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 برامج حكومية ومساعدات دولية

א •  ٨א
ترميم وتجهيز جميع صفوف مدرسة شنبور التابع للجمعية مـن     :  جمعية المساعدات االجتماعية في طرابلس والشمال      -

  الروضات وحتى نهاية المرحلة االساسية 

  معية تأهيل وتجهيز القسم االكاديمي والتعليمي في مدرسة التمريض في كفرحتى التابع للج:  جمعية نساء جبل عامل-

  انشاء مركز الخدمات الصحية الشاملة في جبيل:  جبيل- جمعية اصدقاء بيبلوس-

  تأهيل وتجهيز مركز الجمعية :  جمعية اللقاء االنساني الخيري في منطقة باب التبانة-

تأهيل كامل لمبنى مدرسة روضة براعم الفيحاء في منطقة ابي سمرا وتجهيـز الـصفوف               :  رابطة امهات طرابلس   -

  قاعات كاملة وتوفير الوسائل التربوية الالزمة وال

تأهيل المركز وتجهيزه بكامل المعدات الطبية الالزمة، سيضم المركز عيـادات           :  مركز الرعاية الصحي في الباروك     -

  متخصصة لالسنان واالمراض النسائية واالطفال والعيون وقسما لالشعة ومختبرا متطورا وقسما للتصوير الصوتي

الصحي في المية ومية التابع لمطرانية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك باالشـتراك مـع وزارة الـشؤون                   المركز   -

  تأهيل وتجهيز المركز بمعدات طبية حديثة: االجتماعية

  تأهيل قاعة خاصة القامة النشاطات الفكرية والثقافية واحياء المناسبات االجتماعية في البلدة:  زغرتا- بلدة علما-

  

א • א  א
 كلية الزراعـة قيمتهـا      - الجامعة اللبنانية  -قدمت جامعة هامبولدت في ألمانيا هبة مالية لوزارة التربية والتعليم العالي          

   دوالر اميركي النشاء ثالثة مراكز ابحاث زراعية في اطار مشروع تحديث كلية الزراعة٧٣٥٠٠٠٠

  

א •  אא
   ألف دوالر اميركي لدعم صندوق المنح في الجامعة٥١٨: الجامعة اللبنانية االميركية

  

  א •
 ألف دوالر اميركي لتمويل مشروع ترميم قاعة كبرى لالجتماعات في منطقـة عـين               ٦٦: الجمعية المسيحية للشابات  

 المريسة

  

אא • אא א
 في لبنان باتريـك رينـو،       األوروبية جان اوغاسبيان، ورئيس بعثة المفوضية       اإلداريةوقع وزير الدولة لشؤون التنمية      

جتمـع المـدني    الذي يندرج تحت عنوان دعـم الم    أفكار للمرحلة الثانية من برنامج      األوروبياتفاقية تمويل مع االتحاد     
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ويأتي التمويل على شكل هبـة مـن االتحـاد          . اللبناني في سبيل اقرار الحقوق المدنية والسياسية وتعزيز دولة القانون         

االوروبي تبلغ قيمتها ثالثة ماليين يورو، علما ان المرحلة االولى من برنامج افكار كانت بقيمة مليون يورو، وسيسمح                  

  . بها المنظمات غير الحكومية في المجتمع اللبنانيبتمويل مبادرات تقوم" ٢افكار "

وقد دعا الطرفان المنظمات غير الحكومية الى المبادرة وتقديم المشاريع التي تراعي دفتر الشروط وتصب في 

  .المجاالت المحددة فيه، على ان تتم عملية االختيار على قواعد علمية وشفافة
 

א • אא
٢٨

 مليـون يـورو،     ٤,٢ بلدة بقيمة    ٢٨وقع رئيس مجلس االنماء واالعمار المهندس الفضل شلق، مذكرة تفاهم مع مملثي             

لتنفيذ مشاريع تنموية من خالل صندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية الممول من االتحاد االوروبي والتابع لمجلـس                

  . االنماء واالعمار

 جيبا للفقر شكلت    ٨٠حددت دراسة االستراتيجية من اجل التنمية االجتماعية في لبنان التي مولها االتحاد االوروبي ان               

وقد جرى تنفيـذ المـشروع علـى        . محور اهتمام صندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية في المناطق االكثر حرمانا         

 قـريتين واسـتتبعت     ٢٠٠٣وجرت اختبارات نموذجية، شملت خالل عام       . ة المرتقبة مراحل، للتأكد من جدوى الخطو    

حضت النتائج االيجابية التي اسفرت عنهـا هـذه         .  تجمعات للبلديات والقرى   ٤ بتدخل لمصحلة    ٢٠٠٥ -٢٠٠٤عامي  

ج عـروض لتنفيـذ     العمليات النوذجية صندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية واالتحاد االوروبي على اطالق استدرا          

، وادت العملية حتى االن الى توقيع       ٥١ ملفا من اصل     ١٤وقد تم اختيار    . مشاريع لبلديات وقرى جيوب الفقر المقترحة     

  . ماليين يورو٤,٢ بلدية وقرية بقيمة اجمالية مقدارها ٢٨التزامات جديدة مع 

في قضاء بعبدا، تجمع بلدات البستان، الزلوطيـة        صبرا وشاتيال   : وقد قعت مذكرات التفاهم مع البلدات والمناطق االتية       

الضهيرة الجبين وام التوت ومروحين في قضاء صور، منطقة الميناء القديمة في قضاء طرابلس، عرسال والخضر في                 

قضاء بعلبك، المحمرة، دنبو، الكواشرة، تجمع بلدات أكروم وكفرتون ومراح الخوخ وسهلة، تجمع بلدتي قشلق والغزيلة                

ء عكار، اضافة الى تجمع بلدات لوبية وخزير والقنيطرة في قضاء صيدا الزهراني، وتجمـع بلـدتي تـولين                   في قضا 

  .  المجيدية وحلتا في قضاء حاصبيا وبلدة عدشيت في النبطيـة          -وعدشيت القصير في مرجعيون، وتجمع بلدتي الماري      

  

א • א١٤,٢אא
وقع وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية جان أوغاسبيان بحضور رئيس بعثة االتحاد االوروبي في لبنان باتريك رينو،                 

 بلدية لتنفيذ مشاريع في مجال ادارة النفايات الصلبة الممولة بهبة من المفوضية االوروبية والبالغة قيمتها                ١٢عقودا مع   

مشاريع جديدة لسبع بلديات اضافة الى البلديات الخمس التي تـم اختيارهـا ضـمن       وشمل االتفاق   .  مليون يورو  ١٤,٢

. المرحلة االولى كمشاريع في طور االعداد والتي تحولت بعد انجاز دراسة تقييم االثر البيئي الى مشاريع جاهزة للتنفيذ                 

 بلدية لبنانية، موزعة على معظم      ١٩٨ج  يبلغ مجموع عدد البلديات التي ستستفيد من المرحلة االولى والثانية من البرنام           

وبتوقيع هذه االتفاقات يبدأ تنفيذ مشاريع المرحلة الثانية من البرنامج الذي يهدف الى دعـم قـدرات                 . االراضي اللبنانية 

ية البلديات واعضاء المجالس البلدية ال سيما لناحية تصميم ووضع مشاريع قيد التنفيذ وتعزيز المشاركة في التنمية المحل                

  . بشكل فعال
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وكانت قد دعيت البلديات واتحادات البلديات لتقديم مسودات مشاريع بالتعاون مع فريق عمل متخـصص فـي مكتـب                   

الوزارة، ومن ثم جرى تقييم تقني واداري ومالي للمسودات المقدمة حسب معايير محددة واعداد المواصـفات الفنيـة،                  

معات بلديات التي اثبتت مشاريعها بانها ذات جدوى من النواحي المشار           وقعت العقود مع بلديات واتحادات بلديات وتج      

اليها سابقا، كما ان كل عقد يحدد نوعية الهبة وشروط تنفيذها ويشرف مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية على                   

  .التنفيذ من خالل شركة متخصصة في مجال ادارة النفايات الصلبة

  

  

سات مجلس الوزراءرصد للقوانين ولبنود جل  

א− •
 إلنشاء حدائق عامة في منطقة ١٧/٤/١٩٧٣ تاريخ ٥٤٥٢الموافقة على مشروع مرسوم تجديد تصديق المرسوم رقم 

  )١/٣/٢٠٠٦/جلسة(قضاء عاليه/صوفر العقارية
 

א− •
 - يعية في جامعة نيويورك مركز الدراسات التشر-دولية اتفاق تفاهم بين لبنان والوكالة األميركية للتنمية الالموافقة على

 )١/٣/٢٠٠٦/جلسة ( معالجة مشكلة تلوثالباني على

  

• −
 مشروع قانون إلنشاء محمية طبيعية في جبل الريحان، على أن يتضمن نصاً يحفظ حقوق المالكين الموافقة على

  )٩/٣/٢٠٠٦جلسة  (هاالمجاورين أو يعوض المس بملكيتهم أو الحد من

  

