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      ٢٠١٢ الثاينكانون /٩٩العدد 


	 ه�ا ا���د  
  


�� أه��� ودو��� ��  ��ا
� و
��ر�� إ������ 
  

    كلية، القطاعية واالغاثةفي التنمية ال
  !خفض المساعدات الدولية للبنان لكونه بلد وضعه جيد •

  للتعاون بين المصانع والجامعات" ليرا"برنامج  •

  لشهري على الترفيهمن دخلهم ا% ١٤اللبنانيون ينفقون  •
  

 زراعية والبيئةالالمحلية في التنمية 

  ٢٠١٢ من الـ اً بال ضمانات بدءاًبنك الفقراء في لبنان يعطي قروض •

  قرض فرنسي جديد الستكمال مشروع االرث الثقافي في طرابلس وصور •

  بلديات واستدراج جديد للعروض٤ آالف يورو لتطوير اداء ٣١٠ •

 الجنوب بين وزارة الزراعة وغرفة صيدا والجنوبتنمية القطاع الزراعي في  •

  

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال

  ٢٠١١ خالل الـلطائفة الموحدين للمجلس المذهبي االجتماعيةجردة بالمساعدات  •

 منهج دراسي وتثقيفي حول الصحة اإلنجابية بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان •

   يجدد اتفاق الشراكة مع الجامعة األميركية وسانت جود ممفيس مركز سرطان األطفال •

  تجديد عقود الخدمات الصحية للفلسطينيين بين المستشفيات الحكومية واالونروا •

  جمعيات ٥دعم فرنسي لصندوق اجتماعي للتنمية في الجنوب تستفيد منه  •

  

  في التربية والشباب

  معة اللبنانية االميركية  مليون دوالر لتوفير منح تعليم لطالب الجا٦٥ •

 برنامج تدريبي لخريجي الجامعات في مجلس النواب بدعم اممي •



 2 

��� وا��و��� �� را$� ا��#�"�ات ا� ���� ا�

  مساعدات أجنبية مختلفة من جهات رسمية وغير حكومية •

  مساعدات من جهات أهلية واقتصادية محلية  •

  مشاريع أهلية ومحلية٣مساعدات أميركية لـ  •

  ين يابانيتين لهيئتين أهليتينمساعدت •

  مساعدة الوليد بن طالل لمدرسة رسمية •

 مساعدتين اجتماعية وإنمائية من قوات الطوارئ في لبنان •

  

 ��  ٢٠١١ آ���ن ا�ول)'� "�& و%

 ٢٠١١ كانون األولشهرتأسيس جمعيات جديدة  •

 ٢٠١١كانون األولمراسيم للعلم والخبر شهر  •

 ٢٠١١كانون األول  شهر  للعلم والخبر تعديل •

  
  


�� أه��� ودو��� ��  ��ا
� و
��ر�� إ������ 
  

    كلية، القطاعية واالغاثةفي التنمية ال

  !خفض المساعدات الدولية للبنان لكونه بلد وضعه جيد •
 روبير واتكينز عن توجه الجهات المانحة اإلنمائي  المتحدةألمما المتحدة، الممثل المقيم لبرنامج األمم أنشطةكشف منسق 

 بلدا  بات لبنان يصنف نموا، بعدمااألقل للبنان لمصلحة الدول حجم مساعداتها التي كانت مخصصة الى خفض كبرىال
  . بمدخول متوسط يحظى

ان هناك عدة أسباب أدت إلى  حيث ذكرجاء كالم واتكينز خالل زيارته لمصلحة األبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة، 
  ". األوروبيةعدد من البلدان ب التي تعصفقتصاديا واماليا   الحادةاألزمة" أبرزها خفض حجم المساعدات
 انه من الطبيعي اإلقرارينبغي   المتحدة، ولكن بطريقة مااألمم تأثيره علينا في توجهلقد كان لهذا ال ":وأضاف واتكينز قائال

، اإلفالس  قاهرة كالحروب او الجفاف اوأزمات بلدا يعاني م يعدحاجة، اذ ان لبنان ل األكثرا التمويل نحو البلدان ان يتجه هذ
  ".جيد نسبياوضعه انه بلد 

  

  للتعاون بين المصانع والجامعات" ليرا"برنامج  •
 الصناعيين من البحوث للعام احتياجاتمن إحصاء أعلنت جمعية الصناعيين اللبنانيين في بيان لها عن انتهاء المرحلة األولى 

الهادف الى ربط البحوث العلمية في الجامعات باحتياجات القطاع " LIRA"الذي ينفذ ضمن برنامج  ٢٠١١/٢٠١٢
  سيتم تنفيذ المشاريع بالتعاون مع الجامعات المشاركة والمنتسبة لبرنامج" الى انه ولفتت جمعية الصناعيين .الصناعي

LIRAجمعية الصناعيين اللبنانيين والمجلس الوطني للبحوث العلمية بالتعاون مع وزارة الصناعة الذي ترعاه ."  
عدد المصانع الراغبة في التعاون مع الجامعات في إعداد المشاريع البحثية ذات التوجه الصناعي للعام " ان وجاء في البيان

الجامعة اللبنانية، :  جامعات هي١٠ذ هذه المشاريع بلغ عدد الجامعات التي ستنفبينما  مصنعاَ ٣٦، بلغ ٢٠١١/٢٠١٢
، جامعة سيدة اللويزة، الجامعة العربية في األميركية - في بيروت، جامعة القديس يوسف، الجامعة اللبنانيةاألميركيةالجامعة 
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 للعلوم األميركي  في لبنان والمعهد الجامعياإلسالميةالكسليك، الجامعة –بيروت، جامعة البلمند، جامعة الروح القدس 
العلمية  كل من االختصاصات توزعوا على اً باحثاً بروفسور٦٥ان الجامعات قامت بتعيين " وأضاف البيان. "والتكنولوجيا

  ".الميكانيك، الكهرباء واإللكترونيك، هندسة الكمبيوتر والهندسة الصناعية: التالية
 بزيارات ميدانية الى المصانع تنظمها إدارة البرنامج،  بالقياميز ستتم من المشروع الى ان المرحلة الثانية  البيانولفت

 .٢٠١٢مدة أقصاها نهاية شهر كانون الثاني في هذه المرحلة ب ينتهي العمل على انويشارك فيها األساتذة الباحثين أسبوعياَ، 
وستشكل المشاريع التي ستنفذ مادة  .ةتنفيذ المشاريع المقترحة من قبل الطرفين في المصانع المعنيل مرحلة أخيرة ويتبع ذلك

 . ٢٠١٢ من عام   في النصف الثاني تنظيمهفي المعرض الحادي عشر لبرنامج إنجازات البحوث الصناعية اللبنانية المتوقع
 

  من دخلهم الشهري على الترفيه% ١٤اللبنانيون ينفقون  •
 المستهلك اللبناني على إنفاق أن معدل ك بيبلوس، ونشرت في النشرة األسبوعية لبن"ماستر كارد"دراسة أجرتها أظهرت 
في % ١١في اإلمارات العربية و% ١٣و في الكويت% ١٧في عمان و% ٢٢من دخله الشهري مقارنة بـ% ١٤يبلغ  الترفيه
كذلك أشارت الدراسة الى .  دوالرات شهرياً على المطاعم والمقاهي١٠٥اللبنانيين ينفقون بمعدل ، وان في مصر% ٩قطر و

% ٥١وان  مرات شهرياً، ٥من الذين استطلعت آراؤهم يزورون المطاعم والمقاهي المتوسطة الكلفة بمعدل % ٥٣ نا
 ٦  بمعدليترددون إلى منتجي الطعام في الميادين العامة% ٣٢ مرات شهرياً في مطاعم الوجبات السريعة، و٦يأكلون 

في المطاعم يرتادون % ١٦ المطاعم الفاخرة المتفرقة، و مرات شهرياً في٣ العشاء تناولوني% ١٦ان مرات شهرياً، و
  . مرات شهريا٣ًالفخمة التابعة للفنادق 

  

 زراعية والبيئةالالمحلية في التنمية 

  ٢٠١٢ من الـ اً بال ضمانات بدءاَبنك الفقراء في لبنان يعطي قروض •
برنامج  ايسديد أنصبة الشركاء المؤسسين، تتمثل في تفي لبنان آخر مراحل التأسيس، والتي " بنك الفقراء"دخل مشروع 

وكان مصرف لبنان قد وافق على تأسيسه في شهر تشرين األول الفائت .  والقطاع الخاص"اجفند"الخليج العربي للتنمية 
فيما . للقروض الصغيرة" اإلبداع"بالخطوات العملية التي تخوله ممارسة نشاطه تحت اسم وأعطى الضوء األخضر للشروع 

  . في بنك اإلبداع للتمويل األصغر في لبنان" أجفند"حصة األمير طالل بن عبد العزيز اعتماد " اجفند"ئيس وقع ر
القاضي  توجههاقراض الفقراء ضمن إلبدأت المرحلة األخيرة إلطالق سادس بنك للتمويل األصغر، قد " أجفند"وبذلك تكون 

حاجات حقيقية للفئات  "أجفند"الذي تقوده " بنوك الفقراء"مشروع لبي  وي. مصارف الفقراء في العالم العربي وأفريقيابإنشاء
  . على العطاء في المجتمعات العربيةالتي يرى انها قادرةالفقيرة 
أما المبلغ المتبقي، .  ماليين٥ أصلتفاق التأسيس، سيساهم البرنامج بمبلغ مليوني دوالر في رأس مال المصرف من ال اًوفق
المعتز الصواف، أحمد طبارة، نافذ  (األعمال أصحابفيساهم به القطاع الخاص الممثل بعدد من  ماليين دوالر، ٣أي 

  ).جندي، نعمة طعمه، ميسرة سكر، باسم زيادة، عمر سلهب، هنري سركيسيان وصادق الصواف
إعطاء القروض سنة ، أن المصرف سيبدأ "النهار"ناصر قحطاني لـ" أجفند"أكد المدير التنفيذي لبرنامج في هذا السياق، و

أما بالنسبة الى عدد .  التزم المستفيد بالتسديدفيما دوالر ألف ٥٠٠ و١٠٠ بين  الواحد قيمة القرضتراوح، على ان ٢٠١٢
 ٧ في السنة األولى، و قرض آالف٣ ان يبلغ سنوات، فرجح ٥ التي تمتد لنحو األولى في المرحلة  ان تمنحالقروض المتوقع

  .... ألفا في الخامسة٣٥ ألفا في الرابعة، وصوالً الى ٢٥ ألفا في الثالثة، و١٣، و في الثانية٥٠٠آالف و
 دوالر ليباشر مشروعا ما ألفيأخذ المقترض  بحيث %١٠تبلغ أوضح القحطاني انها س  فقدالفائدة على القرضاما قيمة 
صرف مودعين، وهو ال يبغي علما أن ليس للم ":األرباح، مضيفامن % ١٠، يصبح من حق المصرف اخذ %٤٠ويربح 

  ".تمويل المصرف وتغطية تكاليف القرض% ١٠الربح، وتاليا فإن هدف فائدة الـ
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المصارف التجارية تتوجه : وشدد القحطاني على ان بنك الفقراء يختلف عن المصارف التجارية األخرى بعدة أمور
فال اما بنك الفقراء، . تنتظر العميل ليأتي اليها و ومستندات، ضمانات شخصية، تطلببقروضها وخدماتها الى األثرياء فقط

 الى الفقير في  البنكيذهباإلنتاج، كما  فقير يريد المساعدة لبدء  المقترضيطلب ورقة واحدة تثبت أن، بل يطلب أي ضمانة
  . منطقته

وتجدر اإلشارة .  احمد طبارة"مركز توفيق طبارة"ستؤول الى مؤسس فانها " اإلبداعبنك  "إدارةمجلس اما فيما يتعلق برئاسة 
 سنوات ٣ فروع في رأس النبع، طريق الجديدة وكرم الزيتون، وبعد ٣ من خاللأن المصرف سيبدأ العمل في بيروت الى 

  . سيتنقل الى فتح فروع له في القرى اللبنانية
  

  قرض فرنسي جديد الستكمال مشروع االرث الثقافي في طرابلس وصور •
 الفرنسية للتنمية  الوكالةقدمت اً جديداًاتفاق بييتون دوني واالعمار نبيل الجسر والسفير الفرنسي وقع رئيس مجلس اإلنماء

 الثقافي والتنمية المدينية، اإلرثمشروع  إطار مليون اورو الستكمال تمويل المشاريع المدرجة في ٢٠بقيمة  بموجبه قرضاً
صيدا، بعلبك، جبيل، طرابلس وصور، :  خمس مدن يشملثقافيال  مشروع االرثوللتذكير فان. في مدينتي طرابلس وصور

  . الى تمويل محليباإلضافةوالحكومة االيطالية والوكالة الفرنسية للتنمية،   البنك الدولي كل منوهو ممول من
لتنمية  على قطاعات المياه والصرف الصحي واأساسيبشكل وبالمناسبة، أشار نبيل الجسر الى ان االتفاق الجديد يتركز 

 من تأهيل المحيط العمراني ينطلق ، حيثرزمة من المشاريع نفيذ في ت حتى االن هذا البرنامج ساهم، مضيفاً انالمناطقية
اآلفاق امام   وفتح في المنطقة الدورة االقتصاديةإنعاشلخدمات والبنى التحتية، ليصل الى ا تطوير بهدف واألثري يالتاريخو

بهذه ": وتابع الجسر قائال انه. الثقافي والسياحي  من الفرص االقتصادية التي يتيحها المخزونةلإلفاداالستثمارات الخاصة 
   .أميركي مليون دوالر ١٠٠ بحدود  حتى االن البرنامجاألموال التي تلقاهاالمساهمة الجديدة، يصبح مجموع 

  

   بلديات واستدراج جديد للعروض٤ آالف يورو لتطوير اداء ٣١٠ •
هي عندقت   أربع بلدياتعمل واداءدعم ل اتفاقاتاالتحاد األوروبي في لبنان السفيرة أنجيلينا أيخهورست  عثةوقعت رئيسة ب

 ألف ١٢ تستهدف يورو، و٣١٠.٣٤٠  جماليةاإل تبلغ قيمتها، )جبيل(، وآسيا )الجنوب(، ودير قانون النهر والدوير )عكار(
  اجتماعيةلتنفيذ مشاريعأطلقته بعثة االتحاد األوروبي،   استدراج عروض بعد اإلعالن عن اختيار تلك البلدياتقد تمو. نسمة

  . واقتصادية في مجاالت البيئة والسياحة البيئية
وخالل المناسبة، أشارت ايخهورست الى ان دعم االتحاد األوروبي يندرج في إطار تعزيز قدرات السلطات المحلية حتى 

  . مجاالت الحوكمة والتخطيط او تقديم الخدماتتتمكن من ممارسة مسؤولياتها، ال سيما في
وجاء في بيان لبعثة االتحاد األوروبي، ان االتحاد ملتزم بدعم إنماء اجتماعي واقتصادي متوازن ومستدام في لبنان من خالل 

شريكة مميزة وكشف البيان ان السلطات المحلية باتت . الالمركزية وإصالح الحكومة المحلية وتقليص الفروقات بين المناطق
وفي سياق متابعة لدعم .  مليون يورو٥٢ مشروعا قيمتها اإلجمالية ٦٩في تعاون االتحاد األوروبي مع لبنان اذ استفادت من 

يمكن االطالع على الخطوط التوجيهية لهذه الدعوة . السلطات المحلية، أعلن االتحاد عن استدراج عروض مشاريع جديدة
  :بع لبعثة االتحاد األوروبي في لبنانعلى الرابط االلكتروني التا

htm.en_index/lebanon/delegations/eu.europa.eeas://http  
 
  تنمية القطاع الزراعي في الجنوب بين وزارة الزراعة وغرفة صيدا والجنوب •
حيث تم  والجنوب، صيدا  غرفةمع الجنوب في الزراعي القطاع تنمية حول عمل ورقة حسن حاجال حسين الزراعة وزير وقع
  . الطرفينبين التعاون أسس وضع
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 المؤسساتو الحكومية والمؤسسات الوزارة بين ما والتواصل التكاملوقد أكد الوزير الحاج حسن بالمناسبة على أهمية 

 البقاع غرف مع توقيعها تم التي االتفاقات ، مشيراً الى انالغذاء سالمة واقع روتطوي الزراعي القطاع تطوير أجل من الخاصة

وكذلك بالنسبة  سليم، محلي إنتاج  ضمانأجل من ةالمخبري الفحوصات  تقديمخالل من التوجهات هذه صلب تقع في والشمال،
األساسية للتوجه  الركائز من واحدة هي المختبرات هذه تطوير ان: "وأضاف الحاج حسن قائال. الخارج من المستوردة للسلع

  ". المستوردة او المصنعة الغذائية المواد في والجودة الغذاء سالمة تأمينالى  الرسمي الحالي الذي يهدف
  

  مواطنة، المجتمع المدني والحقوق االجتماعيةفي ال

  ٢٠١١ خالل الـلطائفة الموحدين للمجلس المذهبي االجتماعيةجردة بالمساعدات  •
سنوية باألعمال التي قامت بها خالل العام  شرت اللجنة االجتماعية في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، جردةن

  .قُدمت لها  والمساعدات التي قدمتها أو٢٠١١
لذي السنوي الثاني في فندق البريستول حيث عاد ريعه ا حفل عشائها الخيري ٢٠١٠ في عام ا أقامتوأشارت اللجنة إلى انه

اللجنة االجتماعية تبرعات من  وكذلك، جمعت. لدعم مشاريع اللجنة في مجالي التعليم واالستشفاء أميركي  ألف دوالر٩٠بلغ 
 بلغت قيمتها ٢٠٠٨مكنها من تخصيص مساعدات لذوي شهداء وأحداث أيار  في الخارج، األمر الذي" ذوي األيادي البيضاء"

 ٢٠٠٩/٢٠١٠العامين  ألف دوالر أميركي في١٥٦لى تبرعات من الخارج بقيمة كما حصلت ع. دوالر أميركي  آالف٣٠٥
توجهت اللجنة االجتماعية الى بعض الشخصيات داخل لبنان لدعم  ،٢٠١١وفي عام . لدعم مشاريعها االستشفائية والتربوية

 . مليون ليرة لبنانية٣٤ فحصلت على ما قيمته ٢٠١١/٢٠١٢للعام الدراسي  مشروعها التربوي

الجامعي، المؤسسة الصحية الدرزية في عين  وأشار الكشف المالي للمجلس الى تعاقده مع كل من مستشفى رفيق الحريري
لتغطية  مستشفى الشحار الغربي الحكومي، مركز العرفان الطبي، ومستشفى الجبل، وذلك وزين، مستشفى راشيا الحكومي،

