
رقم المكلفاسم المكلف

698494حسن علي حسين العلي

العلي 893613حسين علي.

730929الياس نسيم قمر

741153مسعودة محمد تابت مرعب

754699فدوى عادل درويش

756394عبد القادر مروان قصاب

847345خير الدين محمد بردوع

39364عادل محمد منصور

691240محمد سعد هللا بارودي

747235سعدهللا واصف فتال

759979محمد ديب عبد المجيد حسون

817427خير هللا عبد هللا المصطفى المرعب

666133نبيل غصوب االسعد

704866ميم محمد شطح

795092احمد خليل عيد

796204جريج يوسف طنوس

262825عبيه شحاده الشياح

780536محمد محمود سكاف

1128768دائرة االوقاف المظبوطة في طرابلس

171915شركة سالم لالدوات الكھربائية

421065فضل احمد بكور

730758عبد المجيد سعدي عدره

976277رياض محمد علي عبود

1492797ضحى احمد محمود

1509929واصف احمد غمراوي

280128عبد الحميد احمد الشيخ

731462ندى البدوي النجار

1E+08وقف طائفة الروم االرثوذكس في الميناء

744000جورج حنا عايدي

129008فتحي محمد علي حموضة

261645عصمت محمد علي حموضة

279080احمد عقل ابراھيم

751514ليلى عزمي ميقاتي

775878يحيى وھيب توتنجي

شاھين 806690نعيم جرجس.

1133147محمد عبد اللطيف العكاري

ملحم 1768040ملھم زكريا.

618898احمد حسن الكردي

754820احالم محمد االيوبي

803984تھام علي الحسن الحسن

601948زياد فؤاد مسعود

759186علي محمود محمد ھوشر

760745جميل خضر اللبابيدي

782936محمد بشير محمود الناظر

1529529عبد هللا علي الشامي

1584708عمر احمد الشاني بطش الشامي

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



92061محمد ابراھيم دلباني

194246كمال محمد صالح الخير

215409محمد اسعد يوسف

268535مصطفى محمود سليمان عليشة

268535مصطفى محمود عليشة

1515933حسن محمد درويش تدمري

1548938جومانه صبحي مختار

43804رضوان محمد عدنان االشقر

1131114عبد الجواد محمود ديب

83894شركة رفعت الحالب واوالده

216799منذر محمد عدنان البكري

الشيخ 433914علي محمد.

734738كمال محمد الشيخ

813252علي سليم وردا

952070احمد محمد علي الشيخ

1521430عمر محمد علي الشيخ

273827احمد رشاد الحلبي

619347ثريا مصطفى ابراھيم

759857محمد ماجد الحموي

766564مراد عبد الكريم المراد

49640ابراھيم عبد المجيد صباغ

49862مؤسسة حمد محمد عجاج للتجارة

757588محمد غازي عباس

771684مالك عبد الكريم الشعار

145135يحيى فاضل غندور

278397رامي يوسف الحاج

481607احمد مصطفى المصري

743318سلمى ابراھيم المصري

760293بسمة فؤاد كنعان

770060وقف محمد النوري

1133015عائشة محمد فيصل البقا

1135295سامي علي الضيقة

1E+08ورثة جبور موسى القبو

1E+08موسى  خريس

243529زكريا حسن الصمدي

304761احمد فھمي شيحا

1272854محمود محمد صقر

1110939علي احمد الماروق

301233ناصر جميل الضناوي

432376مھاب ناصر غازي

711029ناظم محمد نور

771826فوزي درويش الراوي

777585ناصر مصطفى صوراني

835213سمير رشيد ناجي

187850عبد المجيد عبد الرزاق ميقاتي

291920عبد هللا فاضل صابونة

729122محي الدين محمد مصباح االحدب

730522فؤاد عبد هللا طرابلسي

571988ھيثم عبد الغني السنوسي

763565محمد سالم ناصر السيد

764897بدري النعمان برجاوي



778046عبد الناصر احمد ھاشم

1202025نزيه حسين احمد

1582914نور الدين عارف عبد اللطيف المصطفى

187851سعد هللا عبد الرزاق ميقاتي

741473عزه ناظم غندور

745253جھينة محمد بصو

759390عائدة سروخان طاھر

764137محمود عبد القادر الصيادي

1485757سامر احمد فوزي علم الدين

734572محمد صالح الزعبي

748213محمود محمد القرق

2619353أحمد محمد حيدر.

