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 برامج حكومية ومساعدات دولية
 
א • ٣٢١א

 ايلـول   ١٥ مليون دوالر انفق منها لغاية       ٣٢١,٨٢يمول البنك الدولي حاليا سبعة مشاريع في لبنان بقيمة          

وفي هذا االطار، فصلت النشرة الفصلية التي تصدر عن البنك الـدولي            .  مليون دوالر  ٩٦,٣٨الماضي  

  :   لبنان هذه المشاريع كاآلتيوحدة

يسعى المشروع الى دعم جهود الحكومـة       : مشروع المساعدة الفنية لتعزيز االيرادات واالدارة المالية       -

  الرامية الى تعزيز االيرادات وتحسين االدارة المالية 

ة التربية  يهدف هذا المشروع الى دعم مساعي الحكومة لتعزيز قدرات وزار         : مشروع االنماء التربوي   -

  كي تتصرف كمدير فعلي لقطاع التعليم وتعيد المصداقية الى التعليم الرسمي

يهدف هذا المشروع الى تلبية االشغال البلدية الملحة بينمـا يعـد           : المشروع االول للبنى التحتية البلدية     -

  العدة لتحمل مسؤولية الخدمات البلدية بصورة تدريجية على المستوى المحلي 

يرمي هذا المشروع الى رفع مستويات النشاط االقتصادي في هـذه           : تنمية المجتمعات المحلية  مشروع   -

المجتمعات عبر االستثمار في النشاطات االجتماعية المتعلقة بالناس العاديين والبنـى التحتيـة وايجـاد               

  وظائف جديدة 

 الرئيسية للمشروع تحسين تشمل االهداف التنموية: مشروع امدادات المياه والصرف الصحي في بعلبك -

حصول سكان المنطقة على امدادات كافية من المياه وخدمات الصرف الصحي، وادخـال االصـالحات               

   الهرمل -المناسبة على هذا القطاع، وخاصة تطوير وتعزيز قدرات مصلحة المياه والري في بعلبك

اساسـي لمدينـة بيـروت      يرمي المشروع الى توفير اطار مؤسسي       : مشروع تطوير النقل الحضري    -

ومنطقة بيروت الكبرى وهو ما تفتقران اليه حاليا ودعم االستثمار الالزم لزيادة فعاليـة البنـى التحتيـة                  

  الحالية للنقل الحضري

حفاظ على المواقع االثرية لليقضي المشروع بتمويل نشاطات  : مشروع تطوير التراث الثقافي والسياحة     -

يز اوضاعها وادخال تحسينات على البنى الحضرية المرتبطة بها في اماكن           والسياحية واالستثمار في تعز   

مختارة وتقديم المعونة الفنية لتعزيز قدرات المديرية العامة لالثار بوزارة السياحة وبعض البلديات فـي               

  الحفاظ على التراث الثقافي وتطوير السياحة
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  المشاريع الحالية للبنك الدولي في لبنان
  ) بالمليون دوالر٢٠٠٥ت والصرف اعتبارا من ايلول االلتزما(

ســـــنة   اسم المشروع 

  الموافقة

قيمــــة 

  القرض

المبـــالغ 

  المصروفة 

تــــاريخ 

  االنتهاء 

المساعدة الفنية لتعزيز االيرادات واالدارة     

  المالية 

كانون االول    ٢٤,٤٧  ٢٥,٢٥  ١٩٩٤

٢٠٠٥   

كانون االول    ٩,٧٠  ٥٦,٥٧  ٢٠٠٠  االنماء التربوي

٢٠٠٧  

ــران   ٥٣,٣٧  ٨٠,٠٠  ٢٠٠٠  ١-البنى التحتية البلدية حزيـ

٢٠٠٧  

كانون االول    ١,٥٤  ٢٠,٠٠  ٢٠٠١  تنمية المجتمعات المحلية 

٢٠٠٦  

امدادات المياه والصرف الـصحي فـي       

  بعلبك 

كانون االول    ٢,٧١  ٤٣,٥٠  ٢٠٠٢

٢٠٠٧  

ــران   ٣,٠٤  ٦٥,٠٠  ٢٠٠٢  تطوير النقل الحضري  حزيـ

٢٠٠٩  

كانون االول    ١,٥٥  ٣١,٥٠  ٢٠٠٣  السياحة تطوير التراث الثقافي و

٢٠٠٩  

    ٩٦,٣٨  ٣٢١,٨٥    المجموع 
  

 ↑ أعلى الصفحة

  

א • א א١٤,٢٠٠א

ورو لمعالجة مشكلة النفايات وفي هذا السياق  ألف ي٢٠٠ عشرة ماليين وقيمتها  هبةقدم االتحاد االوروبي

االول عقود لتمويل دراسة االثر البيئي للنفايات : ع بلديات، انقسمت الى نوعين تسعة عقود موقعت

الصلبة وشملت اتحاد بلديات طرابلس واتحاد بلديات قضاء جبيل وبلدتي العباسية والخيام والثاني عقود 

من جهة ثانية سيقدم االتحاد االوروبي خالل العام . دة النفايات الصلبةلتمويل المشاريع الجاهزة لحل عق
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 مبلغ وقدره اربعة ماليين يورو لمساعدة الحكومة على احالل االمن ولتمويل مكاتب تنمية في ٢٠٠٦

المناطق حيث يقضي المشروع بالتشاور بين المجالس المنتخبة البلدية وهيئات استشارية من المجتمع 

 .ف تحديد المشاريع التي تحتل اولوية تنموية وتحتاج الى تمويلالمدني بهد
 

  ↑ أعلى الصفحة

  

 ٢٤١٥א •
في   دوالرا اميركيا لتجهيز المركز الواقع     ٨١,٧٦٨): IRAP( مدرسة التدريب على السمع والنطق       - ١

جنين صفا بآلتي تقييم درجة ضعف السمع وجهاز إلعادة التأهيل الجماعية كمـا إن جـزءا                منطقة المتن   

  منها سوف يستعمل إلنجاز أعمال بناء لتحسين مدخل المركز 

 دوالرا اميركيا لتجهيز المختبـر ولتجديـد طـاوالت          ٧٥,٤١٧:  ثانوية نوتردام للسالم في القبيات     - ٢

  ومقاعد الطالب   

 دوالرا اميركيا إلكمال بناء الطبقة االخيرة من        ٤٣,٧٣٨: لالعاقة السمعية والبصرية   مؤسسة الهادي    - ٣

  مبنى المؤسسة قرب طريق المطار جنوبي بيروت

  . تجهيز مستوصف الجمعية بأدوات طبية ):الشوف( مستوصف الرعاية الصحية في نيحا - ٤

نان واخرى للعيون فـي مركزهـا       السلطب ا  دوالرا اميركيا إلنشاء عيادة      ٤٠,٣٤٥:  مؤسسة عامل  - ٥

   البقاع الشمالي-الطبي في بلدة عرسال

 
  ↑ أعلى الصفحة

  

 ١٩٩٧אא •
 دوالرا اميركيا لدعم مدرسة المينا االبتدائية النموذجية للـصبيان          ٤٨,٠٠٠:  الجمعية العلمية الخيرية   - ١

  لبنات عبر توفير التجهيزات الالزمة لقاعات صفوفها وتطوير خدمات المدرسة التعلمية والتربوية وا

 دوالرا اميركيا لتوفير آلة تصوير كثافة العظـم         ٤٥,٠٠٠:  جمعية نساء رأس المتن في رأس المتن       - ٢

  لمستوصف الجمعية

 دوالرا اميركيا لتجهيز المدرسة     ٣٣,٠٠٠:  جمعية اصدقاء المدرسة الرسمية جنة االطفال في جونيه        - ٣

  بالمعدات التي تسمح بتطوير مستوى الخدمات التعليمية والتسهيالت التربوية فيها

 دوالرا اميركيا لتأسيس مركز للمعلومات      ٢٨,٥٠٠:  جمعية النادي الرياضي اللبنانية في بنت جبيل       - ٤

  يوفر خدمة االنترنت والتدرب على اللغات 
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 دوالرا اميركيا من اجل تحسين مركزها وفتح قسم منامة يسمح ١٩,٦٠٠:  عجلتون رسالة السالم في- ٥

  بايواء ثمانية اشخاص عاجزين عقليا في السنة 

 دوالرا اميركيا لدعم قسم التدريب المهني على        ١٥,٠٠٠:  مدرسة القديس بطرس الثانوية في بسكنتا      - ٦

  مادة االلكترونيات

 دوالرا اميركيا لتجهيز قسم برنامج ١٠,٠٠٠: كمة في عين سعادة مدرسة الحكمة فرع مريم ام الح- ٧

 التربية الخاصة بالمعدات التعليمية المتخصصة 

  
 ↑ أعلى الصفحة

  

א •     ٣٢٥א

 التي تغذي المستشفى، كمـا سـتقوم        اعادة تأهيل الشبكة الكهربائية   :  مستشفى دار العجزة االسالمية    - ١

  مؤسسة الوليد في مرحلة اولى باستحداث اقسام واجنحة جديدة وتجهيزها في مرحلة ثانية 

دعم نشاط مستشفى التأهيل الطبـي والمتخـصص فـي          :  مؤسسات الدكتور محمد خالد االجتماعية     - ٢

رضى المستشفى والمستلزمات الخاصة    العالج الفيزيائي والتقويمي وتأهيل المعوقين وتأمين وسائل نقل لم        

  بقسم التغذية

دعم المركز بهدف رعاية مؤتمر عالمي في بيروت تحت عنوان آفاق جديدة للوقايـة              :  مركز سكون  - ٣

  من االدمان ومعالجته

مدرسة الغبيري :  مدارس في الضاحية الجنوبية لبيروت وهي١٠: مساعدات لترميم وتجهيز مدارس – ٤

 متوسطة الغبيري الثالثة الرسمية المختلطة      - متوسطة الشهيد عبد الكريم الخليل     -للبناتاالولى المتوسطة   

 برج البراجنـة الثالثـة االبتدائيـة        - حارة حريك الثانية االبتدائية والمتوسطة     -وابتدائية الغبيري االولى  

حريـك الرسـمية     حارة   - برج البراجنة الخامسة االبتدائية والمتوسطة المختلطة      -والمتوسطة المختلطة 

 مدرسة المريجة، اضافة الى ترميم وتجهيز       - العمروسية - ثانوية الغبيري الرسمية االولى للبنات     -االولى

   مدرسة في منطقتي الشمال وعكار  ١٥

  
  ↑ أعلى الصفحة

  

א • א א
ر عقودا لتمويل مشاريع صغيرة وسريعة التنفيذ في مجال التنمية االجتماعيـة            وقع مجلس االنماء واالعما   

 جمعية وهيئة اهلية عاملة في نطاق مدينة بيروت وضـواحيها، فـي سـياق مـشروع التنميـة                   ١٤مع  



 7

الى ان المجلس سبق له ان وقع في مرحلـة اولـى             تجدر االشارة . االجتماعية الممول من البنك الدولي    

وبذلك . ٢٠٠٥ عقدا اضافيا مع نهاية      ٤٢عية في مناطق متنوعة ويتوقع ان ينجز نحو          جم ٣٠عقودا مع   

 جمعية وهيئة اهلية عاملة في هذا القطاع وتنشط في المنـاطق            ٨٧تستفيد من تقديمات المشروع حوالي      

  اللبنانية كافة 
  ↑ أعلى الصفحة

  

אא •
 طابعة كجزء مـن المخطـط       ٢٠كومبيوتر و   جهاز ٣٠  عبارة عن  منحة من السفارة الكورية    -

  التوجيهي العام لمكننة وزارة الشؤون االجتماعية 

لجمعية المحبة واالخاء " برايل" عبارة عن عدد من اآلالت الطابعة الخاصة بالمكفوفين    هبـة ايرانيـة    -

  للمكفوفين 

لكاريتاس  قلب مع ادوية مختلفة   ال آلة لتخطيط  هبات المانية لعدد من المؤسسات الخيرية      −

لبنان، ثمانين سريرا طبيا وكراسي متحركة للمعاقين لمعهد بيت شباب ومؤسسة قوس القزح للمعاقين، آلة           

  للتصوير الصوتي وبعض االسرة لمستشفى الكرنتينا الحكومي

  اقين  دوالر اميركي لدعم ورعاية االيتام والمع٢٥٠,٠٠٠ قيمتها "وايت الند"هبة من جمعية −

  والمشردين والمسنين والبرامج الخيرية االخرى بكافة انحاء لبنان

  
  ↑ أعلى الصفحة

  
  

