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   2015 تشرين الثاني/145العدد 
في هذا العدد 

 
برامج ومشاريع إنمائية حكومية أهلية ودولية  

 

 

 القطاعيةوالتنمية الكلية  في
  الدوليالنقد صندوق بحسب 2015 في% 2 لبنان في النمو •

 2015 العام من االول النصف عن التجزئة مبيعات مؤشر اطالق •
 

 مشكلة النزوح والطوارىء
  ألفاً 140/ات من سوريا في لبنان النازحين اعداد تراجع •

 قلق من تزايد الهجرة غير الشرعية من لبنان الى اوروبا •

 في عسر شديد لبنان الى سوريا من ات/الفلسطينيين ات/النازحين من% 90 •
 

 التنمية المحلية والبيئةفي 
   يعرف بمحميات لبنانالبيئية للسياحة دليل متوسطي •

 االقتصاد في النساء دور اهمية على للتأكيد االعمال وسيدات رجال بين شراكة اتفاق •
  االحمر ودير بشري في المحلية التنمية لتعزيز اوروبي دعم •

 
 المواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي 
 االنسان حقوق مجال في لبنان لدعم دولي مشروع •
  2013 للعام" للمرأة الوطنية االستراتيجية"تقرير اطالق •

 السياسي المرأة دور لتفعيل الوطنية الوثيقة تطلق "لبنانيون" جمعية •
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 بالبشر االتجار لمكافحة حملة يطلق العمل وزير •
 
 

 راصد المساعدات العربية األجنبية والدولية 
 ومحلية رسمية لجهات متنوعة اجنبية مساعدات •

 محليتين لهيئتين طالل بن الوليد من مساعدتان •
  اهلية لهيئة اميركية مساعدة •
 لبنان في الطوارئ قوات من وانمائية اجتماعية مساعدات •

 
  قروض وهبات مع جهات دوليةمراسيم

  تعليم •

 
 2015  تشرين األولشهر علم وخبر 

 2015شهر تشرين األول تأسيس جمعيات جديدة  •

 2015تشرين األول تعديل للعلم والخبر شهر  •

 2015سحب العلم والخبر شهر تشرين األول  •
 

برامج ومشاريع إنمائية حكومية أهلية ودولية  
 

 والقطاعية الكلية التنمية في
  الدوليالنقد صندوق بحسب 2015 في% 2 لبنان في النمو  •

 النشاط أن الوسطى وآسيا األوسط الشرق منطقة القتصادات اإلقليمية اآلفاق تناول الذي تقريره في الدولي النقد صندوق اعتبر
 من زاد الذي األمر وسوريا، العراق في وخصوصاً  المنطقة، في حالياً  القائمة باإلضطرابات مقيداً  يزال ال لبنان في اإلقتصادي
 األراضي إلى ات/لالجئين المستمر التدفق مع بالترافق التشنجات، تلك انعكست وقد. المحلية الساحة على السياسية التشنجات
 خفض وعليه. القطاعات من وغيرها واإلنتاج واإلستثمار الكهرباء وٕامدادات التجارة وحركة السياحي القطاع على سلباً  اللبنانية،
 الصندوق توقع المقابل، في%. 2.0 الى السابق تقريره في% 2.5 من 2015 للعام لبنان في اإلقتصادي للنمو تقديراته التقرير

 في التراجع يستمر أن توقع كما ،2020 العام في% 4.0 إلى ثم من 2016 العام في% 2.5 إلى الحقيقي النمو يرتفع أن
% 19.3و الحالي العام نهاية في اإلجمالي المحلي الناتج من% 21.0 إلى ليصل 2015 العام خالل الجاري الحساب عجز

. 2020 العام في% 12.9 ثم ومن 2016 العام في
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 2015 العام من االول النصف عن التجزئة مبيعات مؤشر اطالق  •
 الجمعية ورئيس شقير، محمد لبنان، وجبل بيروت غرفة رئيس لبنان، في والزراعة والصناعة التجارة غرف اتحاد رئيس عقد

 اول فيه أطلقا لبنان، وجبل بيروت غرفة مقر في ، مشتركاً صحافياً  مؤتمراً  عربيد، شارل ،)فرانشايز (االمتياز لتراخيص اللبنانية
 ،"2015 العام من االول النصف مؤشرات - التجزئة مبيعات تطور "عنوان حمل، التجزئة مبيعات الى يتطرق احصائي تقرير
 يعتبر) الجديد (المؤشر هذا "ان شقير اعتبر بالمناسبة،. أشهر ستة كل المؤشر نتائج عن دورية تقارير بعدها تصدر أن على
 على التعرف ثانية، جهة من ويتيح جهة، من االستهالك، مستوى على الحاصلة التطورات يرصد فهو األهمية، غاية في

 بوضع يسمح الذي االمر واقتصاده، بالبلد ن/ثقتهم ومدى الشرائية ن/وقدرتهم ات/اللبنانيين حياة نمط في الحاصلة التغيرات
 الداء السلبي المنحى تؤكد االول التقرير في الواردة االرقام ان قائالً  شقير اضاف وقد". االستهالك لتحفيز مالءمة أكثر سياسات
 التقرير، في وردت التي المؤشرات بعض عربيد تلى جهته، من. التجزئة بيع قطاع في المقلق الركود وواقع اللبناني االقتصاد

 أساسًا، التقرير اتخذها التي السنة وهي 2012 بسنة ومقارنة المؤشرات، لها إحتسبت التي الزمنية الفترة في انه الى مشيراً 
 محضرات والمشروبات، الغذائية المواد وتوابعها، األلبسة: وهي اإلستهالكية، للسلع الست الفئات مبيعات مؤشرات تراجعت
 ونشاط الترفيهية الخدمات مؤشرات تقدمت فيما ،%22.6 والهوايات الرياضة ومستلزمات الكماليات، المنزلية، األدوات التجميل،
 معدالت ان اعتبر اخرى جهة من لكنه ،%9.9 السياحية الخدمات مبيعات تقدمت كما ،%4.8 المشابهة والخدمات المطاعم

 وافاد. الماضيتين والنصف السنتين مدى على التشغيلية التكاليف في المقابلة الزيادات باإلعتبار أخذت ما إذا جدا ضئيلة النمو
 ،2014 العام من ذاتها الفترة في سجلت التي تلك مع الجاري، العام من األول النصف في المبيعات حركة وبمقارنة انه عربيد
 المبيعات، في فعلياً  تحسناً  يعكس ال الرقم ذلك ان مؤكداً  ،%2.2 اإلستهالكية للسلع الست الفئات مبيعات مؤشرات ارتفاع يتبين
 . جدا ضئيل ألنه

 

 والطوارىء النزوح مشكلة
 

  ألفاً 140/ات من سوريا في لبنان النازحين اعداد تراجع  •
 عدد اجمالي تراجع الى السفير، لصحيفة حديث في جيرار، ميراي لبنان، في الالجئين لشؤون العامة المفّوضة اشارت

 الهجرة إلى ن/منهم عدد ولجوء اللبنانية، الحكومية والتدابير التوطين إعادة عمليات بسبب لبنان في ات/السوريين ات/النازحين
 ال كي "التوطين إعادة عملية لمضاعفة جهودها تكثف المفوضية أن جيرار اكدت االطار، هذا وفي. البحر عبر الشرعية غير

 عدد النخفاض االضافية االسباب من ان الى الفتة ،"للخطر ن/تعّرضهم التي الشرعية غير الهجرة إلى ات/السوريون يضطر
 ليصبح ،أيلول خالل ألفاً  32و الماضي، آب شهر خالل ألفاً  58 شملتالتي  الشطب لعمليات يعود لديها، ات/المسجلين

 ات/النازحين عدد اجمالي يصبح وبذلك،. 2015 العام خالل ألفاً  139 المفوضية لوائح عن ن/شطبوا اللواتي/الذين مجموع
 الذيو الماضي، االول تشرين شهر بداية صدر الذي المفوضية تقرير بحسب ة/نازحا 1.113.941 لبنان في ات/السوريين
.  اليوم في الواحد للشخص أميركية دوالرات 3.84 عن يقل بما أي الفقر، خط تحت حاليا تعيش األسر من% 70 أن اضاف

 

  قلق من تزايد الهجرة غير الشرعية من لبنان الى اوروبا •
 مؤلفة لبنانية عائلة غرق خبر ان الى الفتة اوروبا، الى الشرعية غير ات/اللبنانيين هجرة على الضوء السفير صحيفة سلطت

 والتي الهجرة من الجديدة الموجة تلك تفاصيل من بعضاً  ليكشف جاء اليونان، الى تركيا من انتقالها اثناء اشخاص تسعة من
 يجري التي المعلومات بعد عام رأي قضية الى وتحولت وأمنية، وسياسية اقتصادية عوامل نتيجة االخيرة اآلونة في تضاعفت
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 واضافت. للرحيل الصفر ساعة ن/ينتظرون ات/اخرين وجود وعن ن،/غادروا اللواتي/الذين االشخاص مئات عن تداولها
 المناطق في ات/الشباب حديث ،اوروبا الى الشرعية غير الهجرة حول سرا تداوله يتم كان ما أصبح اليوم،: "قائلة الصحيفة
 في كثيرا تختلف تعد لم التي اللبنانية البيئة الى تمدد بل ات/السوريين ات/بالنازحين محصورا يعد ولم الطرابلسية، الشعبية
".  ات/الفلسطينيين ات/والالجئين ات/النازحين عن معاناتها
 اوروبا، باتجاه المنطقة من اللجوء ازمة تصاعد بدقة ترصد الدبلوماسية الدوائر بان النهار صحيفة افادت نفسه، الموضوع وحول

 /نيتركون فرد الفي الى الف وجود  عن" النهار"لـ هوث، مارتن االلماني، السفير كالم وبعد انه الى مشيرة لبنان، من والسيما
 ة/مهاجر الف 20 مؤخراً  بلغ العدد ان متابعة ديبلوماسية دوائر افادت ،"يومياً  الغرب اتجاه في شرعية غير بطريقة لبنان

