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 وعػخودع975102 يٌ اهعقار 9اهقصى - لفرحيى 

 غصؼ4ػلث وؤمفث وي 975100 يٌ اهعقار 14اهقصى - لفرحيى 

كطػث ارض صزصًث وؼجصة اػجار خصجٌث وزخنفث1345100عقار - ةعورحه 

كطػث ارض ةػل وؼجصة صٌوةص و ظصو وظٌسًان3800  881عقار - ةعورحه 

17894280عقار - عيٌ عَوب 

17921684عقار - عيٌ عَوب 

11011137.12عقار - عيٌ وزيٌ 

13792600عقار - عيٌ وزيٌ 

(أرض وتٌٌث  )ارض وؼجصة طىٌها ةٌاء وي ةاطون 1751200450200عقار - لفرحيى 

 يٌ اهعقار 4اهقصى - ةيج يري 

4438
696

وظفني  ( خىاوات و وعخودع في امعفني ا4 غصؼ و 4صامون و )طاةلٌي، ظفني ذاًي 

 4 غصؼ و 3 جنوس وووًث ووطتذ وصامث و 2وسرل وصامون وطػام و )اول دوةنكط 

 فصًسات4خىاوات و 

 يٌ اهعقار 6اهقصى - لفر ذةيان 

4973
112

وسرل وصامون وطػام ووطتذ وووًث  (طاةق أول) غصؼ وحواةػهه 5ػامٌه دوةنكط، 

 غصؼ وخىاوٌي وػصفث3وػصفث ودرج ًؤدي امى 

 يٌ اهعقار 7اهقصى - لفر ذةيان 

4973
114

وسرل وصامون وطػام ووطتذ وووًث ) (أول. ط)ػامٌه دوةنكط، رىط غصؼ وحواةػهه 

( غصؼ و خىاوٌي وػصفث3وػصفث ودرج دارني ًؤدي امى 

 يٌ اهعقار 7اهقصى - اهقتث /عريون

1592
(صاموًان وطػام وغصفث ووطتذ وخىام وػصفخان  ) غصؼ وحواةػهه 4- ارطي 240093

ارض غٌص وتٌٌث3971985عقار - شًالن 

ارض غٌص وتٌٌث11252234عقار - شًالن 

كطػث ارض ظنٌذ حضرع ختوب85324002271عقار - عيٌ صوفر

كطػث ارض ةور وكعه صزصي3067240020879عقار - عيٌ زحوخا 

كطػث ارض ةػل وؼخىنث غنى اغصاس كصم وحٌي وظنٌذ66424003510عقار - عيٌ وزيٌ 

 يٌ 72اهقصى - اهَتطيث اهخحخا 

515اهعقار 
ػلث وؤمفث وي غصفخٌي ووسرل ووطتذ وخىام-  امطاةق امعادس 240035

كطػث ارض وؼجصة صٌوةص6874445عقار - قرٍاين 

كطػث ارض ةػل وغصوظث كصم غٌب11881120عقار - قرٍاين 

كطػث ارض وؼجصة صٌوةص31301125عقار - قرٍاين 

103824003015عقار - ةحًدون اهًحطث 

كطػث ارض وغصوظث غٌب وفاكهث طىٌها غصفث منكصكات وحزؼٌتث وةٌج رالء وطاةلٌي 

 غصؼ ووطتذ وفصاًسة ووٌافع 6في امعفني رىارة ووعخودع منىاء وفي امػنوي دار و 

وكتو حدج امتٌاء

ظنٌذ- ارض غٌص وتٌٌث 192724003600عقار - شارون 

 يٌ اهعقار 4اهقصى - فيطرون 

1835
109

وؤمف وي وسرل و دار ولعووث طػام و غصفخٌي و وطتذ و خىام و- طاةق ظفني اول   

رالء و ةنكون وػصفث

 يٌ اهعقار 6اهقصى - فيطرون 

1835
192

وسرل و دار ولعووث طػام و ذالث غصؼ و وطتذ و خىام و رالء و ةنكون و- ارطي   

ػصفخٌي

 ارض غٌص وتٌٌث37822400820عقار - جتين /يزرعث اهصياد

 يٌ اهعقار 4اهقصى - اهًصيطتث  

