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نياً عامة مستقلة ادارياً ومادياً وفمؤسسة -1

.وزير الزراعةتحت وصاية 

مرسوم رقم )1957/ 8/ 7تأسست في–2

16766.

.محطة ابحاث12–3

.هكتار للتجارب200–4

.  موظف550–5

. مختبر وفرع 120–6



:هي2025ولغاية 2018سياسة مصلحة االبحاث العلمية الزراعية من 

.االبحاث التطبيقية واالرشاد الزراعي–1

.  سالمة الغذاء والمياه، االستيراد والتصدير–2

.  وحدات مشتركة للتعليم وللبحث مع الجامعات–3

LARI-LEBذكي نظام االنذار المبكر للحشرات، لالمراض، للحرائق، لألحوال الجوية عبر تطبيق –4

(.2019-2018-2017)مرات جوائز افضل تطبيق ذكي في الدول العربية 3الذي ربح 

.  حماية الموارد الطبيعية، توسيع بنك البذور–5

. انتاج شتول مؤصلة ومراقبة االمراض والحشرات والفيروسات وانتاج االعداء الطبيعية–6

.  التغير المناخي وادارة المياه–7

.  الزراعيةالمدخالت درس –التلوث الناجم عن االنسان وعن الزراعة –8

.  الدواجن–المجترات الصغيرة –االنتاج الحيواني –9

.  دراسات احصائية واقتصادية لمختلف القطاعات الزراعية–10



سياسة  تطوير االبحاث

.استقالل اداري•

.استقالل مالي و واكتفاء مالي•

.حصانة  بوجه كل التدخالت السياسية•

.عمل شفاف•

.المزارع عمل مباشرمع •

.تعاون مع مراكز ابحاث اخرى•

.تعاون مع جامعات•



2002عام 

المصلحة غير فعالة

موظف150

مليون دوالر3موازنة 

محطات8

فرع ومختبر20



2019عام 

المصلحة فعالة جداً 

موظف450

مليون دوالر15موازنة 

محطات12

فرع ومختبر120



2020عام 

تطور مستمر للمصلحة

موظف700

مليون دوالر20موازنة 

محطة20
مرفأ بيروت•

مطار بيروت •

المصنع•

مرفأ طرابلس•

النبطية•

العاقورة•

بشري•

عكار•

فرع ومختبر150



تطور المصلحة

توسع جغرافي

توسع مخبري

توسع علمي

توسع ارشادي



حمطات 

املصلحة

محطات 8

2002

محطة 12

2014

محطة 16

2018

بنانيةتوسع المصلحة الجغرافي لتشمل كل االراضي الل



محطة80محطات االرصاد 

يةموزعة على جميع المناطق اللبنان



بجائزة أفضل تطبيق ذكي في العالم العربي Lari-lebفاز تطبيق 

2017و 2016عامي 



LARI-LEBعبر النطبيق الذكي المبكراالنذار تطور 

ارشاد زراعي-1

ارشاد حول الحشرات واالمراض-2

ارشاد مناخي-3

احوال جوية مع ارشادات-4

ارشادات حول الري-5

....اي انذارات بيئية، مناخية، كوارث -6

معتمد من قبل رئاسة الحكومة* 



زيادة عدد المختبرات

مختبراَ 120الى 2002مختبراَ عام 20عملت المصلحة على زيادة مختبراتها من 

.مما زاد من فعاليتها ومن انتشار نتائج ابحاثها، 2018عام 



(تعاون داخلي ) المصلحة 

الوزارات -

الجامعات اللبنانية -

المؤسسات الغير حكومية -

المدارس المهنية والفنية -

الجمعيات والتعاونيات -

تعاون اقليمي) المصلحة 

(ودولي 

اكساد -

ايكاردا -

جامعة الدول العربية -

البحوث الفرنسية -

الفرنكوفونية -

الفاو -

-GEZ

االمم المتحدة -

االتحاد االوروبي -

جامعة الدول العربية -

ايفاد -

وكالة التنمية االميركية -

وكالة التنمية االلمانية -

جامعات اوروبية -

مراكز ابحاث اوروبية-

اقليمي ودولي –تعاون داخلي 



توسع علمي

على حساب )ابحاث مع جامعات، تدريب الكادر، دكتوراه

(.المؤسسة

 2017عام 550الى 2002موظف عام 150من



الموازنة

 2019مليون دوالر عام 15الى 2002مليون دوالر عام 3من

 من موازنتها% 30ارتفاع المدخول الذاتي للمصلحة الى



دورات وايام علمية وورش تدريب



ناعتمدت المصلحة االبحاث التطبيقية بالتعاون مع المزارعي

لدى المزارع او في المصلحة مع المزارع

ابحاث مبنية على مشاكل الزراعة



االرشاد الزراعي

متابعة دورات 

تخصصية

المرشد الزراعي

فني زراعي

مهندس زراعي

ارشاد متخصص

مياه، امراض

...حشرات

يتابع نجاح 

االرشادات

لدى المزارع

ينقل النتائج 

الى المزارع

بشكل مفصل

ينقل المشاكل 

الزراعية الى 

االبحاث

يتابع االبحاث 

عن قرب او 

يشارك فيها

1

2

3

4

5 6



االرشاد 

الزراعي

ملحق بوزارة 

الزراعة
مستقل

ملحق

باالبحاث

1

2

3



االرشاد الزراعي

المرشد عليه متابعة البحث بكل تفاصيله



لبنان

متعدد المناخات الصغيرة

(مناخ 25) 

متعدد الزراعات



لبنان التصحر



الرقابة

استيرادها وبيعها واستعمالها: االدوية الزراعية والبيطرية

الزام المزارع بفوحوصات دورية للترسبات

مراقبة الهرمونات والمضادات الحيوية في المنتجات الحيوانية

مراقبة سالمة الغذاء

 (ةمختبرات مستقلة عن وزارة الزراع)مراقبة االستيراد والتصدير



البحث الزراعي والتواصل مع المزارع 

كل مركز متخصص بزراعات المنطقة•

ة، كل مركز يحتوي على مختبرات تربة، مياه، زيت، عسل، ترسبات ادوي•

.سالمة الغذاء، ارصاد جوية

كل مركز مستقل اداريا•

كل المراكز متصلة ببعضها عبر برامج بحثية مشتركة•

كل المراكز تستقبل طالب، زوار و فنيين للتدريب•

كل المراكز مجهزة باحدث االالت واالليات•

لكل مركز حرية التفاعل مع محيطه في سبيل مساعدة المزارع•



بنك بذور



االعداء الطبيعية



مياه رمادية



مياه مكررة



امراض وحشرات



امراض حيوانية



نباتات



زيت



نحل



هورمونات وترسبات



فطريات



بكتيريا



نيماتود



بركة المياة االصطناعية



غابة االرز



مختبرات حديثة



شكراً لحسن 

استماعكم


