ﻻئحة الذين تقدموا بتصاريح عن الثروة سندا ً لقانون اﻹثراء غير المشروع
﴿ قضـاة عدليون ﴾
اﻻســـــم
احمد اكرم بعاصيري
احمد اﻻيوبي اﻻمير
احمد الضو
احمد رامي الحاج
احمد شحادة
احمد عيسى
احمد محمود
احمد مزهر
ادلين صفير
ادهم قانصو
ارليت تابت
اسامة اللحام
اسامة منيمنة
اسعد بيرم
اسيل اﻻثاث
اكرام جابر
اكرام شاعر
اﻻء الخطيب
الفين ابو ديوان
الهام عبدﷲ
الياس الحاج عساف
الياس الشيخاني
الياس ريشا
الياس عيد
الياس مخيبر
اليان بو ناصيف
اليان صابر
الين ابي خالد
الين ناصيف
امال عيد
اماني حمدان
اماني سﻼمة
اماني فواز
اماني مرعشلي

تصريح اول

تصريح ثاني






























صفحة ١٦ \ ١

ﻻئحة الذين تقدموا بتصاريح عن الثروة سندا ً لقانون اﻹثراء غير المشروع
﴿ قضـاة عدليون ﴾
اﻻســـــم
امل ايوب
اميرة شحرور
اميرة صبره
اميل شهاب
اميل عازار
اميلي ميرنا كﻼس
انجيﻼ داغر
انطوان الحاج
انطوان بو زيد
انطوان خير
انطوان طعمه
انياس معتوق
اوجينا نصير
اياد بردان
ايفون بو لحود
ايلي ابو مراد
ايلي الحلو
ايلي بخعازي
ايلي جبران
ايلي لطيف
ايليسا ابي راضي ابو جودة
ايمان عبدﷲ
ايمن احمد
ايمن عويدات
ايهاب بعاصيري
ايهاب عبد الرحيم
باتريسيا بو عبود
باسم تقي الدين
باسم نصر
برتا سماحة
بركان سعد
بركان سعد
برﻻ الجردي
بسام الحاج

تصريح اول

تصريح ثاني





























صفحة ١٦ \ ٢

ﻻئحة الذين تقدموا بتصاريح عن الثروة سندا ً لقانون اﻹثراء غير المشروع
﴿ قضـاة عدليون ﴾
اﻻســـــم
بسام مولوي
بﻼل بدر
بﻼل حﻼوي
بﻼل ضناوي
بﻼل وزنه
بيار فرنسيس
تدي سﻼمة
تراز مقوم
توفيق ابو علي
جاد الهاشم
جاد مطر
جاد معلوف
جاك الشالوحي
جان طنوس
جان فرنيني
جان فهد
جان فهد
جان مارك عويس
جانيت حنا
جرجي الخوري
جسيكا شحود
جمال الحجار
جمال الخوري
جمال عثمان عبدﷲ
جمانة خيرﷲ
جناح عبيد
جهينه دكروب
جو خليل
جوان ابي زيد
جورج حبيقة
جورج حرب
جورج خاطر
جورج سالم
جورج عواد

تصريح اول

تصريح ثاني






























صفحة ١٦ \ ٣

ﻻئحة الذين تقدموا بتصاريح عن الثروة سندا ً لقانون اﻹثراء غير المشروع
﴿ قضـاة عدليون ﴾
اﻻســـــم
جورج مزهر
جورجينا ابي طايع
جوزف بو سليمان
جوزف تامر
جوزف شاول
جوزف عجاقة
جوزف غنطوس
جوزيف ابي رزق
جوسلين تابت
جوسلين متى
جوليانا عبدﷲ
جون القزي
جويس عقيقي
جويل ابو حيدر
جويل ابو عبدﷲ
جويل عيسى الخوري
جويل فواز
جيسيكا البرمكي
جيني الشامي
جيهان عون
حاتم ماضي
حارس الياس
حبيب رزق ﷲ
حبيب مزهر
حسام عطاﷲ
حسن الحاج
حسن الشامي
حسن حمدان
حسن سكينة
حسن شحرور
حسين ابراهيم الحسيني
حسين شاهين
حسين عبدﷲ
حمزة شرف الدين