4457
24001632

 2.وعخودع كتٌص طىٌه وعخودع صغٌص وخىام ودرج دارني امى وخزج ط - 3ظفني 

 وعخودغات صغٌصة ووىص واوفٌط وخىاوٌي6وعخودع كتٌص طىٌه 

ارض غٌص وتٌٌث وغصوظث كصوم12682735عقار - يعوقث اراضي /زحوث

ارض غٌص وتٌٌث وغصوظث كصوم13105293عقار - يعوقث اراضي /زحوث

ارض غٌص وتٌٌث وغصوظث كصوم210613523عقار - يعوقث اراضي /زحوث

ةػل وؼجصة صٌوةص- ارض غٌص وتٌٌث 322724001645عقار - صويًا 

 يٌ اهعقار 4اهقصى - حارة حريك 

1897
وعخودع ًضمث ظٌارة- طاةق ظفني ذاًي 2400585

وؼجصة حٌي وكصم غٌب-  ارض غٌص وتٌٌث 273924001670عقار - قرٍاين 

ةػل وؼجصة-  ارض غٌص وتٌٌث 17113653عقار - ةحًدون اهقريث 

ةػل وؼجصة-  ارض غٌص وتٌٌث 28603266عقار - ةحًدون اهقريث 

ةػل وؼجصة-  ارض غٌص وتٌٌث 28611041عقار - ةحًدون اهقريث 

وسرل ودار وغصفث طػام وزاروب امى غصفخٌي ووطتذ وخىام ووٌافع وػصفات8521200138 يٌ اهعقار 6اهقصى - اهجديدة 

وعخودع في امعفني ووزضن في االرطي ًػنوه وخزج ورالء1255240047 يٌ اهعقار 8اهقصى - اهجديدة 

 يٌ Bةووك /15اهقصى - فيع 

213اهعقار 
2400163

  غصؼ ًوم ووطتذ وخىام3ًدخوي غنى ػلث وؤمفث وي وسرل وصامون وجنوس وووزع و

 وةنكوًٌي3غسد 

ارض غٌص وتٌٌث222924004650عقار - قرٍاين 

كطػث ارض وؼجصة صٌوةص3240010380عقار  - دير ةاةا 

ارض ةػل صزصًث خصجٌث- ارض غٌص وتٌٌث 22851587عقار - حدحون 

ارض ةػل  وؼجصة كصم غٌب وحوت- ارض غٌص وتٌٌث 23751817عقار - حدحون 

ارض ةػل ظنٌذ حضرع  ختوب- ارض غٌص وتٌٌث 23762826عقار - حدحون 

موقع العقار ورقمه

2400

م. المساحة التقريبية م

2400

 محتويات ووصف العقار

2400

2400

2400

2400

2400

كطػث ارض

كطػث ارض2400

2400

2400
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طاةق ظفني اول- وعخودع وخىام وػلث ومه ووكف ظٌارة ةشات امصكه 944120 يٌ اهعقار A5اهقصى - ةطوون 

(طاةق ارطي)وزضن ةتاةٌي وغصفث ووطتذ وخىام وػصفث ومه ووكف ظٌارة ةشات امصكه 944101 يٌ اهعقار A8اهقصى - ةطوون 

 يٌ اهعقار E6اهقصى - رأس يصقا 

2518
2400162

 4 غصؼ ظكي ووطتذ        وخىاوٌي ودرةٌخان و3وسرل وصامون وطػام و- طاةق اول 

ػصفات

ط ظفني ذامد- وعخودع مه ووكف ظٌارة طىٌه 20432400208 يٌ اهعقار 4اهقصى - ةعتدا 

وكخب ووطتذ وخىام2045240080 يٌ اهعقار 19اهقصى - ةعتدا 

ػلث منعكي وؤمفث وي وسرل وصامون وغصفخٌي ووطتذ ووىص وخىام   ورالء وػصفث1788240096 يٌ اهعقار 4اهقصى - اهحدث 

(ظفني اول  )وعخودع وخىام وػصفث  ومه ووكف ظٌارة ةشات امصكه 9442400120 يٌ اهعقار B5اهقصى - ةطوون 

