الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

مصلحة الجمعيات والهيئات األهلية
دائرة الجمعيات والمنظمات التطوعية
الئحة باسماء الجمعيات – محافظة بيروت
الرقم
1
2

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية متخرجي الجامعات االيرانية في لبنان
الجمعية اللبنانية للصداقة السنغالية

رقم العلم والخبر
/65أد
/69اد

تاريخه
2000/5/20
2000/6/6

3
4
5

رابطة ال ارناؤوط االجتماعية
الجمعية الثقافية االجتماعية البناء بيروت
اللجنة العليا لجائزة الرائد الركن باسل حافظاالسد الدائمة لشباب لبنان
التجمع الثقافي العربي في لبنان-رابطة ال الحلبي

/70اد
/71اد
/73اد

2000/6/6
2000/6/6
2000/6/8

/78اد
/81اد

2000/6/17
2000/6/21

8
9

اتحاد جمعيات المعاقين اللبنانيين-جمعية المستهلك --لبنان

/95اد
/104اد

2000/7/6
2000/7/20

10
11

جمعية ال العانوتي
االتحاد اللبناني الدولي لرجال االعمال
تعديل رقم /94اد تاريخ2003/6/26
-جمعية العجزة وااليتام

/120اد
/123اد

2000/9/7
2000/9/29

/124اد

2000/9/30

13

-الجمعية اللبنانية للنقل البحري

/126اد

2000/10/11

14

-جمعية القديس بورفيريوس

/128اد

2000/10/12

15

رابطة الملتقى االجتماعي الطباءاالسنان

/129اد

2000/10/12

6
7

12

العنوان
نوع النشاط
برج ابي حيدر -شارع سليم سالم بناية رقم 497
ثقافي
اقتصادي-اجتماعي الروشة طلعة اوتيل كارلتون-بنايةكجك وناصر
الدين-الطابق االول
اجتماعي-عائلي الظريف الجديدة شاع عفيف الطيبي-بناية خالد وبليق
البسطا الفوقا-شارع االوزاعي-ملك زين
ثقافي-اجتماعي
الصنائع-شارع مدام كوري – قرب الكونكورد-بناية
اجتماعي
شريف
شارع الكومودور ملك شاتيال
سياسي
اجتماعي  -عائلي ساقية الجنزير-شارع جورج زوين-بناية الحلبي-
الطابق االرضي
الظريف –شارع ماري عدي –مركز توفيق طبارة
اجتماعي
الحمرا – شارع مدام كوري – بناية الغانم – الطابق
اقتصادي
الرابع
اجتماعي  -عائلي الحمرا – بناية سينما اديسون
االشرفية حي مار نقوال -شارع بسترس – بناية
اقتصادي
عوده – الطابق السابع
االشرفية-شارع الغزالية-تجاهقربان-ملك-جمعية
اجتماعي
العجزة وااليتام
ميناء الحصن-جادة االفرنسيين-بناية غندور-الطابق
اقتصادي
الرابع
منطقة الصيفي-شارع نهر ابراهيم-ملك مستشفى
اجتماعي
القديس جاورجيوس
فردان –شارع النصولي -بناية لؤلؤة--فردان
اجتماعي-
اقتصادي
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اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية متخرجي جامعات التفيا في لبنان
الجمعية اللبنانية لتعزيز الرعاية الثقافية
جمعية تجار برج ابي حيدر ومتفرعاتها

رقم العلم والخبر
/131اد
/132اد
/133اد

تاريخه
2000/10/12
2000/10/12
2000/10/12

الرقم
16
17
18
19
20
21

مركز طب االطفال لمكافحة السرطان
جمعية التراث واالنماء
مركز الخيام لتاهيل ضحايا التعذيب

/138اد
/140اد
/143اد

2000/10/12
2000/10/12
2000/10/12

22
23
24
25
26

/152اد
/154اد
/156اد
/158اد
/162اد

2000/10/14
2000/10/14
2000/11/12
2000/11/14
2000/11/20

العنوان
نوع النشاط
الجميزة -شارع االرز -ملك كنفاني -الطابق السادس
ثقافي
شارع كليمنصو -بناية مكتبي -لدى المفكرة الثقافية
ثقافي
برج ابي حيدر -جسر سليم سالم -بناية بيروت
اقتصادي
الكبرى -الطابق االول
المتحف/669/كورنيش النهر -الطابق الثالث
طبي
ثقافي -اجتماعي الحمراء بناية دومتكس ش0م0ل0
اجتماعي -احصائي كورنيش المزرعة -ملك هيفاء سرحان -الطابق
الثالث
االشرفية -شارع رميل -ملك خليل ابو ناضر
اجتماعي
فردان -عين التينة – بناية عازار -الطابق السادس
علمي -ثقافي
االشرفية -جادة شارل مالك
اجتماعي
االشرفية -شارع الناصرة -ملك المدرسة
اجتماعي
زاروب الشويري -متفرع من شارع الماما
ثقافي

