
رقم المكلفاسم المكلف

59838معن محمد عياش

221587جوزيف عبد هللا قليمة

236143فؤاد محمد الفوال

253224بدر محمد برغل

753645لينا حسين عيد

758186أحمد يوسف صافي حرب

758595عبدهللا فوزي صباغ

790663محمد حسي زود

810934عربية محمد درنيقة

1186412عبد العزيز حسين عزو

1409369سھام محمد بيروتي

687512خير الدين احمد محمود دياب

687512خير الدين أحمد محمد دياب

745135وحيدة خضر عيد

751145عبد المجيد عبد الكريم الغريب

786388احمد نديم سبلبل

1266660أحمد محمد بريص

40694عبد الرزاق منيب خربطلي

270525محمد سامر احمد درنيقة

738222خضر توفيق الخضر

967273محمد عادل علم الدين

1376167سعيد محمود الحصني

1376171سلمى نايف الشيخ

263223خالد عبود حروق

263322زياد محمد عبد العزيز الشامي

770039جميل توفيق سعادة

1149918باسم رضا العليوه

83005عامر علي بشير

274491عزمي علي البدوي

428266محمد فيصل محمود العثمان

744767محمد سعد الدين غيه

746726محمد رشاد محي الدين عرب

746955ناجي ياسين بدوي نجار

759976واصف عصام كباره

765833افضال عبود الرميمي

783049احمد دياب قاسم

786324مصطفى خضر عيد

1058639محمد علي مصطفى الموسوى

740450محمود محمد برھان قصقص

765799سھام سليم محمد

766314وليد محمود العثمان

782809احمد محمود كريمة

1408089صفوح عبد الكريم الحسين

ناصر 1314140عامر محمد.

1314611مصطفى محمد. ناصر

تّم تبليغ المكلّفين الواردة أسماءھم في الجدول الالحق عن طريق النشرفي جريدتين 
محليتين وذلك بتاريخ 23/12/2014



