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 برامج حكومية ومساعدات دولية
 

א •  ٢٠٠٦א
، وذلك "لصناعة المستقبل: الشباب في الحكم"، تحت عنوان ٢٠٠٦ان أطلق البنك الدولي مسابقة سوق التنمية في لبن

خالل مؤتمر صحافي شارك فيه السفير البريطاني جايمس واط، المنسق المقيم لبرنامج االمم المتحدة االنمائي في لبنان 

عمر رزاز، منى همام، مدير منطقة المشرق في البنك الدولي جوزيف سابا، مدير مكتب البنك الدولي في بيروت 

، بحضور النائب حسن يعقوب وحشد من الجمعيات االهلية "يونيسف"وسهى بستاني ممثلة منظمة االمم المتحدة للطفولة 

  . والمنظمات غير الحكومية وفعاليات

بداية قدم سابا للمؤتمر الصحافي ثم تحدث واط عن اهمية المسابقة ودعم صندوق الفرص العالمية في وزارة الخارجية 

  .ريطانية لنشاطاتهاالب

. "ان موضوع هذا العام يعبر ويتالءم مع حاجات لبنان في هذه المرحلة التي تحمل آماال كبيرة باالصالح"اعتبرت همام 

  . ٢٠٠٦كما تحدثت بستاني حول مساهمة اليونيسف في الجائزة النقدية لسوق التنمية للعام 
ات التي تتناولها واالهداف المتوخاة منها، مؤكدا على اهمية  رزاز شروط المشاركة في المسابقة والموضوعشرح كما

  .صنع مستقبل للشباب اللبناني
 

א •  ١٥٤٥א
   ألف دوالر اميركي لشراء آلة لجراحة العين ٥٠:  جمعية العمل الصحي واالجتماعي في طرابلس-

   ألف دوالر اميركي لشراء معدات عالج فيزيائي وتطوير وحدة عالج النطق ٤٠ : منتدى المعاقين في شمال لبنان-

 ألف دوالر إلنشاء غرفة لفحص العيون في ٢٥:  جمعية المركز الصحي االجتماعي في وادي العرايش في زحلة-

  مستوصفها الخيري 

  االسنان بالمعدات الالزمة  ألف دوالر اميركي لتجهيز قسم العناية ب٢٥:  جمعية االرز الرياضية الثقافية-

   ألف دوالر اميركي لشراء حواسيب وبرامج لألكفاء ١٤,٦: الجمعية المسيحية للمكفوفين في الدكوانة -
 

  ٤אא •
التربوية تأهيل وتجهيز قسم خاص بطالب المرحلة المتوسطة وقاعة خاصة بالنشاطات :  جمعية الشابات المسيحيات-

  واالكاديمية ومصعدا مجهزا خصيصا للمعوقين

   تقنيات طيفية- تجهيز مختبر للتحاليل الكيميائية:  كلية العلوم في الجامعة اللبنانية الفرع الثاني-

  تشييد مجمع رياضي في مدرسة االمام الباقر في منطقة الهرمل :  جمعية المبرات الخيرية االسالمية-

 منحة جامعية للطالب المتفوقين في كلية الحقوق والعلوم السياسية ١٢تقديم : القديس يوسف جمعية قدامى جامعة -

  واالقتصادية 

  هبة بهدف بناء طابق اضافي وتجهيزه :  جمعية اغاثة الطفل اليتيم واللقطاء في طرابلس والمعروف بميتم الشعراني-
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א٥٤א •
 ألف دوالر اميركي لتجهيز معمل التعبئة والتغليف لزيت ٤٤هبة قميتها :  جمعية مزارعي الزيتون في الشوف-

  الزيتون 

 دوالرا اميركيا لتجهيز مركز ١٠,٩٢٠هبة قيمتها :  الجمعية التعاونية النسائية للتصنيع الزراعي في وادي التيم-

 الجمعية في راشيا بمولد للكهرباء 
 

א •
قيمتها مليوني دوالر اميركي لمؤسسة رينيه معوض  هبة من مؤسسة االسكان التعاوني االميرآية -

  لدعم مشاريع انمائية واقتصادية في المناطق الريفية للسنتين المقبلتين

 قيمتها مليون دوالر دعما لجمعية المقاصد الخيرية السعودية هبة من ولي عهد المملكة العربية -

   االسالمية

 عبارة عن سيارة اسعاف مجهزة للجنة وقف مار اسطفان في هبة من جمعية اسعاف بال حدود الفرنسية -

   البترون - بلدة بشعله

 يورو لجمعية النجدة االجتماعية لتغطية اقامة متطوعة فرنسية خبيرة في العالج ١٦٤٠٠ قيمتها هبة فرنسية -

   الحركي -النفسي

  ↑  الصفحةأعلى

 
  

 رصد للقوانين ولبنود جلسات مجلس الوزراء
  

• −
  )١٠/١١/٢٠٠٥جلسة  ( على مشروع قانون يرمي إلى إعطاء قروض سكنية للمعوقينالموافقة -

  

א • ٢٠٠٥א
 ونشر في الجريدة الرسمية ١٣/١٠/٢٠٠٥ بتاريخ "١١٧"أصدر وزير الشباب والرياضة قراراً حمل الرقم  -

إعطاء الجمعيات الشبابية مهلة ثالثة أشهر لتسوية «، تضمنت المادة األولى من القرار٢٧/١٠/٢٠٠٥بتاريخ 

أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وذلك تحت طائلة سحب العلم والخبر أو إلغاء 

  .»ترخيص إنشائها

  .إلغاء لجميع أحكام القرارات المخالفة أو تلك التي ال تتفق مع مضمونه: ضمنت المادة الثانيةوت

علق بتنظيم ت الم٢٠/١/٢٠٠٤تاريخ " ٦٢٩"وفي حيثيات القرار القانونية تأكيد على استناده إلى القانون رقم 

 والذي يحدد ٢٤/١٢/٢٠٠١ تاريخ" ٦٩٩٧"وتم ربط القرار أيضاً بالمرسوم رقم . وزارة الشباب والرياضة

  .الشروط التي تخضع لها الجمعيات الشبابية والكشفية في إنشائها وإلغائها وممارسة نشاطاتها
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المشار إليه سابقاً اخضع الجمعيات الشبابية والكشفية له وبالتالي " ٦٢٩"والجدير ذكره أن القانون رقم 

، وكنا عند صدور القانون قد نبهنا ١٩٠٨ عام أصبحت خارج أحكام قانون الجمعيات المعمول به والصادر

إلى خطورة استصدار قوانين خاصة لكل فئة من الجمعيات مما يؤدي إلى إفراغ قانون الجمعيات األصلي من 

  .كل مضامينه الحديثة والديمقراطية

  ↑ أعلى الصفحة

 
  ٢٠٠٥ ثاني تشرين العلم وخبر شهر

  :تصحيح

نلفت عناية القراء لذا . ة مركز التنمية اإلنسانية مكرراً في العدد الماضي في قسم علم وخبر اسم جمعيورد خطاً

  » العديسه- جمعية المنتدى الثقافي االجتماعي« هو ٢٠٦األعزاء إن اسم الجمعية الحائزة على علم وخبر رقم 

א"−١ −"אאאא
٢٥٣/

   الطابق الخامس- بناية سادات هوم- شارع السادات- الحمراء-بيروت: مركزها

  : أهدافها

، دراسات، تقييم ومساعدة المجتمع والحفاظ على البيئة والعناية أبحاث العلمية البحتة من األعمال .١

