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 برامج حكومية ومساعدات دولية
 

א • א א   א

 مـدارس اخـرى     ٤رسـمية وتجهيـز      مدارس   ٦تمويل مشروع ترميم    :  جمعية الملتقى النسائي   -

  بمختبرات كومبيتر وذلك في منطقة ضاحية بيروت الجنوبية 

  هبة لبناء الطبقة الرابعة للمركز:  مركز دير االحمر الصحي-

  تأهيل وتجهيز المركز بالمعدات الطبية الالزمة :  المركز الوطني للعيون في صيدا-

هبة بهدف بناء طابق في المبنى الجديـد الـذي          : ا جمعية المؤاساة والخدمات االجتماعية في صيد      -

   صيدا-سيشاد في الوسطاني

  تجهيز عيادة للعيون وعيادة نسائية :  مستوصف الشياح االجتماعي-

 ألف دوالر لتجهيز المطـبخ والكافيتيريـا وملعـب          ٨٠:  مركز الرحمة لخدمة المجتمع في صيدا      -

  لالطفال 

وزرعهـا عنـد ابنتهـا وكـذلك        ) ام الطفلـة  ( كلية الواهبة    تكاليف عملية استئصال  :  الطفلة مروة  -

  الفحوصات التي تجري قبل الزرع

دعم الجزء االكبر من المشروع وتأهيـل قاعـة         :  مركز دوار الشمس الثقافي في مستديرة الطيونة       -

  الميديا فيه

املة علـى   تنفيذ المرحلة الثالثة من عملية التعويض الـش       :  مساعدة لمتضرري انفجار سد البوشرية     -

  المتضررين من االنفجار الذي وقع في المنطقة الصناعية في سد البوشرية
  ↑ أعلى الصفحة

  

א • א١١٠א א א
  

   ألف دوالر لترميم موقع تمنين الفوقا االثري في البقاع٣٠:  وزارة الثقافة-

 ألف دوالر لتجهيز قسم العالج الطبيعي وقسم الكومبيـوتر ووحـدة انتـاج              ٣٢:  منتدى المقعدين  -

  الشموع، اضافة الى استقدام معدات اخرى لتحسين مستوى الخدمات التي يقدمها المركز

   ألف دوالر لتحسين فرعه الخاص بالتموين والطهو وتطويره٥٠: مركز ايام الرجاء -

 مليون دوالر لتطوير مكب النفايات الصلبة في زحلـة          ٢,٨:  مؤسسة االسكان العامة وبلدية زحلة     -

  كي يصبح مركزا لمعالجة النفايات الصلبة
  ↑ أعلى الصفحة

  



א٣٣ •   א−א
دوالر اميركي إلنشاء عيـادة طـب اسـنان           ٣٣: مركز الخدمات االجتماعية في طليا البقاع      -

وير الشعاعيشراء آلة لتخطيط القلب، والتص

 ألف 

ول   
  ↑ أعلى الصفحة

  

  

وفقا لمصادره     فهي

:  مجـدال  - مـار تومـا    

   ٢٠٠٥االول 

  طا 

   ٢٠٠٥ فرصة شهريا خالل العام ٢٠٠ يأمل المشروع رفع مستوى تأمين فرص 

אא • א א ٢٠٠٥א
 ٢١تأسس صندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية ضمن الشراكة بين لبنان واالتحاد االوروبي فـي              

 مليـون دوالر    ٣١تبلغ ميزانية المشروع    . ٢٠٠٢ وباشر عمله في اواخر العام       ٢٠٠٠تشرين الثاني   

 ماليين يورو مساهمة الدولة اللبنانية، توزعت على الشكل         ٦تحاد االوروبي و   مليونا منها من اال    ٢٥

 ماليين من   ٣نفقات التشغيل   ) االتحاد االوروبي ( مليون يورو    ٥,٥٤٢مساعدة تقنية ودراسات    : اآلتي