 א−– •
 المتعلق بقبول هبة نقدية ٢١/١١/٢٠٠١ تاريخ ٦٧٦٩الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم رقم 

مقدمة من الصندوق المتعدد الطرف في إطار المرحلة الثانية لمشروع بدائل استخدام غاز الميثيل برومايد وذلك لجهة 

 )١٦/٣/٢٠٠٦جلسة (يمة هذه الهبةخفض ق
 

• −
 من دفع غرامة تسوية أوضاعهم لدى األمن ١٩٦٧ لبنان عام إلىعلى استثناء الفلسطينيين الذين وفدوا طلب الموافقة 

  )٩/٣/٢٠٠٦جلسة  (العام
 

א− •  −א
الجتماعية استخدام بعض االختصاصيين في المركز النموذجي للمعوقين التابع الموافقة على طلب وزارة الشؤون ا

 )١٦/٣/٢٠٠٦جلسة (للوزارة 
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• −
استثناء غير اللبنانيين الموقوفين أو المحتجزين بسبب عدم  قانونية إقامتهم من دفع رسوم اإلقامة والغرامة الموافقة على 

 يوماً على توقيفهم أو احتجازهم دون تسوية أوضاعهم وترحيلهم على أن تقوم وزارة ١٥ انقضاء المتوجبة في حال

 )٩/٣/٢٠٠٦جلسة ( الداخلية والبلديات بترحيلهم بعد انقضاء هذه المهلة

  

 −א •
ون لزوم تغطية بعض نفقات الموافقة على طلب وزارة الشباب والرياضة إعطاء مساهمة مالية لجمعية بيروت مارات

 )٩/٣/٢٠٠٦جلسة (تنظيم سباق ماراتون بيروت الدولي من اعتمادات الوزارة 

  

 א−א •
  )٩/٣/٢٠٠٦جلسة (  ١/١/٢٠٠٦ من تاريخ ٢٠٠٦الموافقة على تجديد اتفاقيات المساهمة للرعاية االجتماعية لسنة 

 

  ٢٠٠٦ آذار  علم وخبر شهر

א"−١ /٥٢−"א
   بناية صائغ- ملك الحسيني- حي الرمل- صور: مركزها

  : أهدافها

العمل على القيام بكافة النشاطات الثقافية من ندوات ومهرجانات وأمسيات ومعارض وحلقات بحث  .١

  ) الخ-رية فك- مؤتمرات-  بيئية- صحية- تربوية- اجتماعية(وحوار ذات مواضيع متنوعة

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

عبد الحسين .  د-  أديب محمد شقير- جبران إيليا مالك-غسان وهبه فران. د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   السيد يوسف شرف الدين

  غسان وهبه فراندكتور  ال:حكومةممثل الجمعية تجاه ال

  

א"−٢ /٥٣−"א
   قضاء الشوف-  ملك الجمعية-  دار البلدة-الورهانية: مركزها

  : أهدافها

إدارة وتنظيم النشاطات الثقافية واالجتماعية والفنية وكل أشكال النشاطات ذي الصفة الغير  .١

 داب واألخالق العامةسياسية والتي ال تتعارض مع اآل

توعية الناس وشد أزر التضامن بينهم، وجعل دار البلدة مركزاً حاضناً وداعماً ألواصر  .٢

 التضامن والمحبة والتواصل بين أهالي البلدة
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 تأطير الشباب  والفتيان في أعمال اجتماعية وثقافية تنمي مواهبهم وقدراتهم الفكرية .٣

افياً واجتماعياً وعلى كافة أوجه النفع العام التي قد تعود العمل وبشكل عام على تطوير البلدة ثق .٤

  على البلدة

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

 عصام -ساف احمد سليمان ع- عادل سليم غانم- الشيخ رامز خليل غانم :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 الشيخ يوسف - الشيخ وجيه حليم غانم- يوسف مسعود غانم-  أكرم عارف غانم- رضوان سلمان غانم- حسيب غانم

   حكمات فهد غانم-  عماد يوسف غانم- غسان سعيد غانم- حميد فضل اهللا غانم- أيوب ملحم غانم- سليم غانم

  يوسف مسعود غانمسيد  ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א("−٣ /٥٤−")א
   عيادة الدكتور جاك اميل مخباط- ملك مخباط- MTV بناية -  شارع فسوح- األشرفية-بيروت: مركزها

  : أهدافها

 تنظيم حمالت التوعية والوقاية .١

 تشجيع األبحاث العلمية في هذا المجال .٢

 دعم حمالت المسح لتحديد المصابين .٣

 تنظيم وتنفيذ ودعم المحاضرات والندوات في هذا المجال .٤

  دعم المصابين الطبي والنفسي  .٥

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

 -  وديع جان نجا-يل مخباط جاك ام- عالء إحسان شراره- نادي يوسف شعيا :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ندى لويس مرعي

  نادي يوسف شعيا  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٤ א /٥٥−"א
  بيروت: مركزها

  : أهدافها

  :تهدف الجمعية إلى تحقيق ما يلي

ين من أصل لبناني، العاملين خارج لبنان في مؤسسات إقامة الروابط بين المصرفيين اللبنانيين أو المتحدر .١

مالية ومصرفية، وتنسيق الجهود وتحقيق التعاون والتكامل بينهم وبين مصرفي لبنان وقطاعه المصرفي 

 والمالي، من أجل تفعيل وتطوير المصالح المشتركة

 مصالح أعضاء نسج شبكة عالقات بين أصحاب المهن المصرفية في لبنان والخارج تهدف إلى خدمة .٢

 الجمعية وتعزيز موقع لبنان كمركز مالي إقليمي 

دعم قدرات المصرفيين اللبنانيين أو المتحدرين من أصل لبناني العاملين في الخارج، واعطائهم عمقاً  .٣

استراتيجياً من خالل التواصل فيما بينهم ومع زمالئهم في الوطن، والبناء على نجاحهم في أعمالهم، وعلى 

  المحققة للقطاع المصرفي اللبناني، لتعزيز سمعة المصرفيين اللبنانيين في كافة أقطار العالمالنجاحات
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إبراز التزام األعضاء بالقواعد المصرفية الدولية ومكافحة تبييض األموال وقواعد الحكم الرشيد في  .٤

 المؤسسات، والسعي إلى نشر ثقافة حسن األداء في المصارف والمؤسسات المالية

  المصرفيين المتميزين من أصل لبناني في العالمتكريم .٥

دعم برامج التعاون بين الجمعية وجمعية المصارف في لبنان واتحاد مستخدمي المصارف في لبنان  .٦

 والجمعيات المصرفية في بالد االغتراب

 إنشاء مركز توثيق يتناول انتشار المصرفيين من أصل لبنان في العالم .٧

وير التعاون من خالل عقد مؤتمرات وتنظيم زيارات دراسية واستضافة ندوات تبادل الوفود والبعثات وتط .٨

 متخصصة

  العمل في كل ما من شأنه تحقيق أهداف الجمعية .٩

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

 -  بول ميشال روفايل-تنال محمد صباح.  د- جوزف ميشال مخايل طربيه. د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   جورج انطون جدعون عشي-  ميشال مكرم ميشال زكور-عدنان وفيق القصار

  جوزف ميشال طربيه الدكتور :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٥ א /٥٦−"א
   ملك منى محمد طه الصابونجي- حي المعرض-لسطراب: مركزها

  : أهدافها

 :تعمل الجمعية على االهتمام بالشؤون الثقافية واالجتماعية المختلفة، ويمكن تلخيص أهدافها بالنقاط األساسية التالية

ل العمل على تنمية الفرد ورفع مستواه االجتماعي والفكري، وتعزيز المهارات الفردية من خالل تقديم أفض .١

االستشارات االسالمية والخدمات كماً ونوعاً وخاصة باالقتداء بتعاليم القرآن الكريم للوصول بالجمعية الى أن 

 تكون الوسيلة الفضلى في تقويم الرسالة المعرفية والفكرية

س نشر الثقافة العامة بين النشء عبر إقامة المحاضرات والندوات الثقافية ومحو األمية وذلك من خالل تأسي .٢

 معاهد ومراكز مهمتها توجيه وصقل مهارات ومواهب العاملين في المجاالت اإلنسانية المختلفة

القيام بدورات صيفية وتأمين الكتب المدرسية للناشئة وتقديم ما يلزم من مساعدات ومنح تعليمية والعمل على  .٣

 إعداد برامج توعية لألسرة ولألمهات بشكل خاص

  ثقافية واجتماعية تنسجم مع هوية وأهداف الجمعيةالسعي إلصدار نشرات توجيهية .٤

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

 الشيخ رامي احمد راسم -المفتي الشيخ محمد طه عبد الكريم عزت صابونجي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ناجي محمد بك المرعبي-  فرح رشيد حبلص- الشيخ الدكتور عبد المنعم طوعي بشناتي-الفري

  الشيخ رامي احمد راسم الفري :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
 

א"−٦ /٥٧−"א
   ملك عبيد- شارع حديقة الحالب-  أبي سمراء- طرابلس:مركزها

  : أهدافها
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 ع ثقافياً وتربوياً وبيئياً وصحياًتوعية المجتم .١

