
رقم المكلفاسم المكلف

783952مصطفى احمد فيتروني

215206إبراھيم احمد الحاج

245497محمود محمد توتنجي

485205محمد حسين شندب

730061وقف جامع الكبير

1576069كميل امين بربر

1576092منير امين بربر

38518شوكت عبد الستار غمراوي

106695محمد احمد عيتاني

134599حسين شكري حيدر

596034وليد محمود البدوي النجار

733809فتحي ھاشم ابو خضرة

740342عبد القادر وديع السبع

739218نجوى احمد الزھر

41874وحيد الدين احمد علي

740422فاروق علي القبوط

731014مايز محمد المصري

734002احمد سعد هللا القرحاني

12206شركةالبنيان المضمون

1527923رياض واصف الحلبي

210297احمد عزمي المصري

215275حازم محمد مرعبي

770659وقف جامع طيالن

كرم 242866جميل يوسف.

136365احمد جالل سالم قلموني

650945ريم محمد جراد

770765سالم صبحي الملك

1098256باسم احمد غانم

1125285نزيه محمد بدور

1331322مصطفى رامز حبيب

41864عزة ناظم مظلوم

45296ماجد بشير االسعد

241299محمد مصطفى الّصمد

دبوسي 276699محمد أحمد.

1120926كامل محمد ونوس

170335وھبة يوسف رضوان

626784دعد فھيم كفرسوسا

626784وعد فھيم كفر سوسا

730917احمد حسن عبد الرحمن

734372حنيفة فھيم كفرسوسا

734392منى فھيم كفرسوسا

753597محمد باسم الجسر

757854سميح عبد هللا الضناوي

550627عبد المجيد عبد القادر. دبوسي

791925طالل محمود بسام الفاضل

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



272910مصطفى محي الدين جمال الدين

1266617عبد الرحمن ھيثم المقدم

749033عباس عمر طليس

184433يحيى مصطفى الشحروق

1302014مصطفى علي سليمان

329709احمد سعيد فواز

356531رامي احمد منال

273921صفوان حسن المسدي

149183محسن ابراھيم صالح

738299اسامى وجدي ارسالن

84982معن عبد الحميد كرامي

272212محمد مصطفى شعبان

664321ايميلدا بيا اميل طعمة

732218فكتور ميخائيل حنا

756798وسيم محمد صفا حمزة

43723وليد عبد الحميد كريمة

227222كنعان عبد اللطيف حمزة

1094307مروان رضوان كمون

237218غسان محمود عبد الكريم

858388بسام درار بضن

306177حازم حسن البقار

655340عبد الوھاب سعيد خضر

1061143بالل محمد شاكوش

211841خالد احمد طليس

745044مالك مصطفى كمال الحموي

784530خضر عبد الرحمن زريقة

580409خديجة ابراھيم المقدم

56533محمد احمد المصري

210506رامي محمد صفا حمزة

760373بشار محمد صفا حمزة

1513126امنة احمد البدوي

272396فاروق محمد العش

697808دريد عبد الرحمن الكنج

697808دريد عبد الرحمن كنج

215536صادق عبد الواحد غمراوي

783031حامد احمد درويش

2115099محمدعلي مصطفى احمد علي مصطفى الكوراني

419493ابتھاج محمد االحمد سليمان

226606غسان عبد الرحيم سبسبي

1E+08عصام  المصري

49802محمود محمد صوفي

277983محمد طارق عبد المعين بغدادي

293086بسام عصمت جبخنجي

273363رياض احمد خالدي

550503رنا عبد الرزاق الحجة

794951محمد حسن يوسف الشيخ

1047515محمد حسين الجندي

60360فريز مخايل الشامي

270724محمد عزمي زيتونة

270724محمد عزمي محمد زيتونه

730825ابراھيم يوسف فياض



271666صبحي رياض الحمصي

313333جودت جميل الضناوي

82364عبد الكريم عبد الرزاق ميقاتي

41206محمد نبيل عبد الغني عقاد

1095463مصطفى محمود السبيتي

732135عمر شاكر الملك

39236محمد قدور غنيم

746601محمد فاضل صابونة

1E+08مكلف عن العقارات المكتومة  

728724غسان سليمان فاكھاني

640589ناظم محمد سعيد منقاره

748701رجا احمد الريس

1131592عفاف عبد الغني بغدادي

588429فاطمه بشير االسعد المصري

795136احمد محمد حسين ھرموش

890280محمود محمد الترك

49022عبد المجيد رشيد غمراوي

1189390محسن بطرس فرح

510126علي محمود سعد

266008محمد بدر علي ايعالي

280183فضل حسين غمراوي

784696اوديت نادر قليحة

223695احمد فيصل البقار

278142مصطفى عبد الستار التوم

738097علي محمد عجمي

784379كمال احمد حميدان

527025زياد محمد احسان شميسم

52314غسان حنا جمل

695388احمد علي سليم السيد

734750مجدي عبد القادر الضاني

772953كامل عمر الدھيبي

يوسف 630302محمد حسن.