ارض ةػل ظنٌذ حضرع ختوب548924002675عقار - راشيا اهوادي 

ارض ةػل ظنٌذ حضرع ختوب566024005475عقار - راشيا اهوادي  

196924003500عقار - لفرٍترخ 

ارض وغصوظث كصوم غصًغ طىٌها اًؼاءات جسًسة ظفني وعخودع اواوه ظٌصه مخصةٌث 

 غصؼ ووعخودع 3اول - ارطي غصفث كتٌصة منػنف وع وعخودع مخصةٌث االغٌام - االةلار 

وخىام ووطتذ وع فعدث ظىاوًث

كطػث ارض غٌص وتٌٌث35712400850عقار - اهجيث 

كطػث ارض ةػل ظنٌذ وكعه وٌها صزصًث خصجٌث32392400830عقار - فيطرون 

كطػث ارض ةػل ظنٌذ وكعه وٌها صزصًث خصجٌث32422400820عقار - فيطرون 

كطػث ارض ةػل ظنٌذ وكعه وٌها صزصًث خصجٌث32432400803عقار - فيطرون 

ارض غٌص وتٌٌث509240054عقار - ةرج حًود 

  ي4ٌاهقصى - ةصاحيٌ طراةوس 

2415اهعقار 
278.440331397

  وي امطاةق امعفني اول ًدخوي غنى وعخودع طىٌه غصفخي حتصًس و غصفث4امىلعه 

 حتصًس ًػنوها وعخودع وغصفث حسفئث وصكضًث وفي امطاةق االرطي  ًدخوي غنى وجىوغث

  غصؼ8وعخودغات وخصنث ةتػظها امتػض وفي امطاةق اموظطي ًدخوي غنى وسرنٌي و 

 وكاحب وغصفث و كوًخوار وظكصحارًث وارػٌف وغصفث منعكي وخىام وفصاغ طىٌه احصال

في االرطي

  ي5ٌاهقصى - ةصاحيٌ طراةوس 

2415اهعقار 
278.44033463

  خىاوات4غصؼ و 5 صاموًات وغصفث طػام و 3 ًدخوي غنى وسرل ودرةٌث و 5امىلعه 

 ػصفات6وأوفٌط وغصفث كوي و 

744185.62689245اهعقار - طراةوس / اهحداديٌ 

 ةٌاء وي خجص ةاطون وؤمف وي طاةلٌي وطاةق حدج االرض ًدخوي غنى ونجأ ًوجس    

ةٌج رالء امطاةق امػنوي ًدخوي- طىٌه ةٌج رالء امطاةق االرطي ًدخوي غنى وزازن   

 غنى وسرل و كور وصامون ووكخب وغصفث منعفصة وغصفخٌي منعكي وخىام ودرةٌث ًوجس

 دارنها ةٌج رالء امطاةق امػنوي ًدخوي غنى وسرل وكور وصامون ووكخب وغصفث منعفصة

وغصفخٌي منعكي وخىام

1488وػسة مالظخىالك وفصز غي 41822.4273941عقار - ةصاحيٌ طراةوس 

ارض غٌص وتٌٌث41812.42739110عقار - ةصاحيٌ طراةوس 

ارض غٌص وتٌٌث41792.427391142عقار - ةصاحيٌ طراةوس 

ارض غٌص وتٌٌث14882.42739211عقار - ةصاحيٌ طراةوس 

ارض ةػل ظنٌذ حضرع ختوب18139.2201746412عقار - طراةوس - حرةن 

 يٌ B4اهقصى - ةصاحيٌ طراةوس 

534اهعقار 
 وعخودع4امىلعه - ظفني 278.440331890

 يٌ اهعقار 17اهقصى -  ةرج حًود 

5082
 وزضن17املعه - ارطي 240059

  يٌ اهعقار 60اهقصى - ذوق يماين 

1153
ًدخوي غنى وزضن وع وخزج- ارطي 2400132

 يٌ 4اهقصى - ةصاحيٌ طراةوس 

2123اهعقار 
وعخودع2400400

 يٌ A16اهقصى - ةصاحيٌ طراةوس 

4214اهعقار 
240061

