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   2015 كانون األول/146العدد 
في هذا العدد 

 
برامج ومشاريع إنمائية حكومية أهلية ودولية  

 

 

 التنمية الكلية والقطاعية في
  االصالحات غياب ظل في الحالي السياسي النظام ينعي الدولي البنك •

 االغاثة منظمات لدى صدى تالقي ال النزوح حول الحكومة معزوفة •

 الضرائب دفع حيال عربيا والسابعة عالميا 45 المرتبة في لبنان •
 سنوياً % 8 بمعدل 2014و 2010 بين ينمو لبنان في الزراعي االنتاج •
 

 التنمية المحلية والبيئيةفي 
  المشاريع تمويل في البيئة ووزارة لبنان مصرف بين تعاون •
   القطاع لتطوير" الفاو"و" سيام"و الزراعة وزارة بين تفاهم مذكرتا •

 
 في المواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعية

 %35 اللبنانيات بين والبطالة العمل سوق في يشارك االوسط الشرق نساء من واحد ثلث •

 لبنان في االجانب عمل ومراقبة لضبط الذكية البطاقة •
 

 راصد المساعدات العربية األجنبية والدولية 
 ومحلية رسمية لجهات متنوعة اجنبية مساعدات •
 تعليمية لهيئة طالل بن الوليد من مساعدة •
 لبنان في الطوارئ قوات من وانمائية اجتماعية مساعدات •
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  قروض وهبات مع جهات دوليةمراسيم
 تحتية بنى •

  بيئة •

 اقتصادي تعاون •

 وضرائب اصالح •
 تعليم •

 حقوق •

 
 2015  تشرين الثانيشهر علم وخبر 

 2015شهر تشرين الثاني تأسيس جمعيات جديدة  •

 2015تشرين الثاني تعديل للعلم والخبر شهر  •
 

برامج ومشاريع إنمائية حكومية أهلية ودولية  
 

 والقطاعية الكلية التنمية في
 

  االصالحات غياب ظل في الحالي السياسي النظام ينعي الدولي البنك  •
 فشل عن «The Great Capture» عنوان تحت صدر الذي" لبنان اقتصاد إلى النظرة "الدوري تقريره في الدولي البنك كشف

 ان" الى الفتاً  لبنان، في الحالي النظام هيكلية تقهقر "عن فضالً  الفساد، فيها يستشري بيئة اطار في ،"الحوكمة "في منهجي
: قائالً  التقرير واضاف". فارغة أو معّطلة أمست وهي الثالثة بفروعها الحكومية السلطات نحو الزحف في يستمر السياسي الشلل

 ومعالجة األساسية، الخدمات تقديم في اإلدارات تلك وفشلت العام، القطاع في والواسطة والمحسوبيات الرشوة ممارسات تزايدت"
 المنظومة ألغيت كما الحكومية، السلطات تعطيل أو وٕافراغ السياسية الهيكلية في تفكك إلى أدى ما الطارئة، االحتياجات
 جّديا اإلصالحية الجهود تفعَّل لم وٕاذا لالستمرارية قابل غير الحالي الوضع ان حد الى البالد، في الوحيدة الوطنية االنتخابية

".  واالجتماعية االقتصادية االضطرابات تتفاقم أن المستبعد من فليس
 خالل االمنية اوضاعه في تحسناً  يحقق ان لبنان استطاع التحديات، تلك كل من الرغم وعلى بانه افاد الدولي البنك لكن

 في أساسياً  دوراً  لعب لبنان مصرف ان: "قائالً  البنك واضاف. االقتصادية الحركة في طفيفاً  انتعاشاً  انعكس الذي األمر ،2015
 حركة تشجيع الى تهدف تحفيزية رزم سلسلة مظلة تحت المصرفي القطاع في دوالر مليار ضخّ  عبر االقتصادية العجلة تحريك

 السياح عدد ارتفع اذ ،2015 خالل تحسن لبنان في السياحي النشاط ان الى ايضاً  التقرير واشار. الخاص القطاع الى التسليف
 العام من نفسها الفترة في% 0.7 ضئيل سنوي بارتفاع مقارنة االولى، الثمانية األشهر خالل سنوياً % 16.6 بمعدل إليه الوافدين
 اإلسمنت، وتسليمات البناء رخص في سنوي تراجع مع ضعيفًا، بقي العقاري القطاع نشاط ان البنك، قال المقابل، في. الفائت

 2016 سنتي في% 2.5 الى ويرتفع ليعود% 2 حدود عند مستقراً  لبنان في االقتصادي النمو معدل يبقى ان توقع فيما
.  2017و
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 الفتاً  تقليدية، غير بطريقة استمراريته يغّذي اللبناني النظام ان نحاس شربل السابق الوزير رأى التقرير، على وتعليقاً  جهته من
 تخفى ال مفاصله، بين الفساد ومظاهر الخارجية بالتدفقات وارتباطه ومساوئه النظام بتشخيص المتعلقة االستنتاجات ان الى

 األموال استقطاب على القائم المالي النظام هذا: "قائالً  نحاس واضاف النظام، الستمرارية االساسية األمور من أصبحت لكونها
 من المزيد الستقطاب للهجرة قابلة عاملة يد توليد على باستمرار يعمل الخارجي، الحساب عجز تمويل أجل من الخارج من

".  الخارجية التدفقات
 

 االغاثة منظمات لدى صدى تالقي ال النزوح حول الحكومة معزوفة  •
 ات/السوريين ات/الالجئين شؤون متابعة المكلفة الوزارية اللجنة اجتماع اثر درباس، رشيد االجتماعية، الشؤون وزير اوضح
 جرى انه قزي، وسجعان درباس رشيد المشنوق، نهاد باسيل، جبران الوزراء بحضور سالم، تمام الحكومة، رئيس ترأسه الذي

 أبنائها عن تستغني ان تستطيع ال سوريا ان فكرة لتثبيت الدؤوب العمل وعلى مؤقت، لجوء هو السوري اللجوء "ان على التأكيد
 اللجوء تجاه الدولية المقاربات "في البحث تم انه الى درباس واشار". ن/للجوئهم مقرا تكون أن تستطيع ال الجوار دول وان

 أفضل ظروف وتهيئة المضيفة المجتمعات دعم لجهة وخصوصاً  اإلغاثة، من المتبعة الوسائل تغيير وضرورة السوري
 كان "الوزير واضاف". ن/معيشتهم تأمين من اللبناني القانون السيما المحلية القوانين سقف تحت ن/يتمكنوا كي ات/للسوريين

 منه تصل لم الكويت إلجتماعات وفقاً  مقرراً  كان ما ألن كرما أكثر يكون ان يجب للبنان الدولي الدعم ان تأكيد أيضا هناك
 كي األزمة إلدارة الماضية السنة عن متطورة جديدة خططا النتاج اللجنة لدى توجه هناك "ان الى الفتاً  ،"النصف نسبة حتى
 بصورة سيستمر العمل هذا: "قائالً  وختم ،"اللبناني المجتمع لصمود المقررة تلك وايضاً  لالغاثة المقررة االموال حجم من نرفع

".  النشاط هذا سنجدد اليوم ونحن مدة منذ تجتمع لم اللجنة ألن دورية
 خّطة على االتفاق ضرورة إلى الدولي المجتمع مشترك، بيان في انسانية منظمات سبع نبهت معاكس، توجه وفي جهتها، من

 لسوريا، المجاورة للدول االموال من المزيد الخطة تلك توفر ان على ات،/السوريين ات/الالجئين ازمة لمعالجة" وجريئة جديدة"
 العيش أو العمل من ات/الالجئين تمنع التي للقيود حّداً  تضع وأن ة،/الجئ ماليين أربعة من أكثر تستضيف أنها خصوصاً 

 ملّحة الحاجة أن السبع المنظمات واعتبرت. اللجوء طلب في ن/حّقهم ذاته الوقت في تدعم وأن البلدان، تلك في قانوني بشكل
 وتوفير القانونية ن/اوضاعهم تسوية خالل من االعتقال إلى ات/السوريين تعّرض دون يحول األمد وطويل مبتكر نهج لوضع
 لبنان إلى ات/الالجئين من %70 نحو أن المثال سبيل على ذاكرة والديون، العوز دوامة من ن/النتشالهم ن/لهم العمل

 هؤالء خبرات من االستفادة المضيفة الدول على أنه المنظمات تلك رأت كذلك. الالزمة القانونية اإلقامة وثائق إلى ن/يفتقرون
 إلى عبء من ن/تحويلهم إمكانية على مشّددة ن،/عائالتهم إعالة من ات/السوريين لتمكين كما اقتصادها لدعم ات/الالجئين
 أنقذوا "،"أوكسفام "،"كير: "هي البيان على الموقعة السبع المنظمات ان الى االشارة تجدر. عليها االرتكاز يمكن إيجابية
 ". لإلنقاذ الدولية اللجنة"و "لالجئين الدنماركي المجلس "،"لالجئين النروجي المجلس "،"العالمية الرؤية" ،"الطفولة

 

 الضرائب دفع حيال عربيا والسابعة عالميا 45 المرتبة في لبنان  •
 تأثير لها والتي الحجم، المتوسطة المؤسسات في الضرائب اثر يقيس الذي ،2016 لسنة" كوبرز هاوس واتر برايس "مؤشر ادرج

 في حلّ  أنَّه علماً  عربية، دولة 20 بين السابعة المرتبة وفي عالميًا، دولة 189 بين 45 المرتبة في لبنان األرباح، على مباشر
 بنك مجموعة تصدره الذي األسبوعي التقرير في جاء ما بحسب وذلك ،2015 سنة دراسة في عربياً  والسابع عالمياً  40 المركز

 ويعكس ما، بلد في الحجم متوسطة مؤسسة في الضرائب اثر الدولي، البنك رقابة الى يخضع الذي المؤشر يقيس". بيبلوس"
 الالزم الوقت واحدة، سنة في الضريبية الدفعات عدد تغطي فئات ثالث من ويتكّون الشركات، على الضريبي العبء مجمل
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 تقّدم االخير، المجال وبحسب العالمي، الترتيب وفي. التجارية األرباح من االجمالية الضريبة معّدل وحصة الضريبي، لالمتثال
 إيران، أفغانستان، مع ومتعادالً  وقبرص، السيشل جزر أوستراليا، عن متأخراً  ورواندا، وروسيا زامبيا، على المجال هذا في لبنان

