
 

 

 غرامة دمشق الكفالة واسما المكلفين المتوجب عليهم دفع ال 

 االسم التسلسل االسم التسلسل

 مالك الحاج علي بن زياد 55 ابراهيم برادعي بن ماجد 1

 محمد العبد الرحمن بن العبد الرحمن 56 محمد ضرار عرابي بن صالح 2

 احمد الحريري بن سليم 57 وسيم دبوس بن احمد 3

 محمد قنبر بن محمود 58 شفيق المصري بن معن 4

 شادي المقداد بن محمد 59 بن سليمانعبد العزيز خليفه  5

 محمد نذير فرحان بن طالل 60 بالل خشه بن محمد 6

 محمد الملحم بن عبد الرؤوف 61 حسام الحبوباتي بن ايمن 7

 نذير االسعد بن محمد زكي 62 لؤي طرودي بن محمد 8

 عبد الرحمن القشعمي بن فايز 63 كريم عيالنه بن جوزيف 9

 سيف العلي بن ناصر 64 ادمون بشار الحداد بن 10

 خليل خليل بن راتب 65 عامر قصيده بن اكرم 11

 سمير البلخي بن تيسير  66 محمد بازككه بن محمود 12

 عالء النابلسي بن اياد 67 محمد ايهم احمد بن محمد شريف 13

 محمد مرجان بن تيسير 68 عباده ابو عون بن ياسر 14

 بسام العلي بن سامي 69 محمد هاني حرح بن مأمون 15

 عمر الغزالي بن ابراهيم 70 محمد بالل جالل الدين بن احمد نادر 16

 رضا الخالد بن يحيى 71 عبد الرحمن جالل الدين بم محمود مصون 17

 محمد شادي الربداوي بن احمد 72 علي ورش بن محمد  18

 مجد الحريري بن محمود 73 محمد الطراد بن احمد 19

 عصام الحمد بن محمود 74 ماهر الشاهين بن محمد فايز  20

 حسن الكور بن فادي 75 محمد مطيط بن نبيل  21

 الفاروق عمر المقداد بن عبد الوحيد 76 قصي خلوف بن الياس 22

 اياد التركماني بن محمد منير خير 77 محمد  مريدن بن موفق  23

 باسل السعدي بن امير  78 محمد رامي دياب بن محمد عمر  24

 محمد الحسن السراحين بن زياد 79 فاطر وسوف بن سمير  25

 محمد الشريف بن قاسم 80 احمد بدر الدين حسون بن محمد اديب 26

 محمد الخليل بن عبد الرحمن  81 علي وكاع بن حمدان 27

 مؤيد االحمد بن محمد  82 يوسف الحسن بن اسماعيل  28

 محمد وائل الحريري بن جهاد 83 بن محمد محمد اياد حمصي 29

 عمار ابو زيد بن محمد   84 محمد الدعيه بن احمد 30

 هيثم النصيرات بن احمد 85 حسين زنداقي بن احمد 31

 محمد ابو راشد بن علي 86 عبد هللا البشوات بن فهد 32

 خالد العدوي بن فهد 87 عبد الرحمن عرباني بن عيسى 33

 مهند الصمادي بن علي 88 بن صائبنوار فلوح  34

 احمد القطيفان بن محمد 89 ابراهيم ابو شاهين بن عوض 35

 ضيف هللا الحريري بن محمد 90 عبد الرحمن العمري بن محمد مأمون 36

 خليل ابو حالوه بن زياد 91 محمود البزره بن عماد 37

 مضر الحمصي بنه ايمن 92 نور الدين قطان بن حسن 38

 بشار الجباوي بن رياض 93 عالء الشيخ بن خليل 39

 مصطفى البرات بن عمار 94 عبد الرحمن جهان بن محمد 40

 مزيد الخبي بن عبد الوهاب 95 وائل المصري بن جهاد 41

 معاذ الجلم بن حسين 96 رافع الفتيح بن عطا  42

 عبد الحميد سكر بن محمد اياد 97 وليد الحراكي بن خالد 43

 صايل العالن بن ياسر 98 عالء خشريف بن يوسف 45

 ايهاب الحلبي بن منير  99 احمد الحلقي بن عبد الماجد 46

 جودت السعيدي بن رضوان 100 احمد بحبوح بن محمد 47

 ياسر رضا بن عمار 101 محمد القطيفان  بن فاروق  48

 محمد الحايك بن وسام 102 مراد عوض بن محمد 49

 يوسف ابو حمزه بن نبيل  103 بن موسىطارق عوير  50

 عمران االطرش بن سامر 104 عمر يوسف بن احمد 51

 محمد يونس بن احمد  105 خالد الجاموس بن خلف 52

 مصطفى الحجو الحمدي بن بالل 106 محمد العويدات بن ارحيل 53

 عمر رستم بن ديب 107 قاسم الجلم بن محمد 54

    


