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برنامج  

1

2

للمستفيدينبرنامجيسمح

ةنقديتحويالتعلىبالحصول

األزمةتحدياتلمواجهة

منوالتخفيفالحاليةاالقتصادية

الدعمرفعوطأة

األسرجميعبرنامجيستهدف

استثناءبلبنانفيالمقيمةاللبنانية

الميسورةاألسر



تقديمات البرنامج

25 $*

لكل فرد

126 $*

الحد األقصى لألسرة 

الواحدة  

15 $  *

للشخص الذيإضافي 

عاما64يفوق عمره الـ

ما يعادله في السوق الموازية في تاريخ الدفعو ا* 



األسرة هي عبارة عن فرد أو مجموعة أفراد مع أو بدون رابط دم، تقيم في 

مسكن واحد ودائم وتتشارك األعباء المعيشية

بره هو فرد من أفراد األسرة، يقيم معها بشكل دائم وهو من تعتاألسرة، ( ة)رب 

ى أن األسرة مسؤوالً عنها مادياً أو معنوياً، بغض النظر عن جنسه أو عمره عل

يكون راشداً 

تعريف



: األسرة على الرابط( ة(من خالل دخول رب

daem.impact.gov.lb

ثم اختيار اسم مستخدم وكلمة مرور

سرةفراد األألجميع تسجيل وملء االستمارة

 ً يقدم الطلب إلكترونيا



في حال الحاجة للمساعدة في تقديم الطلب 

*او التوجه الى أحد مراكز الشؤون اإلجتماعية•

المستندات المطلوبةمع 

(NGOs)*او التوجه الى مراكز الجمعيات•

المستندات المطلوبةمع 

1747: االتصال بالخط الساخن•

daem.impact.gov.lb: زيارة الموقعوالمستندات المطلوبة يرجى لمزيد من المعلومات حول المراكز والجمعيات *

https://daem.impact.gov.lb/


المعلومات المطلوبة لملء اإلستمارة

ةالهوية اللبناني

لكل فرد في 

االسرة

جواز السفر

لكل فرد في 

االسرة
(ن وجدإ)

معلومات عن الحسابات 

(IBAN)المصرفية 

رة لكل فرد بالغ في االس
(  ن وجدإ)

معلومات عن

دفاتر تسجيل 

السيارات 
(ن وجدإ)

رقم التعريف 

الضريبي 

اللبناني 
(ن وجدإ)



ساسيةاألالشروط

التأكد من صحة  

المعلومات قبل 

تحميل الطلب

الموافقة على

رفع السرية

المصرفية

(ة)تفويض رب

األسرة الستالم

األموال



مهلة تقديم الطلبات 

ً 9الساعة 2021يلول أ13من  صباحا

ليالً 12الساعة 2021تشرين األول 31الى 

ــــــــــ

مع إمكانية التحديث من أجل تحميل بطاقة الهوية لغاية

2021كانون األول 31



آلية ومراحل التنفيذ

ملء 

االستمارة 

والتسجيل

ات تقييم االستمار

الواردة وتحديد 

المستفيدين 

ق والمبلغ المستح

االسرة ( ة)اعالم رب

بالمبلغ المحدد عبر 

 (SMS)رسالة نصية 

د على رقم الهاتف المعتم

عند تقديم الطلب

غ تحويل المبل

المستحق 

 ً شهريا

التبليغ-3التقييم-2التسجيل-1
دفع -4

المساعدات
المتابعة-5

مراقبة، اشراف 

وتدقيق، 

مع زيارات منزلية

عند الحاجة





لمجال لألسر نتمنى على األسر الميسورة أال تتقدم بطلب اإلستفادة إفساحاً في ا

األكثر حاجة

ا أال تتقدم التي ترفض رفع السرية المصرفية عن حساباتهاألسرنتمنى على

بطلب االستفادة من البرنامج

.

يحق لكل أسرة لبنانية مقيمة في لبنان التسجيل

دون أي تمييز أو استثناء



حزيران 1يوما بين 90جميع أفراد األسر اللبنانية المقيمة حاليا خارج لبنان لفترة تزيد عن 

ً 23ال يطبق هذا االستثناء على من هم دون سن )2021تموز 30و2020 (   عاما

نقدي. أ.د/ ,00010/األسر التي يفوق دخلها السنوي اإلجمالي مهما كان مصدره مبلغ 

أو ما يعادله بحسب سعر الصرف في السوق الموازية( Freshفريش )

األسر الغير مؤهلة لإلستفادة من البرنامج

مبلغ 2021حزيران 30في ( في لبنان وخارجه)التي يفوق إجمالي ودائعها المصرفية األسر
أو ما يعادله بحسب سعر الصرف في السوق الموازية( Freshفريش )نقدي . أ.د/ 10,000/



أو ما (Freshفريش )نقدي . أ.د/3500/األسر التي تدفع بدل إيجار سنوي يزيد عن 

الصرف في السوق الموازيةيعادله بحسب سعر

يعود تاريخ صنعها 2018األسر التي تملك ثالث سيارات أو أكثر مسجلة بعد العام 

وما بعده2017للعام 

.أو أكثر( ة)منزل اجنبي( ة)األسر التي تستعين بخدمات مدبر
في حال كان هناك ضرورة بسبب وجود مسنين أو (ة)منزل واحد( ة)يسمح بمدبراال انه

أشخاص من ذوي الحاجات الخاصة

( NPTP" )حياة"األسر المستفيدة حالياً من برنامج 

األسر الغير مؤهلة لإلستفادة من البرنامج



الرقم الساخن

الخط الساخن

تقديم شكوىاواإلستفسارمساعدة او لطلب ال

1747

مساء5صباحاً إلى الساعة 8من الساعة :  من االثنين الى الجمعة



مبادئ الشفافية

اً تجنباألسرة اعتماد رقم الهوية كرقم موحد كشرط الستفادة كل فرد من أفراد 

الزدواجية الطلبات

ختيارالبيانات المتعلقة بمعاييراالبالمختصة ال يمكن تعديل معلومات المنصة 

أو إمكانية دون أي إمكانية لتدخل بشريبالكامل ُمَمْكنَن التأهيل أو االستبعادقرار 

تغيير النتائج

المكننة الشاملة آللية التنفيذ منعاً ألي تدخل بشري



الحوكمة

ايير العلمية وفقاً للمعبالتعاون مع البنك الدولي ومساعدته التقنيةالبرنامج ينفذ هذا 

والعالمية

التفتيش المركزيإشراف ومراقبةسيتم تنفيذ المشروع برمته تحت 

متخصصةلـلتدقيق الخارجي من قبل شركاتتخضع جميع العمليات المرتبطة بالبرنامج 

تتمتع بخبرة دولية



ي التكامل مع البرنامج الطارئ لشبكات األمان االجتماع

((ESSN

م تبليغ اذا استوفت األسر الشروط المبدئية للبرنامج الطارئ لشبكات األمان االجتماعي سيت
.منزليةاألسرة لتعيين موعد لزيارة ( ة)رب

ارئ لشبكات تستخدم منصة التسجيل نفسها الستهداف األسر التي قد تستفيد من البرنامج الط
.االجتماعياألمان 

مساعدات اضافية لألسر االكثر حاجة    (ESSN)يقدم البرنامج الطارئ لشبكات األمان االجتماعي 