 التي الضريبية، التسديدات عدد فئة في وٕايسلندا بنغالدش عن وتأّخر وكرواتيا، الباهاماس على تقّدم حين في وسوريا، الباراغواي
 .الضريبية للقوانين االمتثال عملية في المشاركة المؤسسات وعدد الدفع، وتيرة التسديد، طريقة الضريبية، الدفعات عدد تعكس
 12 العمالة وضرائب المالية السنة خالل واحدة مرة الشركة ضريبة للدراسة، وفقاً  الحجم، المتوسطة اللبنانية المؤسسات وتسدد

 في مرات أربع المضافة القيمة ضريبة تسديد ذلك في بما سنويًا، مرات سبع األخرى الضريبية الدفعات تسّدد فيما السنة، في مرة
 سلوفينيا بعد جاء فيما وتونغا، المالديف على لبنان وتقّدم .واحدة مرة الطوابع ورسوم السيارة وضريبة البلدية وضريبة السنة،

 المؤسسات تتحّملها التي اإللزامية واالشتراكات الضرائب كل حصة تقيس والتي الضريبي، المعّدل مجموع فئة في وٕاسرائيل
 التجارية، األرباح من% 6.1 لبنان في الحجم المتوسطة الشركات ضريبة تشّكل وعليه، .التجارية األرباح مجمل من وتقّسمها

%. 0.4 األخرى والضرائب ،%23.8 العمالية والضريبة
 

 سنوياً % 8 بمعدل 2014و 2010 بين ينمو لبنان في الزراعي االنتاج  •
 قيمته بلغت 2014 في لبنان في الزراعي اإلنتاج أن الزراعية، والدراسات للبحوث اللبناني المركز عن الصادرة األرقام أظهرت

 ووفقاً %. 42.2 الحيواني اإلنتاج شّكل فيما ،%57.8 نحو على منه النباتي اإلنتاج استحوذ دوالر، مليار 2.15 االجمالية
 في% 4.8و 2013 في% 9.9 بـ مقارنة ،2014 في% 7.1 الزراعي اإلنتاج اجمالي ارتفع المتخصص، المركز الرقام

%. 8 مقداره مركب سنوي بمعدل 2014و 2010 بين ما نما االجمالي الزراعي الناتج ان اي ،2011 في% 10.4و  2012
 في% 8.8 بـ مقارنة ،2014 في دوالر مليار 1.24 إلى بذلك مرتفعا% 1.5 مقداره نمواً  النباتي اإلنتاج اجمالي سجل وعليه،
 بين% 7.6 قدره مركب سنوي نمو بمعدل النباتي اإلنتاج اجمالي ازداد فيما ،2011 في% 15.4و 2012 في% 5.2 ،2013
 بـ مقارنة دوالر ماليين 908.6 إلى% 15.9 ،2014 في الحيواني اإلنتاج إجمالي ارتفع ذلك، موازاة في. 2014و 2010
 .  2011 في% 3.3و 2012 في% 4و ،2013 في%  11.5

 

 والبيئة المحلية التنمية في
 

  المشاريع تمويل في البيئة ووزارة لبنان مصرف بين تعاون  •
 المركزي المصرف دعم تتناول تعاون اتفاقية سالمة، رياض الدكتور لبنان، مصرف حاكم مع المشنوق، محمد البيئة، وزير وّقع

 القرض أموال استخدام ضمنها ومن للبيئة صديقة مشاريع لتمويل مخفضة، بفوائد تسليفات منحه خالل من البيئي للقطاع
 أن سالمة أوضح بالمناسبة،. لبنان في البيئي التلوث بمكافحة متعلقة بمشاريع االستثمار الى والهادف الدولي البنك من الممنوح

 البيئية، للقضايا االستراتيجية للحلول التمويل دعم في ُتسهم والتي لبنان مصرف بها قام التي المبادرات من هي المبادرة تلك
 الطاقة ولتحفيز البيئة حقل في النفاقه والضروري الالزم التمويل إيجاد أهمية 2009 العام منذ أدرك لبنان مصرف ان الى مشيراً 

 التسليفات من الماليين مئات اليوم فهناك المجاالت، تلك في إيجابي تطور حصل "انه الى الفتاً  البديلة، والطاقة الخضراء
 للتعاون نطاق تحديد الى تهدف االتفاقية أن على المشنوق شدد جهته، من. بها عالقة له وما الخضراء الطاقة بقطاع المعنية

 ومساعدتها الصناعية للمؤسسات البيئي األداء بتحسين المتعلقة البيئية بالقروض يتعلق ما في لبنان ومصرف البيئة وزارة بين
 جميع الى المشنوق توّجه الختام، وفي. لبنان في البيئي التلوث مكافحة مشاريع تنفيذ خالل من البيئي، االلتزام الى الوصول في
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 بيئي إثر من البيئة وزارة تقدمه ومما لبنان مصرف يقدمه مما استفيدوا: "قائالً  الصناعية، وغير الصناعية المؤسسات،
".  صناعي تلوث أي على القضاء خالل من مصانعكم تطوير من واستفيدوا لمصانعكم،

 

   القطاع لتطوير" الفاو"و" سيام"و الزراعة وزارة بين تفاهم مذكرتا  •
  الشيرينيوال، كوسيمو ،"سيام"    المتوسطية الزراعية العليا للدراسات الدولي للمركز العام واالمين شهيب، أكرم الزراعة، وزير وقع

 مذكرة لحود، لويس  المهندس للزراعة، العام والمدير حمزة، معين الدكتور، العلمية للبحوث الوطني للمركز العام االمين بحضور
 والى العليا والدراسات الماجستير لدرجة ات/ المهندسين واعداد الريفية التنمية مجال في تعاون مشاريع بلورة الى تهدف تفاهم
 ان يمكن التي الثنائية البرامج من االفادة جانب الى  الزراعة وزارة في ات/والعاملين ات/للمهندسين مخصصة التدريب منح تقديم

 العام والمدير شهيب وقع نفسه، االطار وفي.  الزراعة وزارة مع بالتعاون لبنان في االخرى الدولية والمنظمات" سيام "تنفذها
 احمد، ولد السالم عبد افريقيا، وشمال االدنى  للشرق االقليمي الممثل" الفاو "   المتحدة لالمم والزراعة االغذية لمنظمة المساعد
 لمؤتمر والثالثين الثالثة الدورة لتنظيم اخرى تفاهم مذكرة ، سعادة موريس الدكتور لبنان  في" الفاو "وممثل لحود المهندس بحضور

. 2016 نيسان 22 الى 18 من لبنان يستضيفه الذي االدنى الشرق  القليم" الفاو"
 

 االجتماعية والحقوق المدني المجتمع المواطنة، في
 

 %35 اللبنانيات بين والبطالة العمل سوق في يشارك االوسط الشرق نساء من واحد ثلث  •
 منطقة في للشابات األولى الوظائف "عنوان تحت جديداً  تقريراً  األوسط، الشرق في للتوظيف موقع اكبر ،"كوم دوت بيت "أصدر
 ومؤسسة السوق، ألبحاث العالمية" يوغوف "مؤسسة من كل مع بالتعاون وذلك ،"والواقع التوقعات: أفريقيا وشمال األوسط الشرق
 واحدة إمرأة من أقل بأن افاد" والتنمية االقتصادي التعاون منظمة"لـ تقرير اثر جاء الذي التقرير، يبرز. التوظيف أجل من التعليم

 الشرق منطقة في العمل سوق بدخول الراغبات الشابات مخاوف اهم تعمل، األوسط الشرق منطقة في نساء 3 كل بين من
 المشرق دول في عمل عن الباحثات الشابات من% 44 "أن التقرير وأضاف. يواجهنه الذي والواقع أفريقيا وشمال األوسط
 الدراسة نتائج اكدت فيما ،"بالرجال مقارنة كامل بدوام األولى الوظيفة على الحصول في أكبر صعوبة مواجهة يتوقعن العربي،

 منطقة في الموظفات الشابات من% 32 أشارت إذ وظيفة، على الحصول في" بالواسطة "يعرف ما أو الشخصية العالقات دور
 دعم التقرير ابرز كذلك". األولى الوظيفة على حصولهنّ  في ساهمت الشركة في ما ة/موظف معرفة "أن إلى األوسط، الشرق

 الشابات، توظيف عجلة دفع شأنها من التي للسياسات األوسط، الشرق في العمل أصحاب من% 70و الشابات من% 80"
 وزيادة%) 18 (والوالء القيادة هي وتطّورها، الشركة لنمو النساء تقّدمها التي المهارات أبرز أن إلى العمل، أصحاب لفت بينما

) http://bit.ly/1HsfcPw: التالي الرابط مراجعة يرجى التقرير على لالطالع%). (11 (اإلنتاجية
 الفرنسي الشيوخ مجلس في محاضرة إلقائه خالل زمكحل، فؤاد اللبنانيين، األعمال رجال تجمع رئيس قال نفسه، الموضوع وفي
 في النساء بين البطالة معدل "أن ،"والفرص األصول الضوابط،: األعمال صاحبات ريادة "بعنوان باريس، الفرنسية العاصمة في

 في اإلناث عمالة نشجع أن واجبنا من لذا "مضيفاً " للقلق مثير مستوى وهو ،%35 يالمس ويكاد مفرط، نحو على مرتفع لبنان
 إنشاء مجال في خصوصاً  لها، العالية اإلمكانات توفير بعد االستثمار على ايضا المرأة ونشجع ،)جزئي أو كامل بدوام (شركاتنا

 في ايضاً  زمكحل طالب وقد". الوطني االقتصاد تحرك التي الصغر المتناهية المشاريع أو والمتوسطة الصغيرة المشاريع
 المطلوبة االموال ان مذكراً  لإلناث، الصغيرة القروض ولتوفير األعمال ريادة مبادرات لدعم خاصة صناديق بإنشاء محاضرته

 . مبهرة نتائج تثمر وانها تمويلها المطلوب المشروعات تفيد أن يمكن ضئيلة، تكون ما غالباً  االستثمارات تلك لمثل

http://bit.ly/1HsfcPw�
http://bit.ly/1HsfcPw�
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 لبنان في االجانب عمل ومراقبة لضبط الذكية البطاقة  •
 من بدءاً  فيها العمل سيباشر التي لبنان، في األجانب والعامالت للعمال الذكية البطاقة مشروع قزي سجعان العمل وزير أطلق
 بحضور عقده صحفي مؤتمر خالل قزي، اعلن فقد. أوسع مشروع من جزء هو المشروع ذلك ان الى مشيراً  المقبل، العام مطلع
 بإعطاء الوزارة ستبدأ 1/1/2016 من بدءاً  "انه عيتاني، هشام المشروع، على المشرفة انكريبت شركة إدارة مجلس رئيس

