
مشروع دعم المزارعين والمزارعات

19–المتضررين من جائحة كوفيد 

واألزمات المالية واإلقتصادية



امجلمحة عامة عن البرن

2021للعاموالمزارعاتالمزارعينلدعمالزراعيةالمدخالتقسائمبرنامج1-
للماشيةالسنويةالتطعيمحملةفيللمساعدةبرنامج-2

األزمةمنتضرًرااألكثرالصغيرةالحيازاتأصحابوالمزارعاتالمزارعينمن70026لـالعيشسبلتعزيز
.لبنانفيالزراعيةالمناطقكافةفي19-كوفيدجائحةومناالقتصادية

فيللمساهمةواالقتصاديةالماليةواألزمة19-كوفيدجائحةمنالمتضررينوالمزارعاتالمزارعيندعم

.راتللمتغيالتصديعلىلبنانفيللفقرعرضةاألكثرالريفسكانقدرةوتعزيزالفقرمنالحدّ 

النتيجة المتوقعة

البرامج

2022حزيران30–2021أيار19الفترة الزمنية

.أمريكيدوالرماليينعشرةالميزانية اإلجمالية

الجهات المشاركة
مويلبتواإلعماراإلنماءومجلسالمتحدةلألمموالزراعةاألغذيةمنظمةمعبالتعاونالزراعةوزارةتنفيذ
.الدوليالبنكمن

الهدف



$  300توزيع قسائم شرائية بقيمة 

الزراعية الصغيرةتألصحاب الحيازا

2021من أجل استبدالها بالمدخالت الزراعية واألعالف للعام 

امج قسائم المدخالت الزراعية لدعم المزارعين  برن

2021والمزارعات للعام 



المدخالت الزراعية التي يمكن شراؤها بإستعمال القسائم



تعلن وزارة الزراعة عن اطالق 
برنامج قسائم المدخالت الزراعية

لدعم المزارعين والمزارعات

ةّجميعّالمستندات/يجمعّالمزارع-1
.والوثائقّالثبوتيةّالمطلوبة

يقدمّالطلبّفيّأحدّالمراكزّ-2
الزراعيةّالتابعةّلوزارةّالزراعةّ

.34وعددهاّ

تّتسجلّالمراكزّالزراعيةّالبيانا-3
قّوترفعهاّمعّالمستنداتّوالوثائ

الثبوتيةّالمكتملةّإلىّلجنةّ
المراجعةّاإلقليميةّللتحققّمنّ

.  محتواها

ةّتتحققّلجنةّالمراجعةّاإلقليمي-4
منّالمعلوماتّالواردةّفيّالطلبّ

جنةّوترسلّالطلباتّالمقبولةّإلىّل
.المراجعةّالمركزية

اتّتدققّاللجنةّالمركزيةّبالطلب-5
علىّدفعاتّوترسلهاّإلىّطرفّ
ثالثّللتحققّمنّمعلوماتّالطلب
ةّوالقيامّبزياراتّميدانيةّعلىّعين

.عشوائية

ىّيرسلّالطرفّالثالثّتقريرهّال-6
اللجنةّالتخاذّالقرارّالمناسبّ

بالقبولّاوّالرفض

ائحّترفعّاللجنةّالمركزيةّكلّاللو-7
المقبولةّعلىّدفعاتّإلىّإدارةّ

.البرنامج

تصدرّإدارةّالبرنامجّالقسائمّ-8
.الخاصةّلكلّمزارع

ىّترسلّإدارةّالبرنامجّالقسائمّإل-9
المراكزّالزراعيةّمعّالمنشورّولوائح
عهاّالشركاتّالزراعيةّالمتعاقدةّلتوزي

.  علىّالمزارعين

رعينّتتصلّالمراكزّالزراعيةّبالمزا-10
مّوالمزارعاتّالمستفيدينّإلستال

القسائمّوتشرحّلهمّطريقةّ
.  إستخدامها

يّيستبدلّالمزارعونّالقسائمّف-11
إحدىّأوّأكثرّمنّالشركاتّالزراعيةّ
قّالمتعاقدةّوبالمستلزماتّالمتف