ية ونقل التكنولوجيا مع عقد االجتماعات واللقاءات بالمصادر البيئية، المائية، الحرجية، الحيوان

 المجتمع ورفع أفراد اللبنانية والمحبة بين األوروبيةالتربوية والثقافية لتقوية وشد الروابط 

 المستوى الثقافي والعلمي

 ال تتعاط الجمعية في الشؤون السياسية والحزبية مطلقاً .٢

لق بشؤون التكنولوجيا من الناحية البيئية  نشرة دورية عن نشاط الجمعية وكل ما يتعإصدار .٣

  ، الكهربائية، الغاز، النفايات، االجتماعية واإلنسانية واألدبية والعلميةوالمائية

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

 - محمد جهاد رشيد قباني -  سعدالدين محمد عثمان قباني-مرفت سليم كريدية :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   شادي أمين يمين-ياسر عادل الحاج سليمان

  محمد جهاد رشيد قباني  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
א"−٢ א /٢٥٤−"א

   الطابق السادس- بناية كالوت- ٧٦ شارع رقم ٣٨  منطقة رقم- شارع رفيق رسالن-  الروشة-بيروت: مركزها

  : أهدافها
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 إلضفاء متوسطية -تعزيز الحوار بين الشعوب والثقافات والحضارات االورو .١

  على عالقات الجواراإلنسانيالطابع 

 الجمعية كون التعليم هو الوسيلة ألعمال األساسيجعل التربية والتعليم الهدف  .٢

 ن الشعوباألهم لجعل الحوار حقيقياً بي

تنمية العالقات والروابط الثقافية والفكرية بين الشعوب والثقافات عبر تبادل  .٣

 واألوروبيةالدراسات والخبرات مع الجامعات والمعاهد اللبنانية 

 وأصحاب واألكاديميينتسهيل التواصل والتقارب بين األفراد والمدرسين  .٤

 متوسطية فيما -الورو البلدان اإلىاالختصاص والخبرة والكفاءات المنتمين 

 على آخر المستجدات وأفضل الممارسات والتطبيقات العلمية بينها لالطالع

والثقافية االجتماعية لما في ذلك من أهمية في نطاق التنمية البشرية 

 واالجتماعية ومعرفة اآلخر

 تنظيم برامج تدريبية مفتوحة على المجتمع المدني في حوار الثقافات .٥

من ) فردية، مؤسسة(ة معنوية ورمزية لألعمال المدنية تكريس جائزة سنوي .٦

أجل تشجيع المبادرات المميزة في مختلف ميادين الحوار بين الشعوب 

وتأليف لجنة حكام " دفتر الشروط"والثقافات والحضارات وذلك ضمن 

  متخصصة في هذا المجال

  ية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرع

 سوزان رامز - جومانا فريد فخري- احمد محمد زغير- عادل حسين فقيه.د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   عبير حسين مسلماني- أورور أنطونيوس الخوري-حسان حسن حمود.  د-الكردي

  الدكتورعادل حسين فقيه :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
٢٥٦−""−٣/

   قضاء عكار- ملك احمد محمد المصري- طريق عام حلبا- برقايل: مركزها

  : أهدافها

 عكار بالتعاون مع أصحاب االختصاصراكز صحية في مختلف مناطق محافظة  مإقامة .١

  ومعوزينوأرامل وأيتامتقديم المساعدات المادية والمعنوية لمن هم بحاجة من فقراء  .٢

 رفع المستوى الثقافي عبر تقديم منح مدرسية للمتفوقين وتشجيعهم .٣

   والثقافيةاألدبية الندوات إقامة .٤

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

 محمد عبد - محمد حسن محمد المصري-يم المصرياحمد محمد عبد الكر :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   عبد الرحيم محمد القرحاني-  طوني الخوري يوسف الخوري- الواحد الرفاعي

  احمد محمد عبد الكريم المصري  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
א"−٤ /٢٥٧−"אא
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  الخيري عبداهللا  ملك- شارع طالب حبيش-بيروت: مركزها

  : أهدافها

 العمل على صيانة سيادة واستقالل لبنان وتثبيت دوره وتفاعله مع العالم العربي .١

 الوطن الواحد ضمن أبناءترسيخ الديمقراطية التي هي نظام قائم على المشاركة والمساواة بين  .٢

دستور وفي  دولة القانون والمؤسسات واحترام الحريات العامة المنصوص عليها في الإطار

  والمواثيق الدوليةاإلنسانشرعة حقوق 

بناء مجتمع حر ومتصالح مع نفسه تسود فيه الطمأنينة والعمل على تنشيط االقتصاد الحديث  .٣

  االقتصادي للقطاعات والمناطقاإلنماءوانفتاحه على العالم، من أجل تأمين اكبر قدر ممكن من 

اسي حول كافة القضايا والشؤون التي تهم  السي-  الثقافي- تشجيع وتطوير الحوار الفكري .٤

اللبنانيين عامة، وتخطي الفروقات والنزاعات والهواجس الفئوية كافة، والعمل على تثبيت العدالة 

االجتماعية بين الفئات والطبقات من أجل بناء وطن يعيش فيه كافة أبنائه على قاعدة المساواة 

 في الحقوق والواجبات

ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية . هم في المجتمع وتنشيط الحياة السياسيةدعم الشباب وتعزيز دور .٥

تنظيم ندوات وحلقات دراسية :  موضوعها، وتحديداًإطارأن تقوم بجميع النشاطات في 

 ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق  نشراتوإصدارومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، 

  اسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعيةالمعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدر

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

 جورج - جوزف جورج سركيس-  ايلي كرم كيروز- سمير فريد جعجع :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   أبي اللمع ماجد ادي فائق-جميل عدوان

   ماجد ادي فائق أبي اللمع السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٥ /٢٥٨−"א
   الطابق االول-  بناية البابا- شارع البولفار-طرابلس: مركزها

  : أهدافها

 ايواء االيتام واللقطاء في دور خاصة بهم للتنمية والتربية والتعليم .١

 قامة دورات توعية وتنمية وتخصصية لألطفال وللشباب من الجنسينا .٢

المحافظة على السالمة العامة والبنية السليمة ورفع شأن المواطن ليكون على مستوى االمانة  .٣

 والعمل على التنمية المستدامة

انشاء مستوصفات ومراكز طبية متخصصة للمساهمة بالتخفيف عن االعباء واالزمات عن كاهل  .٤

 قراء والمحتاجينالف

 انشاء معاهد ومدارس علمية ومهنية لمواكبة التطور العلمي والمنهجي .٥

  بالمجتمع االهليانشاء دور ايتام من اجل العمل على دمجهم .٦

 اقامة نشاطات شبابية ودورات تنمية تساهم في االنصهار الوطني .٧

 انشاء مراكز لمعالجة صعوبات التعلم لدى االطفال والشباب .٨
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  ز تعليمية وتثقيفية للدراسات والبحوث والتوثيقانشاء مراك .٩

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

 دينا -  صفا نوال كباره- باسم محمد إحسان عساف-عمر عبد الحميد البابا :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   منور نوال كباره-يد الباباعبد الحم

  السيدة دينا عبد الحميد البابا :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
 