على أن ال يتجاوز حجم المساعدة (المذكورة،  كل من المؤسساتوزارة الصحة عن المرضى الذين يعالجون في " فرق"
  ). الحالة الواحدة االربعمئة ألف ليرة لبنانية عن

 ٢٠٠٨ حالة استشفاء عن عامي ٢٠٠٠ل قُدمت لـ .مليون ل 297 وقد بلغت قيمة مساهمة اللجنة االجتماعية في هذا اإلطار
  .٢٠١١و

الجرحى من ذوي اإلصابات البالغة،   وبعض٢٠٠٨زعت على شهداء أحداث أيار وقد بلغ مجموع المساعدات المالية التي و
  .٢٠١١عام  ألف دوالر أميركي حتى نهاية ٣٣٥مبلغ 

 عن العامين الدراسيين ة/طالب ١١٠٦أما على الصعيد التربوي، فقد قدمت اللجنة االجتماعية مساعدات مالية لـ 
  . ل.ل ن مليو٢١٤جماليها ا بلغ ٢٠١١/٢٠١٢ و٢٠١٠/٢٠١١

 

  منهج دراسي وتثقيفي حول الصحة اإلنجابية بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان •
وذلك  "توثيق الممارسات الفضلى"  بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان، مشروعأطلق المركز التربوي للبحوث واإلنماء

 ويزود الطالب بمهارات النوع االجتماعيمسائل ، يراعي )التربية الجنسية( منهج دراسي حول الصحة اإلنجابية بغية وضع
  . إدراج التثقيف السكاني ضمن األنشطة الصفية والالصفية في المدارس من خاللحياتية

المؤسسات التربوية وقد اطلق هذا المشروع الجديد بعد مرور خمس سنوات على بدء العمل على اإلعداد له بالتعاون مع 
  مراجعة الدراساتفي سياق اإلعداد له، تمت و.ت السياسية واالجتماعية والصحية ومع األهاليالقيادا الرسمية والخاصة ومع

  .والمنطقة العربية  في لبنان التربوية مقابالت معمقة مع االختصاصيين ومصممي البرامجونظمت،  المتوفرةوالمنشورات
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سيتم بدء إدخال هذه الممارسات في المناهج اض الى انه وبمناسبة إطالقه، اشارت رئيسة المركز التربوي الدكتورة ليلى في
 يدخل اإلنجابية  ان موضوع الصحةحيثمختلف المواد الدراسية، من التربية والرياضيات الى الطبيعيات،  فيوكذلك تباعاً، 

   .عام مناهج التعليم التطويربالتزامن مع  أن تنفيذ المشروع يأتي فياض وأوضحت. في كل المواضيع التعليمية
 

  مركز سرطان األطفال يجدد اتفاق الشراكة مع الجامعة األميركية وسانت جود ممفيس  •
 المتعلقة للبحوث جود سانت مستشفى اتفاقاً لتجديد الشراكة ما بين الجامعة األميركية في بيروت واألطفال سرطان مركزوقع 

 والجامعة األميركية" سانت جود"اق الجديد، يستمر مستشفى  وبموجب االتف).األميركية المتحدة الواليات( ممفيس في باألطفال

   .الخدمات وتعزيز كفاءتها وفاعليتها تلك على الخدمات الطبية التي يقدمها المركز، ويعمالن لتطوير مستوى اإلشراففي 
فال سيؤدي دوراً مركز سرطان األط"األميركية محمد الصايغ، ان  أكد نائب رئيس المركز الطبي في الجامعةوبالمناسبة، 

المتميزة  التطويرية للمركز الطبي في الجامعة األميركية، لجهة توفير الرعاية الطبية ٢٠٢٠ أساسياً في ترجمة رؤية
  ". والريادة في األبحاث، التعليم الجيد،للمريض

نين ونصف مليون المركز من مليو  موازنةارتفاعالى من جهته، أشار رئيس مركز سرطان األطفال في لبنان بول واده 
 في ٧٠ ان عدد األطفال الذين يعالجهم المركز زاد من مضيفا ،٢٠١١  مليون دوالر سنة١٢ إلى ٢٠٠٢دوالر في العام 

  حالة من مرضى فقر الدم المنجلي وأمراض الدم٨٠٠ أكثر من ان المركز يعالجحالياً، كما  ٧٦٦ إلى ٢٠٠٢العام 

  .نة طبية معاي١٥٠٠أكثر من انه سجل المستعصية و
 

  تجديد عقود الخدمات الصحية للفلسطينيين بين المستشفيات الحكومية واالونروا •
 مستشفى حكوميا والمدير العام لالونروا في لبنان سلفاتوري لومباردو على تجديد العقود بين ١٤وقع رؤساء مجالس 

هي عقود تقضي بتقديم خدمات صحية للفلسطينيين المستشفيات الحكومية والوكالة الدولية وذلك للسنة الثالثة على التوالي، و
  .المقيمين في لبنان بأسعار تخفيضية تشابه األسعار التي يستفيد منها اللبنانيون

 لتشمل قضايا التحصين والتلقيح وحمالت  المقدمةتوسيع الخدماتوبالمناسبة، أشار وزير الصحة علي حسن خليل الى 
لشعب الفلسطيني، لتوفير أوسع مروحة من الخدمات اإلنسانية "ودعا خليل إلى . ألولية والرعاية الصحية اواإلرشادالتوعية 
وقد تداول الطرفان في . "س منطق أن تجمعات الفلسطينيين هي تجمعات خارجة عن السلطة والقانونيكريتم تحتى ال 
   .ثنائي وعلى نحو است توفير بعض األدوية لبعض الحاالت المستعصية ألسباب إنسانيةإمكانية

 

   جمعيات ٥دعم فرنسي لصندوق اجتماعي للتنمية في الجنوب تستفيد منه  •
  وائل ابو فاعور والسفير الفرنسي دوني بييتون مذكرة تفاهم بين الحكومتين اللبنانية والفرنسيةاالجتماعيةوقع وزير الشؤون 

مبادرات المجتمع المدني  لدعم ٢٠١٣ و٢٠١٢ خالل عامي  صندوق اجتماعي للتنمية الف يورو، تقضي بإنشاء٤٠٠بقيمة 
وستركز المشاريع الممولة من . والتي تستهدف الجماعات األكثر ضعفا في جنوب لبنان، أي األوالد والنساء والمعوقين

 نشاطات لالوالد كذلك ستنظم . األمراض واالنعزال واالضطرابات العصبية  الذين يعانوناألوالد الصندوق خصوصا على
من تستفيد اما الجمعيات األهلية التي س. تحظى عملية تأهيل المرأة بعناية خاصةوس ،ون ضحايا العنف وعائالتهمالذين يقع

 مؤسسة عامل الدولية، جمعية العناية بأطفال الحرب، جمعية التجارة ،جمعية التأهيل اإلنساني ومكافحة األمية: البرنامج، فهي
  .  ذوي الحاجات الخاصة في لبنان وجمعية رعاية األطفال العادلة
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  والشبابفي التربية 
   مليون دوالر لتوفير منح تعليم لطالب الجامعة اللبنانية االميركية ٦٥ •

  المخصصة لدعم الجامعة، ومشاريعها المستقبلية " حملة التميز"أعلنت إدارة الجامعة اللبنانية األميركية أن 
زادت نسبة المساعدات المالية للطالب غير انها  عاٍل لطالبها، و بمستوىدوالر لتوفير تعليم مليون ٦٥أتمت جمع 
وأشارت اإلدارة إلى أن الجامعة تمكنت .  مليون دوالر للسنة التعليمية الحالية١٥ التي بلغت منح الجدارة وكذلكالمقتدرين، 

  فيها منحت كلية الهندسةوعلى خط موازٍ، .األميركية) NEASC( "نياسك" االعتماد المطلق من وكالة  الحصول علىمن
قسم علوم الكمبيوتر والرياضيات في كلية ل  بالنسبةوكذلك). ABET(األميركي " مجلس اعتماد الهندسة والتكنولوجيا"اعتماد 

 ومن ).ACPE(تم تجديد االعتماد لكلية الصيدلة من مجلس االعتماد األميركي للتربية الصيدالنية انه و. اآلداب والعلوم
 حالياً الذي سيجري تطويره"  مستشفى رزق- المركز الطبي الجامعي " على غالبية أسهم جامعة ايضا، استحواذهاانجازات ال

 وأصبحت الجامعةأطلقت كليتين جديدتين للطب والتمريض كذلك  .ليصير مستشفى جامعياً ومركزاً للتعليم العيادي واألبحاث
  ). CIEE(ومجلس تبادل التعليم الدولي ) IIE( هما مؤسسات التعليم العالي عضواً فاعالً في هيئتين عالميتين للتعليم العالي،

 

  برنامج تدريبي لخريجي الجامعات في مجلس النواب بدعم اممي •
يتيح ". البرنامج التدريبي لخريجي الجامعات"أطلقت األمانة العامة للمجلس النيابي بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 ربط معارفهم النظرية بالعمل بغرضلتعرف على عمل المؤسسة البرلمانية ل الفرصة لخريجي الجامعات ج الجديدهذا البرنام
 الشباب وتعزيز إلشراكوسيلة أيضا الفعلي في ما يتعلق بوضع التشريعات وصوغ السياسات العامة، ويعتبر البرنامج 

 عالقة مستمرة لبناء البرنامج  يهدف كما،التي توثر في حياتهمدورهم في العملية الديموقراطية وصنع القوانين والقرارات 
 عالمي أكاديمي دعم تخصصيفئة مهمة من المجتمع يمكن ان توفر لملجس النواب بصفتهم بين مجلس النواب والشباب 

  . المستوى
  
 

��� وا��و��� �� را$� ا��#�"�ات ا� ���� ا�
 

  كوميةمساعدات أجنبية مختلفة من جهات رسمية وغير ح •
   مليون دوالر إلنشاء سد مائي في قضاء البترون٤٠:  الحكومة اإليرانية لوزارة الطاقة والمياه-
   طالبا جامعيا ٧٥مليونا واربعئة ألف دوالر لتغطية تكاليف دراسة :  االتحاد األوروبي لالونروا-
شاء المركز اللبناني للتشخيص والتدريب وتنمية دعم ان:  الحكومة االسترالية للجمعية العلمية لألوتيزم والتحليل السلوكي-

 ألف دوالر أميركي لشراء ألعاب للمدرسة التابعة ١٣التواصل والسلوك التابع لها والواقع في عين عنوب اضافة الى تقديم 
 للجمعية ايضا 

 تجهيز مركز التصنيع : منظمة األغذية والزراعة بالتعاون مع وزارة الزراعة للجمعية التعاونية الزراعية في كونين-
للمنتجات الزراعية بمعدات حديثة لتجفيف المنتجات الزراعية وللتقطير والتغليف، باإلضافة الى توفير كمية من العبوات 

  لتعبئة المنتوجات 
الزراعة "تنظيم ورشة عمل إقليمية تحمل العنوان :  منظمة األغذية والزراعة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة-
  " عضوية وآثارها التنمويال
اعادة تجهيزه بالمعدات الطبية :  الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية لمركز قرطبا الصحي التابع لبلدية قرطبا-

  الالزمة



 8 

دعم البرنامج المدرسي لتعزيز المرونة والتكيف :  االتحاد األوروبي لمركز األبحاث وتطوير العالج التطبيقي ـ إدراك-
  دى األطفال والمراهقين، الذي نفذ في سبع عشرة مدرسة في مختلف المناطق اللبنانيةل
الذي ينفذ في مخيم عين الحلوة " تمكين الشباب"دعم مشروع :  وكالة التنمية االسبانية لجمعية عمل تنموي بال حدود ـ نبع-

  وصيدا القديمة والذي يسعى الى تدريب الشباب والشابات على مهن مختلفة
دعم مشروع جسور الهادف الى تشجيع تالقي الشباب ذوي :  مكتب المبادرات المحلية في لبنان لجمعية جسور في عرسال-

  االنتماءات والطوائف المتنوعة من البلدات والقرى المختلفة في البقاع الشمالي
حوش وبالتعاون مع جمعية العبدة الخيرية  الشبكة العربية للمنظمات األهلية لمجمع عكار للرعاية والتنمية في بلدة بيت ال-

   أسابيع١٠ مسن ويستمر فترة ٥٠دعم إطالق مشروع تحسين نوعية حياة كبار السن الذي يستهدف : االجتماعية
دعم مشروع تدريب الشباب على تنظيم الحفالت والمناسبات ": يد بيد لخير اإلنسان" المعهد العربي إلنماء المدن لجميعة -

  "عمل الشباب ـ طرابلس"وذلك ضمن إطار برنامج االجتماعية 
دعم إنشاء موقع الكتروني للجمعية وذلك ضمن اطار : لجمعية األزرق الكبير" واندر ويب" السفارة السويسرية وشركة -

الذي يهدف الى توعية طالب المدارس والمواطنين عموما حول أهمية الحفاظ " الشرطي األزرق كل مواطن خفير"مشروع 
  البيئة والموارد الطبيعية على 
تنظيم دورة تدريب لجامعيين مكفوفين في :  السفارة االيطالية بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية لجمعية قدموس-

  الصحافة واإلعالم لمدة خمسة أسابيع 
دليل إنتاج :  في لبنانالمشاتل الحرجية"دعم إطالق كتاب :  صندوق التعاون االسباني لجمعية الثروة الحرجية والتنمية-

  "األصناف المحلية
 

  مساعدات من جهات أهلية واقتصادية محلية  •
 نادي روتاري عاليه ونادي روتاري سان رافاييل ـ هارفرد سيتي بالتعاون مع المنتدى اإلنمائي لمنطقة جرد عاليه -

  وماتية فيهاتجهيز قاعة الكمبيوتر والمعل: والجوار لمتوسطة شارون الرسمية في بلدة شارون
 منحة تعليمية للطالب المتفوقين في الجامعة وذلك ١٢تقديم :  جمعية سيدات الجبل الخيرية لطالب في الجامعة اللبنانية-

  بالتعاون مع كلية العلوم االقتصادية وإدارة األعمال الفرع الرابع ـ عاليه في الجامعة 
  وتجهيز جناح لألمراض المستعصية يتألف من أربعة طوابقإنشاء :  عائلة الراحل توفيق عساف لمستشفى عين وزين-
بجهد " خلوها خضرا.. بتحبو حمانا"أطلقت حملة لتشجير تحت عنوان :  النادي السياحي بحمانا لدعم حملة تشجير في حمانا-

انطونيوس حمانا، مشترك مع بلدية حمانا، حزب الخضر اللبناني، جمعية الثروة الحرجية والتنمية، كشافة لبنان ـ فوج مار 
وزرعت الحملة عدداً من أغراس األرز في منطقة ضهر البيدر . نادي البيئة في ثانوية مار انطونيوس حمانا واالهالي

  يساوي عدد المولودين الجدد في البلدة
   شجرة على طول سلسلة جبال لبنان الشرقية١٦٣٠٠زرع :  جمعية التشجير في لبنان بالتعاون مع بلدية عنجر-
   هدية الى أيتام يعيشون خارج مؤسسات الرعاية٢٠١٢توزيع : جمعية سيدرز للعناية لأليتام اللبنانيين -
  تجهيز المركز بأجهزة تلفزيونية حديثة:  شركة بيبسيكو لمركز رينيه وهبة للعجوز المريض في المنصورية-
تأمين طعام : م بيت العجوز في غدراس كسروان جهاز الشؤون االجتماعية في القوات اللبنانية لدير راهبات سيدة اآلال-

   مسناً ومسنة٩٠ولوازم شخصية وهدايا لحوالي 
االستخدام اآلمن لالنترنت عند "دعم تنظيم ورشة عمل بعنوان :  مؤسسة الرؤية العالمية في لبنان للمجلس األعلى للطفولة-

  األوالد
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   مشاريع أهلية ومحلية٣مساعدات أميركية لـ  •
رة الغابات التابع لوزارة الزراعة األميركية بالتعاون مع جمعية الثروة الحرجية والتنمية للجيش اللبناني ـ قاعدة  مكتب إدا-

  تقديم عتاد خاص إلطفاء الحرائق: بيروت الجوية
ت تجهيز مختبر الفحوصا:  الوكالة األميركية للتنمية الدولية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع-

  الجرثومية في مركز جودة الغذاء التابع للغرفة في زحلة
دعم مشروع البرلمان األخضر الذي يهدف الى :  المبادرة األميركية للشراكة مع الشرق األوسط لجمعية مبادرات لإلنماء-

  تكوين لوبي يتصدى للتحديات والتجاوزات البيئية التي اجتاحت قضاء كسروان
  

  تين أهليتينمساعدتين يابانيتين لهيئ •
   ألف دوالر أميركي لتجهيز المدرسة التابعة لها بمولدات كهرباء ٨٧:  جمعية التدريب على النطق والسمع-
   ألف دوالر إلعادة تجهيز المركز الطبي االجتماعي التابع لها بالمعدات٦٣:  الجمعية الخيرية التربوية االرمنية-
  

  مساعدة الوليد بن طالل لمدرسة رسمية •
 تجهيزها بالمعدات اإلدارية: سطة الهرمل الرسمية الثالثة متو-

  

  مساعدتين اجتماعية وإنمائية من قوات الطوارئ في لبنان •
تقديم سيارة إسعاف للواء الخامس في الجيش اللبناني مجهزة بمعدات تكنولوجية متطورة تسمح بإجراء عمليات :  الكورية-

  جراحية في حاالت الطوارئ
  .   ألف دوالر٢٠يب حواجز للسالمة العامة على جوانب الطرقات في بلدة كفركال بقيمة ترك:  االسبانية-

  
  

 ��  ٢٠١١ آ���ن ا�ول)'� "�& و%
  

  أد /١٨٩٢ علم وخبر رقم -"العلم والقلم" جمعية باسم -١
   ملك فادي الالذقاني- شارع عقبة أمانة اهللا- القبة-طلرابلس: مركزها
  : أهدافها
 تربوية .١

 صحية .٢

  عيةاجتما .٣
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 ملكه - احمد جمال الشرقاوي- عالء عبداهللا الالذقاني-فادي عبداهللا الالذقاني: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ربيع عبد الرحمن السودا-عصام مستو
  فادي عبداهللا الالذقاني السيد: عية تجاه الحكومةممثل الجم
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 علم -"Association Lebanese Skateboardingليبانيز سكايتبوردينغ اسوسييشن، " جمعية باسم -٢
  أد /١٨٩٦وخبر رقم 

   الطابق السادس- صباح بناية ال- شارع المقدسي-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 وتوثيق العالقات فيما بينهم) سكيتبورد(لق على اللوح إفساح مجال التعارف بين ممارسي التزح .١

