


المنطقة العقاريةبلوكرقم القسمرقم العقار رقم الضريبي
معلقة االراضي1874347800

حوش الغنم28381200
معلقة البناء1000379416900

معلقة االراضي114355511100
نيحا4513813800
نيحا4513814000
132741810Dمعلقة االراضي

معلقة االراضي31605718300
معلقة االراضي1498721400

معلقة االراضي99689423800
ابلح34535724900
معلقة االراضي4691826400

معلقة البناء85522233700
حوش حاال87024445500
ابلح86950950100
معلقة البناء85207150400
معلقة البناء85207550400

معلقة االراضي131601761900
معلقة البناء85569578200

حوش حاال111806584000
معلقة البناء85397891300
معلقة البناء85398391300

معلقة البناء237730691300
68310411770Bمعلقة االراضي
معلقة االراضي132701177100
معلقة االراضي14987202000

معلقة االراضي859958229700
معلقة االراضي84409237900

معلقة االراضي2656082239500
معلقة االراضي865360269900
معلقة االراضي44959270800

معلقة االراضي859392296600
معلقة االراضي216545326600
معلقة االراضي373593326700
تربل746261300

الميدان8539091600
حوش الزراعنة1211700

مار انطونيوس11422443500
مار انطونيوس8495533600
حوش الزراعنة6442559900
بر الياس6692013100

الميدان20583817900
الميدان126736820300
بر الياس24431925400
عنجر34536925400
الميدان18467026900
الميدان18467626900

الميدان125088326900
مجدل عنجر125210129200



مجدل عنجر125210429200
الميدان84913929400
الميدان85453429700
بر الياس86446931200
بر الياس86448631300
بر الياس22289731400
بر الياس86459532100
بر الياس86464632600

الميدان101728334000
بر الياس135238434100
حوش الزراعنة133868134300
تربل20954634900
الميدان65019636400
عنجر30974037400
عنجر30974137400

الميدان126736840600
الميدان85612741800
مجدل عنجر85386342200

حوش الزراعنة222712743500
الميدان1352546900
الميدان13700489100

بر الياس94311359300
مجدل عنجر10002942879400

تربل4477486200
تربل10940886200
بر الياس176217101500
مجدل عنجر852699106500

مجدل عنجر1279266118300
بر الياس867650120400
مجدل عنجر60273126100
مجدل عنجر13269155100

عنجر165351176400
عنجر743580178800
بر الياس236430194300

بر الياس1221935247000
بر الياس1336516247000
بر الياس1339932247000

عنجر14201326700
عنجر704981335500
زبدل2860531000

تعلبايا13359821400
زبدل206996300

زبدل8479257900
زبدل8479288300

تعنايل37818700
تعنايل2084559600
البربارة25245015340

زبدل200297915600
زبدل84838619000
زبدل84862120300



8572192296aالبربارة
8572192297aالبربارة
البربارة85642223200
البربارة85642923200

البربارة131063724000
البربارة4638325400
زبدل1433825500

البربارة74574125800
البربارة12381829000

تعنايل136888329600
تعنايل131160233200
تعنايل177280833300
تعنايل10219233800
تعنايل85927543000
تعنايل8028143200

تعنايل12647144600
تعنايل113783644800

تعنايل9452147600
تعنايل55685351500
تعنايل62123452300

تعلبايا170917977700
تعلبايا86941995900
تعلبايا95969895900

تعلبايا124771895900
تعلبايا2780540133200
تعلبايا215319133400

سعد نايل2067786157000
سعد نايل252214167800
تعلبايا417666178500
تعلبايا415016183300
سعد نايل242763214200
سعد نايل46369240300
سعد نايل45956240500

تعلبايا849287258600
جديتا861944200
شتورا8487631000
شبرقية ثابت133211300

شبرقية ثابت1489762000
مندرة3453693400

مزرعة بمھرين40164100
حوش االمراء (اراضي)5653367100
حوش االمراء (اراضي)450309800
حوش االمراء (اراضي)450499800

مكسة1549639900
مزرعة بمھرين11728813300
حوش االمراء (بناء)52618916700
حوش االمراء (بناء)60106216700

