
رقم المكلفاسم المكلف

12477شركة اسمنت الشرق االوسط ش.م.ل

12797شركة االستثمارات السياحية

20306مخايل الياس داوود

36531رؤوف حبيب طربيه

41505خليل قبالن فرنجية

41946الياس ايوب أيوب

42226توفيق الوندس عطية

46695بطرس خليل الزحالنيه

47824عاطف غطاس شحادة

47970حنا مخايل مخلوطة

48458يوسف فريد عزيزي

48514جوزف الياس سابا

48661سلوم سليم نقوال

52819سابا جرجس سلوم

52964انطونيوس سليمان ايوب

60353ميالد كميل زعتر

61758حنا يوسف ساسين الخوري

87615الشركة المتحدة للرخام والبالط

103059طوني عبد هللا ضو

107541امين غسطين نجم

135087سليم غبلایر انطون الزير

135426جورج سليم الصراف

152972اصومان سعيد طورباه

173924موريس جرجس يوسف العين

183058جورج سمعان سمعان

211114جرجي حنا ساسين طانيوس

227468خالد مصطفى المصطفى

232287منصور جان غلبوني

273284الياس كامل زخريا

284873اميل جرجي بربري

285219جوزف حنا حنوش

286690جوزاف وھيب نخلة

286995الياس جرجس جحى

287126يوسف بشارة عمار

287334ميشال قسطنطين العتيق

302116جرجي ابراھيم قبالن ورثة جرجي

305286فادي كميل دعبول

355788جورج فواد سجعان

365398جورج انطون باسيل

398873جورج جوزف عطية

420045جھاد كريم يوسف صعيبي

467986ليلى يوسف الشاطر

493611جرجي الياس الياس

493629لليا يوسف الخوري

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



559931يوسف يعقوب نادر

563644ميشال ابراھيم عون

564284انطوان بيار ابي رزق

575258بولس دوميط جران

613689يوسف يعقوب الحرك

640419نسيم نديم ضاھر مھنا

651720جان طنيوس يوسف الديك

679563رئيف الياس البخت

683445وقف سيدة النورية

683976مرسال انطون دحدح

690402ھند عمر الشريف

696146حنا بطرس طنوس

713051توفيق  سمعان بطرس

723256ايلي عيسى شديد

731499محمد نديم مراد

فارس 734440جاندارك .