א"−٦ /٢٥٩−"−א

   قضاء عكار- األرثوذكس ملك وقف الروم - كنيسة القديس جاورجيوس رحبة- الشارع العام-رحبة: مركزها

  : أهدافها

 على انشاء مركز متخصص لرعاية المسنين من رجال ونساء فقط من ابناء رحبة العمل .١

من اجل تقديم مختلف أوجه العون لهم من النواحي الصحية والنفسية واالجتماعية 

تملك عقار يشاد عليه مبنى متخصص يتم تصميمه لخدمة المتقدمين في السن . والغذائية

ألي نوع من أنواع االعانة الصحية والنفسية سواء كانوا عاجزين جسدياً، أو يحتاجون 

 واالجتماعية والتغذية الخاصة

تنظيم كافة األنشطة التي تهدف الى احتضان المتقدم في السن مع اترابه، وخلق البيئة  .٢

المناسبة التي تبعد عنه الشعور بالوحدة، والعجز، أو اعتباره من قبل ذاته أو االخرين 

 بمثابة ضيف غير مرغوب فيه

ظيم الدورات الالزمة من أجل تأهيل المتطوعين من اجل تحقيق اهداف الخدمة المذكورة تن .٣

 اعاله

توطيد التعاون والعالقات مع المؤسسات التي تعنى بتحقيق ذات االهداف في الوطن  .٤

 والمهجر

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

 - قيصر اسكندر بندلي-  ساسين جرجس نعمه الحايك-عبداهللا حنا الخوري.د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   جان نعمه اهللا فياض- نوها حنا عبود سمعان سمعان

  عبداهللا حنا الخوري السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
 
אא"−٧ /٢٦٠−"א

   قضاء بعبدا- ملك وقف الطائفة اإلسالمية الشيعية-تحويطة الغدير: مركزها

  : أهدافها

القيام بالندوات والمحاضرات والمؤتمرات والمسابقات واالحتفاالت والدورات والنشرات : ثقافية .١

 الداخلية وما شاكل

المنح للمتفوقين وكشف اطالق دورات التقوية والتوجيه العلمي التخصصي ورصد : تربوية .٢

 المواهب وتشجيعها واقامة المعارض على أنواعها والمسابقات واالحتفاالت ذات الصلة
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  ورعايةاإلنسانية اإلخوة المحبة والتسامح وتوثيق عرى وإفشاء ذات البين إصالح: اجتماعية .٣

فادة بالتعاون المجتمع بطبقاته كافة ال سيما تلك التي تعاني الفقر والعوز وضعف المعارف واإل

 .مع الجهات المختصة للنهوض بها الى أرفع الدرجات

التوجيه واإلرشاد ونشر ثقافة اإلنتاج القائمة على أحدث المعارف العلمية ومواكبة عملية :تنموية .٤

التطور واالرتقاء واإلفادة من الجهات المختصة إلنعاش المسرح اإلنساني واالنطالق بعملية 

ومادياً وانسانياً وعمرانياً معرفياً وعملياً ومعالجة أسباب التخلف وتفعيل تحديث الواقع معنوياً 

 اإلنماء ليصبح الوطن ساحة حضارية راقية يتوهج فيها اإلشعاع

وجيها ورعاية من خالل برامج وندوات ومحاضرات وافتتاح مراكز تعنى باألمومة ت : صحية .٥

ف والقرى النائية بالتعاون مع الجهات والطفولة والصحة العامة ومستوصفات ال سيما في الري

 الصالحة

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

 -  عبد علي نسيب حمود- الشيخ محمد احمد حيدر-الشيخ حسن حسين عواد :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 عبد الوهاب حسين -  حسين حسن عواد- الشيخ محمد علي عباس كنعان- عبداهللا محمد الحسيني-حسن علي كنعان

   صالح علي حيدر احمد-حسن شقير

  سيد حسن علي كنعان ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٨ א א /٢٦٢−"א
   قضاء جبيل-  مكتب رفعة الجادرجي-  قرب مطعم نبع التفاحة-حاالت شاطىء البحر: مركزها

  : أهدافها

التي تعنى بالعالقات االجتماعية " اإلنسانية" هدف الجمعية هو دعم ونشر مبادىء العمارة  .١

 صالت تفاعل وحوار بين المعمار الفرد والمجتمع بفئاته كافة من خالل إقامةالسليمة وتشجيع 

قافية والفنية، وتوزيع الجوائز وبخاصة جائزة الجادرجي لطلبة  الثاألنشطةتشجيع وممارسة 

 النظرية القيمة للمحترفين وغير واألبحاثالمعمارية المبدعة  األعمالالعمارة في لبنان على 

 المحترفين، والطلبة على اختالف مستوياتهم، والمهتمين بهموم البيئة المعمرة عامة

 وتشجيع الحفاظ على العمارة التراثية، وتسجيل وتخليد التعريف بإيجابيات العمارة المعاصرة، .٢

 ذكرى المعماريين المبدعين في لبنان

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

 احمد محمد حسين -  علي بك سالم عاصم بك-الهام رفيق أبي حنا الكالب :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   رهيف جبرائيل فياض- محمود شفيق شاهين-الزين

  سيد احمد محمد حسين الزين ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

٢٦٣−""−٩/
   قضاء عاليه- ملك كمال شيا- التمثال- القبة-الشويفات: مركزها

  : أهدافها
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 والنساء في المجتمع عبر القيام باألنشطة االجتماعية والثقافية والتربوية تمكين االطفال، الشباب .١

 والبيئية ومن خالل عقد حلقات تدريب وندوات ومحاضرات والقيام بمشاريع ذات طابع تنموي

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

 رانيا عبد الحميد - فادي محمد الغار- ريما جاك حبش- كمال سامي شيا :السيدات/المؤسسات السادة/لمؤسسونا

   هنادي فؤاد توتونجي- السبع اعين

    كمال سامي شيا السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−١٠ /٢٦٤−"א
   تجاه ثانوية لور مغيزل للبنات الرسمية-ة ميشال فارس البريدي بناي- االشرفية-بيروت: مركزها

  : أهدافها

 توثيق روابط القربى وتوفير اسباب التعارف بين افراد عائلة آل البريدي .١

 بث روح المحبة العائلية وفكرة التعاضد فيما بينهم .٢

 مساعدة المحتاجين من آل البريدي وتشجيع التحصيل العلمي وتقديم المنح .٣

 بنشاطات ثقافية واجتماعية البناء العائلة والسعي الدائم الى كل ما يعود بالخير على ابنائها القيام .٤

للوصول الى تعاطف اجتماعي وانساني اوسع كل ذلك مع الحفاظ على الحرية الفردية واستقالل 

 الرأي

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

 جورج -  ميشال الياس بريدي- اسكندر ادمون بريدي-نعمة اهللا ميشال بريدي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   شارلوت اسطفان نصور- جورجيت نخله الحايك- فؤاد سبيريدون بريدي- الياس بريدي

  سيدة شارلوت اسطفان نصور ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

٢٦٧−""−١١/
   قضاء البقاع الغربي-  الطابق الثاني- ملك عدنان حمدان-  طريق الشام- المرج: مركزها