 عبر لبنان ن/غادروا ة/سوري ألف 90 نحو ان عن له كشف امني مصدر بان ،"فايلز ليبانون "موقع افاد جهته، من. اسبوعياً 
  الماضيين.وأيلول آب شهري في طرابلس

 لعوامل ن/يهاجرون ات/اللبنانيين ان" النهار "صحيفة عبر حديث في درباس، رشيد االجتماعية، الشؤون وزير اشار جهته، من
 ن/وجدوا عندما ن/وهم عمل، فرص وال ماء وال كهرباء ال إذ والحياتي، المعيشي العامل االهم، لكن واالمنية السياسية منها عدة،

 الى عمد ن،/منهم البعض ان كاشفاً  ضياعها، من خوفاً  الفرصة ن/فتلقفوا خيرًا، ن/استبشروا ات/للسوريين فتح الهجرة باب أن
 ذلك عن وحدها المسؤولة ليست العوامل تلك: "قائالً  درباس اكد الختام، وفي. اوروبا الى لجوئه لتسهيل سورية هويات شراء

 للبرامج الهواء وفتح األحداث، من عداه ما على وشغب حراك من الشارع في يجري ما على االعالم وسائل تركيز إن إذ الوضع،
".  بلده من بعيدا بمستقبل ن/يفكرون ات/اللبنانيين وتجعل تعقيداً  االمور تزيد أمور كلها المحبطة، الحوارية السياسية

 

 في عسر شديد لبنان الى سوريا من ات/الفلسطينيين ات/النازحين من% 90  •
 حول" بيروت في األميركية الجامعة "مع بالتعاون )األونروا" (الفلسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة "اطلقتها دراسة بينت

 الحكومة اتخاذ منذ تتبّدل لم ن/اعدادهم أن لبنان، إلى سوريا من ن/نزحوا اللواتي/الذين ات/الفلسطينيين ات/الالجئين أوضاع
 في تعيش تزال ال عائلة ألف 16 نحو ان مرجحة ،2014 العام في سوريا من النزوح خّص  ما في الصارمة إجراءاتها اللبنانية

 دوالراً  257 وتنفق وخارجها، المخيمات داخل صيدا في تعيش العائالت تلك من االكبر الشريحة ان الى الدراسة ولفتت. لبنان
 األقل على أخرى واحدة عائلة مع تعيش منها% 60 وان الحياة، مستلزمات بأدنى مجهزة غير غرف على شهريًا، اإليجار بدل
 ات/الفلسطينيين ات/الالجئين من الساحقة الغالبية أن من الرغم على "أنه الى ايضاً  الدراسة واشارت. نفسه المنزل في

 أميركي دوالر 200 تسديد عن العجز بسبب القانوني وضعها فقدت أنها إال شرعية، بطريقة لبنان دخلت سوريا من ات/القادمين
 في شديدة محدودية ات/الفلسطينيون ات/الالجئون هوالء يواجه: "قائلة الدراسة واضافت. "اإلقامة أوراق لتجديد فرد كل عن

 في صعوبة تواجه العائالت تلك من% 90 وان العائالت، نصف لدى فرد أي يعمل ال حيث أمامهم، المتاحة العمل فرص
 الغذاء برنامج من الشهر في دوالراً  27 بقيمة غذائية قسيمة على ن/بينهم من شخص كل يحصل اذ الكافي، الطعام تأمين

".  الشهر في الواحد للشخص دوالراً  85 إلى يصل الغذائية المواد على اإلنفاق معدل أن حين في العالمي،
 

 والبيئية المحلية التنمية في
 

   يعرف بمحميات لبنانالبيئية للسياحة  دليل متوسطي •
 البحر دول وعادات أصالة على الزائرات/الزوار يعرف دليل العداد مشروعاً  ،البيئية للسياحة المتوسطية التجربة اطلقت

 اإلقليمي المكتب الطبيعة، لصون العالمي اإلتحاد إيطاليا، في المحميات فيدرالية هم، شركاء 5 مع بالتعاون وذلك المتوسط،
 منطقة اإليطالية، التزيو منطقة فرنسا، في الوطنية المحميات فيدرالية ماالغا، في المتوسطي المكتب األردن، في آسيا لغرب
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 يموله الذي المشروع يقدم. لبنان في الشوف ارز محمية واخيراً  األردن، في الطبيعة لحماية الملكية الجمعية األسبانية، كاتالونيا
 جانب الى منه وتستفيد متوسطية محمية 24  تتناول البيئية للسياحة رزماً    ENPI-CBC Med برنامج عبر األوروبي اإلتحاد

 البنية تحسين على المشروع وسيعمل. صور وشاطىء تنورين، ارز إهدن، حرش موسى، جبل محمية من كل ،"الشوف أرز"
 الموضوع، وحول. اجانب ات/زوار مع للتعامل المحميات عمل فرق تدريب وعلى الجديدة، السياحة رزم مع تتناسب لكي التحتية

 التحتية البنية تحسين على العمل تم البيئة وزارة من بدعم "انه الى عاصي، أبو كمال الشوف، أرز محمية في المنسق لفت
 المذكور المشروع وان الخدمات، وتحسين ضيافة وبيوت وٕارشارات دروب من المشروع، في المشاركة الخمس للمحميات
 خبراء قبل من تنفيذها تم التي التقييم زيارات من ولإلفادة المتوسطين الشركاء مع الخبرات لتبادل فرصاً  خلق لبنان في للمحميات
".  محمياتنا في والقدرات الخدمات لتحسين البيئية السياحة في عالمية لشركات وممثلين

 

 االقتصاد في النساء دور اهمية على للتأكيد االعمال وسيدات رجال بين شراكة اتفاق  •
 اتفاق الزين، أسمهان برئاسة األعمال لسيدات اللبنانية الرابطة وجمعية زمكحل، فؤاد برئاسة اللبنانيين األعمال رجال تجّمع وّقع

 اجتماعات عقد الى االتفاق يرمي .ات/اللبنانيين األعمال وسيدات رجال من حشد بحضور الجمعيتين، بين وتعاون شراكة
 المشاريع ات/واصحاب ات/لرياديين تدريبية دورات تنظيم الى اضافة الراهنة، المواضيع تتناول عامة وندوات ومؤتمرات منتظمة

 جديدة أسواق نحو التوجه والخاص، العام القطاعين هيكلة إعادة مشاريع على العمل والخبرات، المعلومات تبادل أجل من
 ذلك، وحول. اللبناني الخاص القطاع إليها يحتاج التي القوانين مشاريع باقتراحات التقدم واخيراً  اللبنانية، والخبرات السلع لتصدير

 ضرورة  على الزين شددت فيما لبنان، في االقتصادي النمو تحقيق في اللبنانيات االعمال سيدات دور اهمية على زمكحل اكد
 . عملهنّ  ميادين فى للتقدم المالئمة الفرص ومنحهنّ  لبنان فى العامالت النساء عدد زيادة على العمل

 

  االحمر ودير بشري في المحلية التنمية لتعزيز اوروبي دعم  •
 ميالد برئيسه ممثالً  األحمر، دير منطقة بلديات واتحاد مخلوف، ايلي برئيسه ممثالً  ،بشّري قضاء بلديات اتحاد من كل وقع

 خطة إعداد مشروع تنفيذ األوروبي، االتحاد من المكلف التقني الفريق رئيس دام، فان والتر مع تفاهم، مذكرة العاقوري،
 مثمر، تعاون الى التفاهم مذكرة ترجمة "العاقوري أِمل بالمناسبة،. االتحادين وبلدات قرى في المحلية التنمية لتعزيز استراتيجية

 الصلبة، النفايات لمعالجة معمل إقامة التحتية، البنية وضع كتحسين للمنطقة، والمهمة الحيوية المشاريع بعض تنفيذ الى يؤدي
". ن/أرضهم في الناس وتثبيت المحلي، المجتمع معيشة مستوى تحسين الى تهدف التي المشاريع من وسواها المياه، مشاريع
 مذكرتي أن دام، فان قال جهته، من. للتنمية استراتيجية خطة العداد تعاوناً  ايضاً  تلحظ المذكرة تلك ان الى مخلوف اشار بدوره،
 تحتاج التي التنمية مشاريع تحديد في االحمر، دير بلديات واتحاد بشري قضاء بلديات اتحاد من كل مساعدة الى تهدف التفاهم

  . المشاريع تلك لتنفيذ الالزم التمويل على الحصول بغرض الخبرة، تقديم خالل من وذلك المنطقة، إليها

 
 االجتماعية والحقوق المدني المجتمع المواطنة، في

 

 االنسان حقوق مجال في لبنان لدعم دولي مشروع  •
 االستعراض توصيات تنفيذ في لبنان دعم "بعنوان مشروعاً  اإلنسان لحقوق السامي المفوض لمكتب اإلقليمي المكتب أطلق

 عن الثاني الوطني التقرير مراجعة مع ولبنان البرنامج ذلك إطالق تزامن. األوروبي االتحاد من مالي بدعم وذلك" الشامل الدوري
 تشرين 2 في جنيف في اإلنسان حقوق مجلس في الشامل الدوري لالستعراض والعشرين الثالثة الدورة في اإلنسان حقوق وضع
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 ذلك في األوروبي واالتحاد اإلنسان لحقوق السامي المفوض مكتب بين المشترك العمل ان الى االشارة تجدر. الماضي الثاني
 بها يتلقى التي األولى المرة هي هذه لكن عديدة، سنوات خالل عالمياً  تنفذ التي المشاريع من الكثير سياق في يندرج ،المشروع

 تعزيز طريق على أخرى إيجابية خطوة المشروع ذلك يشكل. األوروبي االتحاد من مباشراً  مالياً  دعماً  السامي المفوض مكتب
. للجميع األساسية الحقوق حماية في الوطنية والمؤسسات المدنية المنظمات ولدعم الدولية المعايير ضمن اإلنسان حقوق قضايا

 