) االتحـاد االوروبـي   ( مليون يورو    ١٢خلق فرص عمل    ) االتحاد االوروبي ( ماليين من    ٣الدولة و 

 ماليين يورو من االتحاد االوروبي مصاريف اخرى        ٦ ماليين من الدولة اللبنانية و     ٣لية  التنمية المح 

  .  مليون يورو من االتحاد االوروبي١,٤٥٨

  ٢٠٠٥ت صندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية حتى آخر شهر آب           اما منجزا

  :الرسمية

   يورو١,٨٠٠,٠٠٠ن خالل انفاق م قرية ١١ مقيم دائم في ٣٧,٠٠٠ تحسين معيشة -

   مؤسسة جديدة ١٢٧ فرصة عمل و٥٣١ خلق -

 ٦٠٠,٠٠٠ بتنفيذ مشاريع تنموية في بلدتي مشمش وعيترون استنادا الى خطط البلدتين قيمتها             البدء-

  يورو

- ديـر دلـوم    - شان - خريبة الجرد  - عيناتا - طيري - صربين - رشاف -

ا في تشرين متوقع البدء بصرفه يورو كهبة ١,٢٠٠,٠٠٠٠

   اعداد دراسة حول التفاح وسوقه في عكار-

 مشروعا صغيرا ومتوس٢١٥ مليار صرفت لدعم ٣,٣ -

  ال  مشروعا حصلوا على خدمات تطوير االعم٣٩٤ -

   قرضا مجهريا ٣٣١ مليارات صرفت لـ ١,٢ -

  بنت جبيل   دراسات جدوى اعدت عن فرص االستثمار في قضاء١٠ -

   فرصة عمل جديدة تخلق في الشهر الواحد حتى االن٤٥ -

عمل جديدة الى -

  
  ↑ لى الصفحةأع

  



א٦٠ • א א א א
 مليون يورو لصندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية التابع٦٠منح االتحاد االوروبي مساعدة قدرها 

روبي هذه تأتي مساعدة االتحاد االو. لمجلس االنماء واالعمار لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

في اطار برنامج الحكومة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل الى جانب المؤسسات 

هذا وقد سبق للحكومة ان . ت االقتصاديةآمن المنش % ٩٥عائلية نحو 

  

 

اطلقت عددا من المشاريع في 

  .كوملبهذا السياق نذكر منها ال على سبيل الحصر أل
  

ال

، كفاالت، إي٢سيم 

↑ أعلى الصفحة

א •   א٤١٠א

هبة شخصية من الس  االف دوالر الى تجمع ام النور العادة تأهيل         ١٠ قيمتها   فير الكندي     -

   كسروان-كز في السهيلةالمر

هبة من السفارة السو  ألف دوالر اميركي الى وزارة العمل لمعالجـة  ٤٠٠ قيمتها يـسرية    -

  تنظيم عمالة النساء من خالل قانون جديد لذلك  

 دعم من البن-

 في المنازل

النبطية إلفتتاح مكتبة الحاجة فاطمـة          الى جمعية  ك الـدولي      الك

  ينراني للمكفوف

فيف الجنوبي في 

دي
  ↑ أعلى الصفحة

  
  
  

د جلسات مجلس الوزراء رصد للقوانين ولبنو 
  

 -جمعية المتطوعين للخدمة الدولية

  )٦/٩/٠٥جلسة ( مركزها بيروت" الشرق األوسط

• 
المجلس :" باسمالموافقة على عرض وزارة الداخلية والبلديات طلب تأسيس جمعيتين أجنبيتين -

"اء بعبدا واسم  قض-، مركزها بئر حسن"العالمي للغة العربية

٢٠
↑ أعلى الصفحة

  

عطاء مهلة إدارية للمقالع والكسارات حتى تاريخ اي والبلديات 

          

  )٦/٩/٢٠٠٥جلسة (

א •
ة ل  اإلجازة لوزير الداخ-

١٥/١٠/٢٠٠٥

  ↑ أعلى الصفحة



  

