
العقار محتويات ووصف 
م.م   التقريبية  المساحة  حصة البنك 

موقع العقار ورقمه              
بناء                أرض  أسهم         

بنك بيروت والبالد العربية ش.م.ل.
31.12.2019 بيان عقارات مستملكة استيفاء لدين بتاريخ 

 جبل لبنان

ارض مغروسة كروم عريش ضمنها انشاءات جديدة سفلي مستودع امامه سيره لتربية االبقار - ارضي غرفة كبيرة للعلف مع مستودع لتربية االغنام -    
3500     2400 كفرنبرخ - عقار 1969    

اول 3 غرف ومستودع وحمام ومطبخ مع فسحة سماوية             

قطعة ارض غير مبنية   850     2400 الجية - عقار 3571    

قطعة ارض بعل سليخ وقسم منها صخرية حرجية    830     2400  فيطرون - عقار 3239   

قطعة ارض بعل سليخ وقسم منها صخرية حرجية    820     2400 فيطرون - عقار 3242    

قطعة ارض بعل سليخ وقسم منها صخرية حرجية    803     2400 فيطرون - عقار 3243    

ارض غير مبنية   54     2400 برج حمود - عقار 509    

ارضي - القسم 17 مخزن      59   2400 برج حمود - القسم 17 من العقار 5082   

ارضي - يحتوي على مخزن مع متخت     132   2400 ذوق مكايل - القسم 60 من العقار 1153   

طابق ثاني - صالة مع خالء       2400 البوشرية - القسم 51 من العقار 16   

ارض مبنية - معمل     868   2400 العمروسية - القسم 5 من العقار 893    

سفلي ثاني - مستودع     76   318.132 ديرقوبل - القسم A 6 من العقار 333   

سفلي اول - مدخل وصالون وطعام و3 غرف نوم ومطبخ وحمام ومنافع وغسيل وشرفات     167   318.132 ديرقوبل - القسم 7 من العقار 1588   

قطعة ارض سليخ - ارض غير مبنية   2150     318.132 الدبية - عقار 3582    

سفلي ثالث - مستودع له نزلة سيارة      541   273.744 البوشرية - القسم 5 من العقار 2818   

سفلي ثاني - مستودع له نزلة سيارة مع منافع     471   273.744 البوشرية - القسم 6 من العقار 2818  

سفلي اول - مستودع له نزلة سيارة      428   273.744 البوشرية - القسم 7 من العقار 2818   

سفلي ثالث - مستودع ضمنه 6 مواقف سيارات      950   273.744 جل الديب - القسم 5 من العقار 425   

قطعة ارض بعل مشجرة زيتون - ارض غير مبنية   1001     2400 غريفة - عقار 3690     

قطعة ارض بعل مشجرة زيتون - ارض غير مبنية   1194     2400 غريفة - عقار 3692     

طابق ثاني مدخل وصالون وطعام وثالث غرف ومطبخ ومونة و4 حمامات وممر وشرفتين وموقف سيارة     200   2400 عاليه - القسم 14 من العقار 6335   

ارض بعل محرجة سنديان   886     2400 القماطية - عقار 866    

ارض بعل تزرع حبوب   2404     2400 الكحلونية - عقار 537    

طابق سفلي - طابق ارضي - طابق اول - طابق ثاني     1504   2400 دير قوبل - عقار 1239   

قطعة ارض غير مبنية غير محدد       2400 قرنايل - عقار 1181    

قطعة ارض غير مبنية غير محدد       2400 قرنايل - عقار 1182    

قطعة ارض غير مبنية غير محدد       2400 قرنايل - عقار 1183    

قطعة ارض غير مبنية غير محدد       2400 قرنايل - عقار 2727    

قطعة أرض غير مبنية  غير محدد       2400 بيصور - عقار 81    

قطعة أرض غير مبنية مرتفق بحق المرور للعقار 2397 غير محدد       2400 بيصور - عقار 3296    

أرض بعل سليخ صخرية تزرع حبوب  - أرض غير مبنية   6771     2400 جدرا - عقار 18    

أرض بعل مشجرة زيتون ومختلف ضمنها أشجار برية مختلفة - أرض غير مبنية غير محدد       2400 عانوت - عقار 364    

القسم ا6 - مدخل وصالون وطعام و3 غرف وغرفة مستودع وغرفة خادمة وحمامها و3 حمامات وممر خارجي ولوجيا وتراس وشرفات     252   2400 القبة/عالية - القسم 6 من العقار 4196   

صالة وشرفة       2400 دير قوبل - القسم 5 من العقار 712   

صالة وشرفة       2400 دير قوبل - القسم 6 من العقار 712   

قطعة أرض سقي مشجرة تفاح - أرض غير مبنية    1604     2400 دير الحرف - عقار 290    

قطعة أرض بعل مغروسة كرم عنب وصنوبر - أرض غير مبنية    3200     2400 دير الحرف - عقار  302   

قطعة أرض بعل مشجرة زيتون - أرض غير مبنية    2522     2400 دير الحرف - عقار  449   

مستودع مع نزلة سيارة       205   2400 بعبدا - القسم 4 من العقار 2713    

مخزن ومنافع في السفلي األول ومستودع في السفلي الثاني      96   2400 بعبدا - القسم  7 من العقار 2713    

مكتب مقطع داخليا مع منافع      90   2400 بعبدا - القسم  12 من العقار 2713   

مكتب مقطع داخليا مع منافع      63   2400 بعبدا - القسم 13 من العقار 2713     

مستودع      180   2400 بعبدا - القسم  13 من العقار 4534   

قطعة أرض غير مبنية   1600     2400 دير القمر - عقار 2757    

قطعة أرض غير مبنية - بعل مشجر قسم منها زيتون وقسم سليخ   2671     2400 كفرحيم - عقار 49    

قطعة أرض غير مبنية - بعل مشجرة زيتون و تين وضمنها بعض اشجار حرجية   3263     2400 كفرحيم - عقار 50    

ارض مروية ضمنها نبعتي مياه و3 برك للمياه واشجار مثمرة    3038     2400 البنية - عقار 384    

مدخل وصالون وطعام وجلوس و3 غرف ومطبخ ومستودع وغسيل وغرفة خادمة و4 حمامات و4 شرفات      237   2400 بشامون - القسم 6 من العقار 2259   

ارض غير مبنية - قطعة ارض / مفرزة عن العقار 1022   1200     2400 ضهور العبادية - عقار 5911   

أرض غير مبنية - مشتملة على اشجار زيتون وتين   7308     2400 راس المتن - عقار 2534   

أرض غير مبنية - قطعة ارض سقي مشجرة زيتون وتين وصنوبر وبري   4112     2400 راس المتن - عقار 3669   

أرض غير مبنية - قطعة أرض مغروسة كرم عريش   1635     2400 فالوغا - عقار 347    

أرض مينية - إنشاءات و إضافات - مدخل وصالون وطعام ومطبخ وجلوس وغرفتين نوم و3 حمامات وشرفات     168   2400 السمقانية - القسم 5 من العقار 497  

قطعة ارض بعل مشتملة على صنوبر   7278     2400 بزبدين - عقار 780    

قطعة ارض بعل مشتملة على صنوبر   345     2400 بزبدين - عقار 786    

قطعة ارض بعل مشتملة على صنوبر   760     2400 قرنايل - عقار 46    

مدخل وصالون وطعام ومطبخ و3 غرف وحمامين وشرفات وحوضي زهور وله موقف سيارة رقم 7     157   2400 شانيه - القسم 7 من العقار 2315   

مدخل وصالون وطعام ومطبخ و3 غرف وحمامين وشرفات وحوضي زهور وله موقف سيارة رقم 9     157   2400 شانيه - القسم 9 من العقار 2315   

قطعة ارض قسم منها سقي مشجر تفاح والقسم االخر سليخ بور ضمنها بركة ماء   4040     2400 الفريديس - عقار 442    

صالة صناعية ضمنها منافع     135   2400 البوشرية - القسم 18 من العقار 1985   

قطعة ارض قسم مشجر زيتون وقسم سليخ فيه حرج يرز وسنديان   8100     2400 عرمون - عقار 1485    

أرض غير مبنية - قطعة ارض بعل وحرج   5845     2400 عبيه - عقار 284    

أرض غير مبنية - قطعة ارض صخرية   2131     2400 عبيه - عقار 286    

 جبل لبنان

أرض غير مبنية - قطعة ارض / مفرزة عن العقار 369   1480     2400 بعورته - عقار 2035    

أرض غير مبنية - قطعة ارض / مفرزة عن العقار 369   1480     2400 بعورته - عقار 2041    

أرض غير مبنية - قطعة ارض / مفرزة عن العقار 369   1480     2400 بعورته - عقار 2042    

مدخل وموزع وصالون وطعام وجلوس و4 غرف ومطبخ و5 حمامات وغسيل وشرفات     331   2400 شمالن - القسم 6 من العقار 828   

مدخل وممر وصالون وطعام ومطبخ وغرفة خادمة مع حمام وحمام وغرفة غسيل ودرج داخلي يؤدي الى الطابق االرضي المؤلف من هول وممر و4 غرف       
211   2400 حارة الست/بعبدا - القسم D6 من العقار 742  

D6 وله موقفي سيارة رقم D4 وحمامين وله مستودع في السفلي الثاني رقم            

مدخل وصالونين وطعام و3 غرف ومطبخ و4 حمامات وغرفة خدم وشرفات     200   2400 القبة/عالية - القسم 5 من العقار 2069  

القسم 5: مدخل وصالونان وطعام وغرفتان ومطبخ ومونة وحمامان وخالء وشرفة     
382   2400 فاريا - االقسام 5 و 4 من العقار 394   

القسم 4: صالون وطعام و3 غرف وخدم و3 حمامات            

قطعة ارض سقي مشجرة تفاح    1235     2400 فاريا - عقار 2427     

قطعة ارض بعل سليخ تزرع حبوب وكرم وتبن وحرج    1500     2400  سقي رشمايا/جبيل - عقار 1466   

مدخل و3 غرف ودار مقسوم ومطبخ وحمام ومنافع وسطحية      145   2400  الشياح - القسم 27 من العقار 6459   

البقاع     

ارض غير مبنية مغروسة كروم   2735     

2400

زحلة/معلقة اراضي - عقار 1268   

ارض غير مبنية مغروسة كروم   5293 زحلة/معلقة اراضي - عقار 1310       

ارض غير مبنية مغروسة كروم   13523 زحلة/معلقة اراضي - عقار 2106       

ارض بعل سليخ تزرع حبوب    2675     2400 راشيا الوادي - عقار 5489     

ارض بعل سليخ تزرع حبوب    5475     2400 راشيا الوادي - عقار 5660    

قطعة أرض بعل صالحة لزرع الحبوب - أرض غير مبنية   23142     2400 حوش الحريمة - عقار 109   

مستودع     54   2400 أراضي زحلة - القسم C4 من العقار 4106   

مستودع     36   2400 أراضي زحلة - القسم C5 من العقار 4106   

شقة سكنية تحتوي على مدخل وممشى وصالون وطعام وغرفتين نوم وغرفة خادمة وغسيل ومونة ومطبخ و4 حمامات و3 شرفات وسطحية سماوية     162+45   2400 أراضي زحلة - القسم C6 من العقار 4106   

شقة سكنية تحتوي على مدخل وممشى وصالون وطعام وغرفتين نوم وغرفة خادمة وغسيل ومونة ومطبخ و4 حمامات و3 شرفات     162   2400 أراضي زحلة - القسم C8 من العقار 4106   

شقة للسكن تحتوي على مدخل وممشى وصالون وطعام و3 غرف نوم ومالبس وخادمة ومطبخ و4 حمامات و3 شرفات     169   2400 أراضي زحلة - القسم C9 من العقار 4106   

شقة سكنية تحتوي على مدخل وممشى وصالون وطعام وغرفتي نوم ومطبخ و3 حمامات و4 شرفات     132   2400 أراضي زحلة - القسم D11 من العقار 4106   

شقة سكنية تحتوي على مدخل وممشى وصالون وطعام وغرفتين نوم  ومطبخ و3 حمامات و4 شرفات وسطحية سماوية     132+64   2400 أراضي زحلة - القسم E7 من العقار 4106   

شقة سكنية تحتوي على مدخل وممشى وصالون وطعام وغرفتين نوم  ومطبخ و3 حمامات و4 شرفات     132   2400 أراضي زحلة - القسم E10 من العقار 4106   

شقة سكنية تحتوي على مدخل وممشى وصالون وطعام وغرفتين نوم  ومطبخ و3 حمامات و4 شرفات     132   2400 أراضي زحلة - القسم E11 من العقار 4106   

بعلبك الهرمل     

ارض غير مبنية - ارض سقي تزرع حبوب   16425     2400 ايعات - عقار 522     

النبطية     

الطابق 6  - شقة مؤلفة من غرفتين ومدخل ومطبخ وحمام      35   2400 النبطية التحتا - القسم 72 من العقار 515   

أرض بعل تزرع حبوب - أرض غير مبنية   4092     2400 الكفور - عقار 868    

أرض بعل تزرع حبوب - أرض غير مبنية   4018     2400 الكفور - عقار 991    

أرض بعل تزرع حبوب - أرض غير مبنية   3948     2400 الكفور - عقار 994    

أرض بعل تزرع حبوب - أرض غير مبنية   3982     2400 الكفور - عقار 1018    

أرض بعل تزرع حبوب - أرض غير مبنية   967     2400 الكفور - عقار 1372    

أرض بعل سليخ تزرع حبوب - أرض غير مبنية   7043     2400 الكفور - عقار 736     

ارض بعل سليخ بور صالحة للزراعة    16570     1200 صربا - عقار 2210    

ارض بعل ضمنها اشجار زيتون   4393     600 ميمس - عقار 603    

الجنوب    

أرض بعل تزرع حبوب - أرض غير مبنية   44078     2400 الطيبة - عقار 586    

أرض بعل تزرع حبوب - أرض غير مبنية   47004     2400 الطيبة - عقار 653    

الشمال    

يحتوي على شقة مؤلفة من مدخل وصالون وجلوس وموزع و3 غرف نوم ومطبخ و3 حمامات وشرفتين     163   2400 فيع - القسم 15/ بلوك B من العقار 213   

ارض غير مبنية - ارض بعل صخرية حرجية    1587     

2400

حدتون - عقار 2285     

ارض غير مبنية - ارض بعل  مشجرة كرم عنب وتوت     1817 حدتون - عقار 2375        

ارض غير مبنية - ارض بعل سليخ تزرع حبوب    2826 حدتون - عقار 2376        

طابق اول - مدخل وصالون وطعام و3 غرف سكن ومطبخ وحمامين ودربيتان و 4 شرفات      162   2400 رأس مسقا - القسم E6 من العقار 2518   