  2013 للعام" للمرأة الوطنية االستراتيجية"تقرير اطالق  •
 الخاص 2013 للعام السنوي التقرير ،"للسكان المتحدة االمم صندوق "مع بالتعاون" اللبنانية المرأة لشؤون الوطنية الهيئة "اطلقت
 ان الى الهيئة باسم بوالديان سوسي اشارت بالمناسبة،). 2021-2011 (لبنان في للمرأة الوطنية االستراتيجية عمل خطة بتنفيذ

 المجتمع من منظمة 40و المعنية الرسمية االدارات مشاركة وبفضل للسكان المتحدة االمم صندوق مع بالتعاون انجز التقرير
 نفذتها التي والمشاريع البرامج حول بمعلومات الوطنية الهيئة تزويد تولت التي النساء، اوضاع تحسين مجال في تنشط المدني
 وقد ،http://lkdg.org/ar/node/7814 االستراتيجية عليها نصت التي عشر االثني المجاالت في 2013 العام خالل

 ميدانية عملية وتدخالت برامج الى االهداف تحويل لالستراتيجية التنفيذية الخطة من الهدف "أن موضحة بوالديان اضافت
".  لبنان في النساء اوضاع مستوى على سيحقق الذي التقدم مدى لقياس مؤشرات مع تترافق

 

 السياسي المرأة دور لتفعيل الوطنية الوثيقة تطلق "لبنانيون" جمعية  •
 والطفل، المرأة لجنة رئيسة بحضور ،"اللبنانية االحزاب في السياسي المرأة دور لتفعيل الوطنية الوثيقة "،"لبنانيون "جمعية أطلقت
 جمعية رئيسة اشارت بالمناسبة،. ات/واعالميون وجمعيات نسائية وهيئات احزاب عن وممثالت زوين، جيلبرت النائب

 اللذين والمساواة الديموقراطية بمبدأ ايماننا من انطالقا فقط ليس السياسة في المرأة اخترنا "اننا الى ضاهر، نادين ،"لبنانيون"
 الصدمة إحداث على القدرة عندنا، السياسة في المستترة المرأة لدى بأن منا ايماناً  انما عدة، جوانب من لبنان في ينتهكان

 ميرا الدكتورة الكتائب، حزب في السياسي المكتب عضو اشارت بدورها،".  الدوامة من للخروج المجتمع يحتاجها التي االيجابية
 اجل من الجوهري التطوير في والمساهمة لبنان في القائم الوضع تغيير في كبير دور ممارسة االحزاب على ان "الى واكيم،

 النسائية الهيئات مسؤولة رأت جهتها، من". المجتمعي االنسجام االعتبار في تأخذ ادارية وتقسيمات متوازن انماء الى الوصول
 كقضية معالجته تتم ان من بد ال السياسي المرأة حضور حول القائم الجدل في البحث ان "،سلوم خديجة ،"اهللا حزب" في

 التقدمي الحزب في النسائية الشؤون مفوضة اما". المختلفة اللبنانية لالحزاب الفكرية والمرتكزات الموقف فيها يبحث اجتماعية
 والقضاء والتعليم والعمل الزواج صعيد، من اكثر على تجاهلها يتم او تهدر المرأة حقوق ان فقالت عابد، وفاء االشتراكي،

. العامة والوظائف والسياسة
 

 بالبشر االتجار لمكافحة حملة يطلق العمل وزير  •
 المشروع إطار في وذلك ،"واحد كلنا نعمل، كلنا" عنوان تحت بالبشر االتجار مكافحة حملة قزي، سجعان العمل وزير أطلق

 الداخلية ووزارة األوروبي االتحاد يموله الذي أفريقيا، وشمال األوسط الشرق في ات/المهاجرين ات/العمال لحماية اإلقليمي
 اصبح اذ لبنان، في تنمو بالبشر االتجار ظاهرة "بان قزي افاد بالمناسبة، .للهجرة الدولية المنظمة مع وبالتعاون اإليطالية،

 مادة اي كإستقدام والورش الشركات في او الزراعة في او المؤسسات او المنزلية الخدمة في ان والعاملين العامالت استقدام
 جهته، من. وتجديدها العمل اجازات اعطاء في بالتشدد واعداً و ،"به يتساهل ان للبنان يمكن ال امر هذا ان" مؤكداً  ،"استهالكية

 ات/العمال حماية في االسهام الى يهدف "المشروع ان الى الزيود، فوزي لبنان، في للهجرة الدولية المنظمة مكتب مدير اشار

http://lkdg.org/ar/node/7814%D8%8C�
http://lkdg.org/ar/node/7814%D8%8C�
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: هي رئيسية انشطة ستة ويشمل كما لبنان، بينها من عربية دول عدة في وذلك واالتجار، االستغالل من ات/المهاجرين
 ". والتحليل البحث التوعية، الضحايا، مساعدة االستطالعية، الزيارات االقليمي، الحوار التدريب،

 

 راصد المساعدات العربية األجنبية والدولية 

 ومحلية رسمية لجهات متنوعة اجنبية مساعدات  •
 التي المائية الجوز نهر لموارد المتكاملة لالدارة خطة "مشروع لدعم يورو مليوني: والمياه الطاقة لوزارة االيطالية الحكومة- 

 صغير نطاق على الكهرومائية الطاقة استعمال على تركز
 فيه المياه بركة وترميم السقي ابل حمى اشجار لتشحيل دوالر ألف 200: السقي ابل لبلدية االيطالية الخارجية وزارة- 
 النفايات لرفع مستوعباً  300و شاحنة: المنية لبلدية االوروبي االتحاد- 
 طرابلس في والطوارئ االسعاف مركز تأهيل: اللبناني االحمر للصليب االجتماعية والسعادة العزم جمعية- 
" التيم وادي قرية "مشروع لبناء راشيا بلدة خراج في تقع ارض تقديم: التيم وادي لجمعية جنبالط وليد النائب- 
 

 محليتين لهيئتين طالل بن الوليد من مساعدتان  •
 الجمعية لمركز تجهيز: بعبدات منطقة في" العمرين لقاء "جمعية- 
 البلدة في مغلق رياضي ملعب تشييد: البقاع في اللبوة بلدة- 
 

  اهلية لهيئة اميركية مساعدة  •
 في عمار دير منطقة في الدم لفحص مختبر النشاء دوالر الف 120: معوض رينه لمؤسسة الدولية للتنمية االميركية الوكالة- 

 الضنية- المنية- عمار دير بلدية مبنى
 

 لبنان في الطوارئ قوات من وانمائية اجتماعية مساعدات  •
 بنت قضاء في وكفردونين صور قضاء في الرمادية لبلدتي الرئيسية الشوارع في الشمسية بالطاقة انارة مشروع: االيطالية- 

 جبيل
 جبيل بيت قضاء في الشعب عيتا بلدة في طريقاً  وتزفيت تعبيد: االيطالية- 
 صور في الخاصة االحتياجات لذوي مصان لمركز العربية البوظة لتصنيع آلة: االيطالية- 
 جبيل بنت قضاء في السلطانية في التحرير مجمع صفوف في للنوافذ ستائر: االيطالية- 
 صور اءضق في الرسمية معركة لمتوسطة قرطاسية وادوات مدرسية حقائب: الماليزية- 
 

مراسيم قروض وهبات مع جهات دولية 
 تعليم •

 المفوضية من  عينية كهبة مقدمة آلية، ومركبات المعلومات وتقانة اتصاالت اجهزة اصول ملكية بنقل المتعلق االتفاق ابرم
 ألف 791 ، وتبلغ قيمة الهبةللتربية العامة المديرية- العالي والتعليم التربية وزارة لصالح الالجئين لشؤون المتحدة لالمم السامية
 . اميركي دوالر

 



8 
 

 2015تشرين األول  علم وخبر 
 

U1 ،جمعية باسم "سيدر انستيتيوت للشؤون اإلقتصادية واإلجتماعية -Cedar Institute For 
Economic and Social Affairs C.I.E.S.A-" أد 1992 علم وخبر رقم/ 

 - قضاء المتنB- بلوك 5- القسم رقم 284: الضبية- شارع الصعود- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

تهدف الجمعية الى القيام بإنشاء مجموعات بحث ودراسة لتقوم بمناقشة وتحليل ودراسة مختلف المواضيع والقطاعات ومنها دراسة 
المؤشرات اإلقتصادية واإلجتماعية والمالية المتعلقة بلبنان والعالمين العربي والغربي ووضع الدراسات الالزمة لها، وللجمعية من 

 أجل ذلك أن تقوم:
 تقديم الطروحات اإلقتصادية واإلجتماعية لصناع القرار والرأي العام .1

 وضع الخطط واإلستراتيجيات لتطوير اإلقتصاد وتفعيل المجتمع اللبناني .2

 إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات بهدف تطوير الفكر اإلقتصادي واإلجتماعي في لبنان .3

 تطوير المهارات اإلقتصادية في صفوف الشباب وغير المتخصصين .4

 إستحداث منبر ألصحاب الفكر اإلقتصادي إلبداء الرأي بهدف تطوير اإلقتصاد اللبناني .5

 دعم بناء إقتصاد المعرفة .6

 بناء مرجع إقتصادي لبناني للباحثين في اإلقتصاد والصحافيين وصناع القرار .7

القيام بدراسات إقتصادية متخصصة على المستوى الكلي وتنوير أعضاء الجمعية بما قد يترتب من آثار جراء السياسات  .8
 التي تتبعها الحكومة على أعمال وأنشطة القطاعين الخاص والعام

 إعداد الدراسات اإلقتصادية واإلجتماعية حول األوضاع العامة والخاصة وانعكاساتها على مختلف القطاعات .9

رصد ومراقبة وتقييم وتحليل األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية وٕاصدار التقارير والمناشدات والبيانات والمعلومات المتعلقة  .10
 بذلك

 عقد الدورات التدريبية والتأهيلية والندوات والورش والمؤتمرات والفعاليات التضامنية وحلقات الحوار والمناقشة .11
 إنشاء مكتبة متعددة الوسائل وموقع الكتروني وٕاصدار المطبوعات .12