 رصد للقوانين ولبنود جلسات مجلس الوزراء
  

• 
رابطة "الموافقة على مشروع مرسوم سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة  -

  ~)٢٩/٩/٢٠٠٥جلسة (س، مركزها طرابلس الوعي الثقافية في طرابل
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• 
الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص بإشغال أمالك عمومية بحرية في منطقة  -

  )قضاء الشوف(الجية العقارية إلنشاء محطة لتكرير المياه المبتذلة في منطقة الشوف الساحلي 

  )٢٠٠٥/ ٦/١٠جلسة     (

 
• −
الموافقة على تكليف هيئة القضايا تكليف محام للدفاع في دعوى موضوع مطالب الجمعية  -

االجتماعية ألهالي ضحايا وجرحى كارثة طائرة كوتونو على أن يقترح رئيس هيئة القضايا قيمة 

  )٢٠٠٥/ ٦/١٠جلسة (أتعابه للموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء 
 

• 
ب وزارة المالية إعفاء الرعايا الموقوفين من الجنسية السريلنكية والسودانية من الموافقة على طل -

  )١٣/١٠/٢٠٠٥جلسة(رسم المغادرة وفقاً لطلب مؤسسة كاريتاس 
 

א− •
الموافقة على طلب وزارة البيئة تنفيذ مشروع إجراء دراسات استطالعية حول مادة  -

بة مقدمة من الصندوق المتعدد األطراف لبروتوكول الهيدروكلوروفلوروكربون وقبول ه

  )٢٠/١٠/٢٠٠٥جلسة(مونتريال لهذه الغاية 

  

א− •
الموافقة على االنضمام الى بروتوكول كيوتو، الملحق باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير  -

  )٢٧/١٠/٢٠٠٥جلسة (المناخ 

  

• −
ة لتنفيذ مشروع إنشاء محطة مياه الصرف الصحي في زحلة وتفويض الموافقة على اتفاقية تمويلي -

  )٢٧/١٠/٢٠٠٥جلسة (رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار التوقيع عليها 
-  
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الموافقة على طلب مجلس اإلنماء واالعمار لقيام وفد بمهمة التفاوض في اللوكسمبورغ، في  -

مويل مشروع معالجة وتصريف خصوص اتفاقية قرض مقترحة من قبل البنك الدولي للتثمير، لت

الحوض العائد لمحطة المعالجة في برج (المياه المبتذلة في المنطقة الشمالية من بيروت الكبرى

  )٢٧/١٠/٢٠٠٥جلسة (، والتنسيق مع بلدية برج حمود في شأن المشروع )حمود

  

• −
لبلدي المستقل، نفقات الموافقة على عرض وزارة الداخلية والبلديات موضوع تحميل الصندوق ا -

  )٢٧/١٠/٢٠٠٥جلسة (كنس وشطف الطرقات وجمع النفايات في مدن اتحاد بلديات الفيحاء 

  

א • )مشاريع قوانين قيد الدرس في اللجان المشتركة(א

  

١. −
 المتعلق بإبرام اتفاق تمويل خاص بين ٥٠٧٥مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم  -

جلسة (جموعة األوروبية ولبنان يتعلق بمشروع صندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية الم

٢٧/١٠/٢٠٠٥(  

٢. −
برنامج ( الذي يجيز للحكومة إبرام اتفاق قرض ٧٢٥٢مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم  -

جلسة (لي للتنمية الزراعية بين الحكومة اللبنانية والصندوق الدو) التمويل الريفي التعاوني

٢٧/١٠/٢٠٠٥(  

٣. −
 الذي يجيز للحكومة إبرام عقد تمويل بين ١٣٩٨٩مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم  -

  )٢٧/١٠/٢٠٠٥جلسة ) (مشروع المياه المبتذلة في جنوب لبنان(لبنان والبنك األوروبي للتثمير

  
   ↑أعلى الصفحة
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  ٢٠٠٥  تشرين األولعلم وخبر شهر

אא"−١ /٧٧١−"א
   قضاء صور- ملك فضل بري- الشارع العام-الحميري: مركزها

  : أهدافها

تقديم المساعدات المادية للفقراء والمحتاجين والمعوزين واأليتام وذوي الحاجات  .١

  الخاصة

 ء البلدة والعمل على رفع مستوى الخدمات لبلدة الحميريرعاية شؤون أبنا .٢

 المساهمة في تنظيم اللقاءات واالحتفاالت ألبناء البلدة .٣

   البلدةأبناءتوثيق الروابط االجتماعية بين  .٤

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

  المختصة 

 -  سليم محمد عطار- بريإبراهيم فضل -وسام علي مروه :السيدات/المؤسسات السادة/ونالمؤسس

    حسن محمد خشاب- غسان عباس رحال- يوسف علي بري-محمد علي موسى بري

  يوسف علي بري السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

אאא"−٢ /٧٩١−"א
   قضاء الشوف- ملك شريف محمد حمية- ساحة الروس- شارع الديماس-برجا: مركزها

  : أهدافها

تعزيز التواصل والتعاون بين أبناء العائلة وترسيخ التفاعل االيجابي  .١

  فيما بينهم وبين كافة فئات المجتمع
 

 تأمين المساعدات االجتماعية لمن يحتاجها من أبناء العائلة .٢

الجتماعي والثقافي والعلمي ألبناء العائلة عن طريق تطوير المستوى ا .٣

   األنشطة العلمية والثقافية والفنية والتربويةإقامة

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

   .المختصة

 محمد عبد الحليم -امي محمد حميةس. د-مرعي أحمد حمية :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ريمون محمد حمية- طاهر خضر حمية- خضر حسن حمية- يوسف مصطفى حمية-حمية
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    الدكتور سامي محمد حمية:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

א"−٣ /١٨٠−"א
   الطابق الثامن-ك العربي بناية البن- كورنيش المزرعة-بيروت: مركزها

  : أهدافها

  جمع شمل أفراد العائلة .١

 بث روح التعاون والتعاضد بين أفرادها .٢

 العمل على رفع مستواهم الفكري واالجتماعي واالنساني .٣

 والخيرية على أكمل الحرص على ازدهار العائلة لتقوم بتأدية رسالتها االجتماعية .٤

  وجه، وبما يحقق النهوض بالمجتمع اللبناني

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

  المختصة 

 طارق محمد - صالح الدين محمد كشلي-عفيف حسن كشلي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

    أحمد توفيق كشلي- محي الدين عزت كشلي-كشلي

  أحمد توفيق كشلي سيدل ا:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٤ א א /١٨٢−"א
   الطابق األول- منزل محمود ارناؤوط الخناق- بناية السباعي- طريق بيروت القديمة-طرابلس: مركزها

  : أهدافها

 جون العمل داخل األراضي اللبنانية على مساعدة المساجين داخل وخارج الس .١

 العمل على حماية األحداث .٢

مستوصفات، معاهد حرفية، ( ما يلزم من مؤسسات ومراكز لتحقيق األهداف إنشاء .٣

  ...)وغيرها

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

  المختصة 

 وسيم مضر - خزامه محمد عبد القادر-فى بدرهفاطمة مصط :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   نهلة فهمي حسون- مداليا محمد شمس الدين الطيب الرافعي- عامر علي بدره-نافع

  فاطمة مصطفى بدره سيدة ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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א"−٥ /٣١٨−"אא
  حنا لطيف. ملك د- المعلقة-زحلة: مركزها

  : أهدافها

 نشاطات ثقافية واجتماعية .١

 ) فن ومعالم أثرية- أدب-شعر(الحفاظ على التراث الزحلي  .٢

 )فولكلور ومؤونة(تشجيع التقاليد الزحلية  .٣

  الحفاظ على البيئة .٤

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

  المختصة 

 جورج نقوال - عايدة سليم المعلوف-اسعد يوسف زغيب :السيدات/المؤسسات السادة/نالمؤسسو

   بيار خليل أبو ملهم-حنا جورج لطيف.  د-زبيدي

     بيار خليل أبو ملهمسيد ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
 

א"−٦ א א /١٨٤−"א
 - ملك علي نجم- الحسيناإلمام مجمع - شارع المسجد-فالراد و - الرويس- البراجنةبرج: مركزها

  قضاء بعبدا

  : أهدافها

المساهمة في تطور الحاالت االجتماعية والثقافية بمختلف المسائل والطرق  .١

 المالئمة والعمل على مساعدة الفئات الفقيرة في المجتمع اللبناني 

  من أجل نشر الوعي والمعرفةتأسيس مكتبة للمطالعة والتثقيف .٢

 نشر التربية والتعليم عن طريق فتح المدارس الخاصة .٣

 تقديم الخدمات الغذائية والمساعدات االجتماعية .٤

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

  المختصة 

 خضر - صالح محمد ملحم اسعد-عبد اللطيف عزات سعد :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 علي حسين - علي نجمأنور - عز الدينإبراهيم الشيخ احمد - نبيل مصطفى قبيسي-محمود خريباني

  قانصوه

  عبد اللطيف عزات سعد سيد ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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١٨٥−""−٧/
   قضاء المتن- ملك أبو جودة-٥ شارع رقم -ة يشوعمزرع: مركزها

  : أهدافها

 واالجتماعي لكبار اإلنسانيتهيئة بيئة مناسبة ومؤاتية لكبار السن عبر تقديم العون  .١

 :السن والعمل على مساعدتهم من خالل

  أندية ومراكز طبية اجتماعية وتأمين اسر بديلة، رعاية منزلية، جليس مسنإنشاء .٢

مادي والخدمات االجتماعية لألسرة لتمكينها من رعاية كبار السن من تأمين الدعم ال .٣

 أفرادها والمحافظة عليهم ضمن بيئتهم

السعي مع الجهات المختصة لوضع برامج توعية لألسرة حول التعايش مع كبار السن  .٤

 ورعايتهم

 حث الشباب على المشاركة في تأمين الخدمات والرعاية االجتماعية لكبار السن .٥

  أوضاع وحقوق كبار السنتحسين .٦

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

  المختصة 

 كلوديس كلود - ماجدا توما جقي-هنريت يوسف بوضومط :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  رفيق نصر الدين إيمان - ليلى جوزف بو نادر- ميشيل فؤاد نعمه-قنطرة

  ليلى جوزف بو نادر ةسيد ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

١٨٧−""−٨/
 قضاء - الطابق العلوي- ملك السيد ايلي أبو رجيلي-٨٤٩ العقار رقم - حي الفبركة-برمانا: مركزها

  المتن

  : أهدافها

 الوطني والدولي خصوصية الوساطة على الصعيدين إظهار .١

  الوساطة ودعمها ونشرهاإرساء .٢

 الوساطة لجعلها مقبولة ومعترفاً بها لدى السلطات العامة أعمالالعمل على تطوير  .٣

 وسائر المؤسسات

 العمل على احترام المبادىء األساسية للوساطة مثل الحياد والنزاهة وسرية المعلومات .٤
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قوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً لل

  المختصة 

 مروان - عارف محمد منيمنه-جهانة ياسر أبو خالد الهواري :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ريمون ميشال بو سميره- لينا الياس قرياقوس-جو عيسى الخوري

  لد الهواريجهانة ياسر أبو خا سيدة ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/٨١٨−"א"−٩
   قضاء المتن- الطابق الثالث- ملك السيد حاتم حاتم-A سنتر سان جورج بلوك-جل الديب: مركزها

  : أهدافها

 خلق فرص عمل للحد من هجرة الشباب اللبناني .١

 السعي الى تطوير المهارات العلمية والمهنية .٢

لبطالة والحث على تأسيس شركات لخلق فرص العمل تشجيع االستثمار للحد من ا .٣

 للشباب وابتكار مواقع الكترونية على شبكة االنترنت لتبادل الخبرات

  المختصةالقيام بالدراسات .٤

 دورات تدريبية مهنية في مختلف المجاالت .٥

 عقد ندوات المتخصصة لتنمية المهارات العلمية .٦

قوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً لل

  المختصة 

 جورج أمين - احمد عبد الوهاب الصوص-حاتم رشيد حاتم :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   روجيه سمير معتوق- نوفلإسماعيل حكمات -بشير

  سيد أمين جورج بشير ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−١٠ /٩١٨−"אא
   قضاء المتن- ملك ادغار زودو- السبتية- الروضة-مار روكز: مركزها

  : أهدافها

 تنمية الفرد اآلشوري ليكون مواطناً صالحاً في لبنان والعالم .١

 ف بالثقافة اآلشوريةيالتعر .٢

 تعليم اللغة اآلشورية .٣
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 وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع على أن تطبق البنود المذكورة أعاله