  : أهدافها

 تعمل الجمعية على نشر قيم الوحدة والعيش المشترك وثقافة الحوار والعمل السلمي .١

  رؤية وسطيةتمل على نشر قيم اإلسالم ومبادئه اإلنسانية وفق .٢

 تعمل على دمج لبنان في محيطه العربي واإلسالمي .٣

 ) إعالم-  مؤسسات- مؤتمرات-ندوات(تتخذ لتحقيق أهدافها جميع الوسائل المتاحة  .٤

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

 -  عبد القادر سليم عبد الفتاح-  رمزي محمد ديشوم-علي احمد عبد الخالق :السيدات/ةالمؤسسات الساد/المؤسسون

   حسين عبد الكريم الصغير-محمود خالد موسى

   السيد علي احمد عبد الخالق:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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א"−١٢ /٢٦٨−"א
   ملك احمد البيطار وهدية موسى القاروط-براد شارع ال-  حي الدكرمان-صيدا: مركزها

  : أهدافها

العمل على رفع المستوى الثقافي واالجتماعي عن طريق القيام بندوات ومحاضرات ثقافية  .١

 واجتماعية

 العمل على تعزيز الثقافة والفنون واإلبداع .٢

 إقامة نشاطات خيرية، اجتماعية وثقافية بالتعاون مع الهيئات المماثلة .٣

 الجهات المختصة إلحياء التراث والمحافظة على اآلثار والتعاون مع أهل الخبرة السعي مع .٤

  واالختصاص

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

 - مصطفى احمد البيطار-جازي حسين يوسف ح-زاهر محمد مهيب البزري :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ربيع علي الحركة-زاهر احمد المرسي

  زاهر محمد مهيب البزري السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−١٣ א /٢٦٩−"א
  لسابع الطابق ا-  مكتب السيد علي الرفاعي-  سنتر متكو- شارع مار الياس-بيروت: مركزها

  :أهدافها

 توثيق التعاون بين الصناعيين والتجار ورجال األعمال .١

 العمل على تنمية التبادل التجاري والصناعي بين رجال األعمال .٢

 المساهمة في رفع مستوى رجال األعمال صناعياً وتجارياً بهدف تطوير اإلنتاج .٣

 والتكافل بين أبنائهالمساهمة بتكوين مجتمع يتميز بخبرة مهنية عالية وبث روح التعاون  .٤

  في تنمية نظام العمل في الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرىالمساهمة .٥

 تشجيع العمل الجماعي وإعطاء األولوية للطابع المؤسساتي عن الطابع الفردي .٦

النهوض باألفراد والمؤسسات والمساهمة في انشاء مؤسسات مستقرة والرقي بالمجتمع  .٧

 تكنولوجيا

 ة وجعلها هدفاً رئيساً لجميع األعضاءاالهتمام بالجود .٨

تهيئة الكفاءات المؤهلة والخبرات الواعية القادرة على دخول المنافسة الشريفة وتقديم أفضل  .٩

 أعمال المنافسة

تنمية األسواق والتبادل السلعي عبر دراسة األسواق الداخلية والخارجية والعمل على تيسير  .١٠

 الصلة بين المنتج والمستهلك

 مع الجمعيات والهيئات والتجمعات االقتصادية اللبنانية والعربية والعالميةالتفاعل  .١١

 القيام بنشاطات اجتماعية ومعارض وندوات ومحاضرات من شأنها تعزيز الصناعة والتجارة .١٢

تبادل التقنيات والخدمات واألبحاث والدورات التدريبية لرفع مستوى األداء اإلداري وتطوير  .١٣

 أعمال أعضاء الجمعية
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الحقة المطالب لتطوير ودعم الصناعات وتنشيط األعمال الصناعية والتجارية وحركة رجال م .١٤

 األعمال

العمل على تعزيز األخالق التجارية والتزام الصدق واألمانة وإيفاء العهود للوصول إلى رجل  .١٥

  األعمال المثالي والمؤسسة الناجحة

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

 خالد فاروق -  علي السيد قاسم الشماعة الرفاعي- عصام سعيد شرف الدين :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 - غالب هاني أبي مصلح- ميخائيل عوض عوض-  ناظم محمد سعيد منقارة- عبد الرحيم مصطفى البضن- مسيكة

   محمد محي الدين الدباغ-  محي الدين علي الشامي- عامر عبد الرحمن عيد-نمحمود حسن البضو

  علي السيد قاسم الشماعة الرفاعي السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

אא"−١٤ א /٢٧٠−"א
  اشر الطابق الع- بناية المباني- شارع الست نسب-بيروت: مركزها

  :أهدافها

تهدف الجمعية إلى تداول المعلومات بين مختلف بنوك العيون المتواجدة في البالد العربية، والى  .١

التعاون التام معها في إطار تبادل األعضاء، إضافة إلى القيام بجميع النشاطات المتفرعة عن 

  هذا التعاون

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

الياس . د- محمد ناجي علم الدين.  د-  منى سامي جعفر-عبال كمال محيو :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   جرجس سعد يونس-لطف اهللا وراق

  الياس لطف اهللا وراق دكتور ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−١٥ א /٢٧١−"אא
   الطابق الرابع- الشركة المشرقية العقارية-  بناية البرج- ساحة الشهداء-بيروت: مركزها

  :أهدافها

 Organicالعضوي العمل على رفع مستوى الوعي العام حول الزراعة والصناعة  .١

 للزراعة والصناعة ارشاد وتقديم الخدمات ألعضاء الجمعية وتطوير مهاراتهم فيما يعود .٢

 العضوية البيولوجية

العمل والتنسيق مع القطاع العام من اجل المساهمة في تشجيع وازدهار وحماية الزراعة  .٣

 والصناعة العضوية البيولوجية في لبنان

توجيه وارشاد المعنيين في قطاع الزراعة العضوية في لبنان على متطلبات الحصول على  .٤

وعلى المؤسسات العالمية والمحلية ) Certifications(وية شهادات تصديق للزراعة العض

 المانحة لهذه الشهادات

 العمل على المحافظة على مصداقية شهادات تصديق الزراعة العضوية  .٥

 العمل على تطوير االسواق المحلية والعالمية لمنتجات الزراعة العضوية اللبنانية .٦
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 ؤسسات العلمية والبيئية واالستهالكية المعنيةالعمل والتعاون والتنسيق مع جميع االطراف والم .٧

  بالزراعة العضوية في لبنان

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

 رجاء ميشال - ا راني سمير توم- عدنان جورج ملكي-وفاء منير الخوري.د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   اكرم نقوال قساطلي- علي حسن درويش. د-رامي احمد زريق.  د-  فادي ايلي سركيس-قرطاس

   الدكتورة وفاء منير الخوري:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

א"−١٦ א /٢٧٢−"א
  عيون قضاء مرج- ملك احمد حسين حالوي- شارع المسيل-كفركال :مركزها

  :أهدافها

 العمل على تقديم المساعدات المادية للفقراء والمحتاجين .١

 السعي لتقديم مساعدات مدرسية، عبر تقديم بعض الكتب المدرسية وبعض المنح المدرسية .٢

السعي لتقديم مساعدات طبية عبر تقديم بعض األدوات الطبية وتقديم بعض المساعدات  .٣

 ستشفائية للمرضى والمحتاجينالا

  على تأمين ألبسة للمحتاجينالعمل .٤

  العمل على تأمين بعض وسائل التدفئة .٥

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

 ناصر -  يونس علي سرحان-  محمود حيدر الحاج ضاهر- محمد رشيد طويل :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   حسن نعيم جهجاه- موسى علي شيت- حسين حالوي