302302محمد سليم المصري

732701سعادت عبد الستار مرقبي

755703اشرف امين برغل

759699عامر عبد الكريم العلي

759810خالد توفيق نجارين

129394محّمد حسن نعمان

136885توفيق انطون ينيه

180112عبد الرحمن حسين قلفاط

183333فاروق عاصم الكوسا باشا

217082غسان محمد الصوفي

230695ربيع سعد رشيد ياغي

232509ربيع يحيى شھال

239784نبيله عبد الحميد العلمي سبع منيمنه

260095ھناء محمد سالم نجا

269226علي حسن االبيض

278298ھيام محمد فايز الحلبي

279361عامر صفوح كرامي

408982ابراھيم احمد شحاده

573253غازي خالد مصري

587256مھى توفيق الحولي

655751مايا محمد امين الجمالي

665153بدر خليل غمراوي

728222علي ابراھيم الحموي

730613دانيال نقوال القرق

730669صندوق الشيخوخة للكاھن

731600بالل محمد جالل الصيادي

734015بليغ محمد سعد الدين وھبة

735141رباح غالب طالب

742990نجوى عبد هللا قزح

755281ميشال زكي رمان

756323محمد حسين ھرموش

759458عمر فيصل زيلع

761847عبد الكريم يوسف احمد حفار

761998محمد سالم ھاجر

769975سلوى عبد القادر امانة هللا

780925نزيه ديب االحدب

781864مراد محمد مصطفى زريقة

1148576فتات حسين العلي

1176148وفاء محمد اقبال زيادة

1217612فھد ھيثم روميه

1515835روال غالب الدبليز

1532340حسن نھاد جبارة

100046901ماري نويل  كوفرييه

52217محمد أحمد دبوسي

60365لينا عبد الرزاق الحجة

223869محمد عصام محمد الجمل

276887سمير عبد الستار مبيض

278184محمد خضر خضر

279609كوستي انطون مشحم

598596ماريا حسن زريق

761790سمارة ھالل الشيخ علي



761805اميرة ھالل الشيخ علي

772194محمد عبد الكريم الجنيدي

1512824نزيه كايد علي

172807عائشة عاتقة احمد حمدي شنبور

260934وسيم احمد حجازي

729936زھرة محمد حسين عثمان

746911زينب جھجاه جعفر

762468احمد نزيه عبدو عباس المصري

782965رباح عبد القادر سويد

786013غادة ناصر الرحولي

937066زكريا محمد ھاني المحمد

1525605احمد خضر خير

1545231مايا خالد الكيالني

134433عمر حسن الغجراوي

170457محمود محمد الجوھر

268863جرجس ميشال الخوري

301845انطانيوس كامل المعاز

727923ھيثم محمد سميح مغربي

754480امنة امين درويش

765556محمد سعيد سباط

836461رولند الياس جبور جبور

59656محمود محمد عبد الكريم

446636بالل احمد غصوب المصري

729831رشا مدحت توفيق صالح

729831رشا مدحت صالح

731096نصرة باسيل تركية

731100كرم نعمة هللا كرم

731101منى نعمة هللا كرم

731103ديانا نعمة هللا كرم

817347محّمد ديب الشعار

1055536غسان عبد الرحمن بارودي

1391334ھناء صديق نعوشي

1520336جمال احمد قرحاني

1524615نھيده خالد العلي

100004491فواز  سكاف

280442محمد ديب محمد الخال السوده

574312عمر يوسف حفار

757986وليد عبد الرحمن الجعيدي

272783غازي فاضل الجمل

536421محمد رضوان عبد السالم كبارة

757401عبد اللطيف محمد احمد عبد اللطيف

890268عبد الرزاق امين بيسار

1517503نصر عقل غجر

82871عبد الرحمن محمد ديب طه الجندي

475310بادوان سركيس الدريبي

558910عبد الناصر عبد هللا االسمر

655739ملكة رياض الحمصي

749247محمود اسماعيل بكور

762323عالم محمد جزار

775563ملكة محمود عبد القادر الزين

1257559دينا سركيس الدريبي



1257578جنات فريد فارس

51858نزيه تابت تابت

153592حسان نھاد الحالب

573530يوسف احمد سليمان

729791دام السرور وھيب االسمر

731498ادولف حسن السبع

754908حسن عبد القادر الشھال

755545امين اشرف برغل

