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 برامج حكومية ومساعدات دولية
 
٤٠א""א •

 ٤٠ ان الحكومة االميركيـة رصـدت        ٨/١٢/٢٠٠٥شار تقرير عن مساعدات الواليات المتحدة نشرته النهار بتاريخ          ا

 ألف دوالر للتدريب العسكري ومليون دوالر للتمويل العسكري وذلـك           ٧٠٠مليون دوالر مساعدات اقتصادية للبنان و     

ر ان المساعدات للبنان وفق ميزانيات االعوام الـسابقة         والجدير بالذك . ٢٠٠٦وفقا لميزانية المساعدات الخارجية للعام      

 هي خمسة ماليين دوالر اقرتها وزراة الخارجية االميركية وسيصرف من           ٢٠٠٦ مليون دوالر والزيادة للعام      ٣٥كانت  

 مليـون دوالر مـن قيمـة        ١٢قبل السفارة في بيروت لتعزيز المؤسسات الديمقراطية ويؤكد تقرير جريدة النهـار ان              

 مليون للجامعـة االميركيـة فـي        ١٢مساعدة ستكون بتصرف الحكومة اللبنانية والباقي مخصص على الشكل التالي           ال

وهناك .  االميركية وجمعية ميرسي كور التي تصرف المبلغ المخصص لها في جنوب لبنان            -بيروت والجامعة اللبنانية  

  . فلسطينين في المخيمات لمساعدة الالجئين ال٢٠٠٦اربعة ماليين دوالر في موازنة سنة 

استغربت مصادر واسعة االطالع الحجم الهزيل للمساعدات االميركية للبنان في الباب المتعلق بالمساعدات الخارجيـة               

التي كانـت موضـع اعجـاب       " ثورة االرز "اال تستحق   : المقترح من وزارة الخارجية االميركية للسنة المقبلة متسائلة       

 ماليين فقط على موازنـة الـسنة الجاريـة          ٥ت وتعبيرا ديمقراطيا بامتياز، سوى زيادة       اميركي على مختلف المتسويا   

  . مليونا فقط٣٥البالغة 

وزاد استغراب المصادر عندما قارنت حصة لبنان من بند المساعدات الخارجية االميركية بحصص الدول التي كانـت                 

 ألف دوالر   ٢٠٠لمساعدات االقتصادية ومليون و    مليونا ل  ٤٩٥، اذ حصلت مصر على      ٢٠٠٦لسنة  " دول الطوق "تسمى  

اما حصة االردن فهي    .  مليون دوالر للتمويل العسكري الخارجي     ٣٠٠من برنامج التدريب العسكري الدولي، ومليار و      

والحصة الكبرى كالعادة السرائيل وهـي مليـار        .  ماليين للتمويل العسكري   ٢١٠ مليونا للمساعدات االقتصادية و    ٢٥٠

  .  مليونا مساعدات اقتصادية٢٤٠ مليونا للتمويل العسكري الخارجي و٢٨ودوالر و

. وتوقعت تلك المصادر ان تستمر مساعدات الخارجية االميركية للبنان بهذا القدر، الى ان يوقع اتفاق سالم مع اسرائيل                 

بل سـيكون تـشجيعا     ولن تكون هناك مساعدات ضخمة للبنان من الحكومة االميركية خالل انعقاد مؤتمر المساعدات،              

اميركيا رسميا لعدد من الدول المانحة ومن دول عربية غنية على المساعدة، اضافة الى دفع البنك الـدولي العطائـه                    

  .   قروضا ميسرة ومساعدته الى اقصى حد مسموح به

 المانحة حيث ان   من جهته وفي الموضوع نفسه شدد السفير االميركي على اهمية التخطيط واالعداد الجيد لمؤتمر الدول              

مشيرا الى انه يجب ان يكون لبنانيا خالـصا الجـل           ...  االمر االكثر اهمية هو التحقق من البرنامج الذي سيقدمه لبنان         

  .  لبنان ونهضته

واشار الى العمل الجيد الذي تقوم به الحكومة اللبنانية واعتبر انه من الجيد ان تشارك مؤسسات المجتمع المـدني فـي                     

لمؤتمر والعمل على اعداد اجندة اصالحية تفي بأغلبية متطلبات الشعب اللبناني وان تعمل الحكومة جاهدة على                االعداد ل 

  . تنفيذ االجندة االصالحية والتي ستحظى بدعم الواليات المتحدة

ان أي برنامج   وقال فيلتمان ان الظروف السياسية تعد مؤاتية للغاية فاالفكار التي قدمت الى مؤتمر باريس كانت جيدة و                

  .اصالحي لبناني ال بد من ان يحظى بالمصداقية وهناك مجموعة متميزة تعمل حاليا على االجندة االصالحية

وذكر ان لبنان حاليا يتمتع باالستقاللية الكاملة ولم تعد هناك قوات محتلة على االراضي اللبنانية وقد استعاد اليوم كامل                   

  حريته واستقالله 



ل هذه التطورات يجب التأكيد على ان البرنامج االصالحي ال بد من ان يكون على نطاق واسع وليس          واضاف انه بعد ك   

  على نطاق اقتصادي فضال عن استغالل الظروف الدولية والعالمية المؤاتية لدعم لبنان 

 مليون  ٧٥ وصلت الى    واخيرا ذكر فيلتمان ان لبنان استفاد من نظام االفضلية المعمم االميركي فصادرات لبنان الميركا             

دوالر في العام الماضي كلها معفاة من الرسوم والضرائب مضيفا ان الحكومة بالده تقدم التسهيالت للدخول المنتجـات                  

 من اتفاقات المساعدات الموقعة اخيرا مع الحكومة اللبنانية وفقا لعناوينهـا            وفيما يلي بعض  . ألسواق االميركية اللبنانية ل 

  : الرئيسية
  

وقع وزير االقتصاد والتجارة سامي حداد والوكالة االميركية للتنمية الدولية          : ان ومنظمة التجارة العالمية   لبن √

ممثلة بمديرها في لبنان رؤوف يوسف، مذكرة تفاهم لتقديم مساعدة تقنية الى لبنان دعما النضمامه الى منظمة التجـارة    

ت التي ال تزال تعوق انضمام لبنان الى منظمة التجـارة العالميـة             وتهدف مذكرة التفاهم الى مواجهة التحديا     . العالمية

واهمها تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية عموما ومكافحة قرصنة البرامج التلفزيونية خـصوصا وتـأمين الحمايـة                 

  .ة العالميةللمستحضرات الصيدالنية واصدار القوانين والتشريعات التي تتطلبها عملية االنضمام الى منظمة التجار

 وحتى يومنا هذا نحو حمسة      ٢٠٠٠وفي هذا االطار بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها الوكالة في هذا المجال منذ العام               

كما ساهمت في بنـاء     . ماليين دوالر اميركي، تم بموجبها تزويد وزراة االقتصاد والتجارة المعلومات والخبرات التقنية           

  ٢٠٠٦كة بوز الن هاملتون االميركية تنفيذ هذه المساعدة حتى شهر ايار وستواصل شر. قدرات فريق عملها
  

وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري مع مدير مكتب الوكالة االميركية للتنمية الدولية فـي               :  دعم مجلس النـواب    √

تشريعية في جامعة   لبنان رؤوف يوسف اتفاق التفاهم السنوي بين مجلس النواب والوكالة بالتعاون مع مركز الدراسات ال              

الباني في نيويورك، تتعهد الوكالة بموجبه التعاون مع مجلس النواب في تنظيم ندوات وحوارات وورش عمل وحلقـات      

دراسية ونشاطات تدريبية وتقديم اجهزة وانظمة معلوماتية للجان النيابية ولالدارة البرلمانية، وتسجل هـذه النـشاطات                

التشريع وتطوير االدارات وكذلك ورش عمل لمجموعات المجتمع المدني والمنظمـات           برامج عن المعلومات المتعلقة ب    

  .غير الحكومية في سياق صنع السياسات العامة واستخدام التكنولوجيا ونشر نشاطات مجلس النواب عبر االنترنت
  

والوكالـة االميركيـة    وقعت الحكومة اللبنانية ممثلة بوزراة الداخلية والبلـديات         : معالجة مياه نهر الليطاني    √

للتنمية الدولية على مذكرة تفاهم للتعاون من اجل معالجة مشكلة تلوث مياه نهر الليطاني وبحيرة القرعون عبر مشروع                  

وبموجب المذكرة تقدم الوكالة هبة تبلغ قيمتها في المرحلة االولى عشرة ماليين            . نظام معالجة المياه المبتذلة في القرى     

بلديات في المنطقة المجاورة لنهر الليطاني من معالجة مشكلة التلوث علـى ان تـتم زيادتهـا فـي                   دوالر لتمكين سبع    

  . المراحل الالحقة
  

سيمنح مكتب التحقيق الفدرالي الحكومة اللبنانية مختبرات معدات بقيمة تتجـاوز المليـون             : التحقيـق الجنـائي    √

يبات تقنية للمحققين الجنائيين القضائيين، مما سيوفر للجهـات         دوالر اميركي للتحقيق الجنائي القضائي، اضافة الى تدر       

  .االمنية في الحكومة اللبنانية التكنولوجيا الالزمة للتحقيق والمقاضاة وردع االعمال االرهابية واالجرامية

  
 
 
  



א • א א
سباني في منطقة الشرق االوسط واوروبا الشرقية كاورلين مايور وزيرة الشؤون           زارت مديرة وكالة التنمية والتعاون اال     

االجتماعية نايلة معوض معلنة بعد اللقاء ان الحكومة االسبانية ستبدأ مرحلة جديدة من التعاون مـع منطقـة المتوسـط      

النمـاء االقتـصادي الزراعـي      حتى اآلن قامت الوكالة بدعم العديد من المشاريع واالنشطة في حقل ا           . وتحديدا لبنان 

واالجتماعي والتربوي تهدف الى تعزيز المجتمع المدني، واالنماء االقتصادي االجتماعي، وتحـسين وضـع المـرأة                

  . والشباب، والمعوقين، وايجاد فرص عمل للشباب مع مؤسسات عدة في المجتمع االهلي اللبناني ومع مؤسسات عامة

أ بمرحلة جديدة من التعاون مع المؤسسات الرسمية، في مجال مـشاريع االقـراض              كما اضافت مايور ان الوكالة ستبد     

وهذا المشروع قيمته نحو اربعة ماليين يورو تم االتفاق عليه قبل عـام             . الصغير وبدعم من المصارف اللبنانية خاصة     

دامة وتقوية القدرات التقنية للبنان     كما سيدخل لبنان ضمن التعاون االقليمي في مجاالت التنمية المست         . واالن سيبدأ التنفيذ  

  .مع باقي دول المنطقة

 ألف شخص استفادوا حتى اآلن منذ اكثر من عشرة اعوام من مـشاريع وكالـة                ٣٠٠وذكرت الوزيرة معوض ان ثمة      

ـ       : التعاون االسباني التي قدمت الدعم الى الهيئات االهلية التالية         اء مؤسسة رينيه معوض، مؤسسة اركنسيال، جمعية انم

 صور، مؤسسة االب عفيف عسيران، الجميعة اللبنانية للتنمية والثقافة، مؤسسة مالطـا، جامعـة               -القدرات في الريف  

  . ، ومؤسسة الكفاءات"المجموعة"الروح القدس، 

  

א • ٤א
شان وخريبة الجـرد،    : عقود هبات مع القرى والتجمعات التالية     وقع رئيس مجلس االنماء واالعمار الفضل شلق اربعة         

 ذوق المقشرين ومجدال ومار توما في قضاء عكار، وعيناتا ورشاف وصربين والطيري، في قـضاء بنـت                  -دير دلوم 

جبيل، استكماال لمذكرات التفاهم الموقعة مع ممثلي هذه القرى في اطار مشاركة المجتمع المحلي في تحديـد مـشاكله                   

وايجاد الحلول المالئمة لها، وبموجب عقود الهبات سينفذ عدد من المشاريع التي ستساهم في تحسين االوضاع المعيشية                 

  . ألبناء تلك والقرى

 ألف يورو في كـل      ٣٠٠وفي هذا الخصوص، اعلن المجلس ان مساهمة صندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية تبلغ             

استفادتا من مفاعيل الشراكة مع الصندوق في مرحلة اولية، ويتم فيهما حاليا تنفيـذ              وكانت بلدتا مشمش وعيترون     . عقد

  .  مشاريع تشمل الرعاية الصحية والتنمية الزراعية والتربية وحضانة االطفال ومعالجة النفايات الصلبة