  المختصة 

 ادغار خوشابا - طوني هرمز ملك هرمز-رتشارد بيير أوديشو :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   داني زيا اميرخان- روجيه رويل سافو-الشي زودو

  وادغار خوشابا الشي زود سيد ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/١٩٠−"א−١١
   ملك غازي حسن الهبري- سنتر النجاح- شارع مار الياس- المصيطبة-بيروت: مركزها

  : أهدافها

العمل على جمع شمل أفراد العائلة وتقديم المساعدات المادية والمعنوية لمن هم بحاجة  .١

 من أبنائها

أفراد العائلة والعمل على رفع مستواهم الثقافي عبر مساعدة الطالب المحتاجين من  .٢

 اقامة الندوات والمحاضرات لهم

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

  المختصة 

ل رمضان  بال- عبد الكريم يوسف رمضان-غريب محمد حسن :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

    حسن محمود مشون- محمد حسين مشو-مشو

  غريب محمد حسنسيد  ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/١٩٢−"אא"−٢١
 - الطابق السادس- ملك ليفون تلفيزيان- بناية زينب حسن- شارع الجنرال شهاب-عين الرمانة: مركزها

  قضاء بعبدا

  : أهدافها

ن هذه الجمعية هي ذات طابع علمي وثقافي وهي تتوخى التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المختصة  ا

 : تحقيق األهداف التاليةإلىسعياً 

 المجتمع األهلي حول مواضيع االنماء المديني والتنمية المستدامة وإرشادتوعية  .١

 وتعزيز مشاركته في اتخاذ القرارات

 س العلمية للتنظيم المدني والثقافة المدينيةالعمل على نشر المبادىء واألس .٢
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العمل على اطالق وتعزيز ديناميكية االنماء المديني مع الحفاظ على التراث المبني  .٣

 .”Qualite du paysage“والبيئة ونوعيتهما 

 العمل على تعزيز روابط التواصل بين المجالس المحلية والجمعيات األهلية .٤

ة عبر اقامة الدورات والندوات والمؤتمرات حول تأهيل وتطوير المهارات البشري .٥

 مواضيع التنظيم المدني واالنماء المديني والتنمية المستدامة

السعي والعمل على تأسيس مرصد وقاعدة معلومات حول مواضيع التنظيم المدني  .٦

 واالنماء المديني والتنمية المستدامة

راكز والمعاهد والجمعيات العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات والم .٧

والروابط العلمية والثقافية في لبنان والعالم وبشكل خاص في البالد العربية ومنطقة 

 حوض البحر األبيض المتوسط

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

  المختصة 

 مريم نبيل عدره ريتا - زينا ايلي توما-ايلي توفيق الفغالي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 نسعد الدي نسرين - عدي علي حمود- جوني جوزاف الخوند-فوزي كرم ليفون هوسيب تلفزيان

    مصباح عزمي رجب- مي قاسم كرامة-السنكري

  ايلي توفيق الفغاليسيد  ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٣١ /١٩٣−"אא
   قضاء عكار-عرينيب محمد ال ملك خالد-فنيدق: مركزها

  :أهدافها

   وتوجيه النشء في البلدة على حب العلم وطلبهإرشاد .١

 االهتمام بالعمل التربوي من خالل فتح مدارس خاصة .٢

  لندواتالعمل على تقوية الروابط والعالقات االجتماعية والثقافية من خالل ا .٣

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

  المختصة

 وسام سعدا - محمد خالد الكك-علي محمد عبد السالم البعريني :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  فى حمود مصطإيمان - عبد الواحد علي ضاهر- خلدون ناصر الكك- طالبهللا

   السيد خلدون ناصر الكك:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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א"−٤١ /١٩٤−"א
   قضاء البقاع الغربي- ملك سليم دله- الشارع العام-المرج: مركزها

  :أهدافها

 نشر الثقافة والوعي عن طريق ندوات ومحاضرات .١

  دارسالتربية والتعليم عن طريق إنشاء م .٢

  رعاية الفقراء والمحتاجين .٣

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

  المختصة

 محمد - خولة عصام بسج-ريا رضا الطلياني-محمود سليم دله :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   مريم جميل الحمدانية-عمر السيد

  محمد عمر السيد السيد :لجمعية تجاه الحكومةممثل ا

  

א"−٥١ א /١٩٦−"א
   بناية دويدار- شارع االستقالل- عائشة بكار-بيروت: مركزها

  :أهدافها

 تنمية الممارسة الديمقراطية في لبنان .١

د النظام وتحمي الحقوق تطوير النصوص الدستورية والقانونية التي ترسم قواع .٢

 والحريات، على مستوى الفرد والجماعة

  والمفاهيم التي تحكم وتحصن ممارسة الحقوق والحريات في المجتمعاألعرافتطوير  .٣

  تنمية روح المواطنة المسؤولة في المجتمع .٤

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

  المختصة

كامل أسعد . د- تاليا عجاج القراوي-عصام منقد سليمان.د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   وداد سليم الحص-أمير محمد سهيل حموي. د-مهنا

  أمير محمد سهيل حموي كتورد ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/١٩٧−"א"−٦١
   قضاء الشوف-٢٣٧ بناية -٦ منطقة رقم -٥٠ شارع -الدامور: مركزها
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  :أهدافها

مواكبة ومساعدة انخراط واندماج األهالي في بلدة الدامور التي تعاني من عقبات  .١

وتلكؤ في النشاطات االجتماعية، اإلنمائية واالقتصادية، ونعني خاصة تلك التي عانت 

 من التهجير
 
 تحت تصرفهم بغية اإلمكانيات أصحاب الكفاءات ووضع  مركز غايته جمعإنشاء .٢

 واالجتماعية في البلدة التي عانت من التهجير وتلك التي اإلنمائيةتنفيذ المشاريع 

 إليها واجتماعي بعد عودة األهالي إنمائي إحباطتعاني من 

  هيكلية تنسق العالقات بين أهالي بلدة الدامور والمغتربين منهاإنشاء .٣

مل  االقتصادية من أجل االنخراط والعاكبة الحرفيين وأصحاب المشاريعمساعدة ومو .٤

  في هذه البلدة كما أن على الجمعية التأكد من توفر الشروط الالزمة لنجاحهم

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

  المختصة

 - بشير انطوان عون- روال جوزيف غريب-ثناء ميشال عون :السيدات/لسادةالمؤسسات ا/المؤسسون

   اميل أنطوان غريب-جوليانا ريمون أبو خليل

  بشير انطوان عون األستاذ :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٧١ /١٩٨−"−א
   قضاء الشوف- الطابق األرضي-أبو علي ملك الشيخ بالل - حي الوطى-دلهون: مركزها

  :أهدافها

شد أواصر القربى والمحبة فيما بين أبناء العائلة وتفعيل النشاطات واللقاءات التي تعقد  .١

 لهذه الغاية

 التواصل والتضامن والتعاضد والتكاتف من أجل بناء نشء العائلة بصورة مشرفة .٢

عمال الخيرية واالجتماعية ورفع مساعدة اليتامى واألرامل والمحتاجين والقيام باأل .٣

  المستوى المعيشي والثقافي ألبناء العائلة

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

  المختصة

 جهاد بدر الدين - سهيل محمد المعلم-فايز حسن مصطفى :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   حسن محمد سعد- عصام فؤاد ملك- جمال مصطفى أبو علي- نبيل أحمد المعلم-المعلم
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  فايز حسن مصطفىالسيد  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

א"−٨١ א א /١٩٩−"−א
   قضاء عكار- الطابق األول- ملك خالد علي موسى-بزال: مركزها

  :هاأهداف

 االهتمام بالشأن االجتماعي والثقافي لكافة سيدات بلدة بزال وجوارها .١

 )النسائية(تشجيع النشاطات واألشغال اليدوية والحرفية .٢

  مساعدة الفقراء والمحتاجين .٣

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

  المختصة

 خالدية علي - فاطمة محمود محمود-بدرية محمد رشيد موسى :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   فاطمة علي موسى- خديجة سعيد ديب- نورة علي حسن محمد موسى-محمود

  بدرية محمد رشيد موسىالسيدة  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

٢٠٠−""−٩١/
   قضاء مرجعيون- ملك شكيب حمرا- البوليفار-دة مرجعيونجدي: مركزها

  :أهدافها

  :      السعي مع الجهات المختصة للمساهمة

  في دعم المشاريع االنمائية للبلدة .١

 في دعم العمل البلدي .٢

 في انشاء مشاريع صناعية وزراعية لتوظيف أبناء البلدة .٣

 ل تقديم الدعم الماديفي مساعدة الجمعيات والنوادي الثقافية والتراثية من خال .٤

 في دعم التراث البلدي وتشجيع العودة الى الجذور .٥

 في دعم المشاريع التي تعتني بالبيئة .٦

  في تقديم المساعدات التربوية والمنح المدرسية .٧

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

  المختصة

 -  نجيب شكيب حمرا- معن جمال فرحة-مجلي ريشار جباره :السيدات/المؤسسات السادة/نالمؤسسو

   بسام نجيب دياب-مروان خليل شديد
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  نجيب شكيب حمراالسيد  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٢٠ א /٢٠٢−"א
   ملك عائشة خالد- بناية خالد-ن شارع البحري- كركاس-بيروت: مركزها

  :أهدافها

 جمع شمل آل خالد وتعزيز العالقات والمودة والتعاون فيما بينهم .١

 مؤازرة ومعاونة المحتاجين واأليتام واألرامل والعجزة والمعاقين .٢

 مكافحة األمية والبطالة وتقديم المعونة الطبية .٣

 نشر العلم وتنظيم النشاطات العلمية والثقافية .٤

 لى رفع المستوى العلمي والثقافي واألدبي واالجتماعي لكافة أبناء الجمعيةالعمل ع .٥

  االحتفاالت والمناسباتإحياءتنظيم  .٦

التعاون والتنسيق مع كافة الجمعيات والمراجع الرسمية لتمكين الجمعية من تحقيق  .٧

  أهدافها

جراء وبعد موافقة المراجع على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإل

  المختصة

 عبد إبراهيم - أحمد مختار يحي خالد-أحمد سعد الدين خالد :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   محمد رضوان زكريا خالد. د- محمد فضل خالد-الرحمن خالد

  أحمد مختار يحي خالد  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/٢٠٣−")א("−١٢
   ملك جان غانم- شارع البربارة- حي البربارة-زحلة: مركزها

  :أهدافها

مد يد المساعدة لكل معوز وفقير ومحتاج صحياً واجتماعياً وتربوياً ال سيما الشيوخ  .١

 منهم واليتامى واألرامل

 السعي مع الجهات المختصة لتأمين الدراسة والطبابة للمعوزين .٢

  جتماعي في السجون ضمن حدود قوانين وأنظمة السجونالعمل اال .٣

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

  المختصة
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 روكس داود - ريما ميشال سعادة-األب مروان جان غانم :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  سان أنطوان مشعالني غ- هال نقوال المر-سالمه

  األب مروان جان غانم :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

٢٠٤−""−٢٢/
   بناية شعبان- خلة الهوا-النبطية: مركزها

  :أهدافها

  توثيق التعارف وزرع المحبة بين أفراد العائلة .١

 مد يد المساعدة والعون ألفراد العائلة بعضها لبعض .٢

  تقاء بالمستوى الثقافي واالجتماعي للعائلةاالر .٣

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

  المختصة

 - علي باسم كحيل- حسين حبيب كحيل-فادي حسن كحيل :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   سمير حسان كحيل- حيدر محمد كحيل-حيل علي عبد الحليم ك-محمود أحمد كحيل

  محمود أحمد كحيلالسيد  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/٥٢٠−"אא"−٣٢
   الطابق األول- بناية زريق سنتر- ملك محمد علي سليم- شارع بربور- المزرعة-بيروت: مركزها

  :أهدافها

  وطاقاته اإلنسانية واالجتماعية عبر عقد الندوات والمحاضراتتنمية قدرات الفرد  .١

 لقاءاتلوا

 الكتب والمنشورات والتقارير والبيانات واجراء إصدارتحسين الوعي المجتمعي عبر  .٢

 الدراسات الهادفة الى تحقيق التنمية

  دورات تأهيل وتطوير ثقافية وتربويةإنجاز .٣

  

اً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفق

  المختصة
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 - حسن خليل صلح- مروى نزار الخطيب-شيزار حسان بسما :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   فادي وفيق الداعوق-إدريس بالل أحمد -محمد زياد إبراهيم جعفيل

