
  20/06/1994تاريخ :  5246مرسوم رقم 

 

تنظيم وزارة الزراعة وتحديد مالكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا 

 المالك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه

 

 

 

 ان رئيس الجمهورية,

 بناء على الدستور,

)دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة  16/09/1983تاريخ  97بناء على المرسوم الشتراعي رقم 

 منه, 23واعادة تنظيم هذه الوزارة(, ال سيما المادة 

 )تنظيم االدارات العامة( وتعديالته, 12/06/1959تاريخ  111عي رقم بناء على المرسوم االشترا

)نظام الموظفين( وتعديالته, ال سيما  12/06/1959تاريخ  112بناء على المرسوم االشتراعي رقم 

تاريخ  58من مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم  18و 17المادتين 

15/12/1982 

 راح وزير الزراعة,بناء على اقت

 02/04/1994تاريخ  377وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 

 (,28/04/1994تاريخ  98/94وبعد استشارة مجلس شورى الدولة )الرأي رقم 

 26/05/1994وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 

 يرسم ما يأتي:

  1المادة 

: تتألف وزارة الزراعة من: اوال: المديرية العامة لوزارة الزراعة. ثانيا: هيئة التنسيق 1مادة 

 والتخطيط. ثالثا: المجلس الزراعي االعلى. 

  2المادة 



 97: تتولى المديرية العامة لوزارة الزراة المهام المناطة بها بموجب المرسوم االشتراعي رقم 2مادة 

  16/06/1983تاريخ 

  3المادة 

 المصالح االقليمية.  -االدارة المركزية.  -: تتألف المديرية العامة لوزارة الزراعة من: 3مادة 

 االدارة المركزية -الباب االول : 

  4المادة 

وة مديرية الثر -مديرية الدراسات والتنسيق.  -مصلحة الديوان.  -: تتألف االدارة المركزية من: 4مادة 

 مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية.  - مديرية الثروة الحيوانية. -الزراعية. 

 مصلحة الديوان -الفصل االول : 

  5المادة 

 تاريخ 111: تتولى مصلحة الديوان المهام المناطة بالديوان بموجب المرسوم االشتراعي رقم 5مادة 

  16/12/1959تاريخ  2894وتعديالته, وبموجب المرسوم رقم  12/06/1959

  6المادة 

دائرة  -دائرة المحاسبة.  -الدائرة االدارية.  -: تتألف مصلحة الديوان من الدوائر التالية: 6مادة 

 دائرة العالقات العامة واالعالم.  -القضايا. 

  7المادة 

عمال القلمية والتحرير واالستتتاب وتصوير المستندات والسحب : تتولى الدائرة االدارية اال7مادة 

وتنظيم المحفوظات وشؤون الموظفين واللوازم والمستودع العام, وقبول المراجعات والشتاوى 

 والتحقق منها, وسائر الشؤون االدارية. 

  8المادة 

 لمستودع العام. قسم اللوازم وا -قسم الموظفين.  -: تتألف الدائرة االدارية من: 8مادة 
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  9المادة 

: يتولى قسم الموظفين اعداد المعامالت الخاصة بشؤون الموظفين الذاتية, وتنظيم ومسك 9مادة 

 ملفاتهم الشخصية, وسائر االمور المتعلقة بشؤون الموظفين الشخصية. 

  10المادة 

لعناية بها, وادارة : يتولى قسم اللوازم والمستودع العام مسك قيود اللوازم وحفظها وا10مادة 

المستودع العام, وخاصة لجهة مسك حساباته بدقة, وتطبيق نظام محاسبة المواد, وسائر الشؤون 

 المتعلقة باعمال اللوازم والمستودع العام. 

  11المادة 

تاريخ  2894من المرسوم رقم  3: تتولى دائرة المحاسبة المهام المحددة بموجب المادة 11مادة 

مسك الحسابات العائدة  -لمهام المناطة بها بموجب هذا المرسوم, وبصورة خاصة: وا 11/12/1959

جميع القيام ب -للرواتب واالجور وملحقاتها, ووضع الجداول وتصفيتها, ومراقبة صرفها واستحقاقها. 

مسك حسابات الموازنة ومعامالت  -االعمال العائدة لتنفيذ موازنة الرواتب واالجور وملحقاتها. 

مال مراقبة تنفيذ االع -فية, وبصورة عامة المعامالت ذات العالقة بتحضير الموازنة وتنفيذها. التص

تنفيذ المعامالت المالية العائدة للمشاريع الخاصة  -العائدة للمشاريع ذات الطابع االستشاري. 

تاريخ  97/83من المرسوم االشتراعي رقم  32بالصندوق المستقل المنصوص عنه في المادة 

سائر االمور المتعلقة بشؤون المحاسبة العامة, او الخاصة بوزارة  -وتعديالته.  16/09/1983

 الزراعة. 

  12المادة 

تاريخ  2894من المرسوم رقم  6: تتولى دائرة القضايا المهام المحددة بموجب المادة 12مادة 

 وسائر الشؤون القانونية.  16/12/1959

  13المادة 

من  9والفقرة  16/12/1959تاريخ  2894من المرسوم رقم  11احتام المادة  : مع مراعاة13مادة 

تتولى دائرة العالقات العامة  16/12/1983تاريخ  97/83من المرسوم االشتراعي رقم  12المادة 

بذل الجهود القامة العالقات الطبية بين موظفي الوزارة, وبين الجمهور  -واالعالم المهام التالية: 



ام, وبين الوزارة والوزارات والمنظمات والهيئات المحلية والدولية االخرى وذلك بالتنسيق والرأي الع

اعداد صياغة وتعميم المعلومات واالخبار والبالغات وغيرها,  -بين مختلف االدارات والوحدات. 

ائر س - تأمين االتصاالت بالجمهور الذي له عالقة مباشرة بالزراعة. -على وسائل االعالم المتوفرة. 

 الشؤون المتعلقة بالعالقات العامة واالعالم. 

 مديرية الدراسات والتنسيق -الفصل الثاني : 

  14المادة 

من المرسوم  12 : تتولى مديرية الدراسات والتنسيق العام المحددة لها بموجب المادة14مادة 

  16/09/1983تاريخ  97االشتراعي رقم 

  15المادة 

مصلحة االحصاء والدراسات  -الدائرة االدارية.  -: تتألف مديرية الدراسات والتنسيق من: 15مادة 

عليم مصلحة الت -مصلحة البرامج والمشاريع االنمائية.  -مصلحة التخطيط والتوثيق.  -االقتصادية. 

 واالرشاد. 

  16المادة 

: تتولى الدائرة االدارية جميع المهام واالعمال القلمية والبريد والتحرير وشؤون الموظفين 16مادة 

العائدة لمديرية الدراسات والتنسيق, وغيرها من الشؤون االدارية التي تتلف بها, وتنسق مع مصلحة 

 الديوان في تأمين مهامها وترتبط مباشرة بالمدير. 

  17المادة 

: تتولى مصلحة االحصاء والدراسات االقتصادية جميع شؤون االحصاء والتحليل االقتصادي 17دة ما

والدراسات االقتصادية في الحقلين النباتي والحيواني, ويؤمن رئيس هذه المصلحة مهام امانة سر 

 المجلس الزراعي االعلى. 

  18المادة 

اء دائرة االحص -ة من الدائرتين التاليتين: : تتألف مصلحة االحصاء والدراسات االقتصادي18مادة 

 دائرة الدراسات االقتصادية.  -والتحليل االقتصادي. 
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  19المادة 

تجميع االحصاءات النباتية  -: تتولى دائرة االحصاء والتحليل االقتصادي المهام التالية: 19مادة 

نها, الخارجية لالستفادة من مضمووالحيوانية وتبويبها والحصول على االحصاءات النباتية والحيوانية 

تحليل نتائج االحصاءات واعداد الدراسات  -وتحضير برامج عمل االحصائيين في المراكز الزراعية. 

التحليلية االقتصادية على ضوئها واستخالص النتائج ونشرها بواسطة الوحدة المختصة, خدمة 

 صاء والتحليل االقتصادي. سائر شؤون االح -للمزارعين العاملين في الحقل الزراعي. 

  20المادة 

تحضير الملفات والدروس الضرورية  -: تتولى دائرة الدراسات االقتصادية المهام التالية: 20مادة 

لتأمين اشتراك الوزارة بشتل فعال مع وزارة االقتصاد والتجارة ووزارة الخارجية ووزارة الموارد 

المعنية في درس المعاهدات التجارية الدولية, بغية تأمين المائية والتهربائية واالدارات والمؤسسات 

اسواق للمنتجات الزراعية اللبنانية في الخارج, وبالتالي اقتراح السياسات الزراعية والتجارية 

 سائر شؤون الدراسات االقتصادية الزراعية.  -الخارجية. 

  21المادة 

ي لتخطيط والمعلوماتية والمتتبات والتوثيق ف: تتولى مصلحة التخطيط والتوثيق جميع شؤون ا21مادة 

 الحقول الزراعية النباتية والحيوانية. 

  22المادة 

رة التوثيق دائ -دائرة التخطيط.  -: تتألف مصلحة التخطيط والتوثيق من الدائرتين التاليتين: 22مادة 

 والمعلوماتية. 

