تنظيم وزارة الزراعة وتحديد مالكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا المالك وسلسلة رتب
ورواتب الموظفين الفنيين فيه
مرسوم رقم  - 5246صادر في 1994/6/20

إن رئٌس الجمهورٌة،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم االشتراعً رقم  97تارٌخ ( 1983/9/16دمج مإسسات عامة بوزارة الزراعة
وإعادة تنظٌم هذه الوزارة) ال سٌما المادة  23منه،
بناء على المرسوم االشتراعً رقم  111تارٌخ ( 59/6/12تنظٌم اإلدارات العامة) وتعدٌالته،
بناء على المرسوم االشتراعً رقم  112تارٌخ ( 59/6/12نظام الموظفٌن وتعدٌالته) ،ال سٌما
المادتٌن  17و  18من مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفٌذ بالمرسوم رقم  58تارٌخ
،1982/12/15
بناء على اقتراح وزٌر الزراعة،
وبعد موافقة هٌئة مجلس الخدمة المدنٌة بقرارها رقم  377تارٌخ ،1994/4/2
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم  94/98تارٌخ ،)1994/4/28
وبعد موافقة مجلس الوزراء فً جلسته المنعقدة بتارٌخ ،1994/5/26
ٌرسم ما ٌؤتً:
المادة  -1تتؤلف وزارة الزراعة من:
أوالًال -المدٌرٌة العامة لوزارة الزراعة.
انٌا ًال -هٌئة التنسٌق والتخطٌط.
ال ا ًال -المجلس الزراعً األعلى.

ووًال -المديرية العامة لوزارة الزراعة

المادة  -2تتولى المدٌرٌة العامة لوزارة الزراعة المهام المناطة بها بموجب المرسوم االشتراعً
رقم  97تارٌخ .1983/9/16

المادة  -3تتؤلف المدٌرٌة العامة لوزارة الزراعة من:
 اإلدارة المركزٌة. -المصالح اإلقلٌمٌة.

الباب األول  -اإلدارة المركزية

المادة  -4تتؤلف اإلدارة المركزٌة من:
 مصلحة الدٌوان. مدٌرٌة الدراسات والتنسٌق. مدٌرٌة ال روة الزراعٌة. مدٌرٌة ال روة الحٌوانٌة. -مدٌرٌة التنمٌة الرٌفٌة وال روات الطبٌعٌة.

الفصل األول  -مصلحة الديوان

المادة  -5تتولى مصلحة الدٌوان المهام المناطة بالدٌوان بموجب المرسوم االشتراعً رقم 111
تارٌخ  1959/6/12وتعدٌالته ،وبموجب المرسوم رقم  2894تارٌخ .1959/12/16
المادة  -6تتؤلف مصلحة الدٌوان من الدوائر التالٌة:
 الدائرة اإلدارٌة. دائرة المحاسبة. دائرة القضاٌا. -دائرة العالقات العامة واالعالن .

المادة  -7الدائرة اإلدارٌة:
تتولى الدائرة اإلدارٌة واألعمال القلمٌة ،والتحرٌر واالستكتاب وتصوٌر المستندات والسحب وتنظٌم
المحفوظات وشإون الموظفٌن واللوازم والمستودع العام ،وقبول المراجعات والشكاوى والتحقق
منها ،وسائر الشإون اإلدارٌة.
المادة  -8تتؤلف الدائرة اإلدارٌة من:
 قسم الموظفٌن. قسم اللوازم والمستودع العام.المادة  -9قسم الموظفٌن:
ٌتولى قسم الموظفٌن إعداد المعامالت الخاصة بشإون الموظفٌن الذاتٌة ،وتنظٌم ومسك ملفاتهم
الشخصٌة ،وسائر األمور المتعلقة بشإون الموظفٌن الشخصٌة.
المادة  -10قسم اللوازم والمستودع العام:
ٌتولى قسم اللوازم والمستودع العام مسك قٌود اللوازم وحفظها والعناٌة بها ،وإدارة المستودع العام،
وخاصة لجهة مسك حساباته بدقة ،وتطبٌق نظام محاسبة المواد ،وسائر الشإون المتعلقة بؤعمال
اللوازم والمستودع العام.
المادة  -11دائرة المحاسبة:
تتولى دائرة المحاسبة المهام المحددة بموجب المادة بموجب المادة  3من المرسوم رقم 2894
تارٌخ  1959/12/11والمهام المناطة بها بموجب هذا المرسوم ،وبصورة خاصة:
 مسك الحسابات العائدة للرواتب واألجور وملحقاتها ،ووضع الجداول وتصفٌتها ،ومراقبة صرفهاواستحقاقها.
 القٌام بجمٌع األعمال العائدة لتنفٌذ موازنة الرواتب واألجور وملحقاتها. مسك حسابات الموازنة ومعامالت التصفٌة ،وبصورة عامة المعامالت ذات العالقة بتحضٌرالموازنة وتنفٌذها.
 مراقبة تنفٌذ األعمال العائدة للمشارٌع ذات الطابع االست شاري. تنفٌذ المعامالت المالٌة العائدة للمشارٌع الخاصة بالصندوق المستقل المنصوص عنه فً المادة 32من المرسوم االشتراعً رقم  83/97تارٌخ  1983/9/16وتعدٌالته.
 -سائر األمور المتعلقة بشإون المحاسبة العامة ،أو الخاصة بوزارة الزراعة.

المادة  -12دائرة القضاٌا:
تتولى دائرة القضاٌا المهام المحددة بموجب المادة  6من المرسوم رقم  2894تارٌخ
 1959/12/16وسائر الشإون القانونٌة.
المادة  -13دائرة العالقات العامة واإلعالم
مع مراعاة أحكام المادة  11من المرسوم رقم  2894تارٌخ  ،1959/12/16والفقرة  9من المادة
 12من المرسوم االشتراعً رقم  83/97تارٌخ  ،1983/12/16تتولى دائرة العالقات العامة
واإلعالم المهام التالٌة:
 بذل الجهود إلقامة العالقات الطٌبة بٌن موظفً الوزارة ،وبٌن الجمهور والرأي العام ،وبٌنالوزارة والوزارات والمنظمات والهٌئات المحلٌة والدولٌة األخرى وذلك بالتنسٌق بٌن مختلف
اإلدارات والوحدات.
 إعداد صٌاغة وتعمٌم المعلومات واألخبار والبالغات وغٌرها ،على وسائل اإلعالم المتوفرة. تؤمٌن االتصاالت بالجمهور الذي له عالقة مباشرة بالزراعة. -سائر الشإون المتعلقة بالعالقات العامة واإلعالم.

الفصل الثاني  -مديرية الدراسات والتنسيق

المادة  -14تتولى مدٌرٌة الدراسات والتنسٌق المهام المحددة لها بموجب المادة  12من المرسوم
االشتراعً رقم  97تارٌخ .1983/9/16
المادة  -15تتؤلف مدٌرٌة الدراسات والتنسٌق من:
 الدائرة اإلدارٌة. مصلحة اإلحصاء والدراسات االقتصادٌة. مصلحة التخطٌط والتو ٌق. مصلحة البرامج والمشارٌع اإلنمائٌة. -مصلحة التعمٌم واإلرشاد.

المادة

 -16الدائرة اإلدارٌة:

تتولى الدائرة اإلدارٌة جمٌع المهام واألعمال القلمٌة والبرٌد والتحرٌر وشإون الموظفٌن العائدة
لمدٌرٌة الدراسات والتنسٌق ،وغٌرها من الشإون اإلدارٌة التً تكلف بها ،وتنسق مع مصلحة
الدٌوان فً تؤمٌن مهامها ،وترتبط مباشرة بالمدٌر.

مصلحة اإلحصاء والدراسات اوقتصادية

المادة  -17تتولى مصلحة اإلحصاء والدراسات االقتصادٌة جمٌع شإون اإلحصاء والتحلٌل
االقتصادي والدراسات االقتصادٌة فً الحقلٌن النباتً والحٌوانً ،وٌإمن رئٌس هذه المصلحة مهام
أمانة سر المجلس الزراعً األعلى.
المادة  -18تتؤلف مصلحة اإلحصاء والدراسات االقتصادٌة من الدائرتٌن التالٌتٌن:
 دائرة اإلحصاء والتحلٌل االقتصادي. دائرة الدراسات االقتصادٌة.المادة  -19دائرة اإلحصاء والتحلٌل االقتصادي:
تتولى دائرة اإلحصاء والتحلٌل االقتصادي المهام التالٌة:
تجمٌع اإلحصاءات النباتٌة والحٌوانٌة وتبوٌبها والحصول على اإلحصاءات النباتٌة والحٌوانٌة
الخارجٌة لالستفادة من مضمونها ،وتحضٌر برامج عمل اإلحصائٌٌن فً المراكز الزراعٌة.
 تحلٌل نتائج اإلحصاءات وإعداد الدراسات التحلٌلٌة االقتصادٌة على ضوئها واستخالص النتائجونشرها بواسطة الوحدة المختصة ،خدمة للمزارعٌن العاملٌن فً الحقل الزراعً.
 سائر شإون اإلحصاء والتحلٌل االقتصادي.المادة  -20دائرة الدراسات االقتصادٌة:
تتولى دائرة الدراسات االقتصادٌة المهام التالٌة:
 تحضٌر الملفات والدروس الضرورٌة لتؤمٌن اشتراك الوزارة بشكل فعال مع وزارة االقتصادوالتجارة ووزارة الخارجٌة ووزارة الموارد المائٌة والكهربائٌة واإلدارات والمإسسات المعنٌة فً
درس المعاهدات التجارٌة الدولٌة ،بغٌة تؤمٌن أسواق للمنتجات الزراعٌة اللبنانٌة فً الخارج،
وبالتالً اقتراح السٌاسات الزراعٌة والتجارة الخارجٌة.
 -سائر شإون الدراسات االقتصادٌة الزراعٌة.

مصلحة التخطيط والتوثيق

المادة  -21تتولى مصلحة التخطٌط والتو ٌق جمٌع شإون التخطٌط والمعلوماتٌة والمكتبات
والتو ٌق فً الحقول الزراعٌة النباتٌة والحٌوانٌة.
المادة  -22تتؤلف مصلحة التخطٌط والتو ٌق من الدائرتٌن التالٌتٌن:
 دائرة التخطٌط. دائرة التو ٌق والمعلوماتٌة.المادة  -23دائرة التخطٌط:
تتولى دائرة التخطٌط المهام التالٌة:
 وضع خطط زراعٌة لمختلف فروع اإلنتاج الزراعً النباتً والحٌوانً فً إطار خطة زراعٌةشاملة متكاملة.
 التنسٌق مع الوزارات واإلدارات والمإسسات الزراعٌة األخرى فً إعداد الخطة الزراعٌة. تدرٌب العاملٌن فً اإلدارة المركزٌة وفً المصالح اإلقلٌمٌة على العمل فً التخطٌط الزراعً. سائر شإون التخطٌط الزراعً.المادة  -24دائرة التو ٌق والمعلوماتٌة:
تتولى دائرة التو ٌق والمعلوماتٌة المهام التالٌة :
 أعمال المعلوماتٌة الزراعٌة والمكتبات. مسإولٌة تجمٌع المعلوماتٌة الزراعٌة ،وكل ما ٌهم الوزارة فً هذا الحقل ،وتؤمٌن سهولةالوصول إلٌها من قبل أصحاب العالقة ونشر ما ٌالئم منها ،بواسطة الوحدات المختصة.
 تجهٌز مكاتبها وموظفٌها بالمعدات والوسائل المالئمة للقٌام بمهامها. -سائر شإون التو ٌق الزراعً والمعلوماتٌة الزراعٌة.

مصلحة البرامج والمشاريع اإلنمائية

المادة  -25تتولى مصلحة البرامج والمشارٌع اإلنمائٌة اقتراح الخطط اإلنمائٌة وبرامج العمل
والمحاسبة التحلٌلٌة والتنسٌق.
المادة  -26تتؤلف مصلحة البرامج والمشارٌع اإلنمائٌة من الدائرتٌن التالٌتٌن:
 دائرة البرامج. دائرة المشارٌع اإلنمائٌة.المادة  -27دائرة البرامج:
تتولى دائرة البرامج المهام التالٌة:
 وضع المشارٌع الخطط اإلنمائٌة وبرامج العمل التً تنتج عنها وعرضها على هٌئة التنسٌقوالتخطٌط لتحدٌد األهداف السنوٌة لإلدارات الزراعٌة متابعة تطوٌر وتنفٌذ البرامج وتقٌٌمها.
 إعداد نظام محاسبة تحلٌلٌة لتقٌٌم اإلنتاجٌة فً وحدات الوزارة الفنٌة وتنفٌذ هذا النظام بعد إقرارهمن هٌئة التنسٌق والتخطٌط.
 التنسٌق فً إعداد مشروع موازنة اإلدارات الزراعٌة وإبداء الرأي بشؤنها. سائر شإون البرامج الزراعٌة.المادة  -28دائرة المشارٌع اإلنمائٌة:
تتولى دائرة المشارٌع اإلنمائٌة المهام التالٌة:
 مالحقة تنفٌذ الخطط الزراعٌة التً تقوم بها اإلدارات المركزٌة واإلقلٌمٌة والمإسسات التً تعنىبالشؤن الزراعً ،والتنسٌق فٌما بٌنها ،لٌؤتً التنفٌذ متكامالًال ومتوازنا ًال بٌن القطاعات اإلنتاجٌة
الزراعٌة والحٌوانٌة.
 اإلشراف على المشارٌع التً تنفذ بالتعاون مع المنظمات الدولٌة اإلقلٌمٌة بما ال ٌتعارض ومهاماإلدارات الرسمٌة المعنٌة (خارج وزارة الزراعة) أو مهام الدوائر الفنٌة المختصة فً وزارة
الزراعة.
 -سائر شإون المشارٌع اإلنمائٌة الزراعٌة.

مصلحة التعليم واإلرشاد

المادة  -29تتولى مصلحة التعلٌم واإلرشاد جمٌع شإون التعلٌم والتدرٌب الزراعً العملً
واإلشراف على المكتبات الزراعٌة واإلرشاد الزراعً وتؤمٌن المنشورات وإعداد وتنفٌذ البرامج
اإلعالمٌة الزراعٌة.
المادة  -30تتؤلف مصلحة التعلٌم واإلرشاد الزراعً من الدائرتٌن التالٌتٌن:
 دائرة التعلٌم والتدرٌب الزراعً. دائرة اإلرشاد الزراعً.المادة  -31دائرة التعلٌم والتدرٌب الزراعً:
تتؤلف دائرة التعلٌم والتدرٌب الزراعً من القسمٌن التالٌٌن:
 قسم التعلٌم الزراعً. قسم التدرٌب الزراعً.المادة  -32قسم التعلٌم الزراعً:
 ٌتولى قسم التعلٌم الزراعً القٌام باألعمال الالزمة لتؤمٌن إدارة سلٌمة للمدارس الزراعٌة الرسمٌةوحسن تؤدٌة التدرٌس النظري والعملً فٌها ،وخالفها من األعمال التً تقع على عاتق هذا القسم
واألعمال التً ٌوكلها إلٌه رئٌس الدائرة ضمن صالحٌاته.
 سائر شإون التعلٌم الزراعً.المادة  -33قسم التدرٌب الزراعً:
ٌتولى قسم التدرٌب الزراعً المهام التالٌة:
 وضع برامج التدرٌب المهنً الزراعً ودورات التدرٌب للمزارعٌن والعمال الزراعٌٌن والفنٌٌنمن أجل زٌادة كفاءتهم التقنٌة.
 سائر شإون التدرٌب الزراعً.المادة  -34دائرة اإلرشاد الزراعً والمكتبة:
تتؤلف دائرة اإلرشاد الزراعً والمكتبة من القسمٌن التالٌٌن:
 قسم المنشورات والمكتبة. -قسم البرامج.

