
القضاء البلدة اسم المعرصة 

صيدا اركي معرصة زاد الخير 

صيدا كفرملكي معرصة كفرملكي الحديثة 

ي المية مية 
 
صيدا القرية معرصة التعاونية الزراعية ف

صيدا عنقود معرصة داود 

ي معرصة الخوري 
صيدا برت 

صيدا عير  الدلب معرصة جورج جبور واوالده 

صيدا الحجة معرصة الحجة 

صيدا زغدريامعرصة موىس

صيدا القرية معرصة سمير ونخلة عبدهللا 

صيدا حارة صيدا معرصة حارة صيدا 

صيدا درب السيم معرصة اندراوس اندراوس للزيتون 

ية الشومر معرصة الفاخورة  صيدا  (الخرايب)مطير

صيدا طنبوريت معرصة بيار سعد 

صيدا طنبوريت معرصة الياس سعد 

صيدا عير  الدلب معرصة ميالد عيد 

صوردير قانون النهر معرصة الجنوب 

صيدا الزرارية معرصة مروة 

ي اخوان  صيدا الصالحية معرصة مي 

صيدا الزرارية معرصة المرحوم علي مصطف  زرقط 

ي معرصة شتوي 
صيدا برت 

ي المعرصة الحديثة عل البارد 
صيدا برت 

صيدا الخرايب معرصة علي خليفة 

ي الساحة 
ي معرصة برت 

صيدا برت 

صيدا البابلية معرصة البابلية الحديثة 

صيدا طنبوريت معرصة عزيز 

صيدا الغازية معرصة الغازية الحديثة 

صيدا قناريت معرصة قناريت 



صيدا كفرملكي معرصة مشهور غصير  لعرص الزيتون 

صيدا كفرحت  معرصة اسماعيل 

جّزين الريحان معرصة جبل الريحان الجديدة 

جّزين بكاسير  معرصة بكاسير  

جزين كرخا معرصة كرخا 

اء  صور العباسية معرصة اللؤلؤة الخرص 

صور البازورية معرصة الجفال 

صور الحلوسية المعرصة الحديثة  

صور الشهابيه معرصة الحديثة للزيتون 

كة  صور الشهابيه معرصة الخير والير

صور العباسية معرصة الرضا 

صور باريش معرصة باريش 

صور حناويه معرصة حناويه 

صور دبعال معرصة اإلخالص 

صور دير قانون النهر معرصة الساحة 

صور البابلية معرصة الجنوب الحديثة 

صور شيحير  ذمعرصة المروى 

ي  صور صديقير  معرصة ابو احمد عيديتر

صور صديقير  معرصة المحطة 

صور صديقير  (طع بلحص)معرصة صديقير  

جزين المجيدل معرصة المجيدل 

صور المرج / قانامعرصة المرج األخرص  

صور رصيفا معرصة الجمعية التعاونية الزراعية رصيفا 

صورطورا معرصة طورا 

صور علما الشعب معرصة بلدية علما الشعب 

صور عيتيت معرصة عيتيت 

صور عير  بعال معرصة الصفاء 

صور قانا معرصة بلدية قانا 



صور قانا معرصة مار يوسف قانا 

صور قانا معرصة الزين 

صور (الغرب)معركة معرصة معركة 

صور يارين معرصة يارين 

ي معرصة المعي   
جزين بنوات 

جّزين لبعا معرصة نقوال فارس وأوالده 

خزين عازور معرصة عازور 

صور دردغيا معرصة السلطان 

صور البستان معرصة البستان 

صيدا المعمرية معرصة المعمرية الحديثة 

صيدا عنقون معرصة الرشيد 

صيدا عير  الدلب معرصة اإلتحاد الحديثة 

صيدا كوثرسة السياد معرصة القلعة

صور دير قانون النهر  معرصة الجمعية التعاونبة الحديثة 

صيدا كفرحت  معرصة فراس حسون 

صيدا عنقون معرصة عنقون الحديثة 

صيدا مغدوشة معرصة الفرد عمون 

صيدا الزراعية معرصة الشيخ محمود فخري 

صيدا اللوبيا  معرصة اإلرشاد الزراعي 

صيدا القنيطرة معرصة الهدى 

فلسيه معرصة شلهوب  صور طير

صيدا قناريت معرصة قناريت 

صور البازورية معرصة األمانة للزيتون 

صور حناويه معرصة تاج الدين 

جّزين صفارية معرصو صفارية 

ي 
ي قضات 

 
معرصة الجمعية التعاونية الزراعية للتنمية المستدامة ف

LANDS COOPجزين والشوف 
جزين برسي 

صيدا الغسانيةمعرصة فواز


