
الجمهورية اللبنانية 
وزارة الزراعة

رقم العقار أو عقد االيجاررقم الهاتفالبمدةرقم السجلاسم المزارع المستفيد
مساحة األرض 

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

التوقيعتاريخ البيعطن/السعر ل ل

4.02,535,0003/18/2021           03/10444521648,007كفردان77زعيتر محمد حسبن

6.02,535,0003/18/2021        03/320301122184,369عنجر مجدل66حمود المجيد عبد راشد

2.02,535,0003/18/2021        49137,160-54-38-191-31-195-32-03/05377280الخضر27عوده احمد محمود

بسكنتا354جدعون بولس مارون
76/916967

04/288547

4447-4453-4446-7566 

4064-4125
128351.82,525,0003/18/2021

71/243546بسكنتا73حيدر ابي نديم جورج

5317-5318-5319-5323

7134-5324-5325-2263

2325-363-369- 

8300016.02,525,0003/18/2021

بسكنتا354جدعون بولس نايف
03/097489

04/288127

4447-4453-

4446-7600-
239242.22,525,0003/18/2021

03/632569بعلبك23الزين أسعد علي
770-899-964-794-782-948-965-

1013
172,839        4.02,535,0003/19/2021

10.02,535,0003/19/2021        1895139,817-963-911-910-846-845-03/802366832الياس بر103الميس سعيد سعيد محمد

11.02,535,0003/19/2021           91832,340-117-1174-70/995536318سرعين10شومان ملحم صبحي

13.02,535,0003/19/2021           36858,155-367-70/722555215كفردان77زعيتر علي مهدي

19حندوس ابراهيم حسن
 حوش

الحريمي
03/61984125-26-2723,000           2.02,535,0003/19/2021

9.02,535,0003/19/2021           7759,801-03/684832246كفردان1حيدر سليم محمد

6.02,535,0003/19/2021           8487,750-81/024020221كفردان77زعيتر مهدي علي

03/894467بعلبك21الصلح حسن  سعدهللا
81-1235-1244-1209-1276-1013-

1119-1209-1026-1244-1235-995
477,081        20.02,535,0003/20/2021

4.02,535,0003/20/2021           8487,750-81/024020221كفردان77زعيتر مهدي علي

2.52,535,0003/22/2021           03/8315641066545,000عرسال23الحجيري محمد علي

1.02,535,0003/22/2021           51180,000-659-966-522-03/9721062040شعث33العرب محمد علي

1.02,535,0003/22/2021           156146,000-255-774-71/3383271566شعث15العرب محمد حسن

5.02,535,0003/22/2021        03/630542964109,939حاال حوش71معكرون فايز عادل

03/823093المعلقة22احمد ابو علي حمود
1849-1847-215-1850-1848-2874-

667-679
121,028        3.02,535,0003/23/2021

3.02,535,0003/23/2021           94919,600-948-951-950-946-03/308710947التحتا تمنين125عرار محمود علي

2.02,535,0003/23/2021           81928,000-814-813-812-784-03/8515652697سرعين59/192الحالني احمد علي

 طن725.4: الكمية االجمالية المدعومة - DAP (Di-Ammonium Phosphate):اسم السماد أو محسن التربة -  18/03/2021: تاريخ وصول البضاعة الى مستودعات الشركة
71 202204 -71180019:  تعنايل       رقم الهاتف:       عنوان المستودعات UNIFERT SAL: اسم الشركة التي استفادت من الدعم



الجمهورية اللبنانية 
وزارة الزراعة

رقم العقار أو عقد االيجاررقم الهاتفالبمدةرقم السجلاسم المزارع المستفيد
مساحة األرض 

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

التوقيعتاريخ البيعطن/السعر ل ل

 طن725.4: الكمية االجمالية المدعومة - DAP (Di-Ammonium Phosphate):اسم السماد أو محسن التربة -  18/03/2021: تاريخ وصول البضاعة الى مستودعات الشركة
71 202204 -71180019:  تعنايل       رقم الهاتف:       عنوان المستودعات UNIFERT SAL: اسم الشركة التي استفادت من الدعم

20.02,535,0003/24/2021        542450,000-541-03/629113540المنصورة38ابراهيم محمد حسن