إنشاء مدارس تعليمية لمراحل الروضة واالبتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي لألقسام المدني والمهني  .٢

 والشرعي بالتعاون مع أهل الخبرة واالختصاص

 يه لهم رعاية األيتام والمعوقين والعجزة وتنمية قدراتهم واالهتمام بهم عبر إقامة مركز تشغيل وتوج .٣

 تعزيز الروابط بين جميع المنتسبين إليها وتنمية قدراتهم العملية ورفع المستوى األدبي والثقافي لهم  .٤

 إقامة الدورات التعليمية والتثقيفية وتنظيم الندوات والمحاضرات الالزمة المتعلقة بتحقيق أهداف الجمعية .٥

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

 اسامة - محمد ماهر احمد الرفاعي- وسام رشيد كباره-راشد حسن بشتاتي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   رشاد عبد الرحمن السودا-علي غالب حسين أغا

  رشيد كبارهوسام  السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
 

/٥٨−"אא"−٧
   الطابق األرضي-  منطقة زيتون طرابلس- شارع الجديد-  القبة-طرابلس: مركزها

  : أهدافها

 السعي إليجاد  السبل الكفيلة لرفع المستوى الثقافي واالجتماعي .١

 العمل على تقوية العالقات االجتماعية وأواصر العالقة بين أبناء المنطقة .٢

نسانية الراقية بهدف القضاء على حاالت التخلف والجهل من أجل بناء مجتمع متكامل  اإلالمبادئترسيخ  .٣

 يسعى إلى التقدم والحضارة

 المساهمة في بناء مراكز صحية واجتماعية وإقامة الندوات الثقافية إلنماء الوعي الثقافي والفكري .٤

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

 عمر سعد -  احمد محمد بازيد- وفاء خالد الحاج إسماعيل- محمد علي السيد :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   سمر محمود شندب-  إسماعيل خالد الحاج إسماعيل- ملوكاهللا

  وفاء خالد الحاج إسماعيل ة السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

אא"−٨ א /٥٩−"א
   الطابق السابع- مكتب المحامي وليد ناصر- سنتر المتحف-  المتحف-بيروت: مركزها

  : أهدافها

  :  إن أهداف الجمعية ضمن الجمهورية اللبنانية هي القيام باألعمال التالية

 عامل والتعاون السليم بين أعضائهاالمحافظة على آداب وأصول الت .١

أو الفيديو الموسيقية المنضمة إليها /تطوير ودعم حقوق المنتجين والشركات المنتجة للتسجيالت الصوتية و .٢

باالستناد إلى القوانين واألحكام القضائية والعقود، ومن خالل المؤتمرات واالتفاقيات التي تهدف إلى 

 المحافظة على هذه الحقوق



 10

 الجمعية يشمل جباية التعويضات المترتبة للمنتجين عن البث واألداء العلني للتسجيالت الصوتية إن نشاط .٣

أو الفيديو الموسيقية بالنيابة عن أصحاب الحقوق الذين تمثلهم، واإلبقاء على رصيد هذه الرسوم معها لحين /و

 توزيعها، والتوزيع ألصحاب الحقوق

 التي ٣/٤/١٩٩٩ تاريخ ٧٥/٩٩ون حماية الملكية األدبية والفنية رقم  من قان٥٨وذلك وفقاً ألحكام المادة 

أجازت للمؤلفين وألصحاب الحقوق المجاورة أو لخلفائهم الخصوصيين أو العموميين أن يوكلوا أمر إدارة 

 حقوقهم وجباية التعويضات المتوجبة كلها أو بعضها إلى جمعيات أو شركات مدنية تؤلف فيما بينهم

 ود مع الجهات التي تقوم باستعمال العمل وتحديد التعويض المتوجب جبايتهتنظيم العق .٤

 ٧٥/٩٩ القانون رقم ألحكاممحاربة قرصنة األعمال المملوكة من قبل أعضائها وفقاً  .٥

إقامة عالقات مع المنظمات الحكومية وشبه الحكومية وغير الحكومية والجمعيات المتخصصة والتي لها نفس  .٦

 األهداف

تسهيل تأسيس نشاطات في لبنان لترويج أهداف الجمعية ولتبادل وجهات النظر واألفكار والعمل تأسيس أو  .٧

 جماعياً ضمن نطاق أهداف الجمعية

تنظيم مؤتمرات ومحاضرات بخصوص مواضيع تتعلق بحماية اإلنتاج الموسيقي لتنوير أعضاء الجمعية  .٨

 والجمهور

اول الشخصي بين األعضاء واألشخاص الثالثين وفقاً لما إصدار نشرات وتقارير وغيرها من المطبوعات للتد .٩

  الهيئة اإلداريةترتئيه

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

 سليم انطوان -ن شرابيه جوي انطوا-اد البستاني ادوار فؤ-جهاد اميل نعمه :السيدات/ السادةالمؤسسات/المؤسسون

   عبداهللا جوزف شاهين-بصال

  سليم انطوان بصال  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/٦٠−"א"−٩
   قضاء كسروان- ملك وقف البطريركية المارونية-٣٣٩ العقار رقم - سهيلة: مركزها

  : أهدافها

ي الحاالت االجتماعية الخاصة والمعوزين وتأمين السكن واإلعالة والدراسة لهم وتنشئتهم رعاية األيتام ذو .١

 وأدبياً وخلقياً وتأهيلهم للدخول في المجتمعتربوياً 

 االهتمام بالمسنين وإيوائهم ورعايتهم واستضافتهم، وتأمين إعالتهم وراحتهم .٢

تلف المواضيع التربوية والثقافية واالجتماعية إقامة الندوات والمحاضرات واألبحاث وحلقات الدراسة بمخ .٣

 وغيرها

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

 جوسلين - مخايل ميالد باسيل- فؤاد الياس باسيل- األب لويس يوسف العلم :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ماري حنا الشمالي-ياس الشماليال

  ماري حنا الشمالية  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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א"−١٠ א /٦١−"א
   قضاء صيدا- ملك نهلة خليفة- الساحة-قناريت: مركزها

  : أهدافها

تمع، والسعي مع الجهات المختصة للمساهمة في إنشاء الغاية من تأسيس هذه الجمعية، تنمية الفرد والمج .١

 مؤسسات تربوية وصحية وثقافية وتعنى بكافة األعمال الخيرية

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

 محمد محمود - نبيل محمد حجازي-سين حسن خليفه ح- علي نمر فروخ :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   محمد عبد الكريم خليفه-  علي حسن جابر-خليفه

  علي نمر فروخسيد ال :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−١١ א /٦٢–"א
   الطابق السابع-ؤسسة الدراسات الفلسطينية بناية م-  متفرع من شارع فردان-  شارع أنيس النصولي-بيروت: مركزها

  :أهدافها

 الجمعية إلى حماية ذاكرة التاريخ الشرق أوسطي عبر خلق وعي عند المواطنين عن كيفية المحافظة  تهدف-

والتعامل مع هذه األوراق الشخصية، باعتبارها وثائق تاريخية ذات أهمية عامة، وتشجع المواطنين على 

ق الشخصية الهامة للجمعية والتي سوف تكون مسؤولة عن حفظها وتوثيقها وإعادة وهب أو إعارة األورا

ترميمها حتى يستفيد منها التاريخ اإلنساني، ولكي يتسنى للباحثين االطالع عليها وإجراء األبحاث في كل ما 

  يتعلق بتاريخ الشرق األوسط

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

 -  جميل عبد العزيز محمد مطر- منى عفيف النصولي- نادية سوهام البغدادي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   فاروق فؤاد مردم بيك- هدى قوسطي زريق-بسمة ناظم قضماني

 منى عفيف النصولية  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٢١ א /٦٣−"א
   قضاء كسروان- الطابق األول-  ملك جوزيف شليطة زغيب-  سنتر فنزويال- شارع فؤاد شهاب-جونية: مركزها

  : أهدافها

 جمع شمل أفراد الجالية وترسيخ روابط المحبة واأللفة والتعاون في ما بينهم .١

 ى تقدمها وتطورها في الميادين الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والتجارية وغيرهارفع مستواها والعمل عل .٢

 تقديم المساعدات المهنية والمادية ألعضاء الجمعية ضمن اإلمكانات المتوفرة لديها .٣

 إنشاء مكتب للعالقات العامة من شأنه تقديم الخدمات والمعلومات في شتى الميادين وترسيخ التبادل الثقافي  .٤

  والفني وغيره بين فنزويال ولبنان

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

 -  ماري ادوار موسى- ليون سورين سيوفي-جان ملحم جان ملحم ملحم :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  ني خوسي أنجيل زمبرانو بريشينو كريس مايرا-جوزيف شليطة زغيب
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  ليون سورين سيوفي  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٣١ /٦٤−"א
   قضاء المتن- الطابق األول-  ملك انطوان خليل- المنصورية: مركزها