  إدريسبالل أحمد  السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٤٢ א −"א−א
٢٠٦/
   قضاء مرجعيون- ملك رمال- طريق مركبا-عديسه: مركزها

  :أهدافها

اقامة الندوات واللقاءات الحوارية من أجل رفع المستوى الثقافي في مختلف : ثقافية  .١

 ية، والعناية بالتراثالمواضيع العامة وتوزيع بعض الكتب الثقاف

العمل على تقديم المساعدات واجراء االتصاالت الالزمة مع الجمعيات : اجتماعية .٢

 والمراجع الرسمية والوقوف عند الحاجات التي ترتبط بالمصلحة العامة

 الندوات من أجل المحافظة على وإقامةعبر تشكيل لجان تعنى ببرامج التوعية : بيئية .٣

 البيئة

بنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع على أن تطبق ال

  المختصة

 - علي مصباح طباجه- علي عبداهللا سيد-رمالحبيب احمد .د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   شادي حسين رمال-طارق احمد األشمر. د- حسين حسن رمال-علي حسن زعرور

  علي حسن زعرور السيد : الحكومةممثل الجمعية تجاه

  

א"−٥٢ /٢٠٧−"אאא
   قضاء المتن- ملك الدكتور رامح الشاعر- بناية انترانيك كزانجيان- الحايك-سن الفيل: مركزها

  :أهدافها

  العمل على نشر الزراعات العضوية في لبنان .١

 لإلنسانمستهلك في لبنان على منافع الزراعات العضوية كطعام العمل على تثقيف ال .٢

 والحيوان

 دعم المؤسسات واألفراد الذين يتبعون الزراعة العضوية .٣
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ارشاد الجمعيات التي تهتم بتحسين البيئة على أهمية الزراعات العضوية في منع  .٤

 عة والحيوان والطبيلإلنسانتسمم الهواء والتربة والمياه حتى الجوفية بما فيه خير 

السعي للتواصل بين الجمعية والجمعيات ذات األهداف المشتركة في الخارج والتنسيق  .٥

  معها لما فيه مصلحة المزارعين والمستهلكين

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

  المختصة

مايا راسم . د-بول جان شربل. د- حسين شهيبأكرمالنائب  :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 - رجاء الدكتور جرجي جرجي جحى- جميل كامل مروه- اليزابيت كميل توفيق ربيز-العطروني

   منير سالم بو غانم.د

   حسين شهيبأكرمالنائب  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

−"א)(א"−٦٢
٢٠٨/
 العقار رقم - ملك وقف كنيسة مار نقوال للروم األرثوذكس- حارة الفوقا-راشيا الوادي: مركزها

  األول الطابق -٤٦٥٦

  :أهدافها

 رفع مستوى المنطقة صحياً واجتماعياً وتربوياً وثقافياً  .١

 ين أبناء المنطقةشد أواصر المحبة واالخاء وتوثيق وتمتين عرى التضامن والتآلف ب .٢

 والفقراء والمعوقين ورعايتهم صحياً واجتماعياً وتربوياً األيتامالعمل على مساعدة  .٣

 وثقافياً عبر تأمين منح لهم

 ورعاية العجزة وإيواءالعمل على مساعدة المواطنين والمحتاجين والمرضى  .٤

 مركز إقامة الجمعية، وذلك عبر إمكانياتوالمسنين وتقديم المساعدات لهم حسب 

 صحي، تربوي، اجتماعي، ثقافي ومهني

تعليم السيدات األرامل والمحتاجين فن التطريز والخياطة واألعمال اليدوية والحرفية  .٥

 وتحضيرهم لتحسين مستوى القيام بأعباء مستقبل عائالتهم

  القيام بمختلف النشاطات غير السياسية .٦

األنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين و

  المختصة
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 جودت حنا -د روال مسعد سع-عماد جورج غنطوس.د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   بيار فرزات الشناعة- رجيليناصر دياب أبو.د-زغيب

   جورج غنطوسد عماالدكتور :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٧٢ /٢٠٩−"א
   قضاء مرجعيون- ملك معن محمود-حوال: مركزها

  :أهدافها

  :السعي مع المراكز المختصة

 للقيام بحمالت التشجير .١

 البيئي من خالل واإلرشاد...) أشجارنظافة، مراقبة، تشحيل (والقيام بنشاطات بيئية  .٢

انة بأهل الخبرة واالختصاص اقامة المحاضرات والندوات والدورات البيئية واالستع

  األعمالللقيام بهذه 

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

  المختصة

 نجيب سليم - فاعوراإلمام هناء عبد -حسيب حسن حسين :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 -  صالح محمد حجازي- معن محمد محمود- محمد سمير قطيش صادق- هاشم محمد يونس-أيوب

   نزيه حسن عوض- ناجي يوسف ياسين- علي محمد مصطفى-وهيب محمد قطيش

  معن محمد محمود السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٨٢ א /٢١٠−"א
   الطابق األول- قرب فرن حمادة-ستقالل شارع اال- المصيطبة-بيروت: مركزها

  :أهدافها

 وجمع شمل العائلة ومساعدتهم معنوياً ومادياً ضمن واأللفةبث روح التعاون  .١

   المتوفرةاإلمكانيات

   العائلة ثقافياً واجتماعياً وتربوياًأبناءرفع مستوى  .٢

جراء وبعد موافقة المراجع على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإل

  المختصة
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 خالد - غازي محمود المصري-سميح عبد السالم المصري :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 - مصطفى عادل المصري- عبداهللا عثمان المصري- عبد العادي حسن المصري-احمد المصري

   جمال وفيق المصري- عدنان حسن المصري-مصطفى يوسف المصري

  مصطفى عادل المصري السيد :عية تجاه الحكومةممثل الجم

  

א"−٩٢ −"א
٢١١/

   قضاء الشوف- ملك جورج يوسف يزبك- شارع راهبات مار يوسف-ير القمرد: مركزها

  :أهدافها

 احدةاستمرار التضامن والتعارف بين أفراد العائلة الو .١

 مساعدة أفراد العائلة بعضهم بعض في المرض والموت .٢

  االنفتاح المتواصل على العائالت األخرى من أجل العمل لصالح الدير والجوار .٣

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

  المختصة

 كمال خليل - جورج وديع البيروتي-جوزفين انطوان حبيب :تالسيدا/المؤسسات السادة/المؤسسون

نهرا عجاج  -جورج مسعود حبيب - جورج ملحم يوسف يزبك- جورج يوسف سعيد يزبك-البيروتي

  حبيب

  جورج ملحم يوسف يزبك السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

٢١٢−""−٣٠/
   قضاء جبيل- ملك دير ميفوق-لساحة العامة ا-ميفوق: مركزها

  :أهدافها

 تنمية تربية النحل .١

  وتوجيهوإرشادمساعدة المزارعين بكل ما يحتاجونه من أدوية  .٢

 لترويج وتسويق العسل وذلك بالتعاون مع أصحاب  المهرجانات والمعارضإقامة .٣

  االختصاص

ة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظم

  المختصة
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 ريمون - كمال جرجي الحشاش-جورج الحاج بطرس.د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ميشلين يوسف وهبه- انطوان بولس سالمه-جرجس عساف

  انطوان بولس سالمه السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/٢١٣−"אא"−١٣
   ملك العبد فقيه وحنان شهاب- شارع المعصرة-طير دبا: مركزها

  :أهدافها

تقديم المساعدة لذوي االحتياجات الخاصة المصابين بإعاقات عقلية داخلي وخارجي  .١

 ) ليلي-نهاري(

 المصابين بإعاقات حركية وعقلية، تأخر مدرسي وصعوبات تعلم .٢

 ج فيزيائي عال-تدريب لفظي .٣

 تدريب وتأهيل مهني للمعوقين .٤

  

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

  المختصة

 العبد محمد -وهيب خليل سالمي. د-قاسم علي عبد الكريم اللبن :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   فاطمة حسن شهاب-يدرشوقي حيدر ح.  د-حسن فقيه

    العبد محمد حسن فقيه السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/٢١٤−"א"−٢٣
   قضاء زحلة- البقاعأزهرقف  ملك و- فوق صندوق الزكاة-دل عنجرمج: مركزها

  :أهدافها

 فيما بينهم، والعمل على  وبث روح االلفة والتعاون والتعاضداألزهرجمع خريجي  .١

 رفع مستواهم الفكري والثقافي والمادي واالجتماعي

  وجهأكمل ليقوم بتأدية رسالته العلمية واالجتماعية على األزهرالحرص على ازدهار  .٢

التربوية، والصحية، والثقافية، : المساهمة مع الجهات المختصة إلنشاء المؤسسات .٣

   المنطقةألبناءالجتماعي والثقافي والعمل على رفع المستوى ا. والمهنية
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على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع 

  المختصة

 الشيخ - الشيخ احمد محمود حدري-الشيخ حسن خالد الميس :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 الشيخ محمد - الشيخ خليل محي الدين زعرور-بد الرحمن الشيخ بالل محمد ع-يوسف ابراهيم سلوم

 الشيخ محمد ضياء الدين - الشيخ محمد احمد العوض- الشيخ علي حسين المحمود-زين العابدين حمد

   الشيخ عمر عثمان سلوم-محمد نايف القطان

  الشيخ عمر عثمان سلوم :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

אא"−٣٣ /٢١٦−"−א
   قضاء عكار- ملك كريم فرح- الشارع العام- بيت غطاس-كرم عصفور: مركزها

  :أهدافها

تقديم المساعدات المادية والمعنوية للمحتاجين من أبناء البلدة من فقراء ومعوزين  .١

  وأيتام

  االهتمام بالعجزة والشيخوخة .٢

  

ه وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع على أن تطبق البنود المذكورة أعال

  المختصة

 الين جورج - نزيها شفيق شفيق فرح-جولييت ميشال نحاس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   سكرلت جرجي الرباحي- لولو ساسين خليل الجبيلي- حنان سليم عوده-شهدا

  ولييت ميشال نحاسجالسيدة  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/٢١٧−"א"−٤٣
   قضاء حاصبيا- ملك حسين فاضل يوسف- الطريق العام- حارة الشقيف-الهبارية: مركزها

  :أهدافها

  توثيق الروابط العائلية وبث روح التعاون والتكامل االجتماعي فيما بينهم .١

 عي ألبناء الرابطةرفع المستوى الثقافي واالجتما .٢

  الرابطةأعضاء تعاون وتكافل اجتماعيين بين إيجاد .٣

 تعزيز العالقات والتعاون مع باقي الروابط العائلية والجمعيات في البلدة .٤
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  تقديم مساعدات صحية وتربوية للمحتاجين من أبناء الجمعية .٥

جراء وبعد موافقة المراجع على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإل

  المختصة

 محمد ابراهيم - مفيد جودات بركات-يوسف محمد أبو همين.د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 محمد حسن - وليد حسين يوسف- حسان محمد حجول- زاهر محمد زاهر- عماد حسن غانم-ابراهيم

  حسن محمد باز- زكي محمود أبو علي- قاسم احمد موسى-علي

  وليد حسين يوسف  السيد:ثل الجمعية تجاه الحكومةمم

  

٢١٨−""−٥٣/
   قضاء الغربي- ملك حيدر القزويني- الشارع الرئيسي-سحمر: مركزها

  :أهدافها

  وخيريةبنشاطات وخدمات إنسانيةالقيام  .١

 تشجيع ورعاية األنشطة االجتماعية والثقافية .٢

  والطاقات الطبيعية والبشرية في البقاعاإلمكانياتير  وتطوإنماء .٣

  

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

  المختصة

 حيدر -حسن حسين شهال- كامل علي حرب-حسن محمد كريم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   محمد علي كريم- هوشام فريد قمر- رسمي محمد وهبي- محمد أمين الخشن-محمد القزويني

  محمد علي كريم السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/٢١٩−"−אא"−٦٣
   قضاء الشوف-سيد مفيد قاسم عبد الصمد ملك ال-عماطور: مركزها

  :أهدافها

 العمل على رفع المستوى الثقافي عن طريق إقامة محاضرات وندوات .١

 تعزيز النشاط األدبي .٢

 دعم المؤلفين في المجاالت األدبية كافة .٣

 تعزيز الطاقات المبدعة .٤
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  تكريم أصحاب الطاقات المبدعة .٥

انين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقو

  المختصة

سناء سامي . د- زوقان عادل عبد الصمد-عاطف فؤاد أبو شقرا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 عادل سليمان عبد - مفيد قاسم عبد الصمد- عدنان فؤاد حرفوش-لطيف الياس لطيف.  د- شقراأبو