759042سوسن مصطفى سليم شعراوي

759221علي نافذ طليس

762795مصطفى عبد الوھاب مريم

765652احمد بھاء الدين الملك

770424محمد محمد انور محسن

771583خالد خضر عثمان

842680عبد اللطيف نوري الرحولي

277853حنا عبد الكريم اسطنبولي

738106عبد القادر احمد كيفة

743673امال فضل الزعبي

253129يحيى ھشام غانم

275806ميرنا خالد المصري

301571فادي محمد عدنان عوض

350511توفيق محمد علي حجه

651913حسان مصطفى حمزة

750212محمد يحي يحي

904849فاطمة غادة عبد الفتاج بك حمزة

1153810محمد معن مصطفى المرعي

1158803فواز محمد السيد أحمد

1526159ليلى احمد الجمل

1544415بسام ديب عبد هللا

1562832بشير محمد عيسى المارديني

299842احمد نور الدين عبد القادر حمزة

434840فدى بشير الدايه

669902جاني ايليا ميناس

755522محمد عصمت ياسين

784066محمد عبد الكريم خزندار

1550848صباح اكرم مرعب

41428يحي معين الكنج

41513سحر عبد السالم ھيكل

210257الشركة اللبنانية لصناعة االلبسة ‐ حسن عبد الحسين صفا

720554امين محمد مروان ملك

732279محمد مروان منقارة

732726طارق احمد سباغ

754750فاطمة محمد نجيب الزعبي

778181خالدية سعيد عكاري

1036846وليد عياش الحلبي

1130753عمر احمد مقدم

1614598عبدالغني علي جنزرلي

303331خالد محمد مقبل الحسيني

557267جمال ياسين مصطفى كمال الحموي

1577586ھالة احمد شوقي بركة

100003036عبد الرحمن  عبد الھادي



106686احمد زھير عيتاني

240851سمير زھير عيتاني

247508عبد السالم احمد عيتاني

441952تينا عزيز نوفل

633720عمر محمد رفاعي

641335محمد وليد علي الغزاوي

745380سحر محمد ضرار اليوسف

748522مجدي رياض حموي

758751دونا عزيز نوفل

764286محمد احمد سميح مبسوط

779488وليد محمد ايوب

1536775محمود عبد الرحمن عبد الھادي

1560529محمد سمير كعده

95265ھندية يوسف الحسن

234335معن عبد الھادي ھالل

264409نھاد نايف حمدون

621978محمد علي محمد

743847امين خالد الحاج

752210خضر احمد اسماعيل طليس

754520فاتن شحادة عثمان

759805جمال احمد االحمد

771725احمد محمد جميل معماري

778542فايزه محمد حداره

1241830احمد نواف محمد دبليز

55704وليد فيصل سلطان

174157محمد محمود القضماني

267730طارق رشاد الحلواني

608222احمد عمر خير

734679خضر محمد خوال

757057سلمى احسان المولوي

783435مروى جميل مطر

1360569ھيثم عبد الرزاق حافظ

100016691منيب مصطفى صوراني وشركاه

39469خليل محمد المصري

102315وليد محمد حسين البدوي

283185احمد محمد البدوي

391385صبحي وھيب البني

678131نھال اسماعيل اسماعيل علوش

1443348عبد الكريم زكي عثمان

100025391انطونيوس  كفروني

360227محاسن ياسر مكناس

743451اسماعيل محمد  الجندي

208153جمال جودت كبارة

260757غسان سامي الدمعة

730073مصطفى رشيد كرامة

731873عبد هللا رشيد كرامي

741293احمد محمد عثمان خالد

742240رمزه يعقوب الكوسا

3366شركة ابو جودة العقارية ش.م.ل

90248مؤسسة  صالح الحريري

172905جورج اغناطيوس ابي شاھين



399852ندى رياض مولوي

401121غازي محمد عاصم المصري

568869مشھور رحيل البدوي

576334محمد احمد حيدر

612102جھاد محمد الحداد

685203ھيفاء نزير خوري

729625مروان محمد الحداد

756965ھنا احمد مرحبا

1131644ھيفاء ناجي مصري

1326485مواصف مصطفى شاكر جمعة

1405889واثق وھيب اديب عبد الواحد

1447316ناديا سعدي سباعي

1530395مصطفى خالد مرعب

1273929وسيم احمد عقاد

100015853ممدوح شمس الدين العجالتي وشركاه