إقامة عالقات وشراكة وتشبيك مع المنظمات المحلية واإلقليمية والدولية الناشطة والمانحة في المجاالت اإلقتصادية والتنمية  .13
 البشرية والمالية

 ولبلوغ أهدافها يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها

 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

غسان شفيق حاصباني- جوليان جان رينه كورسون- ايلي خليل شربشي- غسان المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 انطوان ابو عضل- بنوا يعقوب عيد

 ايلي خليل شربشيالمحامي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U2 أد 1996- جمعية باسم "جمعية إنماء عكار أوالً "- علم وخبر رقم/ 
 : تكريت- الشارع العام- ملك حسن غية- الطابق األول- قضاء عكارمركزها
 : أهدافها

 العمل على تنمية تكريت، عكار ورفع مستواها عن طريق إقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرات .1
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وضع الدراسات واألبحاث حول مختلف قضايا عكار والشمال وعرض مشاريع الحلول واألفكار العلمية ومتابعة وتنفيذ  .2
 المشاريع اإلنمائية مع الجهات المختصة

 التعاون والتفاعل مع الهيئات الدولية والمحلية التي تعنى بنفس الشأن .3

 نشر المطبوعات واألدبيات والبيانات والملصقات واإلعالنات المتصلة بأهداف الجمعية .4

 حماية الزراعة اللبنانية وتشجيعها ورفع مستواها عن طريق اإلرشاد الزراعي وتقديم األسمدة واالدوية .5

 السعي إلنشاء مركز صحي إجتماعي ودعمه بالمستلزمات(أدوية، أجهزة...) .6

 السعي الى تقديم المساعدات للطالب المعوزين واإلهتمام بالمتفوقين .7

 رعاية األطفال المحرومين واأليتام والمعوقين والمسنين وتأمين األدوية الالزمة لهم .8

اإلهتمام بالبيئة والسعي الى المحافظة على االماكن األثرية وٕابراز معالمها وجمالها عن طريق التوعية واإلرشادات  .9
 والمعارض

 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

وليد محمد جواد االحمد- عاطف حسين غيه- محمد عبد الرحمن رستم- محي الدين المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 محمد صديق طالب

  عاطف حسين غيهالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U3 أد 1997- جمعية باسم "مؤسسة الرباب لمكافحة السرطان"- علم وخبر رقم/ 
 - ملك مايا محمد حمادي- الطابق السادس77- القسم رقم 515: النبطية- جانب البلدية- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

 نشر الوعي والتثقيف حول مرض السرطان وسبل الوقاية .1

 إنشاء شبكة تواصل عالمية مع الجمعيات والمرضى بهدف تبادل الفوائد_تثقيف األقران) .2

 مساعدة المرضى وتوجيههم لمواجهة مرضهم وتقديم المساعدات العينية، الخدماتية والمالية بحسب اإلمكانيات .3

 السعي لدعم عالج مرضى السرطان ليصبح مجانياً (إستشفاء وأدوية) .4

 مكافحة الظواهر المسببة للسرطان عبر حمالت التوعية والنشاطات المناهضة .5

 إنشاء مركز الرعاية النفسية لمرضى السرطان .6

 تشجيع البحوث العلمية لعالجات السرطان في لبنان .7

 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

حسن فالح الحاج- محمد عدنان الحسيني- موسى حسين ناصر- محمد عبد الحسين المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 موسى فرحات

  حسن فالح الحاجالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U4 أد 1998- جمعية باسم "أرى بأذني"- علم وخبر رقم/ 
 - ملك إليزيا طانيوس إيليا- قضاء زحلة1158: أبلح- الشارع العام- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

 تصنيع وتحويل أفالم بطريقة خاصة للمكفوفين .1
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 مشاركة المكفوفين في تحضير وتمثيل األفالم .2

 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

نجاة طانوس الغزال- ميالد الياس أبو موسى- سهام جان شمعون- لينا رفيق المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 الغصين- فادي جورج بشعالني- امل الياس ابو موسى 

 ميالد الياس أبو موسىالسيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U5" جمعية باسم -Bruenstlmedizin-NeuroNanoMed ALS Zentrum برونشتلميديزين ،
 /أد2004ونانوميد أ ل س زنتروم"- علم وخبر رقم رنيو

 - ملك الجامعة اليسوعية4764: بيروت- مبنى مؤسسة بيريتك- طريق الشام- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

 وبشكل خاص neurodegenerative diseasesمؤازرة ومساعدة وتحسين نوعية الحياة للمرضى الذين يعانون من أمراض  .1
motor neuron diseases والمعروف باسم التصلب الضموري العضلي Amyotrophic Lateral sclerosis Lou 

Gehrig’s disease  أو (ALS) وهو واحد من األمراض العصبية والعضلية األكثر شيوعًا في جميع انحاء العالم ويصيب ،
 عامًا واألعراض الظاهرة لهذا المرض هي ضعف العضالت الناجمة عن انحطاط تدريجي للخاليا 60 و 40الناس ما بين 

العصبية التي قد تؤدي بالتالي الى شلل في معظم العضالت اإلرادية بمتوسط معدل بقاء على قيد الحياة بضع سنوات، 
معظم الناس المشخص لهم هذا المرض يفقد األمل بالبقاء على قيد الحياة وفي الوقت الحالي تم تشخيص اكثر من مئتي 

شخص مريض بالتصلب العضلي بلبنان والشرق االوسط الذين لم يتلقوا الرعاية والدعم الالزم للعالج. هؤالء المرضى 
يفقدون تدريجيًا استقالليتهم لتلبية حاجاتهم مما قد يسبب معاناة كبيرة ألفراد اسرهم. تكلفة الحصول على الخدمات الصحية 

 والرعاية االجتماعية لعالج هؤالء المرضى عالية ومحدودة تبعًا لتطور األعراض
دعم ورفع درجة الوعي االجتماعي حول هذا المرض في لبنان والشرق االوسط اليجاد عالج افضل من خاليا األبحاث  .2

 الطبية
 تقديم الرعاية والدعم المعنوي لهؤالء المرضى وعائالتهم لينالوا حياة أفضل .3
توفير الرعاية الشاملة والتعليم من بداية التشخيص االولي للمرض حتى المرحلة المتقدمة من خالل تنسيق وتعزيز الخدمات  .4

وتطوير البحوث والدراسات الطبية لفهم األساس الجيني لهذا المرض وتوفير رؤيا لتحديد النهج التشخيصي وطرق العالج 
لهذا المرض المدمر وسيتم ادارة المركز من قبل فريق متعدد التخصصات المهنية يشمل علماء باحثون وأطباء خبراء 

متخصصون باألمراض العصبية والعضلية بالتعاون مع أطباء اشعة الذين يمكن من خاللهم تقديم خدمات اإلحصاءات 
 والرصد السريري ومتابعة البحوث الطبية وتحليل نتائج البحوث الى عالجات فعالة

 تشجيع مشاركة حديثي التخرج في مجال البحوث العالجية من خالل المؤتمرات الطبية والدورات التدريبية .5
تقديم الخدمات الطبية واالجتماعية لمساعدة المرضى وعائالتهم في مواجهة التحديات والتطورات اليومية الناجمة عن  .6

التعايش مع هذا المرض من خالل تقديم المشورة والدعم المعنوي للمرضى وعائالتهم وعقد المؤتمرات الطبية والدورات 
 التعليمية وتزويد المرضى ببرنامج متقدم لمتابعة الرعاية الصحية

 تقديم فرصة لخلق استمرارية ومتابعة على مستوى استشاري عالي لتخفيف آالم المرضى .7
توطيد األلفة والتعاون األخوي والعلمي بين األطباء أعضاء الجمعية من جهة وبينهم وبين الجسم اللبناني واألجنبي من  .8

 جهة أخرى
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 المحافظة على المستوى الالئق مهنيًا وأدبيًا لألطباء أعضاء الجمعية في اطار قانون األداب الطبية .9
 تسهيل التبادل العلمي بين أعضاء الجمعية عن طريق تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات العلمية محليًا ودولياً  .10
تشجيع األبحاث ونشر المقاالت العلمية والعمل على تعميم المعلومات واإلرشادات الطبية بهدف توسيع ثقافة الجمهور  .11

 ضمن توجيهات اللجنة ووضع برامج علمية متكاملة تشمل كافة االختصاصات لتسهيل الحصول على نقاط اعتماد
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

حافظ سعيد المشطوب- د. غادة خافظ المشطوب- حافظ عارف دليقان- د. لينا حافظ المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 المشطوب- د. باسم نديم مالعب

  غادة خافظ المشطوبالدكتورةممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U6 ،جمعية باسم "ستراتيجيك بروتكشن فورناشورال ريسورسز فوندايشن -Strategic Protection 
for Natural Resources Foundation (S.P.N.R)-" أد 2005 علم وخبر رقم/ 

/منطقة المزرعة العقارية- شارع بشارة الخوري- بناية بيضون وكنفاني- ملك سهير 926: بيروت- المزرعة- العقار رقم مركزها
 عبد القدر خليفة الرواس- الطابق الثاني عشر

 :أهدافها
تهدف الجمعية الى نشر التوعية والثقافة المتعلقة بالحفاظ على كافة اشكال الموارد الطبيعية في لبنان سواء بالقوانين  .1

المتعلقة بتنظيم االستفادة منها كما بتثقيف المواطنين من خالل حلقات ومؤتمرات يقوم بها متخصصون لترشيد المواطنين 
على حسن استعمال هذه الموارد، واالحاطة بحقوقهم الناشئة عن وجودها والمدافعة عنها، باعتبار ان الثروات الطبيعية 
تتعلق بحق الموجود وحق االجيال القادمة، االمر الذي يوجب المحافظة عليها وتطبيق القوانين التي تهدف الى حسن 

 االستفادة منها

وتهدف الجمعية بصورة خاصة على أن يكون جميع المواطنين الفاعلين متشاركين في تشكيل مجتمع قائم على مبادىء  .2
الديمقراطية في التعبير عن الراي فيما يختص بالقرارات المتعلقة بالموارد الطبيعية على أنواعها وذلك ضمن القوانين 