   موسى علي شيتسيد ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

٢٧٣−""−١٧/
  اء صور قض- الطابق الرابع- ملك يوسف بعلبكي-  شارع مرج الواوي-باتوليه: مركزها

  :أهدافها

 العمل على رفع المستوى الثقافي واالجتماعي عبر القيام بندوات ومشاريع ثقافية واجتماعية .١

  القيام بمحاضرات تدريبية ونشاطات توعية في المجاالت التربوية .٢

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

 سوزان -  نعمه سامي عبود- إبراهيم محمود سعد-حسن محمد الحاج حسن :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   إيمان احمد طرابلسي-كامل أبو غيدا

  إبراهيم محمود سعد السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/٢٧٤−"א"−١٨
   قضاء المتن-  بلدية الشوير-  الساحة العامة-ضهور الشوير: مركزها



 13

  :أهدافها

 يقام في فصل الذي مهرجان عيد المغتربين السنوي إطارإحياء عيد المغتربين في ضهور الشوير ضمن  .١

 برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية لتأكيد الروابط الوثيقة بين لبنان الوطن ولبنان ١٩٦٢الصيف منذ 

 ار في إرجاء العالم بالتعاون مع كافة الوزارات واإلداراتاالنتش

 روابطهم العائلية إلحياء الجتذاب السياح وتكريم المغتربين أنواعهاتنظيم النشاطات والحفالت على شتى  .٢

 للبلدة ليكون نقطة لقاء بين اللبنانيين المقيمين واللبنانيين والثقافية بالوطن وتقاليدهم والتراث التقليدي

 مهاجرين إلبراز إنجازاتهمال

تنظيم وإقامة حفلة انتخاب ملكة جمال المغتربين في لبنان والخارج بالتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة  .٣

وبلدية الشوير وعين السنديانة والمنظمات والجمعيات المرخصة في لبنان والمهجر وإحياء حفالت ثقافية 

 األواصر بين أبناء الوطن ورفع مستوى المهرجان الحضاري وفنية تحتضن النشاطات التي من شأنها تشديد

 توخي بتنفيذ كامل البرنامج بشكل شعبي مجاني والسعي لتغطية النفقات برعايات ذات مستويات مرموقة دون

 الربح

   العمل حصراً تحت إشراف وتعليمات وإرشادات بلدية الشوير وعين السنديانة ووفقاً لتوجيهاتها اإللزامية .٤

  ن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أ

 عادل جميل - الكسندرا ميشال قيامه-  نعيم شفيق صوايا-ليلى فضل اهللا نصر :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 منى فريد - فوزي بطرس معلوف- خنيصر زينة نديم نصر- كريستين ايلي خنيصر- زياد نقوال مجاعص-مرهج

  بعقليني

  عادل جميل مرهج السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
/٢٧٥−” SARYאא"−١٩

   قضاء المتن-  ملك كابي وصبحي لحود- مستديرة الحايك-سن الفيل: مركزها

  :أهدافها

 ة لتوعية المجتمع على السالمة العامةالسعي مع المراجع المختص .١

 العمل على إعداد وتدريب خبراء في السالمة العامة .٢

  وصيانة حواجز الحماية على الطرقاتإنشاءالمساهمة في  .٣

  »Marking« وعالمات بإشاراتالمساهمة في تأهيل وتجهيز الطرقات  .٤
  ية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرع

 طالل - جورج انطانيوس حرب- روجيه ريمون الرامي-كابي سعيد لحود :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   اليصار نبيه عمار- ماجد عادل باز-  نضال اسكندر حسون- محمود كنج

  كابي سعيد لحود السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
א"−٢٠ /٢٧٦−"א

   الطابق الثالث- ملك ناجي صبراوي- سنتر دخل اهللا- حي الرمل- صور: مركزها

  :أهدافها
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العمل على رفع المستوى الثقافي واالجتماعي ألبناء المنطقة من الفقراء والمحتاجين واأليتام والمعوزين عبر  .١

  لهموية واأللبسة واألدويةالمساعدات الغذائية والترب تقديم

نشر الوعي االجتماعي وزرع المحبة األلفة اإلنسانية بين الجميع عبر إقامة حمالت توعية ودورات وندوات  .٢

 إرشادية اجتماعية وتوعية صحية والقيام بالنشاطات االجتماعية

 -طبية مختبر فحوصات -مستوصف صحي: السعي لبناء مركز ثابت في صور يكون مجهز ويحتوي على .٣

   سيارة خاصة لدفن الموتى-سيارة إسعاف

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

حازم . د-  منير محمود بدوي-  الياس ايليا توفيق بربور- عدنان علي دهيني :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  قاسم مصطفى اسطنبولي.  د- حسين خليل

  منير محمود بدوي السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
א−א"−٢١ /٢٧٧−"א

   قضاء صيدا-  ملك عصام أبو درويش- طريق الزهراني-المروانية: مركزها

  :أهدافها

ومؤسسات والتأكيد على لبنان السيد العربي المستقل العمل على ترسيح بنية الوطن اللبناني شعباً وأرضا  .١

 والديمقراطي

 نشر الثقافة الوطنية ال الطائفية، والسعي لتوطيد الروابط الخيرة بين جميع اللبنانيين .٢

القيام بنشر األفكار الساعية إلى تطوير النظام السياسي لتحقيق بناء دولة حديثة وديمقراطية مدنية، وعدالة  .٣

 ترام مبدأ سيادة القانون واستقالل القضاءاجتماعية، واح

 العمل على تحقيق إصالح إداري شامل لكافة اإلدارات والمؤسسات اللبنانية .٤

 والمختبرات الطبية تالمستوصفاالفضيلة واألخالق السامية وإقامة محاربة الفقر ومساعدة المعوزين ونشر  .٥

 وفقاً لألنظمة المرعية اإلجراء

ية والمتوسطة والثانوية وروضات األطفال ودور الحضانة وإنشاء معاهد لغة وأبحاث إقامة المدارس االبتدائ .٦

ولجان بيئية وكشفية وتتعاون مع جميع المؤسسات اإلنسانية والخيرية محلياً وخارجياً لتحقيق هذه األهداف 

  ونشر ثقافة وطنية رائدة

  مرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة ال

   سليم محمد ذيب-  عصام محمد أبو درويش-جوزيف ميالد يوسف متري :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  درويش  عصام محمد أبو  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
א"−٢٢ /٢٧٨−"א

   الطابق الخامس- ملك يموت- شارع ابن األثير-  المزرعة-بيروت: مركزها

  :أهدافها

  االجتماعية منها والتربوية والثقافية والصحية وسائر النشاطات وغيرهااإلنسانية الخدمات أنواعالقيام بكل  .١

 اإلسهام بإنشاء المدارس والمعاهد التربوية لكافة المراحل التعليمية .٢
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 التعاون بين أفراد المجتمع والوطن والمحافظة على وحدة العيش التاريخيةتوطيد األلفة والمحبة و .٣

المساهمة في تحسين األوضاع االجتماعية والصحية واإلنمائية في بيروت والمناطق كافة في مجال الخدمة  .٤

 العامة

 تقديم المساعدات العينية والمالية لمن هم بحاجة إليها .٥

 لتربوي واالجتماعيالعمل على رفع مستوى الفرد العلمي وا .٦

  ندوات ومحاضرات علمية وثقافيةإقامة .٧

  ومنح مدرسية أقساطتقديم  .٨

 ال تقوم الجمعية بأي عمل أو نشاط سياسي أو حزبي أو طائفي وال أي عمل أو نشاط يثير الحساسيات أو  .٩