735631زياد محمد سيف الدين شلبي

744822محمد سعيد الطحش

748575نجاح ابراھيم الديك

44682عمر محمود ديري

102328عماد محمد حسين البدوي

226741ناظم عبد هللا غندور

280732احمد محمد الجندي

291186مالك حمد يونس

727917رنا محمد ناصر الرافعي

100002384ابراھيم  ملص

137734سامر ھالل الشيخ علي

137737فادي ھالل الشيخ علي

186346مصطفى رشاد مصطفى زغلول

270333صفوان رشاد زغلول

276642عصام فارس نابلسي

646228فاضل علي دائزلي

731226علي واصف الولي

731230محمد صالح واصف الولي

890161عبد هللا محي الدين شيخ النجارين

1123457رامي عمر عبد الحي

1267216نظيرة ھيثم المقدم

1457593عبدهللا رغدان البدوي

1580870امال عبد العزيز ھزيم

215991حسام توفيق اسوم

277559رفيق حسين علي خضر

1519430محمد عبد الوھاب ضاھر

275807عبد القادر رافت الفري

753367محمد ديب عبد هللا الرطل

100020091وقف محمد التحاسيلي

100048944جمعية النجاة االجتماعية

278847احمد حسين رمضان

763186حسين محمد الحواط

1579510مصطفى حسن المصطفى

101657محمود احمد علوش

276341احمد اصالن الحسن

1513226وليد ياسر الحجة



51232ظافر يوسف يونس

769110محمود مصطفى ھوشر

100021070محمود احمد السيد وشركاه

750118فلایر احمد فضل البابا

760600جمعية المكارم االسالمية

972354فدوى جميل ملحم

1140429صبحية عبدو دنون

1576921محمد فايز الدھيبي

171188وقف بيت الزكاة والخيرات

218472مصطفى حسن القبيطري

330251مصطفى خالد الرفاعي

761030سلوى فؤاد منقارة

1524608صالح خضر مصيص

211929محمد سليم مقداد

280171محمد سھيل خالد الحموي

288540محمود احمد حسين

333501احمد محمود بكور

732311مصطفى محمود شعبان

739104مظھر محمد خالد مستو

740232مصباح احمد شوقي بركه

754444فواز احمد واثق سنكري

780124محمد خالد حامد

798901مھى عثمان منال

729840ملوك توفيق الجمل

1123318محمد بشير اشرف شريف مواس

1511325خالد علي عبدو

1520481سمر مؤيد الزعبي

185177محمد عبد الجواد فتفت

586227احمد محرم ادريس

732144زكاء شاكر الملك

746035محاسن محمد ابراھيم عبده

779196محمد خضر زريقة

273063جمال عبد هللا قرحاني(ورثة)

736523محمد سعيد محمد عدنان االشقر

742468نوال شفيق بخاش

753831محمد علي قنواني

1291895فاروق محمد حمزه

36562نمر يعقوب صليبا

241431عبد الرحمن مصطفى عواد

352666محمود محمد عيسى

557210فواز محمد وھيب ملك

728750محمد شفيق المحمد

728754جميل محمد الفياض

728758احمد غازي محمد اديب فياض

748182وفاء رشيد غمراوي

100049855وقف خير لطائفة الروم االرثوذكس

102326علي رحيل البدوي

254183عدنان فؤاد ضناوي

733721شوقية محي الدين عويضة

743558جازية خالد مصطفى

934442مصطفى محمد بدوي



1512978عماد محمد البدوي

48511ميساء رياض الصمد

290939مصطفى عمر المعرباني

703275فؤاد حسن مسعود

759904حسام عمر معرباني

893650ابراھيم علي العلي

41556مصطفى فواز غالب نشابة

49680مصطفى عبد الرحمن قندقجي

560231فيليب اديب سالم

726400محمد فخر المصري

761588وقف عبد هللا احمد غازي

1017466محمد بسام عبد الفتاح ھودا

44183 جورج قوزما دميان

187753ليلى عبد الغني مسقاوي

267867عبد اللطيف محمود مخلوف

315799بدر احمد مجانيني

430142ھدى كمال الدين سلھب(عواضة)

434710فاطمة ھنا نظمي صيادي

466124جورج انطوان ابو خليل

526263ماري نقوال الكك

647934احمد محمد عمر شحاده

717542منى رافت ضناوي

البيسار 719762سعيد .

