اسكندر بشير بشير

51237سمير بديع عنتر

806861ميالد الخوري فرنسيس يمين

411790ميالد يوسف معوض

281586طوني سايد فرنجية

100003259احمد  اسعد وشركاه

185910ريمون يوسف ايدا

240600انطوانيت شافع معوض

422427جورج طنوس الخوري

683255جان فايز صھيون

811301انطونيوس جميل بو ديب

255701سمير قبالن الجعيتاني

311179مصطفى أحمد حيدر

813827رامز بطرس رفول الخوري

814604منصور يوسف الجعيتاني

1822009يعقوب البدوي يوسف يزبك كرم

1262042نھى ميالد رزق هللا

315520ادال فؤاد كعدو

100016208شركاء ليلى يوسف المصري

85079حنا فؤاد يمين

203110طوني جورج عبد الملك



809247دير مار انطانيوس قزحيا

817289كارمن طانيوس عازار

311174محمود محمد عجاج

51351انطوان سركيس الخواجة

303213سمعان عزيز الطبر

814535طوني بطرس اسكندر

1451727نظيم مصطفى العويك

136687اسحق انطون مبارك

979609ميشال ابراھيم متري

1484546نجيبة اميل معوض

900217ناجية البدوي عبد االحد

900223مخايل يوسف عرب

629963انطوان نديم نعمه

418687اسكندر بطرس اسكندر

429383انطون يوسف نادر

800610بدوي حميد نادر

804653حليم يوسف عكاري

688984جان مارون عبود

50289بدوي حميد فرنسيس

878487سعادة جرجس سعادة

281467انطوان محسن غالب

673714رياض منصور منصور

804284حليم شكري كرم

811492اميل شكري كرم

814825أحمد علي العويك

808625بطرس سليم المكاري

807195ميشال عزيز فھد

813433انطون بطرس معوض

814804جميلة حنا ديب

338597حنا يوسف سمعان

815254بطرس حنا العم

812702سمعان رومانوس وردان

113605ايلي طنوس فرح

184411غسان بربر طيون

262430انطونيوس الياس كعوي

184219ميشال انطانيوس المكاري

184282انطوان البدوي فرنجية

340313الخوري فريد كميل بطرس

806996شيبان الغزال معوض

716595قبالن طنوس معوض

1774396سليم جرجس ساسين

805015جنات جواد جو خدار

809512فريد يوسف الدويھي

85130يوسف الياس الرھبان

86955نعيم بطرس يمين

137821سعيده بربر المعراوي الدويھي

1188625مصطفى احمد عجاج

1172341بولس يعقوب شباط

1864716يسر مرعب تامر

610828لويز نديم كعدو معوض

805965بربر سركيس قبشي



805980بولس سركيس قبشي

581728بولس انطانيوس بشارة

805662ليلى احمد سكان

169072طوني ناصيف الكوسا

799975بطرس جرجس بشارة

806932بدوي جوزاف سليمان

51444دعاس يوسف يعقوب

1014578انات ماري انطوان الياس

100006514ليلى  عرباوي

813750نخله نعمة هللا حديد

815086ماريا نجيب معوض

232474سعيد جرجس عاقلة

271787يمكيس ش.م.م

798793وقف دير مار يعقوب

281469سمعان بطرس اسكندر

810103ميشال بشير مرقص الدويھي

814840انور توفيق حرب

100056007ماري . .

204282ميشال فرنسيس الخوري

803359حليم اسعد سعادة

804019مرسال نعمان كرم

51640انطوان طنوس عنتر

479859ميالد نقوال محفوض

608323كلوديت محسن فرنجيه طحان

606290يوسف بطرس. يمين

371578كارلوس الياس سعاده

77286رينه اميل معوض

83576يوسف بطرس الخوري

274972لورديس يوسف غطاس

813396رضا مارون بو عبد هللا

804563ايفون سركيس البايع

1235871جوزيف بطرس معوض

1400910يوسف فؤاد نعمة

669728بطرس توفيق العربجي

802482لوسيان انيس المكاري

808999رياض بطرس فرنجية

1883249انطوان بطرس فرنجيه

801070معروف وديع سعادة

439516ھدى يوسف الخوري

806268ھناء ناظم طالب

816485يوسف قبالن دحدح

82463فؤاد سركيس رميا

812361انطوان قبالن غالب فرنجية

803927منتورة نعيم مخلوف

1826140توفيق قبالن يوسف جبور كرم

956554ماري يوسف ضاھر

576116لينا مارون بو عبد هللا

782903جوزاف انور معوض

806818بولس يوسف الست

828214جرار جرجس الحربية

1335208نجاح محمود عجاج



812569كمال عبد السالم القطب

816802انطوانيت يوسف فرنجية

651400شھاب محمود قدور

813792ليلى رفول موسى

281212نزيھة جبران صوان

كرم 242866جميل يوسف.