  23المادة 

وضع خطط زراعية لمختلف فروع االنتاج الزراعي  - : تتولى دائرة التخطيط المهام التالية:23مادة 

التنسيق مع الوزارات واالدارات  -النباتي والحيواني في اطار خطة زراعية شاملة متتاملة. 

تدريب العاملين في االدارة المركزية  -والمؤسسات الزراعية االخرى في اعداد الخطة الزراعية. 

 سائر شؤون التخطيط الزراعي.  -خطيط الزراعي. وفي المصالح االقليمية على العمل في الت



  24المادة 

 -اعمال المعلوماتية الزراعية والمتتبات.  -: تتولى دائرة التوثيق والمعلوماتية المهام التالية: 24مادة 

مسؤولية تجميع المعلومات الزراعية, وكل ما يهم الوزارة في هذا الحقل, وتأمين سهولة الوصول اليها 

تجهيز متاتبها وموظفيها  -صحاب العالقة ونشر ما يالئم منها, بواسطة الوحدات المختصة. من قبل ا

 سائر شؤون التوثيق الزراعي والمعلوماتية الزراعية.  -بالمعدات والوسائل المالئمة للقيام بمهامها. 

  25المادة 

ئية وبرامج العمل : تتولى مصلحة البرامج والمشاريع االنمائية اقتراح الخطط االنما25مادة 

 والمحاسبة التحليلية والتنسيق. 

  26المادة 

دائرة  -دائرة البرامج.  -: تتألف مصلحة البرامج والمشاريع االنمائية من الدائرتين التاليتين: 26مادة 

 المشاريع االنمائية. 

  27المادة 

ج نمائية وبرامج العمل التي تنتوضع مشاريع الخطط اال -: تتولى دائرة البرامج المهام التالية: 27مادة 

عنها وعرضها على هيئة التنسيق والتخطيط لتحديد االهداف السنوية لالدارات الزراعية ومتابعة 

اعداد نظام محاسبة تحليلية لتقييم االنتاجية في وحدات الوزارة الفنية  -تطور وتنفيذ البرامج وتقييمها. 

التنسيق في اعداد مشروع موازنة  -نسيق والتخطيط. وتنفيذ هذا النظام بعد اقراره من هيئة الت

 سائر شؤون البرامج الزراعية.  -االدارات الزراعية وابداء الرأي بشأنها. 

  28المادة 

مالحقة تنفيذ الخطط الزراعية التي تقوم بها  -: تتولى دائرة المشاريع االنمائية المهام التالية: 28مادة 

االدارات المركزية واالقليمية والمؤسسات التي تعنى بالشأن الزراعي, والتنسيق فيما بينها, ليأتي 

التي  االشراف على المشاريع -نية. التنفيذ متتامال ومتوازنا بين القطاعات االنتاجية الزراعية والحيوا

تنفذ بالتعاون مع المنظمات الدولية واالقليمية بما ال يتعارض ومهام االدارات الرسمية المعنية )خارج 

سائر شؤون المشاريع االنمائية  -وزارة الزراعة( او مهام الدوائر الفنية المختصة في وزارة الزراعة. 

 الزراعية. 



  29المادة 

تولى مصلحة التعليم واالرشاد جميع شؤون التعليم والتدريب الزراعي العملي واالشراف : ت29مادة 

على المتتبات الزراعية واالرشاد الزراعي وتأمين المنشورات واعداد وتنفيذ البرامج االعالمية 

 الزراعية. 

  30المادة 

دريب دائرة التعليم والت -: تتألف مصلحة التعليم واالرشاد الزراعي من الدائرتين التاليتين: 30مادة 

 دائرة االرشاد الزراعي.  -الزراعي. 

  31المادة 

قسم  -قسم التعليم الزراعي.  -: تتألف دائرة التعليم والتدريب الزراعي من القسمين التاليين: 31مادة 

 التدريب الزراعي. 

  32لمادة ا

يتولى قسم التعليم الزراعي القيام باالعمال الالزمة لتأمين ادارة سليمة للمدارس الزراعية  -: 32مادة 

الرسمية وحسن تأدية التدريس النظري والعملي فيها, وخالفها من االعمال التي تقع على عاتق هذا 

 سائر شؤون التعليم الزراعي.  -القسم واالعمال التي يوكلها اليه رئيس الدائرة ضمن صالحياته. 

  33المادة 

وضع برامج التدريب المهني الزراعي  -: يتولى قسم التدريب الزراعي المهام التالية: 33مادة 

ائر س -ودورات التدريب للمزارعين والعمال الزراعيين والفنيين من اجل زيادة كفاءتهم التقنية. 

 شؤون التدريب الزرعي. 

  34المادة 

 -. قسم المنشورات والمتتبة -تتألف دائرة االرشاد الزراعي والمتتبة من القسمين التاليين:  :34مادة 

 قسم البرامج. 

  35المادة 



تحضير وطبع وتوزيع المنشورات  -: يتولى قسم المنشورات والمتتبة المهام التالية: 35مادة 

عية, كذلك تعميم االعالم والمطبوعات االرشادية والصور واللوحات والخرائط واالفالم الزرا

جمع التتب والدراسات  -الزراعي في جميع الوسائل االعالمية المرئية والمسموعة والمتتوبة. 

والنشرات والمجالت والحصول على نسخ االحصاءات والمستندات والخرائط العلمية الزراعية, 

ة الزراعية في الوزارة, وتنظيمها وتبويبها وترميزها وترقيمها, كما يتولى شؤون واعمال المتتب

ويضع جميع محتوياتها بتصرف الموظفين والباحثين والطالب الجامعيين وطالب المدارس الزراعية 

سائر شؤون المنشورات واعمال  -والمواطنين, ويمتن ان تحدث له فروع في المصالح االقليمية. 

 المتتبة. 

  36المادة 

ظيم اعمال االرشاد الزراعي لتوجيه المزارعين الى افضل يتولى قسم البرامج االرشادية تن -: 36مادة 

وسائل االنتاج, ولتحسين العمل الزراعي الريفي والعائلي وتطوير وتعميم وتحسين اساليب االدارة 

المزرعية, وتأهيل المرشدين الزراعيين من الناحيتين الفنية والمسلتية وتجميع المعلومات من 

خاص , وال سيما مؤسسة االبحاث العلمية الزراعية والمعاهد العلمية, مصادرها في القطاعين العام وال

 سائر شؤون برامج االرشاد الزراعي.  -لتأمين اعمال القسم ومهامه. 

 مديرية الثروة الزراعية -الفصل الثالث : 

  37المادة 

من المرسوم االشتراعي  14: تتولى مديرية الثروة الزراعية المهام المحددة لها بموجب المادة 37مادة 

  16/09/1983تاريخ  97رقم 

  38المادة 

مصلحة  -مصلحة وقاية النبات.  -الدائرة االدارية.  -: تتأف مديرية الثروة الزراعية من: 38مادة 

 مصلحة مراقبة التصدير واالستيراد -حة االقتصاد والتسويق. مصل -البستنة والمحاصيل الحقلية. 

 مصلحة التوضيب والتبريد.  -والحجر الصحي. 

  39المادة 
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: تتولى الدائرة االدارية جميع المهام واالعمال القلمية والبريد والتحرير وشؤون الموظفين, 39مادة 

ارية التي تتلف بها, وتنسق مع مصلحة العائدة لمديرية الثروة الزراعية, وغيرها من الشؤون االد

 الديوان في تأمين مهامها, وترتبط مباشرة بالمدير. 

  40المادة 

: تتولى مصلحة وقاية النبات شؤون وقاية المزروعات ومتافحة اآلفات الزراعية ومراقبة 40مادة 

 تها الخاصة واالشرافاالدوية الزراعية واالسمدة التيماوية وتنظيم المهن المتفرعة عنها وتنفيذ انظم

 على المختبرات. 

  41المادة 

ة دائر -دائرة وقاية المزروعات.  -: تتألف مصلحة وقاية النبات من الدائرتين التاليتين: 41مادة 

 الصيدلة النباتية. 

  42المادة 

درس ومراقبة انتشار الحشرات الزراعية  -: تتولى دائرة وقاية المزروعات المهام التالية: 42مادة 

واالمراض النباتية, وتوقعات حصولها, والوسائل المالئمة لمتافحتها فنيا وعمالنيا بالتعاون مع وحدة 

ة, والتشف على االبحاث العلمية الزراعية المختصة والمرشدين الزراعيين في المراكز الزراعي

درس ومراقبة انتشار االمراض النباتية وتوقعات حصولها والوسائل المالئمة  -المشاتل الخاصة. 

لمتافحتها فنيا وعمالنيا بالتعاون مع وحدة االبحاث العلمية الزراعية المختصة والمرشدين الزراعيين 

 سائر شؤون وقاية المزروعات.  -في المراكز الزراعية. 

  43المادة 

الصيدلة  قسم مختبرات -قسم المراقبة.  -: تتألف دائرة الصيدلة النباتية من القسمين التاليين: 43مادة 

 النباتية. 