.عليهاّضمنّالبرنامج

يدّتدققّالشركةّبهويةّالمستف-12
.وتصدرّفواتيرّالخاصةّللمزارعين

تحضرّالشركاتّتقاريرهاّمنّ-13
المبيعاتّالناتجةّعنّاستبدالّ

.جالقسائمّوترفعهاّإلىّإدارةّالبرنام

تدققّإدارةّالبرنامجّبتقاريرّ-14
لىّالمبيعاتّوبالمعلوماتّوتوافقّع
.تعمليةّصرفّالمستحقاتّللشركا

إستبدال القسائم ار المستفدينتسجيل الطلبات توزيع القسائمإختي

ة تنفيذ  امج قسائم المدخالت الزراعيةنظرة عامة عن آلّي برن



لالستفادة من هذا البرنامج
:يجب على مقدمي الطلبات أن يستوفوا جميع شروط ومعايير تلقي الدعم



لالستفادة من هذا البرنامج
:يجب على مقدمي الطلبات أن يستوفوا جميع شروط ومعايير تلقي الدعم



اإلقامة في لبنان منذ أكثر من سنتين-

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

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

:أن تكون الحيازات الزراعية ضمن األحجام التالية-

ةّضمناًّ)دونم كحد أقصى20و 1بين : إنتاجّنباتي› (البيوتّالمحمي 

دونم كحد أقصى3.5: بيوتّمحمية›

أبقار10و 1بين : أبقارّحلوب›

رأس75و 5بين : أغنامّوماعز›

:إنتاجّسمكي›

o كحد أقصى2م 200مساحة أحواض أسماك

o طن كحد أقصى5إنتاج سنوي لألسماك الطازجة

قفير50و 3بين : عددّقفرانّنحل›

تقديم جميع المستندات والوثائق الثبوتية المطلوبة-



:إلنتاج واحد فقطة االستفادة من القسائم /يمكن للمزارع•

نباتي

أو 

حيواني

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

من العائلة الواحدة االستفادة من الدعم عبر هذا البرنامجلفردينيمكن •

على أن يكون لكّل منهما حّصة من عقار مشترك أو أرض مختلفة أو عقد ايجار زراعي مختلف

شروط إضافية



استمارةّالطلبّوالمتوفرةّفيّالمراكزّالزراعيةّالتابعةّلوزارةّالزراعةّ-

(الّيعودّتاريخّإصدارهّألكثرّمنّثالثةّأشهر)ةّالطلبّأوّإخراجّقيدّافراديّ/بطاقةّالهويةّلمقدم-

ةّالطلب/تنوبّعنّمقدم/فيّحالّتقديمّالطلبّباإلنابة،ّبطاقةّالهويةّأوّإخراجّقيدّافراديّلمنّينوب›

(الّيعودّتاريخّإصدارهّألكثرّمنّثالثةّأشهر)إخراجّقيدّعائليّ-

إفادةّسكنّمنّالمختارّتثبتّاإلقامةّفيّلبنانّمنذّأكثرّمنّعامين-

:نسخةّعنّأحدّالمستنداتّالخاصةّبملكيةّاوّاستثمارّالحيازةّالزراعية-

سندّالملكية•

فيّحالّكانتّاالرضّغيرّممسوحة،ّيتمّاستبدالّسندّالملكيةّبعلمّوخبرّموقعّمنّمختارّوبلديةّالبلدةّالمعنيةّ›
(فيّحالّعدمّوجودّبلديةالقائممقامأوّ)

األرضّالمملوكةّيتمّاحتسابّاألسهمّالتيّيملكهاّمقدمّالطلبّلتحديدّمساحة›

عقدّإيجارّزراعيّساريّالمفعولّمعّنسخةّعنّسندّالملكية•

أوّاألشقاءّمنّالوالدين( الموافقةّعلىّزراعةّعقارّدونّأيّأجر)تفويضّرسميّمصدقّمنّالمختارّأوّوكالةّلدىّكاتبّالعدلّ•
البناتّحسبّالحالةّمعّوثائقّالملكية/أوّاألبناء