المقسم 4 من الطابق السفلي اول يحتوي على مستودع ضمنه غرفتي تبريد وغرفة تبريد يعلوها مستودع وغرفة تدفئة مركزية وفي الطابق االرضي        

1397  278.44033 يحتوي على مجموعة مستودعات متصلة ببعضها البعض وفي الطابق الوسطي يحتوي على مدخلين و8 غرف مكاتب وغرفة وكونتوار وسكرتارية وارشيف  بساتين طرابلس - القسم 4 من العقار 2415              

وغرفة للسكن وحمام وفراغ ضمنه اتصال في االرضي              

المقسم 5 يحتوي على مدخل ودربية و3 صالونات وغرفة طعام و5 غرف و4 حمامات وأوفيس وغرفة كوي و6 شرفات     463  278.44033 بساتين طرابلس - القسم 5 من العقار 2415   

بناء من حجر باطون مؤلف من طابقين وطابق تحت االرض يحتوي على ملجأ يوجد ضمنه بيت خالء الطابق االرضي يحتوي على مخازن - بيت خالء الطابق      

 245  185.62689 العلوي يحتوي على مدخل وكور وصالون ومكتب وغرفة للسفرة وغرفتين للسكن وحمام ودربية يوجد داخلها بيت خالء الطابق العلوي يحتوي على مدخل  الحدادين/طرابلس - عقار 744               

وكور وصالون ومكتب وغرفة للسفرة وغرفتين للسكن وحمام                

معدة لالستمالك مفرز عن 1488   41     2.42739 بساتين طرابلس - عقار 4182   

ارض غير مبنية   110     2.42739 بساتين طرابلس - عقار 4181   

ارض غير مبنية   1142     2.42739 بساتين طرابلس - عقار 4179   

ارض غير مبنية   211     2.42739 بساتين طرابلس - عقار 1488   

ارض بعل سليخ تزرع حبوب   46412    139.22017 تربل - طرابلس - عقار 18   

سفلي - المقسم 4 مستودع    1890    278.44033 بساتين طرابلس -  القسم B4 من العقار 534   

مستودع     400   2400 بساتين طرابلس - القسم 4 من العقار 2123  

الشمال    

سفلي اول وارضي - يحتوي في الطابق السفلي االول على مخزن ضمنه درج يؤدي الى الطابق االرضي و يحتوي على مخزن ضمنه خالء ودرج     61   2400 بساتين طرابلس - القسم A16 من العقار 4214    

سفلي اول وارضي - يحتوي في الطابق السفلي االول على مخزن ضمنه درج يؤدي الى االرضي و يحتوي على مخزن ضمنه خالء  ودرج     59   2400 بساتين طرابلس - القسم B13 من العقار 4214   

سفلي اول وارضي - يحتوي في الطابق السفلي االول على مخزن ضمنه درج يؤدي الى االرضي و يحتوي على مخزن ضمنه خالء  ودرج     58   2400 بساتين طرابلس - القسم B17 من العقار 4214   

سفلي اول وارضي - يحتوي في الطابق السفلي االول على مخزن ضمنه درج يؤدي الى االرضي و يحتوي على مخزن ضمنه خالء ودرج     67   2400 بساتين طرابلس - القسم B19 من العقار 4214    

سفلي اول ووسطي - يحتوي في الطابق السفلي على مخزن ضمنه درج يؤدي الى الطابق االرضي و يحتوي على مخزن ضمنه خالء  ودرج     90   2400 بساتين طرابلس - القسم C4 من العقار 4214   

ارضي - مخزن ضمنه خالء     32   2400 بساتين طرابلس - القسم C5 من العقار 4214  

ارضي - مخزن ضمنه خالء     59   2400 بساتين طرابلس - القسم D10 من العقار 4214   

ارضي - مخزن ضمنه خالء     60   2400 بساتين طرابلس - القسم D11 من العقار 4214   

قطعة ارض بعل غير مبنية قسم منها مشجر زيتون وقسم حرشي   1959     2400 حردين - عقار 3563    

قطعة ارض سليخ تزرع حبوب غير مبنية منتفع بالمرور على عقار 3564   313     2400 حردين - عقار 3569    

قطعة ارض حرشية غير مبنية  مرتفق بالمرور لعقار 3573   1135     2400 حردين - عقار 3577    

قطعة ارض حرشية غير مبنية  ضمنها بعض اشجار الزيتون   644     2400 حردين - عقار 3631    

قطعة ارض حرشية غير مبنية   10659     2400 حردين - عقار 3900    

صالون ومطبخ وغرفتين نوم وحمام وشرفات     69   2400 دده - القسم Q8 من العقار 20    

صالون ومطبخ وغرفتين نوم وحمام وشرفات     71   2400 دده - القسم Q10 من العقار 20    

صالون ومطبخ وغرفتين نوم وحمام وشرفات     71   2400 دده - القسم Q12 من العقار 20    

صالون ومطبخ وغرفتين نوم وحمام وشرفات     71   2400 دده - القسم Q25 من العقار 20    

3 غرف وصالون وطعام ومطبخ و3 حمامات وغرفة خدم وغسيل وموزع وشرفات     211   2400  القبة - القسم 6/البلوك A من العقار 2601  

أرض غير مبنية - ارض بعل مشجرة عنب   605     2400 قنات/طرابلس - عقار 40   

أرض غير مبنية - ارض بعل مشجرة كرم عنب   842     2400 قنات/طرابلس - عقار 41   

أرض غير مبنية - ارض بعل مشجرة عنب   772     2400 قنات/طرابلس - عقار 42   

أرض غير مبنية - ارض بعل مشجرة عنب   890     2400 قنات/طرابلس - عقار 43   

بيروت    

سفلي 3 - مستودع كبير ضمنه مستودع صغير وحمام ودرج داخلي الى متخت طابق 2 مستودع كبير ضمنه 6 مستودعات صغيرة وممر واوفيس وحمامين     1632   2400 المصيطبة - القسم 4 من العقار 4457  

ارضي (حجر باطون) صالة - ارض مبنية     115   68.436 االشرفية - القسم A4 من العقار 513   

ارضي (حجر باطون) مخزن ببابين - ارض مبنية     53   68.436 االشرفية - القسم A5 من العقار 513   

ارضي (حجر باطون) مستودع - ارض مبنية     25   68.436 االشرفية - القسم A6 من العقار 513   

طابق اول (حجر باطون) دار وطعام و4 غرف ومطبخ يعلوه متخت وممر وحمام وخالء وشرفة     314   68.436 االشرفية - القسم A7 من العقار 513   

طابق 2 (حجر باطون) - دار وطعام و4 غرف ومطبخ يعلوه متخت وممر وحمام وخالء و4 شرفات       253   68.436 االشرفية - القسم A8 من العقار 513   

طابق 3 (حجر باطون) - دار وطعام و4 غرف ومطبخ يعلوه متخت وممر وحمام وخالء و5 شرفات       259   68.436 االشرفية - القسم A9 من العقار 513   

حجر باطون - مخزن ضمنه خالء ومتخت     62   68.436 االشرفية - القسم B11 من العقار 513   

ارضي (حجر باطون) - غرفة ومطبخ وخالء     36   68.436 االشرفية - القسم B12 من العقار 513   

طابق اول (حجر باطون) - دار وغرفة ومطبخ وحمام وشرفتين     83   68.436 االشرفية - القسم B13 من العقار 513   

أرضي (حجر باطون) - دار وطعام ومطبخ و3 غرف ومتخت وحمام وخالء وممر ومستودع صغير وغرفة      189   68.436 االشرفية - القسم C14 من العقار 513   

طابق اول (حجر باطون) - دار وطعام و3 غرف ومطبخ يعلوه متخت وحمام وخالء وشرفتين      189   68.436 االشرفية - القسم C15 من العقار 513   

طابق 2 (حجر باطون) - دار وطعام و3 غرف ومطبخ يعلوه متخت وحمام وخالء وشرفتين         189   68.436 االشرفية - القسم C16 من العقار 513   

ارضي واول (حجر باطون) - في االرضي صالة كبيرة ب 4 ابواب ضمنها درج داخلي يؤدي الى الطابق االول المؤلف من صالة و4 مكاتب وحمامين وممر       
372   273.744 االشرفية - القسم D18 من العقار 513   

واوفيس ودرج داخلي يؤدي الى السطح المشترك            

مسكن يتألف من مدخل و3 غرف وصالون وطعام ومطبخ وحمام وخالء وشرفتين      132   2400 الباشورة - القسم 18 من العقار 522   

مدخل و3 صالونات وغرفة طعام وغرفتين جلوس وغرفة ضمنها مشلح وحمام و3 غرف ضمن كل منها حمام وموزعان وممر ومطبخ وحمامين وغرفتين       
632   2400 راس بيروت - القسم 17 من العقار 3247    

خادمة وغرفة غسيل و5 شرفات واحواض زهور            

القسم 16 مدخل وصالونين وطعام ومطبخ وغرفة  خدم ضمنها حمام وحمامين وغرفتي نوم وغرفة نوم رئيسية ضمنها حمام و4 شرفات      192   2400 عين المريسة - القسم 16 من العقار 61   

مدخل وصالونين وطعام وغرفتين وغرفة ضمنها حمام ومالبس و3 حمامات وخدم و3 شرفات وزهور      201   2400 المصيطبة - القسم 15 من العقار 1457   

جبل لبنان     

مسـتودع      102   
2400

كفرحيم - القسم 9 من العقار 975   

شقة مؤلفة من 4 غرف     100 كفرحيم - القسم 14 من العقار 975     

قطعة ارض صخرية مشجرة اشجار حرجية مختلفة   5100     
2400

بعورته - عقار 134    

قطعة ارض بعل مشجرة صنوبر وسرو وسنديان   3800 بعورته - عقار 881           

قطعة ارض
  4280     

2400
عين عنوب - عقار 1789   

 1684 عين عنوب - عقار 1792       

قطعة ارض
  1137.12     

2400
عين وزين - عقار 1101      

 2600 عين وزين - عقار 1379       

ارض مشجرة ضمنها بناء من باطون (أرض مبنية)   200   450   1200 كفرحيم - عقار 175        

طابقين، سفلي ثاني (صالون و4 غرف و4 حمامات ومستودع في السفلي) او سفلي اول دوبلكس (مدخل وصالون وطعام و2 جلوس ومونة ومطبخ وصالة       
696   2400 بيت مري - القسم 4 من العقار 4438   

و3 غرف و4 حمامات و4 شرفات            

ارضي - 4 غرف وتوابعهم (صالونان وطعام وغرفة ومطبخ وحمام وشرفتان)     93   2400 عرمون/القبة - القسم 7 من العقار 1592    

ارض غير مبنية   1985     
2400

شمالن - عقار 397    

ارض غير مبنية   2234 شمالن - عقار 1125        

قطعة ارض سليخ تزرع حبوب   2271     2400 عين صوفر- عقار 853    

قطعة ارض بور وقسم صخري   20879     2400 عين زحلتا - عقار 3067   

قطعة ارض بعل مشتملة على اغراس كرم وتين وسليخ   3510     2400 عين وزين - عقار 664    

قطعة ارض مشجرة صنوبر   4445     

2400

قرنايل - عقار 687    

قطعة ارض بعل مغروسة كرم عنب   1120 قرنايل - عقار 1188        

قطعة ارض مشجرة صنوبر   1125 قرنايل - عقار 3130        

قطعة  ارض مغروسة عنب وفاكهة ضمنها غرفة للكركات وتخشيبة وبيت خالء وطابقين في السفلي خمارة ومستودع للماء وفي العلوي دار و6 غرف     
3015     2400 بحمدون المحطة - عقار 1038   

ومطبخ وشرفة ومنافع وقبو تحت البناء            

ارض غير مبنية - سليخ   3600     2400 شارون - عقار 1927    

طابق سفلي اول - مؤلف من مدخل ودار مقسومة طعام وغرفتين    ومطبخ وحمام وخالء وبلكون وشرفة      109   
2400

فيطرون - القسم 4 من العقار 1835  

ارضي - مدخل ودار مقسومة طعام وثالث غرف ومطبخ وحمام    وخالء وبلكون وشرفتين      192 فيطرون - القسم 6 من العقار 1835     

ارض غير مبنية      820     2400 مزرعة السياد/جبيل - عقار 3782    

ارض غير مبنية - بعل مشجرة صنوبر   1645     2400 صليما - عقار 3227    

طابق سفلي ثاني - مستودع نزلة سيارة      585   2400 حارة حريك - القسم 4 من العقار 1897   

ارض غير مبنية - مشجرة تين وكرم عنب   1670     2400 قرنايل - عقار 2739     

ارض غير مبنية - بعل مشجرة   3653 بحمدون القرية - عقار 1711       

ارض غير مبنية - بعل مشجرة   3266 بحمدون القرية - عقار 2860       

ارض غير مبنية - بعل مشجرة   1041 بحمدون القرية - عقار 2861       

مدخل ودار وغرفة طعام وزاروب الى غرفتين ومطبخ وحمام       ومنافع وشرفات     138   1200 الجديدة - القسم 6 من العقار 852   

مستودع في السفلي ومخزن في االرضي يعلوه متخت وخالء     47   2400 الجديدة - القسم 8 من العقار 1255   

ارض غير مبنية    4650     2400 قرنايل - عقار 2229    

قطعة ارض مشجرة صنوبر    10380     2400 دير بابا - عقار 3    

مستودع وحمام وشقة و له موقف سيارة بذات الرقم - طابق سفلي اول      120   
2400

بطلون - القسم A5 من العقار 944    

مخزن ببابين وغرفة ومطبخ وحمام وشرفة وله موقف سيارة بذات الرقم (طابق ارضي)     101 بطلون - القسم A8 من العقار 944      

مستودع له موقف سيارة ضمنه - طابق سفلي ثالث     208   2400 بعبدا - القسم 4  من العقار 2043   

مكتب ومطبخ وحمام     80   2400 بعبدا - القسم 19 من العقار 2045   

شقة للسكن مؤلفة من مدخل وصالون وغرفتين ومطبخ وممر وحمام وخالء وشرفة      96   2400 الحدث - القسم 4 من العقار 1788  

مستودع وحمام وشرفة وله موقف سيارة بذات الرقم (سفلي اول)     120   2400 بطلون - القسم B5 من العقار 944    