  44المادة 

: يتولى قسم المراقبة اعمال مراقبة االدوية الزراعية للتأكد من صالحيتها وفعاليتها في اعمال 44مادة 

هة والخضار واالعالف المعدة لالستهالك البشري او المتافحة, ومراقبة نسب الترسبات على الفاك



تاريخ  5039الحيواني, بالتعاون مع قسم المختبرات, ومراقبة حسن تطبيق المرسوم رقم 

 -وملحقاته لجهة تعاطي المهن الزراعية واالنظمة والقرارات والتعليمات الخاصة بها.  26/03/1982

 اعية. سائر شؤون االدوية والمبيدات واالسمدة الزر

  45المادة 

اجراء التحاليل المخبرية على عينات االدوية  -: يتولى قسم مختبرات الصيدلة النباتية: 45مادة 

الزراعية وعلى المحاصيل الزراعية المعدة لالستهالك, او كعلف, لتحديد نسب ترسبات االدوية 

 -ختبرات المختصة لهذا العمل. الزراعية فيها, والتعاون مع مؤسسة االبحاث العلمية الزراعية او الم

 سائر شؤون االعمال المخبرية الزراعية العائدة لالدوية واالسمدة الزراعية. 

  46المادة 

: تتولى مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية جميع شؤون االشجار المثمرة والخضروات 46مادة 

رس الحشرات واالمراض والزراعات المحمية والنحل والمحاصيل الحقلية, ومراقبة البذار ود

الزراعية, والطرق الفنية لمتافحتها, ومتافحة االوبئة العامة, والمساهمة في متافحة غيرها من االوبئة 

الزراعية, وتتولى هذه المصلحة شؤون الحرير والفاكهة واالستيراد والتصدير والتسويق المتعلقة 

 باالنتاج النباتي. 

  47المادة 

ائرة د -دائرة البستنة.  -لبستنة والمحاصيل الحقلية من الدوائر التالية: : تتألف مصلحة ا47مادة 

 دائرة المشاتل ونبات الزينة واالزهار.  -دائرة الحرير.  -المحاصيل الحقلية. 

  48المادة 

قسم  -قسم الخضروات.  -قسم االشجار المثمرة.  -: تتألف دائرة البستنة من االقسام التالية: 48مادة 

 قسم تربية النحل.  -ت المحمية,. الزراعا

  49المادة 



يتولى قسم االشجار المثمرة العناية باالشجار المثمرة على اختالفها, ومراقبة التطور في  -: 49مادة 

نمو انتاجها, والتعاون مع مؤسسة االبحاث العلمية الزراعية في نشر افضل السالالت من اصناف 

 المثمرة.  سائر شؤون االشجار -وانواع جديدة. 

  50المادة 

يتولى قسم الخضروات العناية بالخضار على اختالف انواعها وطرق زراعتها ومراقبة  -: 50مادة 

التطور في نمو انتاجها, والتعاون مع مؤسسة االبحاث العلمية الزراعية في انتقاء وتعميم افضل 

 سائر شؤون الخضروات.  -السالالت وخاصة االنواع الجديدة. 

  51ة الماد

يتولى قسم الزراعات المحمية مواكبة تطور الزراعات المحمية, ويسعى للحصول على  -: 51مادة 

نتائج التجارب الحديثة في البلدان المتقدمة, ان لجهة المواد المستعملة او انواع المزروعات االكثر 

والري لهذه الزراعات. مالءمة واالكثر انتاجا, وتعميم افضل واحدث طرق التدفئة والتهوئة والحماية 

 سائر شؤون الزراعات المحمية والزراعات في البيوت المغطاة.  -

  52المادة 

يتولى قسم تربية النحل كل ما يعود الى تشجيع تربية النحل والعناية الصحية به وتعميم  -: 52مادة 

ة النحل ربيسائر شؤون ت -تربيته, وتحسين انتاجيته,وتحديد مواصفات العسل وتصنيف انواعه. 

 وانتاج العسل. 

  53المادة 

شؤون الزراعات الواسعة وبصورة خاصة  -: تتولى دائرة المحاصيل الحقلية المهام التالية: 53مادة 

العناية بتل ما يعود النتاج المحاصيل الحقلية وتطورها وتشترك مع  -الحبوب والبقوليات واالعالف. 

العناية  -ومع المنظمات العالمية او االقليمية لهذه الغاية.  مؤسة االبحاث العلمية الزراعية وغيرها,

بانتاج االعالف وحفظها, وتعميم افضل الطرق النتاجها, بالتنسيق مع دائرة التغذية الحيوانية في 

 سائر شؤون المحاصيل الحقلية والزراعات الواسعة.  -مديرية الثروة الجيوانية. 

  54المادة 



 -اعمال انتاج وتربية دود الحرير والتوت الخاص بها.  -: تتولى دائرة الحرير المهام التالية: 54مادة 

االعمال العائدة النتاج فيالج الحرير بما في ذلك استيراد البيوض وتوزيع الدود وتأمين نصوب التوت 

عمال العائدة لصناعة كما تتولى بمشاركة مصلحة الصناعات الزراعية,جميع اال -الخاص بالتربية. 

الحرير, بما في ذلك استالمه من المربين وبيعه الى المستوردين او التجار, او حله محليا واعادة 

 سائر شؤون تشجيع زراعة التوت وتربية دود الحرير وانتاج الحرير وتصنيعه.  -تصنيعه. 

  55المادة 

تلبية حاجة المديريات  -لمهام التالية: : تتولى دائرة المشاتل ونباتات الزينة واالزهار ا55مادة 

والمصالح,بما في ذلك المشروع االخضر عند االقتضاء, الى كل انواع اغراس االشجار المثمرة 

واالزهار واشجار الزينة وخالفها, على ان تحدد هذه الوحدات كامل حاجاتها وفقا لبرنامج عمل 

ابداء الرأي بطلبات  -زينة في كافة المناخات. مراقبة التطور في زراعة االزهار واشجار ال -سنوي. 

االستيراد والتصدير وبعد اجراء التشف الحسي لالزهار واشجار وشتول الزينة بالتنسيق مع قسم 

االمراض في دائرة وقاية النبات كل ضمن اختصاصه, وبعد اجراء التشف الحسي الالزم على 

 باتات الزينة واالزهار. سائر شؤون المشاتل ون -التميات المنوي تصديرها. 

  56المادة 

: تتولى مصلحة االقتصاد والتسويق شؤون التسويق وادارة المزارع وتجميع االحصاءات 56مادة 

 والروزنامة الزراعية والدعاية لالنتاج. 

  57المادة 

دائرة  -. دائرة االقتصاد النباتي -: تتألف مصلحة االقتصاد والتسويق من الدائرتين التاليتين: 57مادة 

 التسويق النباتي. 

  58المادة 

 دائرة االقتصاد النباتي: 

تجميع  -القيام بجميع االعمال العائدة لالقتصاد النباتي.  -تتولى دائرة االقتصاد النباتي المهام التالية: 

راد يالمعلومات العائدة لالنتاج النباتي وتقدير حاجات السوق واالستهالك المحلي واقتراح سياسة االست



والروزنامة الزراعية وادارة المزارع وتزويد رئاسة المصلحة بجميع االحصاءات والمعلومات العائدة 

 سائر شؤون االقتصاد النباتي. -لمهامها واختصاصها. 

  59المادة 

 اعداد برامج تسويق المنتجات النباتية وبرامج -: تتولى دائرة التسويق النباتي المهام التالية: 59مادة 

ظيم واستثمار االسواق الداخلية لالنتاج الزراعي, والتعاون والتنسيق مع البلديات المختصة لهذه تن

القيام  -تنمية وتشجيع تصدير المنتجات النباتية وايجاد االسواق الخارجية للفائض من االنتاج.  -الغاية. 

ات مع مديرية الدراس بالدعاية بتل الوسائل المتاحة بقصد تطوير التسويق والتصدير, واالشتراك

 -والتنسيق ومع دائرة العالقات العامة واالعالم في مصلحة الديوان لوضع وتأمين تنفيذ هذه المهمة. 

سائر شؤون  -تزويد رئاسة المصلحة بجميع االحصاءات والمعلومات العائدة لمهامها واختصاصها. 

 التسويق النباتي. 

  60المادة 

التصدير واالستيراد والحجر الصحي شؤون تطبيق االنظمة النافذة : تتولى مصلحة مراقبة 60مادة 

 والشروط الصحية الفنية على تصدير واستيراد المنتوجات النباتية ومشتقاتها. 

  61المادة 

 -: تتألف مصلحة مراقبة التصدير واالستيراد والحجر الصحي النباتي من الدائرتين التاليتين: 61مادة 

 دائرة الحجر الصحي الزراعي.  -يراد. دائرة التصدير واالست

  62المادة 

قنية وضع ومراقبة تنفيذ الشروط الفنية والت -: تتولى دائرة التصدير واالستيراد المهام التالية: 62مادة 

للمنتجات النباتية المعدة للتصدير واعطاء شهادات االنطباق وافادات المنشأ, ويتون لها وحدات في كل 

اقتراح او تعديل, الرسوم التي يتوجب استيفاؤها في سبيل حماية  -الجمركية. مركز من المراكز 

اقبة مر -االنتاج الوطني او اقتراح الدعم الذي يجب تأمينه تسهيال لعمليات التصدير واالستيراد. 