 وفي الشفافية، تعزيز في ستساعد البطاقة تلك ان "مضيفاً  ،"الجنسيات ولكل الفئات كل في العمل إلجازات الذكية البطاقات
 األمنية واألجهزة الوزارة بين التعاون ستقوي وانها اللبنانية، االراضي على ة/أجنبي ة/عامل لكل ودقيقة مباشرة مراقبة اجراء
 خالل من النه والتزوير، الغش ينتهي ان يفترض خاللها من أنه مؤكداً  اختالفها، على العمل ومؤسسات الوزارة بين وكذلك

 اجمالي ان قزي وذكر. العمل مجال في وموقعهما العاملة او العامل مكان على التعرف يتم البطاقة على الموجودة البصمة
 وهي الدولية المعايير مع تتوافق الجديدة البطاقة ان عيتاني افاد فيما ليرة، مليارات 6 حوالي بلغ المشروع من االول الجزء تكلفة
. العالم في تداولها يتم التي البطاقات واحدث افضل بين من

 
 

 راصد المساعدات العربية األجنبية والدولية 
 

 ومحلية رسمية لجهات متنوعة اجنبية مساعدات  •
 والبترون وجونيه بيروت في الشمسية الطاقة على يعمل مصباح 500 توزيع: والمياه الطاقة لوزارة الصينية الحكومة- 
 المياه لتحليل مختبر الى اضافة وادوية طبية معدات: الحكومي راشيا لمستشفى االوروبي االتحاد- 
  لها التابع االيتام دار تجهيز: الخيرية شمرا قبة لجمعية االسترالية الحكومة- 
 للطالب جامعية منحة 35: عاليه في اللبنانية للجامعة الخيرية الجبل سيدات جمعية- 
 بيروت مستشفى اقسام بعض تأهيل اعادة: االسالمية للمقاصد الزين فاضل لطفي االعمال رجل- 
 

 تعليمية لهيئة طالل بن الوليد من مساعدة  •
  الجامعة فروع كافة في الذكي التعليم ونظام التربوية الفيديوهات مكتبة استحداث: يوسف القديس جامعة- 
 

 لبنان في الطوارئ قوات من وانمائية اجتماعية مساعدات  •
 بنت قضاء في رشاف بلدة في العامة الحديقة وتحسين تجميل مشروع ودعم فوتبول ميني ملعب تدشين: االيرلندية الفلندية- 

 جبيل
 جبيل بنت قضاء في يارون بلدة في العامة الحديقة وتحسين تجميل مشروع دعم: االيرلندية الفلندية- 
 جبيل لبنت مياه شبكة تدشين: االيرلندية الفلندية- 
 جبيل بنت لبلدة التابع الثقافي للمركز الجامعية والمقررات الدراسية الكتب وحفظ وتجليد لتغليف متطورة آلة: االيرلندية الفلندية- 

 بنت قضاء في إبل عين في االقدسين القلبين لراهبات يوسف مار ثانوية في االنكليزية اللغة لتعليم دورة تنظيم: االيرلندية الفلندية
 جبيل

 قضاء في كفرشوبا بلدة لسكان والثانية كفرشوبا في الرسمية االبتدائية للمدرسة واحدة المياه، لتنقية محطتان انشاء: الفرنسية- 
 حاصبيا

  العرقوب – الفرديس بلدة في الكهرباء اعمدة انارة مشروع: الفرنسية- 
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 جبيل بنت قضاء في انطار دير لبلدة الرئيسية الشوارع في الشمسية بالطاقة انارة مشروع: االيطالية- 
 صور في اللبناني االحمر الصليب لمركز طبية ومستلزمات مستشفيات اسرة: االيطالية- 
 صور قضاء في الرسمية معركة مدرسة لتالمذة وقرطاسية مدرسية حقائب: الماليزية- 
 

 قروض وهبات مع جهات دولية مراسيم
 

 تحتية بنى •
 الجمهورية بين ،30/3/2015 بتاريخ الموقعة كويتي، دينار مليون 7 بقيمة قرض اتفاقية على الموافقة النواب مجلس اقر- 

". رياق- الكرك طريق مشروع "لتنفيذ العربية االقتصادية للتنمية الكويتي والصندوق اللبنانية
 

 بين 21/1/2015 بتاريخ الموقعة اميركي، دوالر مليون 474 بقيمة قرض اتفاقية ابرام على الموافقة النواب مجلس اقر- 
". المياه امدادات تعزيز "مشروع لتنفيذ والتعمير لالنشاء الدولي والبنك اللبنانية الجمهورية

 
 االنماء مجلس بين 21/1/2015 بتاريخ الموقعة ،"المياه امدادات تعزيز "مشروع اتفاقية ابرام على الموافقة النواب مجلس اقر- 

. والتعمير لالنشاء الدولي والبنك واالعمار
 

 االوروبي والبنك اللبنانية الجمهورية حكومة بين يورو مليون 75 بقيمة تمويل عقد ابرام على الموافقة النواب مجلس اقر- 
. 2012/ 12/ 21 بتاريخ الموقعة) الثانية المرحلة -–لبنان اوتوسترادات مشروع (للتثمير

 
 والصندوق اللبنانية الجمهورية حكومة بين كويتي دينار مليون 30 بقيمة قرض اتفاقية ابرام على الموافقة النواب مجلس اقر- 

 بتاريخ الموقعة لبنان، في الصحي الصرف منشآت استكمال مشروع تمويل في للمساهمة واالجتماعي االقتصادي لالنماء العربي
11/5/2014 .

 
 والصندوق اللبنانية الجمهورية حكومة بين كويتي دينار مليون 35 بقيمة قرض اتفاقية ابرام على الموافقة النواب مجلس اقر- 

 العدوان من المتضررة الكهرباء منشآت تأهيل اعادة مشروع تمويل في للمساهمة واالجتماعي االقتصادي لالنماء العربي
. 15/1/2007 بتاريخ والموقعة االسرائيلي،

 
 والصندوق اللبنانية الجمهورية حكومة بين كويتي دينار مليون 25 بقيمة قرض اتفاقية ابرام على الموافقة النواب مجلس اقر- 

. 4/2/2013 بتاريخ والموقعة ،)والجية الذوق الكهرباء توليد محطتي تأهيل اعادة مشروع (العربية االقتصادية للتنمية الكويتي
 16/6/2015 بتاريخ الموقعة كويتي، دينار مليون 21 بقيمة) 923 (رقم ثان قرض اتفاقية ابرام الموافقة النواب مجلس اقر- 
 اللبناني الجنوب الى الليطاني مياه نقل مشروع لتمويل العربية، االقتصادية للتنمية الكويتي والصندوق اللبنانية الجمهورية بين

. 15/1/2002 بتاريخ المعقودة) 634 (رقم القرض اتفاقية وتعديل) متر 800 منسوب (والشرب الري الغراض
 

 بين 6/6/2015 بتاريخ الموقعة كويتي، دينار مليون 32 بقيمة االضافي القرض اتفاقية ابرام على الموافقة النواب مجلس اقر- 
 الليطاني مياه نقل مشروع تمويل في للمساهمة واالجتماعي، االقتصادي لالنماء العربي والصندوق اللبنانية الجمهورية حكومة

). متر 800 منسوب (والشرب الري الغراض اللبناني الجنوب الى
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 الكويتي الصندوق من مقدم كويتي، دينار ألف 500و ماليين 5 بقيمة قرض اتفاقية ابرام على الموافقة النواب مجلس اقر- 

. طرابلس في مسلخ وتجهيز انشاء مشروع تمويل في للمساهمة العربية االقتصادية للتنمية
 

  بيئة •
 للتثمير االوروبي والبنك اللبنانية الجمهورية بين الموقع يورو، مليون 50 بقيمة تمويل عقد ابرام الموافقة النواب مجلس اقر- 
 توفير مجال في الخاص للقطاع قروض لتمويل ،21/12/2012 بتاريخ) لبنان في المتجددة والطاقات الطاقة استخدام كفاءة(

. المتجددة والطاقات الطاقة
 

 الدولي والبنك اللبنانية الجمهورية بين اميركي دوالر مليون 15 بقيمة قرض اتفاقية ابرام على الموافقة النواب مجلس اقر- 
. 24/10/2014 بتاريخ بيروت في الموقعة ،"لبنان في البيئي التلوث مكافحة مشروع "لتنفيذ والتعمير لالنشاء

 
 اقتصادي تعاون •

 بين وفني، اقتصادي تعاون مشاريع لتنفيذ صيني يوان مليون 50 بقيمة قرض اتفاقية ابرام على الموافقة النواب مجلس اقر- 
. 18/12/2014 بتاريخ بيروت في الموقعة الشعبية، الصين جهورية وحكومة اللبنانية الجمهورية حكومة

 
 المتوسط االبيض البحر منطقة لدول الحدود عبر التعاون برنامج تمويل اتفاقية تعديل ابرام على الموافقة النواب مجلس اقر- 
. االوروبية المجموعات بمفوضية ممثلة االوروبية، المجموعة مع
 والصندوق اللبنانية الجمهورية حكومة بين كويتي دينار مليون 34 بقيمة قرض اتفاقية ابرام على الموافقة النواب مجلس اقر- 

.  11/5/2014 بتاريخ الموقعة االسكان، مشروع تمويل في للمساهمة واالجتماعي االقتصادي لالنماء العربي
 

 وضرائب اصالح •
 وزارة لصالح والتعمير لالنشاء الدولي البنك من دوالر مليون 5.2 بقيمة قرض اتفاقية ابرام على الموافقة النواب مجلس اقر- 

. 21/12/2015 بتاريخ والموقعة العامة المالية ادارة اصالح مشروع الستكمال المالية
 

 بالمفوضية ممثالً  االوروبي واالتحاد اللبنانية الجمهورية بين الموقعة االطارية، االتفاقية ابرام على الموافقة النواب مجلس اقر- 
 التنمية صندوق قبل من الممولة المشاريع على الشريك البلد قبل من المطبق الجمركية والرسوم الضرائب نظام بشأن االوروبية،
. االوروبي لالتحاد العامة الموازنة ومن االوروبي

 
 تعليم •

 بمجلس ممثلة اللبنانية الجمهورية حكومة بين ،16/2/2015 بتاريخ الموقعة االستصناع، على الموافقة النواب مجلس اقر- 
. اللبنانية الجامعة تطوير مشروع لتمويل للتنمية، االسالمي والبنك واالعمار االنماء

 
 الجمهورية حكومة بين ،16/12/2015 بتاريخ الموقعة ،)استصناع (وكالة اتفاقية ابرام على الموافقة النواب مجلس اقر- 