  : أهدافها

 نشر وتعليم الثقافة، الحضارة واللغة السريانية .١

 ث والتعمق في التاريخ السرياني المشرقيالبح .٢

  الحفاظ على التراث، القيم والروحانية السريانية  .٣

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

 ميشال انطوان -يني فريد السقيم ج- جول اسكندرأمين - يوسف يزبكطوني :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ساميا سليم مشلب-عطيه

   يوسف يزبكطوني  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

אא"−٤١ /٦٥−"א
   قضاء بعبدا-  الطابق الثاني- بناية عقل- شارع مار روكز-الحازمية: مركزها

  : أهدافها

 لمعرفة عن مخاطر اإلرهاق من جميع جوانبه اإلنسانية واالجتماعيةنشر ا .١

تسليط الضوء على النتائج السلبية التي يؤدي إليها اإلرهاق مع التركيز على التأثير المباشر والغير مباشر  .٢

 الناتج عن اإلرهاق الجسدي والنفسي

  والنفسيتوعية المجتمع اللبناني عن كيفية وسبل الوقاية من اإلرهاق الجسدي .٣

التعاون مع باقي الجمعيات األهلية والرسمية الحكومية من اجل تحسين وتطوير المعرفة عن مخاطر اإلرهاق  .٤

  لبناء أسس سليمة في الوقاية والتوعية

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

 شربل - وحيده خالد غالييني- وسام جميل الصليبي-ايلي نقوال فرح. د :السيدات/ؤسسات السادةالم/المؤسسون

الياس يوسف .  د- اليان عزيز العجيل- زياد مخايل عقل- حنا موسى الجر.  د- جوسلين روجيه سيف- جورج عالم

  شعيا

  زياد مخايل عقلسيد ال :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

אא"−٥١ א א א א −"א
٦٦/
   قضاء النبطية-  ملك عفيف رشيد حيدر- كفر جوز:مركزها

  : أهدافها

 العمل على تنظيف حقول األلغام وتأهيل األراضي المنظفة، تمهيداً إلعادة استثمارها في الزراعة والعمران .١
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ي في كافة المجاالت المختصة في تنظيف األراضي اللبنانية من األلغام والقذائف الغير العمل مع الجيش اللبنان .٢

 منفجرة والقنابل العنقودية

تنظيم حمالت توعية بالتعاون مع الجيش اللبناني للتوعية من مخاطر األلغام ومخلفات القذائف الغير منفجرة  .٣

  وذلك لرفع مستوى الوقاية لدى العامة

، وان يتم ود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البن

توقيع مذكرة تفاهم بين الجيش اللبناني والجمعية المذكورة قبل المباشرة بتنفيذ أي نشاط يتعلق ببرنامج نزع األلغام في 

   .لبنان

 فضل إبراهيم - نزيه احمد ارناؤط- علي احمد عليق-ل مارونحنا خلي :السيدات/السادة المؤسسات/المؤسسون

   علي نعمة اهللا حماده- احمد حسين صفا-  إبراهيم محمد غصين- عماد علي توبي-  عفيف غانم سلوم-زريق

  عفيف غانم سلوم سيدال :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٦١ א−−א /٦٨−"א
   قضاء بعبدا- بناية واحة الصنوبر- الطيونة-الغبيري: مركزها

  : أهدافها

 المساعدة االجتماعية لألسر التي ال معيل لها .١

المساعدة الطبية عبر تقديم المساعدات الطبية وايجاد مركز صحي تربوي والمساهمة في تقديم الخدمات  .٢

 المجانية لألسر المحدودة الدخل

 لالطفال تتراوح اعمارهم بين سن الثالثة والسابعة من العمرإيجاد روضات  .٣

 ايجاد معاهد تدريب مهنية للحرف والمهن لتنمية القدرات لدى مختلف طاقات المجتمع .٤

العمل على ايجاد التعاضد بين أبناء المنطقة الواحدة وبينها وبين المناطق المجاورة لها بغية نشر روح المحبة  .٥

 دة لكل محتاجوالوئام ومد يد المساع

 القيام بتشجير األراضي الزراعية واستصالح األراضي لجعلها صالحة للزراعة بما يناسب مناخ كل منطقة .٦

 تقديم اإلعانات إلى من يرغب بمتابعة تحصيله العلمي على ضوء مؤهالته وقدراته .٧

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

 محمود -شادي إبراهيم فقيه.  د- انيتا سيلفيا بودان باز-باميال بسام عثمان :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  فادي إبراهيم فقيه.  د-الحاج محمد قاطبي

  شادي إبراهيم فقيه  دكتور ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

٦٩−"» «"−٧١/
   .م.م. مكتب شركة شنل ش-  بناية المقاصد- شارع حسن القاضي- سوليدير- بيروت:مركزها

  : أهدافها

 :السعي للعمل من اجل تحقيق أحالم األوالد المضي والقيام بنشاطات مختلفة وال سيما عن طريق

لمساعدات لألوالد    تنظيم المؤتمرات واللقاءات وحفالت لألوالد المرضى في المستشفيات وتقديم ا-

 المرضى وعائالتهم وتقدير وتجهيز األقسام المخصصة لألوالد في المستشفيات
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  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة 

 ندين -  نبيل اميل مخلوف- عبد الحميد الفيل دياال-دينا عبد الحفيظ العيتاني :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   رنا عبد الحميد الفيل-  فادي سمير الريس- نهاد فرشوخ

  سيدة دياال عبد الحميد الفيل ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٨١ א א א–א /٧٠−"א
   قضاء الكورة- ملك راهبات المحبة- دار النور-هبات المحبة مقر مدرسة را- بتوراتيج: مركزها

  : أهدافها

 أن تكون صلة وصل بين قدامى المدرسة من جهة وبين إدارة المدرسة من جهة أخرى  .١

 أن تعمل على نشر مثل المدرسة العليا والمحافظة على سمعتها الحسنة وعلى مساعدتها .٢

 يذ المتفوقين المحتاجين في مجاالت العلم والمعرفةأن تعمل على ايجاد منح مدرسية لتخصص التالم .٣

 أن تعمل على تنظيم المحاضرات والندوات بهدف التوعية الثقافية واالجتماعية والتربوية والبيئية .٤

 أن تعمل على االنفتاح على سائر الرابطات والجمعيات والنوادي المرخصة قانوناً .٥

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

 ماريان انطونيوس - جورج مرسال الرهبان-طوني منصور عبود :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   كارولين جورجينا عبداهللا اسحق- دانا انطونيوس شحاده-  جواد انطوان الفغالي- إبراهيم الياس حرفوش-الشويفاتي

  طوني منصور عبود سيد ال:جمعية تجاه الحكومةممثل ال

א"−٩١ א /٧١−"א
   قضاء بعبدا- الطابق السابق- بناية منصور- شارع حاطوم- برج البراجنة :مركزها

  : أهدافها

 ز عالميةنشر وتطوير تقنيات إنتاج الفطر في لبنان استناداً إلى آخر أبحاث وتجارب مراك .١

 تبادل المعلومات التقنية واالقتصادية بين األعضاء وبينهم وبين الجمعيات العالمية المماثلة .٢

تنمية وتوسيع قطاع إنتاج الفطر في لبنان لغاية تحقيق االكتفاء الذاتي ثم التصدير وبالتالي المساهمة في  .٣

 دعم االقتصاد الوطني وخلق قطاعات إنتاجية جديدة

الجتماعية بين األعضاء والمنتسبين إلى الجمعية وتوعية المستهلكين بالفوائد الصحية توثيق الروابط ا .٤

والطبية والغذائية ألنواع الفطر بكافة الوسائل المتاحة، وكذلك تقديم االستشارات الالزمة لمشاريع 

 اإلنتاج الجديدة وتشجيع المنتجين الجدد 

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

 حسن عبد الوهاب - ناجي اميل رزق-  حسن علي قازان-محمد عفيف الخنسا :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   فؤاد شكيب حمرا- كاشاني

  حسن عبد الوهاب كاشاني سيد ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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א"−٢٠ /٧٢−"א
   قضاء بعلبك- ملك وقف مار الياس الزيتونه- حي الزيتونة-دير األحمر: مركزها

  : أهدافها

 بث روح األلفة والتعاون والمحبة بين أفراد العائلة .١

 العمل الدؤوب لما فيه خير ومصلحة العائلة واألقارب .٢

 ةتقديم مساعدات لمن يحتاجها من أفراد العائل .٣

 العمل على تحقيق النشاطات الثقافية واالجتماعية على مختلف أنواعها .٤

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

رجس فهد  ج- ندره يوسف القزح-  لطيف منصور القزح- بهيج مخول القزح :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 جرجس - حميد سعيد سكر- طوني عقل القزح-  نبيل حنا القزح- حبيب منصور القزح.  د- بولص فريد القزح-القزح

  توفيق القزح

  ندره يوسف القزح سيدة ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٢١ /٧٣−"−א
   قضاء المتن- ملك بطرس ديب-  اتوستراد الجديدة-يةالبوشر: مركزها

  :أهدافها

 نشر وتطبيق أنظمة المنظمة العالمية للرقص .١

 إجراء مباريات فنية لكل أنواع الرقص المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للرقص في كافة األراضي اللبنانية .٢