العقار محتويات ووصف 
م.م   التقريبية  المساحة  حصة البنك 

موقع العقار ورقمه              
بناء                أرض  أسهم         

 جبل لبنان

ارض مغروسة كروم عريش ضمنها انشاءات جديدة سفلي مستودع امامه سيره لتربية االبقار - ارضي غرفة كبيرة للعلف مع مستودع لتربية االغنام -    
3500     2400 كفرنبرخ - عقار 1969    

اول 3 غرف ومستودع وحمام ومطبخ مع فسحة سماوية             

قطعة ارض غير مبنية   850     2400 الجية - عقار 3571    

قطعة ارض بعل سليخ وقسم منها صخرية حرجية    830     2400  فيطرون - عقار 3239   

قطعة ارض بعل سليخ وقسم منها صخرية حرجية    820     2400 فيطرون - عقار 3242    

قطعة ارض بعل سليخ وقسم منها صخرية حرجية    803     2400 فيطرون - عقار 3243    

ارض غير مبنية   54     2400 برج حمود - عقار 509    

ارضي - القسم 17 مخزن      59   2400 برج حمود - القسم 17 من العقار 5082   

ارضي - يحتوي على مخزن مع متخت     132   2400 ذوق مكايل - القسم 60 من العقار 1153   

طابق ثاني - صالة مع خالء       2400 البوشرية - القسم 51 من العقار 16   

ارض مبنية - معمل     868   2400 العمروسية - القسم 5 من العقار 893    

سفلي ثاني - مستودع     76   318.132 ديرقوبل - القسم A 6 من العقار 333   

سفلي اول - مدخل وصالون وطعام و3 غرف نوم ومطبخ وحمام ومنافع وغسيل وشرفات     167   318.132 ديرقوبل - القسم 7 من العقار 1588   

قطعة ارض سليخ - ارض غير مبنية   2150     318.132 الدبية - عقار 3582    

سفلي ثالث - مستودع له نزلة سيارة      541   273.744 البوشرية - القسم 5 من العقار 2818   

سفلي ثاني - مستودع له نزلة سيارة مع منافع     471   273.744 البوشرية - القسم 6 من العقار 2818  

سفلي اول - مستودع له نزلة سيارة      428   273.744 البوشرية - القسم 7 من العقار 2818   

سفلي ثالث - مستودع ضمنه 6 مواقف سيارات      950   273.744 جل الديب - القسم 5 من العقار 425   

قطعة ارض بعل مشجرة زيتون - ارض غير مبنية   1001     2400 غريفة - عقار 3690     

قطعة ارض بعل مشجرة زيتون - ارض غير مبنية   1194     2400 غريفة - عقار 3692     

طابق ثاني مدخل وصالون وطعام وثالث غرف ومطبخ ومونة و4 حمامات وممر وشرفتين وموقف سيارة     200   2400 عاليه - القسم 14 من العقار 6335   

ارض بعل محرجة سنديان   886     2400 القماطية - عقار 866    

ارض بعل تزرع حبوب   2404     2400 الكحلونية - عقار 537    

طابق سفلي - طابق ارضي - طابق اول - طابق ثاني     1504   2400 دير قوبل - عقار 1239   

قطعة ارض غير مبنية غير محدد       2400 قرنايل - عقار 1181    

قطعة ارض غير مبنية غير محدد       2400 قرنايل - عقار 1182    

قطعة ارض غير مبنية غير محدد       2400 قرنايل - عقار 1183    

قطعة ارض غير مبنية غير محدد       2400 قرنايل - عقار 2727    

قطعة أرض غير مبنية  غير محدد       2400 بيصور - عقار 81    

قطعة أرض غير مبنية مرتفق بحق المرور للعقار 2397 غير محدد       2400 بيصور - عقار 3296    

أرض بعل سليخ صخرية تزرع حبوب  - أرض غير مبنية   6771     2400 جدرا - عقار 18    

أرض بعل مشجرة زيتون ومختلف ضمنها أشجار برية مختلفة - أرض غير مبنية غير محدد       2400 عانوت - عقار 364    

القسم ا6 - مدخل وصالون وطعام و3 غرف وغرفة مستودع وغرفة خادمة وحمامها و3 حمامات وممر خارجي ولوجيا وتراس وشرفات     252   2400 القبة/عالية - القسم 6 من العقار 4196   

صالة وشرفة       2400 دير قوبل - القسم 5 من العقار 712   

صالة وشرفة       2400 دير قوبل - القسم 6 من العقار 712   

قطعة أرض سقي مشجرة تفاح - أرض غير مبنية    1604     2400 دير الحرف - عقار 290    

قطعة أرض بعل مغروسة كرم عنب وصنوبر - أرض غير مبنية    3200     2400 دير الحرف - عقار  302   

قطعة أرض بعل مشجرة زيتون - أرض غير مبنية    2522     2400 دير الحرف - عقار  449   

مستودع مع نزلة سيارة       205   2400 بعبدا - القسم 4 من العقار 2713    

مخزن ومنافع في السفلي األول ومستودع في السفلي الثاني      96   2400 بعبدا - القسم  7 من العقار 2713    

مكتب مقطع داخليا مع منافع      90   2400 بعبدا - القسم  12 من العقار 2713   

مكتب مقطع داخليا مع منافع      63   2400 بعبدا - القسم 13 من العقار 2713     

مستودع      180   2400 بعبدا - القسم  13 من العقار 4534   

قطعة أرض غير مبنية   1600     2400 دير القمر - عقار 2757    

قطعة أرض غير مبنية - بعل مشجر قسم منها زيتون وقسم سليخ   2671     2400 كفرحيم - عقار 49    

قطعة أرض غير مبنية - بعل مشجرة زيتون و تين وضمنها بعض اشجار حرجية   3263     2400 كفرحيم - عقار 50    

ارض مروية ضمنها نبعتي مياه و3 برك للمياه واشجار مثمرة    3038     2400 البنية - عقار 384    

مدخل وصالون وطعام وجلوس و3 غرف ومطبخ ومستودع وغسيل وغرفة خادمة و4 حمامات و4 شرفات      237   2400 بشامون - القسم 6 من العقار 2259   

ارض غير مبنية - قطعة ارض / مفرزة عن العقار 1022   1200     2400 ضهور العبادية - عقار 5911   

أرض غير مبنية - مشتملة على اشجار زيتون وتين   7308     2400 راس المتن - عقار 2534   

أرض غير مبنية - قطعة ارض سقي مشجرة زيتون وتين وصنوبر وبري   4112     2400 راس المتن - عقار 3669   

أرض غير مبنية - قطعة أرض مغروسة كرم عريش   1635     2400 فالوغا - عقار 347    

أرض مينية - إنشاءات و إضافات - مدخل وصالون وطعام ومطبخ وجلوس وغرفتين نوم و3 حمامات وشرفات     168   2400 السمقانية - القسم 5 من العقار 497  

قطعة ارض بعل مشتملة على صنوبر   7278     2400 بزبدين - عقار 780    

قطعة ارض بعل مشتملة على صنوبر   345     2400 بزبدين - عقار 786    

قطعة ارض بعل مشتملة على صنوبر   760     2400 قرنايل - عقار 46    

مدخل وصالون وطعام ومطبخ و3 غرف وحمامين وشرفات وحوضي زهور وله موقف سيارة رقم 7     157   2400 شانيه - القسم 7 من العقار 2315   

مدخل وصالون وطعام ومطبخ و3 غرف وحمامين وشرفات وحوضي زهور وله موقف سيارة رقم 9     157   2400 شانيه - القسم 9 من العقار 2315   

قطعة ارض قسم منها سقي مشجر تفاح والقسم االخر سليخ بور ضمنها بركة ماء   4040     2400 الفريديس - عقار 442    

صالة صناعية ضمنها منافع     135   2400 البوشرية - القسم 18 من العقار 1985   

قطعة ارض قسم مشجر زيتون وقسم سليخ فيه حرج يرز وسنديان   8100     2400 عرمون - عقار 1485    

أرض غير مبنية - قطعة ارض بعل وحرج   5845     2400 عبيه - عقار 284    

أرض غير مبنية - قطعة ارض صخرية   2131     2400 عبيه - عقار 286    

 جبل لبنان

أرض غير مبنية - قطعة ارض / مفرزة عن العقار 369   1480     2400 بعورته - عقار 2035    

أرض غير مبنية - قطعة ارض / مفرزة عن العقار 369   1480     2400 بعورته - عقار 2041    

أرض غير مبنية - قطعة ارض / مفرزة عن العقار 369   1480     2400 بعورته - عقار 2042    

مدخل وموزع وصالون وطعام وجلوس و4 غرف ومطبخ و5 حمامات وغسيل وشرفات     331   2400 شمالن - القسم 6 من العقار 828   

مدخل وممر وصالون وطعام ومطبخ وغرفة خادمة مع حمام وحمام وغرفة غسيل ودرج داخلي يؤدي الى الطابق االرضي المؤلف من هول وممر و4 غرف       
211   2400 حارة الست/بعبدا - القسم D6 من العقار 742  

D6 وله موقفي سيارة رقم D4 وحمامين وله مستودع في السفلي الثاني رقم            

مدخل وصالونين وطعام و3 غرف ومطبخ و4 حمامات وغرفة خدم وشرفات     200   2400 القبة/عالية - القسم 5 من العقار 2069  

القسم 5: مدخل وصالونان وطعام وغرفتان ومطبخ ومونة وحمامان وخالء وشرفة     
382   2400 فاريا - االقسام 5 و 4 من العقار 394   

القسم 4: صالون وطعام و3 غرف وخدم و3 حمامات            

قطعة ارض سقي مشجرة تفاح    1235     2400 فاريا - عقار 2427     

قطعة ارض بعل سليخ تزرع حبوب وكرم وتبن وحرج    1500     2400  سقي رشمايا/جبيل - عقار 1466   

مدخل و3 غرف ودار مقسوم ومطبخ وحمام ومنافع وسطحية      145   2400  الشياح - القسم 27 من العقار 6459   

البقاع     

ارض غير مبنية مغروسة كروم   2735     

2400

زحلة/معلقة اراضي - عقار 1268   

ارض غير مبنية مغروسة كروم   5293 زحلة/معلقة اراضي - عقار 1310       

ارض غير مبنية مغروسة كروم   13523 زحلة/معلقة اراضي - عقار 2106       

ارض بعل سليخ تزرع حبوب    2675     2400 راشيا الوادي - عقار 5489     

ارض بعل سليخ تزرع حبوب    5475     2400 راشيا الوادي - عقار 5660    

قطعة أرض بعل صالحة لزرع الحبوب - أرض غير مبنية   23142     2400 حوش الحريمة - عقار 109   

مستودع     54   2400 أراضي زحلة - القسم C4 من العقار 4106   

مستودع     36   2400 أراضي زحلة - القسم C5 من العقار 4106   

شقة سكنية تحتوي على مدخل وممشى وصالون وطعام وغرفتين نوم وغرفة خادمة وغسيل ومونة ومطبخ و4 حمامات و3 شرفات وسطحية سماوية     162+45   2400 أراضي زحلة - القسم C6 من العقار 4106   

شقة سكنية تحتوي على مدخل وممشى وصالون وطعام وغرفتين نوم وغرفة خادمة وغسيل ومونة ومطبخ و4 حمامات و3 شرفات     162   2400 أراضي زحلة - القسم C8 من العقار 4106   

شقة للسكن تحتوي على مدخل وممشى وصالون وطعام و3 غرف نوم ومالبس وخادمة ومطبخ و4 حمامات و3 شرفات     169   2400 أراضي زحلة - القسم C9 من العقار 4106   

شقة سكنية تحتوي على مدخل وممشى وصالون وطعام وغرفتي نوم ومطبخ و3 حمامات و4 شرفات     132   2400 أراضي زحلة - القسم D11 من العقار 4106   

شقة سكنية تحتوي على مدخل وممشى وصالون وطعام وغرفتين نوم  ومطبخ و3 حمامات و4 شرفات وسطحية سماوية     132+64   2400 أراضي زحلة - القسم E7 من العقار 4106   

شقة سكنية تحتوي على مدخل وممشى وصالون وطعام وغرفتين نوم  ومطبخ و3 حمامات و4 شرفات     132   2400 أراضي زحلة - القسم E10 من العقار 4106   

شقة سكنية تحتوي على مدخل وممشى وصالون وطعام وغرفتين نوم  ومطبخ و3 حمامات و4 شرفات     132   2400 أراضي زحلة - القسم E11 من العقار 4106   

بعلبك الهرمل     

ارض غير مبنية - ارض سقي تزرع حبوب   16425     2400 ايعات - عقار 522     

النبطية     

الطابق 6  - شقة مؤلفة من غرفتين ومدخل ومطبخ وحمام      35   2400 النبطية التحتا - القسم 72 من العقار 515   

أرض بعل تزرع حبوب - أرض غير مبنية   4092     2400 الكفور - عقار 868    

أرض بعل تزرع حبوب - أرض غير مبنية   4018     2400 الكفور - عقار 991    

أرض بعل تزرع حبوب - أرض غير مبنية   3948     2400 الكفور - عقار 994    

أرض بعل تزرع حبوب - أرض غير مبنية   3982     2400 الكفور - عقار 1018    

أرض بعل تزرع حبوب - أرض غير مبنية   967     2400 الكفور - عقار 1372    

أرض بعل سليخ تزرع حبوب - أرض غير مبنية   7043     2400 الكفور - عقار 736     

ارض بعل سليخ بور صالحة للزراعة    16570     1200 صربا - عقار 2210    

ارض بعل ضمنها اشجار زيتون   4393     600 ميمس - عقار 603    

الجنوب    

أرض بعل تزرع حبوب - أرض غير مبنية   44078     2400 الطيبة - عقار 586    

أرض بعل تزرع حبوب - أرض غير مبنية   47004     2400 الطيبة - عقار 653    

الشمال    

يحتوي على شقة مؤلفة من مدخل وصالون وجلوس وموزع و3 غرف نوم ومطبخ و3 حمامات وشرفتين     163   2400 فيع - القسم 15/ بلوك B من العقار 213   

ارض غير مبنية - ارض بعل صخرية حرجية    1587     

2400

حدتون - عقار 2285     

ارض غير مبنية - ارض بعل  مشجرة كرم عنب وتوت     1817 حدتون - عقار 2375        

ارض غير مبنية - ارض بعل سليخ تزرع حبوب    2826 حدتون - عقار 2376        

طابق اول - مدخل وصالون وطعام و3 غرف سكن ومطبخ وحمامين ودربيتان و 4 شرفات      162   2400 رأس مسقا - القسم E6 من العقار 2518   