. اللبنانية الجامعة تطوير مشروع لتمويل للتنمية، االسالمي والبنك واالعمار االنماء بمجلس ممثلة اللبنانية
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 حقوق •

. دولية منظمة بصفتها الفساد لمكافحة الدولية االكاديمية انشاء اتفاق ابرام على الموافقة النواب مجلس اقر- 
 

 2015شهر تشرين الثاني  علم وخبر 
 

U1،جمعية باسم "المركز الوطني للدمج االجتماعي -National Center For Social 
Integration-" أد 2251 علم وخبر رقم/ 

 - الطابق األول30- القسم رقم 74: طرابلس- التل- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

 مساعدة طالب الشهادات الرسمية عبر دورات مجانية .1

مساعدة الطالب ذوي االحتياجات الخاصة ورعايتهم عبر دمجهم في المجتمع وتنظيم دورات لهم إلكتساب مهارات ومهن  .2
 جديدة تؤمن لهم اإلكتفاء الذاتي

 توجيه الشباب نحو متطلبات سوق العمل .3

 دورات المهن (مكياج، حرف) .4

 إقامة حفالت ذات طابع إجتماعي خيري يعود ريعها لمساعدة ذوي اإلحتياجات الخاصة والفقراء .5

 إنشاء مستوصف خيري .6

 إنشاء مدارس ومياتم .7

 ندوات فكرية، ثقافية، توجيهية .8

 مكافحة التسرب المدرسي .9

 دورات توجيهية ضد تعنيف المرأة والطفل .10

 المحافظة على التراث الثقافي .11

 تنمية ريفية .12

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

وسيم جورج طوروس- فكتوريا انيس الصائغ- هال الياس انطون- مريانا حنا الظهر- المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 تانيا روبر فياض

 هال الياس انطونالسيدة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U2 أد 2259- جمعية باسم "ملتقى بشتفين الثقافي"- علم وخبر رقم/ 
 - ملك وليد أنيس فياض- قضاء الشوف390: بشتفين- الشارع العام- ساحة البلدة- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

 اإلسهام في الحياة الثقافية واإلجتماعية وتنشيطها .1

اإلسهام في الحياة الثقافية اللبنانية ودفع طاقاتها العلمية واألدبية والفنية واإلنمائية وغيرها بغية تطوير المجتمع بكافة فئاته  .2
 العمرية

 إنشاء روابط ثقافية إجتماعية تسهم في إرساء قواعد اإلنصهار الوطني والحفاظ على التراث .3
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 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

وليد أنيس فياض- هيلدا محمد فياض- نوال نجيب شميط- زهير محمد شهيب- لينا المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 رؤوف الصايغ

  زهير محمد شهيبالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U3 أد 2260- جمعية باسم "لست وحدك"- علم وخبر رقم/ 
 - بناية ابي نخول- الطابق السفلي- قضاء كسروان7 و6- القسمين رقم 715- العقار رقم 21: عين الريحانة- شارع مركزها

 : أهدافها
تسعى الجمعية الى االهتمام بالسجناء ومتابعة شؤونهم القانونية واإلنسانية والروحية واإلجتماعية والطبية والتعليمية والثقافية وتقديم 

الدعم المعنوي والمادي وتقديم خدمات المناصرة واإلندماج اإلجتماعي وتنمية وبناء القدرات الذاتية والعمل على تحويل طاقاتهم 
نحو اإليجابية وتوفير المصالحة بما يخدم الفرد والمجتمع على السواء تحضيرًا إلعادة إدماجهم في المجتمع بعد خروجهم من 

 السجن.
 كما وتقوم الجمعية بالمساعدة العينية والمادية لبعض الحاالت في المجتمع.

 تقوم الجمعية بتحقيق أهدافها عبر الوسائل التالية:
 تنفيذ المشاريع والقيام بأعمال تدريب وتثقيف وتوعية وٕاقامة محاضرات ولقاءات للجماعات والسجناء .1

 تنظيم زيارات دورية للسجون واإلستماع الى السجناء ومحاورتهم ومساعدتهم في كافة المجاالت الحياتية .2

 اإلستعانة بمحامين في سبيل متابعة ملفات ودعاوى السجناء الذين ال معين لهم أو قريب .3

 جمع التبرعات والمساعدة العينية بهدف تأمين الحاجات الضرورية للسجناء .4

 إقامة الحفالت والنشاطات والمشاريع على أنواعها .5

 تنظيم حلقات دراسية ومؤتمرات علمية .6

إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية وتوثيق المعلومات وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال الوسائل  .7
 البصرية والسمعية بما يخدم األهداف

العمل على تحقيق أهداف الجمعية والقيام باألعمال المكملة له، بصورة منفردة أو باالشتراك والتعاون مع أفراد أو مؤسسات  .8
أو جمعيات أو منظمات محلية أو أجنبية، حكومية أو غير حكومية وتمثيل المؤسسات والمنظمات والجمعيات المحلية و/أو 

 األجنبية

 القيام بأية مشاريع تتصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأعمالها أو نشاطها دون إستثناء .9
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

المطران جي فوآد نجيم- ايليا بشارة فرنسيس- االن ميشال البرجي- فرنسيس يعقوب المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 ابي نخول- ايلي رشيد عمار- روال جوزف ابو شبكه- مي الياس مبارك- جمال يعقوب ابي نخول

  فرنسيس يعقوب ابي نخولالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U4 أد 2273- جمعية باسم "جمعية الرمادية الثقافية للتعليم"- علم وخبر رقم/ 
 - ملك محمد ابراهيم برجي- الطابق األول- قضاء صور313: الرمادية- الساحة العامة- العقار رقم مركزها
 : أهدافها
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 تأمين المنح والمساعدات لطالب الجامعات .1

 دعم المدرسة الرسمية .2

 إعداد الندوات الثقافية والتربوية والتوجيه العلمي .3

 اإلهتمام بالمسائل اإلجتماعية والبيئية والصحية .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

ماجد يوسف روميه- ابراهيم يوسف روميه- ابراهيم خليل طالب- علي خليل مراد- المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 علي ابراهيم برجي- محمد ابراهيم برجي- فادي حسن بيضون

 فادي حسن بيضونالمحامي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U5 أد2274- جمعية باسم "جمعية األمل الدائم"- علم وخبر رقم/ 
 : البوشرية- ملك مدرسة قصر العلوم الحديثة للتربية والتعليم- قضاء المتنمركزها
 : أهدافها

 الوقوف الى جانب الطالب المتفوقين وتقديم المساعدات الى أقصى الحدود للمحتاجين منهم .1
 تمتين العالقات وترسيخ المواطنة الصحيحة بين اطياف الشباب .2
 تفعيل دور الشباب في الحياة العامة .3
 تعزيز وٕانماء األبعاد األخالقية والثقافية التربوية واإلجتماعية .4
 العمل على إحياء التراث الوطني وصيانة البيئة والحفاظ على سالمتها .5
 اإلهتمام بالحاالت الصعبة كافة وٕانشاء دور رعاية وٕايواء وتعليم األوالد المساكين .6
 توفير الخدمات الطبية السريعة وبعض األدوية لمحتاجيها .7
 تأمين المأكل والمشرب والمنامة والتعليم للذين ال معيل لهم .8
 فتح مدارس ومعاهد خاصة على جميع أنواعها (خاصة، مجانية، أكاديمية، مهنية، دروس إضافية، كمبيوتر، لغات)... .9

 إقامة ندوات توجيهية وتثقيفية وترفيهية للمحتاجين .10
 فتح مراكز ومدارس تأهيلية وتعليمية لذوي الحاجات الخاصة .11
 إقامة دورات محو األمية ودورات تدريبية تشغيلية في المناطق البعيدة .12
 إنشاء مكتبة ثابتة وأخرى نقالة لتعميم فائدة المطالعة على الجميع .13

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

 طارق أنطوان كرباج- جورج سليمان شليويط- نجيب توفيق منصورالمؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
  طارق أنطوان كرباجالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U6أد 2275 علم وخبر رقم"-- جمعية باسم "جمعية خريجي المعهد الجامعي للتكنولوجيا/ 
 : صيدا- المعهد الجامعي للتكنولوجيامركزها
 : أهدافها

 العمل على تنمية وتقوبة روح التضامن واأللفة بين الخريجين والعمل على رفع مستواهم المادي والمعنوي .1

 المساعدة على تأمين فرص عمل للخريجين ورعايتهم .2
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تشجيع المشاريع اإلقتصادية، اإلجتماعية واألكاديمية التي تساهم في معاونة الخريجين على مواجهة األعباء الحياتية  .3
 والمعيشية

 رفد المعهد بخبرات الخريجين .4

 تأمين اإلتصال بالمراجع الرسمية والخاصة لما يحقق أهداف الجمعية وغايتها .5

تطوير طاقات وقدرات الخريجين، وذلك لتحسين أدائهم الوظيفي في حياتهم العملية من خالل القيام بدورات وبرامج  .6
 متخصصة

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

د. محمد كاظم حسيب الخطيب- د. ميشال جورج الخوري- د. محمد علي شكرون- المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 الخضر ابراهيم الغضبان- آمال حسن اليمن- حسين وفيق الجردلي- زياد فواز ضاهر

  ميشال جورج الخوريالدكتورممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U7" جمعية باسم -Neonate أد 2289"- علم وخبر رقم/ 
 : بيروت- الحمراء- مستشفى الجامعة االميركيةمركزها
 : أهدافها

 التأكد من أن "جميع المولودون" حديثًا يتلقون بالتساوي العناية االصحية المتطورة لضمان نموهم ليصبحوا افرادًا في المجتمع .1

 نشر الوعي حتى يتسنى لجميع العائالت التي تعاني من الوالدة المبكرة والرضع في خطر الحصول على العناية الطبية .2

 تشجيع تنمية فرق متخصصة من الخبراء لرعاية االطفال الحديثي الوالدة وهم في خطر .3
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 مايا رفيق فقيه- راده مصطفى اللوزي- مروى اميل رزقالمؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
  راده مصطفى اللوزيالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U8 أد 2290- جمعية باسم "داليا والتغيير الخيرية"- علم وخبر رقم/ 
 - ملك عصام نعيم صوايا- الطابق األرضي- قضاء كسروان7- القسم رقم 1735: زوق مكايل- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

تهدف الجمعية الى تقديم الخدمات اإلنمائية واإلجتماعية والصحية التي تحتاجها العائالت اللبنانية غير الميسورة والمنسية، دون 
 أن يكون هدفها الحصول على الربح المادي، وهذه األهداف هي: 