ًدخوي في امطاةق امعفني االول غنى وزضن طىٌه درج ًؤدي امى- ظفني اول وارطي   

امطاةق االرطي  وًدخوي غنى وزضن طىٌه رالء ودرج

 يٌ B13اهقصى - ةصاحيٌ طراةوس 

4214اهعقار 
240059

ًدخوي في امطاةق امعفني االول غنى وزضن طىٌه درج ًؤدي امى - ظفني اول و ارطي 

االرطي وًدخوي غنى وزضن طىٌه رالء     ودرج

 يٌ B17اهقصى - ةصاحيٌ طراةوس 

4214اهعقار 
240058

ًدخوي في امطاةق امعفني االول غنى وزضن طىٌه درج ًؤدي امى - ظفني اول وارطي 

االرطي وًدخوي غنى وزضن طىٌه رالء     ودرج

 يٌ B19اهقصى - ةصاحيٌ طراةوس 

4214اهعقار 
240067

ًدخوي في امطاةق امعفني االول غنى وزضن طىٌه درج ًؤدي امى- ظفني اول وارطي   

االرطي وًدخوي غنى وزضن طىٌه رالء ودرج

 يٌ C4اهقصى - ةصاحيٌ طراةوس 

4214اهعقار 
240090

ًدخوي في امطاةق امعفني غنى وزضن طىٌه درج ًؤدي امى - ظفني اول ووظطي 

امطاةق االرطي و ًدخوي غنى وزضن طىٌه رالء    ودرج

 يٌ C5اهقصى - ةصاحيٌ طراةوس 

4214اهعقار 
وزضن طىٌه رالء- ارطي 240032

 يٌ D10اهقصى - ةصاحيٌ طراةوس 

4214اهعقار 
وزضن طىٌه رالء- ارطي 240059

 يٌ D11اهقصى - ةصاحيٌ طراةوس 

4214اهعقار 
وزضن طىٌه رالء- ارطي 240060

2400
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صامث وع رالء- طاةق ذاًي 162400 يٌ اهعقار 51اهقصى - اهتوشريث 

 يٌ اهعقار 5اهقصى - اهعًروشيث 

893
وػىل- ارض وتٌٌث 2400868

 يٌ اهعقار A 6اهقصى - ديرقوةن 

333
وعخودع- ظفني ذاًي 318.13276

 يٌ اهعقار 7اهقصى - ديرقوةن 

1588
318.132167

  غصؼ ًوم ووطتذ وخىام ووٌافع وغعٌل3وسرل و صامون وطػام و- اول - ظفني 

وػصفات

ارض غٌص وتٌٌث- كطػث ارض ظنٌذ 3582318.1322150عقار - اهدةيث 

 يٌ اهعقار 5اهقصى - اهتوشريث 

2818
وعخودع مه ًضمث ظٌارة- ظفني ذامد 273.744541

 يٌ اهعقار 6اهقصى - اهتوشريث 

2818
وعخودع مه ًضمث ظٌارة وع وٌافع- ظفني ذاًي 273.744471

 يٌ اهعقار 7اهقصى - اهتوشريث 

2818
وعخودع مه ًضمث ظٌارة- ظفني اول 273.744428

 يٌ اهعقار 5اهقصى - جن اهديب 

425
 وواكف ظٌارات6وعخودع طىٌه - ظفني ذامد 273.744950

 يٌ اهعقار A 4اهقصى - االشرفيث 

513
ارض وتٌٌث- صامث  (خجص ةاطون  )ارطي 68.436115

 يٌ اهعقار A 5اهقصى - االشرفيث 

513
ارض وتٌٌث- وزضن ةتاةٌي  (خجص ةاطون  )ارطي 68.43653

 يٌ اهعقار A 6اهقصى - االشرفيث 

513
ارض وتٌٌث- وعخودع  (خجص ةاطون  )ارطي 68.43625

 يٌ  اهعقار A 7اهقصى - االشرفيث 

513
 غصؼ ووطتذ ًػنوه وخزج ووىص وخىام ورالء وػصفث4دار وطػام و  (خجص ةاطون  )اول 68.436314