767363محمد عبد الحليم حبلص

773117لوالت جورج جريج

819509يوسف اسعد ضو

821682نجاة زعيتر زعيتر

826195انطوان ناصر الفاخوري

826392ميشال يوسف ابي صعب

827661فياض بطرس نخول

827972جرجي الياس الزغبي

828022منى حنا زعرور

828614ريته غسان غصين

828619الياس شربل دياب

829958سميح موسى زخريا

830930بطرس شھيد مخايل

831959ماري بطرس منصور يوسف

832026نور الدين احمد عمر

832467بطرس سمعان نجم

832807موسى حنا عطا هللا

833688سمير جرجي العين

833917جوليا رستم روكز

834105ھند سعد ابي صعب

834909اوسكار توفيق سارة

835031ماري الياس اسكندر

835090اميرة يوسف حرب

835288ايفون سليم العتيق

835434سليم كميل دعبول

836311طنوس حنا جريج

839249ماريا سمعان عون

900311اسطفان جبران سركيس

912323ساسين سليم ضاھر

968561جورج توفيق بولس

968805اديب يورغاكي مطوري

968938سمعان الخوري طانيوس خشان

985510يوسف انطونيوس عساف

1012434يوسف مناسا ابي نادر

1171796طوني حرب حنا



1175089جورج فؤاد حبيب

1188331انطوان محسن عيروت

1190781جان يونس الياس

1201104شمونة عبد االحد الخوري بطرس

1202266سيمون فتح هللا ضو

1219222بيتر جوزاف نخله

1280460قيصر سليمان مالك

1286707قزحيا نعمان شالال

1303305سليم جرجس رزق

1306610عبد هللا الياس نون

1308963فادي عيسى وھبة أبي ضاھر

1312264أستير يوسف البجاني

1730431مرسال فؤاد جرجس

1875971جميل حنا بطرس

2014861سعدى حنا يعقوب شلھوب

2040782يوسف قبالن جرجس قبالن

100005083ميشال  الحويك

100012777جورج  صھيوني

100019735ورثة نجيب جبرائيل عشي

185206فؤاد عبد القادر ملحم

272023فاتنة محمد عادل كزبور

660679مصطفى خضر المير

749166احمد توفيق دنھش

749192خالد توفيق دنھش

755287احمد عبد الغني رضوان

759596رشا حسن رعد

762447فواز احمد نعوشي

763942فؤاد عبد السالم كراجة

928699محمد زياد نديم شقص

1062070محمود علي شيخ نجارين

1340418محمد فواز احمد فضل زعاطيطي

1527721سلوى حبيب جعلوك

1568053غسان محمد الضاضون

1586302غالب خالد خليل حمود

100009177عثمان  افيوني

263309روبير وھيب الشماس

264305محمود ذي الفقار وھيب المصري الشعراني

270774فاطمة بشير االدھمي

556892محمد اديب مظفر درنيقة

729396عبد القادر سليم العشي

740651ديب كامل السمروط

740660درية كمال المصري الشعراني

740681ملكة كمال المصري الشعراني

743853فاضل احمد جباضو

749165يحيى محمد خالد صيداوي

758880محمد سالم السودة

759444سناء ھاني قرة علي

771653ليديا بولس البحري

783306خالد محمود النجار

788290ھنا رشيد معاليقي

1062688جمال علي مكاوي



1074662صالحه الياس سعاده

1190720محمد توفيق حسن الجبخنجي

1290877اسعد توفيق البيطار

1426256مروه احمد فؤاد السنيوره

1432240غسان عبد الستار المواس

1468061يحي مصطفى فواز غالب نشابة

1503675بالل احمد ناصر طواشي

1510199عفيف تابت جرجس تابت

1516468يوسف سعد تكريتي

1539144ھناء نجدت الزعبي

1550401ندى حسن صادق

1564884زياد خلف جعيالن المضحي الفضلى

100003172حاتم  المصري

47280احمد محمد ھاشم الدھيبي

285171فلورانس بيل معتوق

735045وقف الطحان

749270عزام محمد سليم القصير

782091خالد علي سالم

178221احمد معن ادھمي

382233رنا عبد الكريم مصطفى

618091عبد الرزاق حسين غمراوي

729480ليلى ادھم بك كنعان

733316محمد يوسف محمد المرعب

735162ناصر ناجي حلواني

735448اسما حسن ديب

758513سعاد حليم عطية

758672خالد محمد يوسف

758742احمد فايز المير

759429ليلى عفيف برغشون

764401امنة ابو ضيف داھيس

766590سالم محمد ظافر صيادي

766592عائشة محمد ظافر الصيادي

766595الھام محمد ظافر صيادي

872430ابراھيم جورج جبور

1095519محمد ھاشم عيد

1518658محمد توفيق درباس

100023819محمد  نظام

150209حسن علي الحكيم

652797عبد العزيز محمد عادل درنيقه

730276مھا سموح الجمل

733541غازي منيب حوراني

735129الھام ظھير أمين االسعد

742728ماجدة احمد طالب

768143عواطف احمد عثمان

776215رنا محمود السعيدي

928299راسم مصطفى جمال الدين

1198251احمد ابراھيم سماك

1347354احمد محمد عبيد

1430254زياد خضر كنجو

1570813منيره اسعد الحاج

41397شادي فادي بيضون



263881عمر احمد درويش

263952قاسم علي حسان

304069حسن الخال مصطفى السودا ورثة حسن

755184محمد سعدي سعيد عجم

756142زھير سعيد الحسين

760008احمد عمر الحاج عمر

762488نبيلة احمد ناصر عثماني مطرجي

766581حسين درويش  درويش

771007محمد عبد هللا عجم

818420سعد عبد القادر الجندي

1027711احمد حسن علي

1111226بسام خالد االحمد

1516462رنا ديب عنكليس

1549582عمرو سعيد بقسماطي

86995احمد محمد رمضان

258962احمد علي ھرموش

339794احمد يوسف المصري

ھاشم 573683محمود محمد.