تصريح اول

















تصريح ثاني



















صفحة ١٦ \ ٤

ﻻئحة الذين تقدموا بتصاريح عن الثروة سندا ً لقانون اﻹثراء غير المشروع
﴿ قضـاة عدليون ﴾
اﻻســـــم
حنا البريدي
حياة عاكوم
خالد عبدﷲ
خليل اسماعيل
خليل غصن
دارين عبد الخالق
داني الزعني
داني شبلي
دانيا الدحداح
دوره الخازن
دوريس شمعون
دوريس كساب
دياﻻ ونسه
ديانا شريم
ديزي قاصوف
ديما ديب
دينا دعبول
دينا سعد
رالف كركبي
ران الحاج
راني صادق
راني صفير
رانيا بشاره
رانيا رحمه
رانيا يحفوف
رانيه اﻻسمر
رائد ابو شقرا
ربيع الحسامي
ربيع معلوف
رجا ابي نادر
رجا الحاموش
رجا الخوري
رزان الحاج شحادة
رشا ابراهيم

تصريح اول

تصريح ثاني

































صفحة ١٦ \ ٥

ﻻئحة الذين تقدموا بتصاريح عن الثروة سندا ً لقانون اﻹثراء غير المشروع
﴿ قضـاة عدليون ﴾
اﻻســـــم
رشا حطيط
رشا رمضان الجرادي
رشا عبد الساتر
رضا رعد
رلى ابو خاطر
رلى جدايل
رلى صفير
رلى عاكوم
رلى عثمان
رمزي فرحات
رنا حبقا
رنا شﻼﻻ
رنا عاكوم
رنا عويدات
رندة الكفوري
رندة حروق
رندة يقظان
رهيف رمضان
روا الحاج
رودني داكسيان
رودني ضو
روزين حجيلي
روزين غنطوس
روكس رزق
روﻻ الحسيني
روﻻ المصري
روﻻ انطون
روﻻ شمعون
روﻻ عبدﷲ
روﻻ مسلم
روﻻن الشرتوني
روني شحادة
روى شديد
رؤى حمدان

تصريح اول

تصريح ثاني
































صفحة ١٦ \ ٦

ﻻئحة الذين تقدموا بتصاريح عن الثروة سندا ً لقانون اﻹثراء غير المشروع
﴿ قضـاة عدليون ﴾
اﻻســـــم
ريان نصر
ريتا حرو
ريشار السمرا
ريما حرفوش
ريما خليل
ريما شبارو
ريما عاكوم
ريمه شرف الدين
رين ابي خليل
رين مطر
رئبال ذبيان
زاهر حمادة
زلفا الحسن
زياد ابو حيدر
زياد الدغيدي
زياد الدواليبي
زياد المصري الشعراني
زياد مكنا
زينب رباب
زينب فقيه
زينب مزيحم
زينة الحجار
زينة الحريري
زينة بطرس
زينة حيدر احمد
زينة زين
سارة الحاج
سارة بريش
سارة عبدﷲ
سالي الخوري
سامر غانم
سامر ليشع
سامر متى
سامر يونس

تصريح اول

تصريح ثاني































صفحة ١٦ \ ٧

ﻻئحة الذين تقدموا بتصاريح عن الثروة سندا ً لقانون اﻹثراء غير المشروع
﴿ قضـاة عدليون ﴾
اﻻســـــم
سامي صادر
سامي صدقي
ساندرا الخوري
ساندرا القسيس
ساندرا المهتار
سانيا نصر
ستيفاني الراسي
ستيفاني صليبا
سحر الحاج
سحر عويدات
سرمد صيداوي
سعيد ميرزا
سﻼم شمس الدين
سﻼم يقظان
سما سموري
سمر البحيري
سمر السواح
سمر عبد الهادي
سمر ياسين
سمرندا نصار
سميح صفير
سمير حمود
سمير عقيقي
سنتيا قصارجي
سنية السبع
سهجنان حاطوم
سهى الحسن
سهى فليفل
سهير الحركة
سهيل عبود
سهيل عبود
سيدوﻻ ضاهر
سيرينا صفير
سيسيل سرحال