بيت االطفال والعجزة
الجمعية اللبنانية لكليةالجراحين االميركيين
مؤسسة عوده
رابطة قدامى مدرسة سيدة الناصرة في بيروت
الجمعية العلمية لتنمية المعلوماتية واالتصاالت
The scientific association for I c T
development
جمعية مساعدة العجوز اللبناني الخيرية
ممثل الجمعية:
تعديل رقم  654تاريخ 2008/5/27
رابطة الكنائس االنجيلية فى الشرق االوسط

/165اد

2000/11/21

اجتماعي

المنصورية -مفرق بنك بيروت -ملك لينا وابراهيم
سالمه -قضاء المتن

/167اد

2000/11/27

اجتماعى

29

جمعية بيروت للمساعدات االجتماعية

/170اد

2000/11/28

اجتماعي

30

جمعية االخوة للعمل الثقافى االجتماعى

/171اد

2000/11/29

اجتماعى

31
32
33

رابطة قدامى مدرسة الفرير -القلب االقدس
جمعية البصريات العلمية
الجمعية الثقافية لالرشاد واالنماءاالجتماعى

/181اد
/177اد
/3اد

2000/12/21
2000/12/20
2001/1/2

اجتماعي
اجتماعى
اجتماعى

34

الجمعية الجغرافية اللبنانية

/4اد

2001/1/4

ثقافي

راس بيروت -شارع ارتوا -كلية الالهوت للشرق
االدنى
مار الياس -طلعة شحاده شارع الشيخ عباس -مركز
انيس زكريا النصوليا
البسطة – شارع المحمصانى -ملك كامل خانى
الطابق االرضى
الجميزة -شارع غورو
زقاق البالط -بناية المكحل
برج ابى حيدر -شارع البارودى -بناية برج بيروت-
ملك قرانوح ونابلسي -طابق اول
شارع المزرعة -كلية االداب والعلوم االنسانية-

27
28
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35
36

جمعية افاق الخير
جمعية الموظفين الدوليين السابقين

/6اد
/8اد

2001/1/9
2001/1/11

اجتماعى
اجتماعي

37

تجمع الهيئات من اجل حقوق الطفل فى لبنان

/9اد

2001/1/12

اجتماعى

الفرع االول
الحمرا -شارع الكويت -ملك النجار
الحمراء -شارع عبد العزيز -قرب البنك البريطاني-
بناية المباني -الطابق السادس
الفرنسيسكان -مركز الجمعية اللبنانية لحقوق االنسان
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الرقم
38
39

اسم الجمعية/المؤسسة
مؤسسة متحف ابراهيم سرسق
تجمع المهنيين والتقنيين فى لبنان

رقم العلم والخبر
/13اد
/12اد

تاريخه
2001/1/25
2001/1/25

نوع النشاط
ثقافى
اقتصادى

40
41

جمعية ال خياط فى كافة المناطق اللبنانية
الجمعية اللبنانية للترميز بالخطوط

/19اد
/20اد

2001/1/29
2001/1/29

اجتماعى
اقتصادى

42

جمعية الغنى الخيرية

/21اد

2001/1/29

اجتماعى

43
44

تضامن المرأة العربية
رابطة ال خنافر االجتماعية

/22اد
/24اد

2001/2/1
2001/2/1

اجتماعى
اجتماعى

45
46

جمعية الصداقة اللبنانية -االسبانية
رابطة المهندسين المقيمين في لبنان خريجى
المدارس العليا للهندسة فى فرنسا
جمعية لبنان الوطن

/25اد
/27اد

2001/2/5
2001/2/6

اجتماعى -ثقافى
اجتماعى

/28اد

2001/2/7

ثقافى -اجتماعى

48

الرابطة اللبنانية لتعزيز الرضاعةالطبيعية
LABA
امنية OUMNIAتحقيق حلم الطفل المريض
جمعية ردابارنن -رعايةاالطفال
السويدية Radda Barnen Swedish
save the children
التجمع الثقافى االجتماعى االهلي