 وتشجيع ممارسته بطريقة سليمة وآمنة وتحسين شروطه) سكيتبورد(تنمية نشاط التزحلق على اللوح  .٢

 )سكيتبورد(تنظيم شؤون ممارسي التزحلق على اللوح  .٣
 ال سيما لجهة طبيعة هذا النشاط )سكيتبورد(التوعية االعالمية واإلعالنية واالجتماعية عن التزحلق على اللوح  .٤

 وفوائده وأصول ممارسته

، باالضافة الى النشاطات الفنية )سكيتبورد(تنظيم نشاطات وعروض ومهرجانات ترتكز حول التزحلق على الوح .٥
 واالجتماعية واالنمائية والترفيهية

 )وردسكيتب(خصصة للتزحلق على اللوح متت تدريبية وضع برامج تدريب كما وتنظيم دورا .٦
التعاون واقامة عالقات مع الهيئات العامة واألفراد والجمعيات والنوادي والشركات واالتحادات الللبنانية واألجنبية  .٧

أو /أو تصميم و/أو التخطيط لـ، و/أو بتطوير و/و) سكيتبورد(أ تتخصص بالتزحلق على اللوح /التي تهتم و
 ادل الخبرات معهاأو اقامة المنتزهات والمساحات العامة وتب/تنسيق و

بصورة آمنة وسليمة، )  سكيتبورد(راد لتنمية  التزحلق على اللوح ئر الهيئات العامة والخاصة واألفالسعي مع سا .٨
أو اقامة منتزهات عامة وخاصة لممارسة التزحلق على /أو تنسيق و/أو تصميم و/بما فيها لجهة التخطيط لـ، و

 ه، كما والمنتزهات والمساحات العامة بشكل عامأو معدة لتمكين ممارست) سكيتبورد(اللوح 

أو ) سكيتبورد(أو ادارة المنتزهات العامة والخاصة المعدة لممارسة التزحلق على اللوح /تشجيع إنشاء و, أ/إنشاء و .٩
 لتمكين ممارسته بصورة آمنة وسليمة، كما والمنتزهات والمساحات العامة بشكل عام

  وال تحقيقاً ألهداف الجمعيةالقيام بحمالت ونشاطات لجمع األم .١٠
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

   غسان علي السلمان- الياس سمير فياض-حنا اميل يمين: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  فياضالياس سمير  السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٩٠٣ علم وخبر رقم -"مؤسسة شعار الخير لألعمال الخيرية واالنسانية" جمعية باسم -٣
   ملك الشعار-  بناية الكردلي- شارع توفيق سالم- راس النبع-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 تقديم الخدمات االجتماعية .١

 جرالعمل على تقوية الترابط االجتماعي بين اللبنانيين في لبنان والمه .٢

سهام في تطوير ورفع المستوى الصحي والثقافي واالجتماعي والتربوي، ندوات تثقيفية ودورات تعليم كمبيوتر، اإل .٣
 محو أمية، صناعات منزلية، اقامة دورات في األشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقاقية

 انشاء مستوصف صحي وتوزيع أدوية مجاناً .٤

 يانشاء دور حضانة ودورات تعليم مهن .٥
 نشاطات ترفيهية .٦

 العمل على ايجاد األلية المناسبة لتحقيق ما تقدم .٧
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التعاون مع الجمعيات والهيئات والمؤسسات والجهات االنسانية ذات التوجه الشبيه لتوجه جمعيتنا، من أجل تحقيق  .٨
                      أهداف الجمعية

   اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية
 مصطفى -  رغيد نبيل الشعار-  غادة محمد عمر الشعار-ندى محمد عمر الشعار: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   منى عدنان بو عليا-بشير الشعار

   ندى محمد عمر الشعارة السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٩٠٤ علم وخبر رقم -" AMILY CLINICFفاميلي كلينك، " جمعية باسم -٤
   الطابق األول- ملك نهى بلطجي- بناية قبالوي- شارع دالعة-صيدا: مركزها
  : أهدافها
 دعم وتحقيق هدف الصحة للجميع .١

 تحسين نوعية حياة الناس وسلوكياتهم وأنماط حياتهم .٢

 حية في لبنان الالزمة لرفع مستوى الوعي الصحي ونشر الثقافة الصوضع االستراتيجيات .٣

 " FAMILY CLINICعيادة العائلة، "تقديم الرعاية الصحية الطبية والتمريضية للجميع ضمن اطار مشروع  .٤

انشاء مؤسسات ومرافق صحية ووضع سياسات واستراتيجيات الرعاية الصحية والخطط والبرامج ونظم الرقابة  .٥
 والمتابعة الالزمة لتنفيذ هذه السياسات

افق الصحية الموجودة عن طريق اعتماد معايير جودة عالمية ألداء العمل الصحي في جميع دعم المؤسسات والمر .٦
 هذه المرافق

 العمل على اعداد خطة محلية لتكنولوجيا المعلومات الصحية في المدن اللبنانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية .٧

ت الالزمة لتقويم الحالة الصحية تنفيذ مسوحات صحية دورية ضمن المناطق واألحياء للحصول على المؤشرا .٨
لسكان المدينة وتحديد أهم المشاكل الصحية ومن ثم وضعها في برامج تنفيذية للتصدي لها والوقاية منها، بالتعاون 

 مع الجهات المعنية

الدوريات والنشرات الصحية على يد  تنظيم الندوات والمعارض واصدار تنفيذ حمالت توعية صحية عن طريق .٩
 تصاصيين ذوي كفاءة ومهنية عالية من داخل الوطن والخارجأطباء واخ

القيام بالحمالت التوعية الصحية في المدارس الخاصة والرسمية وتطبيق برنامج الصحة المدرسية التابع لوزارتي  .١٠
 الصحة والتربية

  القيام بأي اعمال اخرى تراها الجمعية ضرورية لتحقيق النهضة الصحية على مستوى الوطن .١١
   تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن

 موسى - محمود احمد صباغ-  ايهاب صالح توتونجي-محمد عبد القادر الصياد. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   عدنان مصطفى البيالني-محمود الخولي

  كتور محمد عبد القادر الصياددال: ومةممثل الجمعية تجاه الحك
  

  أد /١٩١٩ علم وخبر رقم -"نسائم خير" جمعية باسم -٥
   الطابق الثالث-لميرا بناية عز الدين - شارع الثقافة-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
 العمل على رفع المستوى الثقافي واالجتماعي .١
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 تشجيع النشاطات االجتماعية على مختلف انواعها .٢

 اية الطفولةرعاية وحم .٣

 تنفيذ نشاطات خيرية لصالح المحتاجين .٤

 تنفيذ نشاطات اجتماعية في كافة المجاالت التي فيها نفع أو فائدة للمجتمع اللبناني .٥

   العمل على تأسيس مستوصفات ومؤسسات تربوية واجتماعية وثقافية وخيرية وتجارية وادارتها .٦
  ن واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقواني

 نينا - صفوت احمد اسماعيل- عمر احمد اسماعيل-رامي محمد نصري الذقاني: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   بسام محمد جميل جوهر- محمد فيصل بربور-مصباح سلهب

  بسام محمد جميل جوهر السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٩٢٦ علم وخبر رقم -"ROADS FOR LIFEطرقات للحياة، " جمعية باسم -٦
  ٢٠ القسم - بناية ليبرتي- الرميل-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 تقديم المساعدات واإلرشادات لحماية االنسان من حوادث السير .١

 نظيم أمور في شؤون تالتنسيق والتعاون مع مختلف دوائر الدولة والمؤسسات العامة والخاصة .٢

تنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات واعداد الدراسات الالزمة بالتعاون مع اصحاب االختصاص والخبراء  .٣
 المحليين واألجانب للحد من حوادث السير

  اقامة المعارض والمؤتمرات والمهرجانات وكافة النشاطات التي تفي بغاية التجمع .٤
   للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً

 -ف قاسمئي عبد الغني ر- زينه عادل القصار- روني ايلي الفا- عامر رئيف قاسم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   انور علي جمال- دانيه عادل القصار-  لمياء محمد المبيض-هشام محمد ناصر

  عامر رئيف قاسم السيد: لحكومةممثل الجمعية تجاه ا
  

  أد /١٩٣٢ علم وخبر رقم -"مجلس الصداقة واألعمال اللبناني الليبي" جمعية باسم -٧
   بناية جعفر- شارع المزرعة- منطقة المزرعة-بيروت: مركزها
  : أهدافها

ية والصحية والثقافية والخيرية وهي تهدف الجمعية الى القيام بجميع اعمال التنمية االجتماعية واالقتصادية بما في ذلك التربو
  :تقوم على سبيل المثال ال الحصر باالعمال اآلتية

  واالقتصادية بين البلدينتنمية العالقات االنسانية .١

 تسهيل وتوفير فرص االستثمار واالعمال ألعضاء الجمعية في البلدين .٢

 العمل على ايجاد فرص للتنمية المستدامة .٣

  البلدينتطوير االسواق المشتركة بين .٤

 تنظيم المؤتمرات والمعارض في البلدين .٥

 فتح فروع للجمعية ال سيما في ليبيا .٦

  التعاون مع مختلف الهيئات والجمعيات والمؤسسات الحكومية واالهلية والدولية في سبيل تحقيق االهداف المشتركة
  وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء 
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 يوسف - محمد رجب يوسف جلول- محمد علي ناجي كريم-غنوه عدنان جلول. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   وليد زهير الدبسي-محمد رجب جلول

    محمد رجب يوسف جلولالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٩٣٣خبر رقم  علم و-"النسائم لرعاية الطفل" جمعية باسم -٨
   قضاء بعلبك- ملك حسن شرف- قرب المدرسة الرسمية- الشارع العام- بيت شاما: مركزها
  : أهدافها
 وابراز ي التربوي والعلمي والثقافي واالجتماعي والصحالعمل على تنمية القدرات الفكرية للطفل ورفع مستواه .١

 الكفاءات العلمية

 عبر اقامة المحاضرات والندوات الثقافية ومحو األمية وذلك من خالل تأسيس نشر الثقافة العامة بين النشء الجديد .٢
 معاهد ومراكز مهمتها توجيه وصقل مهارات ومواهب العاملين في المجاالت اإلنسانية المختلفة

داد القيام بدورات صفية وتأمين الكتب المدرسية للناشئة وتقديم ما يلزم من مساعدات ومنح تعليمية والعمل على اع .٣
 برامج توعية لألسرة ولألمهات بشكل خاص

العمل على انشاء مركز لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة وتأمين الرعاية الصحية من إغاثة وطوارىء واسعاف  .٤
لة والمساعدة في تأمين األدوية تنقوتطبيب واستشفاء عن طريق انشاء المستوصفات والمختبرات الثابتة والم

 قيام بالحمالت الصحية والعالجية والوقائيةوخاصة المزمنة منها وال

 رعاية الطفولة ورفع المستوى الثقافي للبراعم منهم عن طريق انشاء حضانة متخصصة بالرعاية والتربية والترفيه .٥

رفع المستوى التعليمي والثقافي والخدماتي ورعاية الطفل وتوجيه األم ومحو األمية ونشر العلم وافتتاح المكتبات  .٦
  بالدورات التعليمية والحرفية واللغات والكمبيوتروالقيام 

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   ماجده حسن الحالني- علي حسين شرف-محمد عبد األمير قبالن: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  علي حسين شرف السيد: الحكومةممثل الجمعية تجاه 
  

  أد /١٩٣٤ علم وخبر رقم -")حتما(حركة تغيير مدني إنمائي " جمعية باسم -٩
   قضاء بعبدا- الطابق الثالث- بناية نديم فخري- طلعة السفارات- بئر حسن-الشياح: مركزها
  : أهدافها

ن نوعية المواطن ومستوى معيشته وتطوير وازدهار المساهمة في الميادين االجتماعية، االقتصادية واالنمائية كافة لتحسي
  :الوطن، وتعتمد لتحقيق ذلك

 دراسات والتوثيقال .١

 الندوات والمؤتمرات .٢

 التثقيف والتوعية والتأهيل .٣

 التنسيق والتعاون والمشاركة والتشبيك .٤

 وضع الخطط والبرامج اإلنمائية والعمل على تنفيذها .٥

  تمكين وتنمية المجتمعات المحلية .٦
  تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن 
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 سامي - حسين علي ماجد-  تمام علي مروه- ليلى علي بزيع-رياض سعيد االسعد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   احمد محمود وهبي-علي الجواد

  ة ليلى علي بزيعدالسي: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٩٣٧ علم وخبر رقم -"MUSANADAمساندة، " جمعية باسم -١٠
    قضاء المتن- الطابق األول- ملك جمعية ارك ان سيال- شارع جون كينيدي-  جسر الباشا- سن الفيل:مركزها
  : أهدافها
 اصةتقديم التوجيه واالرشاد والمعلومات والمساندة لعائالت األوالد ذوي الحاجات الخ .١

 تقديم سبل المساعدة والمساندة والعون في المجال الصحي والرفاهية للعائالت المعنية .٢

إنشاء قاعدة موارد ومعطيات ومعلومات للمنظمات أو الجمعيات أو األفراد الذين يعملون مع األشخاص ذوي  .٣
 االحتياجات الخاصة

 اف الجمعيةتيبات وارشادات ودراسات متخصصة تتعلق بأهدكاصدار نشرات دورية و .٤

شخاص المعنيين في قطاع خلق نشاطات متعددة تهدف الى تقديم معلومات وجمع كافة المنظمات والمدارس واأل .٥
  التربية التقويمية المتعلقة باألوالد والمراهقين والبالغين ذوي االحتياجات الخاصة

  اء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجر
 سميه - ندى انطوان بركات- غاده ادوار نصر-اندا جبرائيل يزبك كرمف. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  رياض أبي فاضل
  ة سميه رياض أبي فاضلالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٩٥٣١ علم وخبر رقم -"جمعية معاً إلنماء البقاع" جمعية باسم -١١
  هار اسماعيل الجبةد ملك از-٣٢٦ العقار رقم - طريق نحلة-بعلبك: مركزها
  : أهدافها

  :السعي مع الجهات المختصة للمساهمة والعمل على
 العمل على رفع المستوى الثقافي واالجتماعي .١

 ن الصالت بين أفراد المجتمع واإلنتماء والتضامن والوحدة الوطنية والسالمتمتي .٢

 ومحاضرات ودورات دراسية وتثقيفية وتدريبية وورش عمل ومؤتمرات محلية وعربية ودولية تروج تنظيم ندوات .٣
 ألهداف الجمعية

 العمل على نبذ العنف .٤

 العمل على التنمية الريفية واقامة دورات للتدريب المهني والحرفي .٥

  تنمية ودعم المرأة العاملة .٦
   واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين

 - سمير محمود بيان- حسين اسماعيل الجبة- محمد محمود بيان-عادل محمد بيان: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   عبداهللا محمد بيان- عادل محمود القبرصلي-هنادي خليل غرلي

  عيل الجبة حسين اسماالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /١٩٥٤ علم وخبر رقم -"حركة الدرب المضيء" جمعية باسم -١٢
 قضاء -  الطابق الخامس- مكتب المحامي انور بارود-  سنتر األجنحة الخمسة- مقابل حلويات اإلخالص-الشياح: مركزها
  بعبدا

  : أهدافها
 يلة للحكم بدالً من الطائفية والمذهبيةالتأسيس لنظام سياسي مدني يعتمد الكفاءة والجدارة والتمثيل الصحيح وس .١

 تقديم الخدمات الرعائية والصحية واالنسانية والعينية والمادية من خالل مشاريع إنمائية تسهم في تخفيف الفقر .٢

 المشاركة الفعالة عند حدوث األزمات والحروب لمساعدة واغاثة المنكوبين والنازحين .٣

نظمات والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية وتوطيد العالقات معها التنسيق والتعاون مع كافة الجمعيات والم .٤
 وتطويرها في المجاالت الثقافية والتربوية واالنسانية

 انشاء مراكز اسعاف ومستوصفات صحية على كافة األراضي اللبنانية .٥

 انشاء مراكز تربوية تعليمية مهنية وثقافية على كافة األراضي اللبنانية .٦

 وابحاث ودراسات وكتب متخصصة واقامة عمل وندوات ومؤتمرات تصب جميعها في اطار اصدار منشورات .٧
  تعزيز الوعي الفكري وصناعة رأي عام يؤسس الى رفع ثقافة الفرد السياسية

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 عماد محمد - انور درويش بارود- سكنه جميل شنبوره-مصطفى محمد جمال: السيدات/ؤسسات السادةالم/المؤسسون
   محمد يوسف قطايا-جمال الدين

   انور درويش بارودالمحامي: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

el protection et Village Al najat pour la قرية النجاة لحماية ومعالجة الطفل، " جمعية باسم -١٣

 traitement des enfants"- أد /١٩٦٥ علم وخبر رقم  
   قضاء المتن- ملك ميشال الخازن-مزرعة يشوع: مركزها
  : أهدافها

  :تعمل الجمعية المؤسسة في الجمهورية اللبنانية لمدة غير محددة على تحقيق االهداف التالية
المشردين (سدية او الجنسية، أو المهملين المعرضين لالساءة الج) ما دون الثامنة عشر عاماً(حماية االطفال  .١

 ، بغض النظر عن جنسيتهم أو عرقهم أو دينهم)واالطفال العاملين

 ضمان حقوق الطفل في الصحة والغذاء والكساء والتعليم والترفيه طيلة فترة العالج .٢

 العطائه فرصة اًتقديم العالج النفسي المتنوع من خالل برامج محددة ومخصصة لتلبية احتياجات الطفل تمهيد .٣
 أفضل إلعادة اإلدماج االجتماعي

تأمين برامج تعليمية متخصصة لمعالجة الصعوبات في التعلم، وتوفير الفرصة المستقبلية للطفل لممارسة مهنة  .٤
 مرضية

 تأمين األوراق الثبوتية والرسمية والهوية للطفل في حال عدم وجودها .٥

قضائية على إذن بنقل الطفل المستغل من ذويه أو من مؤسسة االستحصال من السلطات المختصة الحكومية وال .٦
 أخرى أو مستشفى الى قرية النجاة

نية عودة الطفل الى اسرته مقيمة على اساس كل حالة على امتابعة أفراد أسرة الطفل نفسياً واجتماعياً، وتكون امك .٧
 حدة

 بية بعد صدور أمر قضائي بذلكغخضاع األهل المسيئين الى جلسات معالجة وتوعية في ما يختص بالتر .٨
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 تأمين عائلة بديلة للطفل المستغل في حال عدم كفاءة والديه .٩