   شقراأبو رامز شكيب -ايع أبو شقر منصور بد-الصمد

   شقراأبورامز شكيب  السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/٢٢٠−"א"−٧٣
   ملك احمد االكومي- شارع محرم-طرابلس: مركزها

  :أهدافها

لعمل على رفع المستوى الثقافي واالجتماعي وذلك عبر إقامة الندوات والمحاضرات ا .١

  الهادفةالثقافية

 تقديم المساعدات لذوي الحاجة من أبناء المنطقة وال سيما تقديم المنح التربوية .٢

 التعاون الالزم مع الجهات المختصة إلقامة مركز اجتماعي تربوي مهني وتقني .٣

 تشجيع األعمال اإلنسانية والمبادرات اإلبداعية .٤

  تفعيل الحياة الثقافية والفكرية في طرابلس والشمال .٥

طبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع على أن ت

  المختصة

 محمد عماد -عمر الشامي. د- محمد ناصر-كنعان الجبلي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   احمد غريب-الكردي

  كنعان الجبلي  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/٢٢١−"א"−٨٣
   الطابق األرضي- مركز بيروت للتنمية االجتماعية- شارع رشيد كرامي- فردان-بيروت: مركزها

  :أهدافها

السعي لنصرة العدالة عبر تطبيق القوانين واحترامها والدفاع عن الحريات العامة  .١

 اإلنسانوحقوق 
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ر اقامة الندوات والمحاضرات في بيروت نشر الوعي القانوني بين المواطنين عب .٢

 وجميع المناطق اللبنانية

تفعيل النقاش القانوني وتقديم االقتراحات والتوصيات بهدف تطوير القوانين اللبنانية  .٣

  مشاريع القوانين ال سيما تلك التي تواكب التكنولوجيا المتجددةوإعداد

وتعزيز دور المعلوماتية في العمل على رفع المستوى الثقافي القانوني للحقوقيين  .٤

 المجال القانوني

 نشرة أو عبر االنترنت إصدارتعميم نشاطات التجمع ودراساته واقتراحاته مثل  .٥

 وغيرها

   روابط وعالقات اجتماعية وثقافية بين أعضاء التجمعوإنشاءاقامة  .٦

بعد موافقة المراجع على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء و

  المختصة

زكريا  - علي ابراهيم العانوتي-محمد جميل محمود قمبريس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 سهير وفيق - مصطفى محمد عبد الرسول- عماد عارف السبع- رندة حسين حموده-يحي الغول

 عمر عارف -ي محمد احمد اسكندران- حسن محمد الدرويش- مازن عبد الرزاق دوغان-حصري

   اسامة نور الدين البربير- فادي محمود سعد-الكوش

  عماد عارف السبع  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/٢٢٣−"א"−٩٣
 من منطقة األشرفية العقارية بناية جنرال كونفرنس أو ٤١٤١ العقار رقم – المتحف -بيروت: مركزها

  اي ادفنتست دسفتر

  :أهدافها

  العمل على إعداد البرامج التوجيهية والتثقيفية في المجالين التربوي واالجتماعي .١

 العمل على رفع مستوى أداء العاملين في المجال التربوي .٢

العمل على تفعيل المساهمة في دور المراكز والمدارس التربوية الخاصة من خالل  .٣

 اعدات المادية والعينيةتطوير المناهج التعليمية وتأمين المس

 القيام بإعداد الدراسات واإلحصاءات التربوية االجتماعية .٤

 التنسيق والتشبيك مع كافة الوزارات المعنية والمؤسسات األهلية .٥

 نشر التوعية االجتماعية بما يتعلق بالصعوبات التعليمية .٦
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الخاصة المساهمة في دمج تالميذ ذوي الصعوبات التعليمية في المدارس الرسمية و .٧

  عن طريق إعدادهم وتأهيلهم

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

  المختصة

 سمير ماضي أمل - لمى محمد بنداق-رمزي توفيق عطايا :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 تيسير أمل - هبة هاني الداعوق-نة محمد الخطيب حسا- رجاء سليم شاتيال-باسمة شفيق الخطيب

   عماد الدين خليل زيدان-عبداهللا

  حسانة محمد الخطيب السيدة :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/٤٢٢−"א"−٤٠
   الطابق الثاني- بناية المحامي رامز سالمة- المتحف-بيروت: مركزها

  :أهدافها

 مضار التدخين وتأثيراته المباشرة وغير وإبراز الجمعية على نشر التوعية عملت -

المباشرة، من النواحي الطبية والصحية والعلمية، وتعزيز المعرفة المجتمعية وعرض 

صحية ونظيفة، وذلك بالتعاون ل على تعزيز حق المواطنين ببيئة وسائل الوقاية والعم

 .مع الجهات الرسمية المختصة

 وتنظم مختلف األعمالأجل تحقيق أهدافها، يمكن للجمعية أن تقوم بمختلف ومن 

تنظيم الندوات والمؤتمرات والدورات : النشاطات، ومنها على سبيل التعداد ال الحصر

 وتوزيع المطبوعات الدورية وغير وإصدار ونشر الدراسات التدريبية والمحاضرات،

  .ات الرسمية المختصة والجمعيات المتخصصةالدورية، والتعاون، عند االقتضاء مع الجه

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

  المختصة

 جورج بشارة - منى سليم الشحوري-اليام مرسيل مكتف :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 انطوان يوسف منصور -س الياس اسكندر النحا-م بارود زياد سلي-كمال رفيق الكالب. د-عبجي

   ندين أنطوان كيروز-شارل اديب جزرا.  د-واكيم

  ندين انطوان كيروزالسيدة  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/٢٢٥−"א"−٤١
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   قضاء صيدا- الزيدانية-مجدليون: مركزها

  

  :أهدافها

 ورفع مستواهم واألراململ على مساعدة المحتاجين والمعوزين واأليتام والمسنين الع .١

 مركز تربوي وصحي وإنشاءالمادي والثقافي واالجتماعي والتعليمي والصحي 

 واجتماعي يعنى بهذه الحاالت

   باالهتمام الصحي لمن هم بحاجةلجهات المختصة النشاء مستوصف يعنىالسعي مع ا .٢

ود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع على أن تطبق البن

  المختصة

 شريف - سامر محمد عوني الحداد-مرعي علي أبو مرعي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   محمود علي بلحص- حمية أحمد حمية-محمد بديع

   الحدادسامر محمد عونيالسيد  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

٢٢٦−""−٢٤/
   قضاء عكار- ملك فؤاد صراف-منيارة: مركزها

  :أهدافها

 تعزيز التواصل بين أبناء البلدة والمقيم والمغترب في كل الميادين .١

 إقامة المعرض والمهرجانات السياحية والمسارح الفنية والثقافية .٢

 رة السنويإقامة مهرجانات صيف منيا .٣

 عقد المحاضرات والندوات الثقافية .٤

  تقديم المساعدات االجتماعية للمحتاجين من أبناء البلدة .٥

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

  المختصة

 جاكلين الياس -ال كفروني ايلي ميش-فؤاد الياس صراف :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   وائل جوزيف درغام- رامي عماد طعمه- جورج فؤاد حنا-أيوب

  فؤاد الياس صراف السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٣٤ /٢٢٧−"א
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   ملك رامز وكميل جورج سالمه- المتحف-بيروت: مركزها

  

  :أهدافها

تمع نحو األفضل عبر تغيير الذات في ضوء مقاييس أربعة هي  تغيير المجإلىالسعي  .١

رس مالصدق المطلق والطهارة المطلقة وعدم األنانية المطلقة والمحبة المطلقة، والت

  الداخلي لصوت اهللا واالنقياد لهاإلصغاءفي 

العمل على اساس الروحية المتقدمة على بث وتعزيز روح المصالحة والحوار  .٢

 والخدمة

   الهدفتمع كل فرد أو هيئة يشاطرها نفس الرؤيا ويتوخى ذاالتعاون  .٣

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

  المختصة

 - جو ايلي حكيم- روجي جوزف جعاره-سامي وديع فلفلي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  حمد وسام العلي عدنان المرتضى م-رامز جرجي سالمه

   روجي جوزف جعارهاألستاذ :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٤٤ א א א −"א
٢٢٨/
   بناية المستقبل-)اللبان( المتفرع من شارع الحسين- شارع تلحوق- قريطم-بيروت: مركزها

  :أهدافها

 لى الجذور الصيداوية وتمتين الشعور باالنتماء الى المدينة األمالعودة ا .١

 بينهم من ناحية توطيد أواصر التواصل بين الصيداويين المقيمين خارج مدينة صيدا .٢

 وبينهم وبين أهلهم في مدينة صيدا من ناحية ثانية

تحسين وضع الصيداويين في بيروت وضواحيها من الناحية الثقافية والتنموية  .٣

 جتماعية والبيئية والصحيةواال

القيام بجميع النشاطات التي تعزز دور الصيداوي في البيئة التي يقيم فيها، وفي  .٤

  المحيط الذي يتواجد فيه

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

  .المختصة
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 هيثم محمد - منير محمد فضل سنجر-شريفالعائدة علي  :اتالسيد/المؤسسات السادة/المؤسسون

 فتحي عبد الحفيظ - غادة سامي زنتوت-رفول راجيفيكتور . د- فالح كامل كامل طه-القبرصلي

  )الملقب  طرطوزي(المجذوب 

  شريفالعائدة علي السيدة  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٥٤ /٢٩٢−"א
   ملك بالل عبد الكريم الرفاعي- حي غفرة-بعلبك: مركزها

  :أهدافها

 الحرف التراثية عبر اقامة دورات تدريبية للراغبات في مجال الحرف القديمة إحياء .١

 والجديدة

 األسرة ليكونن مسؤوالت عن بناء وإعدادهنتنمية القدرات لدى الفتيات  .٢

 األولية واإلسعافات الحرفية شغالواأل والخياطة ميةاأل دورات في محو إقامة .٣

 كل الطوائفمن توثيق عرى الصداقة بين الفتيات  .٤

  الفنياإلبداع معارض فنية وتشجيع حركة إقامة .٥

  

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

  المختصة

 رنا محمود - عرابيإبراهيم نهاد -ناريمان محمد الرفاعي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   جلنار كامل الرفاعي- روال محمد خير شهاب الدين-سماحه

  ناريمان محمد الرفاعي السيدة :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

٢٣٠−""−٦٤/
 بناية -٥ القسم رقم -٤١٦٧ العقار رقم - شارع الحاراتي- المزرعة- راس النبع-بيروت: مركزها

   سليم عبد الكريم دعجةاألستاذ مكتب -حسان حيدر

  :أهدافها

 بلدة عرمتى في كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية إنماءالعمل على  .١

 والصحية والبيئية

 نشر وتعزيز روح االلفة والوئام بين أهالي البلدة .٢
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   المشترك لمنطقة جبل الريحاناإلنماءعمل من أجل تطوير عالقات الجوار وال .٣

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

  المختصة

 شفيقة - حسن حسين نعيم الحاج حسين-كامل قاسم كامل الحاج :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 علي محمد - محمود غازي الحاج-اسامة نسيب رمضان. د-م عبد الكريم دعجه مدحت سلي-احمد الحاج

   محمد سعيد سعيد اسعد سعيد-حيدر

  محمود غازي الحاج السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٧٤ /٢٣١−"א
   قضاء زحلة- ملك محمد حيدر-قب الياس: مركزها

  :أهدافها

  على موارد البيئة في لبنانالمحافظة .١

 تشجير المناطق الصالحة لهذه الغاية .٢

 نشر الوعي الصحي والبيئي .٣

   على البيئةاإلنسان أعمالالتخفيف من الضرر الناتج من  .٤

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

  المختصة

 إبراهيم كمال - خالد حسين خرنوب-سميره علي حمود :السيدات/ السادةالمؤسسات/المؤسسون

  ماجد عبد الكريم المفتي. د- نزار احمد سرحان- عبد الحميد الحاج مصطفى الدويري-صالحه

   ماجد عبد الكريم المفتي الدكتور:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٨٤ א /٢٣٢−"א
   الطابق السادس- بناية صالح المدهون- شارع المقدسي- الحمرا-بيروت: مركزها

  :أهدافها

 وتطوير الفرد والمجتمع اجتماعياً وثقافياً إنماء       تهدف الجمعية الى السعي مع الجهات المختصة الى 

 البحتة والتعاون مع اإلنسانيةغاياتها  إلتمام الدراسات والندوات الالزمة إعدادوبيئياً وصحياً وذلك عبر 