المادة  -35قسم المنشورات والمكتبة:
ٌتولى قسم المنشورات والمكتبة المهام التالٌة:
 تحضٌر وطبع وتوزٌع المنشورات والمطبوعات اإلرشادٌة والصور واللوحات والخرائط واألفالمالزراعٌة ،كذلك تعمٌم اإلعالم الزراعً فً جمٌع الوسائل اإلعالمٌة المرئٌة والمسموعة والمكتوبة.
 جمع الكتب والدراسات والنشرات والمجالت والحصول على نسخ اإلحصاءات والمستنداتوالخرائط العلمٌة الزراعٌة ،وتنظٌمها وتبوٌبها وترمٌزها وترقٌمها ،كما ٌتولى شإون وأعمال
المكتبة الزراعٌة فً الوزارة ،وٌضع جمٌع محتوٌاتها بتصرف الموظفٌن والباح ٌن والطالب
الجامعٌٌن وطالب المدارس الزراعٌة والمواطنٌن ،وٌمكن أن تحدث له فروع فً المصالح
اإلقلٌمٌة.
 سائر شإون المنشورات وأعمال المكتبة.المادة  -36قسم البرامج اإلرشادٌة:
ٌتولى قسم البرامج اإلرشادٌة تنظٌم أعمال اإلرشاد الزراعً لتوجٌه المزارعٌن إلى أفضل وسائل
اإلنتاج ،ولتحسٌن العمل الزراعً الرٌفً والعائلً وتطوٌر وتعمٌم وتحسٌن أسالٌب اإلدارة
المزرعٌة ،وتؤهٌل المرشدٌن الزراعٌٌن من الناحٌتٌن الفنٌة والمسلكٌة وتجمٌع المعلومات من
مصادرها فً القطاعٌن العام والخاص ،وال سٌما مإسسة األبحاث العلمٌة الزراعٌة والمعاهد
العلمٌة ،لتؤمٌن أعمال القسم ومهامه.
 -سائر شإون برامج اإلرشاد الزراعً.

الفصل الثالث  -مديرية الثروة الزراعية

المادة  -37تتولى مدٌرٌة ال روة الزراعٌة المهام المحددة لها بموجب المادة  14من المرسوم
االشتراعً رقم  97تارٌخ .1983/9/16
المادة  -38تتؤلف مدٌرٌة ال روة الزراعٌة من:
 الدائرة اإلدارٌة. مصلحة وقاٌة النبات. مصلحة البستنة والمحاصٌل الحقلٌة. -مصلحة االقتصاد والتسوٌق.

 مصلحة مراقبة التصدٌر واالستٌراد والحجر الصحً. مصلحة التوضٌب والتبرٌد.المادة  -39الدائرة اإلدارٌة:
تتولى الدائرة اإلدارٌة جمٌع المهام واألعمال القلمٌة والبرٌد والتحرٌر وشإون الموظفٌن ،العائدة
لمدٌرٌة ال روة الزراعٌة ،وغٌرها من الشإون اإلدارٌة التً تكلف بها ،وتنسق مع مصلحة الدٌوان
فً تؤمٌن مهامها ،وترتبط مباشرة بالمدٌر.

مصلحة وقاية النبات

المادة  -40تتولى مصلحة وقاٌة النبات شإون وقاٌة المزروعات ومكافحة اآلفات الزراعٌة
ومراقبة األدوٌة الزراعٌة واألسمدة الكٌماوٌة وتنظٌم المهن المتفرعة عنها وتنفٌذ أنظمتها الخاصة
واإلشراف على المختبرات.
المادة  -41تتؤلف مصلحة وقاٌة النبات من الدائرتٌن التالٌتٌن:
 دائرة وقاٌة المزروعات. دائرة الصٌدلة النباتٌة.المادة  -42دائرة وقاٌة المزروعات:
تتولى دائرة وقاٌة المزروعات المهام التالٌة:
 درس ومراقبة انتشار الحشرات الزراعٌة واألمراض النباتٌة ،وتوقعات حصولها ،والوسائلالمالئمة لمكافحتها فنٌا ًال وعمالنٌا ًال بالتعاون مع وحدة األبحاث العلمٌة الزراعٌة المختصة والمرشدٌن
الزراعٌٌن فً المراكز الزراعٌة ،والكشف على المشاتل الخاصة.
 درس ومراقبة انتشار األمراض النباتٌة وتوقعات حصولها والوسائل المالئمة لمكافحتها فنٌا ًالوعملٌا ًال بالتعاون مع وحدة األبحاث العلمٌة الزراعٌة المختصة والمرشدٌن الزراعٌٌن فً المراكز
الزراعٌة.
 -سائر شإون وقاٌة المزروعات.

المادة  -43دائرة الصٌدلة النباتٌة:
تتؤلف دائرة الصٌدلة النباتٌة من القسمٌن التالٌٌن:
 قسم المراقبة. قسم مختبرات الصٌدلٌة النباتٌة.المادة  -44قسم المراقبة:
ٌتولى قسم المراقبة أعمال مراقبة األدوٌة الزراعٌة للتؤكد من صالحٌتها وفعالٌتها فً أعمال
المكافحة ،ومراقبة نسب الترسبات على الفاكهة والخضار واألعالف المعدة لالستهالك البشري أو
الحٌوانً ،بالتعاون مع قسم المختبرات ،ومراقبة حسن تطبٌق المرسوم رقم  5039تارٌخ
 1982/3/26وملحقاته لجهة تعاطً المهن الزراعٌة واألنظمة والقرارات والتعلٌمات الخاصة بها.
 سائر شإون األدوٌة والمبٌدات واألسمدة الزراعٌة.المادة  -45قسم مختبرات الصٌدلٌة النباتٌة:
ٌتولى قسم مختبرات الصٌدلٌة النباتٌة:
 إجراء التحالٌل المخبرٌة على عٌنات األدوٌة الزراعٌة وعلى المحاصٌل الزراعٌة المعدةلالستهالك ،أو كعلف ،لتحدٌد نسب ترسبات األدوٌة الزراعٌة فٌها ،والتعاون مع مإسسة األبحاث
العلمٌة الزراعٌة أو المختبرات المختصة لهذا العمل.
 -سائر شإون األعمال المخبرٌة الزراعٌة العائدة لألدوٌة واألسمدة الزراعٌة.

مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية

المادة  -46تتولى مصلحة البستنة والمحاصٌل الحقلٌة جمٌع شإون األشجار الم مرة
والخضروات والزراعات المحمٌة والنحل والمحاصٌل الحقلٌة ،ومراقبة البذار ودرس الحشرات
واألمراض الزراعٌة ،والطرق الفنٌة لمكافحتها ،ومكافحة األوبئة العامة ،والمساهمة فً مكافحة
غٌرها من األوبئة الزراعٌة ،وتتولى هذه المصلحة شإون الحرٌر والفاكهة واالستٌراد والتصدٌر
والتسوٌق المتعلقة باإلنتاج النباتً.
المادة  -47تتؤلف مصلحة البستنة والمحاصٌل الحقلٌة من الدوائر التالٌة:
 -دائرة البستنة.

 دائرة المحاصٌل الحقلٌة. دائرة الحرٌر. دائرة المشاتل ونبات الزٌنة واألزهار.المادة  -48دائرة البستنة:
تتؤلف دائرة البستنة من األقسام التالٌة:
 قسم األشجار الم مرة. قسم الخضراوات. قسم الزراعات المحمٌة. قسم تربٌة النحل.المادة  -49قسم األشجار الم مرة:
ٌتولى قسم األشجار الم مرة العناٌة باألشجار الم مرة على اختالفها ،ومراقبة التطور فً نمو
إنتاجها ،والتعاون مع مإسسة األبحاث العلمٌة الزراعٌة فً نشر أفضل السالالت من أصناف
وأنواع جدٌدة.
 سائر شإون األشجار الم مرة.المادة  -50قسم الخضراوات:
ٌتولى قسم الخضراوات العناٌة بالخضار على اختالف أنواعها وطرق زراعتها ومراقبة التطور فً
نمو إنتاجها ،والتعاون مع مإسسة األبحاث العلمٌة الزراعٌة فً انتقاء وتعمٌم أفضل السالالت
وخاصة األنواع الجدٌدة.
 سائر شإون الخضراوات.المادة  -51قسم الزراعات المحمٌة:
 ٌتولى قسم الزراعات المحمٌة مواكبة تطور الزراعات المحمٌة ،وٌسعى للحصول على نتائجالتجارب الحدٌ ة فً البلدان المتقدمة ،أن لجهة المواد المستعملة أو أنواع المزروعات األك ر
مالءمة واألك ر إنتاجاًال ،وتعمٌم أفضل وأحدث طرق التدفئة والتهوئة والحماٌة والري لهذه
الزراعات.
 سائر شإون الزراعات المحمٌة والزراعات فً البٌوت المغطاة1.المادة  -52قسم تربٌة النحل:
 ٌتولى قسم تربٌة النحل كل ما ٌعود إلى تشجٌع تربٌة النحل والعناٌة الصحٌة به وتعمٌم تربٌته،وتحسٌن إنتاجٌته ،وتحدٌد مواصفات العمل وتصنٌف أنواعه.

 سائر شإون تربٌة النحل وإنتاج العسل.المادة  -53دائرة المحاصٌل الحقلٌة:
تتولى دائرة المحاصٌل الحقلٌة المهام التالٌة:
 شإون الزراعات الواسعة وبصورة خاصة الحبوب والبقولٌات واألعالف. العناٌة بكل ما ٌعود إلنتاج المحاصٌل الحقلٌة وتطورها ،وتشترك مع مإسسة األبحاث العلمٌةالزراعٌة وغٌرها ،ومع المنظمات العالمٌة أو اإلقلٌمٌة لهذه الغاٌة
 العناٌة بإنتاج األعالف وحفظها ،وتعمٌم أفضل الطرق إلنتاجها ،بالتنسٌق مع دائرة التغذٌةالحٌوانٌة فً مدٌرٌة ال روة الحٌوانٌة.
 سائر شإون دائرة المحاصٌل الحقلٌة والزراعات الواسعة.المادة  -54دائرة الحرٌر:
تتولى دائرة الحرٌر المهام التالٌة:
 أعمال إنتاج وتربٌة دود الحرٌر والتوت الخاص بها. األعمال العائدة إلنتاج فٌالج الحرٌر بما فً ذلك استٌراد البٌوض وتوزٌع الدود وتؤمٌن نصوبالتوت الخاص بالتربٌة.
 كما تتولى بمشاركة مصلحة الصناعات الزراعٌة ،جمٌع األعمال العائدة لصناعة الحرٌر ،بما فًذلك استالمه من المربٌن وبٌعه إلى المستوردٌن أو التجار ،أو حله محلٌا ًال وإعادة تصنٌعه.
 سائر شإون تشجٌع زراعة التوت وتربٌة دود الحرٌر وإنتاج الحرٌر وتصنٌعه.المادة  -55دائرة المشاتل ونباتات الزٌنة واألزهار:
تتولى دائرة المشاتل ونباتات الزٌنة واألزهار المهام التالٌة:
 تلبٌة حاجة المدٌرٌات والمصالح ،بما فً ذلك المشروع األخضر عند االقتضاء ،إلى كل أنواعأغراس األشجار الم مرة واألزهار وأشجار الزٌنة وخالفها ،على أن تحدد هذه الوحدات كامل
حاجاتها وفقا ًال لبرنامج عمل سنوي.
 مراقبة التطور فً زراعة األزهار وأشجار الزٌنة فً كافة المناخات. إبداء الرأي بطلبات االستٌراد والتصدٌر وبعد إجراء الكشف الحسً لألزهار وأشجار وشتولالزٌنة بالتنسٌق مع قسم األمراض فً دائرة وقاٌة النبات كل ضمن اختصاصه ،وبعد إجراء الكشف
الحسً الالزم على الكمٌات المنوي تصدٌرها.
 -سائر شإون المشاتل ونبات الزٌنة واألزهار.

مصلحة اوقتصاد والتسويق

المادة  -56تتولى مصلحة االقتصاد والتسوٌق شإون التسوٌق وإدارة المزارع وتجمٌع
اإلحصاءات والروزنامة الزراعٌة والدعاٌة لإلنتاج.
المادة  -57تتؤلف مصلحة االقتصاد والتسوٌق من الدائرتٌن التالٌتٌن:
 دائرة االقتصاد النباتً. دائرة التسوٌق النباتً.المادة  -58دائرة االقتصاد النباتً:
تتولى دائرة االقتصاد النباتً المهام التالٌة:
 القٌام بجمٌع األعمال العائدة لالقتصاد النباتً. تجمٌع المعلومات العائدة لإلنتاج النباتً وتقدٌر حاجات السوق واالستهالك المحلً واقتراحسٌاسة االستٌراد والروزنامة الزراعٌة وإدارة المزارع وتزوٌد رئاسة المصلحة بجمٌع اإلحصاءات
والمعلومات العائدة لمهامها واختصاصها.
 سائر شإون االقتصاد النباتً.المادة  -59دائرة التسوٌق النباتً:
تتولى دائرة التسوٌق النباتً المهام التالٌة:
 إعداد برامج تسوٌق المنتجات النباتٌة وبرامج تنظٌم واست مار األسواق الداخلٌة لإلنتاج الزراعً،والتعاون والتنسٌق مع البلدٌات المختصة لهذه الغاٌة.
 تنمٌة وتشجٌع تصدٌر المنتجات النباتٌة وإٌجاد األسواق الخارجٌة للفائض من اإلنتاج. القٌام بالدعاٌة بكل الوسائل المتاحة بقصد تطوٌر التسوٌق والتصدٌر ،واالشتراك مع مدٌرٌةالدراسات والتنسٌق ومع دائرة العالقات العامة واإلعالم فً مصلحة الدٌوان لوضع وتؤمٌن تنفٌذ
هذه المهمة.
 تزوٌد رئاسة المصلحة بجمٌع اإلحصاءات والمعلومات العائدة لمهامها واختصاصها. -سائر شإون التسوٌق النباتً.

مصلحة مراقبة التصدير واوستيراد والحجر الصحي

المادة  -60تتولى مصلحة مراقبة التصدٌر واالستٌراد والحجر الصحً شإون تطبٌق األنظمة
النافذة والشروط الصحٌة الفنٌة على تصدٌر واستٌراد المنتوجات النباتٌة ومشتقاتها.
المادة  -61تتؤلف مصلحة مراقبة التصدٌر واالستٌراد والحجر الصحً النباتً من الدائرتٌن
التالٌتٌن:
 دائرة التصدٌر واالستٌراد. دائرة الحجر الصحً الزراعً.المادة  -62دائرة التصدٌر واالستٌراد:
تتولى دائرة التصدٌر واالستٌراد المهام التالٌة:
 وضع ومراقبة تنفٌذ الشروط الفنٌة والتقنٌة للمنتجات النباتٌة المعدة للتصدٌر وإعطاء شهاداتاالنطباق وإفادات المنشؤ ،وٌكون لها وحدات فً كل مركز من المراكز الجمركٌة.
 اقتراح أو تعدٌل ،الرسوم التً ٌتوجب استٌفاإها فً سبٌل حماٌة اإلنتاج الوطنً أو اقتراح الدعمالذي ٌجب تؤمٌنه تسهٌالًال لعملٌات التصدٌر واالستٌراد.
 مراقبة مراكز التوضٌب اآللٌة والٌدوٌة. تزوٌد رئاسة المصلحة بجمٌع المعلومات واإلحصاءات العائدة للمنتجات النباتٌة المصدرةوالمستوردة.
 سائر شإون التصدٌر واالستٌراد النباتً.المادة  -63دائرة الحجر الصحً الزراعً:
تتولى دائرة الحجر الصحً الزراعً المهام التالٌة:
 تطبٌق األنظمة والقوانٌن والشروط الفنٌة السارٌة المفعول المتعلقة بالحجر الصحً النباتً علىالصادرات والواردات النباتٌة الطازجة أو المصنعة أو المحولة ،وتطبٌق المراقبة اإلجبارٌة علٌها
فً مركزي المطار الدولً ومرفؤ بٌروت ،وفً كل مراكز الحجر الصحً النباتً.
 إعطاء الشهادات الصحٌة وفقا ًال لألنظمة المرعٌة اإلجراء مع مراعاة األنظمة اإلقلٌمٌة والدولٌةالمتعلقة بهذا الموضوع.
 تطوٌر تؤهٌل وتجهٌز هذه المراكز وتحسٌن وتفعٌل وسائل العمل فٌها. -سائر شإون الحجر الصحً النباتً.