 لرقص في كافة األراضي اللبنانيةنشر وتعليم كل أنواع الرقص المعتمدة من قبل المنظمة العالمية ل .٣

 تطوير كل أنواع الرقص الموجودة في نظام المنظمة العالمية للرقص .٤

  تأهيل حكام فنيين لكل أنواع الرقص المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للرقص في لبنان .٥

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

 بطرس موريس - عماد سليم زين- نادره مجيد عساف- رويدة محمود الغالي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   حبيب حيدر عطااهللا - ديب

 بطرس موريس ديب  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

٧٤−"٣"−٢٢/
   قضاء بعبدا-  ملك سهام علي ناصر- ١٧٢٣ العقار - برج البراجنة: مركزها

  : أهدافها

إلى المساهمة المجانية في رفع مستوى الحياة الفنية والثقافية "   أم٣نارة مولتي ميديا جمعية م"تسعى  .١

سينما، مسرح، : داخل المجتمع اللبناني وذلك عن طريق الندوات الثقافية والعروض الفنية على تنوعها

وسيقى، تلفزيون، فنون تشكيلية، وذلك بالتعاون مع الجمعيات العاملة في كافة الحقول والمجاالت م

 الثقافية والفنية لتحقيق أهدافها 
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  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة 

 دياال جعفر - سهام علي ناصر- رئيف شكري كرم- حسام جواد صباح :تالسيدا/المؤسسات السادة/المؤسسون

   فؤاد احمد عليوان-جميل حمود نصار مالعب. د- محمد مكي رضا شمس الدين- قشمر

  سيد حسام جواد صباح ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٣٢ א /٧٥−"א
   الطابق الثالث- بناية األسود- شارع االصوراتي-بيروت :مركزها

  : أهدافها

تهدف الجمعية إلى دعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم المساعدة لها لمواكبة التطورات والمواصفات 

  :والمقاييس الدولية هذا وقد تستخدم الجمعية لتحقيق هذه الغاية الوسائل التالية

ن الخبراء يعملون في الشأن التنموي االقتصادي في مختلف االختصاصات استقطاب جهود عدد م .١

 )الموارد البشرية، المبيعات والتسويق، العمليات اإلنتاجية، البحث والتطوير، المعلوماتية(الالزمة

 والموارد المالئمة في خدمة المؤسسات الصغيرة توضع الخطط وتقديم األفكار والخبرات والمهارا .٢

  ا فيه مصلحة نموها وتقدمها محلياً وإقليمياً ودولياًوالمتوسطة لم

 تأمين األدوات المهنية والخبرات الضرورية لتطوير المؤسسات  المتوسطة والصغيرة .٣

 التعاون مع خبراء ومؤسسات خبرة محلية وإقليمية ودولية وتشجيع التدريب المهني .٤

 جمع بيانات ومعلومات مفيدة للبحوث .٥

نظم (جلسات عمل تتناسب مع احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنظيم ندوات ومؤتمرات و .٦

 )إدارة جديدة، تقنيات إنتاجية حديثة، دراسات تسويقية

 ايجاد مركز لتشجيع إنشاء وتنمية الشركات الناشئة .٧

 التعاون مع المؤسسات والجمعيات األهلية والقطاع العام لتحقيق أهدافها .٨

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

فكتور . د- عاطف وفيق إدريس- نبيه نور الدين نعماني-احمد علي سفر.د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  رودولف فكتور القارح.  د- غادة مصطفى جابر- نعمه خوري

  اطف وفيق إدريسسيد ع ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

אא"−٤٢ /٧٦−"א
   قضاء بعبدا- بناية برباري- تلة فكتوريا- سبناي: مركزها

  : أهدافها

تعزيز مادة فلسفة القانون والعمل على تطويرها بهدف إدخالها مادة في تدريس القانون بالتنسيق مع  .١

 الجهات المختصة

ث في مجال فلسفة القانون وتنظيم المؤتمرات والندوات، ال سيما مع جمعيات مماثلة في إجراء األبحا .٢

 أوروبا والعالم العربي والعالم 

 التشجيع والمساهمة في نشر المؤلفات التي من شأنها جعل القانون أكثر قرباً من الناس .٣
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  اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية 

.  د- علي مصطفى سالم.  د- جورج خليل سعد.  د-نجاح ندره الرياشي.  د:السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   سيبيل سمير جلول.  د-حسن قاسم جوني.  د-جورج وديع العرموني

  جورج خليل سعد دكتور ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/٧٧−"א"−٥٢
 - )ابو علي( ملك الحاج محمود علي حسين فنيش - قرب مركز البلدية- الشارع العام ساحة المطل-معروب: مركزها

  قضاء صور

  : أهدافها

نشر الثقافة العامة بين النشء عبر إقامة المحاضرات والندوات الثقافية وذلك من خالل تأسيس مكتبة  .١

 ار نشرات ثقافية واجتماعيةعامة وإصد

 إنشاء المؤسسات التربوية .٢

 تقديم المساعدات المادية للفقراء والمحتاجين  .٣

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

 هيام -  علي قاسم فنيش-بد األمير دبوق محمد ع-نعلي حسين عزا لدي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   حسن درويش خميس-  محمد سليم احمد شحاده- محمد سعيد دكروب-إبراهيم سليم

  محمد عبد األمير دبوق سيد ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٦٢ א א א א /٧٨−"CESMOא
   الطابق السادس-  وجندين بناية عزا لدي-شارع المصارف -طرابلس: مركزها

  : أهدافها

 :إعداد دراسات متخصصة تتعلق بكافة مجاالت الحياة بما فيها وعلى سبيل المثال ال الحصر .١

 الشؤون االقتصادية والمالية والقانونية -

 الشؤون التنموية والبيئية واالجتماعية والطبية والهندسية -

 مية المختلفةالشؤون الثقافية والعل -

تقديم الخبرات الالزمة وإجراء دورات تدريبية متخصصة في مختلف المجاالت ونواحي الحياة وتنمية  .٢

الموارد البشرية لمختلف العاملين في المؤسسات العامة والخاصة واألهلية، إن على المستوى الوطني أو 

 اإلقليمي

 المشاريع ودراسة جدواها من كافة النواحي تقديم االستشارات العلمية والفنية المتخصصة، ووضع خطط .٣

 وطرق تنفيذها والفائدة المرجوة منها وكل ما له عالقة بهذه المشاريع

اإلدارة في مختلف مجاالتها وتمثيل الجمعيات والمؤسسات األهلية والمدنية العامة والخاصة الوطنية  .٤

 مة المرعية اإلجراءواألجنبية على اختالف مواضيع عملها، ضمن نطاق القوانين واألنظ

إصدار المجالت والدوريات المتخصصة وإقامة الدورات وورش العمل والمؤتمرات التخصصية الهادفة  .٥

 إلى تنمية المعارف والمهارات ورفع الكفاءات اإلنتاجية في مختلف المجاالت
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 والمدنية ةاألهليالتعاون والتنسيق مع الهيئات والدوائر الرسمية والهيئات والجمعيات والمؤسسات  .٦

 واألنظمة والدولية العامة منها والخاصة، وفقاً لهذا النظام وللقوانين واإلقليميةوالمنظمات المحلية 

 اإلجراءالمرعية 

مساعدة الشباب في المجتمع اللبناني على تنمية قدراته ومهاراته في جميع القطاعات والمجاالت  .٧

 أنواعهمساعدتهم على مجابهة الحياة ومحاربة الفقر بكل االجتماعية والتربوية والثقافية والتي من شأنها 

 وتأمين الموارد الماليه والبشرية لتحقيق ذلك

التمسك بمبادئ الحرية والمساواة واالخاء بين جميع المواطنين دون استثناء ومساعدة الشباب اللبناني  .٨

  في العمل التنموي وإشراكه

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

 محمد سعيد - مصطفى احمد الخالد-مصطفى سالم أديب عبد الواحد. د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   مؤنس كفلى عبد الوهاب- نيفين حسن عباس-عبداهللا ظافر بارودي

   عبداهللا ظافر باروديسيد محمد سعيد ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٧٢ /٧٩−"א
   قضاء بعلبك-  ملك علي هولو طليس-  سكة سرعين-بريتال: مركزها

  : أهدافها

  والطموحاألمل والفقراء بكافة الوسائل الهادفة لدعمه، بغية بناء جيل واع ومنفتح ملئه األيتاممساعدة  .١

 ية الجيل الصاعد وتحسين سلوكه عن طريق الدعم الثقافي والعلميالمساعدة على تنم .٢

 مكتبة إنشاء عن طريق األساسي ميتم تابع للجمعية مع كافة تجهيزاته ومتطلباته خدمة لهدف الجمعية إنشاء .٣

  عامة تابعة لهذا الميتم

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

 حسن حمد - محمد احمد صالح-  مظلومإبراهيم محمد -عماد نايف المصري :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   علي هولو طليس-مظلوم

  محامي عماد نايف المصري ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/٠٨−"א"−٨٢
 -  الطابق الثالث- مكتب المحامي نظير الخليل- بلوك ب- سنتر عبد المسيح- مستديرة مار تقال-البوشرية: مركزها