•

قضاء (تكرير المياه المبتذلة لمنطقة شكا وجوارها 

١٥/٩/٠٠٥جلسة ). ( محافظة الشمال-الكورة

 −
 مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص باألشغال لقسم من األمالك العمومية البحرية في منطقة أنفة -

العقارية لزوم إنشاء المصب البحري العائد لمحطة 

٢(  
  ↑ أع الصفحة

  

•
رابطة "ضوع سحب العلم والخبر المتعلق بتأسيس جمعية باسم 

  )١٥/٩/٢٠٠٥".( آل حوا في بيروت

لى

 −
 عرض وزارة الداخلية والبلديات مو-

  ↑ أع الصفحة
  
لى

 
  ٢٠٠٥علم وخبر شهر آب 

  

א"−١ א  /١٦٠−"א
   قضاء النبطية- الطابق السفلي- ملك علي محمد سالمي-١٥١ رقم العقار -باع: مركزها

  : أهدافها

ك .١

فقراء والمعوزين وتأمين الدواء والكتب والمنح 

ق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع 

 علي محمد -يف ترحيني

  د علي يتيم

  السيد علي محمد سالمي: مثل الجمعية تجاه الحكومة

األعمال الخيرية واالجتماعية في كافة الحقول وعلى كل األصعدة بما في ذل 

التوعية الصحية ومساعدة ال

  المدرسية والجامعية مجانا

 العمل على فتح مدارس خاصة .٢

 ساعدات للطالب المتفوقين ونشر التعليم لغايات غير ذات كسبتقديم م .٣

على أن تطب

  المختصة 

 زينب من-فدوة محمود سعد :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 رائ- حسين علي عميص-ص حيدر محمد عمي-سالمي

م
  

א"−٢ א א /١٦١−"א
   قضاء النبطية- ملك وقف الشيخ عبداهللا شعيتاني- شارع الزياتة-صارأن: مركزها

  : أهدافها



  لعامة ذات الطابع التربوي، والتوعية االجتماعيةالقيام بكافة األعمال الثقافية ا. ١

  إقامة الندوات الفكرية واألدبية للمساهمة في رفع مستوى الثقافة العامة. ٢

  إنشاء معاهد تربوية ثقافية ومراكز اجتماعية خيرية. ٣

  السعي في إيجاد منح أو مساعدات للدراسات العليا. ٤

  نشرهاطباعة ودعم الكتب الثقافية والعلمية و. ٥

  إنشاء مكتبة ثقافية عامة إلحياء التراث العلمي، وخصوصاً العاملي والمحافظة عليه. ٦

  السعي إلصدار مجلة علمية ثقافية اجتماعية أدبية. ٧

السعي في إقامة عالقات مع الجمعيات والمعاهد الثقافية بما يخدم ثقافة المواطن . ٨

  وأهداف الجمعية               

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

  المختصة 

 حسن -خالد تامر تامر.  د-الشيخ قاسم محمد مصري :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 الشيخ نعيم - مازن ابراهيم لمع- الشيخ سلمان ابراهيم دهيني- محمد حيدر حيدر-محمد الحطاب

  ل اهللا نعمهدخ

  السيد محمد حيدر حيدر: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

א"−٣ /١٦٢−"א
   قضاء زحلة- ملك إميل الشويري-وادي العرائش: مركزها

  أهدافها

  :تعمل الجمعية ضمن نطاق وادي العرائش على

  تنمية الفرد والمجتمع على الخدمة العامة. ١

  عاون بين العائالت في شتى الظروفالت. ٢

  الوقوف إلى جانب المحتاج والمحزون. ٣

  الوقوف إلى جانب من يرغب بالزواج. ٤

عيد الميالد، عيد األم، عيد الفصح، عيد العمال : جمع العائالت في بعض المناسبات واألعياد مثالً. ٥