731802طالل محمد ھاشم البابا

734977فيصل زين الدين محي الدين

981627محمد مصطفى الكحيل

1274009محمد سعيد مصطفى مجذوب

1317076دانيا بطرس بطرس

1538192فادي مصطفى خالد

1552394فادي انطوان ابو خليل

769763عبد العزيز علي شعبان

1396985محمد عبد الرحمن شميط

43461عفيف اديب يزبك

60523فاروق ھاني حمامي

729642اسامه محمد الحداد

730454توفيق اديب يزبك

730510اميل اديب يزبك

751177فايزة مايز مقدم

761867زياد عبد الستار صرموط

796301شوكت حسن يوسف الشيخ

839676عمر حسن ابراھيم

733329وقف كنسية السيدة للروم االرثوذكس

743474زھور احمد الجندي

746749محمد نبيل احمد العقاد

1561612خضر نديم حمود

42421امال يوسف الشربجي

761573محمود احمد ناصر العثماني

1360899محمد احمد قبعيطه

216290سعد هللا احمد جبر

266278علي خالد دياب

698022حسين محمد ديب



706804محمد نديم الرافعي

1180465ماريا عبد الستار ضناوي

735889جمال محمد العبيد

766250محمد عبد الستار موسى

784854محمد بدر حنون

790833محمد عبود كنج

1133139ابراھيم محمد علي العز

1311049فؤاد سھيل اسبر

1311057محمد سھيل اسبر

1581714سمر مقبل كبارة

223591شوكت احمد قمر الدين

265377علي سعيد شوك

745265زياد حلمي العرجا

771368حسن سعيد محمد

254619خالد خضر صبح

761695حسين عبد الرحمن الصوفي

782817فھيم محمود كريمة

611894خيرالدين اكمل الخربطلي

756027حسن حسن حميدة

780692عبد الرحمن احمد زريقه

1211094جوزفين ايالن بولس الخوري عبود

100046589ورثة سميا رشيد درنيقه

278641نصوح توفيق الجمل

341913وسيم عبد الغني قبيطر

342094ايمن عبد الغني قبيطر

730816اسامة عبد الغني قبيطر

734621طارق نور الدين مسلم

734636خالد نور الدين مسلم

739120وليد نور الدين مسلم

59848أحمد  محمد  عياش

59848فاروق احمد عاصم فتال

136839رياض قاسم الصمد

619817عبد الرزاق محمد سعيد اسوم

627772امين احمد الناغي

740252ناديا عبد الرزاق الفنج

756606فايز نور قرحاني

1518791محمود احمد مرعبي

39595سعيد عبد القادر علم الدين

41212قاسم اديب بريش

41212قاسم محمد اديب بريش

41559معن عبد الرحمن دنكر

779341بديع كامل البيطار

122805عبدهللا محمد دياب

151956محمد محمود وريدة

265302مصطفى جابر عجاج

742699ناظم سعيد عويك

1025110عليه محمد رشيد ميقاتي

1515667راجية بدر الدين النجار

261446محمد صباح عبوشي

743229حياة محمد حسن ابراھيم محمد حسن ابراھيم

747295عبد الستار محمود عكاري



766006روعة حبيب كلستيا

782132توفيق سعد الدين زريقة

272977جمال أحمد عبيد

277916سالم احمد عوني ھاجر

773545يمن بھاء ملك

1444379سمير ناصر السيد

1507225فايز محمد ناظم عدرة

131002عبد السالم عبد القادر عبد الرحمن

748186عفاف محمد ضاھر

1572287عبد العزيز مصطفى شما

2485346كاظم صالح خير

646987ابراھيم عبدهللا ملص

649723غنوه شفيق شرمند

731582فاطمة صبري حدبا

43665عبد الرحمن سميح الثمين

575051محمد فؤاد الشھال

750882معزز سعدهللا بارودي

777617عبد الوھاب محمد عبد الحي صھيون

40015عبد الحميد محمد النمل

43869ايالن فالديمير االيوبي

268333احمد مصطفى البيروتية

277359ملكة بشير السراج

304166عبد الباسط محمود درويشة

426354بالل عزمي البدوي

746794ناديا محمد حلمي السنكري

755675محمد جمال عبد الستار ضناوي

770625منى محمد عدرة

1311621ميرفت رياض البكري

1510666نھى عبد القادر يحي الشھال

1543327أنور رباض االيوبي

1663621احمد نزيه عارف عبد لطيف

279204مصطفى فايق الدندشي

889299ھدى محمد علي طبال

100048341وقف الترجمان في طرابلس

100049030بسمه  عدره

51220مظھر محمود خضر

107591محمد سليمان المصري

199071حاتم سعيد المصري الشعراني

226822عبد هللا محمد عدره

750466سوسن محمد وھيب غمراوي

780423ناصر خليل الكردي

860489منذر عبد الحميد معاليقي

1170199عامر محمد فتح هللا

1170341محمود عز الدين ياسين

280390محمد خالد العثماني

698494حسن علي العلي