  

א • ٩٩٣א
 ألف دوالر لتأمين جهاز فحص كثافة العظام وجهاز تشخيص مرض ترقق            ٤٥:  المتن قضاء بعبدا   جمعية نساء رأس   -

  العظم للمستوصف الصحي التابع لها

 ألف دوالر لتأسيس مركز خاص بتعليم الكمبيوتر والدخول الـى           ٢٨:  جمعية النادي الرياضي اللبناني في بنت جبيل       -

  شبكة االنترنت والتدرب على اللغات 

 ألف دوالر لشراء اجهزة كومبيوتر ومعدات سمعية بـصرية          ٢٦: وية مسروبيان لالرمن الكاثوليك في برج حمود      ثان -

  واعالمية للمكتبة

  معدات وآالت طبية مقدمة الى مستشفى العرفان في السمقانية:  مؤسسة العرفان التوحيدية-



א • ٤א
هبة بهدف اقامة دورات تدريبية لجميع العامالت في حقل التمريض فـي مؤسـسات الرعايـة                : لزهايمرجمعية اال  -

  االجتماعية الخاصة بالمسنين في لبنان 

  تأهيل قاعة المؤتمرات في المركز وتجهيزها:  جمعية اصدقاء المعوقين في منطقة المشرف-

على اهالي االطفال من نفقات الجـراء عمليـات الـزرع           دعم ما يترتب    :  جمعية االطفال المصابين بأمراض الكلى     -

   مصابا بامراض الكلى ٤٥٠ومتابعة عالج اكثر من 

  تجهيز مركز مهني وتقني في كترمايا:  جمعية الوعي والمواساة الخيرية-

  ترميم المدرسة التي تضررت بفعل األحداث االليمة في لبنان:  مدرسة القماطية التكميلية الرسمية-

  تأهيل مصلى للنساء فيها : البرجين بلدة -

  

א • א
لبناء طابقين في مركز مصان الرعائي        دوالرا اميركيا لجمعية رابطة انعاش القرى        ٨٠,٩٥٥قدرها   هبة يابانية  - 

  )شرق صور(لذوي الحاجات الخاصة في منطقة البرج الشمالي 

  رنامج التربية على حقوق االنسان والمواطنة ألف يورو لمؤسسة عامل لتنفيذ ب٢٤قدرها  هبة هولندية -

 حاسوبا  ٢١لمركز االبحاث التابع لكلية الحقوق والعلوم السياسية واالدارية في الجامعة اللبنانية تشمل              هبة آوريـة   -

  شخصيا وآلة ناسخة يستعملها حصريا طالب الدراسات العليا والدكتوراه لتطوير تقنياتهم البحثية وتسهيل دراستهم 

لروضة طفل المستقبل الواقعة في مخيم شاتيال التابعة للمؤسسة الوطنيـة للخـدمات الـصحية                عينية هبة ايرانية  -

واالجتماعية والتربوية شملت هدايا لجميع اطفال الروضة اضافة الى مجموعة مـن االلعـاب والقرطاسـية للروضـة       

   وغيرها

تنفيذه الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب بالتعـاون مـع    إلنشاء حديقة لألطفال في بعلبك قامت ب  هبة استرالية  -

  جمعية المقاصد االسالمية 

   تشتمل على اجهزة كمبيوتر جديدة لمدرسة ناتاشا سعد هبة صينية -

  

א٢٠٠٥א • א
شـبكة التمويـل    (التعاون مع مؤسسة سنابل     وزعت في احتفال رعته االمم المتحدة ومؤسسة سيتي غروب االميركية ب          

 جائزة مالية على الرابحين من المؤسـسات الـصغرى          ٣٠وجمعية الشبان المسيحية في لبنان      ) االصغر للبلدان العربية  

  .٢٠٠٥ضمن برنامج الجائزة العالمية ألصحاب المشاريع الصغرى لسنة 

ر من ستين مليون نسمة في العالم العربي يعيشون على وبالمناسبة اشار ممثل سنابل احمد عشماوي الى ان هناك اكث

اقل من دوالرين في اليوم الواحد، مما جعل التمويل االصغر من اهم وسائل مكافحة الفقر في المنطقة حيث يساهم في 

ية واضاف عشماوي انه بعد ان كانت مؤسسات التمويل االصغر العرب. زيادة الدخل واستقرار الحالة المادية للعائالت

 مليون ١,٣، اصبحت تخدم االن نحو ١٩٩٧ ألفا من اصحاب المشاريع الصغرى في ٩٠تقدم خدمات مالية لنحو 

 مليون دوالر في ٤٠كذلك ارتفعت قيمة محفظة القروض القائمة من . صاحب مشروع وذلك  حتى ايلول الماضي

١٩٩٧ .  



  
 رصد للقوانين ولبنود جلسات مجلس الوزراء

  

• −   

 لالتفاق المالي المتعلق بالهبة المقدمة ٣وافقة على طلب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية التعديل رقم الم -

، والتي ترمي إلى تخصيص مبلغ إضافي ARAL برنامج -من المجموعة األوروبية لدعم تأهيل اإلدارة اللبنانية

   )١/١٢/٢٠٠٥جلسة (.ف إلى المبلغ السابق ماليين اورو لتمويل برنامج إدارة النفايات الصلبة يضا٤قدره 
  

  א− •

لموافقة على طلب وزارة البيئة إدراج برنامج قانون يتعلق بإعادة تأهيل مواقع المقالع في مشروع قانون ا -

  )١/١٢/٢٠٠٥جلسة ( ٢٠٠٦ الموازنة العامة لسنة

    )١٥/١٢/٢٠٠٥جلسة  (١٥/٢/٢٠٠٦اريخ الموافقة على تمديد المهل اإلدارية للمقالع والكسارات حتى ت -

  

• −
الموافقة على طلب مجلس اإلنماء واالعمار قبول هبة لتمويل وحدة المساعدة التقنية للمشاريع الممولة من  -

قروض البنك األوروبي للتثمير واإلجازة لرئيسه التوقيع على اتفاقية تعاون للمساعدة التقنية لمشروع معالجة المياه 

  )١٥/١٢/٢٠٠٥جلسة (المبتذلة في جنوب لبنان 
  

א− •
 بالتعاون مع وزارة األشغال العامة والنقل السعي إلى إيجاد تمويل إلعداد رتكليف مجلس اإلنماء واالعتما -

  .  ٢٠٠٥ مليونا في ايلول ٤٤٠ الى  )٢٢/١٢/٢٠٠٥جلسة (مخطط توجيهي للشاطئ اللبناني
 
 
  

  ٢٠٠٥ألول آانون ا علم وخبر شهر

א"−١ /٨٧٢−"א
  ١٢٠٨ العقار رقم - منطقة الدكرمان العقارية- القياعة-صيدا :مركزها
  : أهدافها

رعاية وتأهيل وتدريب األطفال والشباب والمسنين واأليتام واألطفال المتسربين من المدارس وذوي الحاجات  .١

 الخاصة 

 طوعين للعمل في مختلف حقول التنمية االجتماعية واإلنسانيةإعداد وتدريب مت .٢



 القيام بمشاريع في مختلف المجاالت الصحية، التربوية االقتصادية، الثقافية، الترفيهية واالجتماعية .٣

 القيام بتوجيه وتدريب مهني معجل ومكثف في مختلف المجاالت وبما يتالءم مع الفئة المستهدفة .٤

، ثقافية، حرفية، تأهيلية لخدمة كافة شرائح )معاهد ومهنيات(تماعية، صحية تربويةاج:  وفتح مراكزإنشاء .٥

   متسربين من المدارس، ذوي حاجات خاصةوأيتامالمجتمع من أطفال وشباب، راشدين ومسنين 

   ةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختص
 جورج - محمد صالح الرشيدي. د- جان توفيق مخول-سعيد محمد شعبان.د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   اكرم محمد وهبي- ريم مصطفى المصطفى-توفيق الحايك

  أكرم محمد وهبي  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

א"−٢ /٩٠٢−"א
   قضاء الشوف- ملك درويش الحاج-  شارع الشيخ عثمان-عانوت: كزهامر

  :أهدافها

 عبر تقديم المساعدات المادية والمعنوية لمن هم بحاجة: اجتماعية .١

   الثقافيةواألنشطةعبر اقامة المحاضرات والندوات : ثقافية .٢

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

 - طيف جميل الغورل عبد ال-  محمد محمود الحاج-العميد محمد حسن الحاج: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   يونس فياض فخر الدين-محمد سعيد الحاج

  السيد يونس فياض فخر الدين: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

א"−٣ /٩١٢−"א
   قضاء عاليه- ملك سليمان عبد الخالق- شارع الرويسة-دير قوبل: مركزها

  : أهدافها

 الخيرية عن طريق تقديم المساعدات العينية لألفراد والتجمعات األهلية العاملة في المجاالت باألعمالالقيام  .١

 الزراعية والصناعية والطبية والحرفية

 تاجينتقديم المنح التربوية للطالب المح .٢

المساهمة في المحافظة على التراث والتوعية البيئية عن طريق نشر المعرفة والتوعية وتنظيم الندوات  .٣

 والحلقات التي تعنى بشؤون البيئة والتراث

  والمعوقين والمسنين والبيئة والتراثواأليتامتقديم المساعدات العينية للجمعيات التي تعنى بشؤون الطفل  .٤

   ريعها لخدمة وتحقيق أهداف الجمعية يعودتنظيم الحفالت التي .٥

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

 كمال نجيب - جورج فيلمون خوري نصراهللا-أمين صالح الدين الحلبي:السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 -  سليمان علي عبد الخالق- ناهية داون عادل ناصر الدين- اكرم كمال يونس- أبي علي معضاد رنده  فؤاد -فخرالدين

   خالد معروف الرسامني

  سليمان علي عبد الخالق  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  



/٩٢٢−"א"−٤
  قضاء عكار- علي بكار زكريا ملك األستاذ - الشارع العام- فنيدق: مركزها

  : أهدافها

تهدف الجمعية إلى القيام بجميع اعمال الرعاية االجتماعية، واألعمال الخيرية والصحية والثقافية واإلنمائية  .١

 :وهي تقوم على سبيل المثال ال الحصر باإلعمال اآلتية

  اعمال المساعدة واإلرشاد والتوجيه االجتماعي -

 المعنوية لأليتام والمرضى والمسنين والطالب المحتاجينتقديم المساعدات المادية و -

  الندوات والمحاضراتةرفع المستوى الثقافي عبرا قام -

 القيام بالنشاطات الثقافية والفنية والسعي لرفع مستوى االهتمام العام بها -

  الصداقة والتعاون وشد أواصر األخوة بين ابناء المنطقةتوثيق عرىالعمل على  -

 ختلف الهيئات والجمعيات والمؤسسات الرسمية والحكومية في سبيل تحقيق األهداف المشتركةالتعاون مع م -

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

 علي -لد حسن أبو العائلة خا- مصطفى محمد مصطفى- محمد محمود خالد :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 علي محمد -  خالد احمد حسين- محمد خالد زكريا- محمد عبد القادر طالب- عبد الكريم د احمد جود- بكار زكريا

    خالد مصطفى مصطفى-  خالد مصطفى زكريا-كنعان

  السيد خالد مصطفى مصطفى  :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٥ א /٩٣٢−"א
   قضاء المتن- الطابق الثاني-  مركز البلدية- الشارع الرئيسي- المتين: مركزها

  : أهدافها

الهتمام بالحاالت االجتماعية على أنواعها في بلدة المتين بنوع خاص بتأمين العون المادي من أي نوع كان ا .١

 لألفراد والعائالت المحتاجة وحيث تدعو الحاجة

 توعية المجتمع األهلي على المشكالت االجتماعية في بلدة المتين بنوع خاص ومنها ما يتعلق المساهمة في .٢

 وتنظيم ندوات ، من خالل مسح للحاالت االجتماعية الملحةواأليتامبالحاجات الخاصة للمعاقين والمسنين 

 لالشتراك والمساهمة اليجاد ومحاضرات في مختلف الميادين الصحية واالجتماعية، بغية تجنيد كافة القوى الفعالة

 الحلول الممكنة وفقاً لكل حالة

التعاون مع المراجع الرسمية والجمعيات األهلية المحلية وغير المحلية والمؤسسات المتخصصة، بغية  .٣

 ت الممكنة والتنسيق معها للتمكن من تحقيق أهداف الجمعيةعداالحصول على المسا

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

 نجوى - بولين جوزف بو عقل- شاكه اغوب عنتابي-سليمة فيليب مفرج :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   النا روكس كرم- سميحة فايز بو رسالن- فارس سري الدين