  ...الخ

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

  المختصة 

 جورج فرحات - جوزف لويس ريشا-حنا سليمان النجار :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 - جوزف اسعد أبو قدح- انطوان جورج تابت- جوزف طانوس مرهج- جوزف وديع بو سالم-حنا

   يوسف الياس بشير-رومانوس الياس غريافي

  السيد رومانوس الياس غريافي: عية تجاه الحكومةممثل الجم



  

א"−٤ א /١٦٣−"א
   قضاء المتن- ملك مدرسة الفرير مون السال- الشارع العام-الفنار: مركزها

  أهدافها

  المساعدة في تنمية الموارد الزراعية والصناعية والحرفية في القرى اللبنانية. ١

  المساعدة في إعادة تأهيل وترميم المنازل القروية ذات الطابع الريفي. ٢

تقديم المساعدة االجتماعية للعائالت اللبنانية المستورة في القرى، خاصة الناشئين منها لناحية . ٣

  رعايتهم ومعاونتهم وتطوير طاقاتهم

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

  المختصة 

 ادوار حنا - برنار انطوان يعقوب-أديب لويس الهاشم :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 غطاس الياس أبو - ريتا جميل نعيمة- سعاد نقوال حنحن- جوزي تيريز فيليب دميان-اسبانيولي

  كرم

 لهاشمالسيد اديب لويس ا: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

א"−٥ /١٦٥−"א
   الطريق األول- بناية األوقاف اإلسالمية- شارع السنترال-طرابلس: مركزها

  أهدافها

  العمل على تقديم الخدمات اإلنمائية واالجتماعية والتربوية. ١

  الندوات الثقافية والمحاضراتالسعي مع المراجع المختصة لنشر الثقافة والتعليم عن طريق إقامة . ٢

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

  المختصة 

 محمد - منايا محمود عصافيري-رامز عبد القادر الفري :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  ين كاظم عويضة أم- عبد الرحمن محمد وجيه الخطيب-خالد صبيح

 السيد رامز عبد القادر الفري: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א "−٦ א /١٦٦−"א
   الطابق السادس-٦٢شقة - بناية الساروال- الحمرا-بيروت: مركزها

  أهدافها

  اليات ومخطوطات وغيرهاالمحافظة على المسكوتات القديمة وما يرتبط بها من ميد .١

  القيام بدراسة هذه المسكوتات القديمة وما يرتبط بها وتقييمها كشواهد تاريخية وتراثية فنية .٢



عرض هذه المسكوتات القديمة وما يرتبط بها ليتسنى للجمهور مشاهدتها والتمتع برؤيتها  .٣

  همكجزء من التراث ولمساعدة الباحثين والدارسين في إكمال أبحاثهم ودراسات

لم شمل المهتمين في المسكوتات القديمة وما يرتبط بها والجامعين لها في لبنان والعالم  .٤

العربي واإلسالمي لتبادل اآلراء والخبرات والقطع النقدية القديمة من أجل تعميم الفائدة 

 واغناء مقتنيات الجمعية ومكتبتها ومحفوظاتها

العامة لآلثار والمتحف الوطني والجامعة المشاركة والتعاون مع وزارة الثقافة المديرية  .٥

اللبنانية والهيئات والجمعيات المحلية واإلقليمية والدولية التي تنمي وتعزز الجمعية وتحقق 

 أهدافها

إقامة المؤتمرات والمعارض والندوات والمحاضرات وإصدار النشرات والحوليات وغيرها  .٦

باإلضافة إلى تشجيع ومساعدة الباحثين من النشاطات التي ترمي إلى تحقيق أهداف الجمعية 

 والمتخصصين في مجال المسكوتات على الصعيدين األكاديمي والطالبي

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

  المختصة 

 -سامي عبد الرحيم بكداش. د-سمير علي الخادم.العميد د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 محمد - ريتشارد البير هيكل- عماد محمد فؤاد الباكير البرازي-الدكتور ميشال جرجس نصر نصر

 - الرائد أحمد حسن حسونة- العميد الركن زهير مختار التنير-هشام صبحي بساط. د-كمال عبدو

