
.أ.القيمة د.ل.القيمة لالــرعـــايــــا

350.000أنطلياس- مار الياس  1

بصاليم- سيّدة النجاة 2

195.000بقنايا- مار تقال 3

145.000جل الديب- مار تقال 4

100.000جل الديب- مار عبدا 5

277.000الزلقا- سيّدة النجاة 6

عمارة شلهوب- مار جرجس 7

1067.0000:المجمـــــــوع

.أ.القيمة د.ل.القيمة لالــرعـــايــــا

1200.000برج حمود- مار ضومط 1

167.000البوشرية- مار مارون 2

البوشرية- مار يوحنا المعمدان 3

250.000حارة صادر- مار يوسف 4

الدكوانة- كنيسة السيدة 5

121.000الدكوانه- مار جرجس 6

الدكوانة- مار مارون 7

36.000101مار روكز- الدكوانه - يوحنا بولس الثاني 8

130.000العّمارية- مار يوسف 9

1904.000101:المجمـــــــوع

 مطرانيّة أنطلياس المارونيّة

        دائرة المحاسبة

2017صواني فلس مار بطرس 

قطاع الساحل األول

قطاع الساحل الثاني



.أ.القيمة د.ل.القيمة لالــرعـــايــــا

البريج- سيّدة النجاة 1

50.000بيت الشعار- مار ميخائيل 2

بيت الككو- مار يوسف 3

100.000بيت شباب- السيدة الكبرى 4

100.000بيت شباب- سيّدة البزاز 5

بيت شباب- سيّدة الغابة 6

بيت شباب- مار أنطونيوس 7

100.000بيت شباب- مار ساسين 8

بيت شباب- مار يوحنا المعمدان 9

ديك المحدي- مار الياس 10

600.000الرابيه ، الربوة ، قرنة شهوان- القيامة 11

زكريت- سيّدة الخالص والوردية 12

الشاوية- مار جرجس 13

68.000عين عار- مار الياس 14

الفريكة- مار يوسف 15

145.000قرنة الحمرا- السيدة وقلب يسوع 16

الربوة- قرنة شهوان - سيّدة اإلنتقال 17

قرنة شهوان- مار بطرس وبولس 18

القنيطرة- مار روحانا 19

41.000مزرعة يشوع- مار مارون 20

المطيلب- مار يوسف 21

1204.0000:المجمـــــــوع

.أ.القيمة د.ل.القيمة لالــرعـــايــــا

برمانا- مار اشعيا 1

جورة البلوط- مار الياس الحّي 2

الغابة- مار يوسف 3

50.000القنابة- مار عبدا 4

المزّكه- مار يوسف 5

75.000المسقى- مار تقال 6

نابيه- مار ميخائيل 7

125.0000:المجمـــــــوع

قطاع األوسط األول

قطاع األوسط الثاني



.أ.القيمة د.ل.القيمة لالــرعـــايــــا

بحرصاف- مار يوحنا المعمدان 1

20.000شنّورة ، بكفيا- مار شربل 2

100.000بكفيا- مار عبدا 3

87.000بكفيا- مار ميخائيل 4

الجوار- مار الياس 5

194.00011حماليا- القديسة رفقا 6

91.000حماليا- مار الياس 7

حماليا- مار جرجس الجديد 8

حماليا- مار جرجس القديم 9

48.000الدّوار- مار أنطونيوس الكبير 10

دير شمرا- أليشاع النبي 11

38.000ساقية المسك- سيّدة المعونات 12

السفيله- مار شربل 13

40.000شويّا- السيدة 14

شويّا- مار تقال 15

الشوير- مار عبدا 16

ضهور الشوير- سيّدة اإلنتقال 17

العطشانة - مار يوسف 18

العيرون-  سيّدة اإلنتقال 19

50.000عين التفاحة- مار جرجس 20

عين الخروبة- سيّدة المعونات 21

عين الخروبة- مار ضومط 22

عين علق- سيّدة الخالص 23

عين علق- سيّدة النجاة 24

28.000القعقور- مار الياس 25

مار بطرس كريم التين- تجلي الرّب 26

10.000الميّاسة- مار مارون 27

140.000الميّاسة- مار يوسف 28

وادي شاهين- مار يوحنا مارون 29

846.00011:المجمـــــــوع

قطاع المتن الجبل



.أ.القيمة د.ل.القيمة لالــرعـــايــــا

بمريم- مار تقال 1

50.000ترشيش- مار شليطا 2

100.000جوار الحوز- مار يوحنا المعمدان 3

حمانا- السيّدة 4

حمانا- المخلّص 5

حمانا- مار جرجس 6

حمانا- مار رومانوس7

24.000الدليبه- الحبل بال دنس 8

دير الحرف- مار جرجس 9

225.000زندوقة- مار يوسف 10

51.000الشبانيّة- السيّدة 11

شويت- األم الحزينة 12

صليما- السيّدة ومار يوحنا 13

عاريّا- سيّدة النجاة 14

العربانيّة- سيّدة اإلنتقال 15

عين موفق- مار شربل 16

120.000قرطاضة- مار أشعيا 17

100.000القصيبة- سيّدة النجاة 18

كفرسلوان- مار تقال 19

الكنيسة- مار أنطونيوس 20

670.0000:المجمـــــــوع

.أ.د.ل.ل

5816.000112المجموع العام للقطاعات

أنـــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــلــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــاس
2017/ 08/31   يف 

النائب األسقفّي للشؤون اإلداريّة واملالّية
املونسنيور إيلي صفري

قطاع المتن الجنوبي