716588سونيا ميشال عبود

716591طوني ميشال عبود

716592نينا ميشال عبود

755213مرزوق رشيد ركتوب

1137179احالم محمد ادھم البكري

1586315بوال ميشال عبود

1619505فاطمة زھرة رھيب مولوي

4857شركة غ.تامر ھولدنغ ش م ل

308468صباح رھيف زريق

532863محمد امين عبدالقادرالجندي

733470حنا جرجي مزيتي

734673وليد علي قالوون

741492غسان مصطفى جباخنجي

745160رياض مصطفى صائم الدھر

745468معين ديب كريم

766408جوزف كامل المعاز

770221محمد محمد حسين الطرطوسي

770705فتاة محمد علي محمد

773579ھدى حسن كحيل

51892محمود احمد سكاف

261719سامر عصمت ھالل

291783محمد فادي مروان حمزة

327490احمد محمود طبيخة

699835فھد محمد فايز العجم

731145محمد فواز وجيه عوض

741027عبد القادر محمد فالح

743841ربى محمد رياض قاوقجي

747048فواز محمد سالم الزيني

751202منير محمد الحموي

751213رجاء نديم فيصل

751591ميرفت عدنان صوفي

754744ناھدة عبد معين بغدادي

755285احمد عبد المجيد حشمى



758093زينة رھيف االحدب

758688وليد فؤاد مينا

922349محمد بسام شاھين

1213115عبد الرحيم علي الدھيبي

1254640فاطمة حسن مصطفى

1356242احمد محمود عثمان

1513016زينة احمد العثمان

60477فؤاد صبحي مستو

223889محمد تاج اسكندراني

254713بالل عبد القادر عرب

265382محمد سعيد شوك

268390سعد هللا احمد عبوشي

274120مصطفى محمد نجم

275445سمير محمد عبد الرحمن جوھر

276534فاروق لطفي عويضة

735377حسن عبد هللا البركه

750429سھى سھل كساب

757918زين جميل فرح

759299حياة محمد رشيد القوزي

771043ايلي فكتور نجار

1126251حسانة محمد جميل عيتاني

1169604ھيثم محمد سعيد بلحوص

1604342فاطمة ناجي حبلص

40923رياض عبد الكريم البكري

42354فيصل محمد جنيد

92804محمد ماجد محمد كامل بارودي

100356احمد حسن اكومه

113606صالح امين سنكري

237281طارق محمد ريداني

241288مراد عمر الصمد

263550عبود احمد العلي

264393نجا جميل ضناوي

271555محمد جميل سليمان

538348احمد ماھر محمد كامل بارودي

646116عمر محمد ديب خ غمراوي

656388محمد محمود العيتاوي

690607انعام برھان الدين ياسين

739205محمود حسن عنكليس

742925رشاد سعيد السويس

744494ميرفت عبد الرؤوف فيتروني

1015365فاطمة احمد شميسم

1155852ربيع مصطفى مختار

1512356محمد خالد حسين زيبار

1561850ليلى محمد يوسف كنيفاني

1580282ھالل احمد شاكر

84147عادل ابراھيم الخير

96896ربيع محمد الھوز

273719محمد  الحسن

277363محمد كامل البضن

734252محمد عصام المصري

742614خالد مصطفى اتوم



755930خضر احمد عيد

755932باسم احمد عيد

768696وصفي مصطفى المصري

771428ربيع محمد حجازي

775406فخر الدين مصطفى الخير

783595حسن عدب القادر الحالق

1256952فوزي محمد الھوز

213261محمود عبد الرحمن عيد

226865وليد عبد الرحمن عيد

280445محمود علي اسماعيل

581466عبد الرحيم عبدالرحمن المحمد

731899محمد عزمي محمد فؤاد ريفي

760699محمد مصباح محمد جواد شعبان