   البروفسور بيليغرينو بيليغرينو رونكاغليا-يشال وردة ادمون م-محمد توفيق عبد الحميد شنبور

 العميد الركن زهير مختار التنير: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

١٦٧−""−٧/
   دار الندوة- الحمرا-بيروت: مركزها

  أهدافها

  ةنشر أدب جان سالمة والمحافظة عليه ضمن األطر القانوني .١

  تكريم الذين أبدعوا في األعمال األدبية أو الفنية أو الثقافية أو التربوية .٢

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

  المختصة 

 هادي فيليب - ميشال سليم كعدي- جان زكي سالمه:السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   نجيب حسين البعيني- يوسف إبراهيم مهنا- حبيب الياس الخوري-ريمت

 السيد جان زكي سالمه: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٨ /١٦٨−"א



   بناية بكداش- شارع محمد الحوت- رأس النبع-بيروت: مركزها

  :أهدافها

  :تسعى الجمعية إلى

  عن طريق إقامة الندوات والمحاضرات واللقاءات الثقافيةنشر الثقافة  .١

 إصدار مجلة تعنى باألمور الثقافية ونشر األبحاث العلمية .٢

  إقامة دورات لمكافحة األمية .٣

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

  المختصة 

 عبد الحليم - ضياء محمد حيدر أحمد-أنور درويش بارود :السيدات/سادةالمؤسسات ال/المؤسسون

   محمد هادي عبد الحميد بكداش- عماد محمد جمال الدين-سليم عانوتي

 السيد أنور درويش بارود: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٩ −"א
١٦٩/
 مقسم -٤٧ رقم العقار - بناية كباره- ملك وزارة الصناعة والنفط- البساتين-بلدة الميناء: مركزها

  ١٧و١٦

  :أهدافها

  رفاهية المستخدمين وعائالتهم عبر إقامة لقاءات وسهرات عائلية .١

 إقامة ندوات ثقافية واجتماعية .٢

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

  المختصة 

 - حنان سميح ضناوي- عمر احمد جابر-نبيل علي جابر :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

يعقوب . د- جاك قسطنطين الدقور- جوزيف سليم دبس- فدى محمود زغلول-فواز سهيل الشعراوي

  فؤاد منصور

   نبيل علي جابرالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

١٧٠−""−٠١/
 قضاء - ملك الدكتور صالح عارف عصفور-١٢ القسم رقم -٧٢٩ عقار رقم -الناعمة: مركزها

  الشوف

  :أهدافها



تقديم المساعدات والقيام بكافة النشاطات الصحية واالجتماعية والتربوية. ١  

ة والبيئيةالقيام بالتوعية الصحية والتربوية واالجتماعي. ٢  

  تشخيص األمراض النفسية وعالجها الدوائي واالجتماعي. ٣

المساهمة في إنشاء مركز صحي وتقديم الدواء والقيام مع الجهات المختصة بحمالت التلقيح . ٤

  والتوعية الصحية

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

 المختصة 

 أمين مصطفى -صالح الدين عارف عصفور عصفور.د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  ماريان عباس ياغي- طاهر زياد وهبي- ميشال بشارة الغريب-الخطيب

الدكتور صالح الدين عارف عصفور عصفور: ممثل الجمعية تجاه الحكومة  

  

/٧١١−"א"−١١
   قضاء الشوف- ملك ايزابيل ووديع جرديني- كرم التين-مجدلونا: مركزها

  :أهدافها

استحداث مكتبة عامة وتزويدها بالكتب والجرائد والمجالت واألفالم والحواسيب اآللية  .١

  والمواد السمعية والبصرية

  تنظيم محاضرات ثقافية وعلمية حول مختلف المواضيع عدا السياسة الحزبية  .٢

  مة ندوات تدريبية لمساعدة المستفيدين من استعمال المواد المذكورة في الفقرة األولىإقا .٣
 