 تقديم المساعدات المتنوعة للمحتاجين من األيتام واألرامل والفقراء والمساكين .1

المساهمة في تنفيذ برنامج تأهيل وترميم البيوت القديمة والمتضررة العائدة لعائالت لبنانية غير ميسورة ومنسية وتجديدها  .2
 بشكل مميز بهدف جعلها مكانًا مالئمًا للعيش فيه بأمانة وكرامة

تقديم الخدمات االجتماعية والصحية والرعاية الطبية الكاملة للفقراء والمحتاجين وغيرهم من فئات المجتمع، التي تحتاج الى  .3
 هذه الخدمات

المساهمة في حل الكثير من مشاكل األسر الفقيرة وتوفير أدنى حد من متطلبات الحياة الضرورية وبالتنسيق مع الجهات  .4
 المعنية

 المساهمة في إغاثة المتضررين من الحروب والكوارث العامة والحوادث الطارئة .5
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 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

داليا يوسف كريم- سعاد حميد الحاح- نائل عبد اللطيف الحسيني- ساميه يوسف المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 كريم- زياد موسى سعيد

 داليا يوسف كريمالسيدة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U9" جمعية باسم -Toi la cible أد 2292"- علم وخبر رقم/ 
 - الطابق الرابع- قضاء كسروان33- القسم رقم 1280: غادير- سنتر بريما- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

 إنماء وتفعيل النشاطات االجتماعية، اإلقتصادية، الثقافية، البيئية والتربوية .1

 التوأمة بكافة اشكالها بين لبنان والخارج .2

 إطالق تصميم وتنفيذ البرامج التعاونية، الزراعية، اإلجتماعية والتعليمية .3

 تنمية المناطق بما فيها الريف وتطوير فرص العمل .4

 المساعدة والمساهمة في دعم التعليم عبر المنح والمساعدات المدرسية والجامعية .5

تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات المحلية والدولية والمشاركة بكافة النشاطات الدولية لحقوق االنسان والمرأة والتعليم  .6
 والطفل

 مساعدة المحتاجين وطالبي الخدمة بكافة الوسائل المتاحة .7
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

د. غازي فايز متى- منى انطوان مسعد- فايز بشاره متى- برناديت فايز متى- جورج المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 فريز ابو حبيب

 منى انطوان مسعدالسيدة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U10 ،جمعية باسم "جمعية أصدقاء األوركسترا الفيالرمونية اللبنانية -Association of the 
Friends of the Lebanese Philharmonic Orchestra, Association des Amis de 

l’Orchestre Philharmonique du Liban أد2293"- علم وخبر رقم/ 
/سن الفيل- بناية المعهد الوطني 1047: سن الفيل- حرش تابت- بولفار سانت ريتا- مقابل مكتبة انطوان- العقار رقم مركزها

 - قضاء المتن  Sللموسيقى- الطابق االرضي- القاعة
 : أهدافها

تهدف الجمعية الى تقديم جميع اشكال الدعم المادي والمعنوي الى االوركسترا الفيالرمونية اللبنانية، وعند الضرورة الى أي  .1
أوركسترا ضمن المعهد الوطني العالي للموسيقى، ويتم هذا الدعم وفقًا للقوانين واالنظمة المرعية وبغض النظر عن اي 

 غرض شخصي وعن أي انتماء ديني، طائفي، سياسي أو حزبي
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

االب سليم جرجس الدكاش- السفيرة ميال غروس هيرناندو ايشفاريا- اردا نوبار المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
ارسانيان- اليكس ميشال مكرزل- هاروتيون بيرج فازليان- حسان محمد عدنان رمضان- ماري كلود سليم نجم- ميشال بيار 
 حلو- نيال بيير فرعون- ليلى حسام العمد- وليد انيس مسلم- اسكندر روجي نجار- ملحم اميل خلف- هدى مخايل ابو سعد
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  ملحم اميل خلفالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U11 ،جمعية باسم "مجموعة سنبلة للتعليم والتنمية -Sonbola group for Education and 
Development-" أد 2294 علم وخبر رقم/ 

 - الطابق االول- قضاء البقاع الغربي354: المرج- الشارع العام- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

تأمين المساعدات التعليمية على أنواعها لألطفال لمحاربة الجهل والفقر وعمالة االطفال كما ورعاية األسر واألشخاص الذين  .1
يعيشون دون مستوى الفقر كما هو محدد من قبل المؤسسات العالمية المختصة، والعمل على إرشادهم ورعايتهم وتأمين ما 

 يلزم لهم من أجل تحسين مستواهم المعيشي

 تأمين المساعدات والمنح المدرسية والجامعية وتوفير فرص العلم للطلبة حسب اإلمكانية المتاحة .2

 السعي مع الجهات المختصة العداد برامج تعليمية وتثقيفية لألوالد .3

 تدريب المعلمين لتوفير تعليم افضل لألوالد .4

 التعاون والتشارك مع المؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الخيرية من اجل تأمين المساعدات التعليمية .5

 تنظيم الندوات والمحاضرات والتدريب وٕاعداد الدورات التأهيلية والدراسات والمشاريع التثقيفية .6

 العمل على دعم حقوق االنسان عامة وحقوق المرأة والطفل خاصة .7

 دعم ديمومة التعلم لمدى الحياة من خالل التعليم .8

 وبصورة عامة، المساهمة في تقديم المساعدات في مجال التعليم والتنمية لألوالد من اجل مستقبل افضل .9
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

عبد الحليم زهير جبر- رنا محمد سمير الشميطلي- ماسه محمد زهير المفتي- ريتشارد المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 البير هيكل- احمد طالل سلمان 
  عبد الحليم زهير جبرالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U12 ،جمعية باسم "كونكتنغ كورة -Connecting Koura أد 2307"- علم وخبر رقم/ 
 - ملك موريس اسكندر سالم- الطابق األرضي- قضاء الكورة794: دار شمزين- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

 شبك وتوطيد العالقات االجتماعية بين سكان الكورة وخاصة الشباب .1

 توطيد الروابط بين الشباب الكوراني المهاجر والمقيم، وذلك مع تزايد عدد الشباب الكوراني المسافر بداعي العمل .2

 مساعدة الشباب الكوراني المتخرج حديثًا على إيجاد فرص عمل .3

 القيام بنشاطات إجتماعية، ثقافية، فنية ترعوية، توجيهية، تربوية مختلفة وذلك على صعيد الكورة .4

تأمين المساعدة للطالب لمتابعة تعليمهم في المدارس والجامعات عبر المنح المدرسية والجامعية وعبر القيام بدورات تعليمية  .5
 خاصة لطالب صفوف الشهادات الرسمية

اإلهتمام وتأمين المساعدة الصحاب الحاجات الخاصة والسعي الى تسهيل حياتهم، وذلك باالشتراك مع المؤسسات التربوية  .6
 واإلنتاجية في الكورة

 إقامة الحفالت والنشاطات الترفيهية لالطفال المصابين بأمراض مزمنة .7
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القيام بحمالت بيئية في الكورة، من تشجير وتنظيف للساحات العامة، والحمالت البيئية التوجيهية للمحافظة على الماء  .8
 والثروة الحيوانية والحرجية وعلى طبيعة الكورة الخضراء

على ان كل النشاطات واألعمال التي ستقوم بها الجمعية تكون بالتتسيق التام مع الجهات المعنية المحلية في الكورة من بلديات 
 وٕاتحاد بلديات وقائمقامية، وبعد اإلستحصال على الموافقة منها.

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

 اسكندر موريس سالم- كريستل موريس سالم- حنا رومانوس ساسينالمؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
  كريستل موريس سالمالسيدةممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U13 أد 2310- جمعية باسم "جمعية المبادرة والعطاء"- علم وخبر رقم/ 
- شارع أكرم عواضه- ملك إلهام مصباح رضوان الدنا ومحمد هيثم عوني 3477: طرابلس- الضم والفرز- العقار رقم مركزها

 ضناوي وزينب عوني ضناوي ومحمد بالل عوني ضناوي ومحمد فادي عوني ضناوي- الطابق األرضي
 : أهدافها

 دراسة اوضاع ابناء المنطقة االجتماعية لسد حاجاتهم .1

 إنشاء مدرسة شبه مجانية ودار ايتام .2

 نشر الوعي الفكري والثقافي .3

 إقامة مستوصف يهتم بالعالج الصحي وتأمين الدواء .4

 رعاية االيتام والمسنين وذوي الحاجات الخاصة .5

 اقامة دورات تدريبية وتثقيفية ومحاضرات في الجوانب التالية: الصحية، االجتماعية، والثقافية .6
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

عبد الغني عبد السالم ناصر- عبد القادر محمد عثمان- عمر عبد الفتاح فران- المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 محمود ناجي صبي- جمال عامر قماح- انس رضوان يوسف- سبين حسين القماح

  عمر عبد الفتاح فرانالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U14 أد 2311- جمعية باسم "نادي روتاري طرابلس- المعرض"- علم وخبر رقم/ 
 : طرابلس- فندق كواليتي إن- قاعة االجتماعاتمركزها
 : أهدافها

 يهدف نادي روتاري طرابلس- المعرض الى تشجيع وتعزيز هدف الخدمة كدعامة لمشروع قيم.
 كما يهدف تحديدًا الى تشجيع وتعزيز:

 تطوير المعرفة الشخصية كسبيل الى الخدمة .1

التعامل األخالقي الرفيع في مجال االعمال والحياة المهية ومعرفة قيمة الوظائف المفيدة واحترام وظيفة كل روتاري  .2
 واعتبارها كوسيلة لخدمة المجتمع

 تطبيق هدف الخدمة في الحياة الشخصية والعملية واالجتماعية لكل روتاري .3

 تعزيز التفاهم من خالل روح الزمالة بين رجال ونساء االعمال واصحاب المهن، الذين اتحدوا في سبيل هدف الخدمة .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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بشير راسم ذوق- مي رشيد منال- شوكت مصطفى حوال- عبداهللا محمد يمن زياده- المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 وصفيه سعداهللا اديب اديب عبد الواحد- هدى فؤاد علم الدين- نزيه محمد مالزي نجا

 شوكت مصطفى حوالالمحامي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U15 أد2312- جمعية سياسية باسم "لقاء الجمهورية"- علم وخبر رقم/ 
 : الحازمية- شارع سعيد فريحة- بناية حازمية سكوير- الطابق الرابع- قضاء بعبدامركزها
 : أهدافها