السعي لدى الوزارات المختصة الى انشاء شعبة خاصة ومدربة على كيفية التعامل مع حاالت االستغالل، على أن  .١٠
 اءاتمرافقته خالل االجرتكون وحدها المخولة احضار الطفل المستغل من البيئة المستغلة وتأمين سالمته و

   ...القضائية، الطبية وغيرها
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 -  فادي جودت الشيخ-ماريا الياس بولس.  د-ماريا مجدلينا ميشال الخازن. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   هاني مفيد عبده-  ماريو جودت الشيخ- مروان بدران لحود

  مروان بدران لحود السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٩٧١ علم وخبر رقم -"جمعية ملحم معوض الخيرية" جمعية باسم -١٤
  بق الخامسا الط- ملك جوي سعيد معوض-  بناية كساب- شارع بابينيانوس- االشرفية-بيروت: مركزها

  : افهاأهد
  القيام بجميع األنشطة االجتماعية والثقافية .١

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 وسام - مارون ابراهيم معوض- جوي سعيد معوض-جوزيف ابراهيم معوض: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   نهاد شكري لبوس خليل- كارولين أوهانس مفريكيان-ريتا اسعد معوض.  د- الياس دعبول

  جوزيف ابراهيم معوض السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٩٧٢ علم وخبر رقم -"KROL(S OF LEBANON RKAWASAKI RIDE(" جمعية باسم -١٥
   قضاء كسروان- ملك فيفيان توما غابي-السهيلة: مركزها
  : أهدافها
 ظيم الندوات والحفالت والنشاطاات والمهرجانات للتعرف على قيادة الدراجات الناريةتن .١

 تنظيم رحالت سياحية داخل األراضي اللبنانية وخارجها .٢

 كافة النشاطات الغير السياسية والغير الدينية .٣

ع مشابه أو متمم المساهمات والتأسيس والمشاركة مع كل جمعية أو مؤسسة لبناية أو عربية أو عالمية لها موضو .٤
  أو يتفق مع موضوعها

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 جوزيف شربل -  سامي شربل وارديني- جيمي طوني بشاره- ماريو ايلي عون: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  فرح
  جيمي طوني بشاره السيد: الحكومةممثل الجمعية تجاه 

  

 علم وخبر رقم -"SECEAI -الجمعية اللبنانية للتبادل الشبابي الدولي" جمعية باسم -١٦
  أد /١٩٧٣
   الطابق األول- مبنى سحمراني-  شارع ميشال شيحا- القتطاري-بيروت: مركزها

  : أهدافها
 جالتشجيع على بناء عالقات شخصية بين الشباب في لبنان والخار .١
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 العمل على تبادل األفكار التنموية بين الشباب  .٢

 السعي الى اعداد وارسال الطالب اللبنانيين والخريجين الجدد للتدريب في الخارج الكتساب الخبرات المهنية .٣

 الخاصة بالجمعية" القيادة"اعداد قادة المستقبل من خالل برامج  .٤

 دريب مهني في لبناناستقدام الطالب والمتخرجين الجدد األجانب لمتابعة وت .٥

 اقامة وتنظيم المؤتمرات الدولية حيث يمكن تبادل األفكار والخبرات .٦

 اعداد منهاج الشبكات العالمية بين الطالب والخريجين الجدد .٧

العمل على تأسيس شبكة تواصل بين المؤسسات التربوية وأرباب العمل، تمهيداً وتسهيالً النتقال الطالب  .٨
 ق العملوالمتخرجين الجدد الى سو

  اقامة نشاطات تثقيفية وشبابية .٩
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 عفيف علي - فيليب فادي انطونيوس نون-هادي محمد بهاء الدين الرفاعي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   بسام شربل راشد-عطيه عثمان شلبي هدير وليد -ابراهيم

  هادي محمد بهاء الدين الرفاعي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /١٩٧٨ علم وخبر رقم -"The Tenthالعشرة، " جمعية باسم -١٧
   ملك السيدة جوليات سركيس البايع-١٩٤ العقار رقم - شارع السيدة- زغرتا: مركزها
  : أهدافها
 ئلية وتوطيد األلفة والمحبة بين أفراد العائلة في كل المناطق اللبنانيةتعزيز الروابط العا .١

اعداد مشروع تربوي لمساعدة الطالب المتفوقين في متابعة تحصيلهم العلمي، والعمل على رفع المستوى التربوي  .٢
 والعلمي لكل افراد العائلة

 تحسين الوضع الصحي العام وتأمين اعداد مشروع صحي يستفيد منه معظم المنتسبين الى الجمعية عن طريق .٣
 الغطاء االستشفائي لمعظم أفراد العائلة

 العمل على انشاء مكتبة عامة .٤

 العمل على انشاء مركز للمسنين .٥

  اعداد مشاريع خدمات ونشاطات اجتماعية تعود بالنفع العام لكل افراد العائلة .٦
  المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة 

 حنا -  سيزان محسن الدويهي- تراز بربر معوض-جرجس محرز الشيخا الدويهي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  محسن الدويهي

   حنا محسن الدويهيالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
   

 علم وخبر رقم -" A.W.I.Association LLebanese International Women’s." جمعية باسم -١٨
  أد /١٩٧٩
    قضاء كسروان- ملك سكر- من المنطقة البرتقالية٢ شارع - أدما:مركزها
  : أهدافها
حسن المعاملة بين النساء من كل الثقافات بغض النظر عن أديانهم وانتمائهم السياسي واالجتماعي والعقيدي  .١

 والعرقي



 18 

 لالحتفال بغنى اختالف الثقافات والعادات العائدة ألعضاء الجمعيةتنظيم حفالت وندوات واجتماعات  .٢

  استقبال األجانب الجدد في لبنان وتأمين لهم بيئة قبول ومساندة .٣
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

   ساندرا سليم ايوب- كلير كميل ابي زيد ضو-سيدة مرشد عطاهللا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  ة سيدة مرشد عطاهللالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /١٩٩٥ علم وخبر رقم -" كفر بنين–النهضة والتنمية " جمعية باسم -١٩
   قضاء المنية الضنية- الطريق العام-كفربنين: مركزها
  : أهدافها

احي االقتصادية واالجتماعية وتقديم وق المساهمة والمشاركة في تطوير وتنمية قرية كفربنين من النتهدف الجمعية لتحقي
 الرعاية والخدمات االجتماعية المختلفة للمحتاجين من ابناء القرية بكافة فئاتها والذين يستحقون العون الخيري وتوفير

  .البرامج التي تقرها الهيئة العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقةالمساعدة والعون في حدود االمكانيات المتاحة وبما يتفق و
  :ونوضح أهم االهداف في النقاط التالية

تقديم العون المادي للمحتاجين من اليتامى والقصر واألرامل والمعوزين الذين ال عائل لهم وغيرهم من ذوي  .١
 وذلك في حالة المرض المفاجىء أو العضال أو الحاجة سواء أكان ذلك بصفة دورية أم مستمرة أم استثنائية،

فقدان المعيل أو التعرض للكوارث الطبيعية أو الحوادث وغيرها من الحاالت المشابهة وفق اإلمكانيات المتاحة 
 للجمعية

تقديم الرعاية االجتماعية للشباب وتشجيع البارزين منهم في حدود اإلمكانيات المتاحة والعمل على مساعدة الطلبة  .٢
وتشجيعهم على الدراسة وطلب العلم والتأهيل ومكافحة األمية والتخلف االجتماعي بجميع الوسائل المتاحة وترسيخ 

 مضامين التربية الوطنية في نفوسهم

 ة االجتماعية والنهوض بمستوى الوعي االجتماعي لدى ابناء مجتمعنايتعزيز روح المسؤول .٣

 ترسيخ مبادىء حقوق اإلنسان في المجتمع  .٤

رات المنظمات ق العالقات معها واالستفادة من خبتصال بالمنظمات االنسانية المحلية واالقليمية والدولية وتوثياال .٥
 األخرى ذات العالقة

 اصدار نشرة أو صحيفة خاصة بالجمعية .٦

 )دورات تدريبية صيفية(اقامة الدورات التطويرية وورش  العمل .٧
 دمج النساء في الحياة االجتماعية والعملية .٨

 لمساهمة في تنشيط االعمال االجتماعية التطوعيةا .٩

بحسب اإلمكانيات ) لتطوير القرية(المساهمة والمشاركة في المشاريع الخيرية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية .١٠
 المتاحة

  لتقديم الدعم المادي المعنوي للمشاريع الخيرية واالجتماعية التي تتبناها الجمعيةحث الحكومة ومتابعتها .١١

  ليس للجمعية أية أهداف حزبية أو سياسية .١٢
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 خالد براء محمود - محمد خالد مريم- نعمان علي الدواس-احمد محمد السيد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   يمنى مصطفى سعاده- عزت علي السيد- محمود عبد السالم سعاده.  د-مود سعاده مجمود مح-السيد

  محمود عبد السالم سعادهكتور دال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /٢٠٠١ علم وخبر رقم -" بيت الفقير-عائلة القديسة ريتا" جمعية باسم -٢٠
 الطابق -لك ناجي سعد صفير وشربل طانيوس حرفوش م- بناية القديسة ريتا- مستشفى السان جورج-عجلتون: مركزها
   قضاء كسروان-األرضي
  : أهدافها
 ارساء روح التفاهم والوفاق والمحبة بين اعضاء الجمعية والعائالت في المجتمع .١

 تقديم مختلف انواع المساعدات الى الفقراء والمحتاجين والمرضى والمهمشين والمنسيين .٢

 ية، اجتماعية، خيرية، وروحيةاقامة ورعاية نشاطات ثقافية وفن .٣

 اقامة وانشاء مراكز تهتم بشؤون األيتام والمهمشين والمرضى والعجزة والمسنين وذوي االحتياجات الخاصة .٤

  انشاء مراكز ومستوصفات طبية  .٥
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

   شربل طانيوس حرفوش- جورجات ايليا ناصر-ناجي سعد صفير: السيدات/المؤسسات السادة/مؤسسونال

  ناجي سعد صفير السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٢٠٠٢ علم وخبر رقم -"جمعية عكار الصحية االجتماعية الخيرية" جمعية باسم -٢١
   قضاء عكار-شعار ملك كامل ال- الشارع العام-عكار العتيقة: مركزها
  : أهدافها
النهوض بالثقافة والتنشئة التربوية عن طريق انشاء المدارس ورياض االطفال والمكتبات العامة والبعثات الثقافية  .١

 ومراكز التعليم الخصوصي

ومعنوياً االهتمام بالشؤون االجتماعية والصحية وذلك بمساعدة األيتام والفقراء والمحتاجين والعناية باألرامل مادياً  .٢
 ومساعدة المرضى وأصحاب الحاجات الصحية والمعوقين وذلك عبر انشاء مراكز متخصصة لهذه الغاية

نشر المحبة واألخوة والعمل على نشر الوعي الوطني عبر المساهمة في االحتفاالت الوطنية والدينية واحياء  .٣
 التراث الشعبي لزيادة أواصر التعلق بتاريخ األجداد

 الخاصة برياض االطفال واجراء الندوات والدورات واصدار النشرات والمساهمة في كل النشاطات انشاء الحدائق .٤
 التي تتعلق بذلك

 القيام باعداد الدراسات واالحصاءات المتعلقة بالعمل االجتماعي واصدار النشرات والكتب التي توضح ذلك .٥

اية االجتماعية وذلك بتدريب الكوادر ات، مؤسسات الرعي بلديات، جمع-النهوض بمؤسسات المجتمع األهلي .٦
 القيادية فيها

 رفع شأن المرأة اجتماعياً، ثقافياً واقتصادياً .٧

 القيام بالتدريب المهني والتقني وانماء المناطق القروية عن طريق انشاء معاهد ومدارس مهنية .٨

٩. نشر التوعية الصحية ومساعدة الفقراء والمساكين المحتاجين وتمكينهم من العالج  
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 وليد عبد الواحد عبد -  بسام كامل الشعار-  رنده كامل الشعار-احمد محمد وهبي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   مايا احمد موسى- جوزفين رامز الخوري-الكريم
  بسام كامل الشعار السيد: الجمعية تجاه الحكومةممثل 
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  أد /٢٠٠٦ علم وخبر رقم -"مركز النيل الحضاري للثقافة والعلوم العقلية" جمعية باسم -٢٢
   قضاء بعبدا-  الطابق السابع- ملك صالح- بناية اللؤلؤة- شارع السيد هادي نصراهللا- الحي األبيض- حارة حريك: مركزها
  : أهدافها

  : الجهات المختصة والمعنيةالسعي مع
  االنساني الحضاري الفكرلتأصيل .١

 لترويج العلوم العقلية وتقوية األواصر الفكرية بين النخب المثقفة .٢

لنشر وتنمية الثقافة والتعاون عبر الحوار والندوات حول معالم الفكر االنساني الحضاري الجديد والعمل الدؤوب  .٣
 والجاد لالهتمام بالنشىء الجديد

 جاد ثقافة أصيلة في النسيج االجتماعيإلي .٤

 للعمل على انشاء مكنبة عامة .٥

 للعمل على تأسيس قسم لوسائل االيضاح السمعية والبصرية في الحقل الثقافي .٦

 الصدار مجلة فكرية فصلية تعنى بالبحوث العقلية واالنسانية .٧

منطقية والفلسفية تحت اشراف اساتذة  العامة للعلوم العقلية اللتنظيم محاضرات ولقاءات ومؤتمرات حول المباني .٨
  متخصصين في العلوم العقلية لرفع المستوى التعليمي والثقافي

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
   يوسف علي شمس الدين-ه آدم احمد وهب-حسين احمد مغنيه: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   آدم احمد وهبهالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
   

  أد /٢٠١٧ علم وخبر رقم -" قبرشمون-جمعية تجار وصناعيي الغرب" جمعية باسم -٢٣
   قضاء عاليه-٣٤ القسم رقم -٢٦٥٣ العقار رقم - مبنى غالب مرعي- منطقة قبرشمون-رمحاال: مركزها
  : أهدافها
 افية، خيرية وبيئيةاجتماعية، ثق .١

 برامج التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية وتحسين ورفع المستوى الفردي واالجتماعيدعم العمل على  .٢

   اعداد وتنفيذ المشروعات التي تخدم حاجات المجتمع األهلي .٣
  قة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد مواف

 وليد -  جهاد سليم باز- حاتم فؤاد الذيب- سمير توفيق مرعي- غسان هاني خداج: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 - مصطفى محمد الديب- هيسم امين حسن- ميشال سالمه سعد- عاصم مفيد العياش- غسان كمال بو حسن-حسن حمدان

   رشاد عادل عبيد- ماهر كمال كوكب-ين راجي نعيم غرز الد-باسم رامز البيطار
  حاتم فؤاد الذيب السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢٠١٨ علم وخبر رقم -"جمعية القلب عالقلب الخيرية االجتماعية" جمعية باسم -٢٤
   سيف ملك حسن-  ساحة العلم-  وادي النحلة- البداوي-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
 : تقافية .١

  ألبناء البلدة عبر تقديم محاضرات ومنحرفع المستوى  - 
 )بالمنطقة% ١٠نسبة التعليم ال تتعدى (ج لمحو األمية برام - 
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 مكافحة ظاهرة التسرب المدرسي - 

 :انسانية .٢
  ارشادات وانشاء دورات اسعافية أولية - 
 :اجتماعية .٣
 مد يد العون لمن هم بحاجة - 

 :انمائية .٤
  تحسين منظر الشوارع وانشاء حمالت نظافة - 

  ق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطب
 - بالل خالد سيف- حسن محمد سيف- سالم محمد سيف-فاطمة محمد سيف: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   فاطمة محمود رمضان- حسين محمد علي سيف-حسين محمد سيف

  حسين محمد علي سيف السيد: الحكومةممثل الجمعية تجاه 
  

  أد /٢٠١٩ علم وخبر رقم -"جمعية العلم والسالم الخيرية" جمعية باسم -٢٥
   قضاء بعبدا- ملك عيسى قاسم ابو خضر- سنتر درويش- ساحة المريجة- المريجة: مركزها
  : أهدافها
  صندوق مالي لمساعدة المحتاجينالعمل على تقوية الروابط بين ابناء الوطن الواحد بمختلف اطيافه وانشاء .١

مستشفيات، مستوصفات، مدارس، معاهد، مساعدات (الوطن من  رسم خطة مرحلية للقيام بمشاريع انمائية تهم .٢
 )اجتماعية

 الدعوة الى العيش المشترك وارساء دعائم المحبة والتعاون لبناء مجتمع صالح وواعد .٣

ة مواهبه، والتعاون مع الجهات المعنية بالتربية التي لها نفس تنشئة الفرد تنشئة نفسية واجتماعية سليمة وتنمي .٤
  االهداف

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 -ر ناصر الدين محمد خطا- جهاد شمس الدين باكير-الشيخ حسن محمد المولى: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   فؤاد عباس سنوح- حنان علي عبداهللا- جومانه يوسف يوسف-محمد احمد فارس
   الشيخ حسن محمد المولىالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

   

  أد /٢٠٢٠ علم وخبر رقم -"سخاء" جمعية باسم -٢٦
   قضاء عاليه-  الطابق األرضي- ملك صبحي سماحة- حي السلم: مركزها
  : أهدافها
 عدة الفقراء والمحتاجين وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم ضمن االمكانيات المتاحة للجمعيةمسا .١

 السعي للتواصل والتعارف بين الجمعية واألهالي .٢

 انشاء المدارس والمعاهد الفنية، وتأمين المنح والمساعدات في المجالين التعليمي والتربوي، ومحو األمية .٣

 ت التي تساعد على تحقيق اهداف الجمعية وفق األنظمة المرعية االجراءاصدار المنشورات والمطبوعا .٤

اقامة النشاطات الثقافية والمهرجانات الترفيهية والمحاضرات والندوات التوجيهية فيما يصب في رفع المستوى  .٥
 الثقافي وتطوير ودعم المواهب وتوجيهها

  تأمين الرعاية الصحيةانشاء المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة والمساهمة في .٦
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 تطوير وتنظيم العمل الزراعي والصناعي من خالل تأمين األدوات الالزمة ومراكز التوجيه واالرشاد والتسويق .٧

انشاء الحدائق وتشجير األراضي والعمل مع الجهات المختصة في تجميل المنطقة وتحسينها، وانشاء بيئة صحية  .٨
  وجميلة

  اله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أع
 حسين -  حبيب حسين سماحه-صبحي عبدة سماحة.  د-محمد حسين سماحة. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 -ي عباس يوسف عل-  علي حسين سماحه-  فواز محمد سماحه- محمد اسماعيل سماحه- علي صالح سماحه-عباس سماحه