مصلحة التوضيب والتبريد

المادة  -64تتولى مصلحة التوضٌب والتبرٌد شإون التوضٌب والتعبئة والتبرٌد لإلنتاج النباتً
ومراقبة المراكز الخاصة بهذه الشإون.
المادة  -65تتؤلف مصلحة التوضٌب والتبرٌد من الدائرتٌن التالٌتٌن:
 دائرة التوضٌب والتعبئة. دائرة التبرٌد.المادة  -66دائرة التوضٌب والتعبئة:
تتولى دائرة التوضٌب والتعبئة المهام التالٌة:
 وضع الشروط الفنٌة والمواصفات الواجب توفرها فً الفاكهة والخضار المعدة للتصدٌرواالستهالك المحلً والشروط القانونٌة الفنٌة الواجب توفرها فً مراكز التوضٌب الخاصة والعامة،
اآللٌة والٌدوٌة منها ،واست مار مراكز التوضٌب النموذجٌة المنشؤة أو التً قد تنشئها وزارة
الزراعة.
 مراقبة أعمال المراكز وكٌفٌة تعاملها وتعاطٌها مع المزارعٌن وأصحاب العالقة وتقٌدها بالقانون. وضع الشروط الفنٌة لعبوات والمواد واللوازم المستعملة لتوضٌب الفاكهة والخضار. مراقبة المناشر ومصانع هذه العبوات الخشبٌة والبالستٌكٌة والكرتونٌة وخالفها. سائر شإون التوضٌب والتعبئة.المادة  -67دائرة التبرٌد:
تتولى دائرة التبرٌد المهام التالٌة:
 تطبٌق األنظمة والشروط الفنٌة إلنشاء مستودعات التبرٌد ومخازن المنتجات النباتٌة. القٌام بالمراقبة اإلجبارٌة على مستودعات التبرٌد والخزن. تزوٌد رئاسة المصلحة بجمٌع المعلومات واإلحصاءات العائدة للمخزن فً مستودعات التبرٌد منإنتاج نباتً.
 اقتراح تعرفة للخزن المبرد للمنتجات النباتٌة وتعمٌمها قبل المواسم الزراعٌة ،باالشتراك معمم لٌن من أصحاب هذه المستودعات.
 -سائر شإون تبرٌد اإلنتاج النباتً.

الفصل الرابع  -مديرية الثروة الحيوانية

المادة  -68تتولى مدٌرٌة ال روة الحٌوانٌة المهام المحددة لها بموجب المادة  16من المرسوم
االشتراعً رقم  97تارٌخ .1983/9/16
المادة  -69تتؤلف مدٌرٌة ال روة الحٌوانٌة من:
 الدائرة اإلدارٌة. مصلحة اإلنتاج وتربٌة الحٌوان. مصلحة الصحة الحٌوانٌة. مصلحة االقتصاد والتصنٌع والتسوٌق. مصلحة مراقبة التصدٌر واالستٌراد والحجر الصحً.المادة  -70الدائرة اإلدارٌة:
تتولى الدائرة اإلدارٌة جمٌع المهام واألعمال القلمٌة والبرٌد والتحرٌر وشإون الموظفٌن العائدة
لمدٌرٌة ال روة الحٌوانٌة وغٌرها من الشإون اإلدارٌة التً تكلف بها ،وتنسق مع مصلحة الدٌوان
فً تؤمٌن مهامها ،وترتبط مباشرة بالمدٌر.

مصلحة اإلنتاج وتربية الحيوان

المادة  -71تتولى مصلحة اإلنتاج وتربٌة الحٌوان شإون التناسل والتربٌة واإلنتاج والتغذٌة
الحٌوانٌة وشإون الخٌول واألنظمة الخاصة بها.
المادة  -72تتؤلف مصلحة إنتاج وتربٌة الحٌوان من الدوائر التالٌة:
 دائرة التناسل وتربٌة الخٌل دائرة تربٌة وإنتاج الدواجن والطٌور دائرة تربٌة المجترات وانتاج االلبان واللحوم -دائرة التغذٌة الحٌوانٌة

المادة  -73دائرة التناسل وتربٌة الخٌل:
تتولى دائرة التناسل وتربٌة الخٌل المهام التالٌة:
 جمٌع األعمال اآلٌلة إلى ضمان وصفاء العروق الحٌوانٌة وتحسٌنها وجمٌع العملٌات الكفٌلة بإتماممراحل تناسلها ووقاٌتها من األمراض والعاهات.
 اإلشراف على أعمال النزو عند الخٌل والسفاد الطبٌعً عند المجترات وعملٌات التلقٌحاالصطناعً ونقل البوٌضات الملقحة وإك ارها.
 العناٌة بالخٌل العربٌة واختٌار أفضل السالالت المالئمة وتقٌٌم الكفاءات اإلنتاجٌة ووضعالسجالت الورا ٌة لضبط أنسابها واالهتمام بشإون الخٌل غٌر العربٌة والمستوردة للفروسٌة.
 سائر شإون التناسل والتلقٌح االصطناعً وتربٌة الخٌل.المادة  -74دائرة تربٌة وإنتاج الدواجن والطٌور:
تتولى دائرة تربٌة وإنتاج الدواجن والطٌور المهام التالٌة:
 العناٌة بالدواجن والطٌور على كافة أصنافها وأنواعها واالهتمام بتؤقلم الجدٌد منها وطرق إك ارهاوتحسٌن نسلها وطرق تربٌتها.
 وضع الشروط الفنٌة العائدة إلنشاء المسالخ ومراكز التوضٌب أو التحوٌل لمنتجات الدواجنوشروط توضٌبها ونقلها وحفظها وتبرٌدها وتصنٌعها وتسوٌقها وخزنها ومراقبة اعتمادها أو بٌعها
محلٌا ًال أو تصدٌرها.
 سائر شإون تربٌة وإنتاج الدواجن والبٌض والطٌور.المادة  -75دائرة تربٌة المجترات وإنتاج األلبان واللحوم:
تتولى دائرة تربٌة المجترات وإنتاج األلبان واللحوم المهام التالٌة:
 العناٌة بتربٌة المجترات وتحسٌن نسلها وانتقاء سالالتها واالهتمام بتغذٌتها بالتعاون والتنسٌق معالمصالح الزراعٌة المختصة.
 العمل على تحسٌن المنتجات الحٌوانٌة واللحوم ووضع المواصفات القٌاسٌة لها والتقٌد بها ،السٌما توضٌبها ونقلها وحفظها وتبرٌدها وتصنٌعها وتسوقها وخزنها ،ومراقبة اعتمادها.
 وضع المواصفات الفنٌة للحلٌب والمنتجات المشتقة منه ووضع الشروط الفنٌة والصحٌة لمراكزتحوٌل الحلٌب وتصنٌعه ومراقبتها بشكل دوري وتقدٌم المشورة الفنٌة لتحسٌن إنتاجها.
 سائر شإون المجترات وإنتاج الحلٌب.المادة  -76دائرة التغذٌة الحٌوانٌة:
تتولى دائرة التغذٌة الحٌوانٌة المهام التالٌة:
 درس إمكانٌات إنتاج المواد العلفٌة على اختالفها ،وتقدٌم كافة المساعدات للمراعً الطبٌعٌةلتؤمٌن أفضل سبل تغذٌة الحٌوانات وتوضٌب األعالف وخزنها ،والتنسٌق مع دائرة المحاصٌل
الحقلٌة فً مدٌرٌة ال روة الزراعٌة فً مجال إنتاج األعالف والعناٌة بها.

 اإلشراف على تركٌب األعالف المركزة وتقدٌم المشورة فً كٌفٌة تالفً أمراض سوء التغذٌةوفقدان العناصر األساسٌة من الغذاء.
 اإلسهام فً درس اقتصادٌات تغذٌة الحٌوان باالشتراك مع المراجع المختصة الرسمٌة والخاصة. -سائر شإون التغذٌة الحٌوانٌة.

مصلحة الصحة الحيوانية

المادة  -77تتولى مصلحة الصحة الحٌوانٌة شإون وقاٌة الحٌوان ومكافحة اآلفات الحٌوانٌة
واألمراض الحٌوانٌة المشتركة مع اإلنسان والصحة العامة البٌطرٌة ومراقبة المسالخ والتشخٌص
المخبري وفحص اللحوم ومراقبة المنتجات الحٌوانٌة.
المادة  -78تتؤلف مصلحة الصحة الحٌوانٌة من الدائرتٌن التالٌتٌن:
 دائرة وقاٌة الحٌوان. دائرة الصحة العامة البٌطرٌة.المادة  -79دائرة وقاٌة الحٌوان:
تتؤلف دائرة وقاٌة الحٌوان من القسمٌن التالٌٌن:
 قسم مكافحة األمراض المشتركة واآلفات الحٌوانٌة. قسم التشخٌص المخبري.المادة  -80قسم مكافحة األمراض المشتركة واآلفات الحٌوانٌة:
ٌتولى قسم مكافحة األمراض المشتركة واآلفات الحٌوانٌة المهام التالٌة:
 مواكبة انتشار األمراض الحٌوانٌة المشتركة بٌن اإلنسان والحٌوان واالستعانة بالمختبراتالالزمة لهذا األمر ،وبتنظٌم حمالت التحصٌن للوقاٌة منها ومكافحتها ومراقبة مدى فعالٌة اللقاحات
واألمصال واألدوٌة.
 درس ومتابعة انتشار األمراض المشتركة بٌن اإلنسان والحٌوان والتعاون مع األجهزة المختصةفً وزارة الصحة العامة ووزارة الشإون االجتماعٌة فً حمالت الوقاٌة منها.
 تؤمٌن اإلجراءات من أجل القضاء على مصادر هذه األمراض أو وسائل انتقالها. -سائر شإون مكافحة األمراض واآلفات الحٌوانٌة.

المادة  -81قسم التشخٌص المخبري:
ٌتولى قسم التشخٌص المخبري المهام التالٌة:
 فحص وتشخٌص األمراض واآلفات الحٌوانٌة على جمٌع أجناسها. وصف العالجات الالزمة لألمراض واآلفات الحٌوانٌة. سائر شإون التشخٌص المخبري.المادة  -82دائرة الصحة العامة البٌطرٌة:
تتؤلف دائرة الصحة العامة البٌطرٌة من القسمٌن التالٌٌن:
 قسم مراقبة المسالخ. قسم مراقبة المنتجات الحٌوانٌة.المادة  -83قسم مراقبة المسالخ:
ٌتولى قسم مراقبة المسالخ المهام التالٌة:
 مراقبة التقٌد بالشروط الفنٌة والصحٌة للمسالخ العامة والخاصة بالتعاون مع السلطات المختصة. سائر شإون المسالخ.المادة  -84قسم مراقبة المنتجات الحٌوانٌة:
ٌتولى قسم مراقبة المنتجات الحٌوانً المهام التالٌة:
 الرقابة على جمٌع مراكز إنتاج المشتقات الحٌوانٌة ،ومتابعة تطورها. تقدٌم المشورة الفنٌة من أجل تحسٌن المشتقات المذكورة أعاله ومدى تقٌدها بالقوانٌن واألنظمةوالشروط الفنٌة العائدة للصحة البٌطرٌة.
 -سائر شإون المنتجات الحٌوانٌة.

مصلحة اوقتصاد والتصنيع والتسويق

المادة  -85تتولى مصلحة االقتصاد والتصنٌع والتسوٌق شإون التصنٌع والتسوٌق للحوم
وللمنتوجات الحٌوانٌة ومشتقاتها وشروطها والمساعدة على تنمٌتها وتطوٌرها وتشجٌعها.

المادة  -86تتؤلف مصلحة االقتصاد والتصنٌع والتسوٌق من الدائرتٌن التالٌتٌن:
 دائرة االقتصاد الحٌوانً. دائرة التصنٌع والتسوٌق الحٌوانً.المادة  -87دائرة االقتصاد الحٌوانً:
تتولى دائرة االقتصاد الحٌوانً المهام التالٌة:
 إعداد مشارٌع القرارات المتعلقة بالشروط الفنٌة التً ٌجب التقٌد بها فً إنتاج وتصنٌع وتصنٌفوتوضٌب وحفظ وتوزٌع المنتجات الحٌوانٌة ومواد تغذٌة الحٌوانات باإلضافة إلى االقتراحات
الخاصة بالمواصفات والمقاٌٌس للمنتجات الحٌوانٌة ،وٌمكن االستعانة بالمإسسات العامة والخاصة
المعنٌة بهذا الحقل لهذه الغاٌة.
 مواكبة اإلحصاءات ووضع الدراسات العائدة لحاجة البالد من المنتجات الحٌوانٌة بحالتها الطبٌعٌةأو المحولة وتقدٌم المقترحات فً ضوء حماٌة إلنتاج الوطنً وحاجة األسواق االستهالكٌة واقتراح
البرامج المالئمة.
 سائر شإون االقتصاد الحٌوانً.المادة  -88دائرة التصنٌع والتسوٌق الحٌوانً:
تتولى دائرة التصنٌع والتسوٌق الحٌوانً المهام التالٌة:
 تقدٌم المشورة والمساعدات إلى الصناعات التً تهتم باإلنتاج الحٌوانً ،واإلشراف على مختلفالنشاطات الخاصة التً لها عالقة بتصنٌع وحفظ وتسوٌق المنتجات الحٌوانٌة واإلشراف على
المراكز النموذجٌة لتصنٌع وتحوٌل المنتجات الحٌوانٌة التً تنشئها الوزارة ،ومراقبة المإسسات
التً تعنً باإلنتاج الحٌوانً وتصنٌعه أو تحوٌله.
ًال
 مراقبة تسوٌق المواد الغذائٌة الناتجة من أصل حٌوانً منتجة محلٌا أو مستوردة ،ومطابقة هذهالمنتجات على المواصفات والشروط السارٌة المفعول ،ووضع الدراسات واالقتراحات اآلٌلة إلى
تحسٌن تسوٌقه داخل البالد أو خارجها.
 -سائر شإون التصنٌع والتسوٌق.

مصلحة مراقبة التصدير واوستيراد والحجر الصحي البيطري

المادة  -89تتولى مصلحة مراقبة التصدٌر واالستٌراد والحجر الصحً البٌطري شإون تطبٌق
األنظمة النافذة و الشروط الصحٌة والفنٌة على تصدٌر واستٌراد اللحوم والمنتوجات الحٌوانٌة
ومشتقاتها ،وتشرف مباشرة على العمل فً جمٌع المراكز الحدودٌة بالتنسٌق مع المصالح اإلقلٌمٌة.
المادة  -90تتؤلف مصلحة مراقبة التصدٌر واالستٌراد والحجر الصحً البٌطري من الدائرتٌن
التالٌتٌن:
 دائرة التصدٌر واالستٌراد. دائرة الحجر الصحً البٌطري.المادة  -91دائرة التصدٌر واالستٌراد:
تتولى دائرة التصدٌر واالستٌراد المهام التالٌة:
تنظٌم الشإون العائدة الستٌراد وتصدٌر الحٌوانات والمنتجات الحٌوانٌة واألعالف ومواد تغذٌة
الحٌوان ،واألدوٌة والعقاقٌر البٌطرٌة والمبٌدات الحشرٌة البٌطرٌة والمواد التً تضاف إلى
المنتجات الحٌوانٌة الغذائٌة عند تصنٌعها.
 تهتم بتطبٌق القوانٌن واألنظمة العائدة لهذا القطاع بما فٌه إلسهام فً إعطاء اإلجازات والرخصواقتراح ،أو تعدٌل ،الرسوم التً ٌتوجب استٌفاإها فً سبٌل حماٌة اإلنتاج الوطنً أو اقتراح الدعم
الذي ٌجب تؤمٌنه تسهٌالًال لعملٌات التصدٌر واالستٌراد.
 تزوٌد مصلحة اإلحصاء والدراسات االقتصادٌة بجمٌع المعلومات واإلحصاءات العائدة للمنتجاتالحٌوانٌة المصدرة والمستوردة.
 سائر شإون التصدٌر واالستٌراد.المادة  -92دائرة الحجر الصحً البٌطري:
تتولى دائرة الحجر الصحً البٌطري المهام التالٌة:
 تطبٌق األنظمة والقوانٌن والشروط الفنٌة السارٌة المفعول المتعلقة بالحجر الصحً علىالصادرات والواردات الحٌوانٌة الطازجة أو المصنعة أو المحولة ،وتطبٌق المراقبة اإلجبارٌة علٌها
فً مركزي المطار الدولً ومرفؤ بٌروت ،وفً كل مراكز الحجر الصحً البٌطري.
 إعطاء الشهادات الصحٌة وفقا ًال لألنظمة المرعٌة اإلجراء ،مع مراعاة األنظمة اإلقلٌمٌة والدولٌةالمتعلقة بهذا الموضوع.
 تطوٌر تؤهٌل وتجهٌز هذه المراكز وتحسٌن وتفعٌل وسائل العمل فٌها. -سائر شإون الحجر الصحً البٌطري.