   سري الديننجوى فارس السيدة :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
 



/٩٤٢−"א"−٦
 ملك - بناية األميرة- قرب مسجد األميرة-  منطقة الحدادين العقارية- ٦٤٠ عقار رقم - باب الرمل-طرابلس: مركزها

  خالد غندور

  : أهدافها

عدات والخدمات المجانية المتمثلة النشاطات االجتماعية والخيرية والثقافية عبر المساهمة في تقديم المسادعم  .١

  بتوفير المأكل والملبس والتعليم والطبابة للمحتاجين

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

 عمر هاشم -لد هاشم غندور خا- ندى هاشم غندور-عثمان هاشم غندور :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   سليمة هاشم غندور-غندور

    خالد هاشم غندور السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
 

א"−٧ א /٩٥٢−"א
   الطابق األول- سنتر صباح-  كورنيش المزرعة-بيروت: مركزها

  : أهدافها

 والمساواة ر، عادل ومتوازن يستجيب لتطلعات األفراد بالحريةالعمل إلقامة مجتمع ديمقراطي، ح .١

 احترام حقوق اإلنسان واإليمان بأن الحريات كل متكامل .٢

 حرية التفكير والمعتقد والسعي لعلمانية الدولة والمجتمع .٣

 توخي األساليب الديمقراطية للوصول إلى أهدافها .٤

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

 الياس - أمين محمد وهبي- حكمات ناصيف العيد- نديم سليمان عبد الصمد :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   حنا مخايل اسعد صالح-  جهاد حسين صادق- حنا عطااهللا

  الياس حنا عطااهللا السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٨ א /٩٦٢−"א
   قضاء بعبدا- ملك علي حرب-  شارع جامع العرب- برج البراجنة: مركزها

  : أهدافها

العمل على مساعدة الفقراء والمحتاجين عن طريق تقديم الخدمات االجتماعية لهم، وتوزيع الحصص الغذائية  .١

 عليهم

افي للبراعم منهم عن طريق إنشاء حضانة متخصصة بالرعاية والتربية رعاية الطفولة ورفع المستوى الثق .٢

  والترفيه

 إنشاء مكتبة عامة بتثقيف النشء وتوجيههم توجيهاً صحيحاً .٣

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

 محمد عدنان عبد - مالك شفيق حمود- علي فضل حرب-شادي علي خليفة :سيداتال/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ضياء محمد ضيا ضيا-الكريم المرتضى



  علي فضل حرب السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٩ א א /٩٧٢−"−א
   قضاء الكورة- الطابق األرضي-ال حواط ملك ميش- الشارع العام-بتعبورة: مركزها

  : أهدافها

نشر التوعية في المجتمع المدني وحثه على ضرورة اتباع وسائل وطرق السالمة العامة على المستوى العام  .١

 كما المستوى الشخصي والخاص تفادياً لألخطار وتجنباً للحوادث

عند وقوع حوادث على أنواعها،  التصرف وأساليب دروس متخصصة بوسائل وإعطاءتقديم المعلومات  .٢

 واإلطفاء واإلسعاف اإلنقاذدروس في 

تقديم المساعدة المباشرة عند الحاجة في مجال اإلسعاف، اإلنقاذ واإلطفاء، حينما توفر الوسائل األساسية  .٣

 الضرورية لذلك

 المحلية واألجنبية التفاعل مع المؤسسات االنسانية والثقافية .٤

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

 جبران -  رونالد عاطف الخوري- روبير ميشال الحواط-مارك شكيب دياب :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   رمال حافظ أبي يونس- ايلي طانيوس أبي يونس- أمين حنا الياس-انطوان القرنعوني

  مارك شكيب دياب السيد :لجمعية تجاه الحكومةممثل ا

  

א"−١٠ /٩٨٢−"א
   ملك عرب-  الروشة- شارع استراليا-بيروت: مركزها

  : أهدافها

 االهتمام بالشؤون الفكرية والثقافية .١

 إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات .٢

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

 - احمد محمد عليان. د-علي نجيب عطوي. د-الشيخ حسن محمد مصري :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  مفيد محمد قميحة. د- حسن علي عاصي-عبداهللا خليل إسماعيل

   لي عاصيسيد حسن ع ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−١١ א /٩٩٢−"א
   قضاء عاليه-اإلسالمية مبنى الجامعة -  االوتوستراد-خلدة: مركزها

  : أهدافها

وثيق أواصر التعاون بين خريجي الجامعة اإلسالمية في لبنان، وكذلك توثيق أواصر التعاون الفاعل بينهم ت .١

 ن خريجي الجامعات األخرىوبي

خدمة القضايا التربوية عامة والتعليم العالي خاصة وخدمة القضايا االجتماعية والبيئية وتنمية رعاية المواهب  .٢

 في المجاالت العلمية كافة



  الندوات والمحاضرات والمعارض الفنية وما شابهوإقامةالقيام بالنشاطات الثقافية عامة  .٣

 بين الخريجين والجامعة، والمساهمة في النشاطات التي تقوم بها الجامعة بالتنسيق مع تعزيز الروابط وتقويتها .٤

 إدارتها

  العمل على تأمين المساعدة للطالب المتفوقين المحتاجين في الجامعة .٥

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

 جمال - جمال كمال حيدر-  وسام جرجي صعب-كمال عبد الرحمن دمج :السيدات/المؤسسات السادة/لمؤسسونا

 -  هبة خليل عبداهللا- ميشال قسطنطينإيمان -  رافعأمين نزيه -  طالل أبو زكي- سوسن طالل مراد-حسين لوباني

   محمد موسى زبيب-أمل ذياب الغريب

   ل عبد الرحمن دمج  كما السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−١٢ א /٣٠٠−"א
    مجمع كنيسة مار يوحنا المعمدان- األشرفية-بيروت :مركزها

  : أهدافها

 تقديم المساعدات االجتماعية .١

 تنظيم النشاطات االجتماعية .٢

تنظيم :  على سبيل التعداد ال الحصرومن أجل تحقيق أهدافها، للجمعية أن تقوم بمختلف النشاطات ومنها .٣

   البيانات والنشرات وتوزيعهاإصدارالندوات والمحاضرات والحلقات، 

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

 -  شارلوت يوسف طايع طايع-روز قيصر صقر - اندره الفونس فنيانوس :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ماري كلود اميل عطااهللا- منى نصري مستو

  شارلوت يوسف طايع طايع ة السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/٣٠١−"א"−١٣
    قضاء بعبدا- جانب كنيسة الروم األرثوذكس-  حارة الفوقا- عاريا :مركزها

  

  :اأهدافه

العمل على رفع مستوى المحتاجين عبر تقديم المساعدات المادية والمعنوية ورفع مستواهم الثقافي  .١

 واالجتماعي عبر اقامة الندوات والمحاضرات والمعارض

 تشجيع المتفوقين عبر تقديم المنح المدرسية لهم .٢

   ت مختلفة لهمالتعاون والتنسيق مع المغتربين وتشجيعهم على زيارة بلدهم عبر تقديم نشاطا .٣

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

 داني - علي حسن الحاج-  مادلين بولص بداوي- ضاهر أبويوسف أنطون :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   هوريات أمين قرطباني-سامي جريش

  يوسف أنطون أبو ضاهر السيد :اه الحكومةممثل الجمعية تج



א"−١٤ /٣٠٣−"א−א
   قضاء صيدا- ملك بلدية الصالحية-الصالحية: مركزها

  :أهدافها

 تنمية الريفية والسياحيةيه الشباب كما العمل للالعمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوج .١

 ت التربوية والثقافية والترفيهية والتدريبية والطفولة الناشئةالعناية بالنشاطا .٢

  تقدين المساعدات والخدمات االجتماعية واإلنسانية للمحتاجين .٣

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

 ساميه حنا - انطوان مخايل االشقر- فادي نقوال القسيس- راهيم نجيب متريإب :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 وهيب جورج - انطوان يوسف اندراوس-نصر اهللا) الملقب بموريس( بسام نصراهللا - سهام طنوس االشقر-كرم

  الحداد

   سيد انطوان يوسف اندراوس   ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−١٥ /٣٠٣−"א
   قضاء المنية الضنية- ملك حسن الدهيبي- طريق مركبتا- الشارع العام-  النبي يوشع-المنية: مركزها

  :أهدافها

 حماية البيئة العامة .١

 المحافظة على المياه العامة .٢

 حماية الشاطىء البحري في المنية من التلوث والنفايات الصلبة .٣

 المحافظة على النظافة العامة .٤

 ) عين النبي يوشع- عين البرج-برج بحنين وجعله محمية بيئية(المحافظة على اآلثار  .٥

 إنشاء حدائق عامة في المنطقة .٦

  حملة لتشجير المنطقة والحفاظ عليها .٧

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

مصطفى . د-  زكريا محمود حامد-  لطيف جميل عطية- أحمد كامل الذهبي :السيدات/سات السادةالمؤس/المؤسسون

  راتب محمد الخير. د- ليليان اسبريدون ديب البيطار-خليل محمد ديب قويدر. د-هيبيدحسن ال

   مصطفى حسن الدهيبي الدكتور:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/٣٠٤−"א"−١٦
   قضاء بعبدا- ملك سمير سليم- الحرش-الغبيري: مركزها

  :أهدافها

العمل على رفع المستوى االجتماعي من النواحي المادية والمعنوية ومساعدة العائالت المستورة : االجتماعية .١

 عبر تأمين وتوزيع الحصص الغذائية

 ت تثقيفية وندوات ورحالت ترفيهية لألطفالالقيام بالنشاطات الثقافية عبر اقامة دورا: الثقافية .٢

   العمل على رفع المستوى الصحي عب تقديم مساعدات صحية للمرضى المحتاجين: الصحية .٣



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

 أسامة -  سمير جلبي سليم-  هيام موسى العاصي- مصطفى أبو ضاهرأحمد :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ياسر علي أسعيد- خميس الحسين

     ة هيام موسى العاصي السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

٣٠٥−""−١٧/
  شري قضاء ب- ملك ليشع وجرجس وسايد فضول- بجانب الكنيسة-بزعون: مركزها

  :أهدافها

 البلدة والعمل على رفع مستواهم الثقافي والتربوي عبر اقامة محاضرات ألبناءتقديم المساعدات االجتماعية  .١

 إلنشاءطالب وتقديم مساعدات صحية والسعي  وإنشاء مكتبة ودعم المتفوقين من الوندوات ودورات تعليمية

    موتىمستوصف والعمل على اقتناء سيارة دفن

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

 - غناطيوس يعقوب بوسعيد- طاني بطرس البا-جوزاف مطانيوس الطبش :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   فكتور يوسف دوميط-  بدوي جورج رعد-يوسف جرجس انطونيوس عيسى

  جوزاف مطانيوس الطبش السيد :تجاه الحكومةممثل الجمعية 
  

/٣٠٦−"א"−١٨
   ملك المسالخي- شارع الحوري- الطريق الجديدة-بيروت: مركزها

  :أهدافها

 لم شمل العائلة وتمتين صلة الرحم  .١

 نسبائهمالسعي لتقديم جميع أشكال العون والبر ألفراد العائلة وأ .٢

 القيام بنشاطات ومشاريع اجتماعية وثقافية وخيرية تعود بالنفع على العائلة .٣

 المنتسبين أفراد العائلةتحسين ورفع المستوى االجتماعي والثقافي واالقتصادي والصحي لمن هو بحاجة من  .٤

  إلى الجمعية

 االهتمام بإقامة عالقات مع فروع العائلة خارج لبنان .٥

 جمعيات العاملة في الحقول المذكورة أعالهالتعاون مع سائر ال .٦

  ال تتدخل الجمعية في األمور السياسية أو الحزبية .٧

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

 عمر أديب - محمد المسالخي ثبير-الشيخ هشام محي الدين مسالخي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 بسام -  حسين حسن المسالخي- احمد حسن المسالخي-  محمد إبراهيم المسالخي- عاصم إبراهيم مسالخي-مسالخي

وف  محمد عبد الرؤ- مسالخي إبراهيم احمد ال- احمد مختار مصطفى مسالخي-احمد محمد المسالخي- خالد المسالخي

  المسالخي

  عاصم إبراهيم مسالخيسيد  ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  



٣٠٧−""−١٩/
   الطابق العاشر- بناية داغر-  جادة شارل حلو-بيروت: مركزها

  :أهدافها

اهمة في نشر الثقافة والتوعية الفنية في المجتمع وتنشيط وتشجيع وإنماء الفن والثقافة عبر تنظيم سمال .١