تزويد رئاسة المصلحة بجميع المعلومات واالحصاءات العائدة  -مراكز التوضيب االلية واليدوية. 

 سائر شؤون التصدير واالستيراد النباتي.  -ات النباتية المصدرة والمستوردة. للمنتج

  63المادة 



تطبيق االنظمة والقوانين والشروط  -: تتولى دائرة الحجر الصحي الزراعي المهام التالية: 63مادة 

ية الطازجة او تالفنية السارية المفعول المتعلقة بالحجر الصحي النباتي على الصادرات والواردات النبا

المصنعة او المحولة, وتطبيق المراقبة االجبارية عليها في مركزي المطار الدولي ومرفأ بيروت, وفي 

اعطاء الشهادات الصحية وفقا لالنظمة المرعية االجراء مع -كل مراكز الحجر الصحي النباتي. 

تأهيل وتجهيز هذه المراكز  تطوير -مراعاة االنظمة االقليمية والدولية المتعلقة بهذا الموضوع. 

 سائر شؤون الحجر الصحي النباتي.  -وتحسين وتفعيل وسائل العمل فيها. 

  64المادة 

: تتولى مصلحة التوضيب والتبريد شؤون التوضيب والتعبئة والتبريد لالنتاج النباتي ومراقبة 64مادة 

 المراكز الخاصة بهذه الشؤون. 

  65المادة 

دائرة  -ئة. دائرة التوضيب والتعب -: تتألف مصلحة التوضيب والتبريد من الدائرتين التاليتين: 65مادة 

 التبريد. 

  66المادة 

وضع الشروط الفنية والمواصفات الواجب  -: تتولى دائرة التوضيب والتعبئة المهام التالية: 66مادة 

توفرها في الفاكهة والخضار المعدة للتصدير واالستهالك المحلي والشروط القانونية الفنية الواجب 

اكز التوضيب توفرها في مراكز التوضيب الخاصة والعامة, االلية واليدوية منها, واستثمار مر

مراقبة اعمال المراكز وكيفية تعاملها وتعاطيها  -النموذجية المنشأة او التي قد تنشئها وزارة الزراعة. 

وضع الشروط الفنية للعبوات والمواد واللوازم  -مع المزارعين واصحاب العالقة وتقيدها بالقانون. 

ة نع هذه العبوات الخشبية والبالستيتيمراقبة المناشر ومصا -المستعملة لتوضيب الفاكهة والخضار. 

 سائر شؤون التوضيب والتعبئة.  -والترتونية وخالفها. 

  67المادة 

تطبيق االنظمة والشروط الفنية النشاء مستودعات  -: تتولى دائرة التبريد المهام التالية: 67مادة 

 -. مستودعات التبريد والخزن القيام بالمراقبة االجبارية على -التبريد ومخازن المنتجات النباتية. 

تزويد رئاسة المصلحة بجميع المعلومات واالحصاءات العائدة للمخزن في مستودعات التبريد من 



اقتراح تعرفة للخزن المبرد للمنتجات النباتية وتعميمها قبل المواسم الزراعية,  -انتاج نباتي. 

 ؤون تبريد االنتاج النباتي. سائر ش -باالشتراك مع ممثلين من اصحاب هذه المستودعات. 

 مديرية الثروة الحيوانية -الفصل الرابع : 

  68المادة 

من المرسوم االشتراعي  16: تتولى مديرية الثروة الحيوانية المهام المحددة لها بموجب المادة 68مادة 

  16/09/1983تاريخ  97رقم 

  69المادة 

 -مصلحة االنتاج وتربية الحيوان.  -الدائرة االدارية.  -: تتألف مديرية الثروة الحيوانية من: 69مادة 

مصلحة مراقبة التصدير  -مصلحة االقتصاد والتصنيع والتسويق.  -مصلحة الصحة الحيوانية. 

 واالستيراد والحجر الصحي. 

  70المادة 

: تتولى الدائرة االدارية جميع المهام واالعمال القلمية والبريد والتحرير وشؤون الموظفين 70 مادة

العائدة لمديرية الثروة الحيوانية وغيرها من الشؤون االدارية التي تتلف بها, وتنسق مع مصلحة 

 الديوان في تأمين مهامها, وترتبط مباشرة بالمدير. 

  71المادة 

حة انتاج وتربية الحيوان شؤون التناسل والتربية واالنتاج والتغذية الحيوانية : تتولى مصل71مادة 

 وشؤون الخيول واالنظمة الخاصة بها. 

  72المادة 

 -دائرة التناسل وتربية الخيل.  -: تتألف مصلحة انتاج وتربية الحيوان من الدوائر التالية: 72مادة 

لتغذية دائرة ا -ة تربية المجترات وانتاج االلبان واللحوم. دائر -دائرة تربية وانتاج الدواجن والطيور. 

 الحيوانية. 

  73المادة 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=244223


جميع االعمال االيلة الى ضمان وصفاء  -: تتولى دائرة التناسل وتربية الخيل المهام التالية: 73مادة 

اض االمر العروق الحيوانية وتحسينها وجميع العمليات التفيلة باتمام مراحل تناسلها ووقايتها من

االشراف على اعمال النزو عند الخيل والسفاد الطبيعي عند المجترات وعمليات التلقيح  -والعاهات. 

العناية بالخيل العربية واختيار افضل السالالت  -االصطناعي ونقل البويضات الملقحة واكثارها. 

خيل ها واالهتمام بشؤون الالمالئمة وتقييم التفاءات االنتاجية ووضع السجالت الوراثية لضبط انساب

 سائر شؤون التناسل والتلقيح االصطناعي وتربية الخيل.  -غير العربية والمستوردة للفروسية. 

  74المادة 

العناية بالدواجن والطيور على  -: تتولى دائرة تربية وانتاج الدواجن والطيور المهام التالية: 74مادة 

 -لم الجديد منها وطرق اكثارها وتحسين نسلها وطرق تربيتها. كافة اصنافها وانواعها واالهتمام بتأق

وضع الشروط الفنية العائدة النشاء المسالخ ومراكز التوضيب او التحويل لمنتجات الدواجن وشروط 

توضيبها ونقلها وحفظها وتبريدها وتصنيعها وتسويقها وخزنها ومراقبة اعتمادها او بيعها محليا او 

 ن تربية وانتاج الدواجن والبيض والطيور. سائر شؤو -تصديرها. 

  75المادة 

مجترات العناية بتربية ال -: تتولى دائرة تربية المجترات وانتاج االلبان واللحوم المهام التالية: 75مادة 

وتحسين نسلها وانتقاء سالالتها واالهتمام بتغذيتها بالتعاون والتنسيق مع المصالح الزراعية المختصة. 

على تحسين المنتجات الحيوانية واللحوم ووضع المواصفات القياسية لها والتقيد بها, ال سيما العمل  -

وضع  -توضيبها ونقلها وحفظها وتبريدها وتصنيعها وتسويقها وخزنها, ومراقبة اعتمادها. 

المواصفات الفنية للحليب والمنتجات المشتقة منه ووضع الشروط الفنية والصحية لمراكز تحويل 

ؤون سائر ش -ليب وتصنيعه ومراقبتها بشتل دوري وتقديم المشورة الفنية لتحسين انتاجها. الح

 المجترات وانتاج الحليب. 

  76المادة 

درس امتانيات انتاج المواد العلفية على  -: تتولى دائرة التغذية الحيوانية المهام التالية: 76مادة 

بيعية لتأمين افضل سبل تغذية الحيوانات وتوضيب اختالفها, وتقديم كافة المساعدات للمراعي الط

االعالف وخزنها, والتنسيق مع دائرة المحاصيل الحقلية في مديرية الثروة الزراعية في مجال انتاج 

االشراف على تركيب االعالف المركزة وتقديم المشورة في كيفية تالفي  -االعالف والعناية بها. 



االسهام في درس اقتصاديات تغذية  -االساسية من الغذاء.  امراض سوء التغذية وفقدان العناصر

 سائر شؤون التغذية الحيوانية.  -الحيوان باالشتراك مع المراجع المختصة الرسمية والخاصة. 

  77المادة 

: تتولى مصلحة الصحة الحيوانية شؤون وقاية الحيوان ومتافحة االفات الحيوانية واالمراض 77مادة 

ركة مع االنسان والصحة العامة البيطرية ومراقبة المسالخ والتشخيص المخبري الحيوانية المشت

 وفحص اللحوم ومراقبة المنتجات الحيوانية. 

  78المادة 

ائرة د -دائرة وقاية الحيوان.  -: تتألف مصلحة الصحة الحيوانية من الدائرتين التاليتين: 78مادة 

 الصحة العامة البيطرية. 

  79المادة 

قسم متافحة االمراض المشتركة واالفات  -: تتألف دائرة وقاية الحيوان من القسمين التاليين: 79مادة 

 قسم التشخيص المخبري.  -الحيوانية. 