تصريح اول

تصريح ثاني































صفحة ١٦ \ ٨

ﻻئحة الذين تقدموا بتصاريح عن الثروة سندا ً لقانون اﻹثراء غير المشروع
﴿ قضـاة عدليون ﴾
اﻻســـــم
سيلفر ابو شقرا
سيلين الخوري
سيما الزغبي
شادي الحجل
شادي زرزور
شادي قردوحي
شارل الغول
شربل بو سمرا
شربل رزق
شريهان الشعار
شكري صادر
شهرزاد ناصر
صباح سليمان
صبوح الحاج سليمان
صقر صقر
ضياء مشيمش
طارق بو نصار
طارق بيطار
طارق زياده
طارق صادق
طارق طربيه
طانوس السغبيني
طاني لطوف
طانيوس الحايك
طانيوس الخوري
عباس جحا
عبد الرحيم حمود
عبد القادر النقوزي
عبد اللطيف الحسيني
عبد علي زلزلة
عبير صفا
عبير نخله
عدنان عضوم
عصام ضاهر

تصريح اول

تصريح ثاني

































صفحة ١٦ \ ٩

ﻻئحة الذين تقدموا بتصاريح عن الثروة سندا ً لقانون اﻹثراء غير المشروع
﴿ قضـاة عدليون ﴾
اﻻســـــم
عفيف الحكيم
عﻼ حيدر
عﻼء بشير
علي ابراهيم
علي البراج
علي الخطيب
علي الموسوي
علي رمضان
علي سيف الدين
علي عراجي
علي يونس
عماد اﻻتات
عماد سعيد
عماد قبﻼن
غادة ابو كروم
غادة بو علوان
غادة شمس الدين
غادة عون
غالب غانم
غالب غانم
غريتا طانيوس
غريس طايع
غريس ناضر
غسان اﻻتات
غسان الخوري
غسان باسيل
غسان عويدات
غسان عويدات
غسان معطي
غنى ماجد
فاتن عيسى
فادي ابي شبل
فادي العريضي
فادي العنيسي

تصريح اول

تصريح ثاني

































صفحة ١٦ \ ١٠

ﻻئحة الذين تقدموا بتصاريح عن الثروة سندا ً لقانون اﻹثراء غير المشروع
﴿ قضـاة عدليون ﴾
اﻻســـــم
فادي النشار
فادي الياس
فادي صوان
فادي عقيقي
فادي ملكون
فارس بو نصار
فاطمة جوني
فاطمة ماجد
فرح الضيقه
فرح حاطوم
فرح حمزة
فرنسوا الياس
ف﷼ دلول
فريد عجيب
فؤاد مراد
فيصل حيدر
فيصل مكه
كابي شاهين
كاتيا بو نقول
كاتيا عنداري
كارﻻ رحال
كارﻻ زيدان
كارﻻ شواح
كارﻻ قسيس
كارﻻ معماري
كارمن غالب
كارول غنطوس
كارين ابو عبدﷲ
كالين عبدﷲ
كرما حسيكي
كريستل ملكي
كريستيان سﻼمة
كلنار سماحة
كلود غانم

تصريح اول

تصريح ثاني






























صفحة ١٦ \ ١١

ﻻئحة الذين تقدموا بتصاريح عن الثروة سندا ً لقانون اﻹثراء غير المشروع
﴿ قضـاة عدليون ﴾
اﻻســـــم
كمال المقداد
كمال نصار
ﻻرا القتات
ﻻرا عبد الصمد
ﻻرا كوزاك
ﻻرا منير
لبيب سلهب
لطيف نصر
لما ايوب
لميس الحاج دياب
لميس كزما
ليال الحلو
ليلى الخراط
ليلى رعيدي
ليليان سعد
لينه سركيس
ماتيلدا توما
ماجد مزيحم
ماجدة مزيحم
مادي مطران
مارجي مجدﻻني
مارسيل باسيل
مارلين الجر
مارون ابو جودة
ماري ابو مراد
ماري تريز القزي
ماري راضي
ماري كريستين عيد
ماري ليوس
ماريز العم
ماريو عقيقي
مازن عاصي
مالك صعيبي
ماهر الزين