815720كاتيا نجيب العشي

مكاري 969564طوني يوسف.

801984بطرس جرجس عنتر

51320لويس حليم شلھوب

296190بول بشير مرقص الدويھي

818092نزھة انطانيوس القرطباني

42900ماريات طنوس الخواجا

733998غره رفيق الكوسا

82880ملكه محمد امون

577601جبريل محمد امون

801905لويس فرنسيس المكاري

84690بطرس جريج فنيانوس

819155يوسف خليل بو عبد هللا

813875فدوى بولس شعيا

814957طنوس امين عوكر

281839يعقوب بطرس اسكندر

84982معن عبد الحميد كرامي

814980لويس فرنسيس بو سعدا

244853جابر مصطفى عجاج

810275اميل بطرس ابو طنوس

816638طوني جوزيف سابا

83034سركيس يوسف ذكرى

740086ناديا مجيد ناجي غمراوي

816471ادمون قبالن دحدح

170736فھد سركيس زخيا

38580تراز نجيب الخوري

735811جورج انطانيوس سليمان

802950غالب جرجس فرنجية

752275فاديا عبد المجيد الغمراوي

1482628يعقوب اذسيا صھيون

12579الشركة التعاونية لصناعة االحذية  "سوكوفاش"

32263جورج ميالد الغزال معوض

832416محمود محمد عجاج

681999يوسف جريج فنيانوس.

770837يوسف قبالن العريجي

100999999جميع مكلفي العقار  

651132خضر علي عبد الرحمن

120032اليس الياس ابو عون

809015نجيب انطونيوس خليل عبود

50703انطوان حليم الحصري

805533سركيس بولس غانا

801188سايد بطرس اسكندر

746559محمود محمد عجاج

53575ابراھيم سمعان نكد

816014لور سليم معراوي



805670سميرة احمد سكان

589737مرسال ميخائيل زخيا الدويھي

272878محمد حسين عجاج

709307ماري خليل عساف

85882حنا يوسف دحدح

51241انطوان جرجس ابو رضى

804354يوسف سعيد دحدح

95475جرجس طنوس فرنجيه

804632فيوليت جواد معوض

811183سايد طنوس فرنجية

1027312شركة يونيفرس توريسم ش.م.ل

1182458ورثة الخوري اسطفان الخوري جرجس اسطفان

1155768طوني موسى ترازيا

597142غنطوس جرجس  المصري

1636082نھاد يوسف بدوي نعمه

172542محي الدين علي عبد الرحمن

596069طنوس جرجس دحدح

802057ماريا يوسف كرم

226954البير جميل كرم

816481انطون كريم اللقيس

808873وديع اسعد الدويھي

279605احمد حسين عجاج

42838جورج حليم شلھوب

815908تراز الياس القرطباني

810491شرلوت بطرس الدويھي

703504مصطفى عمر الصمد

815575ماريا جبور يمين

814710سركيس جرجس قبشي

41556مصطفى فواز غالب نشابة

1848597صادق نعمه نعمه

249991مصطفى محمد الغوراني

802604محسن بطرس غالب فرنجية

1059092فؤاد فاروق غانم

1211002اميل جرجس الشيخا الدويھي

699983ميالد اسعد مكاري

812751جمعية اللجنة األھلية

42165نقوال فؤاد وھبه

801908اميلي اسعد الدويھي

443353ميراي نبيه المكاري

1128996وقف الطائفة المارونية في طرابلس

429393تادرس يوسف نادر

279126احمد محمد حمزة

255588حسن علي بركات

803215انطوان محسن مرعب

ھرموش 796559علي خضر.

عبد الرحمن 1410859منى محمد.

811875رومانوس بطرس غالب

814707فيليب باخوس عبود

815278عدرة جرجس شاھين

51398جان اسعد معوض

313570يوسف سايد فرنجية



295887انطون فرناندو الخوري

812690وجيه الياس جرجس