1016398وقف مدرسة الخوري سمعان المعلم

760461محمد بدر محمود حسين الحصري

740060عبد القادر مجدي الضاني

740091محمد سعيد مجدي الضاني

733488انور انيس الحاج

576038شركة شھال للھندسة و البناء (ت ب)

42412خالد احمد مراد

562228احمد محمد شاكر

768590غادة علي كرامي

42469جواد للمقاوالت والتجارة

602964بسام احمد توفيق حجازي

41993ابتھاج محمد فائق الجمالي

758765فلورانس بيل توفيق معتوق

223405زين منيف حبيب

340440غزوه عبد الھادي ھالل

748038عبد الرحمن صبحي العقاد

612945محمد نزار المصري

758697نجيبة علي جعفر

316110محمد خالد المصطفى



1320463فدوى خير الدين عبد الوھاب الھندي

738339فوزي كمال القلموني

757070غازي مصطفى فوز جباضو

1568385كاظم سعد الدين التكريتي

40590فاروق محمد جنيد

864500جوزات بشارة بغدو

1021679الرسالة اللبنانية لالباء الكرمليين

747156امين حنا زيدان

1377822محمد حسين العثماني

279184اسماعيل عبد الحسن خشيش

764377مخائيل بشارة بيطار

272983جمال خالد المصول

1083733يمن عمر كرامي

744369احمد سعيد بكور

1123817علي محمود نجم

1038185االمير منجد االمير حسين االيوبي

243269عبد الكريم محمد محمدعبد الكريم الحسن

50133مي حنا سعادة

84800مصطفى كمال عبد الحليم مصري

757386سعيد محمود طراد

1219802جميل محمود كرامي

59701عمر محمد فضل التلي

43999عبد الحميد الحاج علي الحلبي

230523اسمھان علي ويزاني

230523اسمھان علي ويزاني منصوري

752914توفيق اديب عبد الواحد

234457عماد مصطفى الزعبي

775840احمد كامل الخير

975203شركة طرابلسي العقارية

602810خالد مصطفى الكيالني

560598محمود عبد المجيد المغربي

759588زياد عبد الحميد البابا

743630اكرم توفيق عويضه

83820نديم احمد ملك

247554محمود احمد البدوي

753563عبد القادر صبحي الحداد

739123احمد شوكت محي الدين جمال الدين

733530احمد حسن خضر مصيص

261461عثمان محمد االديب

257072طارق سمير المالطي

749899عبدو ابراھيم خضر الحلبي

759846تاريز ميشال اشرم

1590695سعيد احمد درويش

778316ناظم درويش علي المصري الشعراني

745146مصطفى طالب عيد

752928منذر احمد نشابة

1606762مصطفى سالم. بركات

41766احمد طه ميقاتي

276866زياد حسن البدوي النجار

787846ابتسام سليم محمد

430528رضى نظمي الصيادي



1146685الرھبنة االنطونية المارونية

733532محمد فؤاد فتال

782489عامر احمد ملص

1205631مروان راسم العبدة

رضوان 734839احمد خالد.