/32اد

2001/2/21

صحى

/34اد
/41اد

2001/2/22
2001/3/2

اجتماعى
اجتماعى

االشرفية -الجعيتاوى -شارع جنينة اليسوعية -بناية
موسى جعفر -طابق ارضى
الطريق الجديدة -شارع البستانى -ملك جوجو
وخاطر
االشرفية –ملك فريدريك حكيم
الحمراء -شارع الصيداني -سنتر بالزا

/49اد

2001/3/15

ثقافى -اجتماعى

بيروت -المزرعة -شارع زريق -بناية تمساح وفايد-
الطابق الرابع

52
53

حزب االتحاد الوطنى
جمعية ال الطويل

/55اد
/57اد

2001/3/28
2001/14/18

تعديل
اجتماعى

54
55

جمعية الثقافة للجميع
رابطة التأهيل الخيرية

/67اد
/68اد

2001/5/10
2001/5/14

اجتماعى -ثقافى
اجتماعى

47

49
50
51

العنوان
شارع الفرد نقاش -بناية الفرا
شارع مونو –بناية تابت -مكتب المهندس كابي الكك-
الطابق االول
شارع الحمراء -ملك الفرساى
الصنائع -شارع جوستينيان -ملك غرفة التجارة
والصناعة والزراعة
برج ابى حيدر -جسر سليم سالم -ملك شهال الخطيب
وسامى ابو سعد
شارع مدام كورى -بناية المعلولي
الظريف -شارع رشيد نخله -بناية القزوينى -منزل
االستاذ على خنافر
بيروت
طريق الشام -قرب المتحف -المركز الثقافى الفرنسى

بيروت -شارع عبد المولى الشعار -ملك صانع
وميقاتى
بيروت -شارع نانسى -ملك حموى
بيروت -الرملة البيضاء -ملك اسكندراني
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56
57

جمعية انماءالموسيقى المرتجلة الحرة فى لبنان
رابطة ال الصيداني الخيرية فى بيروت

/69اد
/71اد

2001/5/14
2001/5/15

ثقافى
اجتماعى

58

جمعية الشعلة

/656اد

1949/7/8

اجتماعى

بيروت -االشرفية -تصوينة التويني -حي مار نقوال
بيروت -شارع االستقالل -سنتر الالذقى -مكتب
السادة صيداني وشركاهم -الطابق الثانى
بيروت
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الرقم
59

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية االبداع الخيرية

رقم العلم والخبر
/80اد

تاريخه
2001/5/29

نوع النشاط
اجتماعى

60

رابطة شباب المصيطبة

/77اد

2001/5/24

ثقافى -اجتماعى

/125اد

2001/10/19

78

1964/1/28

/399اد

1971/8/26

بيروت -فردان -بناية التفتيش المركزي -الطابق
التاسع

/133اد

1991/7/16

بيروت

/224اد

1974/6/28
1996/5/22

61
62
63
64
65

مؤسسة انعام رعد الفكرية (-راجع تعديل
رقم/76اد
جمعية االسواق المالية -لبنان
(تعديل رقم /16اد تاريخ)2001/1/29
(تعديل رقم  1382تاريخ)2008/10/22
جمعية وكألالمعدات االنشائية والصناعية
والزراعية في لبنان(تعديل رقم/44اد
تاريخ)2001/3/12
الحزب الوطني(تعديل رقم/55اد
تاريخ)2001/3/28
جمعية النجدة الشعبية اللبنانية(تعديل رقم60
تاريخ)2001/5/4
لجنة المانونايت المركزية (راجع القرار
رقم/112اد تاريخ()2000/8/7ج0اجنبية)
اللقاء

مالي

العنوان
بيروت -السوديكو -ملك انطوان عاصى -بناء
رقم -8الطابق الرابع
بيروت -شارع ابو بكرالصديق -ملك عيتانى -الطابق
الثالث
بيروت االشرفية -شارع كميل اده -ملك نبيل كيروز
بيروت

اجتماعي

رقم
المرسوم8432
/83اد

بيروت  -كورنيش المزرعة -شارع جبل العرب-
بناية السعيد
بيروت -شارع ماري عدي -مركز توفيق طبارة