 المرعية االجراء وهذا في اطار مصلحة الوطن والمواطنين
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

سهير عبد القادر خليفه الرواس- رائد عطيه الخطيب- كلوديا ادواردو برتي- رنا عبد المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 الهادي الزعبي- غسان بهيج عطيه

 سهير عبد القادر خليفه الرواساالستاذة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U7 أد 2006- جمعية باسم "ليال اإلنسانية"- علم وخبر رقم/ 
 - ملك خليل عالء الدين- قضاء مرجعيون876: مجدل سلم- الشارع العام- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

 مساعدة ابناء الوطن إجتماعيًا وصحيًا وعلمياً  .1

 إقامة الندوات العلمية والصحية واإلجتماعية للتوعية .2

 إقامة حمالت لألمراض المنتشرة .3

 تأمين األدوية الالزمة للمرضى المحتاجين حسب اإلمكانيات .4
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 نشاطات ترفيهية للمرضى االطفال .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

د. جاد خليل عالء الدين- د. غنوه نزيه قلقاس- علي محمد دبوق- زينه محمد المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 الطبش- امل خليل عالء الدين
  جاد خليل عالء الدينالدكتور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U8 ،جمعية باسم "لو باتو ايفر -Le Bateau Ivre أد 2022"- علم وخبر رقم/ 
- ملك جيرار ريمون بجاني- الطابق األرضي- C- بلوك 5- القسم رقم 1217 حاالت- شارع السيدة- العقار رقم  :مركزها

 قضاء جبيل
 : أهدافها

 تعزيز ونشر الثقافة .1

تطوير التواصل الترفيهي الثقافي في جميع اشكاله ومظاهره كافة بعية تحقيق هذا الهدف عن طريق إستخدام مباشرة أو  .2
 غير مياشرة أي وسيلة للتعبير

 تنظيم وتنفيذ، شخصيًا أو بالنيابة عن أطراف ثالثة، االحداث والمعارض .3

 تطوير التبادل الثقافي في مجال األدب والتاريخ والسينما بشكل عام في جميع المجاالت الثقافية .4

 تعزيز وتسيير األنشطة الثقافية من خالل تنظيم الدورات والندوات وورش العمل، والمعارض، واألمسيات والمسابقات، الخ. .5

 تحقيق رحالت ثقافية على خطى الكتاب والشعراء والمخرجين الخ. واكتشاف تاريخ وثقافة األماكن التي يتم زيارتها .6
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

جيرار ريمون بجاني- جود كلود يوسف عساكر- صالح محسن سرور- جويل جوزف المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 ارملة- نجيب نبيه زوين

  صالح محسن سرورالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U9 أد 2024- جمعية باسم "جمعية بيت العربي اإلجتماعي"- علم وخبر رقم/ 
- ملك عبد الرزاق محمد بربر- الطابق 13- القسم رقم 269: طرابلس- التل- شارع السنترال- بناية الوزير- العقار رقم مركزها
 الرابع

 : أهدافها
 إعانة األيتام والمعاقين والمحتاجين .1

 مساعدة ابناء ذوي الدخل المحدود وتقديم منح دراسية لهم وبناء مدرسة .2

 مساعدة المرضى واألرامل وتأمين الدواء وبناء مستوصف .3
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

محمد جهاد احمد بزال- احمد حسن الديب- سرحان جمال عثمان- عبد الرحمن محمد المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 غسان اللبابيدي- مروان نديم قطريب

  محمد جهاد احمد بزالالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
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U10 ،جمعية باسم "تطوعوا للبنان -Volunteer For Lebanon (VFL) أد 2025"- علم وخبر رقم/ 
- ملك نقوال الفرد جبارة- الطابق 2- بناية سبيس.47- القسم 1214: جديدة المتن- شارع نيو جديدة- العقار رقم مركزها

 الخامس- قضاء المتن
 : أهدافها

تشجيع قطاعات المجتمع المختلفة وٕاشراكها في العمل التطوعي: األطفال والشباب والبالغون والكبار في السن، باإلضافة  .1
 الى ذوي اإلعاقة واألشخاص من الخارج وبخاصة أولئك من اصول لبنانية

 تدريب المتطوعين والمتطوعات ومديري المتطوعين والمتطوعات واألخصائيين في مجال العمل التطوعي .2

تطوير آليات لمساعدة المتطوعين والمتطوعات على إيجاد فرص التطوع المناسبة ومساعدة المؤسسات التي تستخدم  .3
 المتطوعين والمتطوعات في توظيف المتطوعين والمتطوعات الذين تحتاج اليهم

دعم اآلليات القائمة وتحسينها باإلضافة الى تطوير آليات جديدة لدعم التشبيك والتبادل والتعاون والدعم المتبادل بين الذين  .4
 يشجعون العمل التطوعي والذين يوظفون المتطوعين والمتطوعات في لبنان

تحسين المعرفة في مجال العمل التطوعي من خالل إنشاء مكتبة مرجعية وتطوير موارد جديدة، والمشاركة في البحوث في  .5
 مجال العمل التطوعي

دعم برامج العمل التطوعي والخدمة المجتمعية في المؤسسات التعليمية على مختلف المستويات، من مرحلة الحضانة  .6
 وحتى خالل الجامعة

 تقييم إطار العمل القائم لسياسات العمل التطوعي والعمل على تعزيز هذا اإلطار عبر جميع الوكاالت الحكومية المعنية .7

 تحديد المتطوعين والمتطوعات المثاليين والمبادرات التطوعية المثالية ومكافأتهم وتقديرهم علناً  .8

التعاون مع المنظمات والمؤسسات األخرى ذات األهداف المماثلة أو المتداخلة وذلك على المستوى الوطني واإلقليمي  .9
 والدولي

 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 مرغريت نقوال جباره- زينه غالب صعب-باتريسيا البير ميهالي جوان ميهاليالمؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
  مرغريت نقوال جبارهاآلنسةممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U11 ،جمعية باسم "رؤية جديدة -NEW VISION أد 2031"- علم وخبر رقم/ 
 - الكنيسة األنجيلية الحرة- الطابق الثاني- قضاء المتن6- القسم رقم 1810: برج حمود- شارع طراد- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

تقوم الجمعية بجميع النشاطات التي تساهم في تحقيق موضوعها وغايتها وأهدافها والتي ال تتعارض مع القوانين واألنظمة المرعية 
 اإلجراء ومن بين هذه النشاطات:

القيام بجميع اعمال الرعاية اإلجتماعية واألعمال الخيرية والصحية والثقافية واإلنمائية ال سيما مساعدة المحتاجين  .1
 والمعوزين والفقراء والعمل على رعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم

تعزيز الصحة والغذاء والعيش الكريم والبيئة السليمة والمساعدة في تأمين فرص العمل للعاطلين عن العمل كما مساعدة  .2
 ذوي الدخل المحدود اإلستثمار في مشاريع مختلفة لتعزيز سبل العيش لهم ولعائالتهم

المساهمة في إنشاء وتشغيل ودعم المراكز الصحية والتربوية واالجتماعية والمستوصفات والمدارس ومعاهد التدريس ودور  .3
 النشر
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تقديم المنح الدراسية أو السعي لتأمينها للطالب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي وال سيما  .4
 لأليتام ولذوي الدخل المحدود

 المساهمة في إنشاء دار حضانة تعنى برعاية األطفال واإلهتمام بهم .5

 التعاون مع مختلف الهيئات والجمعيات والمؤسسات الحكومية واألهلية والدولية في سبيل تحقيق األهداف المشتركة .6

 المساهمة في معالجة إنعكاسات الحروب .7
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

عصام ميخائيل ناصر- جمانه جميل بشير- ميسم فوزي نور الدين- جوزف نعمه المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 نجم- مايا سمير زيدان

   عصام ميخائيل ناصرالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U12 جمعية باسم -"(EPI), Ecouter Planifier Intervenir أد 2037"- علم وخبر رقم/ 
 - سنتر قاصوف- قرب قصر العدل- الطابق الثامن- قضاء المتن27- القسم رقم 1392: الجديدة- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

 توعية المجتمع المدني والتربوي على الصعوبات التعلمية .1

 تشخيص مبكر للصعوبات التعلمية وتحديد احتياجات األوالد ذوي هذه الصعوبات .2

 تأهيل وتوجيه األوالد ذوي الصعوبات التعلمية .3

 السعي الى دعم األقساط المدرسية لألوالد ذوي الصعوبات التعلمية .4

 السعي الى تعديل القوانين التربوية المتعلقة باألوالد ذوي الصعوبات التعليمة .5

 السعي الى تعديل البرامج التربوية بما يتالءم مع احتياجات األوالد ذوي الصعوبات التعلمية .6

 تدريب العاملين والمدرسين وتأهيلهم لتدريس األوالد ذوي الصعوبات التعلمية .7

 مساعدة العائالت لتفهم ومعايشة المشاكل العالئقية، الدراسية والسلوكية مع أوالدهم .8

 التنسيق والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات التي تعنى باألوالد ذوي الصعوبات التعلمية .9

 إستحداث وسائل تربوية وعالجية .10

التعاون والتنسيق مع اصحاب اإلختصاص واإلستفادة من خبراتهم لتأمين إحتياجات األوالد ذوي الصعوبات التعلمية  .11
 (أطباء، أخصائيين، نفسيين،...)