 ومسابقات وورش عمل فنية وتثقيفية تدوات ومؤتمرات ومحاضرات ودورامعارض ومهرجانات ون

 وتعليمية

  وتنظيم النشاطات الفنيةإعدادرعاية الفنانين ومساعدتهم على  .٢

 - سمعية وسمعيةوأعمالإنتاج وإصدار ونشر أبحاث وكتب ودراسات ومؤلفات ونشرات دورية ومطبوعات  .٣

 بصرية 

معلومات ومراكز معلومات وتوثيق ومكتبات ومتاحف ومسارح تأسيس مراكز أرشيف وأبحاث وقواعد  .٤

 وصاالت سينما وصاالت عرض ومشاغل ومتاجر ومقاهي ثقافية وفكرية ملحقة بها في سبيل تواستوديوها

  تحقيق أهداف الجمعية

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

 سندرا سهيل - بسام منير قهوجي- ماريا خالد العصيمي-لميا رمزي جريج :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ربيع احمد مروه-داغر

    اآلنسة لميا رمزي جريج:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

/٣٠٨−"אאא"−٢٠
   قضاء المتن- ملك حاموش-  مستديرة الحايك-كوانةالد: مركزها

  :أهدافها

تقديم المساعدات المادية أو العينية ومنح مدرسية للطالب والمحتاجين من اعضاء الجمعية والمواطنين  .١

  من اصل روسياألرثوذكساللبنانيين 

  والمحبة مع الجميعاأللفةشد روابط  .٢

   من اصل روسياألرثوذكسمواطنين اللبنانيين بالالسعي مع الجهات المختصة إلقامة مدافن خاصة  .٣

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

 -  تيودور استفان راسكاتوف- الكس نقوال كليموف-ايرين ايريك لير :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ميشال باسيل فيليبنشنكو- كيفيراميشل ميشل هن

  ميشال باسيل فيليبنشنكو السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

א"−٢١ א /٣١٠−"א
    ملك السيد رياض العجوز- كركول الدروز-بيروت :مركزها

  :أهدافها

 إلنسانيةواتقديم الخدمات والمساعدات االجتماعية  .١

  لكافة مراحل التعليمتقديم المساعدات والمنح الدراسية .٢



   توثيق الروابط العائلية .٣

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

 عماد -  رلى وفيق العجوز-جوز محمد العنلدي ا سعد- محمد حسن العجوز :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 -  رياض محمد جميل العجوز- محمد محي الدين العجوز-  محمد كمال عبد الرحمن العجوز-حسين طالب العجوز

   باسم نور الدين طالب العجوز-  فادي حسين العجوز-بهيج احمد العجوز

    محمد حسن العجوز السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

אא"−٢٢ א א−א −"א
٣١١/

   ملك الحاج حسن حمود- الرملة البيضاء-بيروت: مركزها

  :أهدافها

 توجيه ومتابعة خريجي القسم الفرنسي في مسيرتهم المهنية .١

 تنظيم النشاطات األكاديمية الثقافية واالجتماعية .٢

 لقسم الفرنسي والجامعات اللبنانية واألجنبيةالتعاون والتواصل مع إدارة ا .٣

 العمل على زيادة المنح الدراسية الجامعية في لبنان والخارج للخريجين .٤

  العمل على اغناء وتوسيع مكتبة القسم الفرنسي .٥

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

 نادين عدنان - جواد نبيه أبو صعب- مايا احمد عساف-رلى مروان فارس :السيدات/المؤسسات السادة/مؤسسونال

 ندين جورج - روان بشارة ابو اسعد- هبة محمد عزت عبداهللا- شربل ريمون فاضل- اسعد جميل بيرم- أبو علوان

   رائد عباس خليفة- عال يحي ناجي الرافعي-نجم

  محامية روان بشارة ابو اسعد ال:كومةممثل الجمعية تجاه الح
  
/٣١٣−"א"−٢٣

   الطابق السابع- بناية بانوراما- ملك فيصل قيس-  فردان-بيروت: مركزها

  :أهدافها

 المحافظة على تراث حاصبيا وطابعها القديم من خالل ترميم السوق القديم .١

 جتماعية في حاصبيا من خالل اقامة المحاضراتالثقافية واال العمل على التنمية .٢

  الحرف اليدوية في حاصبيا من خالل اقامة معارضأعمالتشجيع  .٣

  تجميل المعالم واحياء الحركة السياحية في حاصبيا من خالل النشاطات االجتماعية والسياحية .٤

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

 ايالن عجاج - وفاء رياض هالل- شادية عزت عاليلي-ماري توفيق شماس :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 -  ندى زهير شهاب- منى خالد شهاب شهاب- نجاة نجيب ابو فخر- سمر نايف الشوقي- ريا رفيق الخوري- هاني

   ريما سليمان يحي- غادة فايز الكافي-لصمد رؤوف عبد ا نجوى-وفاء هاني خير الدين

  السيدة وفاء رياض هالل :ممثل الجمعية تجاه الحكومة



א"−٢٤ א א /٣١٥−"א
   قضاء بعبدا-  ملك بيار وسمير البستان-  قرب الملعب البلدي-فرن الشباك: مركزها

  :أهدافها

ريف متبادل للمجتمعين اللبناني والياباني بالثقافتين اللبنانية واليابانية بما تشمالنه من روابط اجتماعية تع .١

 واقتصادية وثقافية وعائلية وغيرها

 التعاون بين البلدين في مجال الثقافة والفن والبيئة .٢

 تشجيع التبادل السياحي بين البلدين .٣

 بانتعريف التبادل التجاري بين لبنان واليا .٤

 االستفادة من الخبرة اليابانية في مجال التكنولوجيا والعلوم .٥

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

 - سعد اجيني فكتور م-  مسعود عبداهللا ضاهر ضاهر- انطوان جورج الغريب :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   فريد جورج فيليب البستاني-نديم الياس بو خليل

  البستاني  فريد جورج فيليب  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

א"−٢٥ /٣١٦−"א
  ل.م. شركة الريم العقارية ش-  بناية الريم- شارع التصميم-بعبدا: مركزها

   :أهدافها

 المحتاجين لجهة مساعدتهم على مواجهة حاجاتهم اليومية وتغطية نفقات التعليم األوالد على رعاية العمل .١

  لهماإللزامي

 واأليتام المحتاجين  لألوالداستحداث دورات لتعليم الكمبيوتر ودورات لمحو األمية .٢

 المساعدة على تغطية نفقات العالج لألوالد المحتاجين واأليتام .٣

   جتماعيةكافة األعمال اال .٤

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

 هيثم محمد - بهاء الدين محمد ابو النصر البساتنه-نور الدين نيازي قبالن :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   فؤاد منير االنسي-  وليد محمد ابو النصر البساتنه-فريد السيوفي

  نور الدين نيازي قبالن السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

אא"−٢٦ א /٣١٧−"א
   الطابق األرضي- بناية خليل عبدو- مفرق الروضة-  شارع المئتين-طرابلس: مركزها

  :أهدافها

جمعية يوفر لذوي الحاجات الخاصة سبل التربية والتنشئة الصحيحة وتعليمهم وفقاً إيجاد مبنى خاص بال .١

 للمبادىء واألساليب العلمية المتطورة

 العمل على إيجاد روابط تربوية واجتماعية بين ذوي الحاجات الخاصة ومحيطهم عبر النشاطات المتنوعة .٢



شخاصا غير عالة على أهلهم وأشخاصا  تسهيل اندماج ذوي الحاجات الخاصة في المجتمع ليصبحوا أ .٣

 مرغوب فيهم وبخدماتهم

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

 هال عبد العزيز -  عمر محمد حسن المصري-صفوان خالد الضناوي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

    مصطفى محمد نبيه األيوبي-طفى احمد الكردي مص- األحدب

  مصطفى احمد الكردي السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

א"−٢٧ /٣١٨−"א
  األول الطابق - بناية كحيل- شارع المفتي محي الدين عاليا- المال-بيروت: مركزها

  :أهدافها

  :عمل علىالسعي مع الجهات المختصة لل

 التوعية واإلرشاد والتربية البيئية .١

 األبحاث واالستشارات البيئية .٢

  تأسيس مجلة ونشرة بيئية .٣

 )مختبر(المساهمة في اقامة مراكز ومختبرات بيئية مرصد بيئي .٤

 التعاون البيئي مع المؤسسات والمشاركة في المؤتمرات والمعارض البيئية .٥

  دعم النشاطات البيئية مادياً ومعنوياً .٦

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

 -  رجا فوزي شعبان- احمد جمال محمود حميدو-جهاد خير الدين قرقوتي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   جمال وفيق المسالخي-محمد علي عزام

  جهاد خير الدين قرقوتي السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

א"−٢٨ א א /٣١٩−"א
   ملك حسين خضر العيتاني- ساقية الجنزير-بيروت: مركزها

  :أهدافها

تأمين فرص العمل للمعوزين والمعاقين وذلك عن طريق إنشاء المشاغل وغيرها من المشاريع : تأهيلية .١

 المهنية والتأهيلية

 طريق إنشاء مستوصفات ودور رعاية وحضانة وتعميم الثقافة الصحية والعمل مساعدة المرضى عن: صحية .٢

 على محاربة المرض بصورة وقائية وعالجية

 األطفال المدارس ودور الحضانة ورياض إنشاء وذلك عن طريق األميةمحاربة : تربوية .٣

مادية والمعنوية والغذائية وغيرها من المساعدات لكل من يحتاجها، عن طريق تقديم المساعدات ال: اغاثة .٤

  وعن طريق العمل على حل ما يعترض المواطنين من مشاكل اجتماعية

 الترويج بين األعضاء لمشاريع اقتصادية إنمائية واجتماعية وبيئية .٥



تماعية في النشاطات المتناسبة مع المشاركة مع الهيئات والتجمعات المدنية واالتحادات النقابية والمهنية واالج .٦

  أهداف الجمعية

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

 مارينا - إخالص نواف حردان- هند حبيب األشقر- ناديا جريس ابو جوده :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   مارلين جميل خنيصر- ايلين فريد أبي علي- جرجس األشقر

  سيدة إخالص نواف حردان  ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

א"−٢٩ א א א /٣٢١−"א
   قضاء زحلة- ملك عبد الكريم بعلبكي- شارع البلدية-قب الياس: مركزها

  : أهدافها

  على كافة الصعدتهدف إلى التنمية الثقافية .١

 تعنى بالتربية الجمالية، الثقافية، الفنية، االجتماعية، اإلنسانية، الوطنية المحلية وفق المعايير العالمية .٢

تنسيق وتنظيم التعاون اإلنمائي للوعي الثقافي والفني والتربوي في المجتمع في كافة الحقول التي يجيزها  .٣

 القانون لما فيه الخير العام

   أي سياسة تسيء إلى الهيئة والى لبنان ثم االبتعاد عن الحزبية والطائفيةاالبتعاد عن .٤

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

 شهرزاد -  فواز علي جعفر-  بالنش شوقي حريقة- إبراهيم جميل دني :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 - ندى محمود ترشيشي- عبد الكريم احمد بعلبكي-  احمد قاسم الرحيمي-  سليم الياس سروجي- مصطفى يقطين

  حسام رشيد سعيد.د

  األستاذ عبد الكريم احمد بعلبكي :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

/٣٢٣−"א"−٣٠
   الطابق الرابع-ية حسن احمد شحادي بنا- ١٣١٧ العقار رقم - صور: مركزها

  :أهدافها

المساهمة في تنمية المجتمع األهلي عبر اقامة النشاطات والمعارض والدورات التدريبية واإلرشادية في  .١

البيئية الزراعية، الصحية، االجتماعية، الحرفية، الثقافية، وعبر الدراسات اإلنمائية ذات : مختلف المجاالت

 الصلة

  على مشاريع خدماتيةواإلشرافسيق والمشاركة مع المنظمات المحلية والدولية في التنفيذ التعاون والتن .٢

 وتنموية من خالل عقود قانونية تجري بموافقة المنظمات والجهات الرسمية المختصة

االهتمام بشؤون المرأة وتعزيز دورها في المجتمع عبر تنمية كفاءات العمل واإلدالء لديها بما يخدم  .٣

  ومكانتها الثقافية واالجتماعيةحضورها

االهتمام بذوي الحاجات الخاصة وبالمصابين جراء الحرب واأللغام ورعايتهم اجتماعياً وتأهيلهم وتدريبهم  .٤