الفصل الخامس  -مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية

المادة  -93تتولى مدٌرٌة التنمٌة الرٌفٌة المهام المحددة لها بموجب المادة  18من المرسوم
االشتراعً رقم  97تارٌخ .1983/9/16
المادة  -94تتؤلف مدٌرٌة التنمٌة الرٌفٌة وال روات الطبٌعٌة من:
 الدائرة اإلدارٌة. مصلحة األحراج وال روة الطبٌعٌة. مصلحة الهندسة الرٌفٌة. مصلحة الصناعات الزراعٌة.المادة  -95الدائرة اإلدارٌة:
تتولى الدائرة اإلدارٌة جمٌع المهام واألعمال القلمٌة والبرٌد والتحرٌر وشإون الموظفٌن العائدة
لمدٌرٌة التنمٌة الرٌفٌة وال روات الطبٌعٌة ،وغٌرها من المهام التً تكلف بها ،وتنسق مع مصلحة
الدٌوان فً تؤمٌن مهامه ،وترتبط مباشرة بالمدٌر.

مصلحة األحراج والثروة الطبيعية

المادة  -96تتولى مصلحة األحراج وال روة الطبٌعٌة شإون إنشاء الحدائق العامة وتشجٌر
وتزٌٌن حدائق األبنٌة الرسمٌة وأعمال التحرٌج فً جمٌع أراضً الدولة واألراضً المشاعٌة
والخاصة وتقدٌم المساعدات لتنفٌذ أعمال التحرٌج وصٌانة التربة ،وحفظ المٌاه واست مارها
واست مار األحراج األمٌرٌة المشاعٌة وصٌانتها وتحسٌن المراعً وتطبٌق قوانٌن الصٌد المائً
والبري والقٌام باألبحاث المتعلقة باألسماك وتنفٌذ األنظمة النافذة.
المادة  -97تتؤلف مصلحة األحراج وال روة الطبٌعٌة من الدوائر التالٌة:
 دائرة التحرٌج واالست مار. دائرة المراعً والحدائق العامة. -دائرة الصٌد البري والبحري.

المادة  -98دائرة التحرٌج واالست مار:
مع مراعاة أحكام القانون رقم  216تارٌخ ( 1993/4/2إنشاء وزارة البٌئة وتحدٌد مهامها
وصالحٌاتها).
تتولى هذه الدائرة ،باالشتراك مع رإساء الدوائر المركزٌة واإلقلٌمٌة المختصة ،القٌام بالمهام
التالٌة:
 وضع برنامج إعداد تحرٌج البالد وتنفٌذه. تؤمٌن إنتاج النصوب الحرجٌة الالزمة وتوزٌعها. تؤمٌن البذور الحرجٌة النقٌة وحفظها واستعمالها. وضع سجالت وملفات للمشارٌع واستعمال الوسائل الحدٌ ة. إنشاء محطات اختبار حرجٌة وتؤمٌن العمل واإلنتاج فٌها وتنفٌذ مهامها. درس أحسن وأوفر طرق العمل لزرع النصوب والبذور وإنتاجها. تنسٌق األعمال بٌن مختلف المناطق ومالحقة التنفٌذ. منع التعدٌات على المزروعات واألشجار والحقول واألحراج ومالحقة المعتدٌن لمعاقبتهم من قبلالمراجع المختصة.
 مسح األحراج وإحصاء موجوداتها. وضع مخطط تنسٌقً ٌرمً إلى تؤمٌن استمرارٌة الغابات. درس نمو واست مار الغابات. شق طرقات وممرات حرجٌة والقٌام بكافة األعمال الهندسٌة. وضع الخرائط الالزمة ورسمها وحفظها. مكافحة الحشرات واألمراض واآلفات الحرجٌة بالتعاون مع الدائرة المختصة فً مصلحة وقاٌةالنبات.
 وضع وتنفٌذ مخططات وبرامج للتنبٌه من اندالع الحرائق ووقاٌة األحراج من الحرائق وطرقمكافحتها ،بالتنسٌق والتعاون مع اإلدارات الرسمٌة المعنٌة وغٌرها.
 تطبٌق أحكام المرسوم رقم  6349تارٌخ ( 1961/3/16تنظٌم الفرقة الفنٌة لمراقبة األحراجوالصٌد واألسماك) فٌما خصها.
 سائر شإون التحرٌج واالست مار.المادة  -99دائرة المراعً والحدائق العامة :
تتولى دائرة المراعً والحدائق العامة باالشتراك مع الدوائر المركزٌة واإلقلٌمٌة المختصة القٌام
بالمهام التالٌة:
 مسح المراعً الطبٌعٌة وإحصاء النباتات واألزهار. إحصاء المواشً التً ترعى ضمن هذه المراعً وأنواعها وتحدٌد حمولة االست مار باالشتراك معدائرة تربٌة الحٌوان.
 وضع مخطط تنسٌقً لتحسٌن المراعً الطبٌعٌة وزٌادة اإلنتاج الحٌوانً ،وإدخال نباتات جدٌدةوحٌوانات مالئمة ،والعمل على استبدال الماعز األسود والحد من أضراره.

 حماٌة وتطوٌر وتنمٌة النباتات الطبٌة وطرق ووسائل است مارها ،وإحصائها ومسحها بالتنسٌق معدوائر التنمٌة الرٌفٌة وال روات الطبٌعٌة فً المصالح اإلقلٌمٌة ،والتعرٌف عن خصائص هذه
النباتات بالتنسٌق مع مصلحة التعلٌم واإلرشاد الزراعً وأقسام التعلٌم والتدرٌب واإلرشاد الزراعً
فً المصالح اإلقلٌمٌة والمراكز الزراعٌة.
 وضع خرائط نباتٌة ومجموعة عشبٌة باالشتراك مع الدوائر المعنٌة. تشجٌر الطرقات العامة واألوتوسترادات الدولٌة. إقامة حدائق حٌوانات باالشتراك مع الدوائر المختصة فً مصلحة إنتاج وتربٌة الحٌوان. إنشاء محمٌات طبٌعٌة ،وإعداد مشارٌع القوانٌن المالئمة لهذه المهمة.سائر شإون المراعً والحدائق العامة.
المادة  -100دائرة الصٌد المائً والبري:
تتولى دائرة الصٌد المائً والبري باالشتراك مع الدوائر المركزٌة واإلقلٌمٌة المختصة ،القٌام
بالمهام التالٌة:
 العناٌة بشإون الصٌد البحري والنهري والبري واألبحاث التطبٌقٌة المتعلقة بتربٌة األحٌاء المائٌةوإنشاء مراكز تعلٌمٌة وتدرٌبٌة فً هذه الحقول فً المناطق وفً معهد علوم البحار والصٌد فً
البترون التابع لوزارة الزراعة.
 إعطاء الرخص واإلجازات لصٌد األسماك البحرٌة واألحٌاء المائٌة. تحدٌث وإنشاء مرافئ الصٌد والمسامك باالشتراك ،وبواسطة الوحدات اإلقلٌمٌة المختصة،بالتنسٌق مع وزارة النقل * .راجع القانون رقم  247الصادر فً 2000/8/9فٌما ٌتعلق بإلغاء وزارة النقل
 العمل على تحسٌن أحوال صٌادي األسماك عن طرٌق إدخالهم ضمن تعاونٌات ونقابات لتوفٌرالضمانات الصحٌة واالجتماعٌة.
 تنظٌم الصٌد المائً وتحدٌد أوقات السماح والمنع ،وتحدٌد المناطق المحمٌة ،وتنظٌم جمعٌاتوأندٌة الغوص تحت الماء والصٌد المائً ،ومناطق الصٌد المحروسة ،بقرار من وزٌر الزراعة.
 االهتمام باألبحاث التطبٌقٌة وعلم األحٌاء المائٌة وتطوٌر أسالٌب صٌد األسماك وتحدٌ ه وتطبٌقالوسائل العلمٌة فً هذا الحقل ،وتدرٌب وتعلٌم أصول است مار المراكب والبواخر المتخصصة
بصٌد األسماك.
 إعداد برامج التدرٌب واإلرشاد وتنفٌذها بواسطة موظفً اإلرشاد والتدرٌب فً وحدات الدراساتوالتنسٌق.
 تفرٌخ األسماك المالئمة وتوزٌعها وإجراء تجارب واختبارات على األسماك المحلٌة والمدخلة،بواسطة الوحدات اإلقلٌمٌة المختصة.
 درس وسائل وطرق مسح الحٌوانات البرٌة من طٌور وطرائد صٌد ،وتكلٌف الوحدات اإلقلٌمٌةالمختصة أعمال التنفٌذ بالتنسٌق مع الوحدات المعنٌة ال سٌما وحدة الدراسات والتنسٌق.
 وضع مخطط عام للمحافظة على ال روة الحٌوانٌة البرٌة وتنظٌم طرق صٌدها بالتنسٌق مع وزارةالبٌئة
 تربٌة الطٌور وطرائد الصٌد وإجراء تجارب علٌها. السهر على تطبٌق قوانٌن وأنظمة ال روات الطبٌعٌة المائٌة والبرٌة وبصورة خاصة تطبٌقالمرسوم رقم  6349تارٌخ  ،1961/3/16فٌما خصها( ،تنظٌم الفرقة الفنٌة لمراقبة األحراج
والصٌد واألسماك).

سائر شإون الصٌد المائً والبري.

مصلحة الهندسة الريفية

المادة  -101تتولى مصلحة الهندسة الرٌفٌة شإون المشارٌع الرٌفٌة والري والمكننة الزراعٌة
وصٌانة السٌارات واآللٌات واآلالت الزراعٌة.
المادة  -102تتؤلف مصلحة الهندسة الرٌفٌة من الدائرتٌن التالٌتٌن:
 دائرة المشارٌع الرٌفٌة والري. دائرة التجهٌز والمكننة الزراعٌة.المادة  -103دائرة المشارٌع الرٌفٌة والري:
تتولى دائرة المشارٌع الرٌفٌة والري المهام التالٌة:
 شق الطرقات والبحٌرات والهندسة والري ،وتتولى تحضٌر مشارٌع تخطٌط الطرقات الزراعٌةوالحرجٌة كما تتولى هذه المهام بالنسبة للبحٌرات االصطناعٌة ومشارٌع الهندسة المدنٌة الرٌفٌة
ومشارٌع الري الصغٌرة ،بالتعاون مع المشروع األخضر ووزارة الموارد المائٌة والكهربائٌة.
 إعداد ومراقبة ونشر وتطوٌر وتحدٌث طرق وأسالٌب الري بهدف اإلفادة من موارد المٌاه لتؤمٌنزراعات منتجة.
 إدارة مشارٌع الري الصغٌرة والمتوسطة ضمن نطاق أعمال وزارة الزراعة. تؤمٌن ما ٌحتاجه قسم المشارٌع والهندسة من أعمال المسح ووضع الخرائط العائدة للمشارٌعوالهندسة الزراعٌة.
 سائر شإون المشارٌع الرٌفٌة والري.المادة  -104دائرة التجهٌز والمكننة الزراعٌة:
تتولى دائرة التجهٌز والمكننة الزراعٌة المهام التالٌة:
 اعمال و شإون اآللٌات والتجهٌزات اآللٌة والمكننة الزراعٌة والمرآب اقتراح القوانٌن واألنظمة الخاصة بالمكننة العائدة للقطاع الزراعً ودرس وتعمٌم استعمالاآللٌات والمعدات الزراعٌة الحدٌ ة.

 المساهمة فً أعمال إرشاد الموظفٌن والمزارعٌن وتوجٌههم نحو أفضل الطرق الستعمالالمعدات الزراعٌة.
 اإلشراف على إدارة وصٌانة السٌارات واآللٌات والمعدات الزراعٌة وأدوات المكافحة التابعةلجمٌع وحدات الوزارة.
 المساهمة فً وضع دفاتر الشروط الخاصة لتؤمٌن التجهٌزات والسٌارات واآللٌات واألدوات التًتحتاجها مختلف وحدات الوزارة.
 -سائر شإون التجهٌز والمكننة الزراعٌة.

مصلحة الصناعات الزراعية

المادة  -105تتولى مصلحة الصناعات الزراعٌة شإون الصناعات الغذائٌة النباتٌة والحٌوانٌة
وتنمٌتها ومراقبة تصنٌعها وتوضٌبها واالهتمام بشإون الغذاء والتغذٌة واقتراح سبل زٌادة إنتاج
المواد الغذائٌة وتخفٌف كلفة اإلنتاج والتصنٌع.
المادة  -106تتؤلف مصلحة الصناعات الزراعٌة من الدائرتٌن التالٌتٌن:
 دائرة التنمٌة ومراقبة الصناعات الغذائٌة. دائرة الغذاء والتغذٌة.المادة  -107دائرة التنمٌة ومراقبة الصناعات الغذائٌة:
تتولى دائرة التنمٌة ومراقبة الصناعات الغذائٌة المهام التالٌة:
 اقتراح البرامج والمشارٌع واألنظمة الخاصة بالصناعات الزراعٌة ،وتشجٌعها وتنمٌتها فًاألوساط الرٌفٌة وتشجٌع تنفٌذها.
 المراقبة الفنٌة على الصناعات الزراعٌة بالتعاون مع المراجع المسإولة فً وزارة الصناعةوالنفط (المدٌرٌة العامة للصناعة) ،بموجب نظام خاص ٌحدد بقرار مشترك ٌصدر عن وزٌري
الزراعة والصناعة والنفط.
 اقتراح أفضل الشروط الصحٌة والفنٌة لهذه الصناعات ،ال سٌما الصناعات الرٌفٌة والعائلٌةالزراعٌة.
 -سائر شإون تنمٌة الصناعات الغذائٌة وتطوٌرها ومراقبتها.

المادة  -108دائرة الغذاء والتغذٌة:
تتولى دائرة الغذاء والتغذٌة المهام التالٌة:
 اقتراح خطة واضحة لشإون الغذاء والتغذٌة باالعتماد على مسح شامل لمصادر المواد الغذائٌةوأوضاع االستهالك والتغذٌة والحالة الصحٌة واالجتماعٌة للمواطنٌن وتعتبر خطة الغذاء والتغذٌة
جزءاًال أساسٌا ًال من خطة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة الشاملة.
 التعاون مع مختلف الهٌئات واإلدارات المعنٌة بالغذاء والتغذٌة من أجل: زٌادة إنتاج المواد الغذائٌة الرئٌسٌة وتخفٌض كلفة اإلنتاج. اإلرشاد والتدرٌب على تحسٌن مستوى التغذٌة فً المناطق واألرٌاف واإلسهام فً تحسٌن أسالٌبالتدبٌر المنزلً عند المزارعٌن ،بالتنسٌق مع مصلحة التعلٌم واإلرشاد وبإشرافها.
 اإلسهام فً مشارٌع التغذٌة النموذجٌة. االشتراك فً النشاط اإلعالمً العائد لموضوع الغذاء والتغذٌة. اقتراح المواضٌع التً تتطلب بحو ا ًال علمٌة لحل مشاكل الغذاء والتغذٌة. اقتراح وتنفٌذ البرامج والمشارٌع والقوانٌن الخاصة بالغذاء والتغذٌة. رعاٌة المإسسات والجمعٌات العلمٌة والتجمعات التً تعنى بشإون الغذاء والتغذٌة. -سائر شإون الغذاء والتغذٌة.

الباب الثاني  -المصالح اإلقليمية

المادة  -109تتم ل وزارة الزراعة فً كل محافظة ،باست ناء محافظة بٌروت ،بمصلحة إقلٌمٌة
تتولى تنفٌذ المهام المناطة بها بموجب المرسوم االشتراعً رقم  97تارٌخ  1983/9/16وبموجب
هذا المرسوم.
المادة  -110تتؤلف كل مصلحة إقلٌمٌة من الوحدات التالٌة:
 القسم اإلداري. دائرة الدراسات والتنسٌق. دائرة ال روة الزراعٌة. دائرة ال روة الحٌوانٌة. دائرة التنمٌة الرٌفٌة وال روات الطبٌعٌة. -مراكز زراعٌة فً كل قضاء.