766390احمد رضوان مولوي

1272650ليلى عبد الحفيظ مولوي

1E+08ملك  الرافعي

729968احمد نعمان توفيق نحاس

742613خالد احمد عجاج

770590ھناء رشاد الحلبي

82298بشار عبد هللا المصطفى

293061شركة بالل قاسم و شريكه

731004منتھى احمد جابر

744800فؤاد اسعد البرط

936270سمير غالب االسعد

961017عامر عمر عباس

735751جوزيف ميشال سعادة

778354عادل محمد اغا رعد

796558علي محمد الحسون

1E+08خليل  عبده وشركاه

40994رشيد احمد راسم الفري

257362اديب محمد علي كروم

266313ابراھيم علي أبوداوود

325460ناجي وليد صبيح

409415ھشام الحاج محمد بدر غانم

730307غسان محمد المجذوب

1549306عليا محمد الزغل

646095محمد علي العموشي

1291947وليد احمد روميه

597361كميل ايليا عبود

742852ختام محمد كالو

781795ياسر محمد ميناوي

1126126محمد عبد الرحمن ابو عريضة

89646علي فوزي ياسين

187885نزيه احمد ملك

208443احمد فايز عبد القادر الخير

208450مايز عبد القادر الخير

731632محمد وھيب علي غمراوي

755825باسمة احمد الحلبي

756337حنان احمد عيتاني بارودي

765851محمد نزيه خالد ناغي

1725089تيسير محمد عزت محمود

1561843عصام خضر مروان برغشون



44480يوسف محمد غالييني

733031فاطمة الشيخ عبد الرحمن الم المحمد%

762520خديجة احمد البب

90544عبد الغني محمد بشير االبيض

4669شركة السالم للتامين واعادة التامين ش.م.ل

45589رضوان محمد رياض معصراني

550662وفاء فائق عبد الوھاب الھندي

508359فاطمة محمد بدوي

585220لبنان مصطفى قمر الدين

789698زياد واصف كباره

1199926محمد سويدان سويدان

212415طارق مصطفى زياد كرامي

696314محمد حسين الرفاعي

265952ابراھيم احمد  المصري

279223احمد محمد  عبيد

705009محمد جميل عصافيري

743884محمد  رضوان عبد السالم كبارة

1125993عمر خالد الرافعي

258936خالد علي عموشي

270154ماجد عبد الرحمن الخير

856628محمد ناصر ناصر

787066محمود عمر المير

889835ديب محمد جبالوي

271046احمد حسين امون

569922احمد محمد مرعي

741050محمد بشير فؤاد قرانوح

749187انيس يوسف عبود

743471ريما احمد الجندي

640288لودى انطوان ناصح

640436فيكي انطوان ناصح

721787عبد الكريم انور عباس

734277فاروق عياش محمد  حسين لعلع

784224محمد جمعة مصطفى غمراوي

826018عصام عزت علي درباس

387190محمد فتح هللا الشيخ احمد الزعبي

749209حسن محمد ديب طه الجندي

82939عامر ھشام غانم

214775منير مجدي بقسماطي

215153عمار ابراھيم الفحيلي

261589سمير محمد فتفت

759803ملحم عبد العال ملحم

1509952ناتاليا فالدميير شيرباك

237239ھشام سالم دبليز

302031احمد جميل شما

621205محمد صديق ھوشر

743196حزب هللا مصطفى سھيم شعراوي

1E+08فوزي  مطر

754639منذر حسن نشابة

759441محمد خالد خالد عبد الكريم

1385458شيرين أحمد عبدو حبوس

1385460خديجة أحمد عبدو حبوس



241803علي احمد عرابي

751052بارعة رشاد بيسار

761345علي خضر ياغي

272306طارق مصطفى عاصي

276475حسان انور عباس