 يٌ اهعقار A 8اهقصى - االشرفيث 

513
68.436253

   غصؼ ووطتذ ًػنوه وخزج ووىص وخىام ورالء4دار وطػام و - (خجص ةاطون )طاةق ذاًي 

 ػصفات4و 

 اهعقار A 9يٌ اهقصى -  االشرفيث 

513
68.436259

  غصؼ ووطتذ ًػنوه وخزج ووىص وخىام ورالء4دار وطػام و  - (خجص ةاطون )طاةق ذامد 

 ػصفات5و 

 يٌ اهعقار B 11اهقصى - االشرفيث 

513
وزضن طىٌه رالء ووخزج- خجص ةاطون 68.43662

 يٌ اهعقار B 12اهقصى - االشرفيث 

513
غصفث ووطتذ ورالء - (خجص ةاطون  )ارطي 68.43636

 يٌ اهعقار B 13اهقصى -  االشرفيث 

513
دار وغصفث ووطتذ وخىام وػصفخٌي - (خجص ةاطون  )اول 68.43683

 يٌ اهعقار C 14اهقصى - االشرفيث 

513
68.436189

 غصؼ ووخزج وخىام ورالء ووىص 3دار وطػام ووطتذ و  - (خجص ةاطون  )أرطي 

ووعخودع صغٌص وغصفث

 يٌ اهعقار C 15اهقصى - االشرفيث 

513
 غصؼ ووطتذ  ًػنوه وخزج وخىام ورالء وػصفخٌي3دار و طػام و - (خجص ةاطون  )   اول 68.436189

 يٌ اهعقار C 16اهقصى - االشرفيث 

513
 غصؼ ووطتذ  ًػنوه وخزج وخىام ورالء وػصفخٌي3دار و طػام و - (خجص ةاطون  )ذاًي    68.436189

 يٌ اهعقار D 18اهقصى - االشرفيث 

513
273.744372

 اةواب طىٌها درج دارني ًؤدي 4ة في االرطي صامث كتٌصة  - (خجص ةاطون  )ارطي واول  

 وكاحب وخىاوٌي ووىص واوفٌط ودرج دارني 4امى امطاةق االول امىؤمف وي صامث و 

ًؤدي امى امعطح امىؼخصك

ارض ظلي حضرع ختوب- ارض غٌص وتٌٌث 522240016425عقار - ايعات 

ارض غٌص وتٌٌث- كطػث ارض ةػل وؼجصة زًخون 369024001001عقار - غريفث 

ارض غٌص وتٌٌث- كطػث ارض ةػل وؼجصة زًخون 369224001194عقار - غريفث 

63352400200 يٌ اهعقار 14اهقصى - عاهيه 
 خىاوات ووىص وػصفخٌي و 4 غصؼ ووطتذ وووًث و 3طاةق ذاًي وسرل وصامون وطػام و

ووكف ظٌارة

ارض ةػل ودصجث ظٌسًان8662400886عقار -  اهقًاطيث 

ارض ةػل حضرع ختوب53724002404عقار - اهمحووٍيث 

طاةق ذاًي- طاةق اول - طاةق ارطي - طاةق ظفني 123924001504عقار - دير قوةن 

كطػث ارض غٌص وتٌٌثغير محدد11812400عقار - قرٍاين 

كطػث ارض غٌص وتٌٌثغير محدد11822400عقار - قرٍاين 

كطػث ارض غٌص وتٌٌثغير محدد11832400عقار - قرٍاين 

كطػث ارض غٌص وتٌٌثغير محدد27272400عقار - قرٍاين 

كطػث ارض ةػل غٌص وتٌٌث كعه وٌها وؼجص زًخون وكعه خصػي356324001959عقار - حرديٌ 

3564وٌخفع ةامىصور غنى غلار - كطػث ارض ظنٌذ حضرع ختوب غٌص وتٌٌث 35692400313عقار - حرديٌ 

3573كطػث ارض خصػٌث غٌص وتٌٌث  وصحفق ةامىصور مػلار 357724001135عقار - حرديٌ 

كطػث ارض خصػٌث غٌص وتٌٌث  طىٌها ةػض اػجار امضًخون36312400644عقار - حرديٌ 

كطػث ارض خصػٌث غٌص وتٌٌث3900240010659عقار - حرديٌ 

كطػث أرض غٌص وتٌٌثغير محدد812400عقار - ةيصور 

2397كطػث أرض غٌص وتٌٌث وصحفق ةدق امىصور منػلار غير محدد32962400عقار - ةيصور 
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أرض غٌص وتٌٌث- أرض ةػل حضرع ختوب  586240044078عقار - اهطيتث 