المقسم 4 من الطابق السفلي اول يحتوي على مستودع ضمنه غرفتي تبريد وغرفة تبريد يعلوها مستودع وغرفة تدفئة مركزية وفي الطابق االرضي        

1397  278.44033 يحتوي على مجموعة مستودعات متصلة ببعضها البعض وفي الطابق الوسطي يحتوي على مدخلين و8 غرف مكاتب وغرفة وكونتوار وسكرتارية وارشيف  بساتين طرابلس - القسم 4 من العقار 2415              

وغرفة للسكن وحمام وفراغ ضمنه اتصال في االرضي              

المقسم 5 يحتوي على مدخل ودربية و3 صالونات وغرفة طعام و5 غرف و4 حمامات وأوفيس وغرفة كوي و6 شرفات     463  278.44033 بساتين طرابلس - القسم 5 من العقار 2415   

بناء من حجر باطون مؤلف من طابقين وطابق تحت االرض يحتوي على ملجأ يوجد ضمنه بيت خالء الطابق االرضي يحتوي على مخازن - بيت خالء الطابق      

 245  185.62689 العلوي يحتوي على مدخل وكور وصالون ومكتب وغرفة للسفرة وغرفتين للسكن وحمام ودربية يوجد داخلها بيت خالء الطابق العلوي يحتوي على مدخل  الحدادين/طرابلس - عقار 744               

وكور وصالون ومكتب وغرفة للسفرة وغرفتين للسكن وحمام                

معدة لالستمالك مفرز عن 1488   41     2.42739 بساتين طرابلس - عقار 4182   

ارض غير مبنية   110     2.42739 بساتين طرابلس - عقار 4181   

ارض غير مبنية   1142     2.42739 بساتين طرابلس - عقار 4179   

ارض غير مبنية   211     2.42739 بساتين طرابلس - عقار 1488   

ارض بعل سليخ تزرع حبوب   46412    139.22017 تربل - طرابلس - عقار 18   

سفلي - المقسم 4 مستودع    1890    278.44033 بساتين طرابلس -  القسم B4 من العقار 534   

مستودع     400   2400 بساتين طرابلس - القسم 4 من العقار 2123  

الشمال    

سفلي اول وارضي - يحتوي في الطابق السفلي االول على مخزن ضمنه درج يؤدي الى الطابق االرضي و يحتوي على مخزن ضمنه خالء ودرج     61   2400 بساتين طرابلس - القسم A16 من العقار 4214    

سفلي اول وارضي - يحتوي في الطابق السفلي االول على مخزن ضمنه درج يؤدي الى االرضي و يحتوي على مخزن ضمنه خالء  ودرج     59   2400 بساتين طرابلس - القسم B13 من العقار 4214   

سفلي اول وارضي - يحتوي في الطابق السفلي االول على مخزن ضمنه درج يؤدي الى االرضي و يحتوي على مخزن ضمنه خالء  ودرج     58   2400 بساتين طرابلس - القسم B17 من العقار 4214   

سفلي اول وارضي - يحتوي في الطابق السفلي االول على مخزن ضمنه درج يؤدي الى االرضي و يحتوي على مخزن ضمنه خالء ودرج     67   2400 بساتين طرابلس - القسم B19 من العقار 4214    

سفلي اول ووسطي - يحتوي في الطابق السفلي على مخزن ضمنه درج يؤدي الى الطابق االرضي و يحتوي على مخزن ضمنه خالء  ودرج     90   2400 بساتين طرابلس - القسم C4 من العقار 4214   

ارضي - مخزن ضمنه خالء     32   2400 بساتين طرابلس - القسم C5 من العقار 4214  

ارضي - مخزن ضمنه خالء     59   2400 بساتين طرابلس - القسم D10 من العقار 4214   

ارضي - مخزن ضمنه خالء     60   2400 بساتين طرابلس - القسم D11 من العقار 4214   

قطعة ارض بعل غير مبنية قسم منها مشجر زيتون وقسم حرشي   1959     2400 حردين - عقار 3563    

قطعة ارض سليخ تزرع حبوب غير مبنية منتفع بالمرور على عقار 3564   313     2400 حردين - عقار 3569    

قطعة ارض حرشية غير مبنية  مرتفق بالمرور لعقار 3573   1135     2400 حردين - عقار 3577    

قطعة ارض حرشية غير مبنية  ضمنها بعض اشجار الزيتون   644     2400 حردين - عقار 3631    

قطعة ارض حرشية غير مبنية   10659     2400 حردين - عقار 3900    

صالون ومطبخ وغرفتين نوم وحمام وشرفات     69   2400 دده - القسم Q8 من العقار 20    

صالون ومطبخ وغرفتين نوم وحمام وشرفات     71   2400 دده - القسم Q10 من العقار 20    

صالون ومطبخ وغرفتين نوم وحمام وشرفات     71   2400 دده - القسم Q12 من العقار 20    

صالون ومطبخ وغرفتين نوم وحمام وشرفات     71   2400 دده - القسم Q25 من العقار 20    

3 غرف وصالون وطعام ومطبخ و3 حمامات وغرفة خدم وغسيل وموزع وشرفات     211   2400  القبة - القسم 6/البلوك A من العقار 2601  

أرض غير مبنية - ارض بعل مشجرة عنب   605     2400 قنات/طرابلس - عقار 40   

أرض غير مبنية - ارض بعل مشجرة كرم عنب   842     2400 قنات/طرابلس - عقار 41   

أرض غير مبنية - ارض بعل مشجرة عنب   772     2400 قنات/طرابلس - عقار 42   

أرض غير مبنية - ارض بعل مشجرة عنب   890     2400 قنات/طرابلس - عقار 43   

بيروت    

سفلي 3 - مستودع كبير ضمنه مستودع صغير وحمام ودرج داخلي الى متخت طابق 2 مستودع كبير ضمنه 6 مستودعات صغيرة وممر واوفيس وحمامين     1632   2400 المصيطبة - القسم 4 من العقار 4457  

ارضي (حجر باطون) صالة - ارض مبنية     115   68.436 االشرفية - القسم A4 من العقار 513   

ارضي (حجر باطون) مخزن ببابين - ارض مبنية     53   68.436 االشرفية - القسم A5 من العقار 513   

ارضي (حجر باطون) مستودع - ارض مبنية     25   68.436 االشرفية - القسم A6 من العقار 513   

طابق اول (حجر باطون) دار وطعام و4 غرف ومطبخ يعلوه متخت وممر وحمام وخالء وشرفة     314   68.436 االشرفية - القسم A7 من العقار 513   

طابق 2 (حجر باطون) - دار وطعام و4 غرف ومطبخ يعلوه متخت وممر وحمام وخالء و4 شرفات       253   68.436 االشرفية - القسم A8 من العقار 513   

طابق 3 (حجر باطون) - دار وطعام و4 غرف ومطبخ يعلوه متخت وممر وحمام وخالء و5 شرفات       259   68.436 االشرفية - القسم A9 من العقار 513   

حجر باطون - مخزن ضمنه خالء ومتخت     62   68.436 االشرفية - القسم B11 من العقار 513   

ارضي (حجر باطون) - غرفة ومطبخ وخالء     36   68.436 االشرفية - القسم B12 من العقار 513   

طابق اول (حجر باطون) - دار وغرفة ومطبخ وحمام وشرفتين     83   68.436 االشرفية - القسم B13 من العقار 513   

أرضي (حجر باطون) - دار وطعام ومطبخ و3 غرف ومتخت وحمام وخالء وممر ومستودع صغير وغرفة      189   68.436 االشرفية - القسم C14 من العقار 513   

طابق اول (حجر باطون) - دار وطعام و3 غرف ومطبخ يعلوه متخت وحمام وخالء وشرفتين      189   68.436 االشرفية - القسم C15 من العقار 513   

طابق 2 (حجر باطون) - دار وطعام و3 غرف ومطبخ يعلوه متخت وحمام وخالء وشرفتين         189   68.436 االشرفية - القسم C16 من العقار 513   

ارضي واول (حجر باطون) - في االرضي صالة كبيرة ب 4 ابواب ضمنها درج داخلي يؤدي الى الطابق االول المؤلف من صالة و4 مكاتب وحمامين وممر       
372   273.744 االشرفية - القسم D18 من العقار 513   

واوفيس ودرج داخلي يؤدي الى السطح المشترك            

مسكن يتألف من مدخل و3 غرف وصالون وطعام ومطبخ وحمام وخالء وشرفتين      132   2400 الباشورة - القسم 18 من العقار 522   

مدخل و3 صالونات وغرفة طعام وغرفتين جلوس وغرفة ضمنها مشلح وحمام و3 غرف ضمن كل منها حمام وموزعان وممر ومطبخ وحمامين وغرفتين       
632   2400 راس بيروت - القسم 17 من العقار 3247    

خادمة وغرفة غسيل و5 شرفات واحواض زهور            

القسم 16 مدخل وصالونين وطعام ومطبخ وغرفة  خدم ضمنها حمام وحمامين وغرفتي نوم وغرفة نوم رئيسية ضمنها حمام و4 شرفات      192   2400 عين المريسة - القسم 16 من العقار 61   

مدخل وصالونين وطعام وغرفتين وغرفة ضمنها حمام ومالبس و3 حمامات وخدم و3 شرفات وزهور      201   2400 المصيطبة - القسم 15 من العقار 1457   

جبل لبنان     

مسـتودع      102   
2400

كفرحيم - القسم 9 من العقار 975   

شقة مؤلفة من 4 غرف     100 كفرحيم - القسم 14 من العقار 975     

قطعة ارض صخرية مشجرة اشجار حرجية مختلفة   5100     
2400

بعورته - عقار 134    

قطعة ارض بعل مشجرة صنوبر وسرو وسنديان   3800 بعورته - عقار 881           

قطعة ارض
  4280     

2400
عين عنوب - عقار 1789   

 1684 عين عنوب - عقار 1792       

قطعة ارض
  1137.12     

2400
عين وزين - عقار 1101      

 2600 عين وزين - عقار 1379       

ارض مشجرة ضمنها بناء من باطون (أرض مبنية)   200   450   1200 كفرحيم - عقار 175        

طابقين، سفلي ثاني (صالون و4 غرف و4 حمامات ومستودع في السفلي) او سفلي اول دوبلكس (مدخل وصالون وطعام و2 جلوس ومونة ومطبخ وصالة       
696   2400 بيت مري - القسم 4 من العقار 4438   

و3 غرف و4 حمامات و4 شرفات            

ارضي - 4 غرف وتوابعهم (صالونان وطعام وغرفة ومطبخ وحمام وشرفتان)     93   2400 عرمون/القبة - القسم 7 من العقار 1592    

ارض غير مبنية   1985     
2400

شمالن - عقار 397    

ارض غير مبنية   2234 شمالن - عقار 1125        

قطعة ارض سليخ تزرع حبوب   2271     2400 عين صوفر- عقار 853    

قطعة ارض بور وقسم صخري   20879     2400 عين زحلتا - عقار 3067   

قطعة ارض بعل مشتملة على اغراس كرم وتين وسليخ   3510     2400 عين وزين - عقار 664    

قطعة ارض مشجرة صنوبر   4445     

2400

قرنايل - عقار 687    

قطعة ارض بعل مغروسة كرم عنب   1120 قرنايل - عقار 1188        

قطعة ارض مشجرة صنوبر   1125 قرنايل - عقار 3130        

قطعة  ارض مغروسة عنب وفاكهة ضمنها غرفة للكركات وتخشيبة وبيت خالء وطابقين في السفلي خمارة ومستودع للماء وفي العلوي دار و6 غرف     
3015     2400 بحمدون المحطة - عقار 1038   

ومطبخ وشرفة ومنافع وقبو تحت البناء            

ارض غير مبنية - سليخ   3600     2400 شارون - عقار 1927    

طابق سفلي اول - مؤلف من مدخل ودار مقسومة طعام وغرفتين    ومطبخ وحمام وخالء وبلكون وشرفة      109   
2400

فيطرون - القسم 4 من العقار 1835  

ارضي - مدخل ودار مقسومة طعام وثالث غرف ومطبخ وحمام    وخالء وبلكون وشرفتين      192 فيطرون - القسم 6 من العقار 1835     

ارض غير مبنية      820     2400 مزرعة السياد/جبيل - عقار 3782    

ارض غير مبنية - بعل مشجرة صنوبر   1645     2400 صليما - عقار 3227    

طابق سفلي ثاني - مستودع نزلة سيارة      585   2400 حارة حريك - القسم 4 من العقار 1897   

ارض غير مبنية - مشجرة تين وكرم عنب   1670     2400 قرنايل - عقار 2739     

ارض غير مبنية - بعل مشجرة   3653 بحمدون القرية - عقار 1711       

ارض غير مبنية - بعل مشجرة   3266 بحمدون القرية - عقار 2860       

ارض غير مبنية - بعل مشجرة   1041 بحمدون القرية - عقار 2861       

مدخل ودار وغرفة طعام وزاروب الى غرفتين ومطبخ وحمام       ومنافع وشرفات     138   1200 الجديدة - القسم 6 من العقار 852   

مستودع في السفلي ومخزن في االرضي يعلوه متخت وخالء     47   2400 الجديدة - القسم 8 من العقار 1255   

ارض غير مبنية    4650     2400 قرنايل - عقار 2229    

قطعة ارض مشجرة صنوبر    10380     2400 دير بابا - عقار 3    

مستودع وحمام وشقة و له موقف سيارة بذات الرقم - طابق سفلي اول      120   
2400

بطلون - القسم A5 من العقار 944    

مخزن ببابين وغرفة ومطبخ وحمام وشرفة وله موقف سيارة بذات الرقم (طابق ارضي)     101 بطلون - القسم A8 من العقار 944      

مستودع له موقف سيارة ضمنه - طابق سفلي ثالث     208   2400 بعبدا - القسم 4  من العقار 2043   

مكتب ومطبخ وحمام     80   2400 بعبدا - القسم 19 من العقار 2045   

شقة للسكن مؤلفة من مدخل وصالون وغرفتين ومطبخ وممر وحمام وخالء وشرفة      96   2400 الحدث - القسم 4 من العقار 1788  

مستودع وحمام وشرفة وله موقف سيارة بذات الرقم (سفلي اول)     120   2400 بطلون - القسم B5 من العقار 944    

بنك بيروت والبالد العربية ش.م.ل.
31.12.2019 بيان عقارات مستملكة استيفاء لدين بتاريخ 