  80المادة 

 مواكبة انتشار -: يتولى قسم متافحة االمراض المشتركة واالفات الحيوانية المهام التالية: 80مادة 

ركة بين االنسان والحيوان واالستعانة بالمختبرات الالزمة لهذا االمر, االمراض الحيوانية المشت

 -وبتنظيم حمالت التحصين للوقاية منها ومتافحتها ومراقبة مدى فعالية اللقاحات واالمصال واالدوية. 

درس ومتابعة انتشار االمراض المشتركة بين االنسان والحيوان والتعاون مع االجهزة المختصة في 

تأمين االجراءات من  -لصحة العامة ووزارة الشؤون االجتماعية في حمالت الوقاية منها. وزارة ا

سائر شؤون متافحة االمراض واالفات  -اجل القضاء على مصادر هذه االمراض او وسائل انتقالها. 

 الحيوانية. 

  81المادة 



انية مراض واالفات الحيوفحص وتشخيص اال -: يتولى قسم التشخيص الخبري المهام التالية: 81مادة 

سائر شؤون  -وصف العالجات الالزمة لالمراض واالفات الحيوانية.  -على جميع اجناسها. 

 التشخيص المخبري. 

  82المادة 

قسم  -قسم مراقبة المسالخ.  -: تتألف دائرة الصحة العامة البيطرية من القسمين التاليين: 82مادة 

 مراقبة المنتجات الحيوانية. 

  83ادة الم

مراقبة التقيد بالشروط الفنية والصحية للمسالخ  -: يتولى قسم مراقبة المسالخ المهام التالية: 83مادة 

 سائر شؤون المسالخ.  -العامة والخاصة بالتعاون مع السلطات المختصة. 

  84المادة 

جميع مراكز انتاج  الرقابة على -: يتولى قسم مراقبة المنتجات الحيوانية المهام التالية: 84مادة 

تقديم المشورة الفنية من اجل تحسين المشتقات المذكورة اعاله -المشتقات الحيوانية, ومتابعة تطورها. 

ات سائر شؤون المنتج -ومدى تقيدها بالقوانين واالنظمة والشروط الفنية العائدة للصحة البيطرية. 

 الحيوانية. 

  85المادة 

والتصنيع والتسويق شؤون التصنيع والتسويق للحوم وللمنتوجات  : تتولى مصلحة االقتصاد85مادة 

 الحيوانية ومشتقاتها وشروطها والمساعدة على تنميتها وتطويرها وتشجيعها. 

  86المادة 

تصاد دائرة االق -: تتألف مصلحة االقتصاد والتصنيع والتسويق من الدائرتين التاليتين: 86مادة 

 لتسويق الحيواني. دائرة التصنيع وا -الحيواني. 

  87المادة 



اعداد مشاريع القرارات المتعلقة بالشروط  -: تتولى دائرة االقتصاد الحيواني المهام التالية: 87مادة 

الفنية التي يجب التقيد بها في انتاج وتصنيع وتصنيف وتوضيب وحفظ وتوزيع المنتجات الحيوانية 

حات الخاصة بالمواصفات والمقاييس للمنتجات ومواد تغذية الحيوانات, باالضافة الى االقترا

ة مواكب -الحيوانية, ويمتن االستعانة بالمؤسسات العامة والخاصة المعنية بهذا الحقل لهذه الغاية. 

االحصاءات ووضع الدراسات العائدة لحاجة البالد من المنتجات الحيوانية بحالتها الطبيعية او 

اية االنتاج الوطني وحاجة االسواق االستهالكية واقتراح المحولة, وتقديم المقترحات في ضوء حم

 سائر شؤون االقتصاد الحيواني.  -البرامج المالئمة. 

  88المادة 

 تقديم المشورة والمساعدات الى -: تتولى دائرة التصنيع والتسويق الحيواني المهام التالية: 88مادة 

لى مختلف النشاطات الخاصة التي لها عالقة الصناعات التي تهتم باالنتاج الحيواني, واالشراف ع

بتصنيع وحفظ وتسويق المنتجات الحيوانية واالشراف على المراكز النموذجية لتصنيع وتحويل 

المنتجات الحيوانية التي تنشئها الوزارة, ومراقبة المؤسسات التي تعنى باالنتاج الحيواني وتصنيعه او 

ة الناتجة من اصل حيواني منتجة محليا او مستوردة, ومطابقة مراقبة تسويق المواد الغذائي -تحويله. 

هذه المنتجات على المواصفات والشروط السارية المفعول, ووضع الدراسات واالقتراحات االيلة الى 

 سائر شؤون التصنيع والتسويق.  -تحسين تسويقه داخل البالد او خارجها. 

  89المادة 

ير واالستيراد والحجر الصحي البيطري شؤون تطبيق االنظمة : تتولى مصلحة مراقبة التصد89مادة 

النافذة والشروط الصحية والفنية على تصدير واستيراد اللحوم والمنتوجات الحيوانية ومشتقاتها, 

 وتشرف مباشرة على العمل في جميع المراكز الحدودية بالتنسيق مع المصالح االقليمية. 

  90المادة 

راقبة التصدير واالستيراد والحجر الصحي البيطري من الدائرتين التاليتين: : تتألف مصلحة م90مادة 

 دائرة الحجر الصحي البيطري.  -دائرة التصدير واالستيراد.  -

  91المادة 



 تنظيم الشؤون العائدة الستيراد وتصدير -: تتولى دائرة التصدير واالستيراد المهام التالية: 91مادة 

الحيوانات والمنتجات الحيوانية واالعالف ومواد تغذية الحيوان, واالدوية والعقاقير البيطرية 

تهتم  -ها. ئية عند تصنعوالمبيدات الحشرية البيطرية والمواد التي تضاف الى المنتجات الحيوانية الغذا

بتطبيق القوانين واالنظمة العائدة لهذا القطاع بما فيه االسهام في اعطاء االجازات والرخص واقتراح 

او تعديل, الرسوم التي يتوجب استيفاؤها في سبيل حماية االنتاج الوطني او اقتراح الدعم الذي يجب 

يد مصلحة االحصاء والدراسات االقتصادية بجميع تزو -تأمنيه تسهيال لعمليات التصدير واالستيراد. 

سائر شؤون التصدير  -المعلومات واالحصاءات العائدة للمنتجات الحيوانية المصدرة والمستوردة. 

 واالستيراد. 

  92المادة 

تطبيق االنظمة والقوانين والشروط  -: تتولى دائرة الحجر الصحي البيطري المهام التالية: 92مادة 

سارية المفعول المتعلقة بالحجر الصحي على الصادرات والواردات الحيوانية الطازجة او الفنية ال

المصنعة او المحمولة, وتطبيق المراقبة االجبارية عليها في مركزي المطار الدولي ومرفأ بيروت, 

 اعطاء الشهادات الصحية وفقا لالنظمة المرعية االجراء, -وفي كل مراكز الحجر الصحي البيطري. 

تطوير تأهيل وتجهيز هذه المراكز  -مع مراعاة االنظمة االقليمية والدولية المتعلقة بهذا الموضوع. 

 سائر شؤون الحجر الصحي البيطري.  -وتحسين وتفعيل وسائل العمل فيها. 

 مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية -الفصل الخامس : 

  93المادة 

من المرسوم االشتراعي  18: تتولى مديرية التنمية الريفية المهام المحددة لها بموجب المادة 93مادة 

  16/09/1983تاريخ  97رقم 

  94المادة 

راج مصلحة االح -دارية. الدائرة اال -: تتألف مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية من: 94مادة 

 مصلحة الصناعات الزراعية.  -مصلحة الهندسة الريفية.  -والثروة الطبيعية. 

  95المادة 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=244223


: تتولى الدائرة االدارية جميع المهام واالعمال القلمية والبريد والتحرير وشؤون الموظفين 95مادة 

من المهام التي تتلف بها, وتنسق مع  العائدة لمديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية, وغيرها

 مصلحة الديوان في تأمين مهامها, وترتبط مباشرة بالمدير. 

  96المادة 

: تتولى مصلحة االحراج والثروة الطبيعية شؤون انشاء الحدائق العامة وتشجير وتزيين 96مادة 

مشاعية والخاصة حدائق االبنية الرسمية واعمال التخريج في جميع اراضي الدولة واالراضي ال

وتقديم المساعدات لتنفيذ اعمال التخريج وصيانة التربة, وحفظ المياه واستثمارها واستثمار االحراج 

االميرية المشاعية وصيانتها وتحسين المراعي وتطبيق قوانين الصيد المائي والبري والقيام باالبحاث 

 المتعلقة باالسماك وتنفيذ االنظمة النافذة. 

  97المادة 

 -دائرة التحريج واالستثمار.  -: تتألف مصلحة االحراج والثروة الطبيعية من الدوائر التالية: 97ادة م

 دائرة الصيد البري والبحري.  -دائرة المراعي والحدائق العامة. 

  98المادة 

)انشاء وزارة البيئة وتحديد  02/04/1993تاريخ  216: مع مراعاة احتام القانون رقم 98مادة 

ها وصالحياتها(. تتولى هذه الدائرة, باالشتراك مع رؤساء الدوائر المركزية واالقليمية المختصة, مهام

 تأمين انتاج النصوب الحرجية -وضع برنامج اعادة تحريج البالد وتنفيذه.  -القيام بالمهام التالية: 

ع سجالت وملفات وض -تأمين البذور الحرجية النقية وحفظها واستعمالها.  -الالزمة وتوزيعها. 