أرض غٌص وتٌٌث- أرض ةػل حضرع ختوب  653240047004عقار - اهطيتث 

أرض غٌص وتٌٌث- أرض ةػل ظنٌذ صزصًث حضرع ختوب  1824006771عقار -  جدرا 

أرض غٌص وتٌٌث- أرض ةػل حضرع ختوب  86824004092عقار - اهَتطيث /اهمفور

أرض غٌص وتٌٌث- أرض ةػل حضرع ختوب  99124004018عقار - اهَتطيث /اهمفور

أرض غٌص وتٌٌث- أرض ةػل حضرع ختوب  99424003948عقار- اهَتطيث /اهمفور

أرض غٌص وتٌٌث- أرض ةػل حضرع ختوب  101824003982عقار - اهَتطيث  /اهمفور

أرض غٌص وتٌٌث- أرض ةػل حضرع ختوب  13722400967عقار - اهَتطيث /ااهمفور

أرض غٌص وتٌٌث- أرض ةػل وؼجصة زًخون و وزخنف طىٌها أػجار ةصًث وزخنفث غير محدد3642400عقار - عاٍوت 

أرض غٌص وتٌٌث- كطػث أرض ةػل صامدث مضرع امدتوب 109240023142عقار - حوش اهحريًث 

 يٌ اهعقار 6اهقصى - عاهيث /اهقتث

4196
2400252

 غصؼ وغصفث وعخودع وغصفث رادوث و 3وسرل و صامون وطػام و- املعه امعادس 

 خىاوات ووىص رارجي وموجٌا وحصاس وػصفات3خىاوها و 

صامث و ػصفث7122400 يٌ اهعقار 5اهقصى - دير قوةن 

صامث و ػصفث7122400 يٌ اهعقار 6اهقصى - دير قوةن 

صامون ووطتذ وغصفخٌي ًوم و خىام و ةنكوًات20240069 يٌ اهعقار Q8اهقصى - دده 

صامون ووطتذ وغصفخٌي ًوم و خىام و ةنكوًات20240071 يٌ اهعقار Q10اهقصى - دده 

صامون ووطتذ وغصفخٌي ًوم و خىام و ةنكوًات20240071 يٌ اهعقار Q12اهقصى - دده 

صامون ووطتذ وغصفخٌي ًوم و خىام و ةنكوًات20240071 يٌ اهعقار Q25اهقصى - دده 

أرض غٌص وتٌٌث- كطػث أرض ظلي وؼجصة حفاح 29024001604عقار - دير اهحرف 

أرض غٌص وتٌٌث- كطػث أرض ةػل وغصوظث كصم غٌب وصٌوةص 30224003200عقار - دير اهحرف  

أرض غٌص وتٌٌث- كطػث أرض ةػل وؼجصة زًخون 44924002522عقار -  دير اهحرف 

 وعخودع وع ًضمث ظٌارة27132400205 يٌ اهعقار 4اهقصى -  ةعتدا 

وزضن ووٌافع في امعفني األول ووعخودع في امعفني امراًي2713240096 يٌ اهعقار 7اهقصى -  ةعتدا 

وكخب ولطع دارنٌا وع وٌافع2713240090 يٌ اهعقار 12اهقصى -  ةعتدا 

وكخب ولطع دارنٌا وع وٌافع2713240063 يٌ اهعقار 13اهقصى -  ةعتدا 

وعخودع45342400180 يٌ اهعقار 13اهقصى -  ةعتدا 

 يٌ Aةووك /6اهقصى - اهقتث 

2601اهعقار
 خىاوات وغصفث رسم وغعٌل وووزع وػصفات3 غصؼ وصامون وطػام ووطتذ و24002113