العقار محتويات ووصف 
م.م   التقريبية  المساحة  حصة البنك 

موقع العقار ورقمه              
بناء                أرض  أسهم         

 جبل لبنان

ارض مغروسة كروم عريش ضمنها انشاءات جديدة سفلي مستودع امامه سيره لتربية االبقار - ارضي غرفة كبيرة للعلف مع مستودع لتربية االغنام -    
3500     2400 كفرنبرخ - عقار 1969    

اول 3 غرف ومستودع وحمام ومطبخ مع فسحة سماوية             

قطعة ارض غير مبنية   850     2400 الجية - عقار 3571    

قطعة ارض بعل سليخ وقسم منها صخرية حرجية    830     2400  فيطرون - عقار 3239   

قطعة ارض بعل سليخ وقسم منها صخرية حرجية    820     2400 فيطرون - عقار 3242    

قطعة ارض بعل سليخ وقسم منها صخرية حرجية    803     2400 فيطرون - عقار 3243    

ارض غير مبنية   54     2400 برج حمود - عقار 509    

ارضي - القسم 17 مخزن      59   2400 برج حمود - القسم 17 من العقار 5082   

ارضي - يحتوي على مخزن مع متخت     132   2400 ذوق مكايل - القسم 60 من العقار 1153   

طابق ثاني - صالة مع خالء       2400 البوشرية - القسم 51 من العقار 16   

ارض مبنية - معمل     868   2400 العمروسية - القسم 5 من العقار 893    

سفلي ثاني - مستودع     76   318.132 ديرقوبل - القسم A 6 من العقار 333   

سفلي اول - مدخل وصالون وطعام و3 غرف نوم ومطبخ وحمام ومنافع وغسيل وشرفات     167   318.132 ديرقوبل - القسم 7 من العقار 1588   

قطعة ارض سليخ - ارض غير مبنية   2150     318.132 الدبية - عقار 3582    

سفلي ثالث - مستودع له نزلة سيارة      541   273.744 البوشرية - القسم 5 من العقار 2818   

سفلي ثاني - مستودع له نزلة سيارة مع منافع     471   273.744 البوشرية - القسم 6 من العقار 2818  

سفلي اول - مستودع له نزلة سيارة      428   273.744 البوشرية - القسم 7 من العقار 2818   

سفلي ثالث - مستودع ضمنه 6 مواقف سيارات      950   273.744 جل الديب - القسم 5 من العقار 425   

قطعة ارض بعل مشجرة زيتون - ارض غير مبنية   1001     2400 غريفة - عقار 3690     

قطعة ارض بعل مشجرة زيتون - ارض غير مبنية   1194     2400 غريفة - عقار 3692     

طابق ثاني مدخل وصالون وطعام وثالث غرف ومطبخ ومونة و4 حمامات وممر وشرفتين وموقف سيارة     200   2400 عاليه - القسم 14 من العقار 6335   

ارض بعل محرجة سنديان   886     2400 القماطية - عقار 866    

ارض بعل تزرع حبوب   2404     2400 الكحلونية - عقار 537    

طابق سفلي - طابق ارضي - طابق اول - طابق ثاني     1504   2400 دير قوبل - عقار 1239   

قطعة ارض غير مبنية غير محدد       2400 قرنايل - عقار 1181    

قطعة ارض غير مبنية غير محدد       2400 قرنايل - عقار 1182    

قطعة ارض غير مبنية غير محدد       2400 قرنايل - عقار 1183    

قطعة ارض غير مبنية غير محدد       2400 قرنايل - عقار 2727    

قطعة أرض غير مبنية  غير محدد       2400 بيصور - عقار 81    

قطعة أرض غير مبنية مرتفق بحق المرور للعقار 2397 غير محدد       2400 بيصور - عقار 3296    

أرض بعل سليخ صخرية تزرع حبوب  - أرض غير مبنية   6771     2400 جدرا - عقار 18    

أرض بعل مشجرة زيتون ومختلف ضمنها أشجار برية مختلفة - أرض غير مبنية غير محدد       2400 عانوت - عقار 364    

القسم ا6 - مدخل وصالون وطعام و3 غرف وغرفة مستودع وغرفة خادمة وحمامها و3 حمامات وممر خارجي ولوجيا وتراس وشرفات     252   2400 القبة/عالية - القسم 6 من العقار 4196   

صالة وشرفة       2400 دير قوبل - القسم 5 من العقار 712   

صالة وشرفة       2400 دير قوبل - القسم 6 من العقار 712   

قطعة أرض سقي مشجرة تفاح - أرض غير مبنية    1604     2400 دير الحرف - عقار 290    

قطعة أرض بعل مغروسة كرم عنب وصنوبر - أرض غير مبنية    3200     2400 دير الحرف - عقار  302   

قطعة أرض بعل مشجرة زيتون - أرض غير مبنية    2522     2400 دير الحرف - عقار  449   

مستودع مع نزلة سيارة       205   2400 بعبدا - القسم 4 من العقار 2713    

مخزن ومنافع في السفلي األول ومستودع في السفلي الثاني      96   2400 بعبدا - القسم  7 من العقار 2713    

مكتب مقطع داخليا مع منافع      90   2400 بعبدا - القسم  12 من العقار 2713   

مكتب مقطع داخليا مع منافع      63   2400 بعبدا - القسم 13 من العقار 2713     

مستودع      180   2400 بعبدا - القسم  13 من العقار 4534   

قطعة أرض غير مبنية   1600     2400 دير القمر - عقار 2757    

قطعة أرض غير مبنية - بعل مشجر قسم منها زيتون وقسم سليخ   2671     2400 كفرحيم - عقار 49    

قطعة أرض غير مبنية - بعل مشجرة زيتون و تين وضمنها بعض اشجار حرجية   3263     2400 كفرحيم - عقار 50    

ارض مروية ضمنها نبعتي مياه و3 برك للمياه واشجار مثمرة    3038     2400 البنية - عقار 384    

مدخل وصالون وطعام وجلوس و3 غرف ومطبخ ومستودع وغسيل وغرفة خادمة و4 حمامات و4 شرفات      237   2400 بشامون - القسم 6 من العقار 2259   

ارض غير مبنية - قطعة ارض / مفرزة عن العقار 1022   1200     2400 ضهور العبادية - عقار 5911   

أرض غير مبنية - مشتملة على اشجار زيتون وتين   7308     2400 راس المتن - عقار 2534   

أرض غير مبنية - قطعة ارض سقي مشجرة زيتون وتين وصنوبر وبري   4112     2400 راس المتن - عقار 3669   

أرض غير مبنية - قطعة أرض مغروسة كرم عريش   1635     2400 فالوغا - عقار 347    

أرض مينية - إنشاءات و إضافات - مدخل وصالون وطعام ومطبخ وجلوس وغرفتين نوم و3 حمامات وشرفات     168   2400 السمقانية - القسم 5 من العقار 497  

قطعة ارض بعل مشتملة على صنوبر   7278     2400 بزبدين - عقار 780    

قطعة ارض بعل مشتملة على صنوبر   345     2400 بزبدين - عقار 786    

قطعة ارض بعل مشتملة على صنوبر   760     2400 قرنايل - عقار 46    

مدخل وصالون وطعام ومطبخ و3 غرف وحمامين وشرفات وحوضي زهور وله موقف سيارة رقم 7     157   2400 شانيه - القسم 7 من العقار 2315   

مدخل وصالون وطعام ومطبخ و3 غرف وحمامين وشرفات وحوضي زهور وله موقف سيارة رقم 9     157   2400 شانيه - القسم 9 من العقار 2315   

قطعة ارض قسم منها سقي مشجر تفاح والقسم االخر سليخ بور ضمنها بركة ماء   4040     2400 الفريديس - عقار 442    

صالة صناعية ضمنها منافع     135   2400 البوشرية - القسم 18 من العقار 1985   

قطعة ارض قسم مشجر زيتون وقسم سليخ فيه حرج يرز وسنديان   8100     2400 عرمون - عقار 1485    

أرض غير مبنية - قطعة ارض بعل وحرج   5845     2400 عبيه - عقار 284    

أرض غير مبنية - قطعة ارض صخرية   2131     2400 عبيه - عقار 286    

 جبل لبنان

أرض غير مبنية - قطعة ارض / مفرزة عن العقار 369   1480     2400 بعورته - عقار 2035    

أرض غير مبنية - قطعة ارض / مفرزة عن العقار 369   1480     2400 بعورته - عقار 2041    

أرض غير مبنية - قطعة ارض / مفرزة عن العقار 369   1480     2400 بعورته - عقار 2042    

مدخل وموزع وصالون وطعام وجلوس و4 غرف ومطبخ و5 حمامات وغسيل وشرفات     331   2400 شمالن - القسم 6 من العقار 828   

مدخل وممر وصالون وطعام ومطبخ وغرفة خادمة مع حمام وحمام وغرفة غسيل ودرج داخلي يؤدي الى الطابق االرضي المؤلف من هول وممر و4 غرف       
211   2400 حارة الست/بعبدا - القسم D6 من العقار 742  

D6 وله موقفي سيارة رقم D4 وحمامين وله مستودع في السفلي الثاني رقم            

مدخل وصالونين وطعام و3 غرف ومطبخ و4 حمامات وغرفة خدم وشرفات     200   2400 القبة/عالية - القسم 5 من العقار 2069  

القسم 5: مدخل وصالونان وطعام وغرفتان ومطبخ ومونة وحمامان وخالء وشرفة     
382   2400 فاريا - االقسام 5 و 4 من العقار 394   

القسم 4: صالون وطعام و3 غرف وخدم و3 حمامات            

قطعة ارض سقي مشجرة تفاح    1235     2400 فاريا - عقار 2427     

قطعة ارض بعل سليخ تزرع حبوب وكرم وتبن وحرج    1500     2400  سقي رشمايا/جبيل - عقار 1466   

مدخل و3 غرف ودار مقسوم ومطبخ وحمام ومنافع وسطحية      145   2400  الشياح - القسم 27 من العقار 6459   

البقاع     

ارض غير مبنية مغروسة كروم   2735     

2400

زحلة/معلقة اراضي - عقار 1268   

ارض غير مبنية مغروسة كروم   5293 زحلة/معلقة اراضي - عقار 1310       

ارض غير مبنية مغروسة كروم   13523 زحلة/معلقة اراضي - عقار 2106       

ارض بعل سليخ تزرع حبوب    2675     2400 راشيا الوادي - عقار 5489     

ارض بعل سليخ تزرع حبوب    5475     2400 راشيا الوادي - عقار 5660    

قطعة أرض بعل صالحة لزرع الحبوب - أرض غير مبنية   23142     2400 حوش الحريمة - عقار 109   

مستودع     54   2400 أراضي زحلة - القسم C4 من العقار 4106   

مستودع     36   2400 أراضي زحلة - القسم C5 من العقار 4106   

شقة سكنية تحتوي على مدخل وممشى وصالون وطعام وغرفتين نوم وغرفة خادمة وغسيل ومونة ومطبخ و4 حمامات و3 شرفات وسطحية سماوية     162+45   2400 أراضي زحلة - القسم C6 من العقار 4106   

شقة سكنية تحتوي على مدخل وممشى وصالون وطعام وغرفتين نوم وغرفة خادمة وغسيل ومونة ومطبخ و4 حمامات و3 شرفات     162   2400 أراضي زحلة - القسم C8 من العقار 4106   

شقة للسكن تحتوي على مدخل وممشى وصالون وطعام و3 غرف نوم ومالبس وخادمة ومطبخ و4 حمامات و3 شرفات     169   2400 أراضي زحلة - القسم C9 من العقار 4106   

شقة سكنية تحتوي على مدخل وممشى وصالون وطعام وغرفتي نوم ومطبخ و3 حمامات و4 شرفات     132   2400 أراضي زحلة - القسم D11 من العقار 4106   

شقة سكنية تحتوي على مدخل وممشى وصالون وطعام وغرفتين نوم  ومطبخ و3 حمامات و4 شرفات وسطحية سماوية     132+64   2400 أراضي زحلة - القسم E7 من العقار 4106   

شقة سكنية تحتوي على مدخل وممشى وصالون وطعام وغرفتين نوم  ومطبخ و3 حمامات و4 شرفات     132   2400 أراضي زحلة - القسم E10 من العقار 4106   

شقة سكنية تحتوي على مدخل وممشى وصالون وطعام وغرفتين نوم  ومطبخ و3 حمامات و4 شرفات     132   2400 أراضي زحلة - القسم E11 من العقار 4106   

بعلبك الهرمل     

ارض غير مبنية - ارض سقي تزرع حبوب   16425     2400 ايعات - عقار 522     

النبطية     

الطابق 6  - شقة مؤلفة من غرفتين ومدخل ومطبخ وحمام      35   2400 النبطية التحتا - القسم 72 من العقار 515   

أرض بعل تزرع حبوب - أرض غير مبنية   4092     2400 الكفور - عقار 868    

أرض بعل تزرع حبوب - أرض غير مبنية   4018     2400 الكفور - عقار 991    

أرض بعل تزرع حبوب - أرض غير مبنية   3948     2400 الكفور - عقار 994    

أرض بعل تزرع حبوب - أرض غير مبنية   3982     2400 الكفور - عقار 1018    

أرض بعل تزرع حبوب - أرض غير مبنية   967     2400 الكفور - عقار 1372    

أرض بعل سليخ تزرع حبوب - أرض غير مبنية   7043     2400 الكفور - عقار 736     

ارض بعل سليخ بور صالحة للزراعة    16570     1200 صربا - عقار 2210    

ارض بعل ضمنها اشجار زيتون   4393     600 ميمس - عقار 603    

الجنوب    

أرض بعل تزرع حبوب - أرض غير مبنية   44078     2400 الطيبة - عقار 586    

أرض بعل تزرع حبوب - أرض غير مبنية   47004     2400 الطيبة - عقار 653    

الشمال    

يحتوي على شقة مؤلفة من مدخل وصالون وجلوس وموزع و3 غرف نوم ومطبخ و3 حمامات وشرفتين     163   2400 فيع - القسم 15/ بلوك B من العقار 213   

ارض غير مبنية - ارض بعل صخرية حرجية    1587     

2400

حدتون - عقار 2285     

ارض غير مبنية - ارض بعل  مشجرة كرم عنب وتوت     1817 حدتون - عقار 2375        

ارض غير مبنية - ارض بعل سليخ تزرع حبوب    2826 حدتون - عقار 2376        

طابق اول - مدخل وصالون وطعام و3 غرف سكن ومطبخ وحمامين ودربيتان و 4 شرفات      162   2400 رأس مسقا - القسم E6 من العقار 2518   