 على االندماج في المجتمع وتأمين موارد مالية تساهم في معلى المهارات والمهن والحرف التي تساعده

  امج والمشاريع ومنها إنشاء مركز للتأهيل والتدريباكتفاءهم الذاتي، وذلك عبر مختلف البر



  :على أن تطبق البنود المذكورة أعاله

  وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة  - أ

  باالستفادة من األساليب اإلدارية والعلمية المتطورة من اإلحصاءات والبرامج المعلوماتية والدراسات المناسبة  - ب

 علي عباس - حسن علي عطوي- مصطفى حسن بزيع-محمد سعيد دكروب :السيدات/المؤسسات السادة/مؤسسونال

 - زهره مصطفى حريري-  محمد نعمه الحاج- خليل أمين شبلي- حسين عبد الحسين رقه-  زينب موسى حسن-علويه

  خليل علي خليل

  السيد خليل أمين شبلي :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 ٣١٤−"" −٣١/
   قضاء الشوف- ملك سلمان سليم-جباع: مركزها

  :أهدافها

  والمحافظة على البيئة ومنع الحرائقباألشجارالعناية  .١

  الندوات لنشر الوعي البيئيوإقامةزيادة المساحات الخضراء  .٢

   مشاريع تهتم بالزراعة والسياحة البيئيةإقامة .٣

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

 -  منير مزيد سعد الدين-ناصر توفيق البتلوني. د-دياال عادل أبو ضاهر :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   هنا عبد النبي شرف الدين-سلمان حسين سليم

  الدكتور ناصر توفيق البتلوني :جاه الحكومةممثل الجمعية ت

  

א"−٣٢ /٣٢٢−"א
   الطابق األول- ملك مومنة- عين المريسة-بيروت: مركزها

  :أهدافها

 بث التوعية في مختلف الحقول االجتماعية والصحية والثقافية والبيئية، لتحسين اوضاع الناس .١

  مهنة تغنيه عن طلب المساعدةإتقان والعائالت المحتاجة عبر المساعدة على ألراملااالهتمام بمساعدة  .٢

    في مجال تحصيلهم العلمياأليتامدعم تعليم الطالب المحتاجين وخاصة  .٣

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

 -  هيفاء إبراهيم شاكر-  محمد صادق حاسبيني-سامي عبد الرحمن السبليني :السيدات/سسات السادةالمؤ/المؤسسون

   محي الدين مصطفى طه-رباب عادل جمال

  سامي عبد الحمن السبليني السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

/٣٢٤−"א"−٣٣
   قضاء جبيل-النجاة كنيسة سيدة -حيا نو: مركزها

  

  



  :أهدافها

القيام بنشاطات مختلفة بهدف الخدمة العامة والخاصة، وذلك عن طريق ممارسة نشاطات اجتماعية،  .١

    المساعدات المادية والطبية لحاالت مرضية طارئةوإعطاءكمساعدة ذوي الحاجة 

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

 خالد كنعان -  مريم بديع البعيني- يسرى قزحيا البعيني-مليكه روبير داداش :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

    حافظ نصر البعيني-البردويل

    يسرى قزحيا البعينية السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

אא"−٣٤ /٣٢٥−"א
   الطابق االول-  سنتر اسباس- المعرض-طرابلس: مركزها

  :أهدافها

 الثقافية مثل اقامة المحاضرات التوجيهية وخصوصاً للطالب في مجال التوجيه المهني باألنشطةاالهتمام  .١

 واطالعهم على مستجدات سوق العمل محلياً وعالمياً

ربوية المواكبة لتطورات العصر مثل اقامة الدورات التخصصية بما يرفع  التاألنشطةالعمل على تشجيع  .٢

 ترفيهية للطالب في العطل وأنشطةكذلك اقامة دورات .  المشاركين بها في مجال عملهموإنتاجيةكفاءة 

 المدرسية

وتقديم العمل على تقديم العون والمساعدة في الجانب االجتماعي والصحي مثل توزيع المساعدات االجتماعية  .٣

 االحتياجات الصحية

   العمل على توجيه ومساعدة الطالب مهنياً ودراسياً .٤

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

 - إسماعيل اللطيف  رويده عبد- زينه جميل السيد- ابراهيم محمد عيتاني :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ريم عبد الحي دباغ-سامي توفيق طاق

  عيتاني  إبراهيم محمد  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

א"−٣٥ א /٣٢٧−"א
   بناية الكلش- شارع السراي الحكومي-صيدا: مركزها

  :أهدافها

 صيدا ومحيطهاالتنمية المستدامة لمدينة  .١

 تفعيل العمل االجتماعي والخيري في مدينة صيدا وجوارها .٢

 تفعيل التواصل بين شباب صيدا وشباب المناطق المحيطة بها .٣

 حماية البيئة وتطويرها نحو األفضل بجميع الوسائل المتاحة .٤

 ميتها وحمايتها واستثمارها أهوإبرازاالهتمام باآلثار  .٥

   اقامة النشاطات الثقافية والتربوية والفنية .٦

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



 عبد - احمد رضا رمالوي- سامي الصباغأديب -محمد علي عيد الشريف :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ايمن حسن البابا- علي حسن الحريري- السالم ابراهيم الوتار

  ايمن حسن البابا األستاذ :ل الجمعية تجاه الحكومةممث

  

/٣٢٨−"א"−٣٦
   قضاء عكار- ملك جهاد العلي- الشارع العام-تكريت: مركزها

  :أهدافها

ماعية  في تكريت وتحسين مستوى معيشته وتقديم المساعدات االجتواإلنسانالعمل على رفع مستوى الفرد  .١

 للمحتاجين عبر توزيع حصص غذائية ومساعدات مادية

  للمرضى الفقراءاألدويةتوعية الفرد وتنميته عبر القيام بندوات ثقافية وتقديم بعض  .٢

 - عربات(االهتمام بالفرد المعاق وذلك بالقيام بمسح للمعاقين في تكريت وتأمين الحاجيات الضرورية لهم .٣

   ) طبية وغيرهاآالت

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

 علي حسين -  جهاد عبد الفتاح علي– محمد اسعد رستم -أيوبغازي محمد  :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   مرعب محمد رشيد غيه- ايمن احمد خليل-  ناصر بهاء الدين طالب- ياسين

  مرعب محمد رشيد غيه السيد : الجمعية تجاه الحكومةممثل

  

א"−٣٧ /٣٢٩−"א
   بناية العيتاني- طلعة الشيخ موس- اللبان-  الحمرا-بيروت: مركزها

  :أهدافها

  : الىأعمالهاتهدف الجمعية من 

  والمعلمين على تنوعها في خدمة المجتمع وتنميتهتذةواألسا والحوافز لوضع طاقات المثقفين األطر إيجاد .١

 في تطوير وتنمية المجتمع والدولة واستخدام الطاقات الوطنية واألبحاث الدراسات المنهجية أهمية هارإظ .٢

  نشراتوإصدار ودراسات أبحاث مراكز إنشاءللقيام بذلك من خالل 

 واألبحاثمستوياته كافة، عن طريق تقديم الدراسات المساهمة في تطوير وتقدم التربية والتعليم في مراحله و .٣

عليم وتقديم الخبرات واالقتراحات الكفيلة بمعالجة توتنظيم الندوات والمؤتمرات الهادفة الى معالجة مشاكل ال

 تلك المشاكل

 داريةواإل والتعليمية واألكاديميةدعم التعليم الرسمي في مراحله كافة، والعمل على تطوير بناه المؤسساتية  .٤

 والمعلمين وتوسيع دورها لناحية االلتزام بقضايا لألساتذةالمساهمة في تطوير وتفعيل المؤسسات التمثيلية  .٥

  التربية والتعليمإنماء

خاصة في لبنان م  ونشاطات الهيئات المعنية بشؤون التنمية عامة والثقافة والتربية والتعليأعمالالمشاركة في  .٦

 والخارج

    المتممة لذلكواألعمال بجميع أنواعه وللجمعية حق القيام بأعمال النشر ،أبحاث مراكز إنشاء .٧

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



محمود سعيد .  د-حسن عبد المجيد منيمنه.  د- بسام ابراهيم عبد الملك. د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   هال محمد عريس.  د- نزيه عدنان الخياط.  د-بسام عدنان ديه.  د- محمد هالل وهيب العاكوم.  د- الرز

   دكتور نزيه عدنان الخياط ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

א"−٣٨ א /٣٣٠−"א
   قضاء بعبدا- الطابق الرابع- بناية الصفراء- ع العنان شار-حارة حريك: مركزها

  :أهدافها

العمل على رفع المستوى الثقافي واالجتماعي الفراد المجتمع عبر عقد المحاضرات واللقاءات وعبر اقامة  .١

 دورات لمحو األمية ومكافحة اآلفات االجتماعية

 والبيانات واجراء الدراسات الهادفة الى تحسين الوعي المجتمعي عبر اصدار الكتب والمنشورات والتقارير .٢

 رفع المستوى الثقافي واالجتماعي لألفراد

   انجاز دورات للتأهيل المهني والعمل على رفع مستوى المرأة للمساهمة في تنمية المجتمع .٣

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

 - حسن فران عبد الناصر - سليمان يزبك الرياشي-فضيلة محمد واصف فتال :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ورده محمد سليم فواز-  رويدا مصطفى شكر-عبداهللا محمود السكران

  حسن فران  عبد الناصر  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٣٩ א /٣٣١−"א
   الطابق الثاني-  بناية سنكري وبحيري-  شارع السنترال- التل-طرابلس: مركزها

  :أهدافها

 العمل على توعية الشباب اجتماعياً وثقافياً .١

  الجديد وتنمية مواهبه الفنية والثقافية والتربويةالنشءتشجيع  .٢

ة للمجتمعات عن طريق االتصال بأصحاب  الوقاية الصحيأهميةالعمل على زيادة الوعي الصحي ومدى  .٣

 الخبرة واالختصاص 

 المشاريع التي تساعد على تحسين المنطقة كالمساعدات االجتماعية إلقامةالسعي مع الجهات المختصة  .٤

   والخدماتية والصحية

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

 -  رامز عبد القادر الفري-  يحي الدين علي شرف الدين-جودت علي موسى :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   احمد يوسف فردوس- زاهر محمد عمار- زاهر محمد العمري- ربيع رضوان العمري- خالد محمود حسين

  احمد يوسف فردوس السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

/٣٣٢−"אא"−٤٠
    قضاء كسروان- األرضي الطابق -  بناية صوفيا عويس-وطى سالم :مركزها

  



  :أهدافها

خلق فسحة اجتماعية وثقافية للحوار وتشجيع اللقاء والتعارف بين المعوقين واآلخرين لتعزيز االحترام  .١

 المتبادل بين المعوق والمجتمع

 ي لبنان ووجود أساليب تطوير انخراط المعوق في المجتمع المدنيدراسة حاجيات المعوقين ف .٢

تأهيل المعوقين على الصعيد التقني واإلنساني والثقافي على كافة األراضي اللبنانية لتمكينهم من االعتماد  .٣

 على أنفسهم من اجل غد أفضل

 معوقين الفنيةإقامة ندوات وحوارات ثقافية وتنظيم معارض حرفية ومشاغل تعرض فيها أعمال ال .٤

 تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية وفنية تؤهل المعوقين لالنخراط في مجال العمل .٥

 واستخراج اآلراءتنظيم مؤتمرات يشارك فيها معوقون من جنسيات مختلفة يتم خاللها تبادل المعرفة والخبرة  .٦

   أفضل السبل لتحسين اوضاع المعوقين

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

 -  انطونيو لوران ناكوزي-  نعمه ميشال أبو سجعان-فريدي انطوان عويس :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   بيار جورج عقيقي-انطوان جوزف روميرو

  فريدي انطوان عويس السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

א"−٤١ /٣٣٤−"אא
   قضاء الشوف- شحيم: مركزها

  :أهدافها

  والصحية والثقافية والحياتية والبيئيةتوعية المواطنين والعمل في مختلف الحقول االجتماعية .١

 األرصفةطبيعة وتزيين التعاون مع السلطات للمحافظة على النظافة العامة وجمال البيئة واالعتناء بال .٢

 واألرزوالساحات العامة والروابي عن طريق التشجير ال سيما بالصنوبر 

 أهداف المطبوعات والنشرات التي تخدم وإصدارتنظيم الدورات والحلقات التدريبية والندوات والمحاضرات  .٣