إن األهداف الرئيسية للجمعية المسماة فيما يلي "اللقاء" هي تعزيز أسس الجمهورية عن طريق تحصين إتفاق الطائفواستكمال 
تطبيق الدستور ال سيما من خالل ايجاد مخارج للثغرات والشوائب الدستورية التي اعاقت تداول السلطة وممارستها، وذلك 

 باإلستناد الى المبادىء الدستورية والوطنية اآلتية:
 لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، عربي الهوية واإلنتماء، ذو سيادة مطلقة على جميع اراضيه .1

لبنان عضو مؤس وعامل في جامعة الدول العربية، وفي منظمة األمم المتحدة، يلتزم مواثيقها واالعالن العالمي لحقوق  .2
 االنسان

 إعتماد النظام الديمقراطي البرلماني الحر القائم على احترام الحريات العامة واإليمان بالعيش المشترك والمساواة بين اللبنانيين .3

تطبيق المبادىء والبنود التي نص عليها "إعالن بعبدا" ومنها إعتماد نهج الحوار وتحييد لبنان عن صراعات المحاور وتجنبه  .4
 انعكاساتها السلبية

 رفض كافة مشاريع التوطين ورفض كافة اشكال التقسيم والتجزئة والتأكيد على وحدة لبنان، دولة، شعبًا ومؤسسات .5

العمل على تحقيق وتثبيت مفهوم المواطنية، للوصول إلى العلمنة، ومفهوم الدولة المدنية، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة  .6
 وتكريس اإلستقرار السياسي

 التمسك بالعقد اإلجتماعي المتمثل بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني .7

 تحقيق إستقاللية السلطات، ال سيما السلطة القضائية والهيئات ذات الصفة القضائية .8

 التأكيد على دور المرأة كشريك أساسي في المجتمع اللبناني .9
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

فخامة الرئيس السابق العماد ميشال نهاد سليمان- صالح الدين يوسف سالم- غبلایر المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 توفيق المعلولي- محمد يوسف بيضون- بسام رياض يحي- سامي جوزف نادر

  سامي جوزف نادرالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U16أد 2345 علم وخبر رقم "-- جمعية باسم "جمعية آل بربور وأنسيائهم/ 
- بناية محكل- مقابل فول 4/القسم998: بيروت- المصيطبة- شارع مار الياس- مفرق العنتبلي- العقار رقم مركزها

 البروفيسور- ملك محمد اديب محمود بربور- الطابق االول
 : أهدافها

 العمل على ما من شأنه خدمة العائلة وتطويرها اجتماعيًا وثقافيًا وصحيًا بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة .1

 بث روح التعاون والمحبة والتكافل والتضامن االجتماعي والترابط األسري بين افراد العائلة وبين المجتمع .2

 المساهمة في نشر التوعية ومحو االمية وتأهيل المعوقين وذلك وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة .3
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التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات والجمعيات االهلية والخيرية داخل الوطن وخارجه وذلك من اجل رعاية ومساعدة  .4
الفقراء والمساكين والعمل على تأهيل المرأة وتدريبها لالعتماد على نفسها في مجاالت الحياة المختلفة حتى ال تكون عالة 

 على المجتمع

 االهتمام بالعجزة واالرامل وااليتام لتقديم كل ما من شأنه خدمتهم ورفع معاناتهم ووضع برامج اجتماعية وثقافية وترفيهية لهم .5

 االهتمام بالجواني االبداعية والمهنية وتشجيع المواهب االبداعية على مختلف المستويات واألعمار .6

ترغيب االفراد والمؤسسات للمساهمة النقدية أو العينية قدر المستطاع لدعم العمل الخيري وايجاد أسس مناسبة لتحقيق  .7
 التنمية االقتصادية وتحسين مستوى افراد العائلة

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

احمد محمد اديب بربور- محمد اديب محمود بربور- عبدالناصر محمود بربور- المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
شادي محمد اديب بربور- طالل ممدوح درويش- الشيخ طارق علي بربور- حسن علي بربور- خالد احمد بربور- محمد علي 

 حسين بربور
  احمد محمد اديب بربورالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U17 أد 2368- جمعية باسم "بيتي بيتك"- علم وخبر رقم/ 
 : جديدة مرجعيون- حي القلقة- ملك فرحان بركات- الطابق االرضي- قضاء مرجعيونمركزها
 : أهدافها

 دعم وتأهيل ورعاية المسنين وخلق بيئة إلستثمار طاقاتهم والترفيه عن أنفسهم .1

 تمكين وتوعية األطفال والشباب لنمو ونماء سليم، وحماية انفسهم من كافة الملوثات التي تضر بصحتهم وبيئتهم .2

 توفير الرعاية الصحية للمواطنين من خالل المعاينة الطبية وتوفير الدواء والمستلزمات االخرى .3

 رفع المستوى الصحي في البيئات التي تتوفر فيها شروط السالمة العامة .4

توفير فرص العمل للشباب من خالل التدريب المتخصص الذي يراعي خصائصهم النفسية والجسدية ويحترم كرامتهم  .5
 اإلنسانية

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

رانيه عفيف عفيف- مازن محسن فحص- رواي روبير شاهين- محمد قاسم بيضون- المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 سالي ايلي سالمه 

  رانيه عفيف عفيفالسيدةممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U18 أد 2369- جمعية باسم "الصوت الهادىء"- علم وخبر رقم/ 
 - ملك ميشيل انطوان ابو ناصر- الطابق األرضي- قضاء المتن10- القسم رقم 922: برمانا- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

 النشاطات االجتماعية والخيرية .1

 إنشاء مستوصفات خيرية بهدف الخير العام .2
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 د. فؤاد انطوان ابو ناضر- شفيق حبيب شيبان- ميشيل انطوان ابو ناضرالمؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
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 ميشيل انطوان ابو ناضرالسيدة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U19 ،جمعية باسم "المجموعة اللبنانية لمعالجي األورام السرطانية النسائية -The Lebanese 

Gynecologic Oncologic Group(LGOG) أد 2374"- علم وخبر رقم/ 
 - بناية حمودي- الطابق الرابع11- القسم رقم 4636: بيروت- األشرفية- شارع الفريد نقاش- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

 تشجيع عالج سرطان النساء .1

مساعدة أطباء النساء ال سيما أولئك الذين يعالجون األورام السرطانية لدى النساء، والمعالجين باألشعة وأطباء األورام  .2
 السرطانية التخاذ قرارات مناسبة في معالجة المرضى المصابين باألورام السرطانية

وضع التوجيهات والمبادىء العامة لمعالجة األورام السرطانية بين النساء بغية خلق إنسجام وتوافق بين مختلف أساليب  .3
 العالج

 إعطاء المشورة للسلطات التشريعية إلصدار توصيات يعمل بها في لبنان .4

تشجيع األبحاث والتجارب والمقاالت واإلجتماعات والمحاضرات وتثقيف األطباء في مجال معالجة األورام السرطانية  .5
 النسائية

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

 د. دافيد ميشال عطاهللا- د.هادي صخر الهاشم- د. جورج يعقوب شاهينالمؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 دافيد ميشال عطاهللالدكتور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U20 ،جمعية باسم "هوكوس بوكوس -Hocus Pocus  أد2377"- علم وخبر رقم/ 
 - ملك عدنان احمد العكاوي- الطابق األول22- القسم رقم 1455: بيروت المرفأ- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

 سد اإلحتياجات الحياتية لألسر الفقيرة والمحتاجة .1

 مساعدة المساكين والمحتاجين واأليتام والمنكوبين ودعوة أهل الخير تقديم العون والمساعدة لهم .2

 اإلسهام والتنسيق مع الجهود الرسمية والشعبية من أجل رعاية المساكين والمحتاجين واأليتام والمنكوبين .3

 ترغيب األفراد والمؤسسات للمساهمة بدعم العمل الخيري .4

اإلسهام في حل كثير من مشاكل األسر الفقيرة وتوفير أدنى حد من متطلبات الحياة الضرورية بالتنسيق مع الجهات ذات  .5
 العالقة

تجمع الجهود الفردية الخيرة في قالب جماعي يعود بمردود أكثر نفعًا وفائدة على أفراد المجتمع من خالل التنظيم والتدريب  .6
 المناسب وٕايجاد أسس مناسبة للتنسيق والتعاون بجدية لنجاح العمل اإلجتماعي

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

تانيا فريدا عاطف مراد- ديمه اسامه العارف- فرح عباس فواز- نور عصام ابو المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
الحسن- ميرا عبد الفتاح حاسبيني- دانا احمد حاج- اولفا مريم عاطف مراد- ياسمين غسان الهبري- دانا توفيق سعادة- ساره 

 عصمت صعب- غنى محمد عنان- روان سمير شاكر
 دانا احمد الحاجالسيدة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
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U21 ًأد 2388 علم وخبر رقم "-- جمعية باسم "فالوغا أوال/ 
 : فالوغا- ملك نعوم الرامي- مبنى البلدية- قضاء بعبدامركزها
 : أهدافها

 تنمية القطاع السياحي .1

 المحافظة على البيئة .2

 تنظيم نشاطات علمية إجتماعية وفنية .3

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

د. انطوان جان الكفوري- االن اميل عبده- ريشار الياس لطيف- ماريان خليل المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات:  .4
 بصيبص- نديم بطرس ابو جوده

 ريشار الياس لطيفالسيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U22 أد 2389- جمعية باسم "نعطي ألجلكم للعمل االجتماعي"- علم وخبر رقم/ 
 - بناية نحاس- ملك اسكندر نحاس- الطابق األول246: طرابلس- التل- شارع يزبك- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

 إجتماعية خيرية .1

 ثقافية تربوية .2

 كل ما يعنى بحقوق المرأة والطفل .3

 العمل مع كافة الجمعيات اإلنسانية .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

باسكال نبيل أيوب- دانيا خالد ابو ملحم- دانيا خالد الكيالني- فادي حمد الصمد- المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 عبد السالم محمد ديب الخير

 فادي حمد الصمدالسيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U23 /جمعية باسم "غروب سوليد، جي اس تيم - Gs Team ايGroupe Solid علم وخبر -"
 /أد 2393رقم 

 : الكفور- حي الشربين- بناية جوهري- ملك الياس انطون بستاني- الطابق الثاني- قضاء كسروانمركزها
 : أهدافها

 المشاركة في النشاطات التي تنظمها المؤسسة العسكرية، والتي تنظمها الجمعيات التي تدعم وتساند الجيش .1

 إقامة مخيمات مشتركة بين المدنيين والعسكريين بعد التنسيق مع فيادة الجيش .2

مساعدة الشباب اللبناني لإلنخراط في المؤسسة العسكرية، من خالل المحاضرات واللقاءات والنشاطات الهادفة الى توعية  .3
 وتنشئة الشباب على حب الوطن والمؤسسة العسكرية