737943عبد هللا فھيم كفرسوسا

760667حمد محمد شاكر

779018احمد علي عرابي

756426جاد رمزي حبشي

1E+08مقبرة اسالمية بتوليةاوقاف اسالمية طرابلس

134478علي عبد القادر كمون

316121عبد الحميد محمد سليمان

1157689بالل عدنان شميسم

439634حسام احمد شھال

613077طارق احمد شھال

42209خلدون سليم الشريف

60540عزمي ناجي المصري

261463عبد الستار سعيد خضر

1385461سالم أحمد عبدو حبوس

2043345غالب محمود مصطفى

750266عزة حسن ابو بكر

677298انعام محمد توفيق ضناوي

1257566نھال سركيس الدريبي

489762زياد احمد الشھال

730873محمد جميل بحيري

50560عبد الحميد عبد الرحمن مسيكه

1076241حسن خالد علم الدين

774572وقف مسجد الدبھا

456078بسام محمود حسون

560606محمود محمود المغربي

560618عبد المجيد محمود المغربي

1240552جمال مصطفى الخالد

219799سليمان مصطفى عز الدين المصري

45055امينة عبد السالم الحلبي التوم

759095سوسن فؤاد شريدي

783269سميحة خالد علوش

761129محمد فيصل محمد قطريب

655350سعيد يوسف كميل

806510مطرانية طرابلس المارونية

529548محمد خضر المصري

1E+08وقف جامعي التوبة والكبير دائرة االوقاف ا

729793صالح احمد االيوبي

171712غسان ھشام المير

615580محمد اسماعيل مناساكي

279877عبد السالم علي محمد درويش

764843خديجة محمد قبوط

764853علي محمد القبوط

44175جمال رھيف الحمصي

212768حسين بشير مرعشلي

279137احمد يحي البقار

45338بدر قاسم الحموي



740403احمد عبد الغني عقاد

1312845عبد اللطيف مراد مراد

731175وقف السينودس االنجيلي الوطني في سوريا ولبنان

579239محمد ديب الرطل

223398جميل ابراھيم حمودة

743367عدنان مصطفى االشقر

1498044صبحيه خليل الحولي

48572بلقيس كامل غالييني

1357282سارة ليان توفيق دبوسي

322415وسام رشيد جباضو

278048محمد غازي الفوال

740390ھالة مصطفى الجندي

266123محمد احمد سكاف

245674طارق مصباح ضناوي

281096الياس حنا المقدسي

701985وقف كنيسة السيدة للطائفة المارونية

757953رنده رمزي عدره

187541اوجين مخائيل جمل

278880مصطفى حسين الجمال

732217احمد زھار مصطفى افيوني

776353انطانيوس باخوس يوسف نھرا

784390خالد مطر علوان

748816منى حسام الدين رمضان

44646عبد الستار احمد التوم

227186احمد نديم محمد سليم سبلبل

39395عبد الحميد خضر رجب غمراوي

246275دعد عبد القادر دبوسي

136390محمد كنعان سالم قلموني

732998محمد واصف فتال

755476محمد بدر عثمان الجندي

743291جمعية مار نقوال الخيرية للروم االرثوذكس

344638عبد الحميد فاضل غندور

732689عبد اللطيف علي غمراوي

201028محمود محمد السعيدي

731427محمد الحاج علي الحلبي

712189حنيفة ناديا احمد الرافعي النبھاني

729702عبد القادر عبد السالم نعمان

160455بسام محمد حسين البدوي

263608عصمات عزت ياسين

263608عصمت عزت ياسين

577325سھى عبد الغني قبيطر

60412عبد السالم طه مرحبا

755896محمد كنعان قلموني

295447عمر محمد عمر مرعي

250060وقف طائفة الروم االرثوذكس

41098فيات نعيم النجار دبوسي

682679علي محمد طليس

373521توفيق ياسر دبوسي

678552فاطمه محمد حسين دعيبس البدوي

735153فاروق عمر قاسم

193266محمد علي مصطفى عبود



742625رتيبة احمد حمزة

61403عبد الفتاح توفيق المصري

770566نبيه محمد صفا حمزة

35711عبد الرحمن محمد ريداني

1084719دارين جوزف عواد

131204خالد عمر كرامي

247812احمد جميل علي

74187ھيام زھدي ملحس

279957ماجدة محمد درنيقة

332436وليد رشاد الحلبي

296339حسين محمد حسين البدوي

270666عدنان محمد مھدي

272496مصطفى محمد جبر

علي الحلبي 45031محمد.

770007نقوال جرجس الجالد

821819ابراھيم محمد كامل ميقاتي

267767ياسر توفيق دبوسي

780455توفيق محي الدين علم الدين

101282ھدى رشدى االحدب

283362احمد عبد اللطيف حمزة

39118جودت عبد الستار غمراوي

754585احمد سمير ھاشم الداية

1141488غزوى فؤاد علي ديب

39421يوسف خضر غمراوي

35555اسماعيل عدنان شميسم

938091ملك جامع بيت ايوب للطائفة السنية في بيت ايوب

52312محمد عارف محمود دبوسي

655713بالل رياض الحمصي

218370موريس حبيب فاضل

321151محمد احمد شوكت الشغري

739891عبد السالم احمد الرطل

612976محّمد حسن حمزة

1E+08وقف جامع التل

559565محمد رشيد رأفت ميقاتي

730625غازي احمد دبوسي

763772ابراھيم كامل ميقاتي(ورثة)