جديتا10003968117500
جديتا2844176130

مكسة25648919900



حوش االمراء (بناء)4497821100
حوش االمراء (بناء)4499121100

جديتا86255721200
حوش االمراء (بناء)46392214610

شتورا60828524800
شتورا4511226400
شتورا4512426400
شتورا4513526400
شتورا4514426400
شتورا4515426400

شتورا126622626400
حوش االمراء (بناء)111807328000
قب الياس84853928900

شتورا129296729600
المريجات23629431600
حوش االمراء (اراضي)21952235800
شتورا84914743500
شتورا1438447200

شتورا50680347200
شتورا84937750100
حوش االمراء (بناء)85693250200

جديتا130787650200
شتورا15598754000
شتورا15598854000
شتورا1498754100
شتورا284859300

حوش االمراء (اراضي)4603763000
حوش االمراء (اراضي)59061263000
قب الياس60116064500

شتورا136310465900
شتورا99872666400
شتورا22910569700
حوش االمراء (اراضي)72945171500
حوش االمراء (اراضي)4652273500

حوش االمراء (بناء)28269275200
حوش االمراء (بناء)85326779700
حوش االمراء (بناء)85328179700
حوش االمراء (بناء)4537080300

104821583129B(بناء) حوش االمراء
104824183129B(بناء) حوش االمراء
حوش االمراء (اراضي)85937684800
حوش االمراء (اراضي)85937684900
وادي العرايش65028793400
حوش االمراء (اراضي)4656394000

المريجات85327099800
حوش االمراء (اراضي)873091103000
حوش االمراء (بناء)586155103540
مكسة857107106100
حوش االمراء (بناء)216869111300
حوش االمراء (بناء)47883114300



حوش االمراء (اراضي)1014803117700
حوش االمراء (بناء)205640127500
حوش االمراء (اراضي)872001134000
جديتا162143140600
حوش االمراء (اراضي)692283145640
جديتا859219173900
جديتا621677177600
قب الياس284031187300

قب الياس100029836208100
جديتا13283216400

جديتا236304218900
جديتا850383218900

جديتا1363731218900
جديتا78540219100

جديتا863996230200
جديتا1304695231500

جديتا470672325110
جديتا286086248350

جديتا1128892260300
جديتا865336263500
الراسيه469392200
الراسيه469582200

علي النھري13073475400
الراسيه114224414000
رياق12604316410
رياق75169118200
علي النھري1374020700
علي النھري1429620700
علي النھري1468720700
علي النھري6091120700

علي النھري35234020700
الراسيه1406421600
الراسيه1417721600

علي النھري68695527600
مار جرجس ومخايل86065433000

الراسيه114224440900
علي النھري17676372100
رياق84721572200
رياق84727172700
1608167684Bاراضي زحله
الفرزل86942082100
الفرزل86943682800
الفرزل86944182800
الفرزل86944782800
الفرزل86945482800

اراضي زحله1425338110400
401915111387Aاراضي زحله
اراضي زحله176325111600

علي النھري1307324114500
15097311620Aالفرزل



44528916490Aالفرزل
الفرزل14330165100

الفرزل866586172000
الفرزل1118065172100
اراضي زحله215005205400
اراضي زحله244991205400
اراضي زحله502998216500

اراضي زحله1047718232650
اراضي زحله2561868290300
اراضي زحله116754322700
اراضي زحله14491323100

الفرزل1753249344500
اراضي زحله80083367300

اراضي زحله467430408900
الحّمارة139745100

االسطبل5959527100
الخيارة4057508600
كامد اللوز56830212600
كامد اللوز55685312700
5916451910aحوش الحريمة
كفريا1329429400

القرعون31185829700
مشغرة1455344100

جب جنين106405170600
جب جنين64512881300
المرج46542104000

جب جنين233906108700
جب جنين268344108700
المرج289264127900
المرج645128139100

خربة قنافار ناقص اول 800 عقار1294141141300
جب جنين871962145100
جب جنين206038149500

خربة قنافار ناقص اول 800 عقار3059150000
الحّمارة915632167600
الحّمارة46369189600

القرعون869736199300
الحّمارة349044204600
خربة قنافار ناقص اول 800 عقار63856205700

القرعون875575211000
بعلول870047212900
بعلول870977218900
راشيا الوادي15122955600
راشيا الوادي56401055600
راشيا الوادي58951655600
محيدثة876833104900
راشيا الوادي876820113800
عيتا الفخار876721165200
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