 مساندة ودعم الجيش في مختلف المجاالت وتقديم المساعدات العينية .4

 تكريم الشهداء وزيارة الجرحى والمعوقين منهم .5
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 المتوسطة والثانوية من خالل مباراة في الرسم –منح جائزة سنوية بإسم الجمعية لطالب المدارس في المراحل اإلبتدائية  .6
 والشعر والنثر تحت عنوان "الجيش" وذلك بمناسبة اإلستقالل

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

انطون الياس بستاني- يوسف البر صادق- الياس انطون بستاني- جوزفين جرجس المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 موسى- جورج مارون بطيش

  جوزفين جرجس موسىالسيدةممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U24 أد 2399- جمعية باسم "جمعية أنوار العلوم الخيرية"- علم وخبر رقم/ 
- ملك شريف يوسف شهاب ويوسف B- البلوك 12- القسم 1224: بيروت- منطقة رأس بيروت العقارية- العقار رقم مركزها

 شريف شهاب- الطابق األول
 : أهدافها

 مساعدة الفقراء والمحتاجين والعائالت المستورة واأليتام ورعايتهم وتأمين الرعاية االجتماعية واالنسانية والثقافية لهم .1

رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في انشاء المعاهد االكاديمية  .2
والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل والمدارس الخاصة واالبتدائية والمتوسطة والثانوية ومؤسسات التعليم 

العالي والجامعي والفني والتقني والمهني بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية ومراكز تدريب 
 وٕالقاء المحاضرات الثقافية والمؤتمرات العلمية والدورات الثقافية والصحية والبيئية

 اقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي لالطفال .3

تأمين منح دراسية للطالب المحتاجين مهنيًا وأكاديميًا، إغاثة المحتاجين ومساعدة الطالب الفقراء في المدارس الرسمية وذوي  .4
 اإلحتياجات الخاصة

 القيام بمختلف اعمال البر والخير .5

 اقامة دورات لمحو األمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة .6

 اقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل .7

 المساهمة في انشاء دور لرعاية وتعليم االيتام وذوي الحاالت الخاصة والحاالت االجتماعية الصحية .8

 اقامة دورات في األشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية والمساهمة في انشاء مكتبة عامة .9
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 شريف يوسف شهاب- عمر جمال رخا- سعاد احمد عيتانيالمؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 شريف يوسف شهابالسيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U25أد2413- جمعية باسم "جامعة آل يحشوشي"- علم وخبر رقم/ 
 - بناية فيال فلورنتين- الطابق السادس85- القسم رقم 315: بيروت- الجميزة- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

 شد أواصر الروابط العائلية بين أعضائها والتضامن فيما بينهم .1

 لم شمل العائلة في لبنان والخارج والتواصل بين المقيمين وغير المقيمين .2

 مساعدة أعضائها لتحسين مستوى معيشتهم .3
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 تحفيز النشاطات التي تدعم إبراز الوجوه العائلية ألعضائها .4

تقوم الجمعية بجميع النشاطات التي تساهم في تحقيق موضوعها وأهدافها ومن بين هذه النشاطات على سبيل المثال ال  .5
 الحصر:

 إقامة عشاء سنوي -
 مساعدة طالب من العائلة لتحصيل دراستهم المدرسية والجامعية -

 مساعدات طبية لمن يحتاج اليها من العائلة -

 إبراز المواهب الثقافية والفنية وغيرها ألفراد العائلة -

 القيام بنشاطات إجتماعية، ثقافية -

 إنشاء موقع الكتروني خاص للعائلة -

 القيام بأي نشاط ضمن حدود وأهداف الجمعية -
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

الياس وديع يحشوشي- ناجي نجيب اليحشوشي- سمير نجيب اليحشوشي- ليا مارون المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 اليحشوشي- فادي ميشال اليحشوشي- بشاره يوسف اليحشوشي- جورج غالب اليحشوشي

 سمير نجيب اليحشوشيالسيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U26أد 2417 علم وخبر رقم "-- جمعية باسم "الجمعية الخيرية لإلنماء واإلحسان/ 
- ملك حميد يوسف جبرايل الحويك- الطابق األرضي- 5- القسم رقم 1449: ذوق مصبح- الشارع العام- العقار رقم مركزها

 قضاء كسروان
 : أهدافها

 مساعدة المسنين والمحتاجين .1

 المساعدة في إنماء القرى على كافة االصعدة .2
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

ادال سليم بشاره- يوسف حنا جرجس- جان فكتور فكتور باسيل- وداد جبرائيل المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 القرداحي- حميد يوسف جبرايل الحويك

  حميد يوسف جبرايل الحويكالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 
 

U27 أد 2420- جمعية باسم "ملتقى الدكتور توفيق بحمد الثقافي"- علم وخبر رقم/ 
 - ملك السيد حسن يوسف بحمد- قضاء راشيا1534: ضهر األحمر- الشارع العام- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

 تعزيز الحركة الثقافية في منطقة راشبا ولبنان .1

 إقامة ورش العمل والطاوالت المستديرة وحلقات النقاش والحوار الفكري وكذلك الندوات الثقافية .2

 تنظيم اإلحتفاالت العامة الثقافية وتكريم المفكرين والمبدعين والمثقفين العرب واألجانب والمجلين في الحقل العلمي .3

 إستنهاض الحركة الثقافية واإلبداعية .4

 تأسيس مكتبة عامة تمكن الباحثين والراغبين في الحصول على الكتب والمراجع والمنشورات .5
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 إصدار النتاج الفكري والعلمي والثقافي ألصدقاء الملتقى واألعضاء .6

 التنسيق مع هيئات المجتمع المدني الثقافية واإلنسانية .7

 التنسيق مع وزارة الثقافة اللبنانية والمشاركة في األنشطة والفعاليات الثقافية .8

 التعاون مع المؤسسات والجمعيات التي تحمل ذات األهداف .9

 اإلرشاد الحضاري والتطور اإلنساني .10
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

د. توفيق صالح بحمد- د. طارق رياض بحمد- د. وليد توفيق بحمد- د. مكرم عقاب المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
بحمد- منشا جهاد بحمد- عفيف سعيد بحمد- راجي يحي بحمد- حمزي داود بحمد- شوقي عقاب بحمد- كنج يوسف بحمد- 

 حسن يوسف بحمد- لطفي سيف الدين بحمد
  شوقي عقاب بحمدالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U28 ،جمعية باسم "تقاليد وناس -Traditions and People أد 2421"- علم وخبر رقم/ 
 - مكتب المحامي عبد أبي نجم145- 311: بيروت- الصيفي- ساحة جبران تويني- بناية صيفي مركزها
 : أهدافها

 خدمة المجتمع في المجاالت اإلجتماعية ال سيما من خالل دعم ومساعدة صغار المزارعين والحرفيين والمنتجين في لبنان .1

 تشجيع الممارسات الزراعية العضوية والصديقة للبيئة .2

 تشجيع الحرف والزراعة التقليدية .3

حمل صغار المزارعين والحرفيين على التعاضد والتكاتف فيما بينهم ودعمهم لتسويق منتجاتهم تحت تسمية وعالمة موحدة،  .4
 ومواكبتهم إليجاد قنوات مفيدة لتوزيع  منتجاتهم

إطالق حمالت التوعية واإلرشاد لصغار المزارعين من خالل توفير المعلومات وترشيدهم وحثهم إلنتاج المنتوجات العضوية  .5
 وٕاتباع التقنيات الزراعية السليمة

 إنشاء "منصة" لتطوير االرضية المشتركة التي تجمع بين الناس من مختلف المناطق والمعتقدات .6

 المساهمة في المبادرات المحلية للتنمية اإلجتماعية .7

 إطالق حمالت تثقيفية حول التراث والعادات الغذائية لمختلف المناطق اللبنانية .8

العمل على تنظيم أسواق للمزارعين والحرفيين من أجل توفير التواصل المباشر بين المستهلكين وصغار المنتجين والمزارعين  .9
 من جميع أنحاء لبنان

 إطالق دورات تعليمية للطبخ والعمل على التطوير المهني للمهنيين العاملين في المؤسسات السياحية كالمطاعم والفنادق .10

 إطالق دورات تعلمية وتوعية للتعريف وترويج المنتجات الزراعية والحرفية اللبنانية محليًا وعالمياً  .11

تنظيم مهرجانات إلحياء التقاليد والمطبخ واألكل اللبناني بهدف تسليط الضوء على مختلف المناطق عن طريق االحتفال  .12
 بالعادات والتقاليد واألطعمة المحلية وتعزيز الثقافة المحلية واإلقتصاد

الحث على التغني بالخصوصيات الثقافية لمناطق لبنان المختلفة بهدف تطوير العالقات والتواصل بين المناطق اللبنانية  .13
 كافة ال سيما في ما بين المدن والمناطق الريفية

 دعم السياحة البيئية في المناطق بالشراكة مع المجتمعات المحلية والمجتمع المدني .14

تنظيم ورشات عمل وٕاطالق حمالت توعية للعمل على اإلفتخار ونشر وٕاعادة إحياء التراث والتقاليد الغذائية لكافة المناطق  .15
 اللبنانية ولمجمل مكونات المجتمع
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العمل للجمع والتواصل بين مختلف األعراق واألديان في مجتمع واحد من خالل لغة مشتركة هي اإلحتفاء سويًا باألكل  .16
 والتقاليد الغذائية

 تنظيم ورش عمل للطباخين، المزارعين والحرفيين .17

العمل على خلق فرص عمل للنساء ال سيما في المناطق الفقيرة أو النائية لدعمهن وحثهن على المشاركة واإلنتاج في سياق  .18
 إحياء التراث الحرفي والغذائي

 التعاون مع الجمعيات والمؤسسات المحلية والدولية ذات األهداف المماثلة .19

 طباعة ونشر الكتيبات المقاالت والدراسات في سياق تحقيق أهداف الجمعية .20

 اإلشراف وتنظيم المؤتمرات والمعارض والعروض وورش العمل المتعلقة بمجاالت تعاطي الجمعية وأهدافها .21
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 كمال ميالد المزوق- عبدو يوسف أبي نجم- كرستين بيير قدسيالمؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
  كمال ميالد المزوقالسيدممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 

U29 أد 2429- جمعية باسم "جمعية الروائد التربوية والثقافية واإلجتماعية"- علم وخبر رقم/ 
 - ملك عبير عادل كريم- الطابق الثانيA- بلوك9- القسم رقم 1941: عاليه- العقار رقم مركزها
 : أهدافها

