
تعلن وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ومجلس اإلنماء واإلعمار، 
عن إطالق برنامج قسائم المدخالت الزراعية لدعم المزارعين والمزارعات للعام 2021 بتمويل من 

البنك الدولي من خالل عدد من الشركات الزراعية المتواجدة في مختلف األراضي اللبنانية. 

البرنامج أن يستوفوا جميع شروط ومعايير  الراغبين والراغبات باالستفادة من هذا  يتوجب على 
تلقي الدعم: 

برنامج قسائم المدخالت الزراعية لدعم المزارعين والمزارعات 

المدخالت الزراعية التي يمكن شراؤها باستعمال القسائم:

لإلنتاج النباتي:

مواد لمعالجةأعالف سمكيةأعالف غليظةأسمدة
الفاروا على النحل

بذور

لإلنتاج الحيواني:

1- أن يكونوا من صغار المزارعين أو المزارعات اللبنانيين العاملين في مجاالت:

تربية النحلتربية األسماكتربية األبقار واألغنام والماعزاإلنتاج النباتي

2- أال يقل العمر عن 18 سنة 

3- أن تشكل الزراعة مصدر الدخل األساسي 



• اإلقامة في لبنان منذ أكثر من سنتين

• أن يشّكل الدخل من الزراعة 40% أو أكثر من مجموع الدخل

• أن يتم التصريح عن قيمة المبيعات من األنشطة الزراعية خالل الموسم الزراعي 2020-2019 

• أن تكون الحيازات الزراعية ضمن األحجام التالية:
- إنتاج نباتي: بين 1 و20 دونم كحد أقصى (البيوت المحمّية ضمنًا)*

- بيوت محمية: 3.5 دونم* كحد أقصى
- أبقار حلوب: بين 1 و10 أبقار
- أغنام وماعز: بين 5 و75 رأس

- إنتاج سمكي:
مساحة أحواض أسماك 200 م2 كحد أقصى

إنتاج سنوي لألسماك الطازجة 5 طن كحد أقصى
- عدد قفران نحل: بين 3 و50 قفير

•  تقديم جميع المستندات والوثائق الثبوتية المطلوبة

(*) يمكن لنوع ملكية العقار أن يكون ملك، ايجار، استثمار أو إذن سماح

5- أن يستوفوا باقي الشروط والمعايير المؤهلة لتلقي الدعم 

4- أال يكونوا قد تلقوا دعمًا مماثًال من أي جهة خالل األعوام  2020 أو 2021 

• يمكن للمزارع/ة االستفادة من القسائم إلنتاج واحد فقط: نباتي أو حيواني

• يمكن للمزارع/ة تلّقي قسائم مدخالت زراعية مّرة واحدة فقط ضمن هذا البرنامج

• يمكن لفردين من العائلة الواحدة االستفادة من الدعم عبر هذا البرنامج على أن يكون لكّل منهما حّصة من عقار 
مشترك أو أرض مختلفة أو عقد ايجار زراعي مختلف.



للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لوزارة الزراعة:
www.agriculture.gov.lb/FarmersVoucherSupport

أو االتصال على الرقم التالي:

يبدأ استالم الطلبات اعتبارًا من 14 حزيران 2021
ويستمر لغاية 13 آب 2021

خالل الدوام الرسمي.

المستندات  وتقديم  طلباتهم  لتسجيل  الزراعة  لوزارة  التابعة  الزراعية  المراكز  من  يتقدموا  وأن 
المطلوبة التالية:

- استمارة الطلب التي تتضمن المعلومات المطلوبة والمتوفرة في المراكز الزراعية التابعة لوزارة الزراعة والتي يتم 
التوقيع عليها من قبل مقدم/ة الطلب. كما يمكن مراجعة المعلومات في االستمارة على موقع الوزارة 

www.agriculture.gov.lb/FarmersVoucherSupport

- نسخة عن أحد المستندات الخاصة بملكية او استثمار الحيازة الزراعية:
• سند الملكية

• عقد إيجار زراعي ساري المفعول مع نسخة عن سند الملكية
• تفويض رسمي مصدق من المختار أو وكالة لدى كاتب العدل (الموافقة على زراعة عقار دون أي أجر) من الوالدين 

أو األشقاء أو األبناء/البنات حسب الحالة مع وثائق الملكية

- في حال كانت االرض غير ممسوحة، يتم استبدال سند الملكية بعلم وخبر موقع من مختار وبلدية البلدة المعنية (أو 
القائممقام في حال عدم وجود بلدية)*

- إفادة موقعة من مختار البلدة أو البلدية المعنية تحدد مساحة البيوت المحمية المملوكة أو المستأجرة أو المستثمرة 
من قبل مقدم/ة الطلب

- إفادة موقعة من مختار البلدة أو البلدية المعنية تحدد عدد الحيوانات من ابقار حلوب وأغنام وماعز أو قفران النحل أو 
حجم برك السمك التي يملكها مقدم/ة الطلب لتأكيد الملكية 

- بطاقة الهوية لمقدم/ة الطلب أو إخراج قيد افرادي (ال يعود تاريخ إصداره ألكثر من ثالثة أشهر)

- في حال تقديم الطلب باإلنابة، بطاقة الهوية أو إخراج قيد افرادي لمن ينوب/تنوب عن مقدم/ة الطلب

- إخراج قيد عائلي (ال يعود تاريخ إصداره ألكثر من ثالثة أشهر)

- إفادة سكن من المختار تثبت اإلقامة في لبنان منذ أكثر من عامين

*مالحظة: في حال كانت الملكية مشتركة للعقار، يتم احتساب األسهم التي يملكها مقدم الطلب لتحديد مساحة 
األرض المملوكة من قبله.

79 - 300 507

تقدم الطلبات في المراكز الزراعية التابعة لوزارة الزراعة والمتواجدة في جميع المناطق اللبنانية 

إن تقديم الطلب ال يضمن بأي شكل من األشكال الموافقة عليه. سوف تراجع كل الطلبات المقدمة من قبل لجان محلية 
ومركزية وعبر زيارات ميدانية للتأكد من البيانات واستيفاء مقدم/ة الطلب لجميع معايير األهلية المحّددة مسبقًا. سيكون 

الدعم متاًحا على أساس أسبقية تقديم الطلب للمستفيدين الذين يستوفون معايير األهلية.

سيتم إبالغ المزارعين والمزارعات الموافق على طلباتهم عبر الهاتف الستالم القسائم من المركز الزراعي التابع لوزارة 
الزراعية المتعاقدة حيث يمكن استبدال القسائم  الزراعة حيث تم تقديم الطلب. كما سيتم تزويدهم بالئحة الشركات 

والمدخالت الُمدرجة ضمن البرنامج.