   الجمعية

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

نبيل .  د- زهير محمد الحاج شحاده- نمر نسيب شعبان-حاتم محمد الحجار :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 - الشيخ احمد عثمان العاكوم- احمد رشيد موسى- محمد كميل حسن كجك.  د- قاسم يوسف فواز-عبد العال الحجار

  فوزي احمد السيد احمد

  نمر نسيب شعبان السيد :ثل الجمعية تجاه الحكومةمم

   

/٣٣٦−"א"−٢٤
   قضاء جبيل- األول الطابق - ملك ميشال طربيه- شارع الكنيسة- حاقل: مركزها

  :أهدافها

 اتهالعمل على تخليد ذكرى ابرهيم الحاقالني وتعريف ونشر أفكاره والحفاظ على مؤلف .١

 رفع المستوى الثقافي والعلمي ونشر أفكاره من خالل إقامة ندوات .٢



   تشجيع الطلبة المتفوقين ومساعدتهم من خالل منحهم جائزة ابرهيم الحاقالني .٣

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

 يوسف - جوليان بادره زغيب- النا ميشال عشقوتي-ريمون الياس حبيب :السيدات/لسادةالمؤسسات ا/المؤسسون

   رانيا نوهرا نوهرة-الياس طربيه

  جوليان بادره زغيب السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

א"−٣٤ א   /٣٣٨−"א

   قضاء الشوف- ملك حنا- الحارة-لعام الشارع ا-علمان: زهامرك

  :أهدافها

 العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب بمختلف المجاالت .١

 أنواعهااالهتمام بالشؤون البيئية على مختلف  .٢

 االهتمام بالشؤون االجتماعية والصحية .٣

 االهتمام بالشؤون الزراعية .٤

   االهتمام بالتنمية الريفية .٥

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

 ايلي انطوان بو - ريبال يوسف حنا- ال ري الياس نقوال-رامي سليم القزي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   صوال رضوان مقصود-شروش

  ريبال يوسف حنا السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  /٣٣٩−"In Concert"א"−٤٤
   قضاء المتن- ملك مها منير كيال-انطلياس: مركزها

  :أهدافها

 دعم الفرق الموسيقية الشابة بإقامة حفالت موسيقية .١

 الثقافية وخصوصاً الموسيقىال مركزية المشاريع  .٢

 لموسيقىخلق الحوار والتبادل الثقافي بين مختلف الثقافات عبر ا .٣

  ورشات عملإقامة .٤

    حفالت موسيقية بين الموسيقيين المحترفين والمبتدئينإقامة .٥

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

 كمال زهير - وس يوسف مسلم طاني- نيكول اسطفان كيال-سمر نقوال كعدي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   فادي افرام زغيب-بدران

  نسة سمر نقوال كعدي اآل:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  



א"−٥٤   /٣٤٠−"א
   قضاء عكار- ملك حسن حسن-بيت أيوب: مركزها

  :أهدافها

 تقديم المساعدات االجتماعية .١

 وأهل لهم وذلك بالسعي مع الجهات المختصة واألدوية وتأمين الطبابة تقديم المساعدات الطبية للمحتاجين .٢

  الالزمةواآلليات مركز صحي وتجهيزه بالمعدات إنشاءالخبرة واالختصاص للمساهمة في 

 ص والخبرةاالقيام بحمالت توعية في مجال الصحة والتربية والبيئة وذلك باالستعانة بذوي االختص .٣

 مراكز تربوية ومهنية وتقديم القرطاسية واللوازم المدرسية إنشاءن والعمل على تقديم منح دراسية للمتفوقي .٤

 للطالب المحتاجين

  ...)بزار-أسمدة - حبوب- أدوية(تقديم مساعدات زراعية .٥

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

 -  محمد علي حسين- خالد احمد خليل- خالد أنيس شميط- علي رشيد عمر :السيدات/سات السادةالمؤس/المؤسسون

 احمد - محمد علي ديب- عبد الرحمن محمد حسن- األحمرفادي جميل . د- مد نور شفيق سالم مح-خضر احمد احمد

  علي ايوب

   عبد الرحمن محمد حسن السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٦٤   /٣٤١−"א
   قضاء كسروان- ملك دير الراهبات الباسليات الشويريات-  شارع راهبات البشارة-ذوق مكايل: مركزها

  :أهدافها

بناء رابطة من الرجال والنساء غايتهم تحقيق المثل العليا المسيحية في حياتهم الشخصية وفي خدمة المجتمع  .١

 اإلنساني

 الدعم والمساعدة بالوسائل المالية والمادية والمعنوية للمشاريع الثقافية واالجتماعية والخيرية التي تديرها تقديم .٢

  وترعاها راهبات الباسليات الشويريات

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

 -  روالن فارس لحود- الياس خليل شكور-االب جوزيف موسى حجار :السيدات/ات السادةالمؤسس/المؤسسون

  )المعروفة في الرهبانية باسم االم ليونتين( الراهبة امال يوسف ابو رجيلي-  امال شفيق الباشا-أنطون مخايل عبيد

   أنطون مخايل عبيد السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٧٤ א   /٣٤٤−"אא
   قضاء صور- ملك عباس ايوب- الشارع الرئيس-الشهابية: مركزها

  :أهدافها

 تعزيز الحياة الثقافية واالجتماعية .١

 دعم الحركة الفكرية والعلمية والتراثية .٢

 اقامة دورات تدريبية على المهن الحرفية، وأخرى لمحو األمية .٣



  حثيةب والتربوية والدراسات الالميةاإلعاالهتمام بالنواحي  .٤

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

 -سليمان قاسم ركين. د- عبد الحسين حسين قانصوه- اكرم مصطفى قانصو.د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  حمد بيضون وفيق ا- علي احمد بيضون

  كتور اكرم مصطفى قانصود ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٤٨ א   /٣٤٥−"א
   قضاء المتن-األرضيالطابق  - بناية أبي جابر-١٠٠ رقم - شارع السيدة-سن الفيل :مركزها

  :أهدافها

كما تهدف الى ) management of projects (اريع المشإدارةتهدف الجمعية الى تنمية وتنظيم ونشر  .١

 دورات تدريبية وإعداد ومؤتمرات محلية أحداثتطوير مجتمع مديري المشاريع في لبنان وذلك عبر تنظيم 

  )projects management( المشاريع إدارةمتعلقة بمهنة 

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

 غريس - ريشار جان ابو سعدى- باتريك ادوار لبرتيون-اكرم حلين نجار :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   جيمي اسكندر شار- جوزف نجار

   غريس جوزف نجار السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٤٩ א א   /٣٤٦−"א
    قضاء النبطية- منزل سليم محمد نجم-حومين التحتا :مركزها

  :أهدافها

المساهمة في تطور الحاالت االجتماعية والثقافية بمختلف الوسائل والطرق المالئمة والعمل على مساعدة  .١

 الفئات الفقيرة ضمن عائلة نجم

 وعي والمعرفةتأسيس مكتبة للمطالعة والتثقيف من اجل نشر ال .٢

 العمل على تجميع المقدرات والطاقات لدى أبناء عائلة نجم لخدمة المجتمع اللبناني .٣

   تقديم الخدمات الغذائية والمساعدات االجتماعية .٤

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

 نمر - منير علي نجم-  سامي قاسم نجم- حسن توفيق نجم-حسن موسى نجم :السيدات/السادةالمؤسسات /المؤسسون

   سليم محمد نجم- عدنان فضل نجم- محمد نجم

   سليم محمد نجم السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

٣٤٧−""−٠٥/  
   ملك المحامي فوزي المتني الطابق الثاني-  بناية العطايا- شارع مومنه-بيروت: مركزها

  :أهدافها

  :تشجيع المثل األعلى للخدمة ودعمه باعتباره أساسا للعمل الشريف، وهي بخاصة تشجيع ودعم



 
  توسيع مدى التعارف إلتاحة الفرصة للخدمة .١

ل عضو لعمله باعتباره وسيلة التحلي بمستوى خلقي سام في االعمال والمهن وتقدير كل عمل نافع، وتمجيد ك .٢

 لخدمة المجتمع

 تمسك كل عضو بمبدأ مثالية الخدمة في حياته الشخصية والمهنية واالجتماعية .٣

  توثيق أواصر الزمالة بين رجال االعمال والمهن الذين يجمعهم المثل األعلى للخدمة .٤

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

 -  نديم صالح لبابيدي-  كريم بهيج نعماني- محمد نبيل أنور الشالح :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   حبيب جورج بسول- سمير سامي بك الخوري- فيليب عازار ) المعروف ببيار(بطرس

   حبيب جورج بسول السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−١٥ א   /٣٤٨−"א
   الطابق الثالث- بناية الكعكي- عائشة بكار-بيروت: مركزها

  :أهدافها

  مساعدة األرامل واأليتام والمحتاجين مادياً ومعنوياً عبر تقديم المساعدات الصحية والتربوية واالجتماعية لهم  .١

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

 -  جميله لطيف حميه-  سمر حليق-  هناء حسين نجا-فاتن عبد الحفيظ شبلي :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  سوسن نمر طرابلسي

  ة هناء حسين نجا  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  /٣٤٩−"א"−٢٥
   قضاء بعلبك- ملك هال شيرازي- الطريق الدولي-دورس: مركزها

  :أهدافها

 مكافحة اإلدمان وزراعة المخدرات .١

 تقديم الخدمات الصحية واالجتماعية والثقافية .٢

إجراء جميع الدراسات واإلحصاءات الممكنة في منطقة بعلبك الهرمل وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية  .٣

 المختصة

 اإلسهام في قيام حركة اجتماعية فاعلة وقادرة على نشر الوعي الصحي واالجتماعي والثقافي في المجتمع .٤

 العناية بالنشاطات التدريبية الصحية والتربوية والطفولة الناشئة .٥

 منهم والذين يعالجون في العناية المشددة للخدج) الخدج(تقديم المساعدات المادية للمولودين حديثاً .٦

   )ان كان ذلك في المستشفى أو في تحصيل العالج الالزم لهم(تقديم المساعدة في معالجة مرضى السرطان  .٧

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

 زينب حسين - سهيل صبحي الفليطي-نيعبد المجيد زهري المعصرا.د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   سوسن بطرس رزق-شوقي نايف الجباوي. د- جمال الدين



  دكتور عبد المجيد زهري المعصراني ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٣٥   /٣٥٠−"א
  ج محمد غنيم ملك الحا- قرب محالت عبيد لأللبسة-  االوتوستراد-المنية: مركزها

  :أهدافها

  سمعية والعقلية-  الجسدية، الحسية، بصريةاإلعاقةتعنى الجمعية بكل أنواع  .١

 إنتاجية مشاغل ومراكز إنشاءتسعى الجمعية الى دمج المعاق بالمجتمع بالوسائل الممكنة كافة بما في ذلك  .٢

 لتحسين الوضع االجتماعي واالقتصادي للمعاق

    في الوسط العائلي واالجتماعياإلعاقةبين الناس حول قضية تسعى الجمعية الى نشر الوعي  .٣

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

 محمود حسين -  عفات محمد ملص-  روعه عمر ملص- بالل عبداهللا حمود :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   عماد علي االشرفي- عدنان محمد صالح الخير- احمد مصطفى علم الدين عبيد-ضالمبي

   عدنان محمد صالح الخير السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٤٥   /٣٥١−"−א
   قضاء الشوف-  ملك جميل العلي- الشارع العام-بريح: مركزها

  :أهدافها

  روابط األلفة والمحبة وتمتين أسس العالقة الجيدة والتواصل بين أبناء البلدةالعمل على تعزيز .١

 متابعة الشؤون العامة والتأكيد على العمل التعاوني .٢

   السعي لتحقيق مشاريع إنمائية .٣

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

 نبيه -  رؤوف محمد فخرالدين-  رؤوف فارس عبد السالم- جميل أمين العلي :السيدات/المؤسسات السادة/مؤسسونال

 جودات عادل -  خالد خطار بو عز الدين-  عفيف فارس الدقيق- سهيل سليم يحي- غسان هاني صعب- سعيد بو علي

   فؤاد حسين جاسر-عالمي

  العلي جميل أمين  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٥٥ א   /٣٥٢−"א−א

   ملك فرنان الحصري- شارع باستور- الرميلي-بيروت: مركزها

  :أهدافها

  :ان غاية الرابطة القيام باآلتي

 الندوات العلمية والصحية .١

  مكتبة عامةإنشاء .٢

 نشاطات فنية وموسيقية .٣



  امواأليتاالهتمام بالعجزة  .٤

   ) الزهور والتشجيرأحواض، اإلنارةتزيين الشوارع، ( التجميلية األعمال .٥

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

 سيمون - ايلي كميل نصار-  انطوان كميل مراد- جورج جوزيف خوري :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