المادة  -111القسم اإلداري:
ٌتولى القسم اإلداري شإون الموظفٌن واللوازم والمراجعات والشكاوى ضمن نطاق المصلحة
اإلقلٌمٌة باإلضافة إلى األعمال القلمٌة والتحرٌر واالستكتاب وأعمال مستودع المصلحة والمرآب
وأعمال المحاسبة ومسك الحسابات.
 سائر الشإون اإلدارٌة.المادة  -112دائرة الدراسات والتنسٌق:
تتولى دائرة الدراسات والتنسٌق المهام التالٌة:
 اإلسهام مع اإلدارات والمإسسات الرسمٌة والخاصة المعنٌة ضمن إطار المصلحة اإلقلٌمٌة ،فًجمٌع المعلومات واإلحصاءات الزراعٌة الداخلٌة بمختلف فروعها النباتٌة والحٌوانٌة وال روات
الطبٌعٌة.
 اقتراح الخطط الزراعٌة لفروع اإلنتاج الزراعً والحٌوانً فً إطار الخطة الزراعٌة الشاملةالموضوعة من قبل الوزارة ،وتزوٌد مصلحة التخطٌط والتو ٌق المركزٌة بالتقارٌر والدراسات
واإلحصاءات والتصورات واإلشراف على المكتبة الزراعٌة الفرعٌة وتجهٌزاتها ومعداتها
ومحتوٌاتها.
 اقتراح مشارٌع الخطط اإلنمائٌة وبرامج العمل لتحدٌد األهداف السنوٌة ومتابعة تنفٌذ هذه البرامجضمن نطاق عمل المصلحة اإلقلٌمٌة وإعداد تقرٌر سنوي.
 التزود من وحدات األبحاث العلمٌة الزراعٌة بآخر المعلومات واالختٌارات والتجارب واستٌعابهاوالتدرب علٌها ،وتزوٌد المراكز الزراعٌة بها وتدرٌب موظفً هذه المراكز علٌها.
 تؤمٌن إدارة المدارس الزراعٌة الرسمٌة وأعمال التدرٌس والتدرٌب النظري والعملً ،والتدرٌبالمهنً الزراعً.
 تنفٌذ البرامج اإلرشادٌة الموضوعة من الوحدات المركزٌة ،واألعمال اإلعالمٌة وتوزٌعالمعلومات والمطبوعات والمنشورات وغٌرها.
 تحضٌر المواد اإلرشادٌة التً تكلف بها ،وتنظٌم العمل اإلرشادي والتوجٌهً إلرشاد المزارعٌنوتوجٌههم إلى أفضل وسائل اإلنتاج وتحسٌن العمل الزراعً الرٌفً والعائلً واإلدارة المزرعٌة.
 سائر الشإون المختصة بالدراسات والتنسٌق.المادة  -113دائرة ال روة الزراعٌة:
تتولى دائرة ال روة الزراعٌة المهام التالٌة:
 تنفٌذ أعمال مكافحة األمراض والحشرات واآلفات الزراعٌة وتوزٌع المساعدات المتوفرة والقٌامبمراقبة المشاتل الخاصة وتطبٌق األنظمة العائدة لها ،وتنفٌذ مهام دائرة الصٌدلة النباتٌة الخاصة
باألسمدة الكٌماوٌة واألدوٌة الزراعٌة.
 تنفٌذ البرامج واألعمال الموضوعة من قبل الوحدات المركزٌة والمتعلقة بالعناٌة باإلنتاج النباتًوالمحاصٌل الحقلٌة وإنتاج وتؤصٌل شتول التوت وبٌوض دودة الحرٌر ،وكذلك إبداء الرأي بطلبات
الترخٌص للسٌارات بنقل اإلنتاج والمواد.

 تنفٌذ برامج عمل االستٌراد والتصدٌر والحجر الصحً الزراعً وفقا ًال للتعلٌمات الصادرة عنالمصلحة المركزٌة وتطبٌق األنظمة والقوانٌن والنصوص المرعٌة المتعلقة باالستٌراد والتصدٌر
والحجر الصحً واقتراح المشارٌع المالئمة.
 تنفٌذ برامج العمل الموضوعة من قبل المصلحة المركزٌة لتطبٌق القوانٌن واألنظمة والنصوصالمرعٌة اإلجراء والمتعلقة بالتوضٌب والمشاغل والتبرٌد والتعبئة واإلحصاء والتسوٌق.
 تنفٌذ برامج العمل الموضوعة من قبل المصلحة اإلقلٌمٌة والعائدة لمهام ال روة الزراعٌة. سائر الشإون المختصة بال روة الزراعٌة.المادة  -114دائرة ال روة الحٌوانٌة:
تتولى دائرة ال روة الحٌوانٌة المهام التالٌة:
 تنفٌذ المهام المحددة لدائرتً االقتصاد الحٌوانً والتصنٌع والتسوٌق وفقا ًال للتعلٌمات الصادرة عنالمصلحة المركزٌة وتطبٌق القوانٌن واألنظمة والنصوص المتعلقة بهذه المهام.
 تنفٌذ المهام المحددة لدائرتً التصدٌر واالستٌراد والحجر الصحً البٌطري وفقا ًال للتعملٌاتالصادرة عن المصلحة المركزٌة ،وتطبٌق القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات المتعلقة بهذه المهام.
 سائر الشإون المختصة «بال روة الحٌوانٌة».المادة  -115دائرة التنمٌة الرٌفٌة وال روات الطبٌعٌة:
تتولى دائرة التنمٌة الرٌفٌة وال روات الطبٌعٌة المهام التالٌة:
ًال
 تنفٌذ برامج عمل دوائر األحراج والمراعً والحدائق العامة وفقا للتعملٌات الصادرة عنالمصلحة المركزٌة ،وتطبٌق األنظمة والقوانٌن والنصوص المرعٌة اإلجراء ال سٌما القوانٌن
المتعلقة بالغابات والمراعً ،وتطوٌر وحماٌة وتنمٌة النباتات الطبٌة.
 تنفٌذ المهام المحددة لها فً دائرة الصٌد المركزٌة وتطبٌق األنظمة والقوانٌن والنصوصالمرعٌة ،ال سٌما قوانٌن الصٌد وحماٌة ال روات الطبٌعٌة والزراعٌة والحٌوانٌة والطٌور النافعة.
 تنفٌذ برامج العمل وفقا ًال للتعلٌمات الصادرة عن المصلحة المركزٌة وخاصة المتعلقة بتشكٌلاللجان وبإنشاء مراكز مراقبة اإلنذار المبكر من اندالع الحرائق والمساعدات فً مكافحتها وتنفٌذ
أعمال التنسٌق مع اإلدارات الرسمٌة المحلٌة والجمعٌات والمدارس والمتطوعٌن المحلٌٌن لهذه
الغاٌة ولغاٌات التحرٌج العام.
ًال
 تنفٌذ المهام وبرامج العمل وفقا للتعلٌمات الصادرة عن مصلحة الهندسة الرٌفٌة المركزٌة فٌماخص تنفٌذ المشارٌع العائدة لدوائر المصلحة ،والمشاتل الحرجٌة.
 تنفٌذ المهام وبرامج العمل وفقا ًال للتعلٌمات الصادرة عن مصلحة الصناعات الزراعٌة المركزٌةوالعمل على تشجٌع الصناعات الزراعٌة الرٌفٌة وتنمٌتها.
 تطبٌق أحكام المرسوم رقم  6349تارٌخ .1961/3/16 سائر الشإون المختصة «بالتنمٌة الرٌفٌة وال روات الطبٌعٌة».المادة  -116المراكز الزراعٌة:
تتولى المراكز الزراعٌة فً األقضٌة ،بإشراف رئٌس المصلحة اإلقلٌمٌة ،المهام التالٌة:

 تؤمٌن المشورة الفنٌة والعملٌة للمزارعٌن والمربٌن بواسطة اإلرشاد وفقا ًال لبرنامج متكامل تضعهدائرة اإلرشاد الزراعً ووحدة األبحاث العلمٌة الزراعٌة المختصة.
 توجٌه المزارعٌن بمختلف الوسائل إلى زراعة أفضل األنواع التً تالئم مختلف المناخاتواألتربة لالستهالك أو التصنٌع أو التصدٌر ،بالتنسٌق مع وحدة األبحاث العلمٌة ،والعناٌة بالنباتات
الطبٌة فً هذا المجال وحسن استغاللها وتنمٌتها وتطوٌرها وحماٌتها والتعرٌف عن خصائصها.
 مساعدة المزارعٌن والمربٌن فً تحدٌد األمراض والحشرات واآلفات التً تصٌب المزروعات أوالحٌوانات الداجنة وطرق مكافحتها.
ًال
 القٌام بؤعمال اإلحصاءات الزراعٌة وفقا للتعلٌمات الصادرة من الدائرة المركزٌة والمساهمة فًالتعداد الزراعً الذي تقوم به هذه الدائرة.
 مساعدة المزارعٌن وأصحاب المزارع على تحسٌن إدارة مزارعهم وزراعاتهم بمختلف أنواعهاوفروعها لتحسٌن اإلنتاج ووفرته وتحسٌن اقتصادهم ،وعلى رفع مستوى المزارع وابن الرٌف
وصاحب المزرعة من النواحً الزراعٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة بالتنسٌق والتعاون مع اإلدارات
الرسمٌة المختصة.
 تزوٌد المصلحة اإلقلٌمٌة الزراعٌة بما تحتاجه من معلومات ووضع التقارٌر الدورٌة عن أعمالالمركز الزراعً.
 سائر شإون اإلرشاد واإلحصاء.المادة ٌ -117مكن إنشاء مراكز زراعٌة جدٌدة ،كما ٌمكن أن تحدد طبٌعة عمل أي مركز
زراعً والنوعٌة الفنٌة لموظفٌه ،بقرار من وزٌر الزراعة بناء على اقتراح مدٌر الدراسات
والتنسٌق وموافقة هٌئة التنسٌق والتخطٌط ،على أن تعتمد فً ذلك طبٌعة المنطقة لجهة نوعٌة
إنتاجها أو حاجتها إلى مراكز إضافٌة.

ثانياًال -هيئة التنسيق والتخطيط

المادة  -118تنشؤ فً وزارة الزراعة هٌئة التنسٌق والتخطٌط ،وتتولى المهام المحددة لها
بموجب المادة  6من المرسوم االشتراعً رقم  97تارٌخ  1983/9/16وهً المهام التالٌة:
 درس الخطط الطوٌلة والمتوسطة األمد وبرامج العمل التً تنتج عنها وتحدٌد األهداف السنوٌةلإلدارات الزراعٌة.
 إقرار نظام محاسبة تحلٌلٌة لتقوٌم اإلنتاجٌة فً كل وحدة من وحدات الوزارة. تنسٌق األعمال بٌن مختلف وحدات الوزارة والسعً لتؤمٌن وسائل التنفٌذ. توجٌه الفعالٌات الزراعٌة فً القطاع الخاص ضمن حدود السٌاسة الزراعٌة وأهدافها العامة. -إعداد دورات تدرٌبٌة مهنٌة ضمن إطار خطة كاملة إلعادة تؤهٌل العنصر البشري فً الوزارة.

 التنسٌق بٌن أجهزة الوزارة واألجهزة الرسمٌة األخرى.المادة  -119تتؤلف هٌئة التنسٌق والتخطٌط من:
رئٌسا ًال
وزٌر الزراعة
ًال
نائبا للرئٌس
مدٌر عام الوزارة
أعضاء
المدراء ورئٌس مصلحة الدٌوان فً الوزارة
المادة  -120تجتمع هٌئة التنسٌق والتخطٌط مرة كل شهر بناء على دعوة من رئٌسها أو من
نائبه ،وٌإمن رئٌس الدائرة اإلدارٌة فً مصلحة الدٌوان مهام أمانة سر هذه الهٌئة.

ثالثاًال -المجلس الزراعي األعلى

المادة ٌ -121نشؤ فً وزارة الزراعة مجلس استشاري ٌدعى المجلس الزراعً األعلى وٌولى
المهام المناطة به بموجب المادة  9من المرسوم االشتراعً رقم  97تارٌخ .1983/9/16
المادة ٌ -122تؤلف المجلس الزراعً األعلى من:
وزٌر الزراعة
مدٌر عام الوزارة
عمٌد كلٌة الزراعة فً الجامعة اللبنانٌة
مدٌر عام التعاونٌات
مدٌر عام المصرف الوطنً لإلنماء الزراعً
مم ل عن غرف التجارة والصناعة والزراعة ٌعٌنه الوزٌر
ال ة أعضاء ٌم لون المزارعٌن وٌعٌنون بقرار من الوزٌر

رئٌسا ًال
نائبا ًال للرئٌس
عضواًال
عضواًال
عضواًال
عضواًال
أعضاء

المادة ٌ -123عٌن اعضاء المجلس الزراعً األعلى بقرار من وزٌر الزراعة لمدة الث سنوات
وٌمكن تعٌٌنهم مرة بعد مرة ،وإذا تغٌر أحد األعضاء ألسباب طارئة ٌعٌن البدٌل عنه بالطرٌقة ذاتها
خالل مهلة شهرٌن على األك ر من تارٌخ الغٌاب الدائم مهما كانت أسباب هذا الغٌاب .وٌعتبر غائبا ًال

بصورة دائمة كل من ٌتغٌب دون عذر مشروع ال ة اجتماعات متتالٌة ،أو المرٌض غٌر القابل
للشفاء أو المتوفً أو المستقٌل.
المادة ٌ -124جتمع المجلس الزراعً األعلى مرة على األقل كل شهرٌن بناء على دعوة من
رئٌسه كما ٌعقد اجتماعات إضافٌة بناء لطلب الرئٌس أو لث األعضاء الذٌن ٌتؤلف منهم هذا
المجلس.
ٌإمن أمانة سر المجلس رئٌس مصلحة اإلحصاء والدراسات االقتصادٌة فً المدٌرٌة العامة لوزارة
الزراعة.
المادة  -125تعرض على المجلس الزراعً األعلى إلبداء الرأي ،القضاٌا التالٌة:
 مشارٌع خطط التنمٌة الزراعٌة واولوٌاتها برامج األعمال المقترحة من قبل أجهزة الوزارة والمنب قة عن خطط التنمٌة. المشارٌع التً ٌعرضها علٌه وزٌر الزراعة.المادة  -126توضع برامج العمل الزراعً القصٌرة األمد فً المصالح اإلقلٌمٌة باالتفاق مع
المصالح المركزٌة المختصة ،وبعد استطالع رأي هٌئة التنسٌق والتخطٌط وتنفٌذ هذه البرامج
بإشراف رئٌس المصلحة اإلقلٌمٌة.
المادة  -127صنف فً وظٌفة طبٌب بٌطري أو مهندس زراعً فً مالك وزارة الزراعة،
الجامعٌون المستخدمون فً الفئة ال ال ة فً مالك مكتب اإلنتاج الحٌوانً ،المدموج فً المالك الدائم
لوزارة الزراعة بموجب المادة الخامسة من المرسوم االشتراعً رقم  97تارٌخ ،1983/9/16
شرط توفر شروط التعٌٌن إلحدى هاتٌن الوظٌفتٌن باست ناء شرطً السن والمباراة.
المادة -128ألغً نص المادة  128من المرسوم رقم  5246تارٌخ  1994/6/20بموجب
المرسوم النافذ حكما رقم  386تارٌخ 2007/6/11
نص المادة  128من المرسوم رقم  5246تارٌخ  1994/6/20قبل الغائها بموجب المرسوم النافذ حكما رقم  386تارٌخ
2007/6/11
تبقى المدارس الزراعٌة خاضعة ألحكام المرسوم رقم  2830تارٌخ  23نٌسان  ،1993والمالك المحدد بموجبه ،وٌمكن
لوزٌر الزراعة النقل من هذا المالك إلى المالك الخاص بوزارة الزراعة وبالعكس ،بعد موافقة مجلس الخدمة المدنٌة.

المادة

ٌ -129حدد مالك وزارة الزراعة بموجب الجدول رقم  1الملحق بهذا المرسوم.

المادة  -130تحدد شروط التعٌٌن الخاصة ببعض الوظائف الفنٌة فً وزارة الزراعة بموجب
الجدول رقم  2الملحق بهذا المرسوم.
المادة  -131تحدد سلسلة رتب ورواتب الوظائف الفنٌة فً وزارة الزراعة بموجب الجدول رقم
 3الملحق بهذا المرسوم.

المادة

 -132تلغى جمٌع النصوص المخالفة ألحكام هذا المرسوم أو التً ال تتفق مع مضمونه.