290035خالد محمد اسعد الحامدي

609911بارعة محمد جبر

727419محمد منير حداد

737068رشاد عبد القادر صبيح

749262رنا محمد علي الحلبي

750028محمد عبد الحميد العبلة

755653فاطمة نزيھة عمر ضناوي

759896مازن محمود داالتي

760767احمد اسماعيل الصمد

781406حسين توفيق اللقيس

785377توفيق محمد سميح حلواني

960395ھدى عثمان عرابي

1103184ھدى الياس حداد

1178718احمد خالد الشيخ طه

1178734ھال محمد امين

1457143منتھى محمد درع

1524961شاكر محمود مصطفى

494933محمود حسن عيسى

729634بالل محمد الحداد

780813وحيد احمد الحلو

460779طالل محمد مظلوم

43899محمد مصطفى الصوراني

729680محمود الحاج محمد عزيزة

760393خالد يوسف درويش

764232مصطفى عبد الرحمن حبوشي

1548051ضحى خالد الحاج اسماعيل

566712امير رباح عنتر

144006بدر محمد شحاده

274875نعيم احمد فران

680971يوسف وجيه ياسين

770095صباح طالب الغزال

788995عبد القادر زياد عبد السالم مجذوب

792683جواد سليم كرم

247829رامي محمد شراقية

729493طارق محمود دبوسي

178798موفق احمد العثمان

1383069حسين حسين الحميصي

231980جمال محمد عثمان عرب

624613احمد شفيق الالذقاني

746931خضر سعيد مطر

756374ھالل عبد المعطي الثوم

930779صفوح محي الدين ناجي

128869محمد احمد حبيب

777931رھيفة عبد القادر طوط

780103محمد احمد غمراوي

560611نبيھه محمود المغربي



579454واصف احمد طواشي

100527محمد محمد نزيه كرامي

680992محسن علي عيد

688106عمر احمد عراج

299186امين محمد بارودي

767343باسمة عبد الستار سندروسي

1709553فواز عبد القادر ھوشر

41678محمد وليد عبد المجيد غمراوي

53275مروان يعقوب بواب

280467محمد ديب ھاشم

754477طالل ابراھيم بارود

260805سميح طه حسون

743494محمد عبد الحميد عباس

753945ناصر حسين وھيب

754003فواز سھيل الشعراوي

924415ربيع محمود المير االيوبي

52354جورج اديب البرجي

502032محمد علي المصري

662665فائز وھيب البني

730548محمد عبد القادر محمود عوض

732935بدر علي الصمد

755067رويد رفعت الحجة

1397321صالح احمد الديراني

1579820احمد خالد ياغي

1E+08عفاف  نابلسي

279653رافت مصطفى مسلم

780335محمد محمود الجمل

628869صالح عبد العزيز حسون

690147شفيق احمد الالذقاني

55657جوزيف الياس عبد النور

280371محمد فادي عبد الحميد جباضو

662848مصطفى كمال محي الدين العيلة

687126محمود حسين زمزم

750179احمد يحيى علي البقار

1356666احمد محمد حيدر

760793محمد ھشام احمد خالد بغدادي

271580عبد الرحمن محمد سعيد الفوال

727890احسان حسن ھاجر

1263628محمود احمد ريداني

232040محمود احمد  حسن

730422عبد الرزاق خالد الحسني

730828بالل فوزي طالب

735849جميلة محمد الصباغ

750046ھناء عبد الرحمن مسيكة

764512حنا اسعد دنيا

1E+08عبد الرحمن  الدھيبي

890488جميل محمد ديب شحيطة

768986صالح مصطفى سعد

87192شفيق رشيد سركيس

214107رشيد محمد عثمان

939500محمود حسن عبد الرحمن