المقسم 4 من الطابق السفلي اول يحتوي على مستودع ضمنه غرفتي تبريد وغرفة تبريد يعلوها مستودع وغرفة تدفئة مركزية وفي الطابق االرضي        

1397  278.44033 يحتوي على مجموعة مستودعات متصلة ببعضها البعض وفي الطابق الوسطي يحتوي على مدخلين و8 غرف مكاتب وغرفة وكونتوار وسكرتارية وارشيف  بساتين طرابلس - القسم 4 من العقار 2415              

وغرفة للسكن وحمام وفراغ ضمنه اتصال في االرضي              

المقسم 5 يحتوي على مدخل ودربية و3 صالونات وغرفة طعام و5 غرف و4 حمامات وأوفيس وغرفة كوي و6 شرفات     463  278.44033 بساتين طرابلس - القسم 5 من العقار 2415   

بناء من حجر باطون مؤلف من طابقين وطابق تحت االرض يحتوي على ملجأ يوجد ضمنه بيت خالء الطابق االرضي يحتوي على مخازن - بيت خالء الطابق      

 245  185.62689 العلوي يحتوي على مدخل وكور وصالون ومكتب وغرفة للسفرة وغرفتين للسكن وحمام ودربية يوجد داخلها بيت خالء الطابق العلوي يحتوي على مدخل  الحدادين/طرابلس - عقار 744               

وكور وصالون ومكتب وغرفة للسفرة وغرفتين للسكن وحمام                

معدة لالستمالك مفرز عن 1488   41     2.42739 بساتين طرابلس - عقار 4182   

ارض غير مبنية   110     2.42739 بساتين طرابلس - عقار 4181   

ارض غير مبنية   1142     2.42739 بساتين طرابلس - عقار 4179   

ارض غير مبنية   211     2.42739 بساتين طرابلس - عقار 1488   

ارض بعل سليخ تزرع حبوب   46412    139.22017 تربل - طرابلس - عقار 18   

سفلي - المقسم 4 مستودع    1890    278.44033 بساتين طرابلس -  القسم B4 من العقار 534   

مستودع     400   2400 بساتين طرابلس - القسم 4 من العقار 2123  

الشمال    

سفلي اول وارضي - يحتوي في الطابق السفلي االول على مخزن ضمنه درج يؤدي الى الطابق االرضي و يحتوي على مخزن ضمنه خالء ودرج     61   2400 بساتين طرابلس - القسم A16 من العقار 4214    

سفلي اول وارضي - يحتوي في الطابق السفلي االول على مخزن ضمنه درج يؤدي الى االرضي و يحتوي على مخزن ضمنه خالء  ودرج     59   2400 بساتين طرابلس - القسم B13 من العقار 4214   

سفلي اول وارضي - يحتوي في الطابق السفلي االول على مخزن ضمنه درج يؤدي الى االرضي و يحتوي على مخزن ضمنه خالء  ودرج     58   2400 بساتين طرابلس - القسم B17 من العقار 4214   

سفلي اول وارضي - يحتوي في الطابق السفلي االول على مخزن ضمنه درج يؤدي الى االرضي و يحتوي على مخزن ضمنه خالء ودرج     67   2400 بساتين طرابلس - القسم B19 من العقار 4214    

سفلي اول ووسطي - يحتوي في الطابق السفلي على مخزن ضمنه درج يؤدي الى الطابق االرضي و يحتوي على مخزن ضمنه خالء  ودرج     90   2400 بساتين طرابلس - القسم C4 من العقار 4214   

ارضي - مخزن ضمنه خالء     32   2400 بساتين طرابلس - القسم C5 من العقار 4214  

ارضي - مخزن ضمنه خالء     59   2400 بساتين طرابلس - القسم D10 من العقار 4214   

ارضي - مخزن ضمنه خالء     60   2400 بساتين طرابلس - القسم D11 من العقار 4214   

قطعة ارض بعل غير مبنية قسم منها مشجر زيتون وقسم حرشي   1959     2400 حردين - عقار 3563    

قطعة ارض سليخ تزرع حبوب غير مبنية منتفع بالمرور على عقار 3564   313     2400 حردين - عقار 3569    

قطعة ارض حرشية غير مبنية  مرتفق بالمرور لعقار 3573   1135     2400 حردين - عقار 3577    

قطعة ارض حرشية غير مبنية  ضمنها بعض اشجار الزيتون   644     2400 حردين - عقار 3631    

قطعة ارض حرشية غير مبنية   10659     2400 حردين - عقار 3900    

صالون ومطبخ وغرفتين نوم وحمام وشرفات     69   2400 دده - القسم Q8 من العقار 20    

صالون ومطبخ وغرفتين نوم وحمام وشرفات     71   2400 دده - القسم Q10 من العقار 20    

صالون ومطبخ وغرفتين نوم وحمام وشرفات     71   2400 دده - القسم Q12 من العقار 20    

صالون ومطبخ وغرفتين نوم وحمام وشرفات     71   2400 دده - القسم Q25 من العقار 20    

3 غرف وصالون وطعام ومطبخ و3 حمامات وغرفة خدم وغسيل وموزع وشرفات     211   2400  القبة - القسم 6/البلوك A من العقار 2601  

أرض غير مبنية - ارض بعل مشجرة عنب   605     2400 قنات/طرابلس - عقار 40   

أرض غير مبنية - ارض بعل مشجرة كرم عنب   842     2400 قنات/طرابلس - عقار 41   

أرض غير مبنية - ارض بعل مشجرة عنب   772     2400 قنات/طرابلس - عقار 42   

أرض غير مبنية - ارض بعل مشجرة عنب   890     2400 قنات/طرابلس - عقار 43   

بيروت    

سفلي 3 - مستودع كبير ضمنه مستودع صغير وحمام ودرج داخلي الى متخت طابق 2 مستودع كبير ضمنه 6 مستودعات صغيرة وممر واوفيس وحمامين     1632   2400 المصيطبة - القسم 4 من العقار 4457  

ارضي (حجر باطون) صالة - ارض مبنية     115   68.436 االشرفية - القسم A4 من العقار 513   

ارضي (حجر باطون) مخزن ببابين - ارض مبنية     53   68.436 االشرفية - القسم A5 من العقار 513   

ارضي (حجر باطون) مستودع - ارض مبنية     25   68.436 االشرفية - القسم A6 من العقار 513   

طابق اول (حجر باطون) دار وطعام و4 غرف ومطبخ يعلوه متخت وممر وحمام وخالء وشرفة     314   68.436 االشرفية - القسم A7 من العقار 513   

طابق 2 (حجر باطون) - دار وطعام و4 غرف ومطبخ يعلوه متخت وممر وحمام وخالء و4 شرفات       253   68.436 االشرفية - القسم A8 من العقار 513   

طابق 3 (حجر باطون) - دار وطعام و4 غرف ومطبخ يعلوه متخت وممر وحمام وخالء و5 شرفات       259   68.436 االشرفية - القسم A9 من العقار 513   

حجر باطون - مخزن ضمنه خالء ومتخت     62   68.436 االشرفية - القسم B11 من العقار 513   

ارضي (حجر باطون) - غرفة ومطبخ وخالء     36   68.436 االشرفية - القسم B12 من العقار 513   

طابق اول (حجر باطون) - دار وغرفة ومطبخ وحمام وشرفتين     83   68.436 االشرفية - القسم B13 من العقار 513   

أرضي (حجر باطون) - دار وطعام ومطبخ و3 غرف ومتخت وحمام وخالء وممر ومستودع صغير وغرفة      189   68.436 االشرفية - القسم C14 من العقار 513   

طابق اول (حجر باطون) - دار وطعام و3 غرف ومطبخ يعلوه متخت وحمام وخالء وشرفتين      189   68.436 االشرفية - القسم C15 من العقار 513   

طابق 2 (حجر باطون) - دار وطعام و3 غرف ومطبخ يعلوه متخت وحمام وخالء وشرفتين         189   68.436 االشرفية - القسم C16 من العقار 513   

ارضي واول (حجر باطون) - في االرضي صالة كبيرة ب 4 ابواب ضمنها درج داخلي يؤدي الى الطابق االول المؤلف من صالة و4 مكاتب وحمامين وممر       
372   273.744 االشرفية - القسم D18 من العقار 513   

واوفيس ودرج داخلي يؤدي الى السطح المشترك            

مسكن يتألف من مدخل و3 غرف وصالون وطعام ومطبخ وحمام وخالء وشرفتين      132   2400 الباشورة - القسم 18 من العقار 522   

مدخل و3 صالونات وغرفة طعام وغرفتين جلوس وغرفة ضمنها مشلح وحمام و3 غرف ضمن كل منها حمام وموزعان وممر ومطبخ وحمامين وغرفتين       
632   2400 راس بيروت - القسم 17 من العقار 3247    

خادمة وغرفة غسيل و5 شرفات واحواض زهور            

القسم 16 مدخل وصالونين وطعام ومطبخ وغرفة  خدم ضمنها حمام وحمامين وغرفتي نوم وغرفة نوم رئيسية ضمنها حمام و4 شرفات      192   2400 عين المريسة - القسم 16 من العقار 61   

مدخل وصالونين وطعام وغرفتين وغرفة ضمنها حمام ومالبس و3 حمامات وخدم و3 شرفات وزهور      201   2400 المصيطبة - القسم 15 من العقار 1457   

جبل لبنان     

مسـتودع      102   
2400

كفرحيم - القسم 9 من العقار 975   

شقة مؤلفة من 4 غرف     100 كفرحيم - القسم 14 من العقار 975     

قطعة ارض صخرية مشجرة اشجار حرجية مختلفة   5100     
2400

بعورته - عقار 134    

قطعة ارض بعل مشجرة صنوبر وسرو وسنديان   3800 بعورته - عقار 881           

قطعة ارض
  4280     

2400
عين عنوب - عقار 1789   

 1684 عين عنوب - عقار 1792       

قطعة ارض
  1137.12     

2400
عين وزين - عقار 1101      

 2600 عين وزين - عقار 1379       

ارض مشجرة ضمنها بناء من باطون (أرض مبنية)   200   450   1200 كفرحيم - عقار 175        

طابقين، سفلي ثاني (صالون و4 غرف و4 حمامات ومستودع في السفلي) او سفلي اول دوبلكس (مدخل وصالون وطعام و2 جلوس ومونة ومطبخ وصالة       
696   2400 بيت مري - القسم 4 من العقار 4438   

و3 غرف و4 حمامات و4 شرفات            

ارضي - 4 غرف وتوابعهم (صالونان وطعام وغرفة ومطبخ وحمام وشرفتان)     93   2400 عرمون/القبة - القسم 7 من العقار 1592    

ارض غير مبنية   1985     
2400

شمالن - عقار 397    

ارض غير مبنية   2234 شمالن - عقار 1125        

قطعة ارض سليخ تزرع حبوب   2271     2400 عين صوفر- عقار 853    

قطعة ارض بور وقسم صخري   20879     2400 عين زحلتا - عقار 3067   

قطعة ارض بعل مشتملة على اغراس كرم وتين وسليخ   3510     2400 عين وزين - عقار 664    

قطعة ارض مشجرة صنوبر   4445     

2400

قرنايل - عقار 687    

قطعة ارض بعل مغروسة كرم عنب   1120 قرنايل - عقار 1188        

قطعة ارض مشجرة صنوبر   1125 قرنايل - عقار 3130        

قطعة  ارض مغروسة عنب وفاكهة ضمنها غرفة للكركات وتخشيبة وبيت خالء وطابقين في السفلي خمارة ومستودع للماء وفي العلوي دار و6 غرف     
3015     2400 بحمدون المحطة - عقار 1038   

ومطبخ وشرفة ومنافع وقبو تحت البناء            

ارض غير مبنية - سليخ   3600     2400 شارون - عقار 1927    

طابق سفلي اول - مؤلف من مدخل ودار مقسومة طعام وغرفتين    ومطبخ وحمام وخالء وبلكون وشرفة      109   
2400

فيطرون - القسم 4 من العقار 1835  

ارضي - مدخل ودار مقسومة طعام وثالث غرف ومطبخ وحمام    وخالء وبلكون وشرفتين      192 فيطرون - القسم 6 من العقار 1835     

ارض غير مبنية      820     2400 مزرعة السياد/جبيل - عقار 3782    

ارض غير مبنية - بعل مشجرة صنوبر   1645     2400 صليما - عقار 3227    

طابق سفلي ثاني - مستودع نزلة سيارة      585   2400 حارة حريك - القسم 4 من العقار 1897   

ارض غير مبنية - مشجرة تين وكرم عنب   1670     2400 قرنايل - عقار 2739     

ارض غير مبنية - بعل مشجرة   3653 بحمدون القرية - عقار 1711       

ارض غير مبنية - بعل مشجرة   3266 بحمدون القرية - عقار 2860       

ارض غير مبنية - بعل مشجرة   1041 بحمدون القرية - عقار 2861       

مدخل ودار وغرفة طعام وزاروب الى غرفتين ومطبخ وحمام       ومنافع وشرفات     138   1200 الجديدة - القسم 6 من العقار 852   

مستودع في السفلي ومخزن في االرضي يعلوه متخت وخالء     47   2400 الجديدة - القسم 8 من العقار 1255   

ارض غير مبنية    4650     2400 قرنايل - عقار 2229    

قطعة ارض مشجرة صنوبر    10380     2400 دير بابا - عقار 3    

مستودع وحمام وشقة و له موقف سيارة بذات الرقم - طابق سفلي اول      120   
2400

بطلون - القسم A5 من العقار 944    

مخزن ببابين وغرفة ومطبخ وحمام وشرفة وله موقف سيارة بذات الرقم (طابق ارضي)     101 بطلون - القسم A8 من العقار 944      

مستودع له موقف سيارة ضمنه - طابق سفلي ثالث     208   2400 بعبدا - القسم 4  من العقار 2043   

مكتب ومطبخ وحمام     80   2400 بعبدا - القسم 19 من العقار 2045   

شقة للسكن مؤلفة من مدخل وصالون وغرفتين ومطبخ وممر وحمام وخالء وشرفة      96   2400 الحدث - القسم 4 من العقار 1788  

مستودع وحمام وشرفة وله موقف سيارة بذات الرقم (سفلي اول)     120   2400 بطلون - القسم B5 من العقار 944    

بنك بيروت والبالد العربية ش.م.ل.
31.12.2019 بيان عقارات مستملكة استيفاء لدين بتاريخ 