2001/5/29

ثقافي

68
69

مركز بيرو ت للدراسات والتوثيق
جمعية التنمية المستدامة(شروق)

/84اد
/89اد

2001/5/30
2001/5/21

ثقافى
اجتماعى -ثقافى

70

 جمعية خريجى الدراسات العليا فيالصحافة association des
francophone de
)journalisme(AFEJ
مجمع ديوان اهل القلم
ممثل الجمعية:د0محمد عماد جعفر االمين

/91اد

2001/5/21

ثقافى -اجتماعى

راس بيروت -الصنوبرة -شارع العيتانى -بناية
الدباغ -الطابق االول
بيروت شارع اللبان -ملك ابراهيم شهاب
بيروت -كورنيش المزرعة -منطقة المصيطبة
العقارية -ملك اديب الخشن
بيروت -شارع عبد الوهاب االنكليزى -ملك مسرة-
مكتب د0انطوان مسرة

/94اد

2001/6/2

ثقافى

66
67

71

بيروت -كورنيش المزرعة -بناية الحسن سنتر-
الطابق -3بلوك ب
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72
73

تجمع الفرنسيين من اجل
المستقبل rassemblement des
francais pr l’avenir
جمعية مروج المحبة الخيرية

/99اد

2001/6/7

اجتماعى

بيروت -الصيفى -شارع نهر ابراهيم -بناية مركز
تيكيان-ملك تيكيان

/115اد

2001/6/20

اجتماعي

بيروت -االشرفية -كرم الزيتون -شارع الغابي-
ملك يوسف نمير
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الرقم
74

اسم الجمعية/المؤسسة
الرابطة الثقافية واالنسانية الكردية اللبنانية
(ممثل الجمعية:السيد علي عبدو هورو)
مؤسسة الشهيد الخيرية االجتماعية(ممثل
الجمعية:السيد علي حبيب)
الجمعية الخيرية لمساعدة الفقراء وااليتام
تعديل رقم  541تاريخ 2009/4/21
ممثل الجمعية:
المنظمة العربية للصحة والبيئة المدرسية(ممثل
الجمعية:د0لينه حمدي الزعيم)
الجمعة العربية للمعلوماتية

79

رابطة خريجي معهد الحكمة العالي لتدريس
الحقوق في معهد الحكمة(ممثل
الجمعية:د0انطوان رشيد عقيقي)
الجمعية اللبنانية للتنمية(ممثل الجمعية:االنسة
دانيا محمد امين الرفاعي)
جمعية اضطراب النقص في التركيز وكثرة
الحركة االجتماعية االنسانية(ممثل
الجمعية:السيدة فالديمير يازجي) ADHD
Association
كلنا مسؤول(ممثل الجمعية:السيد ماهر يوسف
سلوم)
اللقاء الثقافي اللبناني(ممثل الجمعبة:د0فادي
جوزف مغيزل)
الجمعية اللبنانية االلمانية لالعمال(ممثل
الجمعية:السيد جورج يوسف اصاف)
جمعية الدعم االجتماعي وتنمية النشاطات
الثقافية -اصداق(ممثل الجمعية:السيد سليم
الشعار)

75
76
77
78

80
81

82
83
84
85

رقم العلم والخبر
/113اد

تاريخه
1999/9/23

نوع النشاط
ثقافي

/37اد

1988/2/3

اجتماعي

العنوان
بيروت -وطى المصيطبة -شارع ابو شهال -تجاه
االمن العام -بناية سعد وسعود -الطابق الثاني
في مسجد الرسول االعظم"ص"قرب طريق المطار

/27اد

1987/3/4

اجتماعي

بيروت

رقم القرار /175اد

2001/8/17

صحي -بيئي

/117اد

2001/6/23

ثقافي -تر بوي

/163اد

2001/7/22

ثقافي -اجتماعي

شارع اللبابيدي -منطقة الظريف -بناية روز
غاردن -مقر جمعية  -بيروت
بيروت -المصيطبة -شارع مار الياس -بناية الكوى-
الطابق الخامس
بيروت -االشرفية -شارع الحكمة -ملك مطرانية
بيروت المارونية

/168اد

2001/7/26

صحي -بيئي

/126اد

2001/6/28

اجتماعي -صحي

/127اد

2001/6/28

اعالمي

/142اد

2001/7/12

ثقافي -اعالمي

/135اد

2001/7/11

اقتصادي

/152اد

2001/7/17

ثقافي

منطقة المتحف -شارع اوتيل ديو -بناية سنتر
المتحف -الطابق الثاني
شارع معماري -ملك جميل ابراهيم