أرض غٌص وتٌٌث- أرض ةػل ظنٌذ حضرع ختوب 73624007043عقار - اهَتطيه / اهمفور

كطػث أرض غٌص وتٌٌث275724001600عقار -  دير اهقًر 

ةػل وؼجص كعه وٌها زًخون وكعه ظنٌذ- كطػث أرض غٌص وتٌٌث 4924002671عقار -  لفرحيى 

ةػل وؼجصة زًخون و حٌي وطىٌها ةػض اػجار خصجٌث- كطػث أرض غٌص وتٌٌث 5024003263عقار -  لفرحيى 

ارض وصوًث طىٌها ًتػخي وٌاه وذالث ةصك منىٌاه واػجار ورىصة38424003038عقار - اهتَيث 

 يٌ اهعقار 6اهقصى - ةشايون 

2259
2400237

 4 غصؼ ووطتذ ووعخودع وغعٌل وغصفث رادوث و3وسرل وصامون وطػام وجنوس و

 ػصفات4خىاوات و

 يٌ اهعقار 18اهقصى - اهتاشورة 

522
 غصؼ وصامون وطػام ووطتذ وخىام ورالء وػصفخٌي3وعكي ًخأمف وي وسرل و2400132

ارض ةػل ظنٌذ ةور صامدث منضراغث2210120016570عقار  - اهَتطيث  / صرةا 

1022وفصزة غي امػلار / كطػث ارض - ارض غٌص وتٌٌث 591124001200عقار -   ضهور اهعتاديث 

وؼخىنث غنى اػجار زًخون وحٌي- أرض غٌص وتٌٌث 253424007308عقار -  راس اهًخٌ 

كطػث ارض ظلي وؼجصة زًخون و حٌي و صٌوةص وةصي- أرض غٌص وتٌٌث 366924004112عقار - راس اهًخٌ 

ارض ةػل وؼجصة غٌب- أرض غٌص وتٌٌث 402400605عقار - طراةوس /قَات

ارض ةػل وؼجصة كصم غٌب- أرض غٌص وتٌٌث 412400842عقار - طراةوس /قَات

ارض ةػل وؼجصة غٌب- أرض غٌص وتٌٌث 422400772عقار - طراةوس /قَات

ارض ةػل وؼجصة غٌب- أرض غٌص وتٌٌث 432400890عقار - طراةوس /قَات

كطػث أرض وغصوظث كصم غصًغ- أرض غٌص وتٌٌث 34724001635عقار - ةعتدا /فاهوغا

 يٌ اهعقار 5اهقصى - اهصًقاٍيث 

497
2400168

وسرل وصامون وطػام ووطتذ وجنوس وغصفخٌي ًوم - إًؼاءات و إطافات - أرض وٌٌٌث 

. خىاوات وػصفات3و

 يٌ اهعقار C4اهقصى - أراضي زحوث 

4106
وعخودع240054

 يٌ اهعقار C5اهقصى - أراضي زحوث 

4106
وعخودع240036

 يٌ اهعقار C6اهقصى - أراضي زحوث 

4106
2400162+45

ػلث ظكٌٌث حدخوي غنى وسرل ووىؼى وصامون وطػام وغصفخٌي ًوم وغصفث رادوث 

 ةنكوًات وظطدٌث ظىاوًث3 خىاوات و4وغعٌل وووًث ووطتذ و

 يٌ اهعقار C8اهقصى - أراضي زحوث 

4106
2400162

ػلث ظكٌٌث حدخوي غنى وسرل ووىؼى وصامون وطػام وغصفخٌي ًوم وغصفث رادوث 

 ةنكوًات3 خىاوات و4وغعٌل وووًث ووطتذ و

 يٌ اهعقار C9اهقصى - أراضي زحوث 

4106
2400169

 غصؼ ًوم ووالةط ورادوث 3ػلث منعكي حدخوي غنى وسرل ووىؼى وصامون وطػام و

 ةنكوًات3 خىاوات و4ووطتذ و
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 يٌ D11اهقصى - أراضي زحوث 