 الفرد والمجتمع إنماء الى اآليلة مؤسسات تربوية وصحية وتقديم المساعدات إلنشاءالجهات الرسمية 

  .صحياً وتربوياً مما يؤمن تطويرهما للوصول بهما الى مراحل متقدمة
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ة اإلجراء وبعد موافقة المراجع على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعي

  المختصة

 صالح صالح الدين -صالح الدين راغب المدهون اليافي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 فادي صالح - راغب صالح الدين المدهون اليافي- مهى صالح الدين المدهون اليافي-المدهون اليافي

  مصطفى عبد الحفيظ عيتاني.د -اليافيالدين المدهون 

  سيد فادي صالح الدين المدهون اليافي ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٩٤ א א א −"א
٢٣٣/
   قضاء بعبدا- الطابق الثاني- بناية عقل- شارع مار روكز-الحازمية: مركزها

    :أهدافها

 المؤدية الى األسبابؤسسات التعليمية عن كافة نشر الوعي لدى الطالب ولدى الم .١

   تنقل الطالب من والى المؤسسات التعليميةوأثناءالحوادث داخل المؤسسات التعليمية 

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

  المختصة

 كارول ميالد - عقل زياد مخايل-سامي جورج مواقديه :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   شربل ايلي طانيوس- ميرنا الياس حجار المعروف بعسلي- ماريا روبير بو زيد-جرجورة

  سامي جورج مواقديه السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٥٠ /٢٣٤−"אאא
   قضاء بعبدا- الطابق الثاني- بناية عقل- شارع مار روكز-الحازمية: كزهامر

    :أهدافها

 اإلصاباتالعمل على توعية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب حول الوقاية من  .١

  الرياضية

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

  ةالمختص
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منى حبيب . د- مرسال مخايل مكرزل-جوزيف سعد الدكاش.د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   حسين البناإياد -إبراهيم كامل سامي - زياد جورج عاصي-قيصر فؤاد يمين. د-الخوري

  دكتور قيصر فؤاد يمين ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

אא"−٥١ /٢٣٥−"א
   الطابق الثاني- بناية الغزال- كورنيش بيار الجميل- االشرفية-بيروت: مركزها

    :أهدافها

  مساعدة في نشر الوعي االجتماعي والتربوي حول حقوق الطفل في لبنانال .١

اجع على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المر

  المختصة

 شربل انطوان - منى الخوري عقل-برنارد جوزف جرباقه.د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ندى الياس الزيناتي-حنان المصري زعيتر. د- رلى العجوز صيداني- نادرأبي

  الدكتور برنارد جوزف جرباقه :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

٢٣٦−""−٢٥/
   ملك ملوح- شارع الغزالي- االشرفية-بيروت: مركزها

    :أهدافها

 أهداف الجمعية هي تربوية بيئية تتمثل في العمل على حماية البيئة بكافة اشكالها إن .١

 اإلجراء المتوفرة ضمن القوانين المرعية واإلعالموتحقيق ذلك بكافة وسائل النشر 

ريبية لتأهيل المواطن اللبناني وتدريبه ليكون  دورات تربوية تدإعدادالعمل على  .٢

 مواطناً صالحاً، ومحافظاً على البيئة في المنطقة التي يعيش فيها

 معهد تربوي للدراسات البيئية يقوم بالدراسات االختبارية والتدريبية إعدادالعمل على  .٣

  المحاضرات التي تنمي التوعيةوإقامةللمحافظة على بيئة سليمة وصحيحة كما 

  الفكرية واالجتماعية والثقافية البيئية لدى المواطن اللبناني

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

  المختصة

 كريستوفر جون - ريما سمير نصراهللا-القس سعيد فيليب ملوح :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   رياض عزيز قسيس- جورج مانوئيل عطيه- نايلوربراين
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  القس سعيد فيليب ملوح :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٣٥ /٢٣٧−"א
   قضاء بعبدا- خلف محطة السبع- محل بدير-شارع دكاش -حارة حريك: مركزها

  :أهدافها

ع مستوى المكفوفين الثقافي واالجتماعي، وتعزيز السعي مع الجهات المختصة لرف .١

 التواصل فيما بينهم وبين المجتمع

  اقامة مراكز لتدريب المكفوفين للعمل .٢

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

  المختصة

 - علي محمد سلمان- يوسف محمد العطار-ا دايخمحمد رض :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  إبراهيمجمانا عبد الرضى -يحرا جلمحمد مصطفى 

  محمد رضا دايخ السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

٢٣٨−""−٤٥/
   قضاء بعبدا- نادي اومايا سبور سنتر- بناية قازان-حارة حريك: مركزها

  :أهدافها

 رياضة المشي في الطبيعة وداخل المحميات  .١

 السياحة البيئية .٢

   والطيوراألشجارالمحافظة على  .٣

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

  المختصة

سامر عفيف  - محمد حسن خماسي-حسن كامل القاضي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   دينا وديع عبد الصمد- قيصر ادوار صفير-قرانوح

  حسن كامل القاضي السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٥٥ /٢٣٩−"א
   ملك رسامني- شارع الحمرا الرئيسي-بيروت: مركزها
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  :أهدافها

رفع مستواهم االجتماعي والثقافي والتربوي، مساعدة المحتاجين مادياً، والعمل على  .١

 والمساهمة في تقديم المنح الدراسية للمتفوقين

 نشر الوعي الصحي عبر اقامة نشاطات ومحاضرات وندوات .٢

 دعم ثقافة الحوار بالتعاون والتنسيق مع جمعيات وهيئات المجتمع المدني .٣

مة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظ

  المختصة

 رانيا جوزاف - منيانا منصور منصور- وهبهأمينموسى .د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   هاشم محمد الحسيني- كورين حنا الحلو-معاز

   وهبهأميندكتور موسى ال :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٦٥ א א /٢٤٠−"א
   قضاء بعبدا- مهران ميسبريانأليس ملك - الشارع العام-الحازمية: مركزها

  :أهدافها

 العمل على تطوير السيارات التاريخية والمحافظة على تاريخها .١

  تجديد استعمال السيارات التاريخية والمحافظة على تاريخهاإعادةتشجيع  .٢

  والمتاحفاألفرادتعمال السيارات التاريخية من كل طراز لدى  تجديد اسإعادةتشجيع  .٣

سيق مع القطاع العام من اجل المطالبة باستعمال السيارات التاريخية نالعمل والت .٤

خاصة في الشوارع العامة، ودرس الميزات التقنية للسيارات والقواعد لوضع تاريخ 

 تصنيف السيارات التاريخية

رجانات واالحتفاالت التي تنظمها الجمعية واالنضمام الى  على المهواإلشرافالتنسيق  .٥

 أي تنظيم سباق سياحي إلبراز السيارات الكالسيكية

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

  المختصة

 - الياس نعيم اميوني-ن عثمان عرقجي مروا-أيوبوليم ايلي  :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

المشهور باسم ( جوزيف انطانيوس- فرسان يوسف حداد- صباح فهد السالم الصباح-لينا شفيق شحيبر

  النمر) انطوان جورج النمر

  سيد صباح فهد السالم الصباحال :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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א"−٧٥ /٢٤٢−"א
   ملك هاني فروخ- المصيطبة-بيروت: مركزها

  :أهدافها

 العمل على مواكبة النشاطات والتقنيات المتعلقة بمجال االنترنت .١

 في كيفية الدخول في مجال تكنولوجيا االنترنت عبر تنظيم واإلرشادتوفير التوعية  .٢

 المحاضرات والندوات لطالب الجامعات

بة تضم برامج وكتب متعلقة بآخر التطبيقات  مكتإلنشاءالسعي مع الجهات المختصة  .٣

 في مجال االنترنت

 للتدرب أو لتنمية األسهل الوسيلة إعطائهممساعدة متخرجي الجامعات من خالل  .٤

مهم قبل قيامهم نترنت بهدف زيادة نوعية وسرعة فهفي مجال استعمال اال مواهبهم

 بأي عمل في مجال تخصصهم

ه وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع على أن تطبق البنود المذكورة أعال

  المختصة

 مصطفى هاني - وسام احمد رشيد شهاب-جنان حكمت سعيد :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   مازن محمد ستيتيه-رزق  رانيا فؤاد أبو-فروخ

  مصطفى هاني فروخسيد ال :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א−א−א"−٨٥ /٢٤٣−"א
   قضاء المتن- ملك سليم مسعود-ذوق الخراب: مركزها

  :أهدافها

 تنمية العالقات االجتماعية والبشرية من خالل التوعية العائلية .١

  االجتماعياألسرةتقديم المساعدات االجتماعية للمعوزين وتحسين وضع  .٢

  هي لألطفال والمسنين والشاباتوضع برنامج ترفيهي وتوجي .٣

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

  المختصة

 ربيع رفول - جومانا مانولي يمين-سليم فريد مسعود :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   وليد انطوان خريش-ن بادروس ماجاريا- انطوان عزيز الخوري-طرابلسي

  سليم فريد مسعودسيد ال :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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א−א"−٥٩ א /٢٤٤−"א
  قضاء عاليه- ملك الهبر- شارع عين المرج- عين المرج-المنصورية: مركزها

  :أهدافها

 جتماعيةتقوية وتعزيز الروابط العائلية واال .١

  البلدةألبناء تعزيز الحياة الخيرية والترفيهية .٢

 العمل على تقوية الحياة الثقافية في البلدة .٣

 االهتمام وتعزيز العالقات االجتماعية مع الجوار .٤

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

  المختصة

 - بركهأديب الياس - ناجي ادوار الهبر-جورج اميل الهبر :السيدات/ؤسسات السادةالم/المؤسسون

 - طانوس خليل الهبر- طوني سليم الهبر- نقوال اسكندر الهبر- ميالد نقوال الهبر-يوسف ميشال الهبر

 - ضاهر سليم الهبر- رضا سليم الهبر- سعد جرجس الهبر- جرجس حبيب الهبر-جرجس فيليب الهبر

   طانيوس الهبرلوسيان

 يوسف ميشال الهبرسيد ال :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/٥٢٤−"א"−٦٠
  بيروت: مركزها

  :أهدافها

 بوسطن، ماساشوستس، الواليات المتحدة -تنمية وترقية مصالح جامعة هارفرد .١

 االميركية

 ئم شهرة الجامعة وسمعتهاتمثيل الجامعة بما يال .٢

 على بعضهم البعض، وتسهيل االتصال بين قدامى الجامعة المقيمين األعضاءتعريف  .٣

 في لبنان بصورة دائمة ومؤقتة

  الجامعة وتوحيد معلوماتهم وتضافر جهودهمجمع خريجي وقدامى .٤

 األعضاء والمعلومات بين واآلراء األفكارتبادل  .٥

 معية والجامعة، وتطوير هذه العالقاتالمحافظة على العالقات بين الج .٦

 وأساتذتهااستقبال قدامى الجامعة الوافدين حديثاً الى لبنان، كذلك ممثلي الجامعة  .٧
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 على تطوير مؤهالتهم المهنية، ومساعدتهم في البحث عن مهنة أو أعضائهاتشجيع  .٨

 وظيفة

 تنسيق العمل مع جمعيات مماثلة .٩

بولهم للجامعة ومساعدة تقدمة طلبات قتشجيع الطالب المتفوقين في لبنان على  .١٠

  اختيار هؤالء الطالبالجامعة في

 تكريم المواطنين المتفوقين في لبنان .١١

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

  المختصة

 ندى - جان مارك رنه انجا-زغبي حبيب جورج الاألمير :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  آالن اندره طابوريان  اندره- ميشال ايلي عسيلي-عصام عبد الساتر

  حبيب جورج الزغبياألمير :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

٢٤٨−""−٦١/
   قضاء صور- ملك محمد عبداهللا سعد- حي الغرب-معركة: مركزها

   :أهدافها

   وحثها على المشاركة والعملاألسرةعيل دور المرأة في تف .١

 اقامة الندوات والمحاضرات الفكرية والنشاطات الثقافية المختلفة .٢

تقديم خدمات ومساعدات مالية لألفراد في حالة العوز والضيق المعيشي بحسب  .٣

  الجمعيةإمكانيات

 إنجاحه والمساهمة في اإلنمائيتشجيع العمل  .٤

  البلدةأبناءجتماعية بين تعزيز الروابط اال .٥

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

  المختصة

 سعاد عبداهللا - خيريه عبداهللا حجازي-زهية احمد منصور :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 -  سحر أمين الزين- ليلى احمد طراد- خليل مهى علي- ميساء علي غندور- ندى مرتضى سعد-سعد

