
البلدة اسم المعرصة 

جديدة القيطع معرصة جديدة القطيع 

ن المعرصة االيطالية الحديثة  ببني 

ن ن معرصة الشهيد حسام حسي  دير جني 

القرقفمعرصة وادي الحور 

القرقف معرصة يوشع

ن (تقليدية)معرصة بوكدل  ببني 

ن معرصة المرصي  ببني 

القرقف معرصة ابو علي الرفاعي 

القرقف معرصة األخرس 

اث  جديدة القيطع معرصة التر

عيون الغزالن معرصة عيون الغزالن 

برقايل معرصة برقايل 

ن (مار جرجس)معرصة الدير  دير جني 

بيال معرصة الوراق  شر

شدرا (شدرا)معرصة التعاونية الزراعية 

كفرحرة معرصة كفرحرة الحديثة 

ي  مشحة معرصة الزعب 

الحويش معرصة الوفاء واإلخالص

برقايلمعرصة نارص علي قاسم 

برقايل معرصة عبدالقادر سعيد وأوالده

ف الدين برقايل معرصة محمد شر

بقرزال معرصة زكي يرق 

بقرزال معرصة الياس سابا 

ي  بقرزال معرصة الحلب 

بقرزال معرصة يوسف مرقص 

بقرزال معرصة حنا سمعان 

بقرزال معرصة حاتم سابا 



بقرزال معرصة عبيد اخوان  

ي سليمان
بقرزال معرصة بسام وطونن

ن معرصة ريشارد الياس  دير جني 

برقايل (المعروفة معرصة أبو رأفت)معرصة عبدالرحيم علي خالد 

ي ذوق الحصنية
ن
/ معرصة الجمعية التعاونية للتنمية والتصنيع الزراعي ف

م.عكار م
الحصنية 

عرقامعرصة جود بردقان

عرقامعرصة جود بربر

ن معرصة محمود الحسن ببني 

ن (الزيتون الحديثة)معرصة بوكدل  ببني 

جديدة القيطع او معرصة الماهر (تقليدية)معرصة جديدة القيطع 

القرقفمعرصة التالوي

القرقفمعرصة أبو وليد الطحش

وق ن وقمعرصة حت  ن حت 

ي
بينومعرصة الكفرونن

برقايلمعرصة فؤاد خالد

عياتمعرصة الشيخ سعد الدين العربية اإليطالية الحديثة

قبعيتمعرصة علي

ذوق الحبالصةمعرصة ذوق الحبالصة

قبعيتمعرصة عبد الحليم درويش

ن الذهبمعرصة خرصن محمد عي 

الحويش معرصة عبد القادر

ي سابا
بقرزال معرصة طونن

قبعيتمعرصة الشيخ

رحبةمعرصة رحبة 

عياتمعرصة بيت نجيب

معرصة ضهر الليسنية 
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2015مقفلة سنة - معرصة الريحانية 

التليلمعرصة الشيخ الحديثة

ي القبيات
ن
القبياتمعرصة الجمعية التعاونية الزراعية ف

وع مركز اإلرشاد الزراعي وتصنيع الزيتون  تجمع )المعرصة التابعة لمشر

(مراح الخوخ والسهلة عكار-كفرتون-بلدات أكروم
أكروم

عيدمونمعرصة العثمان

وادي خالدمعرصة حي النور

ي وادي خالدمعرصة الحاح 

الدغلةمعرصة أبو عيىس

ف الدين برقايلمعرصة ورثة محمد شر

كة سفينة القيطعمعرصة الت 

ةمعرصة ضهر الجمال الحمت 

ة ةمعرصة الحمت  الحمت 

الريحانيةمعرصة محمد الحسن

الدوسةمعرصة أيمن الشيخ

الشيخ طابامعرصة الياس الراسي

 عرقامعرصة عرقا

ذوق حدارةمعرصة حدارة

المحمرةمعرصة الفريد طنوس

سيسوقمعرصة تامر

جديدة القيطع معرصة السيد

كفرحرةمعرصة خطار البازي

بينومعرصة بينو الحديثة

بقرزال معرصة زكية عبود