انشاء محطات اختبار حرجية وتأمين العمل واالنتاج فيها  -للمشاريع واستعمال الوسائل الحديثة. 

تنسيق االعمال  -درس احسن واوفر طرق العمل لزرع النصوب والبذور وانتاجها.  -وتنفيذ مهامها. 

واالشجار والحقول واالحراج منع التعديات على المزروعات  -بين مختلف المناطق ومالحقة التنفيذ. 

 وضع -مسح االحراج واحصاء موجوداتها.  -ومالحقة المعتدين لمعاقبتهم من قبل المراجع المختصة. 

شق طرقات  -درس نمو واستثمار الغابات.  -مخطط تنسيقي يرمي الى تأمين استمرارية الغابات. 

متافحة  -ئط الالزمة ورسمها وحفظها. وضع الخرا -وممرات حرجية والقيام بتافة االعمال الهندسية. 

 -الحشرات واالمراض واالفات الحرجية بالتعاون مع الدائرة المختصة في مصلحة وقاية النبات. 

وضع وتنفيذ مخططات وبرامج للتنبيه من اندالع الحرائق ووقاية االحراج من الحرائق وطرق 



تطبيق احتام المرسوم رقم  -ية وغيرها. متافحتها, بالتنسيق والتعاون مع االدارات الرسمية المعن

 -)تنظيم الفرقة الفنية لمراقبة االحراج والصيد واالسماك( فيما خصها.  16/03/1961تاريخ  6349

 سائر شؤون التحريج واالستثمار. 

  99المادة 

صة مخت: تتولى دائرة المراعي والحدائق العامة باالشتراك مع الدوائر المركزية واالقليمية ال99مادة 

احصاء المواشي التي  -مسح المراعي الطبيعية واحصاء النباتات واالزهار.  -القيام بالمهام التالية: 

 -ترعى ضمن هذه المراعي وانواعها وتحديد حمولة االستثمار باالشتراك مع دائرة تربية الحيوان. 

دخال نباتات جديدة وضع مخطط تنسيقي لتحسين المراعي الطبيعية وزيادة االنتاج الحيواني, وا

حماية وتطوير وتنمية  -وحيوانات مالئمة والعمل على استبدال الماعز االسود والحد من اضراره. 

النباتات الطبية وطرق ووسائل استثمارها, واحصائها ومسحها بالتنسيق مع دوائر التنمية الريفية 

صلحة النباتات بالتنسيق مع م والثروات الطبيعية في المصالح االقليمية, والتعريف عن خصائص هذه

التعليم واالرشاد الزراعي واقسام التعليم والتدريب واالرشاد الزراعي في المصالح االقليمية والمراكز 

ت تشجير الطرقا -وضع خرائط نباتية ومجموعة عشبية باالشتراك مع الدوائر المعنية.  -الزراعية. 

ق حيوانات باالشتراك مع الدوائر المختصة في مصلحة اقامة حدائ -العامة واالوتوسترادات الدولية. 

ائر س -انشاء محميات طبيعية, واعداد مشاريع القوانين المالئمة لهذه المهمة.  -انتاج وتربية الحيوان. 

 شؤون المراعي والحدائق العامة. 

  100المادة 

, زية واالقليمية المختصة: تتولى دائرة الصيد المائي والبري باالشتراك مع الدوائر المرك100مادة 

العناية بشؤون الصيد البحري والنهري والبري واالبحاث التطبيقية المتعلقة  -القيام بالمهام التالية: 

بتربية االحياء المائية وانشاء مراكز تعليمية وتدريبية في هذه الحقول في المناطق وفي معهد علوم 

اعطاء الرخص واالجازات لصيد االسماك  -عة. البحار والصيد في البترون التابع لوزارة الزرا

تحديث وانشاء مرافىء الصيد والمسامك باالشتراك, وبواسطة الوحدات  -البحرية واالحياء المائية. 

العمل على تحسين احوال صيادي االسماك عن طريق  -االقليمية المختصة, بالتنسيق مع وزارة النقل. 

تنظيم الصيد المائي  -الضمانات الصحية واالجتماعية.  ادخالهم ضمن تعاونيات ونقابات لتوفير

وتحديد اوقات السماح والمنع, وتحديد المناطق المحمية, وتنظيم جمعيات واندية الغوص تحت الماء 

اهتمام باالبحاث التطبيقية  -والصيد المائي, ومناطق الصيد المحروسة, بقرار من وزير الزراعة. 



اساليب صيد االسماك وتحديثه وتطبيق الوسائل العلمية في هذا الحقل,  وعلم االحياء المائية وتطوير

اعداد برامج  -وتدريب وتعليم اصول استثمار المراكب والبواحر المتخصصة بصيد االسماك. 

 -التدريب واالرشاد وتنفيذها بواسطة موظفي االرشاد والتدريب في وحداث الدراسات والتنسيق. 

توزيعها واجراء تجارب واختبارات على االسماك المحلية والمدخلة, تفريخ االسماك المالئمة و

درس وسائل وطرق مسح الحيوانات البرية من طيور وطرائد  -بواسطة الوحدات االقليمية المختصة. 

صيد, وتتليف الوحدات االقليمية المختصة اعمال التنفيذ بالتنسيق مع الوحدات المعنية ال سيما وحدة 

وضع مخطط عام للمحافظة على الثروة الحيوانية البرية وتنظيم طرق صيدها,  -يق. الدراسات والتنس

طبيق السهر على ت -تربية الطيور وطرائد الصيد واجراء تجارب عليها.  -بالتنسيق مع وزارة البيئة. 

تاريخ  6349قوانين وانظمة الثروات الطبيعية المائية والبرية وبصورة خاصة تطبيق المرسوم رقم 

ون سائر شؤ -فيما خصها, )تنظيم الفرقة الفنية لمراقبة االحراج والصيد واالسماك(.  16/03/1961

 الصيد المائي والبري. 

  101المادة 

: تتولى مصلحة الهندسة الريفية شؤون المشاريع الريفية والري والمتننة الزراعية وصيانة 101مادة 

 السيارات واالليات واالالت الزراعية. 

  102المادة 

 -ري. دائرة المشاريع الريفية وال -: تتألف مصلحة الهندسة الريفية من الدائرتين التاليتين: 102مادة 

 دائرة التجهيز والمتننة الزراعية. 

  103المادة 

شق الطرقات والبحيرات والهندسة  -: تتولى دائرة المشاريع الريفية والري المهام التالية: 103مادة 

والري, وتتولى تحضير مشاريع تخطيط الطرقات الزراعية والحرجية كما تتولى هذه المهام بالنسبة 

ع التعاون مللبحيرات االصطناعية ومشاريع الهندسة المدنية الريفية ومشاريع الري الصغيرة, ب

اعداد ومراقبة ونشر وتطوير وتحديث  -المشروع االخضر ووزارة الموارد المائية والتهربائية. 

ادارة مشاريع الري  -طرق واساليب الري بهدف االفادة من موارد المياه لتأمين زراعات منتجة. 

مشاريع والهندسة تأمين ما يحتاجه قسم ال -الصغيرة والمتوسطة ضمن نطاق اعمال وزارة الزراعة. 



سائر شؤون المشاريع  -من اعمال المسح ووضع الخرائط العائدة للمشاريع والهندسة الزراعية. 

 الريفية والري. 

  104المادة 

 -: دائرة التجهيز والمتننة الزراعية: تتولى دائرة التجهيز والمتننة الزراعية المهام التالية: 104مادة 

اقتراح القوانين واالنظمة  -ات االلية والمتننة الزراعية والمرآب. اعمال وشؤون االليات والتجهيز

الخاصة بالمتننة العائدة للقطاع الزراعي ودرس وتعميم استعمال االليات والمعدات الزراعية الحديثة. 

المساهمة في اعمال ارشاد الموظفين والمزارعين وتوجيههم نحو افضل الطرق الستعمال المعدات  -

االشراف على ادارة وصيانة السيارات واالليات والمعدات الزراعية وادوات المتافحة  -الزراعية. 

المساهمة في وضع دفاتر الشروط الخاصة لتامين التجهيزات  -التابعة لجميع وحدات الوزارة. 

سائر شؤون التجهيز والمتننة  -والسيارات واالليات واالدوات التي تحتاجها مختلف وحدات الوزارة. 

 راعية. الز

  105المادة 

: تتولى مصلحة الصناعات الزراعية شؤون الصناعات الغذائية النباتية والحيوانية وتنميتها 105مادة 

ومراقبة تصنيعها وتوضيبها واالهتمام بشؤون الغذاء والتغذية واقتراح سبل زيادة انتاج المواد الغذائية 

 وتخفيف كلفة االنتاج والتصنيع. 

  106المادة 

دائرة التنمية ومراقبة  -: تتالف مصلحة الصناعات الزراعية من الدائرتين التاليتين: 106مادة 

 دائرة الغذاء والتغذية.  -الصناعات الغذائية. 