بيروت -شارع مار الياس -مفرق دبغي -بناية
سمور -ملك نجيب كركي -ط0اول
بيروت -االشرفية -التباريس -شارع الصيفي -ملك
سنا
بيروت – شارع فينوس -ملك حاطوم -ط0اول
بيروت -المزرعة -منطقة النويري -شارع
االوزاعي -بناية الشعار
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية
86
87
88

الجمعية الخيرية للتعليم الثانوي لاليتام(ممثل
الجمعية:السيدة ناجية نجيب االعور)
رابطة خريجي المعهد العالي لالعمال (ممثل
الجمعية:االنسة مرلين جوزيف الجر)
لجنة تجار ومستوردي االلبسة الشعبية(ممثل
الجمعية:السيد يوسف عبداالمير صبرا)

/150اد

2001/7/17

اجتماعي

/149اد

2001/7/16

تربوي

بيروت -وطى المصيطبة -جبل العرب -بناية حمود-
ط 0ارضي
بيروت -شارع كليمنصو -مقر المعهد العاليلالعمال

/120اد

2001/6/25

اقتصادي

بيروت -شارع عفيف الطيبي -بناية الجهاد -ط0
ارضي
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
89
90
91
92
93
94

اسم الجمعية/المؤسسة
مجلس رجال االعمال اللبناني الهندي(ممثل
الجمعية:السيد محمد علي سعد)
الؤسسة الوطنية للتراث(تعديل رقم/125اد
تاريخ)2001/6/28
جمعية سيدرز للعناية(تعديل رقم /170اد
تاريخ)2001/8/1
جمعية اصحاب الكساء الخيرية(تعديل رقم
/140اد تاريخ)2001/7/12
رابطة خريجي الثانوية االنجيلية الوطنية(ممثل
الجمعية:السيد طارق منيب بكار)
رابطة ال رعد في لبنان(ممثل الجمعية :د0
قاصف محمد رعد)

95

جمعيةال محيو(ممثل الجمعية:د 0اسامة محمد
علي محيو)
المنتدى الحصري اللبناني(ممثل الجمعية:السيد
محمد يوسف فوار)
المؤسسة اللبنانية للمحافظة على سراي االمراء
الشهابيين في حاصبيا (ممثل الجمعية:االمير زياد
االمير سعيد شهاب)
اتحاد الكتاب اللبناني(تعديل رقم/179اد
تاريخ)2001/8/24
المركز العربي لالبحاث النفسية والتحليلية(ممثل
الجمعية:د0عادل سليم حب هللا -المعروف بعدنان
سليم حب هللا)

100

جمعية ال حمود(تعديل رقم/189اد
تاريخ)2001/9/28

96
97
98
99

رقم العلم والخبر
/122اد

تاريخه
2001/6/27

نوع النشاط
اقتصادي

العنوان
بيروت

/127اد

1996/9/20

ثقافي

بيروت مقر وزارة الثقافة

/16اد

1998/2/4

اجتماعي -بيئي

/178اد

1980/10/8

اجتماعي

/119اد

2001/6/25

اجتماعي

/171اد

2001/8/2

اجتماعي

راس بيروت -شارع عبد العال -تجاه وزارة
االقتصاد والتجارة
بيروت -شارع المال-ملك البوتاري -منزاللسيد رأفت
رعد -ط 0خامس

/156اد

2001/7/18

اجتماعي

بيروت -شارع كراكاس -ملك اللبان -ط0ثالث

/176اد

2001/8/20

بيئي

/180اد

2001/8/24

ثقافي

بيروت -فردان -شارع بشير القصار( -جمعية
المقاصد الخيرية االسالمية)
بيروت -شارع مي زيادة -ملك عطاهلل -منزل االميرة
كارال شهاب