 التعاون والتنسيق مع الوزارات والمراجع الرسمية كافة (وزارة الصحة، وزارة الشؤون االجتماعية، وزارة التربية،...) .12
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

جيزال كريم أنطونيوس- جوزات منير معلوف- كارول بولس بدر- طانيوس سليم المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 صوما- الياس جوزف كنعان

  الياس جوزف كنعانالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U13أد 2044 علم وخبر رقم "-- جمعية باسم "عطايا وآمال الخيرية/ 
 - ملك خليل رشيد دنهش- قضاء عكار 179: قعبرين- الشارع العام- العقار رقم مركزها
 :أهدافها

 النهوض بالمستوى العلمي من خالل تفعيل دورات (انكليزي، تقوية، حاسوي) .1
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 نشاطات ترفيهية وتنمية المهارات في المدارس .2

 إنماء وتحسين البنى التحتية والطرقات وبناء مستوصف ومدرسة .3

 تفعيل دورات توعية(صحية، اجتماعية، بيئية) .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

امنة حسين علوان- بسام مصطفى المصري- ليلى نور الدين العبد- تماضر سعيد المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 خلف- عمران خليل دنهش- ايمان رشيد سعيد- آالء محمود عبد الرحمن- دالل عبد الرزاق سعيد

  امنة حسين علوانالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U14 أد 2046- جمعية باسم "جمعية المعرفة والعطاء اإلجتماعية الخيرية"- علم وخبر رقم/ 
 - ملك مرعوش- الطابق الثاني22- القسم رقم 16: طرابلس- التل- شارع عبد الحميد كرامي- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

 :تهدف الجمعية الى تحقيق االهداف التالية
 العمل على رفع المستوى التربوي واإلجتماعي وذلك عبر اقامة اللقاءات والدورات التأهيلية .1

 تقديم المساعدات لذوي الحاجة من ابناء المنطقة وال سيما تقديم المنح التربوية .2

 التعاون الالزم مع الجهات المختصة إلقامة مركز إجتماعي .3

 تربوي مهني تقني وصحي -
 كفالة يتيم -

 تشجيع األعمال اإلنسانية والمبادرات اإلبداعية .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

سامر احمد المهباني- ابراهيم محمد موسى- ايمان جمال السيد- مصطفى حسن المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 شريقي- سامر احمد الصياح

  سامر احمد المهبانيالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U15 ،جمعية باسم "خطوات لبنان -Paces Lebanon أد 2048"- علم وخبر رقم/ 
   - ملك شادي جواد جابر وجواد احمد جابر- الطابق األول10- القسم رقم 549: بيروت- المزرعة- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

 :تهدف الجمعية الى تحقيق االهداف التالية
المساهمة في توفير الرفاهية اإلجتماعية الخاصة باألطفال والشباب الفلسطينيين المقيمين في لبنان وتعزيز صحتهم  .1

 وتربيتهم عبر تشجيعهم على ممارسة النشاطات المفيدة، والصحية كالنظافة الشخصية وتفادي المخدرات والتدخين

تنظيم نشاطات لألطفال والشباب الفلسطينيين المقيمين في لبنان ال سيما دورات تدريبية وترفيهية وٕاستجالب الشباب  .2
 المتطوعين لهذه الغاية

 السعي الى تأمين ومنح الشباب الفلسطينيين منح مدرسية وجامعية لتشجيع العلم والثقافة ضمن مجتمع الشباب الفلسطيني .3

استعمال الوسائل البصرية والسمعية لنشر رسالة الجمعية والتسويق لها وٕابراز أهدافها، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع  .4
 الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات والمدارس والمجتمع المدني اللبناني بشكل عام
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 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

لبنى هشام عزالدين- منال مالك رحال- ليا ريمون قرقماز- هاني عبد المحسن حسن المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 القطان- ديانا عمران القيسي

 السيد منال مالك رحالممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U16 أد 2052- جمعية باسم "جمعية آل ياسين مجدل عنجر"- علم وخبر رقم/ 
- ملك محمد حسن ياسين، ضعن محمد ياسين، حسين 1093: مجدل عنجر- حي ياسين- الشارع العام- العقار رقم مركزها

 محمد حسين ديب ياسين، سعيد محمد حسين ديب ياسين وقاسم محمد عبد الرحمن- قضاء زحلة
 : أهدافها

 جمع شمل ابناء العائلة والمتفرغين منهم وتقوية أواصر األلفة والمحبة بخلق روح التعاون فيما بينهم وبين العائالت األخرى .1

 القيام بنشاطات ومشاريع إجتماعية وثقافية وخيرية يعود يالنفع العام على العائلة .2

العمل على رفع المستوى االجتماعي والثقافي والصحي لبناء العائلة عن طريق تقديم المساعدات المدرسية والطالبية  .3
 للمحتاجين المتفوقين وعن طريق توزيع المساعدات الغذائية للفقراء منهم، واإلهتمام بالمرأة واحترام حقوقها

العمل على تقوية الصالت بين ابناء العائلة المقيمين والمغتربين منهم، وٕاطالع المغتربين على أحوالها وحاجاتها وشد الروابط  .4
 بيم هؤالء والوطن األم

القيام بالنشاطات اإلجتماعية والخيرية كتأسيس برنامج مساعدات مدرسية وٕاستشفائية ومساعدة المحتاجين من ابناء العائلة  .5
 والسعي إلقامة ندوات تثقيفية ودورات تدريبية في الكمبيوتر واللغات ومحو أمية ودورات خياطة وتطريز وغيرها

 إنشاء مكتبة عامة للمطالعة، والتعاون مع أجهزة الدولة وكافة الوزارات المختصة بما يعود بالنفع العام على البلدة والعائلة .6
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

حكمات عبد اللطيف ياسين- عبد الباسط محمد ياسين- احمد محمد ياسين- محمد المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 عدنان ياسين- انس جمال ياسين- ابراهيم حسين ياسين- محمد احمد ياسين

  حكمات عبد اللطيف ياسينالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U17 أد 2078- جمعية باسم "جمعية بناء الغد الخيرية اإلجتماعية للتنمية"- علم وخبر رقم/ 
 : البيرة- الشارع العام- ملك خالد محمود جواد- قضاء عكارمركزها
 : أهدافها

تهدف الجمعية الى توثيق عرى األلفة والتعاضد والتضامن بين جميع المواطين ال سيما ابناء عكار وذلك عن طريق رعايتهم 
 واإلهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم اإلجتماعية والتربوية والحرفية والزراعية والصحية والثقافية والبيئية واإلنمائية:

تنمية ثقافة المحبة والتضامن والوحدة والعيش الواحد واإلعتراف باآلخر وتعميم ثقافة السالم وحقوق اإلنسان وٕاقامة  .1
 المحاضرات والندوات واإلجتماعات لتحقيق هذه األهداف

 مكافحة عمل األطفال وٕاقامة ندوات لتوعية افراد المجتمع المدني حول خطورة عمل األطفال وقيامهم بمهن بديلة .2

إنشاء مدارس أكاديمية ومهنية ومراكز تدريب ودعم كافة أنواع ومرال التأهيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من أجل  .3
 المساهمة في رفع مستوى المواطنين وجعلهم عناصر فاعلة ومفيدة في المجتمع

 مكافحة األمية وتعليم اللغات والكومبيوتر وٕاقامة دورات قصيرة ومتوسطة لتحقيق هذه األهداف .4
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 اإلهتمام بشؤون البيئة وتوجيه المواطنين لحمايتها وصيانتها .5

اإلهتمام بالقطاع الزراعي وتطوير بنيته التحتية من خالل تحديث وسائل الري وشق وتعبيد الطرقات الزراعية وتأهيل  .6
 المزارعين والمساهمة في تصريف اإلنتاج الزراعي وتصنيع المنتوجات الزراعية والحيوانية

 العمل على تعزيز وتطوير األعمال الحرفية وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين وتسويق انتاجهم محليًا وخارجياً  .7

تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطالب بغية تمكينهم من متابعة دراستهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي وال  .8
 سيما لأليتام منهم أو لذوي الدخل المحدود

تقديم المساعدات لكل محتاج في حاالت العوز أو التطبيب أو المداواة ال سيما لألمراض المزمنة أو ذات الكلفة المرتفعة  .9
والعمل على إنشاء مراكز طبية وٕاجتماعية وتطوير سياسة الوقاية الصحية وتنظيم حمالت توعية حول أخطار تعاطي 

 المخدرات

القيام بكل ما من شأنه المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند المواطنين وبخاصة ابناء عكار والعمل مع األجهزة  .10
 الحكومية على التحقيق الفعلي لإلنماء المتوازن

 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

مروان محمود جواد- ديانا احمد مهتدي- طارق محمد ديب الياسين- ربيع عبد الكريم المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 العلي- رفعت ظهير الصالح- جهاد محمود نبهان

  مروان محمود جوادالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U18 ،جمعية باسم "متحف الفن الحديث والمعاصر -(MACAM), Modern And Contemporary 
Art Museum أد 2079"- علم وخبر رقم/ 

 - الشركة اللبنانية للوكاالت والتجارة(النكو) ش.م.ل.- قضاء جبيل10: عاليتا- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

 إنشاء متحف للفن الحديث والمعاصر في لبنان .1

 توثيق الفنون التشكيلية في لبنان والمحافظة عليها .2

 عرض مجموعة المتحف وٕاقامة معارض متخصصة في لبنان والخارج .3

 إقامة ورش عمل ووضع برامج تعليمية للناشئة .4

 إقامة نشاطات فنية وثقافية .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 روجه انطوان الحاج- غبلایر سوزان شاوب- سيزار الياس نمورالمؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
  سيزار الياس نمورالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U19 أد 2093- جمعية باسم "العاصي للتنمية"- علم وخبر رقم/ 
 - ملك فراس محمد عالم2421: الهرمل- حي بديتا راس الوادي- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

 العمل على تحسين وتنمية وتطوير القدرات االكاديمية والثقافية والفنون واالقتصادية لدى المواطنين .1

 العمل على تفعيل ونشر ثقافة حقوق االنسان والشفافية والمواطنة والعمل التطوعي واالجتماعي .2
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 اعداد وتقديم الدراسات واالستشارات والتدريبات .3

 دعم وتمكين الفئات االكثر ضعفًا ال سيما االطفال والشباب والنساء .4

 اعداد ودراسة وتنفيذ وتابعة المشاريع التنموية .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

فراس محمد عالم- اماني شوقي ناصر الدين- مالك حسن عالم- علي محمد علوه- المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 فداء كرم الساحلي- عال علي محفوظ- ميسلون غيث قطايا