المادة

ٌ -133نشر هذا المرسوم وٌبلغ حٌث تدعو الحاجة.
بعبدا فً  20حزٌران 1994
اإلمضاء :إلٌاس الهراوي

صدر عن رئٌس الجمهورٌة
رئٌس مجلس الوزراء
اإلمضاء :رفٌق الحرٌري
وزٌر الزراعة
اإلمضاء :عادل قرطاس
وزٌر المالٌة
اإلمضاء :رفٌق الحرٌري

جداول ملحقة

جدول رقم 1
الملحق بالمرسوم رقم  5346تارٌخ 1994/6/20
معدل وفقا للمرسوم رقم  8230تارٌخ 1996/4/2
تحدٌد مالك وزارة الزراعة
معدل وفقا للمرسوم رقم  7115تارٌخ (2011/12/5راجع الجرٌدة الرسمٌة عدد  58تارٌخ
* )2011/12/5جدول رقم واحد  -الباب ال انً
المصالح الزراعٌة اإلقلٌمٌة  -بند 6

الفئات
الخامسة
الرابعة
ال ال ة
ال انٌة
األولى
_______________________________________________________
_____
المدٌرٌة العامة:
مدٌر عام
- - - - - 1
محرر أو
- 1
 -كاتب -أمٌن سر
حاجب
1
1
1
- - 1
_______________________________________________________
_____
الفصل األول
مصلحة الدٌوان
الفئات
األولى ال انٌة ال ال ة الرابعة الخامسة
رئٌس مصلحة الدٌوان
----1
حاجب
-2
--2
--1
الدائرة اإلدارٌة:
رئٌس الدائرة
---1
محرر أو كاتب
--5
-مستكتب
--5
-سائق سٌارة
-9
--سائق دراجة نارٌة
-1
--خادم
-5
-15 10
1
الفئات
األولى ال انٌة ال ال ة الرابعة الخامسة
قسم الموظفٌن واللوازم
رئٌس قسم
---1
محاسب مواد
--1
-محرر أو كاتب
--7
-أمٌن مستودع
--1
-خادم
-1
--1
9
1
قسم اللوازم والمستودع العام

---1

------

--1
--2
3

----

3
22

-1
1
17

---1
---1
--2
--6
2

-1

8

-1
2

رئٌس قسم
محاسب
محرر أو كاتب
خادم
مجموع الدائرة
دائرة المحاسبة:
رئٌس دائرة
رئٌس قسم
محاسب
محرر أو كاتب
حاجب
مجموع الدائرة
دائرة القضاٌا:

رئٌس دائرة
---1
مجاز فً الحقوق
---1
مجموع الدائرة
--2
دائرة العالقات العامة واإلعالم:
رئٌس دائرة
---1
مجاز فً االقتصاد أو العلوم االجتماعٌة
---1
محرر
--1
مجموع الدائرة
-1
2
 60 = 19 31مجموع المصلحة
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الفصل ال انً
مدٌرٌة الدراسات والتنسٌق

الفئات
األولى ال انٌة ال ال ة الرابعة الخامسة
مدٌر الدراسات والتنسٌق
----1
الدائرة اإلدارٌة
رئٌس الدائرة
---1
محرر أو كاتب
--2
-مستكتب
--3
-سائق سٌارة
-3
--حاجب
-5
--مجموع الدائرة
8
5
1
مصلحة اإلحصاءات والدراسات:
رئٌس مصلحة
----1

--

--1
-1

-1

محرر

---1
---1
---1

---

3

--

--2
--2
-4

---1
---1
1

2
5

--1
-1
-6

----1
-1

-----1

---

1

------

--1
--1
-2

---1
---2
--2
--1
--2
--1
1

3
4

6
8

----1
--1
-1

--1
-

---1

-1
1
2

دائرة اإلحصاء والتحلٌل االقتصادي:
رئٌس دائرة
مهندس معلوماتٌة
مهندس زراعً
محرر و كاتب
مساعد فنً زراعً
مجموع الدائرة
دائرة الدراسات االقتصادٌة
رئٌس دائرة
مجاز فً الحقوق واالقتصاد
مساعد فنً زراعً
مجموع الدائرة
مجموع المصلحة
مصلحة التخطٌط والتو ٌق:
رئٌس مصلحة
حاجب
دائرة التخطٌط:
رئٌس دائرة
محرر أو كاتب
مساعد فنً زراعً أو بٌطري
مجموع الدائرة
دائرة التو ٌق والمعلوماتٌة:
رئٌس دائرة
أخصائً معلوماتٌة
مبرمج معاون
مدقق
مدخل معلومات
محرر أو كاتب
حاجب
مجموع الدائرة
مجموع المصلحة
مصلحة البرامج والمشارٌع اإلنمائٌة
رئٌس مصلحة
محرر أو كاتب
دائرة البرامج:
رئٌس دائرة

--

---1
2

--

مهندس زراعً
إحصائً
مجموع الدائرة
دائرة المشارٌع اإلنمائٌة:
رئٌس دائرة
مترجم
مساعد فنً زراعً
مجموع الدائرة
مصلحة التعلٌم واإلرشاد الزراعً:
رئٌس مصلحة
محرر أو كاتب

--1
-1

---1
---1
2

--1
-1

----1
--1
--1

--1

دائرة التعلٌم والتدرٌب الزراعً:
رئٌس دائرة
مساعد فنً زراعً
قسم التعلٌم الزراعً:
رئٌس قسم
مساعد فنً زراعً

---1
-----

--1
---1
1

قسم التدرٌب الزراعً:
رئٌس قسم
مساعد فنً
فنً مهنً

---1
1
3

--

---1

------

---1

---

--1
-1
--1
- 1
-2
-4
--1
--1
--1
--1

1

3

---1
---1
--2
--1

-1
1

مجموع الدائرة
دائرة اإلرشاد الزراعً والمكتبة:
رئٌس دائرة
محرر أو كاتب
قسم البرامج:
رئٌس قسم
محرر أو كاتب
مساعد فنً زراعً أو بٌطري
فنً مهنً
خادم
قسم المنشورات والمكتبة:
رئٌس قسم
أمٌن مكتبة
محرر أو كاتب
مساعد فنً زراعً أو بٌطري

--1
5

4
7
21

7
12
34

خادم
-1
مجموع الدائرة
2
مجموع المصلحة
2
 72 = 12مجموع المدٌرٌة
الفصل ال الث
مدٌرٌة ال روة الزراعٌة:

الفئات
األولى ال انٌة ال ال ة الرابعة الخامسة
مدٌر مهندس زراعً
----1
---1
الدائرة اإلدارٌة:
رئٌس دائرة
---1
محرر أو كاتب
--1
-مستكتب
--2
-سائق
-2
--حاجب
-3
--مجموع الدائرة
5
3
1
مصلحة وقاٌة النبات:
رئٌس مصلحة
----1
---1
دائرة وقاٌة المزروعات:
رئٌس دائرة
---1
مهندس زراعً (أمراض نباتٌة)
---1
مهندس زراعً (حشرات)
---1
مساعد فنً زراعً
--3
-محرر أو كاتب
--1
--4
3
دائرة الصٌدلة النباتٌة:
رئٌس دائرة
---1
محرر أو كاتب
--1
--1
1
قسم المراقبة:
رئٌس قسم
---1
مساعد فنً زراعً
--2
--2
1
قسم مختبرات الصٌدلة النباتٌة:
رئٌس قسم
---1
-

---1

-----

--2
-2

1

2
4
7

4
7
11

----1
---1
-------

---1
1

--1
-1

---1
---6
7

--1
--6
-7

---1
1

--2
-2

---1
1

--2
-2

---1
1
11

--

4

-

---1

--2
-2
- 14

---1
---3
--3
-3

-1
1
1
1

مهندس كٌمٌائً
مساعد فنً زراعً
محضر مخبري
خادم
مجموع الدائرة
مجموع المصلحة
مصلحة البستنة والمحاصٌل الحقلٌة:
رئٌس مصلحة
دائرة البستنة:
رئٌس دائرة
محرر أو كاتب
قسم األشجار الم مرة:
رئٌس دائرة
مهندس زراعً
محرر أو كاتب
مساعد فنً زراعً
قسم الخضراوات:
رئٌس قسم
مساعد فنً زراعً
قسم الزراعات المحمٌة:
رئٌس قسم
مساعد فنً زراعً
قسم تربٌة النحل:
رئٌس قسم
مساعد فنً زراعً
مجموع الدائرة
دائرة المحاصٌل الحقلٌة:
رئٌس دائرة
مهندس زراعً (حبوب بقولٌات ،زراعة األعالف)
مساعد فنً زراعً
مجموع الدائرة
دائرة الحرٌر:
رئٌس دائرة

---2
---1

---------

--2
-1
--1
--1
4

--

5

---1
1

1
20

--3
-3
5 25

----1
---1
---

---1
1

---

--1
--2
-3

---1

1

1
2

--1
--2
-3
-6

والزراعً:
----1
---1
----

-1
-4
5

دائرة االقتصاد النباتً:
رئٌس دائرة
محرر أو كاتب
مساعد فنً زراعً
دائرة التسوٌق النباتً:
رئٌس دائرة
محرر أو كاتب
مساعد فنً زراعً
مجموع المصلحة
مصلحة مراقبة التصدٌر واالستٌراد والحجر الصحً
رئٌس مصلحة

---1
1

مهندس زراعً (للتوت وإنتاج الفٌالج)
مهندس صناعً
مساعد فنً زراعً
فنً مهنً ) (B.T.مخرطة
فنً مهنً ) (B.Tكهرباء
مٌكانٌكً
سائق
حارس مبنى
مجموع الدائرة
دائرة المشاتل ونباتات الزٌنة واألزهار:
رئٌس دائرة
مساعد فنً زراعً
مجموع الدائرة
مجموع المصلحة
مصلحة االقتصاد والتسوٌق النباتً:
رئٌس مصلحة

--1
--2
-3

---1
--1

دائرة التصدٌر واالستٌراد:
رئٌس دائرة
محرر أو كاتب
مساعد فنً زراعً
مجموع الدائرة
دائرة الحجر الصحً الزراعً:
رئٌس دائرة
مساعد فنً زراعً

-

1

-----

---1

-----

---1

-1
--1
--3
-1
--1
--4

1

3
4

10
13

----1
---1
---1

---

1
---1

--1
6

1
2
36

-1
--2
-3

-1
1
2

مركز المطار:
مهندس زراعً (رئٌس مركز)
محرر أو كاتب
مساعد فنً زراعً
خادم
مركز المرفؤ:
مهندس زراعً (رئٌس مركز)
محرر أو كاتب
مساعد فنً زراعً
خادم
مجموع الدائرة
مجموع المصلحة
مصلحة التوضٌب والتبرٌد:
رئٌس مصلحة
دائرة التوضٌب والتعبئة:
رئٌس دائرة
محرر أو كاتب
مساعد فنً زراعً
دائرة التبرٌد:
رئٌس دائرة
محرر أو كاتب
مساعد فنً زراعً

--1
--1
-2
مجموع المصلحة
-5
 118 = 13 63مجموع المدٌرٌة
الفصل الرابع
مدٌرٌة ال روة الحٌوانٌة

الفئات
األولى ال انٌة ال ال ة الرابعة الخامسة
مدٌر (طبٌب بٌطري)
----1
---1
الدائرة اإلدارٌة:
رئٌس دائرة
---1
محرر أو كاتب
--2
--

-----غذائٌة)

--2
1

4

مصلحة إنتاج وتربٌة الحٌوان:
رئٌس مصلحة
طبٌب بٌطري
طبٌب بٌطري (اختصاصً جلود ومنتجات حٌوانٌة غٌر

----1
---1
---1
1

حٌوانات)
-----

--2
دائرة التناسل وتربٌة الخٌل:
رئٌس دائرة (طبٌب بٌطري)
طبٌب بٌطري ( او مهندس زراعً اختصاصً تربٌة

---1
---2

3

--2
--1
-3

---1
---1
2

حٌوان)
---

--2
--1
-3

2

--2
--1
-3

---1
---1

1

2
11

----1
---1

مساعد فنً بٌطري
محرر أو كاتب
دائرة تربٌة وإنتاج الدواجن والطٌور:
رئٌس دائرة
طبٌب بٌطري
مساعد فنً بٌطري
محرر أو كاتب
دائرة تربٌة المجترات وإنتاج األلبان واللحوم:
رئٌس دائرة
طبٌب بٌطري (أو مهندس زراعً اختصاصً تربٌة

---1
---1

---

-3
-1
4

مستكتب
حاجب
سائق

--2
--1
-3
- 12

مساعد فنً بٌطري
محرر أو كاتب
دائرة التغذٌة الحٌوانٌة:
رئٌس دائرة
طبٌب بٌطري
مساعد فنً بٌطري
محرر أو كاتب
مجموع المصلحة
مصلحة الصحة الحٌوانٌة:
رئٌس مصلحة

--

---1
1

---

--1
-1

قسم مكافحة األمراض المشتركة واآلفات الحٌوانٌة:
رئٌس قسم
مساعد فنً بٌطري
محرر أو كاتب

---1
1

-----

--2
--1
-3

---1
-2
--1
1
3

--

3
7

-1
1
1

---1
1

---

--1
-1

---1
1

---

--2
--1
-3

---1

1

1
3
6

--2
--1
-3
1
7
1 14

----1
---1
---

دائرة وقاٌة الحٌوان:
رئٌس دائرة
محرر أو كاتب

---1
1

--3
--1
-4

قسم التشخٌص المخبري:
رئٌس قسم
مساعد فنً مخبري
محرر أو كاتب
خادم
مجموع الدائرة
دائرة الصحة العامة البٌطرٌة:
رئٌس دائرة
محرر أو كاتب
قسم مراقبة المسالخ:
رئٌس قسم
مساعد فنً بٌطري
محرر أو كاتب
قسم مراقبة المنتجات الحٌوانٌة:
رئٌس قسم
مساعد فنً بٌطري
محرر أو كاتب
مجموع الدائرة
مجموع المصلحة
مصلحة االقتصاد والتصنٌع والتسوٌق الحٌوانً:
رئٌس مصلحة
دائرة االقتصاد الحٌوانً:
رئٌس دائرة
مساعد فنً بٌطري
محرر أو كاتب

---

دائرة التصنٌع والتسوٌق الحٌوانً:
رئٌس دائرة
مساعد فنً بٌطري
محرر أو كاتب

---1

1

1
2

--3
--1
-4
-8

مجموع المصلحة
مصلحة مراقبة التصدٌر واالستٌراد والحجر الصحً

البٌطري:
---1
---1
---

رئٌس مصلحة
دائرة التصدٌر واالستٌراد الحٌوانً
رئٌس دائرة
مساعد فنً بٌطري
محرر او كاتب

---1
1

--

---1

------

---1
---1

--2
--1
-3

دائرة الحجر الصحً البٌطري
رئٌس دائرة
مساعد فنً بٌطري

--2

--1
--2
-1
---1
1

-----

---1
---1

---

---1
---1

--2
-2

--1
--2
-1

--4
--1

مركز المطار
طبٌب بٌطري ( رئٌس مركز)
طبٌب بٌطري
محرر او كاتب
مساعد فنً بٌطري
خادم
رئٌس دائرة
مساعد فنً بٌطري
مركز المطار:
طبٌب بٌطري (رئٌس مركز)
طبٌب بٌطري
محرر أو كاتب
مساعد فنً بٌطري
خادم
مركز المرفؤ:
طبٌب بٌطري (رئٌس مركز)
طبٌب بٌطري
مساعد فنً بٌطري
محرر أو كاتب

--1
5

5
6
26

10
13
51

-1
2
2
7

خادم
مجموع الدائرة
مجموع المصلحة
مجموع المدٌرٌة

الفصل الخامس
مدٌرٌة التنمٌة الرٌفٌة وال روات الطبٌعٌة:
الفئات
األولى ال انٌة ال ال ة الرابعة الخامسة
مدٌر
----1
---1
الدائرة اإلدارٌة:
رئٌس دائرة
---1
محرر أو كاتب
--2
-مستكتب
--2
-حاجب
-3
--3
4
1
مصلحة األحراج وال روة الطبٌعٌة:
رئٌس مصلحة
----1
محرر أو كاتب
--1
-مفتش أحراج وصٌد
--2
--3
-1
دائرة التحرٌج واالست مار:
رئٌس دائرة
---1
مساعد فنً زراعً
--2
-محرر أو كاتب
--1
--3
1
دائرة المراعً والحدائق العامة والمحمٌات:
رئٌس دائرة
---1
مهندس زراعً (مراعً ،محمٌات ،حدائق)
---3
مساح
--1
-مساعد فنً زراعً
-3
-محرر أو كاتب
--1
-مجموع الدائرة
-5
4
دائرة الصٌد المائً والبري:
رئٌس دائرة
---1
مهندس زراعً
---3
مساعد فنً زراعً بٌطري
--4
--