/402اد

1968/8/20

ثقافي

بيروت

/191اد

2001/10/2

ثقافي

بيروت -شارع فردان -سنتر عساف -ط0ثاني

/115اد

1971/3/6
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

اسم الجمعية/المؤسسة
مؤسسة جوزف مغيزل(تعديل
رقم/187ادتاريخ)2001/9/18
االتحاد الوطني للجمعيات االهلية المتعاقدة مع
وزارة الشؤون االجتماعية(ممثل الجمعية:السيد
توفيق عزيز عسيران)
مؤسسة قسطنطين زريق الثقافية(ممثل
الجمعية:د0فادي جوزف مغيزل)
جمعية المبرات الخيرية(ممثل الجمعية:عبد هللا
الزين) تعديل رقم/87ادتاريخ-1991/5/24
منفعة عامة:مرسوم رقم1992/ 2879
جمعية انعاش القرية(ممثل الجمعية:السيدة افلين
جبران بسترس)
جمعية راهبات المحبة
الجمعية المسيحية للشابات
جمعية االصالح والرعاية االجتماعية(تعديل
رقم/9اد تاريخ)1996/1/20
مؤسسات الرعاية االجتماعية في لبنان -دار
االيتام االسالمية
جمعية بيت االرزة(تعديل رقم /64ادتاريخ
)1999/5/24
جمعية العمل االجتماعي

رقم العلم والخبر
/7اد

تاريخه
1996/1/17

نوع النشاط
ثقافي

العنوان
بيروت

/185اد

2001/9/6

اجتماعي

بيروت -وطى المصيطبة -شارع البستاني -خلف
ملعب الصفا -بناية الزهيري -ط0ثالث

/25اد

2002/2/27

ثقافي

/126اد

1978/7/28

شارع البصرة -متفرع من جان دارك -بناية
قرطاس -ملك المرحوم قسطنطين زريق -ط0ثالث
بيروت

2481

1952/7/27

اجتماعي

بيروت

1905
/290اد

1948/6/28
1970/2/28

اجتماعي
اجتماعي

بيروت -االشرفية -السيوفي
بيروت
بيروت

منفعة عامة
مرسوم رقم2086
مرسوم رقم5573
/431اد

1979/6/15

اجتماعي(معوقين)

بيروت

1929/9/4
1961/7/21

اجتماعي

بيروت

1954/3/3

اجتماعي

بيروت

1956/3/10

اجتماعي

بيروت

62/5/16

اجتماعي

بيروت

1047
111
منفعة عامة(مرسوم
رقم)79/1982
387
جمعية الشابات المسلمات(تعديل
112
منفعة عامة(مرسوم
رقم634تاريخ)1970/7/28
رقم)61/5854
/494اد
 113كريش سان فانسان(ممثل الجمعية :االخت ماري
مدلين خليل غنطوس)
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية
 114الكشاف المسلم(ممثل الجمعية:احمد صالح الدين
الرفاعي)

322

1921/6/29

اجتماعي(خاص
الكشاف)

بيروت -مقر جمعية المقاصد الخيرية االسالمية
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
115
116

117

118
119
120
121
122
123
124
125
126

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية راهبات القديسة تريزيا الطفل
يسوعالمارونيات (-ممثلة الجمعية:االم جوزف
حنا-الياس حبيب عبيد)
مؤسسات االمام الصدر
(تعديل رقم/52اد تاريخ-1985/6/1تعديل
رقم/56اد تاريخ-1990/5/10منفعة
عامة:مرسوم رقم)88/5376
الجمعية اللبنانية لرعاية المعاقين(تعديل رقم/2اد
تاريخ-89/1/9و رقم/169اد
تاريخ92/7/7ورقم/139اد تاريخ -97/11/1
منفعة عامة:مرسوم رقم88/4
الجمعية العاملية لرعاية اليتيم في بيروت(ممثل
الجمعية:د0حسن كامل زين الدين)
على بعد امتار(ممثل الجمعية:السيد فادي مخايل
بني تورك)
الهيئة الوطنية الصحية االجتماعية(ممثل
الجمعية:السيدة عزيزة رعد)
جمعية المدور االجتماعية(ممثل الجمعية:السيد
احمد محمود دعيبس)
حركة التجدد الديمقراطي(ممثل الجمعية:االستاذ
كميل انطوان زيادة)
الرابطة الخيريةاالجتماعية -رخاء(تعديل
رقم/199اد تاريخ)2001/10/16
تعديل رقم/117اد تاريخ2003/8/12
جمعية العناية بالمسن واليتيم(ممثل
الجمعية:السيدة مها محمود ابو غيدا)
جمعية ال حاسبيني(ممثل الجمعية:المحامي
سهيل ابراهيم حاسبيني)
الغد المشرق(ممثل الجمعية:السيد ادريس علي