771629كوثر حسين دوغان

777167علي عبد الحميد الحالق

780595روال احمد االيوبي

784958ملكة مصطفى زعاطيطي

858255عبد الرحمن مصطفى فاھمة

1474841مفيده عبد الرحمن مطر

1474888مفيد سعيد مطر

100004443شفيق  البدوي

4726شركة السحاب ش.م.ل

42318محمد رھيف نشابة

82270جورج ميخائيل سابا

151243احمد رشيد عثمان

181840سركيس كركين سركيس سوجيان

216848وسام احمد عبيد

227288عبد الباسط عبد الرحمن عبيد

261518فادي احمد منير عجمي

265012محمد عبد الحميد الطويل

275014خضر محمد مرعي

309355ھيثم نجيب حامدي

557143سليم عبد القادر دبدوب كباره

601719ريما احمد ھيثم مقدم

635538حسن مصطفى المصري

646057شادي عدنان الزيلع

721618حليمة بدوي يغمور

734494فاطمة جمال خلف

740102رابعة محمود وحيد المنجد

741367جھاد سليمان عمران قزع

750542مصطفى محمد القرق

753671سالم ديب صوايا

755111بشار احمد المصطفى

761795سليمة عبد القادر سلحدار

761875عبد القادر احمد اشرفية

762069محمد غالب جمال الدين ھالل

762069محمد غالب محمد جمال ھالل

772847سمير عبد القادر محمد

782259وليد جمعة جنيد

786677سامر محمد جالل الصيادي

850137المامون حالب مدحت حالب



864357امية حامد السمروط

870212فاطمةمھى محمد رافت شرمند

1098149عامر عزالدين مرعبي

1131421باسمة محمود زاھي المصري

1132072بشير محمد الشامي

1303217عبد الرزاق محمد بربر

1363367روبار إبراھيم فرح

1377743ابراھيم مخائيل المغازلي

1524404ابراھيم عبدو الحلبي

1539626صائب حازم مرعب

1549961عاھدة فؤاد الجمل

1612139محمد خالد جيدة

100003012منيفة  بلطجي

38983الياس جرجس يوسف

44630محمد طالل رضوان مقدم

52696مالك رضوان مقدم

273322علي محمد فؤاد فتال

304431رضوان فايز الدھيبي

454996لينا انطانيوس معوض

566414عبدهللا محمد منصور

740787محمد حسن عفيف شھاب الدين

741166حليمة وفاء احمد ضناوي

742175ھاني محمد علي البيطار

747000سماح توفيق دملج

750234خالد يحي يحي

759591ھدى محمد توتنجي

762319محمد نھال رضوان المقدم

802921محمد كمال رضوان المقدم

907634محمد حسين علي حسن

1510488حسن عفيف شھاب الدين

1510497مصطفى عفيف شھاب الدين

1510500زكريا عفيف شھاب الدين

1510505احمد عفيف شھاب الدين

1525422حسان مصطفى ممتاز نشابة

1577247موسى احمد بدري مسعود

1583708زينة يحيى السباعي

100019715خضر  الدھيبي

170467فضل هللا محمد طليس

277512احمد ناصر دقماق

417648ابراھيم احمد المصري

435960احمد فؤاد احمد عالء الدين كبارة

752300ايمان احمد نجيب خباز

874066سمر رياض الولي

1076260محمد جاسم عبد الجواد شرف الدين

1139978مصطفى بديع السنكري

1263384منى احمد حلواني

36247محمد مصطفى حيدر

107773عبد الرحمن حسان عز الدين

134581حسام محمد واصف صوراني

195061فادي البر مسعد

249736محمود ھاشم الخير



264160محمد عبد القادر عوض

673379فيليب اسعد صليبا

673392جوزف اسعد صليبا

673399جورج اسعد صليبا