  قضاء المتن

  : أهدافها

كتقديم مساعدات للفقراء والمحتاجين كذلك تقديم المساعدات والمنح :  األعمال الخيرية واالجتماعية .١

 طالبلالمدرسية ل

 ة الندوات والمحاضراتاألعمال الثقافية كإقام .٢

  األعمال البيئية .٣



 19

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

 ميالد -علوك دوريس الياس ج- ميراي يوسف الركوه-كريم يوسف يوسف :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  يم الخليل نظير إبراه- عطيه جبور

  ستاذ  نظير إبراهيم الخليلاأل :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/٨١−"א"−٩٢
   ملك النائب ستريدا جعجع-  شارع يسوع الملك- ذوق مصبح: مركزها

  : أهدافها

 األولى السياحية بالدرجة األرز النشاط السياحي في منطقة إنماء 

 تعزز موقع األرز مهرجانات سياحية في منطقة إقامة عبر واإلنسانيةلحركة الثقافية والفنية والفكرية تنشيط ا

  لبنان السياحي وتساهم في تقوية النشاط السياحي في لبنان

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

جورج الخوري انطونيوس .  د- حليم الشويري انطوان- ايلي كرم كيروز :السيدات/المؤسسات السادة/سسونالمؤ

   خليل ميشال رحمه- ستريدا الياس طوق-جعجع

  السيد ايلي كرم كيروز :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/٨٢−"א"−٣٠
   ملك سكنة كامل ابو خليل حشيشو زوجة حسان شفيق حشيشو- بناية جشي-لياس شارع مار ا-بيروت: مركزها

  : أهدافها

 تشجيع السياحة في لبنان عن طريق جميع وسائل النقل المتوفرة البحرية والجوية والبرية .١

 اللبنانية والعربية والعالمية)  غناء- موسيقى-مسرح(استقطاب مختلف النشاطات الثقافية والفنية .٢

 وق الفني في الجمهور اللبناني الذإنماء .٣

 التعاون مع الجهات المختصة الستقطاب السياح والمغتربين .٤

  العادات والتقاليد الخاصة بالمنطقةإلحياءتنظيم كرنفال شعبي  .٥

 طبع ونشر وتوزيع الكتيبات والمنشورات والملصقات على أنواعها حول مواضيع تتعلق بالسياحة اللبنانية .٦

  لسياحية والثقافية والترفيهية جميع النشاطات اإقامة .٧

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

 -  مارسال الياس مخلوف-  مشهور سميح الزين-احمد نهاد محمد الخولي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   حسن محمد سليم شمس الدين-  رانيا فؤاد نمور-ندر األعرج جانيت اسك-كمال توفيق البساط

  احمد نهاد محمد الخولي السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
 

א"−٣١ א /٨٣−"א
   ملك الدكتور جورج عقيقي- شارع طالل حبيش- بدارو-بيروت: مركزها

  : أهدافها
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 ستوى الوعي العمالي والنقابي من خالل تثقيف وتدريب اعضاء النقاباترفع م  .١

 تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل والحلقات الدراسية والدورات التدريبية .٢

  إجراء األبحاث والدراسات االقتصادية واالجتماعية النقابية .٣

 ر المطبوعات الدورية وغير الدوريةنشر االبحاث في المجاالت النقابية واالقتصادية واالجتماعية واصدا .٤

 القيام بكافة اعمال التوثيق واالرشفة لكافة النشاطات النقابية واالقتصادية واالجتماعية .٥

 اعداد  الملفات المتخصصة والبيانات االحصائية في المجال النقابي والقانوني والتقني .٦

 ة الشبابية في كافة المجاالت النقابيةاقامة النشاطات الرامية الى تعزيز المشاركة النسائية والمشارك .٧

 العمل على تعزيز الممارسة الديمقراطية في النقابات .٨

 اقامة االنشطة الهادفة الى تطوير برامج التدريب النقابي والتأهيل المهني .٩

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

 جورج -  اديب ميشال بو حبيب-  عصام سعيد ريدان-فضل اهللا علي شريف  :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   كمال معروف مولود- رياض رشراش صعب- انطوان حاج

  فضل اهللا علي شريفالسيد  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
 

אא"−٢٣ /٨٤−"א
    قضاء المتن- ملك المحامي سمير الزغريني-  الشارع الرئيسي- وطى المروج: مركزها

  : أهدافها

مد يد العون المادي والمالي للعجزة والمسنين واأليتام والفقراء والمحتاجين والعائالت المستورة من  .١

 أهالي غابة بولونيا وطى المروج

 ات االجتماعية وإحياء الندوات والمحاضرات والمسابقات الثقافية المساعدة والمشاركة في النشاط .٢

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

  روال-  سلوى ميشال دياب-  ندى أديب سماحه-روزيت أديب عبد األحد :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   لطيفه ميشال كرم- ماري جورج حاتم- مخايل دانيال

  سلوى ميشال دياب سيدة ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٣٣ א /٨٥−"א
   قضاء المنية الضنية-  عمر بن الخطاب- ملك لجنة مسجد-  كفرشالن: مركزها

  : أهدافها

 ساعدات ألبناء البلدة المحتاجينتقديم م

 العمل على رفع مستواهم ودعمهم في المجاالت التربوية والصحية الثقافية

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

 -  الشيخ إبراهيم محمد صبره- محمود على سكاف-نزيه عبد الرحيم الترك :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   عامر هاني ورور- عزالدين محمد الصبره- رائد وليد قلعجيه-فادي محمد القاضي

  سيد عزالدين محمد الصبره ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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/٨٦−"−א−א"−٤٣
   قضاء بعلبك- ملك طانيوس حبشي- رز شارع األ- دير األحمر: مركزها

  : أهدافها

 تقديم مساعدات ألبناء العائلة المحتاجين: خيرية .١

 رفع مستوى أبناء العائلة اجتماعياً: اجتماعية .٢

 المساهمة في إنماء المنطقة: إنمائية .٣

 تنظيم دورات ثقافية لرفع مستوى أبناء العائلة : ثقافية .٤

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

 نبيل -  سامي فينيانوس حبشي-  معوض بركات حبشي-خليل منصور حبشي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 جوزيف لحود - دعيبس دياب حبشي-  نايف عكرما حبشي- طانيوس خليل حبشي- صبحي عواد عواد- سابا حبشي

   منصور حنا حبشي- كرم يوسف حبشي-  جان توفيق حبشي- حنا شيبان حبشي- غازي نجيب حبشي-حبقة

  معوض بركات حبشي سيد ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٥٣ /٨٧−"א
   قضاء عكار-  ملك زاهر محمد خالد-  الطريق العام- برقايل: مركزها

  : أهدافها

 لمن هم بحاجة والعمل على رفع مستواهم الثقافي واالجتماعي والصحي عن طريق تقديم المساعدات .١

 تأمين الدواء وإقامة الندوات والمحاضرات المتصلة بهذا الشأن

االهتمام بنشر تكنولوجيا المعلوماتية عن طريق إقامة الدورات التعليمية والندوات التثقيفية المتخصصة  .٢

 بهذا الشأن 

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

 عبد الكريم احمد - زاهر محمد خالد-  محمد خالد سعيد-ربيع إبراهيم ابرو :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   احمد حمد محمد الدالي-قدور

  الدسيد زاهر محمد خ ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٦٣ א /٨٨−"א
   قضاء مرجعيون- الطيبه: مركزها

  : أهدافها

العمل على رفع مستوى أبناء البلدة اجتماعياً وثقافياً عبر إقامة الندوات والمحاضرات وتقديم المساعدات 

التي تعود بالنفع على أبناء البلدة وال سيما منها للمحتاجين من أبنائها والمساهمة في إقامة المشاريع 

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

 علي محمد - سعيد مرمراحمد. د-عادل سلمان رسالن. د-حسين حسن قاسم :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  مشهور محمد نحله. د-  كمال فايز نصراهللا- قشمر

  سيد علي محمد قشمر ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/٨٩−"אא"−٧٣
   الطابق األرضي- ملك طليع- خلف الليسيه عبد القادر- شارع الشوف- الظريف- بيروت: مركزها

  : أهدافها

نشر الوعي السياحي الهادف، وجمع الكتاب والصحفيين المختصين بالسياحة، مع االهتمام بقدرات  .١

 الشباب والشابات وتأهيل أجيالنا الناشئة سياحياً ألجل تنمية مجتمعنا وبناء مستقبلنا السياحي نحو األفضل 

هتم علمياً ومنهجياً السعي إلصدار مجلة متخصصة وتعنى بشؤون السياحة والتراث والبيئة لكي ت .٢

 ومعلوماتياً للتعريف والتسويق واإلنماء السياحي الشامل

زرع المحبة واالندماج المجتمعي من خالل تطوير وتنمية القطاع السياحي وإبراز المعالم السياحية  .٣

والتراثية واألثرية والبيئية، عبر التنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات لبنانياً 