3.02,535,0003/24/2021           8130,777-03/8800231192النهري علي2فوعاني توفيق رفيق

2.02,535,0003/24/2021           71/50414094727,000النهري علي2فوعاني رفيق علي

03/676405زحله33بلوط حسين مهدي

947-708-787-821-640-934-935-

936-937-938-939-940-941-642-

870-869-2317-944-722-3481

451,811        10.52,535,0003/24/2021

63غروب دحدوح
 الياس قب

الفوقا
03/7011382/3/2017888,216        252,535,0003/24/2021

122,535,0003/24/2021        70/545616122184,369بعلبك77زعيتر طالع محمد

03/848992غزه58الصميلي الكريم عبد ايمن

1-60-213-214-215-311-1127-1128-

سلطان    غزة-عميق 112915-16-17  

يعقوب

1,234,340     252,535,0003/24/2021

82,535,0003/24/2021 29,862           03/5741632633/2639/3582/2963صغبين8حّنا حليم مسعود

70/222290بعلبك77زعيتر طالع علي
209-380-381-243-221-114-37-193-

275-149-1191-222
584,830        202,535,0003/24/2021

70318333حاال حوش4كعدي ابراهيم جورج
74-246-247-248-249-250 12-1-2-3-

4 - رياق-  حشمش
599,608        102,535,0003/25/2021

03/848992غزه58الصميلي الكريم عبد ايمن

1-60-213-214-215-311-1127-1128-

غزه-عميق 112915-16-17             

يعقوب سلطان

1,234,340     252,535,0003/25/2021

03/191874كفرزبد48نبهان ابو عساف حورج
888-698-999-700-772-717-701-

703-1570
200,390        202,535,0003/25/2021

102,535,0003/25/2021        240181,363-139-56-53-33-16-03/80490415حاال حوش4كعدي كعدي ميشال

72,535,0003/25/2021 23,243           03/495830861/74/862/940مارع باب11يونس مرشد روجيه

302,535,0003/25/2021        03/6661848208,000الياس قب21رجيلي ابو رشيد ايلي

70/222290بعلبك77زعيتر طالع علي
209-380-381-243-221-114-37-193-

275-149-1191-222
584,830        202,535,0003/25/2021

63غروب دحدوح
 الياس قب

الفوقا
03/7011382/3/2017888,216        252,535,0003/25/2021

252,535,0003/26/2021 585,000         1001-1000-999-1122-71/0428511123سرعين10شومان ملحم علي
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 طن725.4: الكمية االجمالية المدعومة - DAP (Di-Ammonium Phosphate):اسم السماد أو محسن التربة -  18/03/2021: تاريخ وصول البضاعة الى مستودعات الشركة
71 202204 -71180019:  تعنايل       رقم الهاتف:       عنوان المستودعات UNIFERT SAL: اسم الشركة التي استفادت من الدعم

03/848992غزه58الصميلي الكريم عبد ايمن

1-60-213-214-215-311-1127-1128-

غزه-عميق 112915-16-17             

يعقوب سلطان

1,234,340     26.42,535,0003/26/2021

63غروب دحدوح
 الياس قب

الفوقا
03/7011382/3/2017888,216        26.22,535,0003/26/2021

70/724669زبده عين21فرج داوود الياس
169/1256/315/370/371/372/373/2

3/213
           19,426 72,535,0003/26/2021

202,535,0003/26/2021        03/7219331350,000صغبين62مسعد ناظم وليد

03/32319277/78/79/80/81/82/95/96/97/98/9الياس بر277ميتا نزار الغني عبد

9/100/101/102/111/112/113/114/

115/116/117/118/119/105/106/10

7/108/2077

640,000        5.5253500026/03/2021..

03/848992غزه58الصميلي الكريم عبد ايمن

1-60-213-214-215-311-1127-1128-

غزه-عميق 112915-16-17             

يعقوب سلطان

1,234,340     252,535,0003/27/2021

102,535,0003/27/2021        72121,269-104-03/64042279دورس77زعيتر حسين احمد

202,535,0003/27/2021        03/7219331350,000صغبين62مسعد ناظم وليد

0.5002,525,0003/29/2021             03/952251422,250الغابات31القرقفي نصار داني

طن566.6المجموع


