
لمزيد من المعلومات:

Funded by the European Union

 بتمویل من االتحاد األوروبي

األغذية  منظمة  مع  بالتعاون  الزراعة  وزارة  تطلق 
سجل  لبنان  في  (الفاو)  المتحدة  لألمم  والزراعة 
إلى  والمزارعات  المزارعين  وتدعو  المزارعين 
التسجيل في المراكز الزراعية التابعة لوزارة الزراعة 

والمنتشرة على جميع األراضي اللبنانية. 
أوقات  ضمن   2023 آذار   3 بتاريخ  التسجيل  يبدأ 

الدوام الرسمي.

اإللكتروني  الزراعة  وزارة  موقع  زيارة  موعد:  ألخذ 
www.agriculture.gov.lb

    أهمية التسجيل: 

• حيازة المزارعين على بطاقة تعريفية من وزارة الزراعة
لتسهيل  الزراعة  ووزارة  المزارعين  بين  التواصل  تسهيل   •
استفادة المزارعين من الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة 

والجهات األخرى المعنية بالقطاع الزراعي
والفّعال  العادل  التوزيع  لضمان  الدعم  سياسات  توجيه   •
الوزارة  توفرها  التي  وللتعويضات  العينية  للمساعدات 

للمزارعين في شتى الميادين الزراعية

    األشخاص المعنيون بالتسجيل:

أو  مالك  بصفة  زراعًيا  نشاًطا  يمارسون  الذين  المزارعون 
ضمن  يندرج  زراعية  حيازة  في  زراعي  مستثمر  أو  مستأجر 

المجاالت التالية:

أ- اإلنتاج النباتي الذي يشمل المشاتل وإنتاج البذور والثمار 
والخضار واألزهار واألشجار المثمرة ونباتات الزينة واألغراس 

وغيرها من المحاصيل على مختلف أنواعها
ب- اإلنتاج الحيواني الذي يشمل تربية الماشية واألسماك 

والدواجن والنحل وغيرها 
ج- إستثمار المراعي والغابات ومنتجاتها األولية

د- الصيد المائي النهري والبحري 

  
    مكان التسجيل والجهة المعنية:

 
- تتم عملية التسجيل اإللكتروني في المراكز الزراعية التابعة 

لوزارة الزراعة
- على المزارع/ة طالب/ة التسجيل حجز موعد عبر موقع وزارة 
المركز  إلى  الحضور  أو   www.agriculture.gov.lb الزراعة 
يمكن  الزراعية.  حيازته/ها  تقع  حيث  القضاء  ضمن  الزراعي 
على  الزراعية  بالمراكز  الخاصة  المعلومات  على  الحصول 

موقع الوزارة
بانتظار  تسجيل  إفادة  المزارع/ة  تسليم  يتم  التسجيل  - عند 

إصدار بطاقة المزارع بعد التحقق من البيانات

      المستندات المطلوبة:

أي  أو  إفرادي  إخراج قيد  أو  السفر  أو جواز  الهوية  بطاقة   •
مستند رسمي يعرف عن مقدم/ة الطلب

(في  الفقر  لمكافحة  الوطني  البرنامج  بطاقة  عن  • نسخة 
حال كان المزارع/ة مسجل/ة)

اإلنتاج النباتي:
• سند الملكية (أو إفادة عقارية)

سند  عن  نسخة  (مع  المفعول  ساري  زراعي  إيجار  عقد   •
الملكية)

كاتب  لدى  وكالة  أو  المختار  من  رسمي مصدق  تفويض   •
العدل (الموافقة على زراعة عقار دون أي أجر) من الوالدين 

أو األشقاء أو األبناء حسب الحالة مع وثائق الملكية
• لألراضي غير الممسوحة: يتم استبدال سند الملكية بعلم 
وخبر موقع من مختار وبلدية البلدة المعينة (أو القائممقام 

في حال عدم وجود بلدية) 

اإلنتاج الحيواني واألسماك والنحل:
أو  المعنية  البلدية  أو  البلدة  مختار  من  موقعة  إفادة   •
القائممقام تحدد عدد الحيوانات من أبقار حلوب أو أغنام أو 
يملكها  التي  السمك  برك  حجم  أو  النحل  قفران  أو  ماعز 

مقدم/ة الطلب لتأكيد الملكية

التي  المعلومات  سرية  على  حفاظها  الزراعة  وزارة  تؤكد 
يصرح بها المزارعون وعدم استخدامها إّال من قبلها وبهدف 

تنظيم القطاع الزراعي وخدمة المزارعين.

العيش  سبل  "تعزيز  مشروع  إطار  في  اإللكتروني  البرنامج  إعداد  تم 
واألمن الغذائي للمجتمعات المضيفة للنازحين السوريين في كل من 
لبنان واألردن من خالل تعزيز التنمية الزراعية المستدامة" بتمويل من 

االتحاد االوروبي.