  معين عباس سماحه
  علي صالح سماحهمحامي ال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢٠٢٧ علم وخبر رقم -"الجمعية اللبنانية للهندسة الطبية" جمعية باسم -٢٧
   قضاء بعبدا- الطابق األول- كلية العلوم-  مجمع رفيق الحريري الجامعي-الحدث: مركزها
  : أهدافها
  الهندسة الطبية وتطبيقاتهاتشجيع وتطوير ميدان .١

 نشر المعرفة وتبادل الخبرات في ميدان الهندسة الطبية .٢

 تشجيع البحوث العلمية في ميدان الهندسة الطبية وتطويرها .٣

 تشجيع استعمال النقنيات الطبية الحديثة .٤

ض والمؤسسة نشر ثقافة الجودة وتطبيقاتها ورفع مستوى االلتزام األخالقي المهني فيما يتصل بسالمة المري .٥
 واالستخدام األمثل للتقنيات الطبية

 التعاون مع جميع الجمعيات المماثلة المحلية والدولية .٦

مؤتمرات والمعارض وحلقات التدريس واالجتماعات لالقيام بنشاطات تصب في خدمة الهندسة الطبية في لبنان كا .٧
 العلمية

 استصدار مجلة علمية تعنى بالهندسة الطبية .٨

 صرف أموال الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها .٩

   تقديم منح وجوائز علمية .١٠
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - محمد مهنااسعد .  د-محمد مهدي ناصر الدين.  د-حسان محمد علي خشفه. د: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 - اميره جميل الزيلع-وليد عبداهللا حسان.  د- محمد علي الحاج حسن.  د-جمال محمد علي شرارة.  د-حنا يوسف البلعه. د

  الرا جرجس الحموي
  جمال محمد علي شرارة كتوردال: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢٠٣٠ علم وخبر رقم -"اتحاد األوائل" جمعية باسم -٢٨
 ملك خالد سليمان - شارع العجزة- ١٢ مقسم رقم - ٥٣٤٨ العقار رقم - منطقة زيتون طرابلس العقارية-ابلسطر: مركزها

  بك الحسن المرعبي
  : أهدافها

  :المساهمة في تنمية المجتمع واعداد المواطن الصالح المسؤول والفعال في المجتمع وذلك من خالل: أهداف الجمعية
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ة والشباب خاصة وتعزيز حس االنتماء للوطن من خالل تدعيم العمل التطوعي تفعيل المواطنية عند المجتمع عام .١
 وبث روح التسامح واالخاء االنساني في المجتمع

العمل الخيري في شتى المجاالت الثقافية واالجتماعية والصحية والمهنية وتقديم المساعدة والرعاية االنسانية  .٢
لعمل بالقدرات والكفاءات الالزمة سواء كانت بشرية أو آلية من وتأمين ما يتوجب من المساعدات كافة وتدعيم ا

معدات ومواد أولية ومواد خام أو استناداً للعلم والدراسات وتجنيد الخبرات والطاقات البشرية والمادية الالزمة 
ف لتكيالنجاح المشاريع التي تحقق اهداف الجمعية بشكل عام وعلى كل المستويات واالصعدة وفي كل الظروف با

 ة التطور العلمي والتكنولوجي الحديثوالتأقلم معها ومراعاتها بمواكب

أن تضم وتتحد من اكبر عدد من كبار الشخصيات والمثقفين من مختلف االعراق واألجناس لتحقيق مفهوم األوائل  .٣
ى والقدرات في سبيل وتوحيد القو ولتحقيق الغايات النبيلة التي تسعى اليها الجمعية من التضامن ولم شمل األوائل

 التعاون على انجاح هدف مشروع التعارف الدولي في الجمعية عبر نشاطات الجمعية

السعي لتحقيق آمال ورغبات وأمنيات وأحالم المجتمع بحل بعض المشاكل المعيقة للمجتمع عن طريق اجراء  .٤
صة لمعالجتها وايجاد الحل استطالعات الرأي حول شؤون المجتمع وطرحها بطريقة حضارية على الجهات المخت

 األنسب أو البديل تحت غطاء قانون الدولة

دعم الشباب ومساعدتهم بانشاء مكتب وصندوق الزواج لتزويجهم ومساعدتهم مادياً ومعنوياً وتوجيههم لتطوير  .٥
 أنفسهم واعطائهم االستشارات واالختيارات المناسبة لهم في كافة المجاالت بشكل عام

ب والطالبات في جميع المراحل التعليمية وسد الثغرات التي تواجههم وشحنهم باالمل وتنمية دعم ومساندة الطال .٦
 ية وتأهيلهم ليكونوا اعضاء فاعلين في المجتمعدقدراتهم العقلية والجس

تأمين المنح الالزمة لألعضاء واألوائل في الجمعية اضافة الى تأمين فرص عمل لهم وتشجيع المتفوقين وحثهم  .٧
جد واالجتهاد والتقدم الدراسي والرقي بالفكر والشموخ بالعمل لمواكبة كل ما هو جديد ومتطور وتشجيعم على ال

 على االكتشفات واالبتكارات واالختراعات

االهتمام والقيام بدورات تدريبية وتقديم االرشادات والخدمات والتسهيالت والنشاطات الصحية والتربوية  .٨
 وتوعية المجتمع االنساني والمدني وتخريج الكادرات المؤهلة لتقوم بدورها موية لتطويرواالجتماعية والثقافية والتن

 وانماء طرابلس في بناء االنسان والمجتمع بشكل واضح وفعال وللدفاع عن حقوق االنسان والحفاظ على الطبيعة
 والشمال بشكل خاص ولبنان بشكل عام

لتدريب وتطوير وارشاد الفتيات والسيدات وربات المنازل تشكيل لجنة نسائية خاصة واقامة ندوات ودورات  .٩
ليكون لهم دور اساسي وفعال للمشاركة في المجتمع اينما وجدوا وتوعيتهم على واجباتهم سواء في المنازل او 
خارجها وكيفية التصرف في المواقف الحرجة والطارئة حيث ال يكون هناك أحد لتأهيلهم لالعتماد على انفسهم 

 بحكمة وبدقة فائقة ومتناهية ليصبح لها كيانها الذاتي والمستقل الخاص بها للمشاركة في انشاء تربية والتصرف
 وتعليم وتوعية اجيال الغد والمستقبل

 واحترام الرأي اآلخر عن طرق توعية الناشئين حول المبادىء واالصول والقوانين الصحيحة وحثهم على تقديم .١٠
 العدالة االجتماعية والسماواة بين طبقات المجتمع في ظل القانونالحوار البناء والعمل على نشر 

المشاركة والتفاعل والتعاون مع مختلف هيئات المجتمع المدني والشخصيات االنسانية والخيرية ذات االهداف  .١١
اون منها ومساعدتها ومساندتها باالعمال والنشاطات التي تقوم بها بالتع القريبة او المشتركة وحتى المماثلة

 والتنسيق فيما بيننا لتحقيق غايات واهداف الجمعية حسب االصول والقوانين المرعية االجراء

للجمعية حق التعاطي بكل ما هو مكمل ومتمم بموضوعها واهدافها وعلى كافة المستويات واالصعدة في حدود  .١٢
 القانون
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يزها من خالل تحفيزهم وتشجيعهم السعي الكتشاف المواهب والهوايات والقدرات لدى المجتمع لدعمها وتعز .١٣
لتطوير انفسهم باالعمال االنسانية والنشاطات والمبادرات االبداعية الهادفة وتنظيم الدورات الثقافية واالجتماعية 

 والمؤتمرات للرقي باالنسان والمجتمع نحو الوعي بالعلم والمعرفة واالدراك والتحلي باألخالق الحميدة والندوات
 يز ودفعهم ليكونوا األوائل في كل اعمالهم ونشاطاتهم وكافة مجاالتهموحثهم على التم

الفكرية، التربوية، المهنية، والثقافية، واالجتماعية والخيرية (المساهمة االيجابية في تنمية الطاقات والقدرات  .١٤
لدينية والوطنية عند المجتمع والشباب خاصة روحياً وجسدياً ووطنياً واجتماعياً واحترام القيم ا) والتطوعية

 والحضارية واالنسانية

توجيه وتحفيز الشباب وبخاصة منهم ذوي االحتياجات الخاصة على العمل المنتج لبناء مشروعهم الحياتي وحفظ  .١٥
حقوقهم المادية والمعنوية واعطائهم حرية التعبير ومساعدتهم الكتشاف أنفسهم واستخراج المواهب والطاقات 

 هموالمختزلة وداخلالكامنة 

تقديم الخدمات المختلفة المادية والمعنوية للفقراء والمهجرين والمعاقين وذوي االحتياجات الخاصة واأليتام  .١٦
واألرامل والمطلقات والتكفل بهم وحفظ حقوقهم بتأمين الرعاية الالزمة لهم بالكساء والغذاء والدواء والتعلم 

 القوانين المتبعةوتعزيز الثقة بأنفسهم واعطائهم حرياتهم الشخصية ضمن 

اقامة النشاطات الثقافية والتوعية الطبية ودعم المعارض الفنية واعمال الحرف اليدوية والمنزلية وغيرها من  .١٧
 الحرف المهنية وذلك بالتنسيق مع المختصين واصحاب الحرف والمهن وبرعاية الجمعية

 ة االدارية واالعضاء الجدداصدار بطاقات تعريف انتساب وعضوية لألعضاء المؤسسين واعضاء الهيئ .١٨

ية الثقافية ماصدار ونشر المطبوعات واألدبيات واالعالنات المتصلة والمختصة بشؤون المجتمع والشباب والتن .١٩
 واالجتماعية والخيرية بعد نيل التراخيص المطلوبة قانوناً

 انشاء فروع للجمعية وفقاً لألصول القانونية في مراكز مختلفة حيث تدعو الحاجة .٢٠

شاء المراكز والمؤسسات التربوية والتعليمية االكاديمي منها والعالي ايضاً، الالزمة لتطوير وتحقيق اهداف ان .٢١
 الجمعية كبناء المدارس والمعاهد والجامعات والكليات ومراكز التدريب المهني

ام ودور انشاء مؤسسات الرعاية االجتماعية من عيادات ومستوصفات ومستشفيات ومراكز صحية ودور األيت .٢٢
  العبادة

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 خالد - هاد عارف طبيخ-ربيع رضوان العمري.  د-عبد الرحمن سالم دبوسي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

  سليمان بك الحسن المرعبي
  عبد الرحمن سالم دبوسي السيد: اه الحكومةممثل الجمعية تج

  

  أد /٢٠٣١ علم وخبر رقم -"رابطة آل سعيد الخيرية" جمعية باسم -٢٩
   قضاء بعبدا- ملك جميل سعيد-١٠ العقار رقم -صليما: مركزها
  : أهدافها

ماعية، وتمتين أواصر األلفة تجاوباً مع رغبة وارادة ابناء عائلة سعيد الهادفة الى تنمية وتهزيز الروابط األهلية واالجت
وتوظيفها في جو من التفاهم والتعاضد، والعمل على ازكاء النشاطات األدبية والعلمية والثقافية والسعي لتأمين مناخات 
ايجابية لتبادل المعلومات والخبرات البناءة، والتعاون في شتى المجاالت الفكرية واالبداعية والحرفية والمهنية كما والعمل 

 ألجل تحقيق سيستأستمر في احقاق الخير العام، كل ذلك شكل الحافز الضروري إلنبثاق فكرة انشاء الرابطة فكان هذا الالم
  :األهداف المبتغاة وهي التالية

 خيرية .١
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 اجتماعية .٢

 ثقافية وفنية .٣

 انمائية .٤

   صحية .٥
  عد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وب

 - وفيق سليم سعيد- سعيد حسين سعيد- رفاعا مسعود سعيد-عزت سليمان سعيد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 - محمود كريم سعيد-  جميل رشيد سعيد- صالح امين سعيد- رياض سليم سعيد-  سليم ابراهيم سعيد-حليم جميل سعيد
  يد حكمت توفيق سع-قاسم محمد مرعي

  سليم ابراهيم سعيدالمحامي : ممثل الجمعية تجاه الحكومة
   

  أد /٢٠٣٨ علم وخبر رقم -"جمعية نهر الحياة الخيرية" جمعية باسم -٣٠
   قضاء عكار- ملك احمد صالح الدين- الشارع العام- حارة السنترال-فنيدق: مركزها
  : أهدافها
المدارس ورياض االطفال والمكتبات العامة والبعثات الثقافية النهوض بالثقافة والتنشئة التربوية عن طريق انشاء  .١

 ومراكز التعليم الخصوصي

ياً ومعنوياً اية باألرامل ماداالهتمام بالشؤون االجتماعية والصحية وذلك بمساعدة األيتام والفقراء والمحتاجين والعن .٢
 شاء مراكز متخصصة لهذه الغاية الصحية الخاصة والمعوقين وذلك عبر انتومساعدة المرضى واصحاب الحاجا

نشر المحبة واألخوة والعمل على نشر الوعي الوطني عبر المساهمة في االحتفاالت الوطنية والدينية واحياء  .٣
 التراث الشعبي لزيادة أواصر التعلق بتاريخ األجداد

شرات والكتب التي توضح القيام باعداد الدراسات واالحصاءات المتعلقة بالعمل االنساني واالجتماعي واصدار الن .٤
 العالقات االنسانية واالجتماعية وتزرع المحبة بين فئات المجتمع

التعاون مع مؤسسات المجتمع األهلي المدني عن طريق تدريب وتأهيل الكوادر القيادية عبر المحاضرات الثقافية  .٥
 والدورات االعدادية

هيلها ألخذ المبادرة في ايجاد الفرص التي تؤمن لها البروز في رفع شأن المرأة اجتماعياً، ثقافياً واقتصادياً وذلك بتأ .٦
  كل المجاالت

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 يحي - صالح الدين علي احمد- محمد عدنان محمد ابو بكر-احمد خالد خالد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   علي عبده حسين زهرمان-محمود صالح الدين

  علي احمد صالح الدين السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٢٠٤٤ علم وخبر رقم -"هيئة االعانة والتنمية" جمعية باسم -٣١
   ملك عبد اللطيف بزي- حي الدورة- منطقة الوادي-بنت جبيل: مركزها
  : أهدافها

  :ذه هي جمعية خيرية وال تتوخى الربح وتهدف الىان الجمعية ه
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جمع وتوزيع المساعدات المالية والعينية الدورية واآلنية للفقراء واأليتام والمحتاجين والمساكين والطالب  .١
والمرضى من مختلف الجهات منفردة أو بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية العاملة في هذا االطار 

 تتعارض ضد اهدافها مع اهداف الجمعية الوالتي 

العمل الدؤوب والجاد لالهتمام بالنشىء الجديد عن طريق تثقيفه وتوجيهه توجيهاً صحيحاً عبر القيام بالدورات  .٢
 العلمية والطبية واالجتماعية والثقافية واالنمائية وتأهيل المعوقين وتأمين الرعية لهم

تماعية وانماء روح التعاون وتجنيد الطاقات لآلهداف الخيرية واالجتماعية  والتوعية االجل على نشر الثقافةمالع .٣
والتربوية والصحية وتحقيق كافة الخدمات التي تنشدها الجمعية بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات ضمن حدود 

 القانون

مهنية، بما في ذلك مراكز يلية والثانوية واالكاديمية واللمختلف المراحل االبتدائية والتكمانشاء مدارس تربوية  .٤
التأهيل المهني والمراكز الصحية، وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً لالصول المرعية 

 االجراء لكل منها

تجميل المناطق الفقيرة والمحافظة على نظافة شوارعها ومنازلها والحفاظ على تراثها وابراز معالم الحضارة فيها  .٥
 تهاواالعتناء بتنمي

التعاون وتنسيق النشاطات واقامة المشاريع المشتركة مع الجمعيات والوكاالت الدولية والهيئات الوطنية واألجنبية  .٦
 والمؤسسات الرسمية والخاصة، والتي ال تتعارض اهدافها مع اهداف الجمعية

يع المستدامة وتعزيز دخل العمل الدؤوب داخل المجتمع في لبنان لتحقيق مبدأ التكافل االجتماعي وانشاء المشار .٧
 الفرد

المحافظة على البيئة والمساعدة على انشاء واحات خضراء وكل ما يساعد على النمو الزراعي وتقدمه ودعم  .٨
  المزارعين

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 مصطفى عبد - ماجد سالمه ابراهيم-  خضر نمر علويه-علي محمد علي موسى: السيدات/لسادةالمؤسسات ا/المؤسسون

   ثابت علي مهنا- رضا عبداهللا مكي- حسين علي علويه- محمد عبد اللطيف سعد- فؤاد عبد حيدر ابراهيم- الحسين علويه
  خضر نمر علويه السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

 علم وخبر رقم -"DELTAاللبنانية للتعليم والتدريب والتطوير الجمعية " جمعية باسم -٣٢
  أد /٢٠٤٦
   الطابق االول - بناية الغضبان- الشارع العام-عاليه: مركزها
  : أهدافها
دراسة ورعاية وتنفيذ المشاريع الهادفة الى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة على مختلف الصعد التربوية  .١

 والبيئية وذلك بالتعاون مع الجهات المختصةواالجتماعية واالقتصادية 

تعميق التفاعل والتنسيق والحوار والتعاون مع كافة الهيئات الرسمية واالهلية بغية استنهاض كل اشكال الوعي  .٢
 بالشأن التنموي على كافة الصعد

تكنولوجيا المعلومات دراسة وتنفيذ المشاريع الهادفة الى تطوير القدرات وخاصة في مجال المعلوماتية االدارية و .٣
  لدى األفراد والمؤسسات

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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 - الخضر ابراهيم الغضبان- اوسامه رؤوف عبد الباقي-رأفت لطيف حاطوم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   هاني منصور بو غانم-بطارق زياد مالع

   الخضر ابراهيم الغضبان السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٢٠٥٤ علم وخبر رقم -" المروانية-رابطة آل هاشم" جمعية باسم -٣٣
   قضاء صيدا-  ملك حسين قاسم هاشم- حي القطعة-المروانية: مركزها
  : أهدافها
 حام بين أبناء العائلةالتآلف والتحابب وجمع الشمل من باب صلة األر .١

 العمل على مساعدة اليتيم والمريض والمحتاج من آل هاشم وغير آل هاشم اذا أمكن ذلك .٢

 العمل على رفع المستويات العلمية والثقافية واالجتماعية من خالل لجان ثابتة ومؤقته .٣

 ماًدعم كل عمل يعود بالخير والصالح على جميع ابناء العائلة خصوصاً وعلى البلدة عمو .٤

  ليس لتجمعنا هذا أي غاية أو توجه سياسي .٥
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