  فراس محمد عالمالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U20 ،جمعية باسم "ايشتي فاوندايشن -Aishti Foundation أد 2094"- علم وخبر رقم/ 
 - قضاء المتن229: انطلياس- الطريق البحري- عقار رقم مركزها
 : أهدافها

تهدف الجمعية بشكل عام الى العمل علت تنمية وترويج الثقافة باألخص من خالل جعل الفن المعاصر من منحوتات  .1
 ولوحات وغيرها من اشكال التعبير الفني في متناول الجميع

كما تهدف الجمعية الى العمل على تنمية هذا الفن وترويجه وعلى توعية المجتمع على أهمية هذا الفن وتأثيره على كافة  .2
 مجاالت العمل اإلجتماعي والتجاري والثقافي

ومن أجل تحقيق اهدافها يعود الى الجمعية القيام باألعمال التالية: إنشاء المتاحف الخاصة وٕادارتها وتنظيم معارض  .3
 ومؤتمرات تثقيفية وخلق مساحات للفنانين اللبنانيين واألجانب لعرض إبداعاتهم

إستعارة األعمال الفنية من خارج األراضي اللبنانية ومن داخلها وعرض األعمال الفنية العائدة لفنانين لبنانيين وأجانب  .4
 مقيمين في لبنان والخارج لتحقيق األهداف المبنية أعاله

وبشكل عام إجراء كافة األعمال المتالزمة مع أو المتفرعة عن األهداف المبينة أعاله ال سيما من خالل فتح فروع للجمعية  .5
 و/أو مكاتب تمثيل لها في الخارج

 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 طوني جورج سالمه- انطوان بدوي أبي ديب- الهام ملحم مسلمالمؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
  طوني جورج سالمهالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U21 ،جمعية باسم "جمعية غولدوينغ لبنان- وينغرايدرز لبنان -Goldwing Lebanon - 
Wingriders Lebanon أد 2139"- علم وخبر رقم/ 

 : بلونه- الشارع العام- ملك فايز نصار- قضاء كسروان مركزها
 : أهدافها

كافة النشاطات المتعلقة بالمحركات الميكانيكية البرية والمائية والجوية بهدف تثقيفي وٕاجتماعي من أجل التوعية حفاظًا على  .1
 البيئة والسالمة العامة من خالل نشر معرفة القوانين واألنظمة العالمية واللبنانية

 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

اسعد الفرد نعمه- ربيع فرنسوا مبارك- نبيل خليل نحاس- ميشال فيليب غانم- شوقي المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 فايز نصار
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  اسعد الفرد نعمهالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U22 ،جمعية باسم "جمعية راسيل الخيرية -Raseal أد 2197"- علم وخبر رقم/ 
 - ملك محمد منصور- قضاء بعبدا16- القسم رقم 2568مقابل ليبان بوست- العقار رقم —: برج البراجنة- شارع الرويسمركزها
 : أهدافها

 رعاية ومساعدة الفقراء والمساكين واأليتام والمعاقين والمساهمة في حل مشاكلهم .1

 تأمين منح تربوية للفقراء واأليتام وذوي االحتياجات الخاصة عبر إقامة مركز لرعايتهم ودمجهم في المجتمع .2

 المساهمة في إقامة ندوات ثقافية علمية مع الجهات ذات العالقة .3

 بث روح التعاون والمحبة والتكافل اإلجتماعي والترابط األسري بين أفراد المجتمع .4

 المساهمة في نشر التوعية ومحاربة األمية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة .5

 فتح دور حضانة لألطفال نهاري ومسائي .6

التنسيق مع الهيئات ذات العالقة لتحقيق أهداف الجمعية وتقليص ظاهرة اإلعاقة في المجتمع وزيادة الوعي لدى المواطنين  .7
عن طريق وسائل الثقافة واإلعالم وٕاقامة الندوات العلمية التي تعالج اإلعاقة بمختلف أنواعها وكذلك اإلرشاد والنظم المعتمدة 

 على اساليب وطرق علمية مناسبة

إقامة ندوات لتوجيه اآلباء واألمهات في حقل الرعاية الصحية لإلهتمام بالطفل والعناية به لضمان سالمته البدنية والنفسية  .8
 ودعم األطفال ذوي المواهب

 تحسين وتطوير وتنمية أوضاع المرأة تربويًا وثقافيًا واجتماعيًا وصحيًا وتأهيل المرأة الريفية .9

 إقامة مراكز للتوعية والتأهيل من اإلدمان على المخدرات واإلنحراف .10

 المساهمة في إيجاد الدور المتخصصة لرعاية العجزة والمسنين والتنسيق مع المنظمات الدولية .11

 المساهمة في نشر الوعي البيئي الهادف على خلق تفاعل إيجابي في المجاالت اآلتية: .12
االهتمام بغرس األشجار ورعايتها، وٕاثارة الوعي بأهمية حماية األشجار والمساحات الخضراء والحدائق العامة والخاصة  -

 باعتبارها الرئة الحقيقة للمدن
حماية التنوع البيئي والمناخي والنباتي والحيواني والتعاون مع مجلس حماية البيئة لما يخدم المجتمع وما يؤكد حرصنا  -

 على السالمة العامة لنا ولألجيال من بعدنا
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

رشا غسان بزي- سكينة احمد ماجد- عال محمد عواد- زينب علي عواضه- فاطمة المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 الزهراء احمد بزي

 فاطمة الزهراء احمد بزياآلنسة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U23 جمعية باسم "مؤسسة سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم الخيرية"- علم -
 /أد 2198وخبر رقم 

- شارع مكرزل- ملك مزين على نعنوع- بناية االنماء- الطابق الثالث- قضاء 335: حارة حريك- الصفير- العقار رقم مركزها
 بعبدا

 : أهدافها
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اجتماعياً : مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائالت المستورة واأليتام واألرامل وذوي الحاالت اإلجتماعية الصعبة  .1
ورعايتهم عن طريق رفع مستواهم الثقافي واإلجتماعي وتقديم الخدمات االجتماعية لهم.. ورعاية الطفولة واألمومة.. ورفع 

 المستوى الثقافي للبراعم عن طريق إنشاء حضانة وٕانشاء دور لأليتام وللرعاية.. والمراكز اإلجتماعية

 مستشفيات) من أجل تأمين العناية الصحية المجانية والمساهمة –صحياً : السعي إلنشاء المؤسسات الصحية (مستوصفات  .2
 في االستشفاء والفحوصات وتأمين األدوية الالزمة للمرضى المحتاجين وال سيما االمراض المزمنة

تربوياً : السعي لتعزيز التربية ونشر التعليم عن طريق إنشاء المدارس التربوية لمختلف المراحل اإلبتدائية والتكميلية والثانوية  .3
واألكاديمية والمهنية، بما في ذلك مراكز التأهيل المهني، نشر التعليم األكاديمي والمهني.. والتقني بمختلف المراحل.. ونشر 

 التعليم الجامعي، وعلى اختالفه، عن طريق فتح المؤسسات التربوية التي ال تبتغي الربح

ثقافياً : مساعدة الطالب المتفوقين وتأمين بعض المنح الدراسية لهم وٕاقامة مكتبة عامة والسعي إلقامة المعاهد الدينية  .4
والحوزات العلمية ودعمها والقيام بدورات تقوية للطالب في جميع المراحل التعليمية ودورات وحلقات تثقيفية.. وتأمين الكتب 

المدرسية للناشئة.. وتقديم ما يلزم من مساعدات.. والعمل على إعداد برامج توعية وندوات ولقاءات ودورات تدريبية.. 
والعمل على إنشاء مركز لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة.. إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها 

 سوق العمل

 اعالمياً : إصدار نشرات ودراسات ومنشورات دورية ثقافية وٕاجتماعية وتربوية ودينية ترتبط بنشاط وأهداف الجمعية .5
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

حيدر سعيد محمد علي الحكيم- حازم صالح مهدي- انيس محمد احمد الحكيم- محمد المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 صالح مهدي محسن

  حازم صالح مهديالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U24 أد 2199- جمعية باسم "جمعية الصندوق المستقل للقرض الخيري- صيدا"- علم وخبر رقم/ 
 - صيدا سنتر- الطابق العاشر- الشقة الجنوبية501: صيدا- الدكرمان- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

السعي الى تفعيل الحياة اإلقتصادية في منطقة نشاطه عن طريق تسهيل القروض الميسرة التي يحتاجها المعسرون من  .1
 أجل تقويم أعمالهم المتعثرة

 المساعدة في إنشاء وتاسيس مشاريع مهنية صغيرة .2

منح القروض وٕاشراك الناس في مشروع اإلقراض وحثهم على التكافل والتضامن من خالل مساهماتهم المختلفة (الكفاالت،  .3
 اإلشتراكات، المساهمات والتبرعات)

 منح القروض لتلبية كافة الحاجات سواء منها اإلجتماعية واإلنتاجية .4

 التخصص في إعطاء القروض الصغيرة الحجم وآلجال قصيرة .5

 إعتماد الضمانات المالية والعينية مقابل القروض المعطاة حرصًا على إستمرارية عمل الجمعية .6

اإلكتفاء الذاتي للجمعية لجهة تغطية المصاريف الناجمة عن عملية صرف القروض واستردادها(مطبوعات، أجور،  .7
 موظفين، معلوماتية،...) وذلك عبر رسم إداري محدد يدفعه المستفيد من القرض

 تبادل الخبرات مع المؤسسات الشبيهة المحلية منها والدولية .8

 اإلستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة قدر اإلمكان .9

 إختيار الكادر البشري الكفوء والمتخصص والعمل على تأهيله وتدريبه بشكل مستمر .10
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 مراعاة الضوابط الشرعية والقانونية في العمل .11
على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة، شرط أن تقوم بعمليات 