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

 المختصة 

سليم موسى  وديع - فارس أنطون داغر-شفيق يوسف داغر :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  خليل إبراهيم داغر- مارون حليم منصور-)المعروف وديع صموئيل جوردن(جريديني

 المهندس فارس أنطون دار: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−١٢ /١٧٢−"א
 - مبنى حمندي- مكتب االستاذ عبداهللا ضو- شارع عبد المنعم رياض- الحمرا-بيروت: مركزها

  الطابق الخامس

  :أهدافها



 توفير الحافز المادي والمعنوي لتحقيق التقدم العلمي والتقني وممارسة النشاط االبتكاري واإلبداعي -

تشجيع ودعم النشاط اإلبداعي واالبتكار التكنولوجي على . في سبيل خدمة تطور المجتمع اللبناني

   بصورة عامة وتمثيلهم في لبنان والخارجالصعيد الوطني وحماية مصالح المخترعين

 تعزيز مكانة المخترعين من خالل توعية عامة الجمهور بالفوائد االجتماعية واالقتصادية التي قد -

  يجنيها الوطن بفضل االختراعات واالبتكارات

 استجالب اهتمام سائر األوساط الحكومية والقطاعات الخاصة وضمان تعاونها من أجل تشجيع -

شاط اإلبداعي والبحث العلمي وذلك عن طريق إقامة الحوار بين المخترعين وممثلي الجمعيات الن

والنقابات المهنية والقطاعات االقتصادية ال سيما الصناعية والمصرفية في سبيل تطوير أعمال 

  البحث العلمي واالبتكار واإلبداع

 تحسين حماية مصالح المخترع ومساعدته  تقديم االقتراحات الالزمة بشأن التشريعات التي من شأنها-

في تسويق اختراعه وتشجيع النشاط اإلبداعي في لبنان كعامل اقتصادي وثقافي لما فيه خير الوطن 

  وذلك عندما يطلب منها ذلك من قبل الجهات المعنية

ر في مام السلطات الحكومية عند النظر في السياسات والممارسات التي تؤثا تمثيل أعضاء الجمعية -

  تشجيع النشاط اإلبداعي واالبتكار التكنولوجي وحماية مصالح المخترعين والمبتكرين

 تشجيع السلطات الحكومية على اتخاذ القرارات والتدابير التي ترمي إلى تشجيع النشاط اإلبداعي -

ات واالبتكاري على الصعيد الوطني والسعي إلنشاء مؤسسة وطنية تتألف من القطاع العام والقطاع

الخاصة مثل المصرفيين والصناعيين هدفها مشاركة المخترع من أجل الحصول على براآت اختراع 

  وتصنيع وتسويق اختراعاته

 تشجيع العالقات مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومع الجمعيات العربية واألجنبية المماثلة إما -

 أو االتحاد الدولي لجمعيات مباشرة أو عن طريق االتحاد الدولي للمخترعين العرب

  )االيفيا(المخترعين

 تقديم الخدمات لألعضاء من المخترعين األفراد من خالل تقديم المعلومات العامة وتوفير التدريب عن -

فيما يلي قسم من هذه . طريق تنظيم المحاضرات والحلقات الدراسية وتوزيع الكتيبات أو المنشورات

  :ى سبيل المثال ال الحصرالخدمات إذ أن تعدادها هو عل

 اطالع األعضاء على المشكالت الراهنة والتطورات الجارية التي من شأنها أن تؤثر على -

  تسجيل اختراعاتهم واستغاللها وتقديم المشورة لهم وإصدار نشرة إعالمية عن الجمعية ونشاطاتها

ومساعدتهم من أجل رعاية  تقديم المشورة التقنية والقانونية للمخترعين في المسائل العامة -