 حنا - زكريا توفيق مرجان- فرنان انطوان الحصري-غسان جورج شمعه. د-  روز جورج اسبر- مورات مرعب

   غالب فريد يعقوب-الياس عنبر

  ايلي كميل نصار  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٦٥ א   /٣٥٣−"א
   قضاء البترون- سعيد مرشد ملك -بشتودار: مركزها

  :أهدافها

  القريةأهلجمع ووحدة  .١

وتعمل على رفع مستوى التوازن الثقافي . تقديم المساعدات االجتماعية، الصحية والتربوية لمن بحاجة .٢

 واالجتماعي عبر اقامة الندوات والمحاضرات على كافة المستويات وال سيما رعاية المعاقين

 الخبرة واالختصاص والتنسيق مع الجهات أهل الزراعي وذلك بالتعاون مع اإلنماءالعمل على رفع مستوى  .٣

 المختصة

    ما تحتاجه القريةإنماءالعمل على  .٤

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

 رنا سعيد -  حسن عزات بو مرعي- ربيع احمد علي-  عيسىتوني الياس.د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   سميح محمد احمد-  خالد وليد محسن-خضر

   سميح محمد احمد السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٧٥   /٣٥٤−"א
   قضاء بعبدا- الطابق الثاني-بناية منير وحسين علي برو -  روضة الشهيدين-الغبيري :مركزها

  :أهدافها

السعي مع الجهات المختصة وأهل الخبرة واالختصاص إلقامة دورات تدريبية ومحاضرات لتوعية أفراد  .١

 األسرة على المسؤوليات التي يجب القيام بها

واصل مساعدة األطفال أصحاب الحاالت االجتماعية الصعبة ورفع مستواهم النفسي واالجتماعي من خالل الت .٢

 معهم ومع ذويهم

   اصدار مجلة دورية ومنشورات توعية ألفراد األسرة .٣

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

 - اهيم هيام محمد ابر-  رفيق حسين فياض-شبيب اسعد الحاج دياب.د :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ساميا علي جمعه-  مهتاب منير برو-بشرى مصطفى قبيسي.د

   رفيق حسين فياض السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة



  

٣٥٥−""−٥٨/  
   قضاء عاليه- قرب محطة حمزة- الشارع العام-عبيه: مركزها

  :أهدافها

عن طريق (ع اإلنمائية السياحية منها والصناعية والزراعية وغيرها مساعدة أهالي البلدة على اقامة المشاري .١

 وذلك لرفع مستوى المعيشة) دراسات جدوى، المساعدة في تأمين القروض الميسرة وغيره

 المساهمة في مشاريع المحافظة على البيئة، ورفع مستوى الثقافة البيئية .٢

 التنسيق والتعاون مع البلدية لما فيه مصلحة البلدة .٣

لتنسيق والتعاون مع الجمعيات األهلية في البلدة والجوار لتحقيق األهداف المشتركة، وتشجيع اإلنماء ا .٤

 االجتماعي، والثقافي، واالقتصادي

 متابعة المشاريع اإلنمائية مع اإلدارات الرسمية والجهات المانحة والمساهمة في تنفيذها حيث يلزم .٥

  وضع الخطط اإلنمائية وتطويرها باستمرار .٦

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

 راجي توفيق -  طارق نجيب حمزه- خالد نجيب حمزه-أديب نسيب حمزه :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   حاتم وديع ريدان-جابر

  سيب حمزه أديب ن السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א−"−٥٩ א   /٣٥٦−"א
   قضاء المتن- مقابل كنيسة مار مخايل- ملك كريم رزق اهللا يمين- شارع مار مخايل-انطلياس: مركزها

  :أهدافها

 تأمين الطعام للمحتاجين .١

 تأمين المالبس والعناية الطبية للفقراء .٢

  أمكنإذاليمية لألطفال تأمين الخدمة التع .٣

  نشر حضارة المحبة .٤

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

 -  كالدس طانيوس أبو جوده- شادي جريس شوفاني- جورج توفيق الشباب :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  ال جوزف بشاره يو- ميشال جوزاف حساب

   جورج توفيق الشباب السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

אא"−٠٦ א א   /٣٥٧−"א
   قضاء المتن- ملك الدكتور عقل كيروز-  شارع ريمون الحاج-عين عار: مركزها

  :أهدافها

  :أهداف الجمعية السعي مع الجهات المختصة لـ

 االهتمام في تنمية اإلنتاج الزراعي وذلك عبر تطوير الصناعات الزراعية .١



 تدريب المزارعين على أفضل الطرق الستغالل أراضيهم .٢

   القيام بمشاريع حيوية في األرياف .٣

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

 -  حنا قزحيا الخوري- السي مسعود الخوري-عقل محروس كيروز.د :السيدات/المؤسسات السادة/سسونالمؤ

   يوسف سركيس بهاء الدويهي- ادوار ناصيف صياح.د

  كتور عقل محروس كيروزد ال:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−١٦ א א   /٣٥٨−"א
   ملك فهد سعد- الطريق العام- صبرا-بيروت: مركزها

  :أهدافها

 تقديم الخدمات الخيرية واالجتماعية ومساعدة المعوزين .١

 العمل على رفع مستوى المرأة وذلك عن طريق اقامة دورات تثقيفية ومحاضرات .٢

   السعي مع الجهات المختصة إلقامة مراكز لألشغال اليدوية ودار للحضانة .٣

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

 هاجر حسن - ندى صالح حبله- ثريا محي الدين البرازي-سلوى صالح حبله :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ناديا إبراهيم الهاشمي-زغلول

  لهة سلوى صالح حب السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א"−٢٦   /٣٥٩−"א
    ملك توتنجي-  شارع محرم-طرابلس :مركزها

  :أهدافها

تمتين أواصر التعاون واألخوة بين النساء عبر جمعهن والعمل على رفع مستواهن الثقافي واالجتماعي  .١

االهتمام بالوضع االقتصادي عبر دعم و  محاضرات ودورات تدريبية ودورات محو أميةإقامةوتأهيلهن عبر 

 مركز صحي لمتابعة حالتهن إقامة بالوضع الصحي لهن عبر أيضامشاريع الحرف المنزلية واالهتمام 

  الصحية

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

 -  جنان عبد الرحمن األيوبي- سميره بهجت عاكوم. د-نسرين نجيب شلق :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  سالم محمود غمراوي

  ة سالم محمود غمراوي  السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  /٣٦٠−"אא"−٣٦
  ضاء المنية الضنية ق-  ملك محمد عمر الزين-  جانب مسجد قرصيتا-قرصيتا: مركزها

  :أهدافها

 تنمية روح التعاون بين أعضائها .١



 التوعية الثقافية ألعضائها .٢

 تقديم المساعدات للمحتاجين من أهالي قرية قرصيتا .٣

    صالحين في هذا الوطنأبناءتوعية الناشئة بأن يكونوا  .٤

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

 وليد -  زياد عبداهللا زين الدين-  عبد القادر خالد علوان-محمد احمد درويش :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   حسين علي علوش– زياد محمد درويش - عمر الزين

   حسين علي علوش السيد:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  
  

 ٢٠٠٥ل تعديل للعلم والخبر شهر تشرين األو •
  

/٢/١١/١٩٦٧٨٦،/٥٣٥א/٣٠٩א −١
א«:א٢٩/٦/١٩٨٩ »א−א

أد /٥٣٥ المجازة بموجب العلم والخبر رقم»  بيت العناية-مؤسسة األب عفيف عسيران«غاية الجمعية المسماة  تعدل

  ٢٩/٦/١٩٨٩أد تاريخ /٨٦وتعديله برقم ١٩٦٧/ ٢/١١تاريخ 

  : على النحو التاليت وأصبح

   :غايتها

 المعوزين وتدريبهم تدريباً فنياً في كافة مجاالت األوالد إيواء المنحرفين وتقويم أخالقهم كما األوالد إيواء -

 ل عليها تأميناً لمستقبل باهر سليمالتعليم التقني الذي يخولهم تقديم الشهادات الفنية واالستحصا

  ورفع مستواها بشتى الوسائلاألوالداصالح عائالت هؤالء  -

   العمل عل نشر التربية والتعليم عبر فتح مدارس خاصة -

  :بدال من

 المعوزين وتدريبهم تدريباً فنياً في كافة مجاالت األوالدإيواء األوالد المنحرفين وتقويم أخالقهم كما إيواء  -

  م التقني الذي يخولهم تقديم الشهادات الفنية واالستحصال عليها تأميناً لمستقبل باهر سليمالتعلي

  اصالح عائالت هؤالء األوالد ورفع مستواها بشتى الوسائل -
  

«:א٧٢/٤/٦٠١٩،/١٩٠א/٣١٢א −٢
א א א »א

א«غاية الجمعية المسماة و  مركزدلع א א تاريخ أد /١٩٠المجازة بموجب العلم والخبر رقم » א

١٩٦١/ ٢٧/١٠  

  : على النحو التاليت وأصبح

  :مركزها

   الطابق الرابع- ٦ الشقة - ملك نبيه صعب- بناية صعب-  شارع ليون- بيروت 

  :بدالً من



   الطابق الخامس- ١٦ الشقة - ملك يسر صعب-ب بناية صع- شارع بلس- بيروت

  :غايتها

 دعم مؤسسة بيت اليتيم الدرزي مادياً ومعنوياً -

 تقديم مساعدات ومنح تعليمية داخل المؤسسة وخارجها -

 تنظيم الندوات والمحاضرات في مختلف المجاالت -

  :بدالً من

حتضان بؤسه المرير وحمايته من قسوة غاية اللجنة العطف على اليتيم البائس والمعوز المحروم والتكاتف ال -

  الحياة

  

«:א١٤/٧/٢٠٠٤،/٦٤א/٣٢٠א −٣
»א

  :المادة األولى

  ٢٠٠٤/ ١٤/٧تاريخ أد /٦٤المجازة بموجب العلم والخبر رقم » א« الجمعية المسماة  مركزعدل

  :وأصبح على النحو التالي 

  :مركزها

  بناية بيضون - مقابل تلفزيون المستقبل- تقاطع برج المر- بيروت 

  :بدالً من

  قضاء المتن -  ملك وليد خوري- عمارة جرماني- النقاش

  

אא/٣٣٣ −٤ אא א
א«:אא א א »א

  :المادة األولى

اتحاد : " المسماةاألجنبيةكفرع في لبنان للجمعية " األلمانيةبعثة الصناعة والتجارة :" لاإلدارية الهيئة أعضاءيعدل في 

  :وفقاً لما يلي" األلمانيةالغرف والصناعات 

   من السيدة منى جورج مردللير بدالالمذكوتعيين السيد الكسي نعسان مديراً للفرع  -

 تعيين السيد كريستوف كالوز عضواً فوق العادة -

 تعيين السيد فادي محمد مرعي خبيراً -

 تعيين السيد دانيال نويغرت مرجعاً اقتصادياً -

 :المادة الثانية

   الطابق الثالث-  بناية اسطفان- شارع رياض الصلح- السوليدير- بيروت:  مركز الفرعأصبح

  :نبدالً م

   كركاس- الروشة- بيروت

  



«:א١/٧/٢٠٠٣،/١٠٢א/٣٣٥א −٥
א »א

  :المادة األولى

  ٢٠٠٣/ ١/٧تاريخ أد /١٠٢المجازة بموجب العلم والخبر رقم »  والتوجيهةجمعية التنمي« اسم الجمعية المسماة عدل

  :على النحو التالي ت وأصبح

  »جمعية انجاز لبنان «:مهااس

  :بدالً من

  » والتوجيهةجمعية التنمي«

  

«:א١٧/٢/١٩٩٤،/٩٨א/٣٣٧א −٦
א א א−א »א

  :المادة األولى
المجازة بموجب العلم والخبر رقم »  االوزاعي-سسة اإلسالمية للتربية والتعليمالمؤ« : عدلت غاية الجمعية المسماة

   ١٧/٢/١٩٩٤أد تاريخ /٩٨

  : وأصبحت على النحو التالي

   :غايتها

تأسيس وفتح المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية نهارية ومسائية وخارجية عامة وفنية وتقنية وإنشاء  -

 ام والمحتاجينالمدارس لتعليم ورعاية األيت

إنشاء الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية ودور المعلمين ومراكز البحوث العلمية والتربوية وإبراز التراث  -