 وعربياً ودولياً

إقامة التواصل اإلنساني بعالقات مشتركة وتبادل النشاطات والزيارات السياحية بكل أنواعها وأشكالها  .٤

الهادفة عبر التعاون والتنسيق مع وزارة السياحة اللبنانية والجهات المعنية والمؤسسات الرسمية واألهلية 

 العربية والدولية

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

 رفيق كمال - فيليب جورج زينيه- منير محمود بدوي-طالل نجيب الحسنيه :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   نللي ميشال المعلوف-  نعمت خليل حرب- جورج اسطفان يونس-حداد

  منير محمود بدوي سيدال :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٨٣ /٩٠−"א
   ملك سعداهللا صلح- شارع نحله-  بعلبك: مركزها

  : أهدافها

 اإلنمائية وذلك عبر إقامة اللقاءات والندوات والمحاضرات - العمل على نشر وتحقيق الثقافة االجتماعية .١

 بالتعاون مع أهل الخبرة واالختصاص

 لمساهمة في إحياء التراث واالهتمام بالبيئة ا .٢

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

 مصطفى عادل - موفق محمد الجمال- سهيل احمد عوده-خالد محمد صلح :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   عمر حسن صلح-لرفاعي طالل أديب ا- صلح

  سيد موفق محمد الجمال ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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א"−٩٣ /٩١−"א
    قضاء عاليه- ملك الشيخ منير ملحم- شارع الحسينية-العمروسية: مركزها

  : أهدافها

 العمل على نشر الوعي والثقافة الدينية بين األجيال الصاعدة .١

  عي مع المراجع المختصة إلنشاء المراكز والمعاهد الدينية التي تعنى بعلوم القرآن الكريم الس .٢

  تقديم المساعدات االجتماعية لذوي الحاالت االجتماعية الصعبة .٣

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

 الشيخ عون اهللا - الشيخ طه محمد بو سلمان-الشيخ عصمت عباس عمرو :السيدات/مؤسسات السادةال/المؤسسون

   الشيخ منير بشير ملحم- جيهان حسين علي-عقيل حيدر

  الشيخ عون اهللا عقيل حيدر سيد ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٤٠ /٩٢−"א
 الطابق - منزل باسمة محمد كمال مدور- بناية الرياض-  شارع ابن األثير-  كورنيش المزرعة-بيروت : مركزها

  العاشر

  : أهدافها

 جمع شمل وتعارف أفراد العائلة .١

 ) اجتماعية- صحية-تربوية(العمل على توفير المساعدات ألفراد العائلة .٢

 ت العلمية والثقافيةين منهم في شتى المجاالفوقالتعرف بأفراد العائلة وتكريم المت .٣

 إقامة لقاءات ورحالت عائلية بالمناسبات واألعياد  .٤

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

 سميره -لمدور باسمه محمد كمال ا-  عماد عادل مدور-  عمر محمود مدور :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   رياض أنيس المدور-عبداهللا المدور

  سيد عماد عادل مدور ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٤١ א א /٩٣−"א
   قضاء البقاع الغربي-  ملك المحامي علي إبراهيم القاق-  الطريق العام- المرج: مركزها

  : أهدافها

ام حوار صادق وصريح بين أبناء الشعب اللبناني لتوحيد الرؤى واألهداف التي تؤسس العمل على قي .١

 لوطن واحد ودولة قانون ومؤسسات

 االهتمام بالشؤون التنموية في كافة مجاالتها  .٢

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

 نبيه مسعد - احمد محمد العره- سالم أمين األعور- محمد علي أبو حمدان :السيدات/المؤسسات السادة/ؤسسونالم

   علي إبراهيم القاق- جورج سليم عبد األحد- غانم

  محمد علي أبو حمدان دكتور ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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א"−٢٤ /٩٤−"א
   مركز الدعوة-  زاروب عبال- شارع محي الدين خياط- منطقة دار الفتوى- عائشة بكار- بيروت: كزهامر

  : أهدافها

  تنمية الحس الوطني والعمل على بناء دولة المؤسسات الوطنية، بعيداً عن الطائفية والعشائرية واإلقطاعية:     أوالً

  :العمل على تصحيح مسار النظام اللبناني:     ثانياً

  يحقق العدل االجتماعي والمساواة بين المواطنين

 يحمي الحرية االقتصادية ويصون الملكية الخاصة ويمنع االستغالل واالحتكار

 يعتمد الكفاءة واألمانة واالختصاص في المراكز والمناصب واإلدارة

 يحمي األخالق ويحفظ استقرار األسرة ويصونها من االنحالل  

  ديمقراطية التي تضمن التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطةاعتماد ال:     ثالثاً

  إلغاء الطائفية السياسية واحترام نظام األحوال الشخصية لكل طائفة:     رابعاً

  تطوير قانون االنتخاب بحيث يكون أكثر عدالة وتمثيالً للشعب اللبناني:     خامساً

  لمنبثقة عن اإليمان باهللا وبرساالته السماوية ااألخالقيةنشر الفضيلة والقيم :     سادساً

 إشاعة األلفة والتعاون وتحقيق السالم والمؤاخاة بين المواطنين:     سابعاً

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

 بسام -  إبراهيم ناجي مصري- حسين شريف حماده-د  احمد هرموشاسع :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   عزام اسعد أيوبي- إبراهيم حمود

  سيد اسعد  احمد هرموش ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٣٤ /٩٥−"א
     قضاء مرجعيون- ملك علي احمد فرحات-  الشارع العام- الطيبة:مركزها

  : أهدافها

  :تعمل الجمعية على االهتمام بالشؤون الثقافية والتربوية ويمكن تلخيص أهدافها بالنقاط األساسية التالية

العمل على تنمية الفرد ورفع مستواه االجتماعي والفكري وتعزيز المهارات الفردية للوصول بالجمعية الى أن  .١

 تكون وسيلة مهمة في تقديم الرسالة المعرفية 

هات المختصة للقيام بجميع األعمال الالزمة من اجل تحقيق أهداف الجمعية ال سيما إنشاء السعي مع الج .٢

مؤسسات تربوية  لتعزيز الثقافة ونشر التربية والتعليم عن طريق فتح المدارس الخاصة المختلفة لمختلف 

صول المرعية المراحل األكاديمية والمهنية وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً لأل

 اإلجراء

نشر الثقافة العامة عبر إقامة المحاضرات والندوات الثقافية ومهمتها توجيه وصقل مهارات العاملين في  .٣

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

 سالم علي - أيمن حسن غنوي- علي احمد عواضه-محمد علي حبيش :السيدات/لمؤسسات السادةا/المؤسسون

   سعاد احمد فرحات - عساف

  سعاد احمد فرحات سيدة ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/٩٧−"א"−٤٤
   الطابق الغول-ترزيخان سنتر -٩١  العقار رقم- حي البربارة-زحلة: مركزها

  : أهدافها

شد أواصر التعاون بين كافة القاطنين في حي البربارة وإنماء روح التفاهم والمشاركة فيما بينهم  .١

  لمصلحة تلك المنطقة

  العمل على إنماء حي البربارة على جميع األصعدة .٢

   الثقافية واإلنمائية وغيرها-  البيئية-القيام بكافة النشاطات االجتماعية .٣

القيام بالدراسات الالزمة والمشاريع الضرورية لمصلحة هذا الحي وذلك بالتعاون والتنسيق مع البلدية  .٤

 والسلطات المختصة

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

 جوزف فوزي - ربيع البرت اسطفان- سمير البير خياط- سف ريافكتور يو :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

الياس ادمون . د- شربل جوزف ترزيخان- خليل نقوال عبد النور- ملحم جان االسطا- جورج جوزف السيقلي- معلوف

   انطوان جورج شمعون-  الياس جورج الحاج نصر- ربيع جورج مسلم. د-  حابس فكتور هرموش- هرموش

  جوزف فوزي معلوف سيد ال:كومةممثل الجمعية تجاه الح

  

א"−٥٤ /٩٨−"א
   قضاء بعبدا- الطابق الثاني- بناية الحوراني- الحازمية: مركزها

  : أهدافها

وضع وتنفيذ برامج إنمائية تشمل جميع المناطق النائية في لبنان لتأمين فرص العمل في الريف  .١

  الهجرة الريفية وتأمين لقمة العيش الكريم للمزارعاللبناني وبالتالي وقف 

 وضع برامج تثقيف وتدريب لتحقيق هذه األهداف .٢

 السعي لتأهيل الصناعة الحرفية التراثية لتتوافق مع متطلبات األسواق العادلة العالمية .٣

 Fair( تسويق منتوجات المزارع اللبناني في أسواق التجارة العادلة العالمية وأسواق المنتوجات .٤

Trade, Bio, Organic( 

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

 جبرائيل -  جاد متري بيطار- جهان فؤاد كركور- فيليب موريس عضيمي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   سمير انطون عبد الملك-جورج دبانة

  فيليب موريس عضيمي سيد ال:مثل الجمعية تجاه الحكومةم
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א−"""−٦٤ /٩٩−"א
   شركة بيرتيك- ملك الجامعة اليسوعية- طريق الشام-  المتحف- بيروت: مركزها