--1
--1
-1
-2
--2

-------1

4
9

10
21

-1
1
9

----1
--1
-1

--1
------

---1
---1
---1

---------

---1

--2
--1
--1
--1
-5

--1
--1
--1
--2
--1

1

4
7

6
12

----1
--

دائرة المشارٌع الرٌفٌة والري:
رئٌس دائرة
مهندس (زراعً أو أحراج)
مساعد فنً زراعً
محرر أو كاتب
مساح
رسام

---1
---2

3

--1
---1

مفتش أحراج وصٌد
مراقب أحراج وصٌد
مٌكانٌكً بحري
حارس أحراج وصٌد
محرر أو كاتب
خادم
مجموع الدائرة
مجموع المصلحة
مصلحة الهندسة الرٌفٌة:
رئٌس مصلحة
محرر أو كاتب

-3
-2
5
5

دائرة التجهٌز والمكننة الزراعٌة:
رئٌس دائرة
مهندس مٌكانٌكً للتجهٌزات واآللٌات الزراعٌة
مهندس زراعً
محرر أو كاتب
مرآب الفنار:
مهندس مٌكانٌكً (رئٌس مرآب الفنار)
محرر أو كاتب
كهربائً سٌارات
مٌكانٌكً
مٌكانٌكً مخرطة
معاون مٌكانٌكً
حارس مبنى
مجموع الدائرة
مجموع المصلحة
مصلحة الصناعات الزراعٌة
رئٌس مصلحة
محرر أو كاتب
دائرة التنمٌة ومراقبة الصناعات الغذائٌة:
رئٌس دائرة

----

1

---

مساعد فنً زراعً
مساعد فنً صناعً
محرر أو كاتب
مجموع الدائرة
دائرة الغذاء والتغذٌة:
رئٌس دائرة
مساعد فنً زراعً وبٌطري
محرر أو كاتب
مجموع الدائرة
مجموع المصلحة
مجموع المدٌرٌة

--1
--1
--1
-3

---1

1
4

1
2
19

--2
--1
-3
-7
9 44

الباب ال انً
المصالح الزراعٌة اإلقلٌمٌة
الفئات
األولى ال انٌة ال ال ة الرابعة
----1
---1
 -1القسم اإلداري:
---1
-2
---2
---1
---------5
1
 -2دائرة الدراسات والتنسٌق:
---1
---1
والدراسات)
---1
الزراعً)
--3
---3
---1
--7
3
-

الخامسة
رئٌس مصلحة (لكل مصلحة)

-4
-2
-2
-2
10

رئٌس قسم
محرر أو كاتب
مستكتب
أمٌن مستودع
سائق سٌارة أو شاحنة
حاجب
حارس
خادم
رئٌس دائرة
ًال
مهندس زراعً (ٌرتبط فنٌا بمصلحة اإلحصاء
مهندس زراعً (ٌرتبط فنٌا ًال بمصلحة التعلٌم واإلرشاد
مساعد فنً زراعً (لإلحصاء)
مساعد فنً زراعً أو بٌطري (لإلرشاد الزراعً)
محرر أو كاتب
مجموع الدائرة

 -3دائرة ال روة الزراعٌة:
رئٌس دائرة
---1
مهندس زراعً لوقاٌة المزروعات
---2
مهندس زراعً للبستنة والمحاصٌل الحقلٌة (أشجار
---5
م مرة ونحل ،زراعات محمٌة -محاصٌل حقلٌة -مشاتل ونباتات الزٌنة -تربٌة دود الحرٌر
وصناعته إلخ…)
مهندس زراعً (رئٌس مركز مراقبة التصدٌر
---3
واالستٌراد والحجر الصحً الزراعً)
مهندس زراعً للتسوٌق والتوضٌب والتبرٌد
---1
محرر أو كاتب
--1
-مساعد فنً زراعً لوقاٌة المزروعات والبستنة
--4
-والمحاصٌل
وكٌل ورشة
--1
-مساعد فنً زراعً لمراكز الحجر الصحً الزراعً
--6
-مساعد فنً زراعً للتسوٌق والتوضٌب والتبرٌد
--3
-مٌكانٌكً آالت
--1
-معاون مٌكانٌكً
-5
--حارس مبنى (مرآب ،مراكز توضٌب وتبرٌد ،حرٌر)
-2
--خادم (للمراكز الحدودٌة)
-3
-- 10 16 12مجموع الدائرة
 -4دائرة ال روة الحٌوانٌة:
رئٌس دائرة
---1
طبٌب بٌطري (لتربٌة وإنتاج الحٌوان)
---1
مهندس زراعً اختصاصً فً تربٌة الحٌوان
---1
طبٌب بٌطري للصحة الحٌوانٌة (مسإول عن مختبر
---1
الصحة الحٌوانٌة)
مهندس زراعً
---1
طبٌب بٌطري (رئٌس مركز مراقبة التصدٌر واالستٌراد
---3
والحجر الصحً البٌطري)
محرر أو كاتب
--1
-مساعد فنً بٌطري (لتربٌة وإنتاج الحٌوان)
--1
-مساعد فنً بٌطري (للصحة الحٌوانٌة)
--1
-محضر مخبري (مختبر الصحة الحٌوانٌة)
--1
-مساعد فنً بٌطري (لالقتصاد والتصنٌع الحٌوانً)
--2
-مساعد فنً بٌطري (للمراكز البٌطري الحدودٌة)
--6
-خادم مركز حدودي
-3
--مجموع الدائرة
3 12
8
 -5دائرة التنمٌة الرٌفٌة وال روات الطبٌعٌة:
رئٌس دائرة
---1
مهندس زراعً
---1
-

---1
---1
---1

مهندس اختصاصً (فً علوم البحار)
مهندس زراعً (للهندسة الرٌفٌة والمشاتل والمكننة)
مهندس للصناعات الزراعٌة
مراقب أحراج وصٌد
حارس أحراج وصٌد
مساعد فنً زراعً (للهندسة الرٌفٌة والمشاتل

--8
-- - 32
---4
-والصناعات الزراعٌة)
مٌكانٌكً
--2
-مٌكانٌكً بحري
--1
-معاون كهربائً سٌارات
-1
--معاون مٌكانٌكً
-1
--مفتش احراج وصٌد
-2
2
2
2
2
 64مجموع الدائرة
= 2 47
5
 720 = 5 × 144 = 25 87 29مجموع المصلحة بدون المراكز
1
اإلرشادٌة
 -6المراكز الزراعً فً األقضٌة :جبل لبنان  6 :اقضٌة :اسم المركز:
الشوف  ،عالٌه  ،بعبدا  ،المتن  ،كسروان  ،جبٌل
مساعد فنً بٌطري
--6
-سائق
-6
--لبنان الشمالً  6 :اقضٌة  :اسم المركز:
البترون  ،الكورة  ،زغرتا  ،بشري  ،الضنٌة  ،عكار
مساعد فنً زراعً او بٌطري (مرشد)
--6
-سائق
-6
--لبنان الجنوبً  3 :اقضٌة  :اسم المركز :
الزهرانً  ،صور  ،جزٌن .
مساعد فنً زراعً او بٌطري (مرشد)
--3
-سائق
-3
--النبطٌة  4 :اقضٌة  :اسم المركز:
النبطٌة  ،مرجعٌون  ،بنت جبٌل  ،حاصبٌا.
مساعد فنً زراعً او بٌطري (مرشد)
--4
-سائق
-4
--البقاع  5:اقضٌة  :اسم المركز :
بعلبك الهرمل  ،زحلة  ،البقاع الغربً حاصبٌا .
مساعد فنً زراعً او بٌطري (مرشد)
--5
-سائق
-5
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جدول رقم 2
الملحق بالمرسوم رقم  5246تارٌخ 1994/6/20
معدلة وفقا للمرسوم  8230تارٌخ  1996/4/2والمرسوم  12401تارٌخ 1998/6/23
شروط التعٌٌن الخاصة بالوظائف الفنٌة من الفئات ال ال ة
والرابعة والخامسة فً وزارة الزراعة
باإلضافة إلى الشروط الخاصة بالوظائف فً وزارة الزراعة ،المذكورة فً المرسوم االشتراعً
رقم  130تارٌخ ( 1959/6/12أحكام خاصة بوزارة الزراعة) ،تحدد الشروط الخاصة بالوظائف
الفنٌة للفئات ال ال ة والرابعة والخامسة فً مالك هذه الوزارة كما ٌلً:
 -1رئٌس دائرة العالقات العامة واإلعالم  -إجازة جامعٌة باإلعالم ،أو بالعالقات العامة ،أو ما
ٌعادلها ،مع إتقان العربٌة واإلفرنسٌة واإلنكلٌزٌة،وخبرة فً حقل اإلعالم أو العالقات العامة ال تقل
عن الث سنوات.
 -2رئٌس دائرة اإلحصاء والتحلٌل االقتصادي -
خبرة ال تقل عن الث سنوات.

إجازة جامعٌة باالقتصاد أو باإلحصاء ،مع

 -3مهندس معلوماتٌة -
بالمعلوماتٌة مع خبرة ال تقل عن الث سنوات.

شهادة مهندس معلوماتٌة ،أو دبلوم دراسات علٌا

شهادة مهندس زراعً اختصاصً باالقتصاد
 -4رئٌس دائرة الدراسات االقتصادٌة -
ًال
والتجارة الزراعٌة ،مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا إلى نقابة المهندسٌن مع
خبرة ال تقل عن الث سنوات.
شهادة مهندس زراعً ،أو طبٌب بٌطري أو ما ٌعادلها
 -5رئٌس دائرة التخطٌط -
ًال
مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا إلى النقابة المختصة مع خبرة فً حقل التخطٌط ال تقل
عن الث سنوات.

إجازة جامعٌة بالتو ٌق مع خبرة ال تقل عن
 -6رئٌس دائرة التو ٌق والمعلوماتٌة -
الث سنوات أو مهندس معلوماتٌة أو دبلوم دراسات علٌا بالمعلوماتٌة مع خبرة ال تقل عن الث
سنوات
شهادة مهندس معلوماتٌة ،مع خبرة سنتٌن على
 -7أخصائً معلوماتٌة- .
األقل فً تحلٌل برامج أو إجازة جامعٌة فً الكمبٌوتر مع خبرة ال تقل عن خمس سنوات فً تنفٌذ
مشارٌع.
شهادة مهندس زراعً ،مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً
 -8رئٌس دائرة البرامج -
لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة المهندسٌن مع خبرة ال تقل عن الث سنوات فً عداد البرامج.
شهادة مهندس زراعً ،أو طبٌب بٌطري ،أو ما
 -9رئٌس دائرة المشارٌع اإلنمائٌة -
ٌعادلها ،مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا ًال إلى النقابة المختصة ،مع إتقان اللغات العربٌة
والفرنسٌة واإلنكلٌزٌة.
 -10مترجم -
ال تقل عن الث سنوات.

إجازة جامعٌة بالترجمة ،مع خبرة فً الترجمة

شهادة مهندس زراعً ،مرخصا ًال له بمزاولة
 -11رئٌس دائرة التدرٌب والتعلٌم -
المهنة فً لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة للمهندسٌن مع خبرة ال تقل عن الث سنوات فً التعلٌم الزراعً
أو التدرٌب الزراعً.
شهادة مهندس زراعً ،مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً
 -12رئٌس قسم التعلٌم الزراعً -
لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة للمهندسٌن مع خبرة ال تقل عن سنة فً حقل التعلٌم الزراعً.
شهادة مهندس زراعً ،مرخصا ًال له بمزاولة
 -13رئٌس قسم التدرٌب الزراعً -
المهنة فً لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة للمهندسٌن ،مع خبرة ال تقل عن سنة فً حقل التدرٌب الزراعً.
شهادة مهندس زراعً،اختصاصً باالرشاد
 -14رئٌس دائرة اإلرشاد الزراعً والمكتبة -
مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة للمهندسٌن ،مع خبرة ال تقل عن الث سنوات
فً حقل اإلرشاد.
شهادة مهندس زراعً ،مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً
 -15رئٌس قسم البرامج -
لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة للمهندسٌن ،مع خبرة ال تقل عن سنتٌن فً اإلرشاد الزراعً.
شهادة مهندس زراعً ،مرخصا ًال له بمزاولة
 -16رئٌس قسم المنشورات والمكتبة -
المهنة فً لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة للمهندسٌن ،مع خبرة ال تقل عن سنتٌن فً حقل كتابة النشرات
الزراعٌة ،أو أعمال المكتبات أو التو ٌق الزراعً.

إجازة جامعٌة بالتو ٌق أو بعلم المكتبات أو ما ٌعادلها
 -17أمٌن مكتبة -
مع خبرة ال تقل عن الث سنوات فً أعمال المكتبات أو المحفوظات.
شهادة مهندس زراعً أو طبٌب بٌطري
 -18مدٌر مدرسة زراعٌة فنٌة -
ًال
مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا إلى النقابة المختصة مع خبرة ال تقل عن الث سنوات
فً التعلٌم الزراعً ،مع مراعاة أحكام المادة ال امنة من القانون رقم  87/8تارٌخ .1987/5/2
شهادة مهندس زراعً اختصاصً فً وقاٌة
 -19رئٌس دائرة وقاٌة المزروعات -
ًال
المزروعات ،مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ،ومنتسبا إلى نقابة للمهندسٌن مع خبرة ال تقل عن
الث سنوات فً اعمال وقاٌة المزروعات.
شهادة مهندس زراعً اختصاصً بالصٌدلة
 -20رئٌس دائرة الصٌدلة النباتٌة -
النباتٌة ،مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة للمهندسٌن ،مع خبرة ال تقل عن
الث سنوات فً أعمال الصٌدلة النباتٌة.
شهادة مهندس زراعً مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً
 -21رئٌس قسم المراقبة -
لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة للمهندسٌن ،مع خبرة ال تقل عن الث سنوات فً أعمال الصٌدلة النباتٌة أو
فً وقاٌة المزروعات.
اختصاصً صٌدلة نباتٌة مع خبرة ال تقل عن
 -22رئٌس قسم مختبرات الصٌدلة النباتٌة -
الث سنوات أو شهادة مهندس زراعً مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة
أعمال الصٌدلة النباتٌة.
للمهندسٌن ،مع خبرة ال تقل عن الث سنوات فً
شهادة مهندس زراعً مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً
 -23رئٌس دائرة البستنة -
لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة للمهندسٌن ،مع خبرة ال تقل عن الث سنوات فً الزراعات فً البساتٌن.
شهادة مهندس زراعً مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً
 -24رئٌس قسم األشجار الم مرة -
لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة للمهندسٌن مع خبرة ال تقل عن سنة فً زراعة األشجار الم مرة.
 -25رئٌس قسم الخضروات
شهادة مهندس زراعً مرخصا ًال له بمزاولة
ورئٌس قسم الزراعات المحمٌة -
المهنة فً لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة للمهندسٌن مع خبرة ال تقل عن سنة فً زراعة الخضروات،
خارج الخٌم الزراعٌة البالستٌكٌة أو الزجاجٌة ،وداخل هذه الخٌم لرئٌس قسم الزراعات المحمٌة.
شهادة مهندس زراعً اختصاصً فً تربٌة
 -26رئٌس قسم تربٌة النحل -
ًال
النحل مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا إلى نقابة للمهندسٌن مع خبرة ال تقل عن سنة فً
أعمال تربٌة النحل.