التربوي اإلسالمي، وانشاء معاهد للتعليم والتدريب المهني لأليتام والمحتاجين والمساعدة على تأمين فرص للعمل 

 الشريف

 وتنموية تهدف الى غرس الشعور االجتماعي البناء ورفع المستوى اصدار نشرات وكتب تربوية وثقافية -

  للمواطنينواألخالقيالتربوي 

 والتوزيع والنشر للكتب والمجالت التربوية المتخصصة والقرطاسية وسائر المطبوعات  دور للطباعةإنشاء -

 األخرى

 لجمعية اأهداف عامة لتوفير الموارد التي تساعد في تحقيق إنتاجية مشاريع إنشاء -

 أهداف العينية المنقولة وغير المنقولة التي تساعد في تحقيق واألموالبيع وشراء وتملك العقارات واألبنية  -

 الجمعية

العمل على تبني الطالب علمياً واجتماعياً ودراسياً في مدارس المؤسسة، وفي المؤسسات التربوية المختلفة  -

 من مدارس ومهنيات وجامعات في لبنان والخارج

 وكتب وسواها للمحتاجين من طالب المؤسسة وغيرهم، وتقديم أقساطقديم المساعدات التربوية والمنح من ت -

 المساعدات التربوية لأليتام والفقراء



 بموافقة المراجع األهداف العالقات مع المؤسسات المشابهة في لبنان والخارج على أن تطبق البنود هذه إنشاء -

 اإلجراءنين وللقرارات النافذة المرعية الرسمية المختصة وفقاً للقوا

 :بدال من

 تأسيس وفتح المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية نهارية ومسائية وخارجية عامة وفنية وتقنية -

 التراث وإبراز الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية ودور المعلمين ومراكز البحوث العلمية والتربوية إنشاء -

 اإلسالميالتربوي 

 نشرات وكتب تربوية وثقافية وتنموية تهدف الى غرس الشعور االجتماعي البناء ورفع المستوى صدارإ -

 التربوي واألخالقي للمواطنين

 دور للطباعة والتوزيع والنشر للكتب والمجالت التربوية المتخصصة والقرطاسية وسائر المطبوعات إنشاء -

 األخرى

  الجمعيةأهدافرد التي تساعد في تحقيق  عامة لتوفير المواإنتاجيةانشاء مشاريع  -

 أهداف العينية المنقولة وغير المنقولة التي تساعد في تحقيق واألموال وشراء وتملك العقارات واألبنية بيع -

 الجمعية

العمل على تبني الطالب علمياً واجتماعياً ودراسياً في مدارس المؤسسة، وفي المؤسسات التربوية المختلفة  -

 يات وجامعات في لبنان والخارجمن مدارس ومهن

  وكتب وسواها للمحتاجين من طالب المؤسسة وغيرهمأقساطتقديم المساعدات التربوية والمنح من  -

 انشاء العالقات مع المؤسسات المشابهة في لبنان والخارج -

  

/١٦/٤/١٩٩٦١٧،/٥٠א/٣٤٢א −٧
»א«:א٠١/٣/١٩٩٩

  :المادة األولى

المجازة بموجب العلم »  جمعية آل سويد وآل فارس الخيرية في كفر حمام«غاية الجمعية المسماة  مركز وعدل

  ١٠/٣/١٩٩٩أد تاريخ /١٧وتعديله برقم ١٩٩٦/ ١٦/٤تاريخ أد /٥٠والخبر رقم 

  : على النحو التاليتح وأصب

  :اسمها

   »مجمعية التنمية والتعاون الخيرية في كفر حما«

  :بدالً من

  »جمعية آل سويد وآل فارس الخيرية في كفر حمام «

  :مركزها

  قضاء حاصبيا- ملك علي سويد-كفر حمام

  :بدالً من

   قضاء عاليه-العمروسية

  



א«:א٤/٨/١٩٩٣،/٢٧٨א/٣٤٣א −٨ א
א »א
  :المادة األولى

أد /٢٧٨المجازة بموجب العلم والخبر رقم » الرابطة اللبنانية الثقافية في حارة حريك«غاية الجمعية المسماة ت عدل

  ١٩٩٣/ ٤/٨تاريخ 

  : على النحو التاليت وأصبح

  :غايتها

  نوي يتناول سلسلة من المحاضرات والندوات العلمية والفكرية والتربويةاعداد برنامج س -

  المؤتمرات العلمية والفكرية والصحية التي تخص الشأن العام بما فيه قضايا االم والطفلإقامة -

إقامة معاهد فنية ومهنية وحرفية تتناول الدورات المعجلة في فني الرسم والخط وتنسيق األزهار والسكرتاريا  -

 لدكتيلو والمحاسبة وتعليم اللغات اضافة إلى اإلعمال الحرفية واألشغال اليدويةوا

اصدار مجلة نسائية وإنشاء دور نشر ومؤسسات تعنى بالكتابة لالطفال وابتكار العاب فكرية مسلية لهم  -

   وانشاء مركز دراسات خاص بشؤون المرأة

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

  بدالً

  اعداد برنامج سنوي يتناول سلسلة من المحاضرات والندوات العلمية والفكرية والتربوية -

 اقامة المؤتمرات العلمية والفكرية والصحية التي تخص الشأن العام بما فيه قضايا االم والطفل -

تتناول فني الرسم والخط وتنسيق االزهار والسكرتاريا والدكتيلو والمحاسبة اقامة معاهد فنية ومهنية وحرفية  -

 وتعليم اللغات اضافة الى االعمال الحرفية واالشغال اليدوية

اصدار مجلة نسائية وانشاء دور نشر ومؤسسات تعنى بالكتابة لألطفال وابتكار العاب فكرية مسلية لهم  -

  وانشاء مركز دراسات خاص بشؤون المرأة

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

  

   أجنبيةترخيص جمعيات •
  

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

  : أهدافها

  »برلمانيون عرب ضد الفساد«  

 جمع البرلمانيين وغيرهم في بوتقة واحدة لمكافحة الفساد وتعزيز إلى    منظمة ال تتوخى الربح وتهدف بشكل أساسي 

  زاهة في المعامالت العامة مستويات النأعلىالشفافية والمحاسبة من اجل ضمان 

  :تختص المنظمة بالنشاطات التالية

 تعزيز إلىالعمل والتعاون مع الفروع اإلقليمية الوطنية من اجل إنشاء المعايير الخاصة بالسلوك واآليلة  -

 الشفافية والمحاسبة والحكم الجيد



 تعزيز حكم القانون ومحاسبة مؤسسات الدولة -

 على أنشطة الحكومات والمؤسسات العامة األخرى اإلشرافمانيين من اجل تطوير قدرات البرلمانات والبرل -

 وبالتالي محاسبتها بشكل أفضل

 أعضائهاتشجيع وتسهيل تبادل المعلومات والمعارف والتجارب بين مختلف  -

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

 رلمانيين على وضع سن التشريعات الهادفة الى تعزيز الحكم الجيد والشفافية والمساءلةتشجيع البرلمانات والب -

 التعاطي بفعالية مع الفساد وزيادة الوعي العام حول مسألة الفساد على جميع إلىتعزيز التدابير الرامية  -

 مستويات المجتمع

 ئل مكافحتهتوعية البرلمانيين وصانعي السياسات على وجود الفساد وطبيعته ووسا -

 بهدف االرتقاء بقدرات وأعمالها تدابير مكافحة الفساد في جميع برامج الحكومات إدماج إلىالدعوة  -

  على التعاطي بفعالية مع الفسادواإلقليميةالمؤسسات الوطنية 

  : في مجال حشد الموارد الالزمة لبرامج مكافحة الفساد بما في ذلكواإلقليميةالعمل مع الهيئات الوطنية  -

  أخرىوإقليميةدعم أنشطة منظمات مماثلة  .١

 تقاسم المعلومات من خالل استخدام مواقع االنترنت والبريد االلكتروني ووسائل أخرى .٢

 واإلقليميةرعاية ورشات عمل لمكافحة الفساد على المستويات الوطنية  .٣

األهلي ومنظمات أخرى في االتصال والعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات البرلمانية والمجتمع  .٤

  تعزيز الحكم الجيد والشفافية والمساءلةإلىمختلف المواضيع الرامية 

  ونشر معلومات حول الممارسات الفضلىأبحاث إجراء .٥

 وأغراضها المنظمة ألهدافالترويج للقضايا ذات الصلة باألعضاء تأييداً  .٦

ار دعم وتعزيز تحقيق أي من هذه المواضيع القيام بمختلف األعمال األخرى الثانوية أو التي تصب في إط -

 ) أو دوليةإقليميةسواء وطنية أو ( من مصادر عامة أو خاصة األموالبما فيها القدرة على جمع 
                                 

 -ي سلطان حزام العتوان-عزمي الشعيبي. د- حسام بدراوي- فاطمة بالمودين :السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

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

   السيد غسان مخيبر:ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א/٣٢٦א−٢ ،" א: א
א א א "S.E.E.R.I.Cא

 قضاء - الطابق الثالث-  بناية الحارة- قرب منزل السيد محمد حسين فضل اهللا-  الطريق العام-حارة حريك: مركزها

  بعبدا

  : أهدافها

المركز خالي من أي موضوع سياسي أو اقتصادي ويتعاطى بالشأن التربوي والعلمي وبالتالي ممثليه من  -

 والمؤهلة في المجتمع المدني، والمركز يتعامل باالقتراحات الطويلة االمد الشخصيات المثقفة والجامعية والمختصة

  اإلنسانية والدراسات المكثفة والمركز مؤسسة في سبيل األبحاثوهذه االقتراحات تنبع من 



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

 -  هنادي عبد الحفيظ الشيخ نجيب- وسام محمد رضوان- ألفت توفيق حسن :السيدات/المؤسسات السادة/مؤسسونال

   جمال وفيق عانوتي- محمد تيسير حسن الخطيب-طالل محمود عتريسي.د

  محمد تيسير حسن الخطيب السيد :ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

א • א
א١٥٧٩٣ -١ אאא א"א

"א
 والمسجلة برقم ١٨/١٢/١٩٨٧بناًء على الشكوى المقدمة من ثمانية من اعضاء الهيئة االدارية المنتخبة بتاريخ 

ر المجازة بموجب العلم والخب" جمعية الصفاء االجتماعية" بحق الجمعية المسماة ١٢/٦/٢٠٠٣ تاريخ ٤٤٤٥/٢

جمعية الصفاء االجتماعية مركزها بيروت، " المعطى بتأسيس الجمعية المسماة ٨/٦/١٩٧٤أد تاريخ /٢٠٨رقم 

 ا قراراً يقضي بحل الجمعية المذكورة وقد أرفقوا بهذ٢٢/١٢/١٩٨٩ قد اتخذوا بتاريخ أنهموالتي يعرضون فيها 

لمنعقدة بالتاريخ المذكور على أن تصبح الهيئة اإلدارية والهيئة العامة ا عن محضر اجتماع الكتاب صورة

. موجوداتها ملكاً لنادي الصفاء الرياضي في بيروت عمالً بنص المادة الخامسة عشر من النظام األساسي للجمعية

ولدى التفتيش في ملفات وسجالت وقيود هذه اإلدارة لم يتم العثور على أي إثبات بتقديم المستندات المتعلقة بقرار 

عية في الوقت الذي استمر فيه فريق من أعضائها االخرين بالعمل في إطار الجمعية المذكورة وتقديم حل هذه الجم

 انتخابات لهيئتها االدارية وخالل هذه الفترة استمرت االنقسامات بين اعضاء الجمعية يالموازنات السنوية ويجر

  وتبادل االتهامات وكل فريق يدعي أنه يمثل الهيئة االدارية

 ٢٥/٦/٢٠٠٥وز تاريخ /و/ع٣٩٦٢/١على التحقيق الذي أجرته المديرية العامة لألمن العام بكتابها رقم بناًء 

  والتي ترى حل هذه الجمعية

 ،١٠/١١/٢٠٠٥وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ  بناًء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

  :يرسم ما يأتي

  :المادة األولى

" جمعية الصفاء االجتماعية" المعطى بتأسيس الجمعية المسماة ٨/٦/١٩٧٤أد تاريخ /٢٠٨علم والخبر رقم سحب ال

  مركزها بيروت

  

  

  

  

 



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

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

 org.crtd@info الرجاء أرسال أي تعليق الى

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

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

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

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

 )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/هاتف℡

  info@crtd.org: بريد إلكتروني

  
  

 
  
  