بشير محمود هاشم  -علي حسين هاشم - عبداله محمد هاشم- ناصر علي هاشم: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  يوسف حسن هاشم

  ناصر علي هاشم السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٢٠٥٥ علم وخبر رقم -"نور الهدى الخيرية" جمعية باسم -٣٤
 - الطابق األول جنوبي-A بلوك- يناسة أبراج كوكونت- خلف أفران الهادي-  اوتوستراد عبداهللا اليافي-الكفاءات: مركزها

  قضاء بعبدا
  : أهدافها
  للرقي بالمجتمع قدر االمكانهادفالسعي الى التثقيف ال .١

 توزيع المساعدات المالية والعينية الى أكبر مساحة يمكن أن نصل اليها .٢

 العمل على انشاء المستشفيات والمستوصفات الخيرية باالضافة الى المختبرات والصيدليات النقالة .٣

 االتصال الدائم والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذوي الخبرة العالية .٤

 ء المدارس للتعليم األكاديمي العادي والخاص لذوي االحتياجات الخاصةانشا .٥

  مساعدة األوالد األجانب الذين ولدوا من أمهات لبنانيات لنيل كامل حقوقهم المدنية .٦
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

   زهره حسين جابر-  لينا حسين دبوق-دنيا عباس بلوق: السيدات/مؤسسات السادةال/المؤسسون

  ة دنيا عباس بلوقالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٢٠٥٩ علم وخبر رقم -"NOK" جمعية باسم -٣٥
  ٧٥٢ العقار رقم - الصيفي-بيروت: مركزها
  :أهدافها

  :الى "NOK" تهدف جمعية 
 وغاانشاء مراكز وأندية للي .١
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  والرياضة العقلية والبدنيةااعطاء صفوف اليوغا من قبل اختصاصيين في مجال اليوغ .٢

   اقامة محاضرات ودورات تدريبية عن اليوغا وما يتفرع عنها .٣
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 هشام - اليونور ماري جوزيفا مانغين- توفيق ربيع عواد-محمد يوسف عالم: السيدات/لسادةالمؤسسات ا/المؤسسون
   نيقول اوهانس قوالجيان-محمود هرت

   هشام محمود هرتالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
   

  أد /٢٠٦٠ علم وخبر رقم-"ثناء الروح الصحية" جمعية باسم -٣٦
   قضاء بعبدا-  ملك جعفر عبد الكريم- هللا أوتستراد هادي نصرا- المريجة: مركزها
  : أهدافها
تقديم الخدمات االنسانية والمساعدات االجتماعية والصحية، إغاثة المنكوبين بسبب األحداث والكوارث الطبيعية  .١

الحاجات الخاصة والمعاقين والجرحى وبالمصابين جراء الحرب واسعاف المحتاجين واالهتمام بذوي العاهات و
 أمين الحماية لهم في كافة المجاالتوالفقراء وت

 العمل على انشاء المراكز الصحية لمعالجة جميع الفقراء والمعوزين وميتم ومآوي للعجزة .٢

تقديم المساعدات المادية والمعنوية للفقراء والمحتاجين وذوي العاهات والمساهمة في رعاية عوائل الشهداء  .٣
 واألسرى والجرحى

 تعنى بنقل المرضى والجرحى والمصابين من جراء الحروب واالحداث العمل على انشاء مراكز صحية .٤
 والكوارث الطبيعية وتأمين الخدمات التمريضية وتجهيز ونقل الموتى

 تأليف لجان صحية لتحقيق الغاية المنشودة .٥

   اقامة الدورات التمريضية والصحية انشاء مكتبة واصدار نشرة هادفة تهتم بالتمريض والصحة العامة .٦
  أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى 

 علي عباس - محمود سليمان فرحات- ثناء سعداهللا عساف- نور علي يوسف: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   عباس راغب السيد- مصطفى سليمان فرحات-قصاص

  ة ثناء سعداهللا عسافالسيد: حكومةممثل الجمعية تجاه ال
  

  أد /٢٠٦١ علم وخبر رقم -"عمل الخيري والثقافيللجمعية سبع سنابل " جمعية باسم -٣٧
 الطابق - ملك زهرة بدر الدين- ٧ بناية رقم - مشروع المصطفى- آخر اوتوستراد السيد هادي نصراهللا- المريجة: مركزها
   قضاء بعبدا-الثامن

  : أهدافها
 م اسر واألفراد المعوزة والفقيرة على الصعيد المادي، وذلك حسب نوع الحاجةمساعدة ودع .١

  ترفع عنهم العوز والحاجةنتأهيل األفراد والعوائل وتدريبهم من اجل احترافهم وامتهانهم مهن واعمال من شأنها أ .٢

 على النفساقامة حلقات ثقافية لرفع مستواهم الثقافي، ونشر الوعي وزيادة مقدرتهم على االعتماد  .٣

اقامة الندوات الفكرية والتربوية والثقافية، وتنظيم المعارض، وانشاء المشاريع الخيرية التي يعود لتحقيق اهداف  .٤
 الجمعية

 تاسيس معاهد مهنية من شأنها أن تزيد كفاءاتهم وقدراتهم الذاتية .٥

   فتح مكاتب استشارة تربوية وأسرية ومساعدتهم على حل مشاكلهم .٦
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  لبنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق ا
 زهره عبد النبي بدر - حبيبه محمد صفى- زينب جعفر هاشم-آمال محمد جفال: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   فاطمه محمد عادل طعمه- الدين
   عبد النبي بدر الدينة زهرهالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢٠٦٢ علم وخبر رقم -"جنة المحبة الخيرية" جمعية باسم -٣٨
   الطابق األول-  سنتر البولفار-٣٢ شارع - منطقة الضم والفرز-طرابلس: مركزها
  : أهدافها
 نةالسعي الى تنفيذ مشاريع انمائية واجتماعية والتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي بكل ما يخدم المدي .١

 نشر التربية والتعليم عن طريق فتح وادارة المدارس الخاصة في مختلف مراحل التعليم .٢

 اقامة مراكز صحية .٣

 محاربة الفقر بين افراد المجتمع ومساعدة العائالت المحتاجة .٤

 ه خدمة المجتمعوالعمل عل حث األفراد للتكاتف تجانشر روح المحبة واأللفة ضمن المجتمع  .٥

  المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود 
 هويدا احمد - نبيله عبد الحميد العلمي سبع- هدهود محمد جلول-ريما محمد جلول: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   سوزي محمد حامد- قبيطر
  جلولة ريما محمد السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢٠٦٣ علم وخبر رقم -"جمعية الفرح لأليتام" جمعية باسم -٣٩
   قضاء بعلبك- ملك السيد حسن الموسوي- الشارع العام- النبي شيت: مركزها
  : أهدافها
 فتح المدارس الخاصة المجانية والغير مجانية .١

 انشاء المستشفيات والمستوصفات .٢

 وللمعوقين  والتقنية والثقافية والبيئية والزراعية للطبيعيينانشاء الجامعات والمعاهد األكاديمية والفنية .٣

 انشاء دور األيتام والعجزة والتآخي والتعاون مع المؤسسات ذات االهداف .٤

  انشاء المكتبات العامة والمحافظة على الوثائق التاريخية واقتنائها .٥
  اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية 

 ناهده عباس - ريما خليل منذر- سهيال علي الحالني- علي حسن الموسوي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  البرجي

  علي حسن الموسوي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
   

  أد /٧١٢٠ علم وخبر رقم -"الجمعية الخيرية لألشغال اليدوية" جمعية باسم -٤٠
   قضاء الشوف- ملك محمود ابو فلح- حي الكروم- كفر نبرخ: مركزها
  : أهدافها
 انشاء مشغل للحرفيات واألشغال اليدوية .١

 اقامة دورات لتعليم األشغال اليدوية والحرفية .٢
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 ...) اصحاب الدخل المحدود- الفقراء- األرامل-العمل في بيوتهم(مساعدة النساء  .٣

   ويقهاابراز األعمال اليدوية وتس .٤
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 ليندا معروف - ميرفت عارف فايز- هيام عارف الجوهري-ناهده محمد البنا: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ريما فرج القعسماني-سري الدين

  ة ريما فرج القعسمانيالسيد:  الحكومةممثل الجمعية تجاه
  

 علم وخبر رقم -"LEBANON INTERNET SOCIETYمجتمع االنترنت في لبنان، " جمعية باسم -٤١
  أد /٢٠٧٣
   ملك يموت- شارع سبيرس-بيروت: مركزها
  : أهدافها
  التقنية للمستخدمين لتوعيتهم على حسن االستعمال السليم لإلنترنتتحسين المهارات .١

 محاضرات ومؤتمرات ومنابر لمناقشة سبل تطوير االنترنتتنظيم  .٢

 تسهيل انتشار واستعمال االنترنت وال سيما في مجال التربية والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والمعرفة .٣

 مناقشة اساليب حوكمة االنترنت .٤

 دراسة تأثير االنترنت على المجتمع بأكمله .٥

  المساهمة في تقليص الفجوة الرقمية .٦
  طبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن ت

   جبرائيل بشور ديك- سالم سهال يموت- تريز مخايل صليبا-اديب ابو خالد نبيل: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
  اديب ابو خالد نبيل السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢٠٧٤ علم وخبر رقم -"الجمعية اللبنانية للفنون من اجل التغيير الثقافية"جمعية باسم  -٤٢
   قضاء زحلة- الطابق األرضي- ملك احمد العريبي-حوش الغنم: مركزها
  : أهدافها
طة العمل على طرح ومناقشة المواضيع والمشاكل البيئية، االجتماعية، النفسية والصحية وايصالها بطرق فنية بسي .١

ض السينمائية ووسهلة مستخدمين فنون العرض كالمسرح، الرسم، الرقص، الموسيقى، الشعر، الندوات والعر
 الوثائقية

 السعي باتجاه تأكيد فكرة ان الفن في خدمة االنسان ثقافة وفكراً محاولين اإلبتعاد عن استخدامه للترفيه فقط .٢

طفال بشكل عام، مع التركيز على ذوي الحاجات تنظيم مهرجانات، محاضرات وورش عمل فنية للشباب واال .٣
 الخاصة، على كل األراضي اللبنانية

تبادل البعثات والخبرات والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني والهيئات التربوية والفنية الوطنية والدولية،  .٤
  المتخصصة في المواضيع البيئية، االجتماعية، النفسية، الصحية وفنون العرض

  بق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تط
هشام نبيه .  د-  زياد ابراهيم دكاش- عائدة عباس صبرا-غاده احمد العريبي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   ميراي ميخائيل حمال-نصر
  ه احمد العريبيغادنسة اآل: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
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  أد /٢٠٧٥ علم وخبر رقم -"مركز محمد دمشقية الثقافي" جمعية باسم -٤٣
   ملك السيد بهيج صالح مالعب-٣٧٦/١٢ العقار رقم - عين المريسة-بيروت: مركزها
  : أهدافها

  اجتماعية، ثقافية، تربوية، دينية
  :سهم فييستهدف المركز فئات من األحداث، وطالب الجامعات وأهاليهم لكي ي

 أخالقية مبنية على التسامح والقيم الروحية الواردة في الرساالت السماوية التوجيه نحو تنشأة .١

 التأسيس لتربية مدنية ومواطنية صالحة مبنية على االخالق .٢

 تستخدم workshop و seminarsاقامة دورات تثقيفية ومحاضرات وندوات ثقافية وتربوية وورش عمل  .٣
 سهيل تحقيق النتائج المرجوةالتقنيات الحديثة لت

  كما يكون للمركز القيام او المساهمة بشتى اعمال البر والخير .٤
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 رنده غسان -  دانه عبد الحميد ناصر- سناء احمد الحاج- هانيه اسعد عسيران: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   مريم جورج صفير-المحاسني

  ة هانيه اسعد عسيرانالسيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٢٠٨٥ علم وخبر رقم -"ملتقى األدباء والشعراء اللبنانيين" جمعية باسم -٤٤
   قضاء بعبدا- ن عباس ملك السيد علي عبد الحسي- بناية شاهين-  شارع بئر العبد- حارة حريك: مركزها
  : أهدافها
تأمين تواصل األدباء والشعراء اللبنانيين فيما بينهم، واستنهاض المواهب الشبابية في األدب والشعر من أجل  .١

 االرتقاء بالمجتمع اللبناني الى مستوى جمال وبالغة اللغة وآدابها

 والمؤتمرات والدورات والورش التفعيلية تعزيز ثقافة األدب بين مختلف شرائح المجتمع من خالل اقامة الندوات .٢
 والتعليمية والمعارض األدبية والفنية

المحافظة على التراث األدبي وتشجيع االعمال االبداعية وانشاء النوادي والصالونات األدبية والمكتبات العامة  .٣
 امةواصدار الكتب والنشرات والمجالت المتخصصة ذات الصلة واحياء المناسبات الوطنية والع

التعاون مع مختلف الجمعيات والجهات الرسمية والمنظمات المحلية والدولية العاملة في المجاالت الفنية واألدبية  .٤
  والعلمية من اجل نشر ثقافة الفن واألدب والعلم

  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 صادق حسين - امل نمر طنانه- خليل حسن عاصي-علي عبد الحسن عباس: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون

   محمد عفيف علوش- زراقط
  خليل حسن عاصي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة

  

  أد /٢٠٨٧ علم وخبر رقم -"كم. جمعية تراث" جمعية باسم -٤٥
   الطابق الثاني-يب بناية زغ- شارع الشيقان-بعلبك: مركزها
  : أهدافها
 العمل على احياء التراث القديم .١
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 تنظيم المعارض والنشاطات التراثية الهادفة .٢

  العمل على احياء الحرفيات القديمة من خالل نشاطات ومعارض بهدف التشجيع وتنمية التسويق السياحي .٣
  القيام باألنشطة التي تعزز التراث الوطني والمحلي .٤

  د المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنو
 فادي محمد - آيه محمد دبوس- حسن ابراهيم خيرالدين-الياس انطوان براك: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   احمد علي الحاج يوسف-الططري

  م خيرالدينحسن ابراهي السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

 Association Libanaise pour la، الجمعية اللبنانية للتخفيف من اخطار الزالزل" جمعية باسم -٤٦

Lebanese association for earthquake hazard mitigation,  sismiqueereduction du risqu"- علم وخبر 
  أد /٢٠٨٨رقم 

 الطابق - قة الشرقية الش-المهندس راشد سركيس ملك - ٦٤٠  العقار رقم- طريق القصر الجمهوري-بعبدا: مركزها
  األرضي
  : أهدافها

  :تحدد اهداف الجمعية بما يلي
 تكوين اطار جمع ألصحاب االختصاص في مجال الوقاية من الزالزل .١

 تنظيم مؤتمرات وندوات وبرامج علمية وتثقيفية وتعليمية ضمن خطط تعاونية مع الهيئات المعنية .٢

 اندة كافة االبحاث العلمية المتخصصة في مجال الزالزلتشجيع ودعم ومس .٣

 المساهمة في وضع خارطة الخطر الزلزالي في لبنان وتحديثها .٤

 المساعدة على تطوير برامج المؤسسات العامة المعنية بالزالزل .٥

 تبادل الخبرات والمشاركة في األبحاث مع المؤسسات العلمية االقليمية والدولية .٦

  ني وحض المجتمع الهندسي التقيد بمراسيم مواصفات السالمة العامة في ما يتعلق بالزالزلتحفيز المجتمع المد .٧
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 راشد جان -ارلين موسى البركس م- ربيع زيد العسراوي- فادي أنطون جعاره: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   نسيب انطوان نصر- ابراهيم فوزي الخطيب- محمد حسين حراجلي-سركيس

  راشد جان سركيس السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٢٠٩٣ علم وخبر رقم -"جمعية الوفاق العكاري" جمعية باسم -٤٧
   قضاء عكار-األرضي الطابق - ملك هيثم حدارة- الشارع العام- ذوق حدارة: مركزها
  : أهدافها

  :ان اهداف الجمعية األساسية ترتكز على ما يلي
 اقامة موائد الرحمن للمحتاجين والمهمشين في كافة مناطق الشمال وخاصة في شهر رمضان .١

 العناية الطبية واالجتماعية باأليتام والمعوقين والمتسربين والمسنين والنساء المحتاجات وانشاء ابنية إليوائهم .٢

 انشاء مدارس لكافة مستويات التعليم التربوي والتدريب المهني .٣

  انشاء مراكز طبية حيث تدعو الحاجة .٤
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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 محمد عبد الساتر - محمد عبداهللا حداره-تح خالد خضر شري-هيثم علي حداره: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ياسر محمد سالم حميدو- عمار محمد سالم حميدو- حروق

  هيثم علي حداره السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٢٠٩٤ علم وخبر رقم -"أمواج العطاء" جمعية باسم -٤٨
  اء النبطية قض- ملك حسين العبد عليق-المدرسة الرسمية  قرب-يحمر الشقيف: مركزها
  : أهدافها
 إنماء بلدة يحمر في الحقول االجتماعية والتربوية والثقافية والصحية وحماية البيئة والمحافظة على التراث .١

 محبة واشاعة روح التضامن والتعاضد فيما بين الجميعوحيد الثقة وشد أواصر األلفة والالعمل على ت .٢

  سسات لها كيان قانوني وذات أهداف مماثلة أو مكملةالتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع جمعيات مؤ .٣
  على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

 - قاسم حسن عقيل- كمال جواد نصراهللا- عباس علي جابر-فضل حسين داود: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   جمال رفيق شميساني- بالل محمود اسماعيل- ق شميسانيزينب رفي

  بالل محمود اسماعيل السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

  أد /٢٠٩٥ علم وخبر رقم -"مام احمد الرفاعي للتنمية االجتماعيةالجمعية ا" جمعية باسم -٤٩
   الطابق الخامس-  بناية الجزيرة-  المزرعة-بيروت: مركزها
  : أهدافها
خيرية ثقافية اجتماعية تنشط في مجال العمل الديني واالنساني والثقافي واالجتماعي والتنموي على المستويين المحلي جمعية 

والوطني وتهدف الى االسهام في بناء مجتمع أفضل من خالل تعزيز المواطنية الصالحة وتنمية مهاراتها الفكرية وامكاناتها 
  :دفة الى تحقيق ما يليوات الهااالهتمام بالنشاطات والنداالجتماعية و

نشر أفكار الجمعية بمختلف وسائل النشر واالعالم والعمل على النهوض بالمجتمع اللبناني في ميادين التنمية  .١
 البشرية والثقافية وتأهيل المهارات التخصصية