رقم العلم والخبر
/158اد

تاريخه
1980/8/23

نوع النشاط
اجتماعي

العنوان
بيروت -مستشفى،مستوصف مار الياس-زقاق
البالط -شارع فرنسا

/19اد

1984/2/2

/92اد

1984/11/16

اجتماعي
(مؤسسات-مدارس-
مستشفيات-مصنع
ادوية)
اجتماعي

بيروت

بيروت

/424اد

1992/12/4

اجتماعي

بيروت

/195اد

2001/10/15

اجتماعي

بيروت

/203اد

2001/10/17

صحي

/201اد

2001/10/16

اجتماعي

قرار رقم/202:اد

2001/10/16

سياسي

/125اد

1989/11/4

اجتماعي
(امومةوطفولة)

بيروت -شارع عبد العزيز -بناية بعلبكي-عيادة
د0اسماعيل سكرية-ط0رابع
بيروت-المدور -الكرنتينا -شارع الرهبان -ملك
د0محمود المحمود
بيروت -االشرفية -شارع سرسق -بناية الزغزغي-
ط0ثاني
بيروت -شارع الجاحظ -ملك العرب -مكتبد0محمد
بالل العرب

/219اد

2001/11/6

اجتماعي

بيروت -شارع زريق -ملك راغدة حاطوم زهنان

/218اد

2001/10/31

اجتماعي

/210اد

2001/10/29

اجتماعي

بيروت -عين المريسة-شارع ارسالن سنو -ملك
حاسبيني-ط0ارضي
بيروت -شارع السادات-بناية بدر شاتيال -ملك
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

127
128

الصالح)
جمعية السيدة زينب الخيرية(ممثل
الجمعية:االنسة زينب محمد عيسى)
تعديل رقم  1733تاريخ 2008/11/24
الجمعية اللبنانية لعلم االجتماع

/152اد

1988/6/20

/455اد

1992/12/21

اجتماعي

ادريس الصالح
بيروت -مينا الحصن -عقار رقم  684منطقة
كليمنصو -شارع جوستينيان -ملك ميشال ضومط-
الطابق االرضي
بيروت
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
129
130
131
132
133
134
135

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية منتدى الفكر
التقدمي(ممثاللجمعية:المحامي دريد محمد ياغي)
جمعية النادي الخاص لرياضة المعاقين
والمتخلفين عقليا
دار يم(ممثل الجمعية:السيد انطوان كبلاير
برباري)
جمعية سبيل(ممثل الجمعية:السيد انطوان ميشيل
بوالد)
لجنة الصباح الوطنية
الجمعية اللبنانية للثقافة واالرشاد(ممثل
الجمعية:السيد حسان علي غصين)
الهيئة الوطنية للطفل اللبناني

 136جمعية الفالح للثقافة والفنون(ممثل الجمعية:السيد
سبع مخايل الفالح)
 137الجمعية العلمية للتنمية (ممثل الجمعية :د.محمد
منير علي مصطفى سعد الدين)

 138الجمعية اللبنانية للباطون(ممثل الجمعية:السيد
خالد وليد عوض)
 139رابطة خريجي تشارترد سورفيورز في لبنان
Lebanese Association of
(chartered surveyorsممثل
الجمعية:السيد جوزف سبيرو بساروال)
 140الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة(ممثل
الجمعية االنسة برجيت جيلبر شلبيان)

رقم العلم والخبر
/97اد

تاريخه
1994/2/17

نوع النشاط
ثقافي

العنوان
بيروت -المصيطبة -شارع الضناوي -ملك جنبالط

490

1990/10/10

/94اد

1999/8/4

رياضي
(خاص بالمعوقين)
ثقافي

بيروت

/2اد

1999/1/8

ثقافي

/299اد

1986/12/10

ثقافي

/17اد

1996/1/20

/12اد

1993/1/13

بيروت -االشرفية -شارع السيدة -ملك الطقشي
بيروت -راس النبع  -شارع محمد الحوت – بناية
السردوك (الناعورة) -الطابق االول
بيروت -شارع التلفزيون -تلة الخياط -مكتب
المهندس الصباح

/231اد

2001/11/17

ثقافي

بناية الكردينيا -شارع تدمر -كركول الدروز -بيروت
 لبنانبيروت -كورنيش المزرعة -ملك فالح – ط0ثاني