العقار محتويات ووصف 
م.م   التقريبية  المساحة  حصة البنك 

موقع العقار ورقمه              
بناء                أرض  أسهم         

 جبل لبنان

ارض مغروسة كروم عريش ضمنها انشاءات جديدة سفلي مستودع امامه سيره لتربية االبقار - ارضي غرفة كبيرة للعلف مع مستودع لتربية االغنام -    
3500     2400 كفرنبرخ - عقار 1969    

اول 3 غرف ومستودع وحمام ومطبخ مع فسحة سماوية             

قطعة ارض غير مبنية   850     2400 الجية - عقار 3571    

قطعة ارض بعل سليخ وقسم منها صخرية حرجية    830     2400  فيطرون - عقار 3239   

قطعة ارض بعل سليخ وقسم منها صخرية حرجية    820     2400 فيطرون - عقار 3242    

قطعة ارض بعل سليخ وقسم منها صخرية حرجية    803     2400 فيطرون - عقار 3243    

ارض غير مبنية   54     2400 برج حمود - عقار 509    

ارضي - القسم 17 مخزن      59   2400 برج حمود - القسم 17 من العقار 5082   

ارضي - يحتوي على مخزن مع متخت     132   2400 ذوق مكايل - القسم 60 من العقار 1153   

طابق ثاني - صالة مع خالء       2400 البوشرية - القسم 51 من العقار 16   

ارض مبنية - معمل     868   2400 العمروسية - القسم 5 من العقار 893    

سفلي ثاني - مستودع     76   318.132 ديرقوبل - القسم A 6 من العقار 333   

سفلي اول - مدخل وصالون وطعام و3 غرف نوم ومطبخ وحمام ومنافع وغسيل وشرفات     167   318.132 ديرقوبل - القسم 7 من العقار 1588   

قطعة ارض سليخ - ارض غير مبنية   2150     318.132 الدبية - عقار 3582    

سفلي ثالث - مستودع له نزلة سيارة      541   273.744 البوشرية - القسم 5 من العقار 2818   

سفلي ثاني - مستودع له نزلة سيارة مع منافع     471   273.744 البوشرية - القسم 6 من العقار 2818  

سفلي اول - مستودع له نزلة سيارة      428   273.744 البوشرية - القسم 7 من العقار 2818   

سفلي ثالث - مستودع ضمنه 6 مواقف سيارات      950   273.744 جل الديب - القسم 5 من العقار 425   

قطعة ارض بعل مشجرة زيتون - ارض غير مبنية   1001     2400 غريفة - عقار 3690     

قطعة ارض بعل مشجرة زيتون - ارض غير مبنية   1194     2400 غريفة - عقار 3692     

طابق ثاني مدخل وصالون وطعام وثالث غرف ومطبخ ومونة و4 حمامات وممر وشرفتين وموقف سيارة     200   2400 عاليه - القسم 14 من العقار 6335   

ارض بعل محرجة سنديان   886     2400 القماطية - عقار 866    

ارض بعل تزرع حبوب   2404     2400 الكحلونية - عقار 537    

طابق سفلي - طابق ارضي - طابق اول - طابق ثاني     1504   2400 دير قوبل - عقار 1239   

قطعة ارض غير مبنية غير محدد       2400 قرنايل - عقار 1181    

قطعة ارض غير مبنية غير محدد       2400 قرنايل - عقار 1182    

قطعة ارض غير مبنية غير محدد       2400 قرنايل - عقار 1183    

قطعة ارض غير مبنية غير محدد       2400 قرنايل - عقار 2727    

قطعة أرض غير مبنية  غير محدد       2400 بيصور - عقار 81    

قطعة أرض غير مبنية مرتفق بحق المرور للعقار 2397 غير محدد       2400 بيصور - عقار 3296    

أرض بعل سليخ صخرية تزرع حبوب  - أرض غير مبنية   6771     2400 جدرا - عقار 18    

أرض بعل مشجرة زيتون ومختلف ضمنها أشجار برية مختلفة - أرض غير مبنية غير محدد       2400 عانوت - عقار 364    

القسم ا6 - مدخل وصالون وطعام و3 غرف وغرفة مستودع وغرفة خادمة وحمامها و3 حمامات وممر خارجي ولوجيا وتراس وشرفات     252   2400 القبة/عالية - القسم 6 من العقار 4196   

صالة وشرفة       2400 دير قوبل - القسم 5 من العقار 712   

صالة وشرفة       2400 دير قوبل - القسم 6 من العقار 712   

قطعة أرض سقي مشجرة تفاح - أرض غير مبنية    1604     2400 دير الحرف - عقار 290    

قطعة أرض بعل مغروسة كرم عنب وصنوبر - أرض غير مبنية    3200     2400 دير الحرف - عقار  302   

قطعة أرض بعل مشجرة زيتون - أرض غير مبنية    2522     2400 دير الحرف - عقار  449   

مستودع مع نزلة سيارة       205   2400 بعبدا - القسم 4 من العقار 2713    

مخزن ومنافع في السفلي األول ومستودع في السفلي الثاني      96   2400 بعبدا - القسم  7 من العقار 2713    

مكتب مقطع داخليا مع منافع      90   2400 بعبدا - القسم  12 من العقار 2713   

مكتب مقطع داخليا مع منافع      63   2400 بعبدا - القسم 13 من العقار 2713     

مستودع      180   2400 بعبدا - القسم  13 من العقار 4534   

قطعة أرض غير مبنية   1600     2400 دير القمر - عقار 2757    

قطعة أرض غير مبنية - بعل مشجر قسم منها زيتون وقسم سليخ   2671     2400 كفرحيم - عقار 49    

قطعة أرض غير مبنية - بعل مشجرة زيتون و تين وضمنها بعض اشجار حرجية   3263     2400 كفرحيم - عقار 50    

ارض مروية ضمنها نبعتي مياه و3 برك للمياه واشجار مثمرة    3038     2400 البنية - عقار 384    

مدخل وصالون وطعام وجلوس و3 غرف ومطبخ ومستودع وغسيل وغرفة خادمة و4 حمامات و4 شرفات      237   2400 بشامون - القسم 6 من العقار 2259   

ارض غير مبنية - قطعة ارض / مفرزة عن العقار 1022   1200     2400 ضهور العبادية - عقار 5911   

أرض غير مبنية - مشتملة على اشجار زيتون وتين   7308     2400 راس المتن - عقار 2534   

أرض غير مبنية - قطعة ارض سقي مشجرة زيتون وتين وصنوبر وبري   4112     2400 راس المتن - عقار 3669   

أرض غير مبنية - قطعة أرض مغروسة كرم عريش   1635     2400 فالوغا - عقار 347    

أرض مينية - إنشاءات و إضافات - مدخل وصالون وطعام ومطبخ وجلوس وغرفتين نوم و3 حمامات وشرفات     168   2400 السمقانية - القسم 5 من العقار 497  

قطعة ارض بعل مشتملة على صنوبر   7278     2400 بزبدين - عقار 780    

قطعة ارض بعل مشتملة على صنوبر   345     2400 بزبدين - عقار 786    

قطعة ارض بعل مشتملة على صنوبر   760     2400 قرنايل - عقار 46    

مدخل وصالون وطعام ومطبخ و3 غرف وحمامين وشرفات وحوضي زهور وله موقف سيارة رقم 7     157   2400 شانيه - القسم 7 من العقار 2315   

مدخل وصالون وطعام ومطبخ و3 غرف وحمامين وشرفات وحوضي زهور وله موقف سيارة رقم 9     157   2400 شانيه - القسم 9 من العقار 2315   

قطعة ارض قسم منها سقي مشجر تفاح والقسم االخر سليخ بور ضمنها بركة ماء   4040     2400 الفريديس - عقار 442    

صالة صناعية ضمنها منافع     135   2400 البوشرية - القسم 18 من العقار 1985   

قطعة ارض قسم مشجر زيتون وقسم سليخ فيه حرج يرز وسنديان   8100     2400 عرمون - عقار 1485    

أرض غير مبنية - قطعة ارض بعل وحرج   5845     2400 عبيه - عقار 284    

أرض غير مبنية - قطعة ارض صخرية   2131     2400 عبيه - عقار 286    

 جبل لبنان

أرض غير مبنية - قطعة ارض / مفرزة عن العقار 369   1480     2400 بعورته - عقار 2035    

أرض غير مبنية - قطعة ارض / مفرزة عن العقار 369   1480     2400 بعورته - عقار 2041    

أرض غير مبنية - قطعة ارض / مفرزة عن العقار 369   1480     2400 بعورته - عقار 2042    

مدخل وموزع وصالون وطعام وجلوس و4 غرف ومطبخ و5 حمامات وغسيل وشرفات     331   2400 شمالن - القسم 6 من العقار 828   

مدخل وممر وصالون وطعام ومطبخ وغرفة خادمة مع حمام وحمام وغرفة غسيل ودرج داخلي يؤدي الى الطابق االرضي المؤلف من هول وممر و4 غرف       
211   2400 حارة الست/بعبدا - القسم D6 من العقار 742  

D6 وله موقفي سيارة رقم D4 وحمامين وله مستودع في السفلي الثاني رقم            

مدخل وصالونين وطعام و3 غرف ومطبخ و4 حمامات وغرفة خدم وشرفات     200   2400 القبة/عالية - القسم 5 من العقار 2069  

القسم 5: مدخل وصالونان وطعام وغرفتان ومطبخ ومونة وحمامان وخالء وشرفة     
382   2400 فاريا - االقسام 5 و 4 من العقار 394   

القسم 4: صالون وطعام و3 غرف وخدم و3 حمامات            

قطعة ارض سقي مشجرة تفاح    1235     2400 فاريا - عقار 2427     

قطعة ارض بعل سليخ تزرع حبوب وكرم وتبن وحرج    1500     2400  سقي رشمايا/جبيل - عقار 1466   

مدخل و3 غرف ودار مقسوم ومطبخ وحمام ومنافع وسطحية      145   2400  الشياح - القسم 27 من العقار 6459   

البقاع     

ارض غير مبنية مغروسة كروم   2735     

2400

زحلة/معلقة اراضي - عقار 1268   

ارض غير مبنية مغروسة كروم   5293 زحلة/معلقة اراضي - عقار 1310       

ارض غير مبنية مغروسة كروم   13523 زحلة/معلقة اراضي - عقار 2106       

ارض بعل سليخ تزرع حبوب    2675     2400 راشيا الوادي - عقار 5489     

ارض بعل سليخ تزرع حبوب    5475     2400 راشيا الوادي - عقار 5660    

قطعة أرض بعل صالحة لزرع الحبوب - أرض غير مبنية   23142     2400 حوش الحريمة - عقار 109   

مستودع     54   2400 أراضي زحلة - القسم C4 من العقار 4106   

مستودع     36   2400 أراضي زحلة - القسم C5 من العقار 4106   

شقة سكنية تحتوي على مدخل وممشى وصالون وطعام وغرفتين نوم وغرفة خادمة وغسيل ومونة ومطبخ و4 حمامات و3 شرفات وسطحية سماوية     162+45   2400 أراضي زحلة - القسم C6 من العقار 4106   

شقة سكنية تحتوي على مدخل وممشى وصالون وطعام وغرفتين نوم وغرفة خادمة وغسيل ومونة ومطبخ و4 حمامات و3 شرفات     162   2400 أراضي زحلة - القسم C8 من العقار 4106   

شقة للسكن تحتوي على مدخل وممشى وصالون وطعام و3 غرف نوم ومالبس وخادمة ومطبخ و4 حمامات و3 شرفات     169   2400 أراضي زحلة - القسم C9 من العقار 4106   

شقة سكنية تحتوي على مدخل وممشى وصالون وطعام وغرفتي نوم ومطبخ و3 حمامات و4 شرفات     132   2400 أراضي زحلة - القسم D11 من العقار 4106   

شقة سكنية تحتوي على مدخل وممشى وصالون وطعام وغرفتين نوم  ومطبخ و3 حمامات و4 شرفات وسطحية سماوية     132+64   2400 أراضي زحلة - القسم E7 من العقار 4106   

شقة سكنية تحتوي على مدخل وممشى وصالون وطعام وغرفتين نوم  ومطبخ و3 حمامات و4 شرفات     132   2400 أراضي زحلة - القسم E10 من العقار 4106   

شقة سكنية تحتوي على مدخل وممشى وصالون وطعام وغرفتين نوم  ومطبخ و3 حمامات و4 شرفات     132   2400 أراضي زحلة - القسم E11 من العقار 4106   

بعلبك الهرمل     

ارض غير مبنية - ارض سقي تزرع حبوب   16425     2400 ايعات - عقار 522     

النبطية     

الطابق 6  - شقة مؤلفة من غرفتين ومدخل ومطبخ وحمام      35   2400 النبطية التحتا - القسم 72 من العقار 515   

أرض بعل تزرع حبوب - أرض غير مبنية   4092     2400 الكفور - عقار 868    

أرض بعل تزرع حبوب - أرض غير مبنية   4018     2400 الكفور - عقار 991    

أرض بعل تزرع حبوب - أرض غير مبنية   3948     2400 الكفور - عقار 994    

أرض بعل تزرع حبوب - أرض غير مبنية   3982     2400 الكفور - عقار 1018    

أرض بعل تزرع حبوب - أرض غير مبنية   967     2400 الكفور - عقار 1372    

أرض بعل سليخ تزرع حبوب - أرض غير مبنية   7043     2400 الكفور - عقار 736     

ارض بعل سليخ بور صالحة للزراعة    16570     1200 صربا - عقار 2210    

ارض بعل ضمنها اشجار زيتون   4393     600 ميمس - عقار 603    

الجنوب    

أرض بعل تزرع حبوب - أرض غير مبنية   44078     2400 الطيبة - عقار 586    

أرض بعل تزرع حبوب - أرض غير مبنية   47004     2400 الطيبة - عقار 653    

الشمال    

يحتوي على شقة مؤلفة من مدخل وصالون وجلوس وموزع و3 غرف نوم ومطبخ و3 حمامات وشرفتين     163   2400 فيع - القسم 15/ بلوك B من العقار 213   

ارض غير مبنية - ارض بعل صخرية حرجية    1587     

2400

حدتون - عقار 2285     

ارض غير مبنية - ارض بعل  مشجرة كرم عنب وتوت     1817 حدتون - عقار 2375        

ارض غير مبنية - ارض بعل سليخ تزرع حبوب    2826 حدتون - عقار 2376        

طابق اول - مدخل وصالون وطعام و3 غرف سكن ومطبخ وحمامين ودربيتان و 4 شرفات      162   2400 رأس مسقا - القسم E6 من العقار 2518   