  مصالحهم في لبنان والخارج

  بين المخترعين األعضاء في الجمعية واإلدارات العامة" الوسيط" القيام بدور-

 تشجيع االتصاالت بين المخترع والمؤسسات الصناعية أو التجارية أو المالية الوطنية -

  الالزمة وتسويق اختراعاتهوالعربية والدولية من أجل مساعدته على الحصول على البراآت 



 بذل كل الجهود الممكنة والمناسبة من أجل تحقيق أهداف الجمعية وخدمة مصلحتها -

وممارسة الصالحيات والسلطات والحقوق والمزايا الضرورية أو المفيدة لتحقيق أهداف الجمعية 

  ومباشرة نشاطاتها

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

 المختصة 

 فؤاد حسين - أسعد فائز عبد الباقي-عبداهللا محمد ضو :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  نصوح كامل جابر - يوسف موريس زيدان- نعمة جورج أفرام-أيوب

 عبداهللا محمد ضو السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−١٣ /١٧٣−"אא
   الطابق األرضي- بناية جورج خوري- شارع المنال-طرابلس: مركزها

  :أهدافها

  السعي مع المراكز المختصة

   على مستقبل األطفالScoliseن عواقب مرض الجنف م للمساهمة في توعية األهل -

  لمرض في المدارس والمجتمع لدعم وتمويل اإلرشاد الصحي عن هذا ا-

 لدعم وتمويل البحوث الطبية واالجتماعية التي لها عالقة بتحسين وضع المصابين بمرض -

  السكوليوز

   لتنظيم المحاضرات والمؤتمرات الطبية والتثقيفية عن هذا المرض-

   للقيام بحملة سنوية لالكتشاف المبكر العوجاج العمود الفقري-

  طفال واألحداث المصابين بهذا المرض للمساهمة في عالج األ-

   للقيام بالحفالت والمعارض والندوات التثقيفية والطبية-

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

 المختصة 

 طوني غنطوس -ه حسن رشيد نصر-محمد حسن الجسر.د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 - مفيد طنوس الشاطر-خاسينتو علي الفوراني. د-غازي نمر نحلة. د- ندين حنا اسطنبولي-البائع

طوني شفيق مفيد الشاطر. د-انغريد يعقوب خوري ضو.د  

 السيد مفيد طنوس الشاطر: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  

א"−١٤ א /١٧٤−"א
   قضاء حاصبيا-راشيا الفخار: كزهامر



  :أهدافها

   جمع شمل أبناء البلدة وترسيخ روح المحبة والتضامن والتعاضد بين الشباب-

   القيام بنشاطات ثقافية واجتماعية على مختلف أنواعها-

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

  المختصة 

 حكمت حليم - ادوارد فريد فرح المعلوف-حنا رشيد حنا :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 مي يوسف - وسام هايل مراد- راغد نديم العدس- ناجي سعد رزق- جواد عاطف فضول-البقاعي

   حردان

 السيد حنا رشيد حنا: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−١٥ /١٧٦−"א
   ملك السيد رمزي الحافظ- بناية سالم- شارع اميل اده-بيروت: مركزها

  :أهدافها

 تهدف الجمعية إلى تعميق الفهم للواقع االقتصادي والمرتجى لتطويره وتفعيل التواصل بين جميع -

جال األعمال والمواطنين الفرقاء باالقتصاد وتعميقه، خاصة بين االقتصاديين واألكاديميين ور

  وأصحاب القرار

تنظيم الندوات والمؤتمرات والمحاضرات وورش العمل، :  إنشاء مركز للمعلومات االقتصادية-

ووضع نشر المعلومات والدراسات المتعلقة باالقتصاد وتوزيعها، وإصدار البيانات والنشرات 

  والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها

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

  المختصة 

 عماد فايز - حسان خليل ناصر-رمزي محمد أمين الحافظ :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   عماد سليم مرو- جبرائيل بشور ديك-بشور

 مين الحافالسيد رمزي محمد أ: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  ↑ أعلى الصفحة

  
  ٢٠٠٥تعديل للعلم والخبر شهر ايلول  •

  