  الحزازات

  عد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وب

 سامي وجيه - فؤاد محي الدين بعدراني-محمد ناصر محمود السوسي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 علي - ماهر إبراهيم عبال-  عمر عبد الكريم عيتاني- حسام محمد علي العشي- عمر صالح الدين الشريف-قليالت

   طالل محمد مختار البخاري- احمد محي الدين الغندور-امه الحص محمد أس-محمود الخضر مصباح عبداهللا قريطم

   السيد منير محمود بدوي:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  
א"−٢٣ א א /٢٧٩−"א

   الطابق الثالث-٢٣٨ قسم -٢ بلوك- سنتر موني مارينا-بيروت: مركزها

  :أهدافها

 نتدى اإلعجاز العلمي للقرآن والسنةإنشاء م .١

 إجراء البحوث حول اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ومناقشتها ونشرها .٢

إقامة المحاضرات واستقبال العلماء المحاضرين والمتخصصين، وتبادل الخبرات، واستضافة علماء  .٣

 متخصصين من المذاهب واألديان كافة

 دورية والكتب المتعلقة باإلعجازإصدار النشرات ال .٤

إنشاء المختبرات العلمية والمعارض وإعداد المصنفات، واألفالم الوثائقية المتعلقة بآخر البحوث العلمية  .٥

 واالكتشافات الحديثة

توعية المجتمع حول استمرار التحصيل العلمي والديني، والتوجيه نحو التسامح واأللفة واألمن االجتماعي  .٦

  عن المحاور والتيارات السياسيةطنية بعيداً عن التعصب والعنف واإلثارة والتحريض، وكذلكوالوحدة الو

 "اإلعجاز"إصدار مجلة دورية متخصصة  .٧

 إقامة دورات تثقيفية وحلقات دراسية حول اإلعجاز المذكور .٨

  تقديم العون والمساعدات في حقل التعليم للمناطق المختلفة .٩

  عاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أ

 -  العميد محمد فرشوخ- باسم العلي-غسان رعد. النقيب د- صالح سالم :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  نادر الغزال. د- مروان قباني.د

  خوفرش محمد عميد ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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א"−٢٤ /٢٨٠−"א
   الطابق الثاني- ٢٧ شقة - ملك دالل بسيوني- بناية التعمير-  حي رجال األربعين-صيدا: مركزها

  :أهدافها

العمل مع األطفال في مدينة صيدا من خالل تمكينهم من متابعة دراستهم ومساعدة األمهات في هذا المجال،  .١

  افية وبيئية لهم يعدها متطوعون من الشباب المدربوإقامة أنشطة ترفيهية، ثق

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

 محمد محمود - محمد علي وهبي- دالل محمد بسيوني-هال حسن العتيق :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   سهير القرصاني محمد القرصاني- ديانا علي السمره- محمد عباس السارجي-احمد الجابري

   السيد منير محمود بدوي:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/٢٨١−"−א"−٢٥
   قضاء صيدا- ملك زهرة زرقط- وسط البلدة-أنصارية: مركزها

  :أهدافها

والبيئية، وتشجيع الثقافة والمعرفة والمبدعين والمتفوقين علمياً وحرفياً وعلى رفع مستوى التوعية الصحية  .١

 كافة األراضي اللبنانية

في لبنان عامة، والجنوب بشكل خاص، ومساعدة ضحاياه "  اللوكيميا- سرطان الدم"تسليط الضوء على معاناة  .٢

 وذويهم

  مؤسسةالتعاون مع مختلف الجهات الرسمية والمدنية لتحقيق أهداف ال .٣

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

 رانية - حيدر حبيب مكي. د- عبداهللا احمد فرحات- يوسف صالح شحاذي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  ن فقيه جيهان حس- علي حيدر خليفه-  سامي شاهين ياسين- حسين فرحات

   السيد سامي شاهين ياسين:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٢٦ א /٢٨٢−"א
   قضاء حاصبيا-  الطابق األرضي-  ملك درويش محمد السعدي- حارة السالله-شبعا: مركزها

  :أهدافها

 يداً واحدة لما فيه الخير واإلصالح والسعي لتثقيف أبنائها التعاون والمحبة بين أبناء العائلة ودفعهم للعمل .١

  ورفع مستواهم الثقافي والعلمي واألدبي واالجتماعي والصحي

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

 عصام -  يوسف محمد السعدي- سميح إبراهيم السعدي-مد السعديياسين مح :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   درويش محمد السعدي- محمد محي الدين السعدي-  سعد الدين يوسف السعدي- خالد السعدي

  سعد الدين يوسف السعدي السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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א"−٢٧ א א /٢٨٣−"א
   قضاء المتن- ملك سعيد إبراهيم-  بناية صالومي-  قرب محطة داالس- شارع السالف-الدكوانة: مركزها

  :أهدافها

  بلدة انان في جميع المجاالت الثقافية واالجتماعيةإنماء .١

 األهالي بعضهم لبعض على العيش بكرامة ومحبةمعاونة  .٢

  إحياء التواصل بين المغتربين والمقيمين .٣

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

 سعيد حبيب -  بشاره سعيد اسكندر-  بسام سمعان مخيبر-سليم أمين الخوري :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  سكندر شاكر شوقي أنيس ا-  كميل مخيبر سمعان -  انطوان اسكندر سعيد اسكندر-إبراهيم

   السيد سعد الدين يوسف السعدي:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

٢٨٤−""−٢٨/
   قضاء بعبدا- ملك عبداهللا زعرور- سنتر زعرور- طريق المطار-الغبيري: مركزها

  :أهدافها

 نشاطات ميدانية تشمل فحوصات سريرية امةإقالعمل على نشر التوعية الطبية والتقديمات الصحية من خالل  .١

  المؤسسات الصحية المالئمة لحاالتهمإلى وتقديم األدوية والعالجات المناسبة وتوجيه المرضى مخبريةو

السعي مع المراجع المختصة إلنشاء المستوصفات الثابتة والمتنقلة في القرى والبلدات النائية، والقيام بحمالت  .٢

 ت متعددةتوعية ميدانية في مجاال

العمل على تنمية الوعي الثقافي واالجتماعي واإلرشاد الصحي والوعي البيئي عبر إقامة الندوات ونشر  .٣

 الكتيبات التي تتناول هذه المواضيع خالل الحمالت المشار إليها آنفا

امة ندوات  اآليل إلى رفع المستوى الثقافي واالجتماعي والتربوي عبر إق والمهنياألكاديميتشجيع التعليم  .٤

تثقيفية وعلمية والعمل على إنشاء مكتبات عامة وقاعات محاضرات وغيرها وتقديم مساعدات مادية وعينية 

  من منح مدرسية وجامعية للطالب المتفوقين

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

 علي جميل - احمد كامل حطيط-محمد حسين حيدر. د-طالل حسن حمود.د :السيدات/مؤسسات السادةال/المؤسسون

 -  محمد عبد األمير خشاب- هناء علي عياش-علي رحاب رعد. د- علي موسى حمود-حسنين علي عساف. د- يونس

  محمد قاسم حجازي

  دكتور طالل حسن حمود ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/٢٨٥−"א"−٢٩
   قضاء بعبدا-  ملك حسن خليل-  شارع راغب عالمة-الغبيري: مركزها