1105340عدنان حمزة فطايرجي

1617364عبد الغني محمد فوزي عبد الوھاب

734492يوسف عبد هللا اسحق

1865612محمد اسماعيل سليم المقدم

278607ياسر محمد امين قنطري

730790غسان نشات عدرة

40558ھدى محمد نشابة

41528صيدلية الروضة ‐سحر عبد السالم ھيكل

581628سامر طه حسون

708726محمد حسين العرب

743577منذر فايز الدھبي

780100ربيع مصطفى فواز نشابة

811738رھبانية االباء الكرمليين في لبنان

1518485يوسف عزت خريس

205217تحسين حسن ھاجر

48727علي مصطفى عيد

محمد طليس 261513علي.

279928عبد اللطيف عبد الجليل غانم

574293مصطفى كمال شفيق الالذقاني

740913حليمة حسين شاكر

784172حسن سعيد العويك

41710عبد الرزاق محمد فخر المصري

113620جوليا الياس حالحل

261880وسيم محمد عصام الجمل

276112احمد عثمان االيوبي

689189رياض علي عالوه

714223ملحم ابراھيم االسود

714246بسام ابراھيم االسود

714396رامي ابراھيم االسود

732507فاروق حسين الصمد

762977عيد عبد هللا االسعد

187730خالد ديب محمد الخالد الفرج

767367محمد طارق الفتال

261510عبد الكريم محمد طليس

712373عادل علي ابو شنب

750579عامر عبد الرحمن كنج

35686يحي عدنان شميسم

775642محمود زكي عثمان

46112محمد محمد ظافر الصيادي

46112

51691عبد الرحمن فؤاد قصاب

594942محمد سليم فالح

728794عاطفة عبد الفتاح حمزة

778502احمد مصطفى الظنط

668528يمن توفيق نجار

1261008بالل يحي الحاج عيد

51461محي الدين محمد سليم الحلبي

736521محمد عارف دبوسي

756042براق عبد العظيم الجزار

45274ھويدا طالب اسعد

759735فاطمة صباح عبد الرحمن مسيكة



42353محمد انس عبد هللا نديم الجسر

741960فواز محمد اديب المير

44363اسامة محمد غالييني

49168عبد الكريم احمد السيد

743595محمد مصباح الناظر

767273محمد خالد بديع صيداوي

277286محمد نديم عبد الستار غانم

778173ھيام ابراھيم ھيكو

406931كلودات عبد هللا الشماس

752405نھاد خير الدين نيكرو

1173802عامر عزمي حداد

1579484ھندم زوجة عامر حداد فھمي حمصي

1594630مصطفى سعيد زريقة

748707سھيال نديم الحسن الرفاعي

1E+08وقف المارستان (متولي عبد الحميد شبلي)

766279محمد سعيد البابا

743010عبد القادر حسين قره علي

784900محمد احمد ريداني

619118مارينا وھيب نقوال النيني

619118مارينا وھيب نيني

744305مصطفى حسن العرجا

747442واصف سعدهللا الفتال

784437نوال ھواش وھبة

41581ھيثم سمير المصري

151905الصليب االحمر اللبناني ‐ طرابلس الشمال

675812فاطمة ابراھيم عمر شحادة

734823عبد المجيد عبد القادر دبوسي

1354444محمد عبد الكريم صافي

42139رأفت عبد الفتاح العيتاوي

212242فادي منير المصول

566759نور النھار محمد انيس العريف

566769محمد علي محمد انيس العريف

613070 أحمد حسن حمزة

613070احمد حسن حمزة

797975محمود محمد سعيد طراد

1326150محمد خالد الشريف المرعبي

1570714محمد سعد هللا طرطوسي

761086فوزي احمد الصمد

احمد الدھيبي 783393قاسم (متوفي)

