ﻻئحة الذين تقدموا بتصاريح عن الثروة سندا ً لقانون اﻹثراء غير المشروع
﴿ كُـتّـــاب عـــدل ﴾
اﻻســـــم
ابراهيم ابو جوده
ابراهيم بلحص
احمد خانجي
احمد رضا خليل
احمد ضاهر
ادي رزق
اريج فرحات
اسامة غطيمي
الياس العلـم
الياس فرح
اليان الحشاش
انطوان جرمانوس
انطونيو ابي خليل
انطونيو الياس
اوجيني البيـري
ايفون القزي
ايلي الخوري
بادوين الدويهي
بشير الجميل
بشير عازوري
بهاء الدين صبح
تــراز حنا
تمام جنحو الملقب بالهريش
جاد خوري
جاكلين عساكر
جان البيري
جنان نصر جاد
جـو فيـاض
جورج المعوشي
جورج حداد
جورج طانيوس الخوري
جوزف حدشيتي
جوزف نصار
جوزيف بشاره

تصريح اول

تصريح ثاني

































صفحة ٥ \ ١

ﻻئحة الذين تقدموا بتصاريح عن الثروة سندا ً لقانون اﻹثراء غير المشروع
﴿ كُـتّـــاب عـــدل ﴾
اﻻســـــم
جوسلين فرح
جويل دكاش
جويل ريشا
جيرار زهر
جيزل بو زيد
جيهان زين الدين
حسين حطيط
حسين نعنوع
حنان كوثراني
خالد بكري
دايانا خليفة
دايزي دحدوح
رانية الراسي
رائف سماره
ربيحة الشيخ
ربيع بطرس
ربيعة جحا
ربيعة نور الدين
رحاب الحلبي
رلى مكه
رمزي زيدان
رنــا سيــف
رندا عبود
ريان قبيسي
ريتا تريزا الخوري
ريتا مسعد
ريم المرعـب
ريما سعــد
زياد خليل
زينا القاصوف
سابين الخوري
ساره هاشم
ساندرا الشلوق

تصريح اول

تصريح ثاني


































صفحة ٥ \ ٢

ﻻئحة الذين تقدموا بتصاريح عن الثروة سندا ً لقانون اﻹثراء غير المشروع
﴿ كُـتّـــاب عـــدل ﴾
اﻻســـــم
ساندرا ناصيف
سﻼفا مزهـر
سليم خليل
سمير زيادة
سميرة المقداد
سناء عويضه
سنتيا القادري
سوزان عﻼء الدين
سوزان منصور
سيسيل ابو شعيا
شادي رمال
شربل النار
شربل فاخوري
شكيب جعفر
شنتال عساف خاطر
ضاهر الخوري
طارق الزهيري
طارق نعمه
طري طوق
عامر جعفر
عباس شمص
عبد الرحمن بسج
عبد الكريم دياب
عبده عبده
عدوية الرفاعي
عصام ايليا ضو
علي حرقوص
علي حمـزه
علي مارك وزنه
علي مروة
عماد سليم
غزل الحاج سليمان
غسان الحاج عساف
غيدا مقلـد

تصريح اول

تصريح ثاني































صفحة ٥ \ ٣

ﻻئحة الذين تقدموا بتصاريح عن الثروة سندا ً لقانون اﻹثراء غير المشروع
﴿ كُـتّـــاب عـــدل ﴾
اﻻســـــم
فاتن خليفة
فادي كمون
فادي كنعان
فايز الحاج
فراس الجعيد
فرح الشوفي
فريحة غريب
كارول كرم
كارين حبيقه
كرستين بو صعب
كريستل الفغالي
كريستيان تامر
ﻻرا فخـري
لبنى المعلم
ليال طوني الكريدي
ليزا قدوزيان
لينا معاوية
ماري زهر
مازن سرحال
مايا تونيا الفخري
مايا حكيم
محمد حسن الحاج
محمد حماده
محمد فرحات
محمد محيو
محمود نبهان
مروان عبد الخالق
منال عطية
منال يحفوفي
مها بو نجم
مهى القصير
مهى ديب امين
مورييل مطران
موسى جابــر

تصريح اول

تصريح ثاني





































صفحة ٥ \ ٤

ﻻئحة الذين تقدموا بتصاريح عن الثروة سندا ً لقانون اﻹثراء غير المشروع
﴿ كُـتّـــاب عـــدل ﴾
اﻻســـــم
ميراي شقير
ميرفت الحجار
ميرنا الحسن
ميشلين الخوري
ناجي الخازن
نانسي واكد
ندى شمس
نزار بو نصار
نسرين السكاف
نسرين ايوب
نورما طراف
هبة الحسيني
هدى نور الدين
هﻼ عضيمي
هنادي كنعان
وجيه ابي عازار
وسام بكري
وسيم اﻻفشل
وسيم زين الدين
وليم فخري
يارا الخوري
يمنى قمبريس
يوسف عﻼمة

تصريح اول

تصريح ثاني























صفحة ٥ \ ٥