٢/٧/١٩٨١،/٦٨א/١٧٥א−١
א«א٩/٨/١٩٨٨،/٢١١ א »א



المجازة بموجب العلم والخبر رقم » جمعية التعليم الديني اإلسالمي«عدلت غاية الجمعية المسماة 

  ١٩٨٨/ ٩/٨تاريخ  أد/٢١١ وتعديله برقم ١٩٨١/ ٢/٧تاريخ أد /٦٨

  : وأصبحت على النحو التالي

   :غايتها

يني اإلسالمي في المدارس والثانويات والجامعات الرسمية والخاصة وتعميق التدريس الد .١

  الوعي الديني بين الناس

  االهتمام بالقرآن الكريم وتعليمه وإنشاء المدارس المخصصة لذلك .٢

إقامة المدارس االبتدائية منها والمتوسطة والثانوية والجامعات والمعاهد الفنية وفقاً لألنظمة  .٣

 المرعية اإلجراء

 إنشاء المستوصفات والمستشفيات والصيدليات والمختبرات الطبية .٤

 العمل على تشجيع أنواع النشاطات الرياضية والفنية وتجهيز مكتبات علمية وأدبية .٥

 إنشاء المكتبات ودور النشر المدرسية والثقافية والتربوية .٦

  :بدالً من

لرسمية والخاصة التدريس الديني اإلسالمي في المدارس والثانويات والجامعات ا -

 وتعميق الوعي الديني بين الناس

  االهتمام بالقرآن الكريم وتعليمه وإنشاء المدارس الخاصة -

إقامة المدارس االبتدائية منها المتوسطة والثانوية والجامعات والمعاهد الفنية  -

 ومراكز للدراسات العليا والبحوث وفقاً لألنظمة المرعية

  والصيدليات والمختبرات الطبيةإنشاء والمستوصفات والمستشفيات -

 العمل على تشجيع أنواع النشاطات الرياضية والفنية وتجهيز مكتبات علمية وأدبية -
 

  ↑ أعلى الصفحة
  

  ترخيص جمعيات •
  

−" − א − א א א −١
/١٦٤

 قضاء المتن، بإنشاء فرع - الطابق السادس- بناية معلوف- قرب أمن الدولة-سد البوشرية: مركزها

 لها في لبنان

:أهدافها  

 المهنية والمختصة إن هدف انتركوافور مونديال هو تقدم الفروع واألعضاء في عالقاتهم -

 واالقتصادية والثقافية وعالقات الزمالة



 احمد - جوزيف الياس الخوري-ملحم الياس ملح الخولي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  جورج انترانيك باليان - سمير شفيق االسمر- سالم رئيف مرقص-محمد ياسين

يالسيد جوزيف الياس الخور: ممثل الجمعية تجاه الحكومة  

 
  ↑ أعلى الصفحة

  
  

  .CRTD-Aمجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنمويتصدر نشرة التنمية األلكترونية بشكل دوري عن 

  .CRTD-A / IRISـ ي الئحة التوزيع األلكرتوني ل عضو فك/ تتلقى هذه النشرة ألنكت/أنت

org.crtd@info الرجاء أرسال أي تعليق الى

 في هذه النشرة الرجاء أرسال بريد ألكتروني فارغ من البريد األلكتروني ك/ تريد ألغاء تسجيلكت/أذا كنت

   الى"لغاء التسجيلا"عبارة  معنون ب النشرة اليه مع ك/الذي تصلك
org.crtd@majal  

  الى"تسجيل"معنون بعبارة  تسجيل فالرجاء أرسال رسالة فارغة ال ترغب بت/اما اذا كنت
org.crtd@majal  

 التسجيل او عدم التسجيل بشكل يرضيك، أن األخطـاء تحـصل بعـض              طلبات تلبية   الرجاء قبول أعتذارنا الشديد في حال لم يتم       (

 )األحيان
  

  الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات

  مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي 

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

   لبنان–بيروت ١٦٥٣٠٢. ب.ص

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

  info@crtd.org: بريد إلكتروني
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