673408ادولف اسعد صليبا

781573محمد حسن الصاج

793547عبد الرحمن محمد خضير

928011محمود محمد جميل معماري

1161408عامر احمد يوسف

1549891ماھر يحيى شھال

1619363روعه سعد عكره

42314اسامة شوكت كبارة

49197عمر محمد سعد الدين

182829منتصر اسعد سميح االسعد

272494مصطفى محمد الصديق

275801ميراي بديع نجار

312340رنا عاطف  نافع  ادريس

685152سنا محمد برھان بركة

738574محمد مصطفى قلعجية

764094عجاج دوقي حسين

793128علي حسن ياغي

996785عبد الحميد محمد منيب خربطلي

1324161فدوى عبد هللا عيد الخباز

1352790إنتصار يوسف بدر

1529717عبد الناصر نايف ريداني

241415محمد رھيف طليس

طليس 241415محمد رھيف.

271953سمير محمود الحالق

279676عبد هللا عبد القادر مطرجي

734351احمد محمد جميل الشيخ

734576محمد احمد جھير

1577744ھدى عبد القادر عواد

100016395محمد  مستو

76424احمد محمد فريده

81523ميخائيل الياس بيطار

260649سوسن محمد عجاج

277346مأمون حسن نجا

292458عبد اللطيف صبحي حداد

558259عبد هللا محمد رشيد االسمر

732417عواطف احمد المراد

757999نوف محمد مكاري

1094137محمود مصطفى الخطيب

1132929جھاد علي كروم

1507105بھيجة حسين خليل

40956محمد ابراھيم بدر جباخنجي

131142كمال صبحي  ترشيحي

227009سمر احمد الحلبي عرب

227094محمد علي فتفت

262016محمد جواد فتفت

277373محمود فريد محمود المصطفى

292843محمد محمد مقبل الحسيني



389233رنا عبد الرحمن النابلسي

770743علي عادل شروف

784252محمود ابراھيم العتر

1504142سعاد احمد الخزندار

268575ماھر ناظم مولوي

313762احمد محمد جميل البحيري

340576بشير محمد جميل البحيري

571946محمود دياب شحادة

628078امال علي الريس

628079جودت محمود البرطل

629807نور الدين حسن عواد

729600احمد محمود الصديق

737836فؤاد عدنان العمري

738678كمال اديب سالم

757973محمد سعيد مواس

761257عبد الحميد حبيب الكردي

766303جمال مصطفى ياسين

790032حسين محمد يحيى كريم

1355543محمد حسن الحسن

1508860ماجد ناظم مولوي

100002843ابراھيم  جلوان

133237عبد القادر حسن خوال

216729محمد ابراھيم المرقباوي

232453محمود مصطفى بيروتي

263283رشيد جميل ضناوي

337753منيره مصطفى ھوده

343600نايف نافذ طليس

558851عبد الرحمن عبد هللا االسمر

569820علي حسين الغزاوي

583146زلفا ناظم غندور

585947ناھد سھيل اسعد

619370جمال محمد عزالدين الصباغ

646327سليمان فھد االحمد

707006محمود علي عمر ھوشر

729939ديب سعيد شناوي

735793فايز وھيب النيني

739176مسعودة محمد اسماعيل الخالد الجندي

742111جورج مخائيل سابا

759692رفيقة حقي اسماعيل

763792فاطمة خضر االختيار

768200محمد عبد السالم العلي

773241فادي نعمه مبيض

779916اسماعيل جميل الدھيبي

972066زينب محمد اسماعيل الخالد

1527729مصطفى عبد اللطيف حسن العلي

1530943محمد رامي محمد ابراھيم االسمر

1574855احمد محمود الجندي

1576853لولو حسن بشناق