  107المادة 

: دائرة التنمية ومراقبة الصناعات الغذائية: تتولى دائرة التنمية ومراقبة الصناعات الغذائية 107مادة 

اقتراح البرامج والمشاريع واالنظمة الخاصة بالصناعات الزراعية, وتشجيعها  -: المهام التالية

ع المراقبة الفنية على الصناعات الزراعية بالتعاون م-وتنميتها في االوساط الريفية وتشجيع تنفيذها 

المراجع المسؤولة في وزارة الصناعة والنفط )المديرية العامة للصناعة(, بموجب نظام خاص يحدد 

اقتراح افضل الشروط الصحية والفنية  -بقرار مشترك يصدر عن وزيري الزراعة والصناعة والنفط. 



سائر شؤون تنمية الصناعات  -لهذه الصناعات, ال سيما الصناعات الريفية والعائلية الزراعية. 

 الغذائية وتطويرها ومراقبتها. 

  108المادة 

اقتراح خطة واضحة  -ائرة الغذاء والتعذية المهام التالية: : دائرة الغذاء والتغذية: تتولى د108مادة 

لشؤون الغذاء والتغذية باالعتماد على مسح شامل لمصادر المواد الغذائية واوضاع االستهالك 

والتغذية والحالة الصحية واالجتماعية للمواطنين وتعتبر خطة الغذاء والتغذية جزءا اساسيا من خطة 

التعاون مع مختلف الهيئات واالدارات المعنية بالغذاء  -جتماعية الشاملة. التنمية االقتصادية واال

دريب االرشاد والت -زيادة انتاج المواد الغذائية الرئيسية وتخفيض كلفة االنتاج.  -والتغذية من اجل: 

على تحسين مستوى التغذية في المناطق واالرياف واالسهام في تحسين اساليب التدبير المنزلي عند 

ة. االسهام في مشاريع التغذية النموذجي -لمزارعين, بالتنسيق مع مصلحة التعليم واالرشاد وباشرافها. ا

اقتراح المواضيع التي تتطلب  -االشتراك في النشاط االعالمي العائد لموضوع الغذاء والتغذية.  -

بالغذاء  ع والقوانين الخاصةاقتراح وتنفيذ البرامج والمشاري -بحوثا علمية لحل مشاكل الغذاء والتغذية. 

سائر  -رعاية المؤسسات والجمعيات العملية والتجمعات التي تعنى بشؤون الغذاء والتغذية  -والتغذية. 

 شؤون الغذاء والتغذية 

 يةالمصالح االقليم -الباب الثاني : 

  109المادة 

: تتمثل وزارة الزراعة في كل محافظة, باستثناء محافظة بيروت, بمصلحة اقليمية تتولى 109مادة 

وبموجب هذا  16/9/1983تاريخ  97تنفيذ المهام المناطة بها بموجب المرسوم االشتراعي رقم 

 المرسوم. 

  110المادة 

دائرة الدراسات  -القسم االداري.  -لية: : تتالف كل مصلحة اقليمية من الوحدات التا110مادة 

دائرة التنمية الريفية والثروات  -دائرة الثروة الحيوانية.  -دائرة الثروة الزراعية.  -والتنسيق. 

 مراكز زراعية في كل قضاء  -الطبيعية. 

  111المادة 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=244223


جعات والشتاوى : القسم االداري: يتولى القسم االداري شؤون الموظفين واللوازم والمرا111مادة 

ضمن نطاق المصلحة االقليمية باالضافة الى االعمال القلمية والتحرير واالستتتاب واعمال مستودع 

 سائر الشؤون االدارية  -المصلحة المرآب واعمال المحاسبة ومسك الحسابات. 

  112المادة 

االسهام مع االدارات  - دائرة الدراسات والتنسيق: تتولى دائرة الدراسات والتنسيق المهام التالية:

والمؤسسات الرسمية والخاصة المعنية ضمن اطار المصلحة االقليمية, في جمع المعلومات 

قتراح ا -واالحصاءات الزراعية الداخلية بمختلف فروعها النباتية والحيوانية والثروات الطبيعية. 

زراعية الشاملة الموضوعة من الخطط الزراعية لفروع االنتاج الزراعي والحيواني في اطار الخطة ال

قبل الوزارة, وتزويد مصلحة التخطيط والتوثيق المركزية بالتقارير والدراسات واالحصاءات 

اح اقتر -والتصورات واالشراف على المتتبة الزراعية الفرعية وتجهيزاتها ومعداتها ومحتوياتها. 

ة ومتابعة تنفيذ هذه البرامج ضمن مشاريع الخطط االنمائية وبرامج العمل لتحديد االهداف السنوي

التزود من وحدات االبحاث العلمية الزراعية  -نطاق عمل المصلحة االقليمية واعداد تقرير سنوي 

باخر المعلومات واالختبارات والتجارب واستيعابها والتدرب ع عليها, وتزويد المراكز الزراعية بها 

ة المدارس الزراعية الرسمية واعمال التدريس تامين ادار -وتدريب موظفي هذه المراكز عليها. 

تنفيذ البرامج االرشادية الموضوعة من  -والتدريب النظري والعملي, والتدريب المهني الزراعي. 

 -الوحدات المركزية واالعمال االعالمية وتوزيع المعلومات والمطبوعات والمنشورات وغيرها. 

ظيم العمل االرشادي والتوجيهي الرشاد المزارعين تحضير المواد االرشادية التي تتلف بها, وتن

سائر  -وتوجيههم الىافضل وسائل االنتاج وتحسين العمل الزراعي الريفي والعائلي واالدارة المزرعية 

 الشؤون المختصة بالدراسات والتنسيق. 

  113المادة 

ة تنفيذ اعمال متافح -لتالية: : دائرة الثروة الزراعية: تتولى دائرة الثروة الزراعية المهام ا113مادة 

االمراض والحشرات واالفات الزراعية وتوزيع المساعدات المتوفرة والقيام بمراقبة المشاتل الخاصة 

وتطبيق االنظمة العائدة لها, وتنفيذ مهام دائرة الصيدلة النباتية الخاصة باالسمدة التيماوية واالدوية 

وضوعة من قبل الوحدات المركزية والمتعلقة بالعناية باالنتاج تنفيذ البرامج واالعمال الم -الزراعية. 

النباتي والمحاصيل الحقلية وانتاج وتاصيل شتول التوت وبيوض دودة الحرير, وكذلك ابداء الراي 

تنفيذ برامج عمل االستيراد والتصدير والحجز  -بطلبات الترخيص للسيارات بنقل االنتاج والمواد. 



لتعليمات الصادرة عن المصلحة المركزية وتطبيق االنظمة والقوانين الصحي الزراعي وفقا ل

 -والنصوص المرعية المتعلقة باالستيراد والتصدير والحجر الصحي واقتراح المشاريع المالئمة. 

تنفيذ برامج العمل الموضوعة من قبل المصلحة المركزية لتطبيق القوانين واالنظمة والنصوص 

تنفيذ برامج  -قة بالتوضيب والمشاغل والتبريد والتعبئة واالحصاء والتسويق. المرعية االجراء والمتعل

سائر الشؤون  -العمل الموضوعة من قبل المصلحة االقليمية والعائدة لمهام الثروة الزراعية. 

 المختصة بالثروة الزراعية 

  114المادة 

محددة تنفيذ المهام ال -ية المهام التالية: : دائرة الثروة الحيوانية: تتولى دائرة الثروة الحيوان114مادة 

لدائرتي االقتصاد الحيواني والتصنيع والتسويق وفقا للتعليمات الصادرة عن المصلحة المركزية 

تنفيذ المهام المحددة لدائرتي التصدير  -وتطبيق القوانين واالنظمة والنصوص المتعلقة بهذه المهام. 

فقا للتعليمات الصادرة عن المصلحة المركزية, وتطبيق واالستيراد والحجر الصحي البيطري و

 سائر الشؤون المختصة بالثروة الحيوانية  -القوانين واالنظمة والتعليمات المتعلقة بهذه المهام 

  115المادة 

: دائرة التنمية الريفية والثروات الطبيعية: تتولى دائرة التنمية الريفية والثروات الطبيعية 115مادة 

تنفيذ برامج عمل دوائر االحراج والمراعي والحدائق العامة وفقا للتعليمات الصادرة  -التالية:  المهام

عن المصلحة المركزية, وتطبيق االنظمة والقوانين والنصوص المرعية االجراء ال سيما القوانين 

ها في م المحددة لتنفيذ المها -المتعلقة بالغابات والمراعي, وتطوير وحماية وتنمية النباتات الطبية. 

دائرة الصيد المركزية وتطبيق االنظمة والقوانين والنصوص المرعية, ال سيما قوانين الصيد وحماية 

ادرة تنفيذ برامج العمل وفقا للتعليمات الص -الثروات الطبيعية والزراعية والحيوانية والطيور النافعة 

انشاء مراكز مراقبة االنذار المبتر من عن المصحلة المركزية وخاصة المتعلقة بتشتيل اللجان وب

اندالع الحرائق والمساعدات في متافحتها وتنفيذ اعمال التنسيق مع االدارات الرسمية المحلية 

رامج تنفيذ المهام وب -والجمعيات والمدارس والمتطوعين المحليين لهذه الغاية ولغايات التحريج العام. 