   غادة حسين عجمي- جميلة رضا سعد- آمنة حسين جرادي-ليلى خليل نجم

 اآلنسة ليلى احمد طراد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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א"−٢٦ /٢٤٩−"א
   قضاء المتن- ملك كالس-ميل شارع بيار الج-البوشرية: مركزها

   :أهدافها

  العائلة على توفير وضع أفضلأبناءوثيق أواصر التعاون بين ت .١

إنماء ونشر الوعي الثقافي، تشجيع اإلنتاج الفكري واإلنتاج األدبي وإعادة إحياء  .٢

 التراث

  والعلمية والفنيةاألدبيةالعمل على إنشاء الندوات والمجالس  .٣

 ، إصدار مجلة فكرية ومساعدة الطالب المتفوقينإجراء البحوث والدراسات .٤

 القيام بأعمال اجتماعية ومساعدات خيرية مادية أو معنوية حسب الحاجة .٥

 العمل على تقوية الصالت بين أبناء العائلة المقيمين والمغتربين .٦

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

  المختصة

 الياس انطوان - شارلو بطرس نجيم-طانيوس فارس نجيم.د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 مخايل - انطانيوس همام نجيم- انطوان جرجس نجيم- هاري ادوار نجيم- شبل مخايل نجيم-نجيم

  صبحي نجيم

   هاري ادوار نجيماألستاذ :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٣٦ א /٢٥٢−"א
   قضاء بعبدا- ملك يوسف سرحان- شارع عبد الوهاب حرب-برج البراجنة: مركزها

   :أهدافها

       السعي مع الجهات المختصة

  لتأهيل المكفوفين مهنياً .١

 لتأمين فرص عمل لهم .٢

 لرفع مستواهم في شتى الميادين الثقافية واالجتماعية .٣

 نح مساعدات مالية للمحتاجين من المكفوفينلم .٤

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

  المختصة
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 ناصيف احمد - نعمت طالب شاهين-سحر زهير عبداهللا :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 معروف معروف إبراهيم - محمد حسن الخولي-عبداهللا وفاء خليل - يوسف محمد سرحان-درويش

  الحسيني

   يوسف محمد سرحانالسيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٤٦ /٢٤٧−"א
   قضاء المتن-األول الطابق - ملك انطوان مسعود-بكفيا: مركزها

   :أهدافها

  :ية من ضمنهاخيرية اجتماعية ثقافية علم

  تقديم المساعدات االجتماعية الى أبناء البلدة والجوار .١

 تشجيع العلم والفن والثقافة عامة .٢

 تمويل مؤسسات أخرى تعمل لألهداف عينها .٣

 إرساء أساس التعافي الجسدي والفكري والروحي في المجتمع .٤
 

جراء وبعد موافقة المراجع على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإل

  المختصة

 اسعد الشيخ منذر - عفاف فؤاد الصباغ-فؤاد قسطنطين حنا :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   سميرا سعيد حيدريه- سمير سعيد حيدريه-منذر

  السيدة عفاف فؤاد الصباغ :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
  ↑ أعلى الصفحة

  
  

٢٠٠٥אא •
١٢/١٠/٩٠١٩،/١٩١א/٨١٧א −١

»«:א
تاريخ أد /١٩١المجازة بموجب العلم والخبر رقم »  جمعية بني دندن «غاية الجمعية المسماة و  اسمعدل

١٩٩٠/ ١٢/١٠   
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  :نحو التالي على ال وأصبح

   »دندنآل جمعية  « :اسمها

  :بدالً من

   »جمعية بني دندن « 

   :غايتها

جمع شمل العائلة، وتوثيق الروابط االجتماعية بين أفرادها، وبث روح التعاون  -

  والتعاضد في ما بينهم

  والتوجيه ألفراد العائلةواإلرشادبث التوعية، نشر الثقافة العامة واسداء النصح  -

 المعسرين من أبناء العائلة، وتأمين المنح والقروض الدراسية للطالب، رعاية شؤون -

 وتشجيع المتفوقين منهم

 وجباية أداء وتنظيم اإلسالميةالحض على التمسك بأركان الدين والدعائم الخلقية  -

  فريضة الزكاة وتوزيعها على مصاريفها

 :بدالً من

فرادها، وبث روح التعاون جمع شمل العائلة، وتوثيق الروابط االجتماعية بين أ -

   في ما بينهم والسعي لتنظيم شؤونهم وتحصين حالتهم االجتماعيةدوالتعاض

 والتوجيه ألفراد العائلة، واإلرشاد النصح وإسداءبث التوعية، نشر الثقافة العامة  -

 وإنشاء الدورات التدريبية والمهنية والثقافية والعلمية والرياضية والكشفية، وإقامة

 امة أو المشاركة فيها وفقاً للقوانين واألنظمة المرعيةمكتبة ع

رعاية شؤون المعسرين من أبناء العائلة والسعي لتأمين المساعدات الخيرية  -

للمستحقين، وتأمين المنح والقروض الدراسية للطالب، وتشجيع المتفوقين منهم على 

  والتربوية وغيرهااإلنسانيةطريق المؤسسات 

 وتنظيم أداء جباية اإلسالميةركان الدين والدعائم الخلقية الحض على التمسك بأ -

 فريضة الزكاة وتوزيعها على مصاريفها
 

 

٤/١٢/٢٠٠١،/١٧٢א/١٨٦א −٢
א«:א א א א »א
  ".الجمعية الخيرية العائلية آلل طايع في جميع المناطق اللبنانية: "اسم الجمعية المسماةعدل :المادة األولى

   ٤/١٢/٢٠٠١أد تاريخ /١٧٢المجازة بموجب العلم والخبر رقم 
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  :وأصبح على النحو التالي

  "رابطة آل طايع في جميع المناطق اللبنانية: "اسمها

  : بدالً من

  "ع في جميع المناطق اللبنانيةالجمعية الخيرية العائلية آلل طاي"

  

١٤/٩/٢٠٠٤،/٨٧א/١٩١א −٣
 »א«:א
  :المادة األولى

المجازة بموجب العلم والخبر " جمعية عناية ورعاية شؤون الطفولة: "عدل مركز الجمعية المسماة

  ١٤/٩/٢٠٠٤اريخ أد ت/٨٧رقم 

  :وأصبحت على النحو التالي

   قضاء بعبدا- الطابق األرضي- ملك البير هيدموس- برازيليا-الحازمية: مركزها

  :بدالً من

   قضاء بعبدا- ملك اندره لحود-اليرزة
 

٢٩/٤/١٩٩٥،/٧٦א/١٩٥א −٤
»א«:א

   :المادة األولى

المجازة بموجب العلم والخبر رقم " جمعية أصدقاء العائلة: "عدل اسم ومركز وغاية الجمعية المسماة

  ٢٩/٤/١٩٩٥أد تاريخ /٧٦

  : وأصبحت على النحو التالي

  "جمعية أصدقاء العائلة الخيرية: "اسمها

  :بدالً من

  "جمعية أصدقاء العائلة"

   ملك جورج حداد- اإلنجيلية شارع- سن الفيل:مركزها    

  :بدالً من    
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    الطابق الرابع- ملك شماس- شارع السيوفي- األشرفية-بيروت    

  :   غايتها

  مساعدة العائالت المحتاجة مادياً ثقافياً وصحياً -

 العمل مع العائالت وتأهيلها اجتماعياً -

 القيام بنشاطات تثقيفية وتوجيهية للعائالت -

  المعوزة على تعلم األشغال اليدويةمساعدة أفراد العائلة -

 رعاية األحداث المعرضين لالنحراف -

  :بدالً من

  مساعدة العائالت المحتاجة مساعدة مادية وثقافية وصحية -

 العمل مع العائالت وتأهيلها اجتماعياً -

 القيام بنشاطات تثقيفية وتوجيهية للعائالت -

  ويةمساعدة أفراد العائلة المعوزة على تعلم األشغال اليد -

  

١١/١/١٩٨٠،/٦א/٢٠١א −٥
א«:א א »א

أد تاريخ /٦المجازة بموجب العلم والخبر رقم " جمعية دار الصداقة: "عدلت غاية الجمعية المسماة

١١/١/١٩٨٠  

  :وأصبحت على النحو التالي

  :غايتها

الجمعية االهتمام باألطفال اللقطاء واأليتام وذوي الحاالت الغاية من تأسيس هذه  -

االجتماعية الصعبة وتسوية أوضاعهم في كافة الدوائر الرسمية من قيد وخالفه، 

 وتربيتهم وتأمين مستقبلهم من خالل تأمين تعليمهم األكاديمي والمهني كي وإيوائهم

والقيام بباقي األعمال .  األسريةاالهتمام بالرعاية.  خير فعالةالمجتمع نواةيكونوا في 

   على جميع األصعدةاإلنسان من أجل خدمة إليهاالخيرية التي توكل 

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

  .المختصة
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  :بدالً من

  عمال الخيريةاإلشراف على الميتم المختص بها والقيام بباقي األ -

  

١٥/٥/١٩٧٥،/١٧٢א/٢١٥א −٦
א«:א א »א

أد /١٧٢المجازة بموجب العلم والخبر رقم " جمعية دار األرقم الخيرية: "عدلت غاية الجمعية المسماة

  : وأصبحت على النحو التالي١٥/٥/١٩٧٥تاريخ 

  :  غايتها  

 بأسباب النماء األخذالنهوض بالمرأة اللبنانية ثقافياً واجتماعياً ومعاونتها على  -

  الشخصي واالجتماعي

  وعي المرأة نحو دورها في المجتمع اللبناني والنهوض بهإيقاظ -

التوعية الثقافية للمرأة عبر المحاضرات والنشرات والمسرحيات وما شاكل في حدود  -

 وسائر المناطق اللبنانيةالقانون في بيروت 

 واألشغال مراكز تأهيلية للنساء المعيالت وتدريبهم على الخياطة والطباعة إنشاء -

 ألسرهن مشاغل لتوفير مصدر للرزق الكريم وإنشاءاليدوية والحرفية 

  الخيريةواألسواق المعارض إقامة -

  مدارس ليلية لمحو األميةإنشاء -

 لتأسيس حضانات نموذجية وروضات لألطفا -

تأسيس مدارس تعليمية مجانية وغير مجانية لمختلف مراحل التعليم االبتدائي  -

 والتكميلي والثانوي

  العائدة للتعليم المهني والتقنيواألنظمة مدارس تقنية ومهنية وفقاً للقوانين إنشاء -

 : المؤسسات الالزمة بهذا الموضوعإقامةالعمل على نشر التربية والتعليم العالي عبر  -
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  : منبدالً

تأسيس مدارس تعليمية مجانية وغير مجانية لمختلف مراحل التعليم االبتدائي  -

  والتكميلي والثانوي

 تأسيس روضات لألطفال -

  مدارس لمحو األميةإنشاء -

  مدارس تقنية ومهنية وفقاً للقوانين واألنظمة العائدة للتعليم المهني والتقنيإنشاء -

 والنشرات والمسرحيات وما شاكل في حدود التوعية الثقافية للمواطنين بالمحاضرات -

 القانون في بيروت وسائر المناطق اللبنانية

  

٢١/٧/١٩٧٠،/٦٠٠א/٢٤٦א−٧
א«:א א א א »א
  :المادة األولى

 المجازة بموجب العلم والخبر »ية اللبنانية لعلوم الغذاء والتغذيةالجمع« غاية الجمعية المسماة  تعدل

  : وأصبحت على النحو التالي٢١/٧/١٩٧٠أد تاريخ /٦٠٠رقم 

  :    غايتها

 وصناعة األغذية وطرق استعماله إنتاجتشجيع األبحاث العلمية وتطبيقها العملي في  -

 التغذية واالستفادة من هذه  والقيام بالدراسات العلمية في حقلاألطعمةوتحسين نوعية 

  الدراسات في الميادين االجتماعية واالقتصادية والصحية

 التواصل واالنتساب الى الجمعيات المتعلقة بميدان التغذية والحمية -

  افادة بنتيجة هذا التقييموإعطاء لحاملي شهادة التغذية والحمية أكاديمي تقييم إجراء -

لعلمية للقطاعات الحكومية والخاصة المهتمة بشؤون القيام بالدراسات وتقديم المشورة ا -

 الغذاء والتغذية في لبنان

 العلمية لعلوم التغذية من خالل األسستنظيم مؤتمرات علمية بهدف تحديث وتقويم  -

 المستجدات العلمية في هذا المجال وبالتالي الحفاظ على المستوى أحدثالتعرف على 

 العلمي العالي في ممارسة المهنة
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 مندوبين عن الجمعية في المؤتمرات العالمية أعضاءشتراك الفعال بواسطة اال -