1E+08وقف طائفة الروم الكاثوليك في طرابلس

44665احمد عبد الستار التوم

732707حسن بشير مرعشلي

205568عبد المجيد محمد حداد

732700بدر شكري شندر

742250وقف محمود السنجق

46775عبد هللا طالب نعماني

193685كمال عبد الرحمن العبيدي

744272جالل عبد الرحمن عبيد

744298ھاني عبد الرحمن عبيد

675415حبيبة مصباح عدرة

43963نصر محّمد خضر

103817شركة االستثمار للسينما واالجھزة السمعية والبصرية ش.م.ل

601661احمد احمد جمال عويضة

44568طالب محيى الدين نعماني



556837حسين مصطفى غمراوي

40891احمد عبد القادر قمر الدين

744284خالد عبد الرحمن عبيد

341530انس عبد الغني قبيطر

747862احمد عبد القادر الھندي

301066محمد أحمد محمود الحولي

735529حسن زين الدين زيلع

734940سعدهللا محمود منقارة

768275محمد ناصر عبد القادر الحلبي

269996ادھم رصيف توتنجي

44692عبد القادر عبد الرحمن شفيق مجذوب

779605محمد سالم مصطفى علم الدين

1579588عبد االطيف صبحي ملك

1E+08مشترك بين كافة االقسام المفرزة ‐ طرابلس

718918مرام حفظي يعقوب

729544غسان عبد الحميد دقناش

261755يوسف محمد ياسر العبد

394284نجوى عبد هللا االمين

41555خالد ياسر دبوسي

41965محمد منير الصوفي السكري

44585طالب احمد طليس

169317ياسر بشير يمق

744308جمال عبد الرحمن عبيد

210225سيف الدين حسين زود

40829فھد احمد طليس

731509ھالة صادق زودة

564345عبد الرحمن احمد دنكر

210222محمد حسين زود

155791احمد ماھر بارودي

1174504معتز عبدالقادر مقدم

40990عبد الناصر فؤاد غازي

340580يوسف قسطنطين حنا العيناتي

1390903فواز عبد القادر بطحيش

744277حسان احمد غازي

834785سھيل جميل الماضي

370469محمد محمود شعبان

300812عبد الرحيم طاھا الدھيبي

48328سھام محمد عادل البارودي

555056عبدالكريم زكي عثمان

41946الياس ايوب أيوب

2812914محمد عبد الرزاق مرعب

174541علي محمود نجم

266127عمر محمد ناصر

1122110محمد قاسم عياش

42454عبد الجواد سعدو الشيخ ابراھيم

756960انعام عز الدين اسماعيل

12224شركة عقارية لبنان الشمالي

750383موفق محمد سعيد السباعي

743777محمد قاسم شحود

185646وسيم محمد اسعد سنكري

49485مصطفى جميل شعبان



725194رافت احمد عاصم فتال

61591ھاشم عبد القادر ابو لبدة

743832ميشال اسبر كرم

743837ماري ابراھيم سعاده

633480الدولة الفرنسية ‐ وزارة الخارجية

1513560محمد غسان صبحي الملك

1887749ممدوحة محمود عشوش

44686محمد علي سعادة

301235رفيق محمد ديب مكاوي

740944جان طانيوس كليب

876823وقف فقراء دير قزحيا

1226591فاطمة ضحى عبد الرحمن مسيكة

101292ممدوحه عوني االحدب

101295منى عوني احدب

167271دينا عوني احدب

737766محمود كمال الدين سلھب

783639حسين حسن احمد سكاف

785526كامل مصطفى سكاف

84284فواز محمود سبسبي

84288فيصل محمود سبسبي

41649محمد محمود توتنجي

232859ماجد محمد غانم

767406رشاد مصطفى زغلول

261711احمد عبد الكريم يحي

22االدارة اللبنانية ذات المنفعة المشتركة لحصر التبغ والتنباك

41530خلدون حسن نجا

47518احمد سعد هللا شھال

44391محمد سعيد غالييني

طرابلس 171443جمعية التربية االسالمية ‐ مدرسة االيمان االسالمية ‐

1378687خديجة مصطفى عواد

1529549انطوان يوسف بلعيس

200375سعاد مصطفى عزو/ الغفري

48457اكرم ابراھيم الحلو

860851وقف الشيخ محمد الشالح

1486729شركة أ.ب.ث القابضة ش.م.ل

223701عال منح عدرة

720632ھدى رشدي احدب

735507رشا ابراھيم حمدي فتال

746782خليل محمد عبدة

82808محمد سميح احمد توفيق حلواني

768874انعام رفعت الحالب

43843محمد مصباح عوني احدب

673579الجمعية الطبية االسالمية

605691مرعي عبد اللطيف جمال

43863عبد الكريم عوني احدب

648188عبد اللطيف محمد طبوش

106603نادي نورث ھافن

764771جرجس انطانيوس ميس

178150جمعية مكارم االخالق االسالمية

754833جمعية رعاية االطفال

12835شركة الشمال السياحية (الناعورة) ش.م.ل



3518بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل

1E+08عماد  نصر وشركاه