ة الهندسة الريفية المركزية فيما خص تنفيذ المشاريع العائدة العمل وفقا للتعليمات الصادرة عن مصلح

تنفيذ المهام وبرامج العمل وفقا للتعليمات الصادرة عن مصلحة  -لدوائر المصلحة, والمشاتل الحرجية 

طبيق ت -الصناعات الزراعية المركزية والعمل على تشجيع الصناعات الزراعية الريفية وتنميتها 



سائر الشؤون المختصة " بالتنمية الريفية والثروات  - 16/2/1961تاريخ  6349احتام المرسوم رقم 

 الطبيعية " 

  116المادة 

: المراكز الزراعية: تتولى المراكز الزراعية في االقضية, باشراف رئيس المصلحة 116مادة 

االقليميةو المهام التالية: تامين المشورة الفنية والعملية للمزارعين والمربين بواسطة االرشاد وفقا 

ه توجي -تصة لبرنامج متتامل تضعه دائرة االرشاد الزراعي ووحدة االبحاث العلمية الزراعية المخ

المزارعين بمختلف الوسائل الى زراعة افضل االنواع التي تالئم مختلف المناخات واالتربة 

لالستهالك او التصنيع او التصدير, بالتنسيق مع وحدة االبحاث العلمية, والعناية بالنباتات الطبية في 

مساعدة  -خصائصها. هذا المجال وحسن استغاللها وتنميتها وتطويرها وحمايتها والتعريف عن 

المزارعين والمربين في تحديد االمراض والحشرات واالفات التي تصيب المزروعات او الحيوانات 

القيام باعمال االحصاءات الزراعية وفقا للتعليمات الصادرة عن الدائرة  -الداجنة وطرق متافحتها. 

مساعدة المزارعين واصحاب  -رة المركزية والمساهمة في التعداد الزراعي الذي تقوم به هذه الدائ

المزارع على تحسين ادارة مزارعهم وزراعاتهم بمختلف انواعها وفروعها لتحسين االنتاج ووفرته 

وتحسين اقتصادهم, وعلى رفع مستوى المزارع وابن الريف وصاحب المزرعة من النواحي 

د تزوي -لرسمية المختصة. الزراعية واالقتصادية واالجتماعية بالتنسيق والتعاون مع االدارات ا

المصحلة االقليمية الزراعية بما تحتاجه من معلومات ووضع التقارير الدورية عن اعمال المركز 

 سائر شؤون االرشاد واالحصاء  -الزراعي. 

  117المادة 

: يمتن انشاء مراكز زراعية جديدة, كما يمتن ان تحدد طبيعة عمل اي مركز زراعي 117مادة 

نية لموظفيه, بقرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح مدير الدراسات التنسيق وموافقة والنوعية الف

هيئة التنسيق والتخطيط وعلى ان تعمتد في ذلك طبيعة المنطقة لجهة نوعية انتاجها او حاجتها الى 

 مراكز زراعية اضافية 

  118المادة 

من  6المهام المحددة لها بموجب المادة تنشا في وزارة الزراعة هيئة التنسيق والتخطيط, وتتولى 

درس الخطط الطويلة  -وهي المهام التالية:  16/9/1983تاريخ  97المرسوم االشتراعي رقم 



ار قر -والمتوسطة االمد وبرامج العمل التي تنتج عنها وتحديد االهداف السنوية لالدارات الزراعية. 

 تنسيق االعمال بين مختلف -دة من وحدات الوزراة نظام محاسبة تحليلية لتقويم االنتاجية في كل وح

توجيه الفعاليات الزراعية في القطاع الخاص ضمن  -وحدات الوزراة والسعي لتامين وسائل التنفيذ. 

اعداد دورات تدريبية مهنية ضمن اطار خطة كاملة العادة  -حدود السياسة الزراعية واهدافها العامة 

 التنسيق بين اجهزة الوزراة واالجهزة الرسمية االخرى  -رة تاهيل العنصر البشري في الوزا

  119المادة 

: تتالف هيئة التنسيق والتخطيط من: وزير الزراعة رئيسا مدير عام الوزارة نائبا للرئيس 119مادة 

 المدراء ورئيس مصلحة الديون في الوزارة اعضاء 

  120المادة 

ة كل شهر بناء على دعوة من رئيسها او من نائبه, : تجتمع هيئة التنسيق والتخطيط مر120مادة 

 ويؤمن رئيس الدائرة االدارية في مصلحة الديوان مهام امانة سر هذه الهيئة 

  121المادة 

: ينشا في وزارة الزراعة مجلس استشاري يدعى المجلس الزراعي االعلى ويتولى المهام 121مادة 

  16/9/1983تاريخ  97تراعي رقم من المرسوم االش 9المناطة به بموجب المادة 

  122المادة 

مدير عام لوزارة الزراعة  -وزير الزراعة رئيسا  -: يتالف المجلس الزراعي االعلى من: 122مادة 

مدير  -مدير عام التعاونيات عضوا  -عميد كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية عضوا  -نائبا للرئيس 

ممثل عن غرف التجارة والصناعة والزراعة يعينه  -ي عضوا عام المصرف الوطني لالنماء الزراع

 ثالثة اعضاء يمثلون المزارعين ويعينون بقرار من الوزير اعضاء  -الوزير عضوا 

  123المادة 

: يعين اعضاء المجلس الزراعي االعلى بقرار من وزير الزراعة لمدة ثالث سنوات ويمتن 123مادة 

احد االعضاء السباب طارئة يعين البديل عنه بالطريقة ذاها خالل  تعيينهم مرة بعد مرة, واذا تغير

مهلة شهرين على االكثر من تاريخ الغياب الدائم مهما كانت اسباب هذا الغياب. ويعتبر غائبا بصورة 



دائمة كل من يتغيب دون عذر مشروع ثالثة اجتماعات متتالية, او المريض غير المقابل للشفاء او 

 تقيل المتوفي او المس

  124المادة 

: يجتمع المجلس الزراعي االعلى مرة على االقل كل شهرين بناء على دعوة من رئيسه كما 124مادة 

يعقد اجتماعات اضافية بناء لطلب الرئيس او ثلث االعضاء الذين يتالف منهم هذا المجلس . يومن 

 ديرية العامة لوزارة الزراعة امانة سر المجلس رئيس مصلحة االحصاء والدراسات االقتصادية في الم

  125المادة 

مشاريع خطط  -: تعرض على المجلس الزراعي االعلى البداء الراي, القضايا التالية: 125مادة 

برامج االعمال المقترحة من قبل اجهزة الوزارة والمنبثقة عن خطط  -التنمية الزراعية واولوياتها. 

 ير الزراعة المشاريع التي يعرضها عليه وز -التنمية 

  126المادة 

: توضع برامج العمل الزراعي القصيرة االمد في المصالح االقليمية باالتفاق مع المصالح 126مادة 

المركزية المختصة, وبعد استطالع راي هيئة التنسيق والتخطيط وتنفيذ هذه البرامج باشراف رئيس 

 المصلحة االقليمية 

  127المادة 

طبيب بيطيري او مهندس زراعي في مالك وزارة الزراعة, الجامعيون : صنف في وظيفة 127مادة 

المستخدمون في الفئة الثالثة في مالك متتب االنتاج الحيواني, المدموج في المالك الدائم لوزارة 

شرط توفر  16/9/1983تاريخ  97الزراعة بموجب المادة الخامسة من المرسوم االشتراعي رقم 

 ن الوظيفتين باستثناء شرطي السن والمباراة شروط التعيين الحدى هاتي

  128المادة 

صححت بموجب تصحيح  2380: تبقى المدارس الزراعية خاضعة الحتام المرسوم رقم 128مادة 

والمالك المحدد بموجبه, ويمتن لوزير الزراعة النقل من هذا  1922نيسان  31وارد في الجريدة رقم 

 زراعة وبالعتس , بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية المالك الى المالك الخاص بوزارة ال



  129المادة 

 الملحق بهذا المرسوم  1: يحدد مالك وزارة الزراعة بموجب الجدول رقم 129مادة 

  130المادة 

: تحدد شروط التعيين الخاصة ببعض الوظائف الفنية في وزارة الزراعة بموجب الجدول 130مادة 

  الملحق بهذا المرسوم 3رقم 

  131المادة 

 3: تحدد سلسلة رتب ورواتب الوظائف الفنية في وزارة الزراعة بموجب الجدول رقم 131مادة 

 الملحق بهذا المرسوم 

  132المادة 

 : تلغى جميع النصوص المخالفة الحتام هذا المرسوم او التي ال تتفق مع مضمونه 132مادة 

  133المادة 

 حيث تدعو الحاجة  : ينشر هذا المرسوم ويبلغ133مادة 

 

 

  1994حزيران  20بعبدا في 

 االمضاء: الياس الهراوي 

 صدر عن رئيس الجمهورية 

 رئيس مجلس الوزراء 

 االمضاء: رفيق الحريري 

 وزير المالية 

 االمضاء: رفيق الحريري 

 وزير الزراعة 

 االمضاء: عادل قرطاس 



 