تصريح اول

تصريح ثاني

































صفحة ١٦ \ ١٢

ﻻئحة الذين تقدموا بتصاريح عن الثروة سندا ً لقانون اﻹثراء غير المشروع
﴿ قضـاة عدليون ﴾
اﻻســـــم
ماهر شعيتو
مايا عساف
مايا عفيش
مايا عويدات
مايا فواز
مايا كنعان
مايا ماجد
محسن نور الدين
محمد الحاج علي
محمد المصري
محمد بري
محمد حماده
محمد رعد
محمد سﻼم
محمد شرف
محمد شريم
محمد شهاب
محمد صعب
محمد عبدﷲ
محمد عبده
محمد علي عويضه
محمد عويدات
محمد فرحات
محمد فواز
محمد معطي
محمد وسام مرتضى
محمود مكية
مرسال الحداد
مروى خضر
مريام شمس الدين
مريانا عناني
مسلم عبده
منال فارس
منصور القاعي

تصريح اول

تصريح ثاني































صفحة ١٦ \ ١٣

ﻻئحة الذين تقدموا بتصاريح عن الثروة سندا ً لقانون اﻹثراء غير المشروع
﴿ قضـاة عدليون ﴾
اﻻســـــم
منى حنقير
منى صالح
منير حنين
منير سليمان
منيف بركات
مهى فياض
مي ابو زيد
ميراي الحداد
ميراي مﻼك
ميرنا بيضا
ميرنا كﻼب
ميشال الفرزلي
ميشال طرزي
ميشال معوض
ميشلين بريدي
ميشلين مخول
ميشيل طربيه
ناجي الدحداح
ناجي عيد
نادر منصور
ناديا جدايل
ناديا عقل
نادين ابو علوان
نادين القاري
نادين ضومط
نازك الخطيب
ناظم الخوري
نانسي القلعاني
نانسي كرم
ناهدة خداج
نبال محيو
نبيل وهبه
نتالي الهبر
نجاة ابو شقرا

تصريح اول























تصريح ثاني













صفحة ١٦ \ ١٤

ﻻئحة الذين تقدموا بتصاريح عن الثروة سندا ً لقانون اﻹثراء غير المشروع
﴿ قضـاة عدليون ﴾
اﻻســـــم
نجاح عيتاني
ندا نخله
ندى اﻻسمر
ندى الحاج شحادة
ندى المعلوف
ندى بو خليل
ندى دكروب
ندى غانم
ندى غمرة
نديم الناشف
نديم زوين
نديم عارج سعادة
ندين جرمانوس
ندين مشموشي
ندين نجم
نسرين علويه
نسيب ايليا
نصرت حيدر
نصري لحود
نضال الشاعر
نضال حويك
نضال شمس الدين
نقوﻻ منصور
نوال صليبا
نور الحاج
نور دحروج
نورالدين صادق
نويل كرباج
هالة ابي حيدر
هالة الحجار
هالة نجا
هاني البرشا
هاني الحبال
هاني الحجار

تصريح اول

تصريح ثاني



































صفحة ١٦ \ ١٥

ﻻئحة الذين تقدموا بتصاريح عن الثروة سندا ً لقانون اﻹثراء غير المشروع
﴿ قضـاة عدليون ﴾
اﻻســـــم
هاني الحجار
هانيا الحسن
هانيا الحلوه
هبة عبدﷲ
هبة هاشم
هدى الحاج
هشام الخوري
هشام القنطار
هنادي جابر
هنري خوري
هيام خليل
هيﻼنة اسكندر
وائل ابو عساف
وائل الحسن
وائل صادق
وائل عبدﷲ
وسام الحجار
وسيم ابراهيم
وسيم التقي
وسيم الحجار
وفاء التيماني
وفاء مطر
وليد المعلم
وليد غمره
ياسر مصطفى
يامن الحجار
يحي غبورة
يوسف الحكيم
يوسف ياسين
يوﻻ سليﻼتي
يوﻻ غطيمي

تصريح اول

تصريح ثاني
































صفحة ١٦ \ ١٦