(:بحسبّنوعّالمزرعة)إفادةّموقعةّمنّمختارّالبلدةّأوّالبلديةّالمعنيةّتحددّ-

ةّالطلب/منّقبلّمقدممساحةّالبيوتّالمحميةّالمملوكةّأوّالمستأجرةّأوّالمستثمرة•

ةّالطلبّلتأكيدّالملكية/حجمّبركّالسمكّالتيّيملكهاّمقدمعددّالحيواناتّمنّابقارّحلوبّوأغنامّوماعزّأوّقفرانّالنحلّأو•

ائق الثبوتية المطلوبة المستندات والوث



وفّس. إنّتقديمّالطلبّالّيضمنّبأيّشكلّمنّاألشكالّالموافقةّعليه›
تراجعّكلّالطلباتّالمقدمةّمنّقبلّلجانّمحليةّومركزيةّوعبرّزياراتّ

يرّاألهليةّةّالطلبّلجميعّمعاي/ميدانيةّللتأكدّمنّالبياناتّواستيفاءّمقدم
دةّمسبقاًّ .  المحد 

دينّسيكونّالدعمّمتاًحاّعلىّأساسّأسبقيةّتقديمّالطلبّللمستفي›
.الذينّيستوفونّمعاييرّاألهلية

سيتمّإبالغّالمزارعينّوالمزارعاتّالموافقّعلىّطلباتهمّعبرّالهاتف›
ديمّالستالمّالقسائمّمنّالمركزّالزراعيّالتابعّلوزارةّالزراعةّحيثّتمّتق

.  الطلب
دةّحيثّسيتمّتزويدّالمزارعينّوالمزارعاتّبالئحةّالشركاتّالزراعيةّالمتعاق›

.يمكنّاستبدالّالقسائمّوالمدخالتّالُمدرجةّضمنّالبرنامج

ابعة لوزارة الزراعة تقدم الطلبات في المراكز الزراعية الت
انية والمتواجدة في جميع المناطق اللبن



HOLOGRAM

VS-XXX-YYY

دوالرّاميركيّمجموعّقيمة300ّ
ة/ةّالمستفيد/القسائمّللمزارع

قسائم6

دوالرّأميركيّقيمةّكلّقسيمة50

ن ُتستعَمل القسائم فقط م
ة قبل المستفيدين المدون

أسماؤهم عليها

تصميم القسائم الشرائية



من قبل المزارعين والمزارعاتطريقة استعمال القسائم

ائم إّن كّل الخدمات المرتبطة بهذه القس
ًا ومن دون أي مق ان ابلالشرائية ُتقّدم مّج



سنوات3وعاملة في لبنان منذ أكثر من مسجلة في وزارة الزراعة -

كافة المناطق اللبنانية متواجدة في -

تستبدل القسائم بالمدخالت الزراعية وبأسعار مخّفضة ضمن البرنامج-

جودة المستوفية للمواصفات الفنية ومعايير الفي البرنامج أحد المدخالت الزراعية المدرجة تتيح وتوّرد -

تستطيع تامين شهادات التسجيل والنوعية للمدخالت الزراعية-

حسب الحاجةوالقدرة على إعادة التخزين األولي للمدخالت الزراعية حد أدنى من المخزون لديها -

االتفاقيةّالّتضمنّبيعّأيّكمياتّدنياّمنّالمدخالتّالزراعيةّ›

الخاصة بنظام القسائمإجراءات البيع تلتزم -

وضع الملصقات اإلعالمية المقدمة من البرنامج في أماكن البيع والتوزيع-

لجودةالمدخالت والتحقق من مطابقتها للمواصفات ومعايير الفحص جودةإتاحة الوصول لموظفي البرنامج -

للمشروعأحكام اإلدارة البيئية واالجتماعية احترام-

الشركات المتعاقدة



امج للمساعدة في حملة التطعيم السنوية للماشية برن

توفير مليون لقاح حيواني ومعدات للتلقيح 

للمساهمة في حملة التطعيم السنوية للماشية

مرض 
الحّمى القالعية

FMD
Food and Mouth Disease

جدري
األغنام

Sheep pox

طاعون
المجترات الصغيرة

PPR
Peste des Petits Ruminants

مرض الدمامل
والتقرحات الجلدية

LSD
Lumpy Skin Disease