695427عبد الرحمن محمد جردي

729766مشلين محفوض محفوض

42013ثناء رفيق فتال

60518عبدالسالم احمد عياش

450467محمد مصطفى الحوراني

615444ديب مصطفى المصري

784326صالح قاسم سرحان

60515حسين عبد هللا ستوت

278418حسن انور عباس

279513عبد هللا علي البدوي

775379علي نظيم قدورة

757352صالح احمد شرف الدين



499904ندين احمد المير

1185488عبد الحميد محمود جابر

902803 غسان محمد اسماعيل

1514754جھينه راغب الحسن

42298خالد محمد جنيد

890661صالح مصطفى مرعي

731352جميلة اسكندر معوض

1480470حسن محسن عيد

291570حلمي خضر ياسين

740488فاروق شوكت الحميصي

576200ھدى محمد الحاج علي جنيد

85088ناصر اديب جروس

85094اديب نعيم جروس

778210احمد عمر زريقة

728513محمد احمد عضيمات

743718بشير صبحي المواسي

153006عمر عبد الحميد البابا

509050مظھر محمد غسان الزين

740370عصمت حسن محمد ابو بكر

749319جھاد محمد طبوش

739379جمال حسن الفطايرجي

796342خديجة عبد المجيد سلمى

770367احمد محمد حنوف

754874صباح مصطفى غندور

784408سعيد حسن سمرة

794768جمعية قرصيتا الخيرية

100215مريم سعد كباره

730463اكرم اديب يزبك

739132زياد نور الدين مسلم

40659راتب محمد جنيد

968000احمد حسين حنوف

569736نبيل عبد الحميد العلمي السبع

601204وقف الطائفة االسرائيلية في صيدا

751664عبد الكريم خليل الغريب

778967طنوس سعد غاضية

82954فضل احمد المقدم

912962عبد الھادي احمد الكيالني

935481حسن فھد السواح

215831ماري مصباح ھاجر

1166709منى عبد الكريم مرعي

664335سعد رشاد زغلول

732125اديب مخائيل بيطار

890054ساھر سليم الشريف

1185727احمد عبد الرحمن شعبو

100359نعيم عبد الرحمن اكومه

755969عزام ابراھيم قبوط

765803خالد حسين المغشوش

261392عائشة عبد الرزاق القصير

756128مصطفى سراج الدين احمد مختار نشابة

934344سلوى ابراھيم بطش

1311443نوفل محمد علي عبود



285069ممدوح عزت كانون

42333خلدون خالد المصري

299046نزيه عبد هللا يمق

712389عبد هللا سعيد الالذقاني

751944نور علي احمد عصافيري

760472عبد القادر عبد اللطيف الصوفي

778141سعدي محمد عرداتي

60222عامر اسعد ايعالي

685144عمر محمد برھان بركة

734748وھبي عبد القادر الضاني

754731علي يوسف شاكر

193180محمد عبد الرحمن عبيد

889429مھى احمد مختار نشابة

1038343عبد المطلب محمد بصل

49736عزت محمد نھاد كبارة

750374طالل احمد حمدان

760827احمد علي رضوان

972374بسام احمد عصام رحولي

786049صديقة ناصر االفيوني

786052سجعان بشير ناجي

260409محمد خليل حمود

252401ھادي محمد غالب المصري الشعراني

744301ھيثم محمد ياسر حداد

775774شادي محمد غالب المصري الشعراني

217115سامر ناصر المرعبي

737955ليلى عادل درويش

237321غسان برھان شميسة

576892ماجد طارق صھيون

741550عبد الحميد محمد عبده

742659جمال حسن نشابه

272295شكري عالء الدين قره ونلي

759192مصطفى سالم بركات

1893898وقف المركز الطبي الخيري بنظارة جمعية غوث اليتيم والمعاق الخيرية

732766خالد ناظم كروم

750689احمد طالب طالب

754250احمد محمد بديع كبارة

1126897ھنادي صالح الست

165307علي محمد خليل

187906مصطفى منير شاھين

741471افضال عبد القادر توفيق سبلبل

244853جابر مصطفى عجاج

461353حسن احمد عبيد

730900عبد الجواد الشيخ ابراھيم

813772رينا مصطفى زياد كرامي

226608عدنان عبد الرحيم سبسبي

292545رضوان محمد حسن نابلسي