 انشاء المراكز الثقافية والتربوية بما يخدم غايات الجمعية .٢

 والتعامل بين الناس لنهض الحياة االجتماعيةتعميم مفهوم تبادل االحترام  .٣

 المساهمة في تعزيز وعي الناس لحقوقهم وواجباتهم .٤

 التواصل بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين والمساعدة في رعاية شؤونهم في الوطن وبالد االغتراب .٥

 التعاون والتنسيق بين المنتسيبين وتبادل الخدمات واالعمال فيما بينهم .٦

 لمحتاجين والمعوزين وذوي الحاجات الخاصة والعمل على تأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهممساعدة ا .٧

تقديم منح ومساعدات تربوية واجتماعية ألوالد أصحاب الدخل المحدود والمعوزين ورعايتهم وكفالتهم على  .٨
 واالجتماعي ومكافأة المتفوقين منهم المستويين التربوي

عدة الطالب على ايجاد وظيفة بعد الحصول على االجازة الجامعية لتحفيزهم على البقاء تقديم المنح الجامعية ومسا .٩
 في وطنهم

 اقامة دورات تدريب مهني معجل على مهن واختصاصات يحتاج لها سوق العمل .١٠

 تنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات ومحاضرات لرفع المستوى الديني والثقافي واالجتماعي ألفراد المجتمع .١١

 ساعدات المرضية للحاالت الطارئةتقديم الم .١٢
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 العناية بالمسن من خالل انشاء دور عجزة .١٣

   تسهيل تأمين مساكن زوجية للشباب اصحاب الدخل المحدوداقامة مشاريع سكنية ذات طابع تنموي بهدف .١٤
  ختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع الم

 زهير عبد - احمد عدنان فهد جودي- احمد محمود تركيه-هال احمد الرفاعي: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
 محمد كمال - هاني محمد سامي الرفاعي- خليل فهد جودي- احمد محمود الرفاعي- غادة موسى حمود-المالك الجندي
  حسني الرفاعي

  محمود تركيه احمد السيد: ممثل الجمعية تجاه الحكومة
  

Association des sages femmes ،  الجامعاتجمعية القابالت القانونيات" جمعية باسم -٥٠

universitaires"- أد /٢٠٩٦ علم وخبر رقم  
   مدرسة القبالة-  حرم كليات العلوم الطبية والتمريضية- ملك جامعة القديس يوسف- طريق الشام-بيروت: مركزها
  : أهدافها
 ت بين جميع القابالت القانونياتتوثيق العالقا .١

 المحافظة على حقوق القابلة القانونية والسعي الى تحسين وضعها المهني .٢

 السعي مع المراجع المختصة لتحسين قوانين وصالحيات القابلة .٣

  السعي لتسهيل التقدم العلمي بشكل متواصل .٤
  ة اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً للقوانين واألنظمة المرعي

 - وفاء واصف سكري- ندى جرجي خرسا-  دنيز جان ديبه-هناء محي الدين خالد: السيدات/المؤسسات السادة/المؤسسون
   ندى سعد سليم- ريما عاطف شعيتو- ريتا زخيا ملحمه-  يوال سعد الخوري- نورما طانوس عواد-ايمان زهير كنعان
  ة يوال سعد الخوريالسيد:  الحكومةممثل الجمعية تجاه

  
• /�� 0  �� ٢٠١١)'�  آ���ن ا�ول �� �& وا�1

  

:  للجمعية المسماة٤/٣/١٩٨٨أد، تاريخ /٦١ لبيان العلم والخبر رقم ١٩٠٦ تعديل رقم -١
 »جمعية السبعة األقمار الخيرية االجتماعية«

، الحائزة على »جمعية السبعة األقمار الخيرية االجتماعية«سماة الم ةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل اسم الجمعي
   ٤/٣/١٩٨٨أد تاريخ /٦١بيان العلم والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي

  : غايتها
 تنمية الموارد البشرية في لبنان .١

 نشر وتعزيز التعليم الفني .٢

 تأهيل الشبيبة المهني لدخول سوق العمل .٣

 ر مجانية لدعم غايات الجمعيةفتح مدارس خاصة مجانية وغي .٤

  فتح مراكز تأهيل للمعاقين .٥
  على أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  : بدالً من



 35 

 مساعدة الفقراء والمعوزين والمحتاجين .١

 تأمين المدارس لألطفال واأليتام .٢

 تشفاءفتح مستوصفات وتأمين الدواء واالس .٣

 فتح دور حضانة لأليتام واالطفال المحتاجين .٤

 فتح مراكز تأهيل للمعاقين .٥

  فتح مدارس خاصة غير مجانية لدعم غايات الجمعية .٦
  على أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

  

أد /٧٠ وتعديله برقم ٣٠/١/١٩٧٣د، تاريخ أ/٣٧ لبيان العلم والخبر رقم ١٩١٧ تعديل رقم -٢
 » لبنان-غرفة التجارة الدولية«:  للجمعية المسماة١٦/٣/٢٠٠٧تاريخ 

، الحائزة على بيان العلم » لبنان-غرفة التجارة الدولية« المسماة ةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل غاية الجمعي
  ١٦/٣/٢٠٠٧أد تاريخ /٧٠يله برقم  وتعد٣٠/١/١٩٧٣أد تاريخ /٣٧والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي
  : غايتها
ان تمثل ضمن نطاق غرفة التجارة الدولية مجموع القوى االقتصادية في البالد بواسطة اعضائها النظاميين وان  .١

 تنمي عالقاتها الدولية

رسون نشاطات صناعية أو تجارية ان تجمع الهيئات المهنية والمؤسسات الخاصة واالشخاص الطبيعيين الذين يما .٢
 وباالستفادة من الخدمات التي تقدمها"  لبنان-غرفة التجارة الدولية"ويعملون في لبنان والراغبين باالنضمام الى 

 ان تؤمن بصورة دائمة االتصال والتنسيق مع أمانة السر العامة الدولية لغرفة التجارة الدولية .٣

  مختلف لجان غرفة التجارة الدوليةان تعين ممثليها في المؤتمرات ولدى .٤

ان تبذل كل جهد وان تقوم بالمساعي الالزمة لدى السلطات المختصة واألشخاص المعنيين من أجل قبول أو  .٥
 تحقيق التمنيات والتوصيات الصادرة عن غرفة التجارة الدولية

 ان تنظم المؤتمرات والندوات المتعلقة بموضوعها .٦

لية واالستثمارات وازالة العقبات امام تطور التجارة الدولية ومنع تشويهها وذلك ان تسعى لتعزيز التجارة الدو .٧
 بهدف تعزيز التنمية االقتصادية العالمية وتوثيق العالقات في مختلف الميادين االقتصادية العالمية

  مختصةعلى أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع ال
   :بدالً من
 غرفة التجارة الدولية مجموع القوى االقتصادية في البالد بواسطة اعضائها النظاميين وان ان تمثل ضمن نطاق .١

 تنمي عالقاتها الدولية

ان تجمع الهيئات المهنية والمؤسسات الخاصة واألشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطات صناعية أو تجارية  .٢
لرغبين باالنضمام الى اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية وباالستفادة من الخدمات التي ويعملون في لبنان وا

 تقدمها

 ان تؤمن بصورة دائمة االتصال والتنسيق مع امانة السر العامة الدولية لغرفة التجارة الدولية .٣

 ان تعين ممثليها في المؤتمرات ولدى مختلف لجان غرفة التجارة الدولية .٤

ل جهد وان تقوم بالمساعي الالزمة لدى السلطات المختصة والشخاص المعنيين من أجل قبول أو ان تبذل ك .٥
 تحقيق التمنيات والتوصيات الصادرة عن غرفة التجارة الدولية
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ان تعرض على هيئات غرفة التجارة الدولية المواضيع التي تهمها وان تبرز وجهات النظر الوطنية في  .٦
  الغرفةاجتماعات مجالس ولجان هذه

  للجنة الوطنية ولغرفة التجارة الدوليةوباالجمال أن تقوم بكل ما هو للصالح الوطني والدولي .٧

  على أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  

: معية المسماة للج١٥/١/٢٠٠٩أد، تاريخ /٦١ لبيان العلم والخبر رقم ١٩٦٧  تعديل رقم-٣
 »جمعية التوفيق والرفاه الخيرية«

، الحائزة على »جمعية التوفيق والرفاه الخيرية« المسماة ةالجمعيركز وغاية أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل م
   ١٢/١/٢٠٠٩أد تاريخ /٦١بيان العلم والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي
   الطابق الخامس-  بناية سوبرة وقرانوح- شارع الرواس-يق الجديدة منطقة الطر-بيروت: هاركزم

   الطابق الثاني-  بناية األندلس- شارع ادريس-  طريق الجديدة-بيروت: بدالً من
  :غايتها
 دعم المشاريع التي تساهم في حل مخاوف الفاقة والفقر .١

لتربية والتعليم عبر تاسيس مكتبة عامة المساهمة في نشر العلم وبث المعرفة في المجتمع اللبناني ورفع مستوى ا .٢
للمطالعة وعبر انشاء مدارس خاصة، معهد تقني ومهني، وعبر انشاء كليات جامعية بهدف انشاء معهد جامعي 

 وبالتالي انشاء جامعة

 العمل على انشاء مستوصف صحي مجاني وتوزيع األدوية .٣

ية واالعالمية والصحية واالنمائية والتربوية على اختالف القيام بالنشاطات االجتماعية والوطنية والثقافية واالنسان .٤
 انواعها

 التعاون مع المؤسسات الرسمية والمؤسسات االجتماعية واالنسانية والثقافية ذات الطابع المحلي والدولي واالقليمي .٥

  ختصةعلى أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع الم
  :بدالً من

تطوير وعي مخاوف السالم بين كل اصناف المواطنين، والعمل على انشاء مستوصف صحي مجاني وتوزيع  .١
 األدوية مجاناً

دعم المشاريع التي تساهم  في حل مخاوف الفاقة والفقر، ورفع مستوى التربية عبر انشاء مدارس خاصة لمختلف  .٢
 المراحل

 اء معهد تقني ومهني وأكاديميتأسيس مكتبة عامة للمطالعة وانش .٣

  على أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  

 للجمعية ١٣/٨/٢٠١٠أد، تاريخ /١٣٥٦لبيان العلم والخبر رقم  ١٩٧٦ تعديل رقم -٤
 »جائزة موريس فاضل«: المسماة

، الحائزة على بيان العلم والخبر »جائزة موريس فاضل« المسماة ةالجمعي مركز ماً بتعديلأخذت وزارة الداخلية والبلديات عل
   ١٣/٨/٢٠١٠أد تاريخ /١٣٥٦رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي
   الطابق الخامس- ٢٢مقسم /٥٥٠ الرقم -١٢٤ العقار رقم -  منطقة التل-طرابلس: هاركزم
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 ٢٠٩٧ العقار رقم -ة االشرفية العقارية منطق- شارع ترابو- شرفية اال-بيروت: بدالً من

  

 للجمعية ٢١/١١/٢٠٠٩أد، تاريخ /١٨٠٦لبيان العلم والخبر رقم  ١٩٧٧تعديل رقم  -٥
 »ةالمحب«: المسماة

أد تاريخ /١٨٠٦، الحائزة على بيان العلم والخبر رقم »المحبة« المسماة ةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل الجمعي
٢١/١١/٢٠٠٩   

    :وأصبح على الشكل التالي
   الطابق الخامس-٢٢مقسم /٥٥٠ -١٢٤ العقار رقم -  منطقة التل-طرابلس: هاركزم

  الطابق األرضي- من منطقة االشرفية٢٠٩٧ العقار رقم -  شلرع ترابو-بيروت: بدالً من
 

: ماة للجمعية المس٧/١٢/١٩٩٥أد، تاريخ /٣٠٥لبيان العلم والخبر رقم  ١٩٨٤تعديل رقم  -٦
 »الحركة الثقافية في لبنان«

، الحائزة على بيان »الحركة الثقافية في لبنان« المسماة ة الجمعيمركز وغايةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ٧/١٢/١٩٩٥أد تاريخ /٣٠٥العلم والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي
  لحركة الثقافية في لبنان ملك ا- خلف مهنية بنت جبيل-بنت جبيل: هامركز

   قضاء صيدا- النبطية- طريق الزهراني-  تلة الرادار- مجمع نبيه بري الثقافي: بدالً من
  :غايتها

بناء وعي ثقافي يسهم في ترسيخ الوحدة الوطنية وصيغة العيش المشترك والدفاع عن الوطن وحفظ سيادته واستقالله : أوال
  قانونيوكذلك المساهمة في بناء وعي دستوري و

  
  :االنماء الثقافي والفكري : ثانياً
 ج الفكري واالنتاج االدبي شعراً كان أو نثراً واعادة احياء التراث والمساعدة في طبعه ونشرهتشجيع االنتا .١

 العمل على انشاء الندوات والمجالس األدبية والعلمية وتنظيم برامج مدروسة وهادفة لها .٢

األجانب من مختلف مناحي الثقافة القامة ندوات فكرية تنفيذاً لبرامج ذات اهداف دعوة رجال الفكر المحليين والعرب و .٣
 محددة

 ى االدبي والعلمي والفني على المشاركة الفعلية على المستواعطاء المرأة دورها في مجاالت الثقافة والفكر وتشجيعها .٤

 دبية والفنية في مركز توثيقاجراء البحوث والدراسات وتوثيق جوانب الحياة الثقافية والتاريخية واال .٥

 لة فكرية وتأسيس دار نشر بعد موافقة السلطات المختصةاصدار مج .٦

مة انشطة مسرحية مختلفة وتشكيل فرقة مسرحية واقامة معارض للرسم والنحت ااق(االهتمام بالجوانب الفنية وتنشيطها  .٧
  )وانشاء مرسم لتشجيع الرسامين والنحاتين

 :االنماء العلمي: ثالثاً

 عم التوجه الوطني لتعميم الكليات التطبيقية والعلمية في كافة المحافظات وتطويرهاد .١

مساعدة الطالب المتفوقين للوصول الى المستويات العلمية العليا وتوجيه النشء الجديد نحو االختصاص بما يتالءم  .٢
 مع حاجات العمل
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المختصة في تحقيق المزيد من االكتشافات استعادة الوجه التاريخي للبنان عن طريق المساهمة مع االدارات  .٣
 االثرية والمحافظة عليها

 :االتنماء التربوي: رابعاً

 دعم تنفيذ قانون الزامية التعليم في المرحلتين االبتدائية والمتوسطة .١

 االسعي لدعم التعليم الرسمي عن طريق تطوير المدرسة الرسمية بجميع مراحلها وادخال برامج التربية المدنية فيه .٢
  االتصاالت التي تتوفر له اسواق العملادعم التعليم المهني في كل مراحله واختصاصه خصوصاً تكنولوجي .٣

  دعم التوجهات الرسمية واالهلية النشاء مؤسسات تربوية خاصة بالمعوقين جسدياً .٤
 :االنماء الصحي: خامساً

 الج واالستشفاء لجميع المواطنينالسعي من اجل نظافة البيئة وتعميم الضمان الصحي وتوفير الدواء والع .١

مراض مومة والطفولة واالاال المتعلقة ببناء شبكة امان صحية تتضمن مراكز متخصصة بشؤون دعم المشاريع .٢
 الموسمية والوقاية الدورية والطارئة ومعالجة التلوث

 ارلمساعدة المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات العامة حالياً حتى تتم عملية االنتش .٣

 السعي مع الجهات المختصة الدخال برامج التربية الصحية على البرامج التربوية .٤

 :االنماء االجتماعي: سادساً

 دعم التوجهات الرسمية واقتراحات القوانين المتعلقة بتأكيد حق السكن .١

 تقديم الدعم والمساعدة لمراكز تأهيل المعاقين .٢

ارمة المستندة الى العلم أوالً للحد من تعاطي المخدرات وتأمين السعي مع الجهات المعنية اليجاد التشريعات الص .٣
 معالجة المدمنين المرضى

دعم الضمان الصحي االختياري والعمل في االطار القانوني للوصول الى ضمان الشيخوخة بما يشمل كل الشعب  .٤
  اللبناني

 :االنماء االقتصادي: سابعاً

 :االنماء الزراعي .١
 الزراعي وحماية االنتاج الزراعي من الهجمات الخارجية وتسهيل استيراد اآللة دعم مشاريع تصنيع االنتاج - 

  الزراعية
 دعم ضمان حقوق العامل الزراعي - 

 الحديثة وصيانته واصدار نشرات دعم المشاريع الخاصة بتعميم معاهد االرشاد الزراعي واستعمال اآللة الزراعية - 
 هيزراعية دورية لالرشاد والتوج

 :عياالنماء الصنا .٢
  دعم تأمين قروض لتعويم الصناعة والسعي لتشريع حماية ومراقبة مستوى الصناعة المحلية - 
 انشاء الفعاليات واالنشطة لتطوير العامل فنياً وفكرياً بواسطة دورات متنوعة - 

  تنظيم المعارض لالنتاج الصناعي واصدار نشرات لكل صناعة ومجموع الصناعات - 
 :االنماء االغترابي: ثامناً

  التراث االغترابي والفكري والثقافي وتوثيقهجمع .١

 اقامة الصالت والروابط الثقافية بين المؤسسات االغترابية الثقافية والمؤسسات المماثلة في الوطن األم .٢

  :بدالً من
يلية نشر وعي حول األخطار التي تهدد لبنان جراء االحتالل والعدوان االسرائيلي المستمر وكشف األطماع االسرائ  :أوالً

بلبنان ونشر الوقائع المتصلة بالممارسات االسرائيلية ضد المواطنين اللبنانيين في االراضي اللبنانية التي تحتلها اسرائيل 
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والعمل مع المؤسسات االعالمية والثقافية المهمة لدعم موقع لبنان الثقافي واالعالمي في المنطقة والتصدي لكل محاولة 
  نافس محتمل السرائيلاسرائيلية اللغاء لبنان كم

  : االنماء الثقافي والفكري:ثانياً
  األدبي  شعراً كان أو نثراً واعادة احياء التراث والمساعدة في طبعه ونشرهتشجيع االنتاج الفكري واالنتاج .١

 العمل على انشاء الندوات والمجالس األدبية والعلمية وتنظيم برامج مدروسة وهادفة لها .٢

يين والعرب واألجانب من مختلف مناحي الثقافة إلقامة ندوات فكرية تنفيذاً لبرامج ذات دعوة رجال الفكر المحل .٣
 اهداف محددة

 المستوى األدبي والعلمي إعطاء المرأة دورها في مجاالت الثقافة والفكر وتشجيعها على المشاركة الفعلية على .٤
 والفني

 ية والتاريخية واألدبية والفنية في مركز توثيقاجراء البحوث والدراسات وتوثيق مختلف جوانب الحياة الثقاف .٥