  : أهدافها

أهمية توظيف علمه ونشاطه السعي لتوفير الوعي لدى الشباب اللبناني الذي يدخل سوق العمل على  .١

  وإيمانه بالمستقبل بالمبادرة إلقامة مشاريع خاصة بدالً من السعي وراء الوظيفة

تقديم العون واإلرشاد للجيل الطالع حول أفضل الوسائل للبدء في إقامة مشاريع خاصة وتوجيه الراغبين  .٢

 في ذلك نحو المشاريع المجدية 

 الشباب على إدارة مشاريعهم وذلك بالتعاون مع المنظمات توفير مجاالت التدريب لرجال األعمال .٣

 المحلية واإلقليمية والدولية صاحبة االختصاص

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

 نادر -  وليد توفيق عساف-ون نقوال شماس مار- محمد علي نزار شقير :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ميشال جورج ابشي-  روبير موريس فاضل- شارل جوزف عربيد-  صالح الدين نظام عسيران-مصطفى الحريري

  مارون نقوال شماس سيد ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٧٤ א א א−א א א א
/١٠٠−"א

 -A المبنى -  معهد اآلداب الشرقية- حرم العلوم اإلنسانية- جامعة القديس يوسف- طريق الشام- بيروت: مركزها

  الطابق السادس

  : أهدافها

الرابطة هي الشخصية المعنوية لمتخرجي معهد اآلداب الشرقية، الذين يشكلون مجموعة . ١

خصصين جمعهم المعهد في تربية ثقافية، وانتظموا في رابطة رسمية ترعى شؤونهم الثقافية مت

واالجتماعية وتعبر عن تطلعاتهم وتسهم في تحقيق أهدافهم المشتركة في رباط روحي، وفكري، 

 وثقافي، وحضاري واجتماعي 

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

 يوسف - مهى محمد رفيق يموت- دعد فؤاد الحلبي- انطوان إبراهيم شباط  :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ميرنا انطوان غره-  دنيا محمد سعيد فياض العلي-  جورج انطوان األسمر-حسيب عبد الساتر

   إبراهيم شباطمحامي انطوان ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

١٠٧−""−٨٤/
  ١٣ طابق - بناية برج الحديقة-٢٠ شارع حلواني- بيروت:مركزها

  : أهدافها

  :  إن غاية الجمعية هي
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تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في لبنان عبر التشديد على حاجات اللبنانيين االجتماعية في مرحلة  .١

 لى ونشرها في المنطقة إن اقتضى األمر في مرحلة ثانيةأو

القيام باستطالعات بهدف جمع معلومات عن آراء الشعب اللبناني وأفكاره والتحضير الستفتاء يتعلق بحاجاته  .٢

 المستقبلية

إدراج هموم األفراد ومشاكل التنمية ضمن خطة الحوار المتعلقة بسياسة التنمية ورفعها لكل من الحكومة  .٣

 القطاع العام والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المدنية وغيرها من المؤسساتو

رفع مستوى الوعي عبر عقد منتديات ومؤتمرات من أجل تناول مشاكل (إعداد تدريبات ومشاريع إنمائية .٤

 )التنمية

 التنسيق مع المنظمات غير الحكومية والقطاعين العام والخاص .٥

 معارضتنظيم حلقات نقاش ومؤتمرات و .٦

 تقديم منح جامعية .٧

 إشراك المواطن اللبناني في اتخاذ القرار وتمكينه من قول كلمته عندما يتعلق األمر بسد حاجاته .٨

 العمل على تأسيس مركز متخصص لمعالجة الحروق .٩

 تحفيز األفراد ومساعدتهم لبلورة وتحقيق أهدافهم، وبناء الثقة وتخفيف الهجرة .١٠

 ين أو أجانب إلعداد دراسات لتصميم المشاريع المتناسبة مع حاجة الناستأمين استشاريين تقنيين لبناني .١١

 قافات وإيجاد حلول للمسائل المتعلقة بالتنميةثن المعرفة بين مختلف اليتحس .١٢

التوصل إلى سياسات ونظم جديدة، وتقديم مشاريع إصالحات للنظام االقتصادي واالجتماعي، بما فيها حقوق  .١٣

 مرأة والرجلاإلنسان والمساواة بين ال

 رصد الحاجات المستقبلية للمجتمع اللبناني والتركيز عليها .١٤

 دعم النمو االقتصادي المطلق، والتنمية في المجتمعات المدنية اللبنانية والتوجه نحو الديمقراطية .١٥

 المساعدة والرعاية، والمساهمة في معالجة اآلفات االجتماعية .١٦

ريق التعاون مع الدوائر الرسمية والخاصة والمنظمات غير الحكومية، وتعمل الجمعية في سبيل ذلك مباشرة أو عن ط

الموجودة في لبنان والخارج أو عن طريق إيجاد وخلق مؤسسات أو مشاريع اجتماعية جديدة، ولها على سبيل 

  االستطراد أن تساعد في تحقيق مشاريع اجتماعية وإنسانية وتأمين فرص عمل

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

 نائلة -سمى نبيل مسلم أرملة باسل فليحان ي-الشيخ سعد الدين رفيق الحريري :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 -روان محمد حماده م- ريمون وديع عودة- فؤاد عبد االباسط السنيورة- غسان جبران تويني- نجيب رينه معوض

   غطاس سمعان الخوري-غسان فريد سالمه

  السيدة يسمى مسلم فليحان :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

   

 ٢٠٠٦ ر آذاشهرتعديل للعلم والخبر  •

א«:א٢٢/٦/١٩٧١،/٣١٧א/٦٧א −١ א
א א »א
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أد /٣١٧المجازة بموجب العلم والخبر رقم » الرابطة الخيرية لسيدات الروضة«غاية الجمعية المسماة و كزمر عدل

  ١٩٧١/ ٢٢/٦تاريخ 

  : وأصبح على النحو التالي

  : مركزها

   قضاء المتن- بيت وقف مار يوسف- محلة الروضة-سد البوشرية

  :بدالً من

  ضاء المتن  ق- بيت وقف مار يوسف- محلة الروضة-سد البوشرية

   :غايتها

 مساعدة األسر المستورة والمرضى والعجز والمعوزين .٤

 السعي إلى تشغيل العاطلين عن العمل .٥

 التفاعل مع أهالي المنطقة اجتماعياً وصحياً .٦

 رفع المستوى الثقافي واألخالقي واالجتماعي  .٧

  :بدالً من

 مساعدة األسر المستورة والمرضى والعجز والمعوزين .١

 ل العاطلين عن العمل تشغيإلىالسعي  .٢

  رفع المستوى األخالقي واالجتماعي .٣

  

«:א١٨/٦/١٩٩٣،/١٩٣א/٩٦א −٢
א  »א−א

  :المادة األولى

المجازة بموجب العلم »  نادي الصحافة-التوثيقجمعية خريجي كلية اإلعالم و«غاية الجمعية المسماة  مركز وعدل

  ١٩٩٣/ ١٨/٦تاريخ أد /١٩٣والخبر رقم 

  : على النحو التاليت وأصبح

  :مركزها

   الطابق الثاني-A2 -١ بلوك- بناية اللعازارية-  شارع األمير بشير- الباشورة- بيروت

  :غايتها

 جمع شمل الخريجين والسعي إليجاد سبل العمل لهم .١

  والمؤتمرات والنشاطات الثقافية واإلعالميةتنشيط الندوات .٢

 إقامة الندوات والمؤتمرات والنشاطات الثقافية واإلعالمية .٣

 تقديم الخدمات اإلعالمية والقيام بدراسات وأبحاث .٤

 إعداد دورات تدريبية .٥

  االهتمام بوضع الخريجين .٦
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  :بدالً من

 جمع شمل الخريجين والسعي إليجاد سبل العمل لهم .١

  في لبنان وتفعيلهتنشيط اإلعالم .٢

 إقامة الندوات والمؤتمرات والنشاطات الثقافية واإلعالمية .٣

 تقديم الخدمات اإلعالمية والقيام بدراسات وأبحاث .٤

   االهتمام بوضع الخريجين .٥

  

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

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

 org.crtd@info  أي تعليق الىإرسالالرجاء 

 االلكتروني فارغ من البريد الكتروني بريد إرسال في هذه النشرة الرجاء ك/ تسجيلكإلغاء تريد ت/ كنتإذا

  إلى " التسجيلإلغاء“بعبارة معنون  مع ليهإ النشرة ك/الذي تصلك
org.crtd@majal  

  الى"تسجيل“بعبارة  ةمعنون رسالة فارغة إرسالتسجيل فالرجاء ال ترغب بت/ كنتإذا أما
org.crtd@majal  

ن األخطـاء تحـصل بعـض    إ عدم التسجيل بشكل يرضيك، أو التسجيل طلباتفي حال لم يتم تلبية     الشديد   اعتذارناالرجاء قبول   (

 )األحيان
  

  الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات

  مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي 

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

   لبنان–وت بير١٦٥٣٠٢. ب.ص

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

  info@crtd.org: بريد إلكتروني

  
 