شهادة مهندس زراعً اختصاصً فً زراعة
 -27رئٌس دائرة المحاصٌل الحقلٌة -
ًال
ًال
الحبوب أو البقولٌات أو األعالف مرخصا له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا إلى نقابة للمهندسٌن
مع خبرة ال تقل عن الث سنوات فً هذه الزراعات.
شهادة مهندس زراعً اختصاصً بالحرٌر
 -28رئٌس دائرة الحرٌر -
ًال
مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا إلى نقابة للمهندسٌن مع خبرة ال تقل عن الث سنوات
فً حقل تربٌة دود الحرٌر.
شهادة مهندس صناعً مرخصا ًال له بمزاولة
 -29مهندس صناعً الحرٌر -
المهنة فً لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة للمهندسٌن مع خبرة الث سنوات فً حقل تصنٌع الحرٌر أو حل
الفٌالج.
 -30رئٌس دائرة المشاتل
شهادة مهندس زراعً اختصاصً مرخصا ًال له بمزاولة
ونباتات الزٌنة والحرٌر -
المهنة فً لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة للمهندسٌن مع خبرة الث سنوات فً حقل النباتات التزٌٌنٌة
واألزهار.
إجازة جامعٌة باالقتصاد أو شهادة مهندس
 -31رئٌس دائرة االقتصاد النباتً -
زراعً اختصاصً باالقتصاد والتجارة الزراعٌة مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا ًال إلى
نقابة المهندسٌن مع خبرة ال تقل عن الث سنوات.
إجازة جامعٌة باالقتصاد أو التسوٌق أو شهادة
 -32رئٌس دائرة التسوٌق النباتً -
مهندس زراعً اختصاصً بالتسوٌق الزراعً مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا ًال إلى
سنوات.
نقابة للمهندسٌن مع خبرة ال تقل عن الث
إجازة جامعٌة باالقتصاد أو شهادة مهندس
 -33رئٌس دائرة التصدٌر واالستٌراد -
زراعً مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة للمهندسٌن مع خبرة ال تقل عن الث
سنوات فً هذا الحقل.
شهادة مهندس زراعً اختصاصً بالحشرات
 -34رئٌس دائرة الحجر الصحً الزراعً -
واألمراض مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة للمهندسٌن مع خبرة ال تقل عن
الث سنوات فً هذا الحقل.
شهادة مهندس زراعً اختصاصً بالتوضٌب،
 -35رئٌس دائرة التوضٌب والتعبئة -
ًال
مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا إلى نقابة للمهندسٌن مع خبرة ال تقل عن الث سنوات
فً أعمال التوضٌب.
شهادة مهندس زراعً ،أو مهندس تبرٌد ،مرخصا ًال له
 -36رئٌس دائرة التبرٌد -
ًال
بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا إلى نقابة للمهندسٌن مع خبرة ال تقل عن الث سنوات فً أعمال
تبرٌد اإلنتاج الزراعً.

شهادة طبٌب بٌطري اختصاصً بالتناسل
 -37رئٌس دائرة التناسل وتربٌة الخٌل -
ًال
وتربٌة الخٌل ،مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا إلى نقابة لألطباء البٌطرٌٌن عند
وجودها ،مع خبرة ال تقل عن الث سنوات.
 -38رئٌس دائرة تربٌة وإنتاج
شهادة مهندس زراعً اختصاصً فً تربٌة
الدواجن والطٌور -
الدواجن مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة للمهندسٌن أو طبٌب بٌطري مرخصا ًال
له بمزاولة المهنة فً لبنان ،ومنتسبا ًال إلى نقابة لألطباء البٌطرٌٌن عند وجودها ،مع خبرة لكلٌهما ال
تقل عن الث سنوات.
 -39رئٌس دائرة تربٌة المجترات
شهادة مهندس زراعً اختصاصً فً تربٌة
وإنتاج الحلٌب ومشتقاته واللحوم -
الحٌوان أو إنتاج وصناعة المنتجات الحٌوانٌة مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة
للمهندسٌن أو طبٌب بٌطري مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة لألطباء
البٌطرٌٌن عند وجودها ،مع خبرة لكلٌهما ال تقل عن الث سنوات.
شهادة مهندس زراعً اختصاصً بتغذٌة
 -40رئٌس دائرة التغذٌة الحٌوانٌة -
حٌوان مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة للمهندسٌن ،أو طبٌب بٌطري مرخصا ًال
له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة لألطباء البٌطرٌٌن عند وجودها ،مع خبرة لكلٌهما ال
تقل عن الث سنوات.
شهادة طبٌب بٌطري اختصاصً باألمراض السارٌة
 -41رئٌس دائرة وقاٌة الحٌوان -
مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة لألطباء البٌطرٌٌن عند وجودها ،مع خبرة ال
تقل عن الث سنوات.
 -42رئٌس قسم مكافحة
شهادة طبٌب بٌطري اختصاصً باألمراض
األمراض المشتركة واآلفات الحٌوانٌة -
السارٌة مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة لألطباء البٌطرٌٌن عند وجودها ،مع
خبرة ال تقل عن سنة.
شهادة طبٌب بٌطري اختصاصً بالجرا ٌم
 -43رئٌس قسم التشخٌص المخبري -
ًال
والطفٌلٌات مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا إلى نقابة لألطباء البٌطرٌٌن عند وجودها،
مع خبرة ال تقل عن سنة.
 -44رئٌس دائرة الصحة العامة البٌطرٌة  -شهادة طبٌب بٌطري اختصاصً بالصحة العامة
البٌطرٌة مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة لألطباء البٌطرٌٌن عند وجودها ،مع
خبرة ال تقل عن الث سنوات.

شهادة طبٌب بٌطري مرخصا ًال له بمزاولة المهنة
 -45رئٌس قسم مراقبة المسالخ -
فً لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة لألطباء البٌطرٌٌن عند وجودها ،مع خبرة ال تقل عن الث سنوات.
شهادة طبٌب بٌطري اختصاصً باللحوم وبقاٌا
 -46رئٌس قسم مراقبة المنتجات الحٌوانٌة -
ًال
المسالخ ،مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا إلى نقابة لألطباء البٌطرٌٌن عند وجودها ،مع
خبرة ال تقل عن الث سنوات.
إجازة جامعٌة باالقتصاد ،أو شهادة طبٌب
 -47رئٌس دائرة االقتصاد الحٌوانً -
ًال
بٌطري مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا إلى نقابة لالطباء البٌطرٌٌن عند وجودها مع
خبرة ال تقل عن الث سنوات
 -48رئٌس دائرة التصنٌع والتسوٌق الحٌوانً  -شهادة مهندس زراعً اختصاصً بتصنٌع
المنتوجات الحٌوانٌة ،مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة للمهندسٌن مع خبرة ال
تقل عن الث سنوات أو شهادة طبٌب بٌطري مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة
لألطباء البٌطرٌٌن عند وجودها مع خبرة ال تقل عن الث سنوات.
 -49رئٌس دائرة التصدٌر واالستٌراد الحٌوانً  -شهادة طبٌب بٌطري مرخصا ًال له بمزاولة المهنة
فً لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة لألطباء البٌطرٌٌن عند وجودها مع خبرة ال تقل عن الث سنوات.
شهادة طبٌب بٌطري مرخصا ًال له بمزاولة المهنة
 -50رئٌس دائرة الحجر الصحً البٌطري -
فً لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة لألطباء البٌطرٌٌن عند وجودها مع خبرة ال تقل عن الث سنوات.
شهادة مهندس زراعً اختصاصً باألحراج
 -51رئٌس دائرة التحرٌج واالست مار -
مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة للمهندسٌن مع خبرة ال تقل عن الث سنوات.
 -52رئٌس دائرة المراعً والحدائق
شهادة مهندس زراعً اختصاصً بالمراعً أو
العامة والمحمٌات -
بالحدائق العامة أو بالمحمٌات ،مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة للمهندسٌن مع
خبرة ال تقل عن الث سنوات.
شهادة مهندس زراعً اختصاصً بالصٌد
 -53رئٌس دائرة الصٌد المائً والبري -
ًال
واألسماك ،مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا إلى نقابة للمهندسٌن مع خبرة ال تقل عن
الث سنوات.
شهادة مهندس زراعً اختصاصً رٌفً أو ري
 -54رئٌس دائرة المشارٌع الرٌفٌة والري -
ًال
مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا إلى نقابة للمهندسٌن مع خبرة ال تقل عن الث سنوات.
شهادة مهندس زراعً اختصاصً مكننة
 -55رئٌس دائرة التجهٌز والمكننة الزراعٌة -
ًال
زراعٌة أو مهندس مٌكانٌكً ،مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا إلى نقابة للمهندسٌن مع
خبرة ال تقل عن الث سنوات.

 -56رئٌس دائرة التنمٌة ومراقبة
شهادة مهندس زراعً او مهندس اختصاصً
الصناعات الغذائٌة -
ًال
ًال
بالصناعات الزراعٌة ،مرخصا له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا إلى نقابة للمهندسٌن مع خبرة ال
تقل عن الث سنوات.
شهادة مهندس زراعً اختصاصً بالغذاء والتغذٌة
 -57رئٌس دائرة الغذاء والتغذٌة -
ًال
مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا إلى نقابة للمهندسٌن ،أو طبٌب بٌطري اختصاصً
بالغذاء والتغذٌة مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة لألطباء البٌطرٌٌن عند
وجودها مع خبرة ال تقل عن الث سنوات.
شهادة مهندس زراعً اختصاصً باإلحصاء
 -58رئٌس دائرة الدراسات والتنسٌق -
الزراعً أو باالقتصاد الزراعً مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة للمهندسٌن،
مع خبرة ال تقل عن الث سنوات.
شهادة مهندس زراعً اختصاصً فً أحد
 -59رئٌس دائرة ال روة الزراعٌة -
فروع ال روة الزراعٌة مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة للمهندسٌن ،مع خبرة
ال تقل عن الث سنوات.
شهادة طبٌب بٌطري اختصاصً فً أحد فروع
 -60رئٌس دائرة ال روة الحٌوانٌة -
ال روة الحٌوانٌة ،مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة لألطباء البٌطرٌٌن عند
وجودها مع خبرة ال تقل عن الث سنوات.
شهادة مهندس زراعً اختصاصً باألحراج
 -61دائرة التنمٌة الرٌفٌة وال روات الطبٌعٌة -
مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة للمهندسٌن ،مع خبرة ال تقل عن الث
سنوات.
أن ٌكون حائزاًال على شهادة الهندسة الزراعٌة أو
 -62مهندس -
الحرجٌة أو القروٌة أو المائٌة أو الكٌمٌائٌة أو المٌكانٌكٌة أو الصناعٌة أو البحرٌة أو التبرٌد
والتكٌٌف أو غٌرها من فروع الهندسة إلخ… أو ما ٌعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها فً
لبنان،مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا ًال إلى نقابة المهندسٌن.
شهادة دكتوراه فً الطب البٌطري أو ما ٌعادلها
 -63طبٌب بٌطري -
ًال
مرخصا ًال له بمزاولة المهنة فً لبنان ومنتسبا إلى نقابة لألطباء البٌطرٌٌن عند وجودها.
 -64مساعد فنً زراعً ،مساعد فنً
بٌطري محضر كٌمائً ،محضر
مخبري محضر بٌطري -
مع سنتٌن خبرة.

أن ٌكون حائزاًال شهادة إنهاء البكالورٌا الفنٌة و ما ٌعادلها

شهادة البكالورٌا الفنٌة او ما ٌعادلها او
 -65ناظر مدرسة زراعٌة -
البكالورٌا القسم ال انً مع خبرة فً حقل التعلٌم ال تقل عن سنة.
أن ٌكون من مراقبً األحراج والصٌد الذٌن
 -66مفتش أحراج وصٌد -
قضوا مدة مانً سنوات على األقل فً هذه الوظٌفة ،واجتاز بنجاح دورة تدرٌبٌة ال تقل عن ستة
أشهر فً أحد معاهد األحراج المعترف بها من قبل وزارة الزراعة ،بعد نجاحه فً مباراة خاصة
تجرٌها هذه الوزارة.
أن ٌكون حائزاًال على األقل ،على الشهادة
 -67مراقب أحراج وصٌد -
ًال
الزراعٌة ال انوٌة الرسمٌة أو ما ٌعادلها رسمٌا ،وعلى أن ٌكون عمره أقل من  44سنة عند إجراء
مباراة التعٌٌن.
أو أن ٌكون من حراس األحراج والصٌد الذٌن
قضوا مدة مانً سنوات على األقل فً هذه الوظٌفة ،واجتاز بنجاح دورة تدرٌبٌة ال تقل مدتها عن
ستة أشهر ،بعد نجاحه فً مباراة خاصة تجرٌها وزارة الزراعة.
أن ٌكون حائزاًال على األقل ،على الشهادة
 -68حارس أحراج وصٌد -
المتوسطة أو ما ٌعادلها أو على إفادة مصدقة حسب األصول ت بت إنهاءه بنجاح دراسة السنة
ضمنا.
الرابعة والمتوسطة فً السنوات الواقعة بٌن سنتً  1975و 1990
أن ٌكون قد أتم العشرٌن ولم ٌتجاوز الخامسة
وال ال ٌن من العمر عن إجراء مباراة التعٌٌن.
شهادة البكالورٌا الفنٌة ) (B.T.مٌكانٌك بحري
 -69مٌكانٌكً بحري -
مع خبرة ال تقل عن الث سنوات فً صٌانة وقٌادة مراكب الصٌد الكبٌرة والصغٌرة.
 -70مساعد فنً :مهندس ،مٌكانٌكً،
آالت سمعٌة بصرٌة ،كهرباء ،مخرطة،
صناعً ،تبرٌد وتكٌٌف ،رسام ،مساح ،إلخ…  -ان ٌكون حائزا على شهادة البكالورٌا الفنٌة فً
حقل العمل المطلوب ) (B.T.من معهد فنً انوي أو ما ٌعادلها من معهد فنً معترف به فً لبنان.
أن ٌكون حائزاًال على شهادة البكالورٌا الفنٌة
 -71مدقق -مدخل معلومات -
) (B.T.فً المعلوماتٌة ،مع خبرة ال تقل عن الث سنوات المدقق ،وال تقل عن سنة لمدخل
المعلومات
أن ٌكون حائزاًال على الشهادة الفنٌة الرسمٌة أو
 -72وكٌل ورشة أو بستانً -
البكالورٌا الفنٌة ،أو الشهادة التكمٌلٌة (برٌفٌه) أو ما ٌعادلها مع خبرة ال تقل عن خمس سنوات فً
إحدى المإسسات المعروفة.
 -73معاون (مٌكانٌكً -كهرباء-
ًال
أن ٌكون ملما بالقراءة والكتابة ،مع خبرة فً
مخرطة -إلخ…) -
حقل المٌكانٌك ،أو الكهرباء أو الخراطة ال تقل عن خمس سنوات.

جدول رقم 3
الملحق بالمرسوم رقم  5246تارٌخ 1994/6/20
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سلسلة فئات ورواتب الموظفٌن الفنٌٌن فً وزارة الزراعة
الفئة ال انٌة

الدرجة
1
2

مهندس زراعً أو طبٌب
3
بٌطري -مدٌر
مهندس زراعً أو طبٌب بٌطري-
رئٌس مصلحة جامعً -رئٌس مصحلة 4
5
6
الفئة ال ال ة
مهندس زراعً ،أو طبٌب بٌطري
1
أو جامعً اختصاصً -رئٌس دائرة
مهندس زراعً ،أو طبٌب بٌطري ،أو
2
جامعً اختصاصً -رئٌس قسم
مهندس معلوماتٌة ،مترجم
مهندس اختصاصً صناعات زراعٌة،
3
مهندس بحري
مهندس اختصاصً فً علوم البحار
4
أو األحٌاء المائٌة
مهندس حرجً ،مهندس اختصاصً،
5
طبٌب بٌطري اختصاصً
مهندس زراعً ،طبٌب بٌطري
6
مهندس صناعً
الفئة الرابعة
الرتبة االولى
رئٌس مساح ،مٌكانٌكً بحري،
مبرمج معاون ،مدقق ،أخصائً،
مفتش أحراج وصٌد ،مساعد فنً
زراعً ،مساعد فنً بٌطري،
مساعد فنً مهنً ،مٌكانٌكً،
محقق أحصائً ،محضر بٌطري،

الدرجة

الراتب
323000
309500
296000
2825000
269000
2555000
2555000
244500
233500
222500
211500
200500
الراتب

محضر كٌمائً ،مدخل معلومات

1
2
3
4
5
6

الرتبة ال انٌة:
رسام ،مساح ،مراقب أحراج
وصٌد ،أخصائً آالت سمعٌة
وبصرٌة ،ناظر مدرسة ،وكٌل
1
ورشة مكافحة ،بستانً.
2
3
4
5
6
الرتبة ال ال ة:
حارس أحراج وصٌد

الفئة الخامسة:
معاون مٌكانٌكً ،معاون
كهربائً سٌارات

1
2
3
4
5
6

200.500
191.000
181.500
172.000
162.500
153.000

162.500
153.000
146.000
139.000
132.000
125.000
153.000
146.000
139.000
132.000
125.000
118.000

162.500
1
153.000
2
146.000
3
139.000
4
132.000
5
125.000
6
118.000
7
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