  من قانون التقد والتسليف.184 الى 178إقراض تختلف عن مفهوم التسليف بمعنى المواد 

خليل احمد صاوي زنتوت- د. محمد عبد الحليم الكلش- رغيد محمد المكاوي- عبد المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 الفتاح محمد حكواتي- محمد رمزي محمد رجب الجبيلي- امين صبحي سليم حمود

  خليل احمد صاوي زنتوتالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U25 ،جمعية باسم "نادي روتاري بيروت سنتر -Rotary Club of Beirut Center  علم وخبر -"
 /أد 2200رقم 

- ملك منى رشيد رسامني، ندى رشيد رسامني، وليد 11- القسم رقم 162: بيروت- راس بيروت- الحمرا- العقار رقم مركزها
 رشيد رسامني ووجدي رشيد رسامني- الطابق األول

 : أهدافها
 تشجيع المثل العليا ودعمها باعتبارها أساس للعمل الشريف وهي بخاصة تشجيع ودعم:

 توسيع مدى التعارف إلتاحة الفرصة للخدمة .1

التحلي بمستوى خلقي سام في األعمال والمهن وتقدير كل عمل نافع، وتمجيد كل عضو لعمله باعتباره وسيلة لخدمة  .2
 المجتمع

 تمسك كل عضو بمبدأ مثالية الخدمة في حياته الشخصية والمهنية واإلجتماعية .3

 توثيق أواصر الزمالة بين رجال األعمال والمهن الذي يجمعهم المثل األعلى للخدمة .4

 إقامة مشاريع إنمائية في المناطق .5

 مساعدة المحتاجين وذوي الحاجات الخاصة .6
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

جيزيل البير حجار- ريتا أنور صائغ- ريمان زيدان بيطار- ساميه ميشال كفوري- المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 هاله عبد الفتاح الميقاتي- منى رشيد الرسامني- محمد السيد جعفر شرف الدين

  محمد السيد جعفر شرف الدينالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U26 ،جمعية باسم "هبة الحياة -Gift Of Life - Lebanon أد 2234"- علم وخبر رقم/ 
 - بناية دانا8- القسم رقم 3993: عاليه- الرونبوان- جانب السنترال- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

 تأمين الرعاية الصحية الكاملة لألطفال المصابين باألمراض الخلقية في القلب وخاصة إجراء العمليات الجراحية .1

 التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال المساعدة الصحية .2

 تنظيم وعقد المؤتمرات المتخصصة في مجال طب القلب خاصة لألطفال ونشر الدراسات والوعي والتدريب .3

مساعدة العائالت المستورة والمرضى واأليتام وٕاعانتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، من خالل تأمين الرعاية  .4
الصحية عن طريق إنشاء المستوصفات والمراكز والمختبرات الثابتة والمتنقلة والمساعدة في تأمين األدوية وخاصة المزمنة 
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منها والقيام بالحمالت الصحية والعالجية والوقائية، وٕاقامة برامج الدعم النفسي واإلجتماعي وٕانماء القدرات اإلنسانية والسعي 
 إلقامة مراكز التدريب والتأهيل الفني والمهني والتربوي

تقديم المنح المدرسية للطالب ومساعدتهم على دفع الرسوم المدرسية وشراء الكتب والقرطاسية وتأمين منح دراسية للطالب  .5
 المحتاجين مهنيًا وأكاديمياً 

 إقامة دورات تدريب مهني والمعارض الفنية والثقافية .6

دعم وتشجيع النشاطات المتعلقة بتنمية وتأهيل مهارات وقدرات المرأة عامة والنساء ذوات الفرص المحدودة خاصة، بما  .7
 يمكنهن من تحسين أوضاعهن اإلجتماعية والمادية واألسرية

 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

جوزيف جريس القزح- سونا قره بت كورتيان- جورج متري عازار- لينا سعيد شهيب- المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 كمال عجاج االحمدية- جان انطوان معوض اده- ليلى رئيف علم الدين

 كمال عجاج االحمديةالمحامي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U27 أد 2237- جمعية باسم "جمعية الصداقة وتطوير األعمال بين لبنان وبولونيا"- علم وخبر رقم/ 
 : بيروت- مار الياس- بناية الكنفاني- الطابق الثامنمركزها
 : أهدافها

 المساهمة في تعزيز عالقات الصداقة بين لبنان وبولونيا .1

 المساهمة في تطوير األعمال والتبادل الثقافي والتجاري .2

 المساهمة في التعريف في المجاالت اإلقتصادية والسياحية في البلدين .3

 المساهمة في التعاون على صعيد البحث العلمي ومجاالت اإلستثمار .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

د. حسن صباح نجيب منال- د. راجي عبد الرحمن عاشور- د. زاهر احمد جندي- المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 طوني ادمون أبو جوده- مصطفى بك رشيد ناجي- وفيق نعمه صبرا- طارق مصطفى بك ناجي- شادي وفيق صبرا 

  طارق مصطفى بك ناجيالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

 2015تشرين األول شهر للعلم والخبر  تعديل •
 

U1للجمعية المسماة: 12/12/1962/أد، تاريخ 1143لبيان العلم والخبر رقم  2003 - تعديل رقم 
 «مؤسسة الدراسات الفلسطينية»

الحائزة على بيان العلم والخبر «مؤسسة الدراسات الفلسطينية» أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل غاية الجمعية المسماة 
  12/12/1962/أد تاريخ 1143رقم 

 وأصبحت على الشكل التالي:
 غايتها: 

غاية المؤسسة هو البحث العلمي حول مختلف نواحي حياة فلسطين والقضية الفلسطينية والصراع العربي- اإلسرائيلي/الصهيوني 
ونشر المعرفة في هذه المجاالت كافة، بعيدًا عن كل نشاط سياسي أو إرتباط حكومي أو إنتماء حزبي، وهي مؤسسة ال تتوخى 

 الربح.
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 الوسائل:
 تتوخى المؤسسة تحقيق غايتها بالوسائل التالية:

جمع الوثائق والنشرات والمؤلفات والمخطوطات والمطبوعات المتعلقة بفلسطين والقضية الفلسطينية والصراع العربي- .1
 اإلسرائيلي/الصهيوني، بالعربية واللغات األجنبية

 إعداد الدراسات، على أسس علمية، ونشرها بالعربية واللغات األجنبية .2

 القيام بأي نشاط علمي وثقافي آخر، ضمن حدود الغاية األساسية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام .3
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 بدًال من: 
 البحث العلمي حول مختلف نواحي حياة فلسطين بعيدًا عن كل نشاط سياسي أو إرتباط حكومي أو إنتماء حزبي .1

 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 

 2015  سحب العلم والخبر شهر تشرين األول •
U1 المعطى بتأسيس 12/9/2012 تاريخ 1615 سحب بيان العلم والخبر رقم 2095- قرار رقم 

» Tathmeer-An Empowerment Foundationتثمير- مؤسسة للتمكين، «الجمعية المسماة: 
 مركزها: بيروت

 ان وزير الداخلية والبلديات،
 ،15/2/2014 تاريخ 11217بناًء على مرسوم رقم 

 ، 1909 آب 3بناء على قانون الجمعيات الصادر في 
 ،9/10/1962 تاريخ 10830بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 

 ،12/9/2008 تاريخ 2008/إم/15 وتعديله رقم 19/5/2006 تاريخ 2006/إم/10بناء على التعميم رقم 
تثمير- مؤسسة للتمكين، « المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: 12/9/2012 تاريخ 1615بناء على بيان العلم والخبر رقم 

Tathmeer-An Empowerment Foundation «مركزها: بيروت 
 والمتعلق بطلب سحب بيان 9/4/2015 تاريخ 6529بناء على االستدعاء المسجل لدى المديرية اإلدارية المشتركة تحت رقم 

 العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصوًال،
 ،30/7/2015/اع/و/وز تاريخ 4662بنلًء على كتاب المديرية العامة لألمن العام رقم 

 بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية والالجئين،
 يــقرر ما يأتي:

تثمير- مؤسسة  « المعطى بتاسيس الجمعية المسماة:12/9/2012 تاريخ 1615بيان العلم والخبر رقم  سحبالمادة األولى: 
 للسبب المبين أعاله،» Tathmeer-An Empowerment Foundationللتمكين، 
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 .CRTD.Aمجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنمويتصدر نشرة التنمية االلكترونية بشكل دوري عن 
 .CRTD.A / IRISـروني للكت عضو في الئحة التوزيع اال/كِ  تتلقى هذه النشرة ألنك/ِت أنت

 Uinfo@crtda.org.lbUالرجاء إرسال أي تعليق إلى
 /كِ  في هذه النشرة الرجاء إرسال بريد الكتروني فارغ من البريد االلكتروني الذي تصلك/كِ  تريد إلغاء تسجيلك/ِت إذا كنت

 إلى"  التسجيلمعنون بعبارة “إلغاءالنشرة إليه مع 
Uinfo@crtda.org.lb 

 ن األخطاء تحصل بعض األحيان)إ التسجيل أو عدم التسجيل بشكل يرضيك، طلبات(الرجاء قبول اعتذارنا الشديد في حال لم يتم تلبية 

الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات 
مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي  

 1العنوان: شارع المتحف الوطني، خلف شركة الفولفو، بناية كريم سالمة، ط
بيروت – لبنان 165302ص.ب. 

 :961-1-616751+ / 961-1-612924+ / 961-1-611079هاتف/فاكس +
 Uinfo@crtda.org.lbU بريد إلكتروني:

 Uwww.crtda.org.lbU - Uwww.lkdg.orgU مواقع الكترونية:
 

 
 

 
 

mailto:info@crtda.org.lb�
mailto:info@crtda.org.lb�
mailto:info@crtda.org.lb�
mailto:info@crtda.org.lb�
mailto:info@crtda.org.lb�
http://www.lkdg.org/�

	الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي  العنوان: شارع المتحف الوطني، خلف شركة الفولفو، بناية كريم سلامة، ط1 ص.ب. 165302بيروت – لبنان (هاتف/فاكس: 611079-1-961+ / 612924-1-961+ / 616751-1-961+ بريد إلكتروني: Ui...