4106اهعقار 
2400132

 3ػلث ظكٌٌث حدخوي غنى وسرل ووىؼى وصامون وطػام وغصفخي ًوم ووطتذ و

 ةنكوًات4خىاوات و

 يٌ اهعقار E7اهقصى - أراضي زحوث 

4106
2400132+64

 3ػلث ظكٌٌث حدخوي غنى وسرل ووىؼى وصامون وطػام وغصفخٌي ًوم  ووطتذ و

 ةنكوًات وظطدٌث ظىاوًث4خىاوات و

 يٌ E10اهقصى - أراضي زحوث 

4106اهعقار 
2400132

 3ػلث ظكٌٌث حدخوي غنى وسرل ووىؼى وصامون وطػام وغصفخٌي ًوم  ووطتذ و

 ةنكوًات4خىاوات و

 يٌ E11اهقصى - أراضي زحوث 

4106اهعقار 
2400132

 3ػلث ظكٌٌث حدخوي غنى وسرل ووىؼى وصامون وطػام وغصفخٌي ًوم  ووطتذ و

 ةنكوًات4خىاوات و

كطػث ارض ةػل وؼخىنث غنى صٌوةص78024007278عقار - ةزةديٌ 

كطػث ارض ةػل وؼخىنث غنى صٌوةص7862400345عقار - ةزةديٌ 

كطػث ارض ةػل وؼخىنث غنى صٌوةص462400760عقار - قرٍاين 

ارض ةػل طىٌها اػجار زًخون6036004393عقار - ييًس 

23152400157 يٌ اهعقار 7اهقصى - شاٍيه 
 غصؼ وخىاوٌي وػصفات وخوطي زهور ومه ووكف 3وسرل وصامون وطػام ووطتذ و

7ظٌارة ركه 

23152400157 يٌ اهعقار 9اهقصى - شاٍيه 
 غصؼ وخىاوٌي وػصفات وخوطي زهور ومه ووكف 3وسرل وصامون وطػام ووطتذ و

9ظٌارة ركه 

كطػث ارض كعه وٌها ظلي وؼجص حفاح واملعه االرص ظنٌذ ةور طىٌها ةصكث واء44224004040عقار - اهفريديس 

 يٌ اهعقار 17اهقصى - راس ةيروت 

3247
2400632

 غصؼ 3 صاموًات وغصفث طػام وغصفخٌي جنوس وغصفث طىٌها وؼنح وخىام و3وسرل و

 5طىي كل وٌها خىام و ووزغان ووىص ووطتذ وخىاوٌي وغصفخٌي رادوث وغصفث غعٌل و

ػصفات واخواض زهور

 يٌ اهعقار 18اهقصى - اهتوشريث 

1985
صامث صٌاغٌث طىٌها وٌافع2400135

كطػث ارض كعه وؼجص زًخون وكعه ظنٌذ فٌه خصج ًصز وظٌسًان148524008100عقار - عريون 

كظػث ارض ةػل و خصج- أرض غٌص وتٌٌث 28424005845عقار - عتيه 

كظػث ارض صزصًث- أرض غٌص وتٌٌث 28624002131عقار - عتيه 

369وفصزة غي امػلار / كظػث ارض - أرض غٌص وتٌٌث 203524001480عقار - ةعورحه 

369وفصزة غي امػلار / كظػث ارض - أرض غٌص وتٌٌث 204124001480عقار - ةعورحه 

369وفصزة غي امػلار / كظػث ارض - أرض غٌص وتٌٌث 204224001480عقار - ةعورحه 

 خىاوات وغعٌل وػصفات5 غصؼ ووطتذ و4وسرل و ووزع وصامون وطػام وجنوس و8282400331 يٌ اهعقار 6اهقصى - شًالن 

 يٌ اهعقار D6اهقصى - حارة اهصج 

742
2400211

وسرل ووىص وصامون وطػام ووطتذ وغصفث رادوث وع خىام وخىام وغصفث غعٌل ودرج 

 غصؼ وخىاوٌي ومه وعخودع 4دارني ًؤدي امى امطاةق االرطي امىؤمف وي هول ووىص و

D6 ومه ووكفي ظٌارة ركه D4في امعفني امراًي ركه 

 يٌ اهعقار 5اهقصى - عاهيث /اهقتث

2069
 خىاوات وغصفث رسم وػصفات4 غصؼ ووطتذ و3وسرل وصاموًٌي وطػام و2400200
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