المقسم 4 من الطابق السفلي اول يحتوي على مستودع ضمنه غرفتي تبريد وغرفة تبريد يعلوها مستودع وغرفة تدفئة مركزية وفي الطابق االرضي        

1397  278.44033 يحتوي على مجموعة مستودعات متصلة ببعضها البعض وفي الطابق الوسطي يحتوي على مدخلين و8 غرف مكاتب وغرفة وكونتوار وسكرتارية وارشيف  بساتين طرابلس - القسم 4 من العقار 2415              

وغرفة للسكن وحمام وفراغ ضمنه اتصال في االرضي              

المقسم 5 يحتوي على مدخل ودربية و3 صالونات وغرفة طعام و5 غرف و4 حمامات وأوفيس وغرفة كوي و6 شرفات     463  278.44033 بساتين طرابلس - القسم 5 من العقار 2415   

بناء من حجر باطون مؤلف من طابقين وطابق تحت االرض يحتوي على ملجأ يوجد ضمنه بيت خالء الطابق االرضي يحتوي على مخازن - بيت خالء الطابق      

 245  185.62689 العلوي يحتوي على مدخل وكور وصالون ومكتب وغرفة للسفرة وغرفتين للسكن وحمام ودربية يوجد داخلها بيت خالء الطابق العلوي يحتوي على مدخل  الحدادين/طرابلس - عقار 744               

وكور وصالون ومكتب وغرفة للسفرة وغرفتين للسكن وحمام                

معدة لالستمالك مفرز عن 1488   41     2.42739 بساتين طرابلس - عقار 4182   

ارض غير مبنية   110     2.42739 بساتين طرابلس - عقار 4181   

ارض غير مبنية   1142     2.42739 بساتين طرابلس - عقار 4179   

ارض غير مبنية   211     2.42739 بساتين طرابلس - عقار 1488   

ارض بعل سليخ تزرع حبوب   46412    139.22017 تربل - طرابلس - عقار 18   

سفلي - المقسم 4 مستودع    1890    278.44033 بساتين طرابلس -  القسم B4 من العقار 534   

مستودع     400   2400 بساتين طرابلس - القسم 4 من العقار 2123  

الشمال    

سفلي اول وارضي - يحتوي في الطابق السفلي االول على مخزن ضمنه درج يؤدي الى الطابق االرضي و يحتوي على مخزن ضمنه خالء ودرج     61   2400 بساتين طرابلس - القسم A16 من العقار 4214    

سفلي اول وارضي - يحتوي في الطابق السفلي االول على مخزن ضمنه درج يؤدي الى االرضي و يحتوي على مخزن ضمنه خالء  ودرج     59   2400 بساتين طرابلس - القسم B13 من العقار 4214   

سفلي اول وارضي - يحتوي في الطابق السفلي االول على مخزن ضمنه درج يؤدي الى االرضي و يحتوي على مخزن ضمنه خالء  ودرج     58   2400 بساتين طرابلس - القسم B17 من العقار 4214   

سفلي اول وارضي - يحتوي في الطابق السفلي االول على مخزن ضمنه درج يؤدي الى االرضي و يحتوي على مخزن ضمنه خالء ودرج     67   2400 بساتين طرابلس - القسم B19 من العقار 4214    

سفلي اول ووسطي - يحتوي في الطابق السفلي على مخزن ضمنه درج يؤدي الى الطابق االرضي و يحتوي على مخزن ضمنه خالء  ودرج     90   2400 بساتين طرابلس - القسم C4 من العقار 4214   

ارضي - مخزن ضمنه خالء     32   2400 بساتين طرابلس - القسم C5 من العقار 4214  

ارضي - مخزن ضمنه خالء     59   2400 بساتين طرابلس - القسم D10 من العقار 4214   

ارضي - مخزن ضمنه خالء     60   2400 بساتين طرابلس - القسم D11 من العقار 4214   

قطعة ارض بعل غير مبنية قسم منها مشجر زيتون وقسم حرشي   1959     2400 حردين - عقار 3563    

قطعة ارض سليخ تزرع حبوب غير مبنية منتفع بالمرور على عقار 3564   313     2400 حردين - عقار 3569    

قطعة ارض حرشية غير مبنية  مرتفق بالمرور لعقار 3573   1135     2400 حردين - عقار 3577    

قطعة ارض حرشية غير مبنية  ضمنها بعض اشجار الزيتون   644     2400 حردين - عقار 3631    

قطعة ارض حرشية غير مبنية   10659     2400 حردين - عقار 3900    

صالون ومطبخ وغرفتين نوم وحمام وشرفات     69   2400 دده - القسم Q8 من العقار 20    

صالون ومطبخ وغرفتين نوم وحمام وشرفات     71   2400 دده - القسم Q10 من العقار 20    

صالون ومطبخ وغرفتين نوم وحمام وشرفات     71   2400 دده - القسم Q12 من العقار 20    

صالون ومطبخ وغرفتين نوم وحمام وشرفات     71   2400 دده - القسم Q25 من العقار 20    

3 غرف وصالون وطعام ومطبخ و3 حمامات وغرفة خدم وغسيل وموزع وشرفات     211   2400  القبة - القسم 6/البلوك A من العقار 2601  

أرض غير مبنية - ارض بعل مشجرة عنب   605     2400 قنات/طرابلس - عقار 40   

أرض غير مبنية - ارض بعل مشجرة كرم عنب   842     2400 قنات/طرابلس - عقار 41   

أرض غير مبنية - ارض بعل مشجرة عنب   772     2400 قنات/طرابلس - عقار 42   

أرض غير مبنية - ارض بعل مشجرة عنب   890     2400 قنات/طرابلس - عقار 43   

بيروت    

سفلي 3 - مستودع كبير ضمنه مستودع صغير وحمام ودرج داخلي الى متخت طابق 2 مستودع كبير ضمنه 6 مستودعات صغيرة وممر واوفيس وحمامين     1632   2400 المصيطبة - القسم 4 من العقار 4457  

ارضي (حجر باطون) صالة - ارض مبنية     115   68.436 االشرفية - القسم A4 من العقار 513   

ارضي (حجر باطون) مخزن ببابين - ارض مبنية     53   68.436 االشرفية - القسم A5 من العقار 513   

ارضي (حجر باطون) مستودع - ارض مبنية     25   68.436 االشرفية - القسم A6 من العقار 513   

طابق اول (حجر باطون) دار وطعام و4 غرف ومطبخ يعلوه متخت وممر وحمام وخالء وشرفة     314   68.436 االشرفية - القسم A7 من العقار 513   

طابق 2 (حجر باطون) - دار وطعام و4 غرف ومطبخ يعلوه متخت وممر وحمام وخالء و4 شرفات       253   68.436 االشرفية - القسم A8 من العقار 513   

طابق 3 (حجر باطون) - دار وطعام و4 غرف ومطبخ يعلوه متخت وممر وحمام وخالء و5 شرفات       259   68.436 االشرفية - القسم A9 من العقار 513   

حجر باطون - مخزن ضمنه خالء ومتخت     62   68.436 االشرفية - القسم B11 من العقار 513   

ارضي (حجر باطون) - غرفة ومطبخ وخالء     36   68.436 االشرفية - القسم B12 من العقار 513   

طابق اول (حجر باطون) - دار وغرفة ومطبخ وحمام وشرفتين     83   68.436 االشرفية - القسم B13 من العقار 513   

أرضي (حجر باطون) - دار وطعام ومطبخ و3 غرف ومتخت وحمام وخالء وممر ومستودع صغير وغرفة      189   68.436 االشرفية - القسم C14 من العقار 513   

طابق اول (حجر باطون) - دار وطعام و3 غرف ومطبخ يعلوه متخت وحمام وخالء وشرفتين      189   68.436 االشرفية - القسم C15 من العقار 513   

طابق 2 (حجر باطون) - دار وطعام و3 غرف ومطبخ يعلوه متخت وحمام وخالء وشرفتين         189   68.436 االشرفية - القسم C16 من العقار 513   

ارضي واول (حجر باطون) - في االرضي صالة كبيرة ب 4 ابواب ضمنها درج داخلي يؤدي الى الطابق االول المؤلف من صالة و4 مكاتب وحمامين وممر       
372   273.744 االشرفية - القسم D18 من العقار 513   

واوفيس ودرج داخلي يؤدي الى السطح المشترك            

مسكن يتألف من مدخل و3 غرف وصالون وطعام ومطبخ وحمام وخالء وشرفتين      132   2400 الباشورة - القسم 18 من العقار 522   

مدخل و3 صالونات وغرفة طعام وغرفتين جلوس وغرفة ضمنها مشلح وحمام و3 غرف ضمن كل منها حمام وموزعان وممر ومطبخ وحمامين وغرفتين       
632   2400 راس بيروت - القسم 17 من العقار 3247    

خادمة وغرفة غسيل و5 شرفات واحواض زهور            

القسم 16 مدخل وصالونين وطعام ومطبخ وغرفة  خدم ضمنها حمام وحمامين وغرفتي نوم وغرفة نوم رئيسية ضمنها حمام و4 شرفات      192   2400 عين المريسة - القسم 16 من العقار 61   

مدخل وصالونين وطعام وغرفتين وغرفة ضمنها حمام ومالبس و3 حمامات وخدم و3 شرفات وزهور      201   2400 المصيطبة - القسم 15 من العقار 1457   

جبل لبنان     

مسـتودع      102   
2400

كفرحيم - القسم 9 من العقار 975   

شقة مؤلفة من 4 غرف     100 كفرحيم - القسم 14 من العقار 975     

قطعة ارض صخرية مشجرة اشجار حرجية مختلفة   5100     
2400

بعورته - عقار 134    

قطعة ارض بعل مشجرة صنوبر وسرو وسنديان   3800 بعورته - عقار 881           

قطعة ارض
  4280     

2400
عين عنوب - عقار 1789   

 1684 عين عنوب - عقار 1792       

قطعة ارض
  1137.12     

2400
عين وزين - عقار 1101      

 2600 عين وزين - عقار 1379       

ارض مشجرة ضمنها بناء من باطون (أرض مبنية)   200   450   1200 كفرحيم - عقار 175        

طابقين، سفلي ثاني (صالون و4 غرف و4 حمامات ومستودع في السفلي) او سفلي اول دوبلكس (مدخل وصالون وطعام و2 جلوس ومونة ومطبخ وصالة       
696   2400 بيت مري - القسم 4 من العقار 4438   

و3 غرف و4 حمامات و4 شرفات            

ارضي - 4 غرف وتوابعهم (صالونان وطعام وغرفة ومطبخ وحمام وشرفتان)     93   2400 عرمون/القبة - القسم 7 من العقار 1592    

ارض غير مبنية   1985     
2400

شمالن - عقار 397    

ارض غير مبنية   2234 شمالن - عقار 1125        

قطعة ارض سليخ تزرع حبوب   2271     2400 عين صوفر- عقار 853    

قطعة ارض بور وقسم صخري   20879     2400 عين زحلتا - عقار 3067   

قطعة ارض بعل مشتملة على اغراس كرم وتين وسليخ   3510     2400 عين وزين - عقار 664    

قطعة ارض مشجرة صنوبر   4445     

2400

قرنايل - عقار 687    

قطعة ارض بعل مغروسة كرم عنب   1120 قرنايل - عقار 1188        

قطعة ارض مشجرة صنوبر   1125 قرنايل - عقار 3130        

قطعة  ارض مغروسة عنب وفاكهة ضمنها غرفة للكركات وتخشيبة وبيت خالء وطابقين في السفلي خمارة ومستودع للماء وفي العلوي دار و6 غرف     
3015     2400 بحمدون المحطة - عقار 1038   

ومطبخ وشرفة ومنافع وقبو تحت البناء            

ارض غير مبنية - سليخ   3600     2400 شارون - عقار 1927    

طابق سفلي اول - مؤلف من مدخل ودار مقسومة طعام وغرفتين    ومطبخ وحمام وخالء وبلكون وشرفة      109   
2400

فيطرون - القسم 4 من العقار 1835  

ارضي - مدخل ودار مقسومة طعام وثالث غرف ومطبخ وحمام    وخالء وبلكون وشرفتين      192 فيطرون - القسم 6 من العقار 1835     

ارض غير مبنية      820     2400 مزرعة السياد/جبيل - عقار 3782    

ارض غير مبنية - بعل مشجرة صنوبر   1645     2400 صليما - عقار 3227    

طابق سفلي ثاني - مستودع نزلة سيارة      585   2400 حارة حريك - القسم 4 من العقار 1897   

ارض غير مبنية - مشجرة تين وكرم عنب   1670     2400 قرنايل - عقار 2739     

ارض غير مبنية - بعل مشجرة   3653 بحمدون القرية - عقار 1711       

ارض غير مبنية - بعل مشجرة   3266 بحمدون القرية - عقار 2860       

ارض غير مبنية - بعل مشجرة   1041 بحمدون القرية - عقار 2861       

مدخل ودار وغرفة طعام وزاروب الى غرفتين ومطبخ وحمام       ومنافع وشرفات     138   1200 الجديدة - القسم 6 من العقار 852   

مستودع في السفلي ومخزن في االرضي يعلوه متخت وخالء     47   2400 الجديدة - القسم 8 من العقار 1255   

ارض غير مبنية    4650     2400 قرنايل - عقار 2229    

قطعة ارض مشجرة صنوبر    10380     2400 دير بابا - عقار 3    

مستودع وحمام وشقة و له موقف سيارة بذات الرقم - طابق سفلي اول      120   
2400

بطلون - القسم A5 من العقار 944    

مخزن ببابين وغرفة ومطبخ وحمام وشرفة وله موقف سيارة بذات الرقم (طابق ارضي)     101 بطلون - القسم A8 من العقار 944      

مستودع له موقف سيارة ضمنه - طابق سفلي ثالث     208   2400 بعبدا - القسم 4  من العقار 2043   

مكتب ومطبخ وحمام     80   2400 بعبدا - القسم 19 من العقار 2045   

شقة للسكن مؤلفة من مدخل وصالون وغرفتين ومطبخ وممر وحمام وخالء وشرفة      96   2400 الحدث - القسم 4 من العقار 1788  

مستودع وحمام وشرفة وله موقف سيارة بذات الرقم (سفلي اول)     120   2400 بطلون - القسم B5 من العقار 944    

بنك بيروت والبالد العربية ش.م.ل.
31.12.2019 بيان عقارات مستملكة استيفاء لدين بتاريخ 