القيام بجميع النشاطات التربوية والثقافية واإلجتماعية كتنظيم محاضرات ودورات تدريبية في كافة األراضي اللبنانية وكل  .1
 نشاط تطوعي يخدم أهداف ونشاطات الجمعية

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

 عبير عادل كرم- هادي عادل كرم- سالم عا\ل كرم- هبه عادل كرمالمؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات: 
 عبير عادل كرمالسيدة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: 

 
 2015تشرين الثاني شهر للعلم والخبر  تعديل •

 

U1للجمعية المسماة: 19/11/2012/أد، تاريخ 2113لبيان العلم والخبر رقم  2256 - تعديل رقم 
 «جمعية المرشدية الروحية العليا للثقافة والعطاء»

«جمعية المرشدية الروحية العليا للثقافة والعطاء» أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل إسم ومركز الجمعية المسماة 
  19/11/2012/أد تاريخ 2113الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 

 وأصبحت على الشكل التالي:
 «جمعية المرشدية الوطنية للثقافة والعطاء»اسمها: 

 «جمعية المرشدية الروحية العليا للثقافة والعطاء»بدًال من: 
- بلوك ب- بناية أمين الجردي- الطابق 6- القسم رقم 3209عاليه- حي الوطى- طريق عين الجديدة- العقار رقم مركزها: 

 األول
 - ملك روزبا وسلمان سمير شميط- فوق معمل الصخر- الطابق األول3558عاليه- المدينة الصناعية- العقار رقم بدًال من: 

 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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U2للجمعية المسماة: 16/12/2006/أد، تاريخ 575لبيان العلم والخبر رقم  2291 - تعديل رقم  
 «عاهدة البيسار للعمل الخيري»

الحائزة على بيان العلم والخبر «عاهدة البيسار للعمل الخيري» أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل غاية الجمعية المسماة 
  16/12/2006/أد تاريخ 575رقم 

 وأصبحت على الشكل التالي:
 غايتها: 

 القيام باألعمال الخيرية واإلنسانية واإلجتماعية والصحية وكفالة االيتام وٕايوائهم، ومساعدة المسنين وٕايوائهم .1

 انشاء مشاريع تنموية صحية وٕاجتماعية، بالتعاون مع الوزارات المختصة، والمجالس والهيئات والمنظمات غير الحكومية .2

تنمية الموراد البشرية وٕاعادة دمج االطفال العاملين في المجتمع وذوي االحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية والتدريب  .3
 المهني

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

 القيام باالعمال الخيرية واإلنسانية واإلجتماعية والصحية وكفالة االيتام وٕايوائهم، ومساعدة االسر المحتاجة والمسنين .1

 انشاء مشاريع تنموية، صحية، اجتماعية، بالتعاون مع الوزارات المختصة والمجالس والهيئات والمنظمات غير الحكومية .2

 تنمية الموارد البشرية واعادة دمج االطفال العاملين في المجتمع .3

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

U3للجمعية المسماة: 16/5/2014/أد، تاريخ 874لبيان العلم والخبر رقم  2306 - تعديل رقم 
 «جسور األنوار»

/أد 874الحائزة على بيان العلم والخبر رقم «جسور األنوار» أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل اسم الجمعية المسماة 
  16/5/2014تاريخ 

 وأصبحت على الشكل التالي:
 «جسور النور»اسمها: 

 «جسور األنوار»بدًال من: 
 

U4للجمعية المسماة: 11/9/2014/أد، تاريخ 1793لبيان العلم والخبر رقم  2341 - تعديل رقم 
 »Telethon For Saving Lives, Telethon Pour Sauver une Vie«تيليتون إلنقاذ الحياة، 

 ,Telethon For Saving Lives«تيليتون إلنقاذ الحياة،  الجمعية المسماة مركزأخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل 
Telethon Pour Sauver une Vie « 11/9/2014/أد تاريخ 1793الحائزة على بيان العلم والخبر رقم  

 وأصبحت على الشكل التالي:
 - ملك فارس منعم دويري- الطابق الثاني- قضاء كسروان216فتقا- فتوح كسروان- العقار رقم مركزها: 

  - ملك فلایر اسطفان الفاخوري- الطابق الثاني- قضاء كسروان1351صربا- شارع الكسليك- العقار رقم بدًال من: 
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U52221 وتعديله برقم 29/3/2010/أد، تاريخ 461لبيان العلم والخبر رقم  2373 - تعديل رقم 
 Mohamad ,(MCF) للجمعية المسماة: «مؤسسات محمد شعيب الخيرية، 4/12/2012تاريخ 

Cheaib Foundation« 
 Mohamad ,(MCF)محمد شعيب الخيرية،  «مؤسسات الجمعية المسماة اسم وغايةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل 

Cheaib Foundation « تاريخ 2221 وتعديله برقم 29/3/2010/أد تاريخ 461الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 
  مركزها: الشياح- قضاء بعبدا4/12/2012

 وأصبحت على الشكل التالي:
 »Mohamad Cheaib Foundation,(MCF)محمد شعيب الخيرية،  «مؤسسةاسمها: 

 »Mohamad Cheaib Foundation ,(MCF)محمد شعيب الخيرية،  «مؤسساتبدًال من: 
 غايتها:

هي أن تجعل المستحقين في لبنان والعالم العربي قادرين على الحصول على الغذاء والعناية الطبية والتعليم ضمن حدود  .1
 الكرامة االنسانية، وكذلك دعم وتطوير امكانيات المرأة لتكون عنصرًا منتجًا وفاعًال في المجتمع

خلق المبادرات والبرامج المستدامة الفعالة لتأمين الحياة الكريمة للمستحقين بالتعاون مع األفراد والهيئات والمؤسسات الخاصة  .2
 والعامة، والقيام بمشاريع انمائية تعنى بالتنمية والبيئة

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

 هذه النشاطات تعمل بشكل رئيسي على االختصاصات التالية:
القيام بمشاريع إنمائية تطويرية تساهم في خلق فرص عمل والتعليم ومحو األمية وتحسين األوضاع المعيشية للفقراء،  .1

 والمحتاجين واأليتام والالجئين والمسنين سيما في لبنان وفلسطين والعراق

 توسيع الحوار واآلفاق والتعايش بين مختلف الثقافات واألديان والمجتمعات سيما في منطقة الشرق األوسط .2

 مساعدة النساء والفتيات المضطهدات .3

 تكفل المشردين ومساعدة األطفال القصار على العيش والتعليم لمكافحة العمل عند القاصرين .4

 مساعدة المدمنين على المخدرات للشفاء والعودة الى حياة طبيعية والتأقلم في المجتمع .5

 حماية األطفال والمسنين من العنف .6

 مشاريع إنمائية بهدف حماية البيئة .7

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

U6للجمعية المسماة: 19/10/2010/أد، تاريخ 1869لبيان العلم والخبر رقم  2375 - تعديل رقم 
 «جمعية إعانة الطفل المعاق»

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم «جمعية إعانة الطفل المعاق» أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل الجمعية المسماة 
  19/10/2010/أد تاريخ 1869

 وأصبحت على الشكل التالي:
 صيدا- الدكرمان- حي الست نفيسة- شارع القدس- بناية روال سنتر- الطابق األول علويمركزها: 

 صيدا- األوتوستراد الشرقي- بناية زيدان حريري- ملك راسم البعاصيري- الطابق األول علويبدًال من: 
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U7 -للجمعية المسماة: 4/9/2015/أد، تاريخ 1818لبيان العلم والخبر رقم  2416 تعديل رقم 
 General Michel Aoun Foundation, Fondation«مؤسسة العماد ميشال عون،

Général Michel Aoun U« 
 ,Michel Aoun Foundation«مؤسسة العماد عون،أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل مركز الجمعية المسماة 

Fondation Général Michel Aoun Général « 4/9/2015/أد تاريخ 1818الحائزة على بيان العلم والخبر رقم  

 وأصبحت على الشكل التالي:
- ملك ميراي ميشال عون- 26- مبنى رقم 5- القسم رقم 2505- العقار رقم 12قرنة شهوان- حي البياضة- شارع رقم مركزها: 

 الطابق األرضي- قضاء المتن
  الطابق الثاني- قضاء المتن- Qubic Center -36- القسم رقم 2445سن الفيل- شارع داوود عمون- العقار رقم بدًال من: 

 

U8للجمعية المسماة: «جمعية 21/3/1988/أد، تاريخ 92لبيان العلم والخبر رقم  2418 - تعديل رقم 
 خدمة الولد في العيله»

الحائزة على بيان العلم «جمعية خدمة الولد في العيله» أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة 
  21/3/1988/أد تاريخ 92والخبر رقم 

 وأصبحت على الشكل التالي:
 «جمعية خدمة الولد واألم في العيله» اسمها:
 «جمعية خدمة الولد في العيله»بدالً : 
 غايتها:

 إن الجمعية هي مؤسسة إجتماعية تسعى الى تحقيق األهداف اآلتية:
 إستضافة األوالد وأمهاتهم ال سيما الذين يعانون من مخاطر متنوعة ومرافقتهم بعيدًا عن اي تمييز ديني أو سياسي .1

 تقديم بيئة حاضنة ومستقرة وآمنة لهم .2

 العمل على ترسيخ العالقة بين األم واألوالد ومساعدتهم على تربيتهم .3
 مساعدة العائلة على التعرف على حقوقها واالستحصال عليها .4

 مرافقة هؤالء األوالد وأمهاتهم في بناء مؤسسة عائلية .5

 دتهم على بناء مشاريع فردية تحقيقًا لإلستقاللية من خالل اإلندماج اإلقتصادي واإلجتماعيمساع .6
 بدًال من: 

 إن الجمعية هي مؤسسة إجتماعية تسعى الى تحقيق األهداف اآلتية:
 صون الحياة العائلية للولد اليتيم .1

 السعي الى المحافظة على كيان العائلة أو الى إعادة تكوينها عند اإلقتضاء .2

 إيجاد السبل الالزمة لتأمين مستقبل الولد وٕانمائه الجسدي والعاطفي والثقافي والمهني .3

 مساعدة األرامل في مواجهة الصعوبات الحياتية والعائلية .4
 على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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 .CRTD.Aمجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنمويتصدر نشرة التنمية االلكترونية بشكل دوري عن 
 .CRTD.A / IRISـروني للكت عضو في الئحة التوزيع اال/كِ  تتلقى هذه النشرة ألنك/ِت أنت

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

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

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

 

الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات 
مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي  

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

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

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