  : أهدافها

 توثيق روابط المحبة والتعاون والخير بين أعضائها بشتى الوسائل .١
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 القيام باألعمال وتقديم المساعدات لمن هم بحاجة مادية كانت أو معنوية .٢

 األمومة وتنظيم األسرة والشيخوخةرعاية مشاريع الطفولة و .٣

 تنمية النشاطات االجتماعية والثقافية والفنية .٤

 تنفيذ مشاريع اجتماعية وإنمائية لصالح الجمعية .٥

  المؤسسات التربوية والصحية والمهنية واالجتماعية والثقافيةإقامةالمساهمة في  .٦

 تشجيع وتنشيط السياحة بالتعاون مع الجهات المعنية .٧

   الفن اللبناني بجميع حقوقهوإنماءات لتنشيط ودعم  مهرجانإقامة .٨

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

 سامر محمد - علي فايز رحال- وفاء حسن خليل- سامية حيدر صالح :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   اشرف عبد الحسين كلش-  ايمن بدري زعيتر- ربيع حسين عبداهللا- ابو غيدا ثناء رضى - عاصي

   السيدة سامية حيدر صالح:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٣٠ א /٢٨٦−"א
   قضاء المتن- بناية بو عبود- رون بوان الحايك-الدكوانة: مركزها

  :أهدافها

إلى متابعة تطور االقتصاد واإلطالع على المعلومات مباشرة من القطاعات المنتسبة إليه " التجمع"هدف ي .١

واتخاذ المواقف اإلصالحية المبنية على التحليل العلمي بغية حفز النمو االقتصادي وتخفيف درجات 

 المخاطرة المرتبطة بعمليات التمويل واالستثمار في لبنان

 لإلصالح االقتصادي تكون عملية ومبنية على العلم وذلك لجميع النواحي المتعلقة وضع مشاريع متكاملة .٢

 باالقتصاد

 إدارة شؤونها فقط، بل لكي تساهم من خالل تطوير عمل الهيئات لكي ال يقتصر عمل تلك الهيئات على .٣

  قتصاد الوطنيبالشخصيات التي تنتمي إليها بوضع وإقرار مشاريع إصالحات اقتصادية لمصلحة اال" التجمع“

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

 هاني -  نصر الياس أبي نصر- جورج عيسى جزرا- سركيس قره بت ايانيان :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 ج بيير جور-  فواز سالم كباره-  طانوس رشيد توما-ليشوعي ايلي اسعد ا- جورج بولص ابو جودة- حسن النصولي

 - مأمون واصف عدره-  فكتور نعمه خوري-  عقل محروس كيروز-  عاطف وفيق إدريس-  جون جبر مفرج-األشقر

   محمد محمود سنو- وضاح محمد فخري- محمد راشد صبري بك حمادة-موسى سليمان فريجي

   سالم كبارهاألستاذ فواز :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א" −٣١  א א א א −"א−א
٢٨٨/

   قضاء بعبدا-  ملك راهبات القلبين األقدسين-  شارع اديب الشدياق-الحدث: مركزها

  :أهدافها
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 جمع شمل القدامى .١

قدامى والمدرسة من ناحية وبين القدامى والمجتمع من ناحية  خلق روح تعاونية اجتماعية بين الإلىالسعي  .٢

 أخرى

 التعاون مع كافة جمعيات القدامى في لبنان وخاصة قدامى مدارس راهبات القلبين االقدسين في لبنان .٣

  المشاركة في كافة النشاطات الثقافية واالجتماعية والترفيهية .٤

  ن واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقواني

 ماريان -  جوزيان منير سالمه-  دومينيك نقوال الصايغ- ريتا توفيق أبي صالح :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ريتا حبيب الطويل- نيكول سامي نصراهللا- نيكول يوسف مبارك-سعد واكد

   ية ريتا توفيق أبي صالحمحام ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/٢٨٩−"א"−٣٢
   قضاء بعبدا-  ملك رائد بركه- الشارع العام-العبادية: مركزها

  :أهدافها

 تفعيل الروابط العائلية بين أفراد عائلة آل بركة في لبنان والمهجر .١

 ة آل بركةتقديم المساعدات المادية واالجتماعية إلى أفراد عائل .٢

  إقامة ندوات ثقافية وفكرية ونشاطات ترفيهية يشارك فيها أفراد العائلة .٣

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

 -  رائد نعيم بركه-بركه يوسف فريد - ريدان انيس بركه-نبيل نعيم بركه :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  زاهي نجيب بركة

   السيد رائد نعيم بركه:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
  

 ٢٠٠٥تعديل للعلم والخبر شهر تشرين األول  •
  

«:א٧/١٠/٢٠٠٣،/١٥٢א/٢٥٥א −١
א− »א

א−« المسماة غاية الجمعيةو  اسمعدل أد /٢٥٥المجازة بموجب العلم والخبر رقم » א

  ٢٠٠٣/ ٧/١٠تاريخ 

  : وأصبح على النحو التالي

  : اسمها

  »لجنة مهرجانات عنجر الدولية «

  :بدالً من

   » بوابة الشرق-  عنجرجمعية«
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   :غايتها

وقع األثري فيها المدرج على الئحة العمل على تأكيد األهمية التراثية العربية لمدينة عنجر والم -

 التراث العالمي

 سياحة الثقافية في المنطقةلالعمل على تنشيط السياحة وا -

 اقامة مهرجانات فنية وادبية -

 التبادل الثقافي مع مختلف بلدان العالم -

 اقامة معارض فنية -

 اقامة دورات تدريبية حرفية -

   المحلية واالقليمية والدوليةالمشاركة والتعاون والتوأمة مع الهيئات واالدارات -

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

  

  :بدالً من

  العمل على تأكيد الهوية التراثية العربية لمدينة عنجر المندرجة على الئحة التراث العالمي -

 ياحة الثقافية في المنطقةالعمل على تنشيط السياحة والس -

 اقامة مهرجانات فنية وادبية -

 التبادل الثقافي مع مختلف بلدان العالم -

 رض فنيةااقامة مع -

 اقامة دورات تدريبية حرفية -

 المشاركة والتعاون والتوأمة مع الهيئات واالدارات المحلية واالقليمية والدولية -

  ن واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقواني
  
«:א٢٥/١١/١٩٨٦،/٢٩٢א/٢٦٥א −٢

א א »א
א«غاية الجمعية المسماة ت عدل א / ٢٥/١١تاريخ أد /٢٩٢ المجازة بموجب العلم والخبر رقم» א

١٩٨٦  

  : على النحو التاليت وأصبح

  :غايتها

  العمل على خدمة المنطقة وتوابعها اجتماعياً وتربوياً وثقافياً وصحياً -

 مساعدة المحتاجين والمعوزين وتقديم الخدمات الالزمة لهم -

 )تزيين مكياج(رفع مستوى الفتيات واقامة دورات تخصصية وتوعية وتنمية لهن  -

  وتدريس فن الخياطة واشغال يدوية والتريكو والكومبيوتر ومحو األمية وخالفهاتعليم -

العمل على مساعدة االيتام ورفع مستواهم المعيشي والسعي اليجاد ميتم ومأوى يحتضنهم ويوفر  -

  الرعاية المناسبة لهم ورعاية اللقطاء ومتابعة شؤونهم وحضانتهم

   للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً
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  :بدالً من