   بشؤون الغذاء والتغذية ولتعريف دور لبنان العلمي في هذه المجاالتواإلقليمية

  : بدالً من

  الغاية أو الهدف من تأسيس هذه الجمعية -

استعمالها  وطرق األغذية وصناعة إنتاج العلمية وتطبيقها العلمي في األبحاثتشجيع  -

 في حقل التغذية واالستفادة من هذه  والقيام بالدراسات العلميةاألطعمةوتحسين نوعية 

 الدراسات في الميادين االجتماعية واالقتصادية والصحية

القيام بالدراسات وتقديم المشورة العلمية للقطاعات الحكومية والخاصة المهتمة بشؤون  -

  لعلمي في هذه المجاالتالغذاء والتغذية لتعريف دور لبنان ا

  

١٢/١٠/١٩٩٦،/١٦٥א/٢٥٠א−٨
»א«:א
  :المادة األولى

أد /١٦٥ المجازة بموجب العلم والخبر رقم » اإلنسانجمعية يد بيد لخير  «غاية الجمعية المسماة  تعدل

  ٦/١٠/٢٠٠٤أد تاريخ /١٠٧وتعديله برقم  ١٢/١٠/١٩٩٦تاريخ 

  :وأصبحت على النحو التالي

  :    غايتها

 هذه الجمعية هي جمعية خيرية مجانية ال تتوخى الربح وترمي بشكل عام الى إن -

القيام بالنشاطات االجتماعية والثقافية والتربوية والترفيهية والصحية وذلك بهدف 

  :ق ما يلي تحقيإلى وتهدف بشكل خاص إنساني

 :في المجال الثقافي -١

 وإقامة المراكز وإنشاءبث التوعية ونشر الثقافة وتطوير التراث الفني والثقافي  -

  المعارض التي تحقق هذه الغاية

 تشجيع على الحوار وحل النزاعات بطريقة ايجابية -

 تنمية الحس بالمسؤولية تجاه الذات والمجتمع -
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  ت واحترام الفروقااآلخريناالنفتاح على  -

 :في المجال التربوي -٢

   المدارس بكافة مراحلها روضات وابتدائي ومتوسط وثانويوإدارة إنشاء -

 ) جامعة- كليات-معاهد( وادراة مؤسسات التعليم العاليإنشاء -

 راسات العليا والبحوث بمختلف اختصاصاتهاوإدارة مراكز للد إنشاء -

احلها وكذلك مراكز  المدارس والمعاهد المهنية بجميع فروعها ومروإدارة إنشاء -

 التدريب المهني

  الدورات التدريبية المهنية والثقافية والعلمية والفنية أو المشاركة فيهاإقامة -

 تقديم المنح والقروض الدراسية للطالب وتشجيع المتفوقين منهم -

 كل ذلك وفقاً ،إطالقها المحاضرات والندوات والنشاطات التربوية على إقامة -

 لمختصة اواألنظمةللقوانين 

 :في المجال الصحي -٣

  إنشاء وإدارة المستوصفات والمراكز الصحية -

 تقديم الخدمات الطبية واالسعافية -

 لالنحرافرعاية األحداث المعرضين  -

 رعاية شؤون المعوزين -

منح المساعدات العينية النقدية للمحتاجين والمعوزين وللمؤسسات وللهيئات  -

  اإلطارالعاملة في هذا 

  : بدالً من

 القيام بالنشاطات إلىه الجمعية هي جمعية خيرية مجانية ال تتوخى الربح وترمي بشكل عام  هذإن 

 تحقيق إلى وتهدف بشكل خاص إنسانياالجتماعية والثقافية والتربوية والترفيهية والصحية وذلك بهدف 

  :ما يلي

 :في المجال الثقافي -١

 وإقامة المراكز إنشاءوبث التوعية ونشر الثقافة وتطوير التراث الفني والثقافي  -

  المعارض التي تحقق هذه الغاية
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 تشجيع على الحوار وحل النزاعات بطريقة ايجابية -

 تنمية الحس بالمسؤولية تجاه الذات بالمجتمع -

  االنفتاح على اآلخرين واحترام الفروقات -

 :في المجال التربوي -٢

  ي روضات وابتدائي ومتوسط وثانوانشاء وادارة المدارس بكافة مراحلها -

 ) جامعة- كليات-معاهد(انشاء وادارة مؤسسات التعليم العالي  -

 انشاء وادارة مراكز للدراسات العليا والبحوث بمختلف اختصاصاتها -

انشاء وادارة المدارس والمعاهد المهنية بجميع فروعها ومراحله وكذلك مراكز  -

 التدريب المهني

  والفنية أو المشاركة فيهااقامة الدورات التدريبية المهنية والثقافية والعلمية -

 تقديم المنح والقروض الدراسية للطالب وتشجيع المتفوقين منهم -

، كل ذلك وفقاً للقوانين إطالقهااقامة المحاضرات والندوات والنشاطات التربوية على  -

  المرعية وبعد موافقة السلطات المختصةواألنظمة

 :في المجال الصحي -٣

  ز الصحيةانشاء وادارة المستوصفات والمراك -

 تقديم الخدمات الطبية واالسعافية -

 :في المجال االجتماعي -٤

  رعاية شؤون المعوزين -

منح المساعدات العينية النقدية للمحتاجين والمعوزين للمؤسسات وللهيئات العاملة في  -

 اإلطارهذا 
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٢/٨/٢٠٠٤،/٧٠א/٢٥١א−٩
א«:א א א »א

  :المادة األولى

 المجازة بموجب العلم والخبر رقم »  منتدى التنمية والثقافة والحوار«الجمعية المسماة مركز عدل 

   ٢/٨/٢٠٠٤أد تاريخ /٧٠

  : على النحو التاليوأصبح

  بق السابع الطا- بناية خياط- شارع العلم١٧٠ - حرش كفوري- بدارو-بيروت :مركزها

  :بدالً من

   دار الكنيسة االنجيلية- شارع الكنيسة االنجيلية- الحكومي مقابل السراي- زقاق البالط-بيروت

  
  ↑ أعلى الصفحة

  

א • א
א−/١٥٥א-١ א א א א
א«  »א

بناء على االستدعاء المقدم من أعضاء الجمعية المذكورة والذي يتعلق بطلب حلها  :المادة األولى

 والذي اقترن بموافقة المديرية العامة لألمن العام بكتابه ٢٨/٢/٢٠٠٥  تاريخ٢٩٩٦/٢والمسجل برقم 

  ٢٠/٥/٢٠٠٥وز تاريخ /و/اع/٢٤٨١رقم 

  : والالجئين يقرر ما يأتيبناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

 المعطى بتأسيس الجمعية ٢٧/١١/٢٠٠١أد تاريخ /٢٣٤سحب العلم والخبر رقم  :المادة األولى

  "الجمعية العلمية للتنمية:"المسماة

  ويبلغ حيث تدعو الحاجةالقرار ينشر هذا  :المادة الثانية
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א−/١٥٢٩٧−٢ א א אא
א« א א  »א
  

رابطة : " المعطى بتأسيس الجمعية المسماة٨/٩/١٩٦٣أد تاريخ /٣٣٢بناًء على العلم والخبر رقم رقم 

  . ملك فخر الدين- بناية فؤاد سعد- التل-طرابلس: مركزها" الوعي الثقافية في طرابلس

العام ونتيجة للتحقيقات التي أجرتها أفادت بموجب كتابها رقم واستناداً الى تقرير المديرية العامة لألمن 

 ان الجمعية تقوم بنشاطات سياسية غير مشروعة مغايرة لألهداف ٣/٩/٢٠٠٤تاريخ / وز/ و/ اع/٦٠٩٥

المعلنة في نظامها األساسي، بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 

٢٩/٩/٢٠٠٥  

  :يرسم ما يأتي          

   :المادة األولى

رابطة الوعي : " المعطى بتأسيس الجمعية المسماة٨/٩/١٩٩٣ تاريخ ٣٣٢سحب العلم والخبر رقم 

   ملك فخر الدين- بناية فؤاد سعد- التل-طرابلس: مركزها" الثقافية في طرابلس

  وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعاله
  ↑ لى الصفحةأع

  ترخيص جمعيات •
  

א/١٨١א−١ ،" :، א א
א "א

  

   مركز توفيق طبارة- شارع الظريف-بيروت: مركزها

  : أهدافها

 العمل على توطيد الوحدة الوطنية ورأب أي تصدع فيها  -

 نشر الديمقراطية ثقافة ونظاماً -
 

 عصام - محمد سهيل حمويأمير.  د-سليم احمد الحص. د :السيدات/المؤسسات السادة/نالمؤسسو

  اميل جرجس نجم-حيان سليم حيدر. د- ميشال جورج ساسين ساسين-حسين نعمان

    محمد سهيل حمويأميرسيد  ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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א/٢٤١א−٢ ،" :
"א

   قضاء صيدا- شرقياألول الطابق -األسعد ملك عدنان - طريق صيدا صور- العاقبية:مركزها

  : أهدافها

  : كما يلي المنظمة على سبيل التعداد وليس الحصرأهدافتكون 

 الحديثة والوعي اإلنسانية ومن ثم بين نساء جميع العالم، الروح أعضاءهاتنمية، بين  -

الذي يرفض أي نوع من التمييز العنصري أو الطائفي بين النساء ويبني االجتماعي 

  شخصية االمرأة الحيثة من دون أي حدود

 التي األعمال الحديث ولنشاطها في اإلنساني االمرأة القائدة والخالقة للمجتمع إظهار -

 تخدم المجتمع والحرية المالية

 احترام والمحافظة على اناإلنس وكرامة اإلنسانحماية السالم العالمي وحرية  -

  والحقوق االجتماعية المعاصرةاإلنسانيةالحريات 

 والثروة الثقافية اإلنسانيةحماية البيئة وتنمية الوعي البيئي، حماية واحترام القيم  -

  والتي تخدم وتبني ضميراً عالمياً حديثاًواألفرادكعناصر اتصال وتعاون بين الشعوب 

 المعاملة واالستغالل وتقديم وإساءة العنف أشكال  من أي شكل مناألطفالحماية  -

 األعمال المحتاجة والقيام بكافة اإلقليمية للمجموعات االجتماعية أو اإلنسانيةالمساعدة 

 الضرورية لهذا الهدف بالتعاون مع اللجان المحلية والوطنية والدولية

ة مباشرة أو غير  المتصلة بصوراألعمال وبصورة عامة جميع اإلنسانيةتنفيذ المهام  -

مباشرة بمواضيعها أو المشابهة لها واآليلة الى تسهيل العمل وتطوير المواضيع 

   أعالهالمذكورة 

على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة 

 المراجع المختصة

 بشرى بشير بك العثمان -يخ نحمد لبيب مراد الشإقبالفاطمة  :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 فاديه مصطفى بشير - محمود بحسونإنعام - هيفاء نوح حموية- نجاح احمد مختار ناصر-العثمان

  عثمان

  مصطفى بشير عثمانفاديه  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
  ↑ أعلى الصفحة
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  .CRTD-Aمجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي دوري عن  بشكلااللكترونيةتصدر نشرة التنمية 

  .CRTD-A / IRISـ روني للكت عضو في الئحة التوزيع االك/ تتلقى هذه النشرة ألنكت/أنت

 org.crtd@info الرجاء أرسال أي تعليق الى

 الذي االلكتروني فارغ من البريد الكتروني بريد إرسالرة الرجاء  في هذه النشك/ تسجيلكإلغاء تريد ت/أذا كنت

   الى" التسجيلالغاء“بعبارة معنون  النشرة اليه مع ك/تصلك
org.crtd@majal  

  الى"تسجيل“بعبارة  ةمعنون رسالة فارغة إرسالتسجيل فالرجاء ال ترغب بت/اما اذا كنت
org.crtd@majal  

 ) التسجيل او عدم التسجيل بشكل يرضيك، أن األخطاء تحصل بعض األحيانطلباتالرجاء قبول أعتذارنا الشديد في حال لم يتم تلبية (
  

  الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات

  مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي 

  ١شارع المتحف الوطني، خلف شركة الفولفو، بناية كريم سالمة، ط: وانالعن

   لبنان–بيروت ١٦٥٣٠٢. ب.ص

  +٩٦١-١-٦١٦٧٥١+ / ٩٦١-١-٦١٢٩٢٤+ / ٩٦١-١-٦١١٠٧٩: فاكس/هاتف℡

  info@crtd.org: بريد إلكتروني

  
  


