
الجمهورية اللبنانية 
وزارة الزراعة

رقم العقار أو عقد االيجاررقم الهاتفالبمدةرقم السجلاسم المزارع المستفيد
مساحة األرض 

(متر مربع)
محسن / كمية سماد 
(طن)التربة 

التوقيعتاريخ البيعطن/ل.السعر ل

2/22/2021 5,375,000   510124951.0-1152-03/553506670زبدٌن 2القصٌفً مروان

2/22/2021 5,375,000   1.0 57133,124-858-854-1127-1126-878-03/628087879سعدناٌل19شوباصً عمر حمزه

2/23/2021 5,375,000   5.0        03/320301122184,369عنجر مجدل66حمود المجٌد عبد راشد 

2/24/2021 5,375,000   2.0 03/97742417166,600رٌاق114الدٌن سٌف حسٌن

عكار-  بقرزال8سلٌمان ٌوسف طنسى
06-805082

03-430280
117176,0000.1005,375,0002/24/2021-127-299-  اٌجار     

172223,6020.2005,375,0002/24/2021-238-  ملك 473971-76عكار-  عرقا122الرحٌمه عبدو آالء

عكار-  مشحا75محفوض ودٌع عبدهللا
06-695003

03-239156
114427,4200.2005,375,0002/24/2021-1178-  ملك 

19526,0930.5005,375,0002/24/2021-1151-  ملك 408088-71عكار-  عرقا14مصطفى فوزي رشٌد

31021,4740.5005,375,0002/24/2021-  ملك 07/037718عكار-  السماقٌة6شمعه علً سلٌمان

70/54561621476,8005.55,375,0002/25/2021البقاع-كفردان77زعٌتر طالع محمد

32615,1471.0005,375,0002/27/2021-37-93-316-317-  تسامح650454-03البترون-  كفٌفان8انطون حلٌم فادي

85556,0005.0005,375,0003/3/2021-101-100-03/45455970المناره136االمام سلٌمان

1.5005,375,0003/11/2021        03/7219331350,000صغبٌن62مسعد ناظم ولٌد

5.0005,375,0003/13/2021 1123585,000-1122-1001-1000-824860999-70الفوقا سرعٌن10شومان ملحم علً

118732,7720.7005,375,0003/13/2021-135-134-133-775879132-03حاال حوش72معكرون امٌل انطوان

1.0005,375,0003/15/2021 03/8315641066545,000عرسال23الحجٌري محمد علً

الفٌدار29/120باسٌل ادوار ادوار عصام
09/478058 

03/348953
1129-1134-1902-310610,570 0.1005,375,0003/15/2021

34810,2000.2505,375,0003/15/2021-03/222310396كفرعبٌدا44ضاهر مخاٌل ٌوسف

30,0000.2505,375,0003/16/2021ممسوح غٌر70/142662العاقورة101الهاشم مخاٌل جرجس

جبٌل-شموت5عقل حلٌم سلٌمان
03/650341

09/750041
1157,0000.0505,375,0003/16/2021

جبٌل-شموت5عقل سلٌمان جونً
03/650341

70/221818
2276,0000.0505,375,0003/16/2021

22,0000.1505,375,0003/16/2021ممسوح غٌر ملك 03/447399العاقورة93الهاشم سابا بطرس
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210000.1505,375,0003/16/2021ممسوح غٌر ملك 03/949362العاقورة93الهاشم بطرس شربل

 بطرس سامر سابا 

الهاشم
210000.1505,375,0003/16/2021ممسوح غٌر ملك 03/477399العاقورة93

385011-03قرطبا495لحود فتان
-742-739-738-1130 السٌاد مزرعة

1142-1144
155000.2005,375,0003/18/2021

كفرمسحون23/23متى سلٌمان بطرس
09/738472

03/611472
23,0000.2505,375,0003/19/2021اٌجار - 1404-1402

222718741.0005,375,0003/19/2021-623-418-625-9507062297-08الفرزل87 شحاده حلٌم رشٌد

33530010212,0000.5005,375,0003/22/2021-70 قنافار خربة92منصور جورج اٌلً

كفردبٌان9سالمه سمٌر شربل
70/134470

09/711772
2876-2946-48346,0000.0505,375,0003/24/2021

03/848992غزه58الصمٌلً الكرٌم عبد اٌمن

1-60-213-214-215-311-1127-

غزه-عمٌق 1128-112915-16-17        

ٌعقوب سلطان     

1,234,340     10.05,375,0003/25/2021

60.5005,375,0003/26/2021-4-5-259-3-4-32-9239501-03حاال حوش73معكرون شفٌق سعٌد

255300,0000.5005,375,0003/26/2021-575889253-03برٌتال17ٌونس محمد قاسم

44.350المجموع