  العمل على خدمة المنطقة وتوابعها -

 مساعدة المحتاجين والمعوزين -

 رفع مستوى الفتيات -

 تعليم وتدريس فن الخياطة واشغال يدوية والتريكو -
 

«:א٢٤/٣/١٩٣٧،/٧٨٢א/٦٦٢א−٣
«  

  ١٩٧٣/ ٢٤/٣تاريخ أد /٧٨٢المجازة بموجب العلم والخبر رقم » « الجمعية المسماة ومركز  اسمعدل

  : وأصبح على النحو التالي

  » جامعة بني ضو«: اسمها

  :بدالً من

  »جمعية بني ضو«  

 :غايتها

  عياً، معنوياً ومادياًرفع شأن العائلة وطنياً، اجتما -

 لم شملها وجمع فروعها ونشر تراثها -

 أبنائهاتوثيق روابط التعاون والتعاضد بين  -

  :بدالً من

  وأدبيارفع مستوى العائلة أخالقياً  -

  :مركزها

   الطابق االول- سنتر شاوول- شارع بيروت هول-سن الفيل

  :بدالً من

  بيروت

  
   أجنبيةترخيص جمعيات •
  

"א،/٢٦١א−١ "א:
   قضاء بعبدا- الطابق الرابع- ال فساد-  مكتب الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية- بناية بعقليني-عين الرمانة: مركزها

  : أهدافها

  »برلمانيون عرب ضد الفساد  «

 الى جمع البرلمانيين وغيرهم في بوتقة واحدة لمكافحة الفساد وتعزيز يأساس    منظمة ال تتوخى الربح وتهدف بشكل 

  الشفافية والمحاسبة من اجل ضمان اعلى مستويات النزاهة في المعامالت العامة

  :تختص المنظمة بالنشاطات التالية
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ة  المعايير الخاصة بالسلوك واآليلإنشاء الوطنية من اجل اإلقليميةالعمل والتعاون مع الفروع  -

 الى تعزيز الشفافية والمحاسبة والحكم الجيد

 تعزيز حكم القانون ومحاسبة مؤسسات الدولة -

تطوير قدرات البرلمانات والبرلمانيين من اجل االشراف على أنشطة الحكومات والمؤسسات  -

 العامة األخرى وبالتالي محاسبتها بشكل أفضل

  مختلف اعضائهاتشجيع وتسهيل تبادل المعلومات والمعارف والتجارب بين -

 تقاسم المعلومات حول الدروس والممارسات الفضلى ذات الصلة بتدابير مكافحة الفساد -

تشجيع البرلمانات والبرلمانيين على وضع سن التشريعات الهادفة الى تعزيز الحكم الجيد  -

 والشفافية والمساءلة

عي العام حول مسألة الفساد  مع الفساد وزيادة الوتعزيز التدابير الرامية الى التعاطي بفعالية -

 على جميع مستويات المجتمع

 توعية البرلمانيين وصانعي السياسات على وجود الفساد وطبيعته ووسائل مكافحته -

الدعوة الى ادماج تدابير مكافحة الفساد في جميع برامج الحكومات واعمالها بهدف االرتقاء  -

 فعالية مع الفسادبقدرات المؤسسات الوطنية واالقليمية على التعاطي ب

 مكافحة الفساد بما العمل مع الهيئات الوطنية واالقليمية في مجال حشد الموارد الالزمة لبرامج -

  :في ذلك

 دعم أنشطة منظمات مماثلة واقليمية أخرى .١

تقاسم المعلومات من خالل استخدام مواقع االنترنت والبريد االلكتروني  .٢

 ووسائل أخرى

 لفساد على المستويات الوطنية واالقليميةرعاية ورشات عمل لمكافحة ا .٣

االتصال والعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات البرلمانية  .٤

والمجتمع األهلي ومنظمات أخرى في مختلف المواضيع الرامية الى 

 تعزيز الحكم الجيد والشفافية والمساءلة

 اجراء ابحاث ونشر معلومات حول الممارسات الفضلى .٥

 لقضايا ذات الصلة باألعضاء تأييداً الهداف المنظمة واغراضهاالترويج ل .٦

 دعم وتعزيز تحقيق أي من هذه إطار األخرى الثانوية أو التي تصب في األعمالالقيام بمختلف  -

سواء وطنية أو اقليمية (المواضيع بما فيها القدرة على جمع االموال من مصادر عامة أو خاصة 

 )أو دولية

 - سلطان حزام العتواني-عزمي الشعيبي. د- حسام بدراوي- فاطمة بالمودين :السيدات/ السادةالمؤسسات/المؤسسون

   غسان مخيبر- اسماعيل الشطي. د- عثمان علي صالح كوادي-علي احمد عبداهللا.  د- محمد فالح-ممدوح العبادي

  غسان مخيبر السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  سحب العلم والخبر •
א٨١٢٠٣/٧/٢٠٠٢א١٥٧٤٦-١ א א
א«:א  »אא

 المتعلق بالحظر على ٩/١٠/١٩٦٢ تاريخ ١٠٨٣٠بناًء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 

  ،  ...ابها جرائمالعمل إنشاء جمعية حلت الرتك

 المعطى ٩/٧/١٩٥٥ تاريخ ٢٨٠٩ القاضي بسحب العلم رقم ٣/٧/٢٠٠٢ تاريخ ٨١٢٠بناًء على المرسوم رقم 

  א:»الجمعية الخيرية للروم الكاثوليك للرجال«: بتأسيس

سوم رقم  القاضي بإلغاء المر١٤/١٠/٢٠٠٤ تاريخ ٢٠٠٥- ٢٩/٢٠٠٤قرار مجلس شورى الدولة رقم بناء على 

    ٣/٧/٢٠٠٢ تاريخ ٨١٢٠

  الداخلية والبلدياتير وزبناء على اقتراح 

  ١٠/١١/٢٠٠٥وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 

  :المادة األولى

 المعطى ٩/٧/١٩٥٥ تاريخ ٢٨٠٩ القاضي بسحب العلم والخبر رقم ٣/٧/٢٠٠٢ تاريخ ٨١٢٠ألغي المرسوم رقم 

مركزها طرابلس وتستمر هذه الجمعية بممارسة نشاطها واالحتفاظ " لخيرية للروم الكاثوليك للرجالالجمعية ا"بتأسيس 

   نظامها األساسي ونظامها الداخلي للسبب المبين أعالهألحكامبممتلكاتها وفقاً 

  ↑ أعلى الصفحة

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  
  
  



 24

  
  .CRTD-Aمجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي بشكل دوري عن االلكترونيةتصدر 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

 االلكتروني فارغ من البريد الكتروني بريد إرسال  في هذه النشرة الرجاءك/ تسجيلكإلغاء تريد ت/أذا كنت

   الى" التسجيلالغاء“بعبارة معنون  النشرة اليه مع ك/الذي 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 األخطـاء تحـصل بعـض    طلباتالرجاء قبول أعتذارنا الشديد في حال لم يتم تلبية        (

 )األحيان
  

  الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات

  مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي 

  ١المتحف الوطني، خلف شركة الفولفو، بناية كريم سالمة، طشارع : العنوان

   لبنان–بيروت ١٦٥٣٠٢. ب.ص

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

  info@crtd.org: بريد إلكتروني

  
  

 
  