 اصدار مجلة فكرية وتأسيس دار نشر بعد موافقة السلطات المختصة .٦

اقامة انشطة مسرحية مختلفة وتشكيل فرقة مسرحية واقامة معارض للرسم (االهتمام بالجوانب الفنية وتنشيطها  .٧
 )والنحت وانشاء مرسم لتشجيع الرسامين والنحاتين

 : اإلنماء العلمي:ثالثاً

 العمل على تعميم الكليات التطبيقية والعلمية في كافة المحافظات وتطويرها .١

مستويات العلمية العليا وتوجيه النشء الجديد نحو االختصاص بما يتالءم لمساعدة الطالب المتفوقين للوصول الى ا .٢
 مع حاجات العمل

االدارات المختصة في تحقيق المزيد من االكتشافات استعادة الوجه التاريخي للبنان عن طريق المساهمة مع  .٣
 االثرية والمحافظة عليها

 :االنماء التربوي: رابعاً

 العمل على تعميم التعليم االجباري المجاني للمرحلتين االبتدائية والمتوسطة .١

 ية المدنية فيهاالسعي لدعم التعليم الرسمي عن طريق تطوير المدرسة الرسمية بجميع مراحلها وادخال برامج الترب .٢

 التربية المهنية من   التعليم المهني ونشر معاهد بمختلف مراحلها واختصاصاتها، على ان تبدأتطوير العمل ل .٣
 صفوف الروضة

 االهتمام بانشاء مؤسسات تربوية خاصة بالمعوقين جسدياً .٤

 :االنماء الصحي: خامساً

 الدواء والعالج واالستشفاء لجميع المواطنينالسعي من أجل نظافة البيئة وتعميم الضمان الصحي وتوفير  .١

الموسمية والوقاية الدورية والطارئة واالمراض نشر المراكز الصحية وخاصة ما يتعلق باألمومة والطفولة  .٢
 ومعالجة التلوث

 لمساعدة المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات العامة حالياً حتى تتم عملية االنتشار .٣

 ختصة الدخال برامج التربية الصحية على البرامج التربويةالسعي مع الجهات الم .٤

 : االجتماعياالنماء: سادساً

  لمشكلة السكن عن طريق انشاء التعاونيات االسكانيةالعمل على ايجاد حلول جذرية .١

 انشاء ومساعدة مراكز تاهيل المعاقين .٢

لم أوالً للحد من تعاطي المخدرات وتأمين السعي مع الجهات المعنية اليجاد التشريعات الصارمة المستندة الى الع .٣
 معالجة المدمنين المرضى

 تعميم الضمان االجتماعي بمختلف نواحيه في مختلف الميادين حتى يشمل كل قطاعات الشعب اللبناني .٤
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 :االنماء االقتصادي وفيه: سابعاً

 :االنماء الزراعي .١

  الخارجية وتسهيل استيراد اآللة الزراعية تصنيع االنتاج الزراعي وحماية االنتاج الزراعي من الهجمات  - 
 ن حيث النوعلتصدير مالسعي لتأمين األسواق الزراعية مع المراقبة الدقيقة ل - 

 ضمان حقوق العامل الزراعي كمواطن، او كصاحب حق مع رب العمل ومع المجتمع والوطن - 

واصدار نشرات زراعية دورية لالرشاد تعميم معاهد االرشاد الزراعي واستعمال اآللة الزراعية الحديثة وصيانتها  - 
 والتوجيه

 :اإلنماء الصناعي .٢

  تأمين قروض لتعويم الصناعة والسعي لتشريع حماية ومراقبة مستوى الصناعة المحلية - 
 تطوير العامل فنياً وفكرياً بواسطة دورات متنوعة - 

 اج اللبنانيالسعي مع الجهات المختصة لتأمين األسواق المحلية واالقليمية والعالمية لالنت - 

  ومجموع الصناعاتتنظيم المعارض لالنتاج الصناعي واصدار نشرات لكل صناعة - 

تنظيم مؤتمرات للتعرف على احتياجات الصناعة وتعريف الحديث من الصناعة العالمية، بالنسبة لكل صناعة ثم  - 
 بالنسبة لعالقة كل صناعة باألخرى وبالقطاعات التجارية والزراعية

 : االغترابياإلنماء: ثامناً

 جمع التراث االغترابي الفكري والثقافي وتوثيقه .١

 اقامة الصالت والروابط الثقافية بين المؤسسات االغترابية الثقافية والمؤسسات المماثلة في الوطن األم .٢

 الندوات الثقافية والشعرية في عالم االغتراباقامة  .٣

  عية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المر
  

وتعديله برقم  ٢١/٧/١٩٦١أد، تاريخ /٤٣١لبيان العلم والخبر رقم  ١٩٩٠تعديل رقم  -٧
 »جمعية بيت األرزة«: للجمعية المسماة ٢٤/٥/١٩٩٩أد تاريخ /٦٤

، الحائزة على بيان العلم »ت األرزةجمعية بي« المسماة ة الجمعيمركز وغايةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
   ٢٤/٥/١٩٩٩أد تاريخ /٤٣١والخبر رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي

   قضاء المتن- مبنى جمعية بيت األرزة-٦٣ شارع -نابيه: هاركزم
   ملك الملكي- شارع الدوماني-  االشرفية-بيروت: بدالً من
 :غايتها

أليتام، واألوالد اللقطاء، واألوالد المهمشين، وذوي الحاالت إنشاء دور لرعاية وايواء وتعليم ورفع مستوى ا .١
االجتماعية الصعبة واالهتمام بهم كامالً بتأمين لهم حاجاتهم الجسدية، النفسية، االجتماعية، والتربوية وتوجيههم 

 روحياً وفقاً لتعاليم الكتاب المقدس

ين اعراقهم، ألوانهم، أو أديانهم، على ان ال يكون تقبل الجمعية األيتام العرب وغيرهم من الجنسين دون تمييز ب .٢
 تالط الجنسين في فرع واحدخا

 االهتمام باألوالد اللقطاء .٣

 ر إنشاء مستوصفات بعد موافقة السلطات المختصة وفقاً لألصول القانونيةبرفع المستوى الصحي والسكني ع .٤

 لمختصة وفقاً لألصول القانونيةرفع المستوى العلمي عبر إنشاء مدارس خاصة بعد موافقة السلطات ا .٥
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رفع المستوى المهني عبر انشاء مشاغل يدوية وحرفية، وعلى سبيل المثال ال الحصر مشغل لتعليم الخياطة  .٦
 والحياكة

 د على الدخول الحياة االجتماعية والمهنية والعائليةتربيتهم وتدريبهم وبلوغهم سن الرشيتام بعد مساعدة اال .٧

  اله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن يطبق ما ذكر اع
  :بدالً من
 تربية ورفع مستوى االيتام وتوجيههم دينياً وفقاً لتعاليم الكتاب المقدس .١

يتام العرب  وغيرهم من الجنسين دون تمييز بين أديانهم، على أن ال يكون اختالط الجنسين في تقبل الجمعية اال .٢
  واحدفرع

 االهتمام باألوالد اللقطاء .٣

 رفع المستوى الصحي والسكني عبر انشاء مستوصفات بعد موافقة السلطات المختصة وفقاً لألصول القانونية .٤

 رفع المستوى العلمي عبر انشاء مدارس خاصة بعد موافقة السلطات المختصة وفقاً لألصول القانونية .٥

ة وحرفية، وعلى سبيل المثال ال الحصر مشغل لتعليم الخياطة رفع المستوى المهني عبر انشاء مشاغل يدوي .٦
 والحياكة

 مساعدة األيتام بعد تربيتهم وتدريبهم وبلوغهم سن الرشد على الدخول الحياة االجتماعية والمهنية والعائلية .٧

  صةعلى أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المخت
   

:  للجمعية المسماة١١/٣/٢٠١١أد، تاريخ /٤٧٥لبيان العلم والخبر رقم  ٢٠٢١تعديل رقم  -٨
Engineering Alumni هيئة خريجي كليات الهندسة في الجامعات األميركية في لبنان والخليج، «

Association of American Universities in Lebanon and the Gulf« 
هيئة خريجي كليات الهندسة في الجامعات « المسماة ةالجمعيوغاية لبلديات علماً بتعديل اسم أخذت وزارة الداخلية وا

 Engineering Alumni Association of American Universities in Lebanon andاألميركية في لبنان والخليج، 

the Gulf « ١١/٣/٢٠١١أد تاريخ /٤٧٥، الحائزة على بيان العلم والخبر رقم   
    :صبح على الشكل التاليوأ

  » Arab Businessman and Engineers Council-ARABBECمجلس رجال االعمال والمهندسين العرب، «: اسمها
 Engineering Alumni Association ofهيئة خريجي كليات الهندسة في الجامعات األميركية في لبنان والخليج، «: بدالً من

American Universities in Lebanon and the Gulf«  
  :غايتها
 تأمين وتعزيز التواصل بين المهندسين والمقاولين ورجال االعمال في لبنان والدول العربية .١

 تشجيع تبادل االستثمارات بين لبنان ودول الخليج .٢

 النشاطات االجتماعية التي تهم هذه البلدان .٣

 تأمين فرص العمل للمهندسين ورجال االعمال في هذه البلدان .٤

  مناخ العمل لرجال االعمال في لبنان وحماية مصالحهم على كافة الصعدتعزيز .٥

  على أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  :بدالً من
 تأمين وتعزيز التواصل بين المهندسين والمقاولين ورجال االعمال في لبنان والدول الخليج .١

  تبادل االستثمارات بين لبنان ودول الخليجتشجيع .٢
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 النشاطات االجتماعية التي تهم هذه البلدان .٣

 تأمين فرص العمل للمهندسين ورجال االعمال في هذه البلدان .٤

  على أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
  

:  للجمعية المسماة٢١/٤/٢٠٠٧أد، تاريخ /١٠٧لعلم والخبر رقم لبيان ا ٢٠٢٩تعديل رقم  -٩
 »معاً لغد أفضل«

، الحائزة على بيان العلم والخبر رقم »معاً لغد أفضل« المسماة ةالجمعي مركز أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل
   ٢١/٤/٢٠٠٧أد تاريخ /١٠٧

    :وأصبح على الشكل التالي

   قضاء بعبدا-A بلوك - ملك حيدر حيدر-٢٣ القسم رقم -١٠٢٠العقار رقم  - حارة حريك: هاركزم
   قضاء مرجعيون- ملك حيدر حيدر- منتزه العمر الطويل- منطقة دمياط-  جسر الخردلة-دير ميماس: بدالً من

  

 للجمعية ١٣/٧/٢٠١١أد، تاريخ /١١٤٥لبيان العلم والخبر رقم  ٢٠٤٣تعديل رقم  -١٠
 F( INSTITUT RECHERCHE MEDICAL–FONDATION-ة األبحاث الطبية، مؤسسة معهد«: المسماة

 ) MRI-F( MEDICAL RESEARCH INSTITUTE–FOUNDATION , )IRM« 
 –FONDATIONمؤسسة معهدة األبحاث الطبية،« المسماة ة الجمعيمركزأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 

INSTITUTE RECHERCHE MEDICAL(F-IRM), FOUNDATION – MEDICAL RESEARCH INSTITUTE  
(F-MRI)« ١٣/٧/٢٠١١أد تاريخ /١١٤٥، الحائزة على بيان العلم والخبر رقم   

    :وأصبح على الشكل التالي

   الطابق السادس جنوبي-OLIVETTI بناية - ٢٣ المكتب رقم -١٠٢٠ العقار رقم - االشرفية-بيروت: هاركزم
   قضاء بعبدا- الطابق األرضي- ملك جورج صليبي سميا- شارع شعيا-فرن الشباك: بدالً من

  

 وتعديله برقم ٢٦/١٢/١٩٩١أد، تاريخ /٣٠٧لبيان العلم والخبر رقم  ٢٠٦٦ تعديل رقم -١١
 »دار العجزة االسالمية«: للجمعية المسماة ٢٦/٣/٢٠٠٧اد تاريخ /٧٧

، الحائزة على بيان العلم والخبر »دار العجزة االسالمية« المسماة ة الجمعيغايةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل 
  ٢٦/٣/٢٠٠٧اد تاريخ /٧٧وتعديله برقم  ٢٦/١٢/١٩٩١أد تاريخ /٣٠٧رقم 

    :وأصبح على الشكل التالي
الجمعية تستهدف الخير والمنفعة العامة وخدمة المجتمع وتنميته دون أن تتوخى الربح وهي تقوم بتحقيق غايتها هذه  :هاغايت
  :مختلف الوسائل ال سيما منها ما يليب

 ايواء ورعاية ومعالجة العجزة وأصحاب العاهات والمعوقين من مختلف األعمار والطوائف واألديان .١

رعاية ومعالجة المرضى والمصابين باألمراض العقلية والعصبية والنفسية والشلل والشيخوخة من مختلف االعمال  .٢
 والطوائف واألديان

من مستشفيات ودور للعجزة ودور الرعاية الصحية في بيروت وسائر المناطق عند االقتضاء انشاء المؤسسات  .٣
 ويكون لكل من هذه المؤسسات نظامها الداخلي الخاص

  على أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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  : بدالً من
ميته دون ان تتوخي الربح وهي تقوم بتحقيق غايتها هذه بمختلف الوسائل ال سيما ة المجتمع وتنة تستهدف الخير وخدمالجمعي

  :منها ما يلي
 معالجة العجزة واصحاب العاهات والمعوقين من مختلف األعمار والطوائف واألديانايواء ورعاية و .١

لشلل والشيخوخة من مختلف االعمار رعاية ومعالجة المرضى والمصابين باألمراض العقلية والعصبية والنفسية وا .٢
 والطوائف واألديان

انشاء المؤسسات من مستشفيات ودور للعجزة ودور الرعاية الصحية في بيروت وسائر المناطق عند االقتضاء  .٣
 ويكون لكل من هذه المؤسسات نظامها الداخلي الخاص

   وبعد موافقة المراجع المختصةعلى أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء
  

:  للجمعية المسماة٢٥/١/٢٠٠٧أد، تاريخ /١٨لبيان العلم والخبر رقم  ٢٠٨٦ تعديل رقم -١٢
 »جمعية الرحمة معك يا لبنان«

، الحائزة على »جمعية الرحمة معك يا لبنان« المسماة ة الجمعي مركز وغايةأخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل اسم
  ٢٠٠٧/ ٢٥/١أد تاريخ /١٨يان العلم والخبر رقم ب

    :وأصبح على الشكل التالي

  »الصباح االنسانية«: اسمها
  »جمعية الرحمة معك يا لبنان«: بدالً من
   قضاء زحلة- ملك صباح سليمان الحالق- بناية شاتيال- جديتا: مركزها
  لة قضاء زح- ملك زهمول حسين الميس- الشارع العام- شتورة: بدالً من
  :غايتها
 مساعدة الفقراء والمحتاجين واأليتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم .١

 القيام باألعمال الخيرية واالجتماعية والتربوية والثقافية وتقديم المنح المدرسية والجامعية لمن يحتاجون اليها .٢

واختصاصات يحتاج اقامة دورات تدريب مهني معجل للراغبين من المتسربين من المدارس وغيرهم على مهن  .٣
واقامة دورات تدريبية ومهنية ) تعليم كمبيوتر، تعليم لغات، دورات محاسبة، تصنيع أغذية وغيرها(لها سوق العمل

 وثقافية وعلمية وفنية أو المشاركة فيها وزراعية

 انشاء وادارة المستوصفات والمراكز الصحية، والعمل على انشاء حضانة متخصصة للبراعم واالطفال .٤

اعدات ومنح تعليمية والعمل على سيفية وتأمين الكتب المدرسية للناشئة وتقديم ما يلزم من مصيام بدورات الق .٥
 اعداد برامج توعية لألسرة ولألمهات بشكل خاص

  على أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
 :بدالً من

 اجتماعية .١

 نيةانسا .٢

  خيرية .٣

  على أن يطبق ما ذكر اعاله وفقاً للقوانين واالنظمة المرعية االجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
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عناية «:  سحب بيان العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة٢٠٧٢ قرار رقم -١
  »الطفولة

  يات،ان وزير الداخلية والبلد
» عناية الطفولة«:  المعطى بتأسيس الجمعية المسماة٦/١٠/٢٠٠٨أد تاريخ /١٢٢٥بناء على بيان العلم والخبر رقم 

  طرابلس: مركزها
 والمتعلق بطلب ١٦/١٢/٢٠١١ تاريخ ٢٠٥١٤بناء على االستدعاء المسجل لدى المديرية االدارية المشتركة  تحت رقم 

   المذكورة الصادر عن الهبئة العامة أصوالً،سحب بيان العلم والخبر للجمعية
  ،٦/٥/٢٠١١وز تاريخ /و/اع/٢٤١٣بناء على كتاب المديرية العامة لألمن العام رقم 

  بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية والالجئين بالتكليف،
  :يقرر ما يأتي
  :المادة األولى

سبب ، لل»عناية الطفولة«:  المعطى بتأسيس الجمعية المسماة٦/١٠/٢٠٠٨أد تاريخ /١٢٢٥سحب بيان العلم والخبر رقم 
   أعالهالمبين

  

  .CRTD.Aمجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنمويتصدر نشرة التنمية االلكترونية بشكل دوري عن 
  .CRTD.A / IRISـ روني للكت عضو في الئحة التوزيع االك/ تتلقى هذه النشرة ألنكت/أنت

  lb.org.crtda@info  تعليق إلىالرجاء إرسال أي
 في هذه النشرة الرجاء إرسال بريد الكتروني فارغ من البريد االلكتروني الذي ك/ تريد إلغاء تسجيلكت/إذا كنت

 إلى"  التسجيلإلغاء”معنون بعبارة  النشرة إليه مع ك/تصلك

lb.org.crtda@info   

 )ن األخطاء تحصل بعض األحيانإ التسجيل أو عدم التسجيل بشكل يرضيك، طلباتالرجاء قبول اعتذارنا الشديد في حال لم يتم تلبية (

  الوحدة المستقلة للخدمات والموارد والمعلومات
  مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي 

  ١حف الوطني، خلف شركة الفولفو، بناية كريم سالمة، طشارع المت: العنوان
   لبنان–بيروت ١٦٥٣٠٢. ب.ص
  +٩٦١-١-٦١٦٧٥١+ / ٩٦١-١-٦١٢٩٢٤+ / ٩٦١-١-٦١١٠٧٩: فاكس/هاتف℡℡℡℡

  lb.org.crtda@info :بريد إلكتروني

   lb.org.crtda.www - org.lebanon-iris.www :مواقع الكترونية

 
 