/234اد
سحب القرار
بموجب
قرار /155اد

2001/11/27

ثقافي

بيروت -كورنيش المزرعة -ملك الصباح

2005/8/10

/244اد

2001/12/21

/237اد

2001/12/10

ثقافي(تخصص
بعلم الباطون)
اجتماعي

بيروت -الصنائع -شارع جورج عاصي -بناية
خليفة -ط 0سفلي
بيروت -فردان -شارع دونان

/4اد

2002/1/18

اجتماعي

بيروت -طريق الشام -ملك بسول
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية
هيئة االغاثة االسالمية العالمية
141
International Islamic relief
(organizationممثل الجمعية في لبنان:علي
عبد هللا علي الجريس)
الجمعية اللبنانية لالعمال االجتماعية
142
والثقافية(ممثل الجمعية:السيد حسن حسين
درويش)
 143جمعية االشرفية االجتماعية(ممثل الجمعية:السيد
يوسف توفيق هيكل)

/3اد

2002/1/3

اجتماعي

مركزها:السعودية -لها فرع في لبنان مركزه بيروت

/253اد

2001/12/27

اجتماعي

بيروت -خندق الغميق -شارع ابراهيم االحدب -ملك
عبد هللا صالح

/252اد

2001/12/27

اجتماعي

بيروت -االشرفية -كرم الزيتون -شارع الغابة -مقابل
محطة محروقات جان قسطنطين -ملك جورج نصار

Ministry Of Social Affairs, Badaro, Beirut – Lebanon T: +961611260 Fax: +961611245 www.socialaffairs.gov.lb

الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
144
145

146
147
148

اسم الجمعية/المؤسسة
تجمع راس بيروت االجتماعي (ممثل
الجمعية:كمال عبد الرحمن غالييني)
الجمعية المسيحية االرثوذكسية الدولية العمال
الخير االنسانية (اي0او0سي0سي)(ممثل
الجمعية في لبنان :السيد جورج الياس يوسف
انطون)
جمعية الخريجين التقدميين (ممثل الجمعية:السيد
سمير سامي الحلبي)
مؤسسة ريم الخيرية (ممثل الجمعية:السيد
سعدون تنال حماده)
جمعية الزورق (ممثل الجمعية:جبرائيل دبانة)

رقم العلم والخبر
/249اد

تاريخه
2001/12/27

نوع النشاط
اجتماعي

العنوان
رأس بيروت -شارع جرداق – ملك غالييني

قرار رقم/248اد

2001/12/27

اجتماعي

بيروت -االشرفية -شارع اديب اسحق -بناية
بردويل -ط 0سابع

/246اد

2001/12/26

اجتماعي -ثقافي

بيروت -وطى المصيطبة -ملك وليد جنبالط

/245اد

2001/12/24

اجتماعي

/21اد

1992/2/3

اجتماعي(معوقين)

/533اد

1967/11/27

اجتماعي(معوقين)

بيروت -الرملة البيضاء -شارع نزار قباني -بناية
الهادي -ملك الدبس
بيروت -شارع المتحف -قرب االدارة المركزية
للجامعة اللبنانية -ملك مطرانية الروم الكاثوليك
بيروت

976

1948/4/8

/508اد

1994/8/18

1986/6/30

اجتماعي(معوقين-
مشردين -حضانة)
اجتماعي(تأهيل
االوالد الذين
يواجهون صعوبات
في تحصيل
المعرفة)
اجتماعي(معوقين)

149

الجمعية اللبنانية لرعاية االوالد المتخلفين
عقليا(ممثل الجمعية:السيد سامي سعيد حمود)
جمعية حماية االطفال اللبنانيين(ممثل
الجمعية:السيد سميه عقل)
الجمعية اللبنانية للتأهيل والتنمية(ممثل
الجمعية:د0هدى احمد منير الحسيني)

152

مؤسسات د0محمد خالد االجتماعية(ممثل
الجمعية:المجلس الشرعي االسالمي االعلى)

قرار رقم 174
مرسوم55/18

153

الجمعية االنجيلية اللبنانية
(ممثل الجمعية:القس لوسيان عقاد)
تعديل رقم 67تاريخ 2008/1/16
الرابطة اللبنانية لتعزيز الرضاعةالطبيعية
LABA

/333اد

1967/7/22

/32اد

2001/2/21

150
151

154

بيروت
بيروت -الظريف -ملك توفيق طبارة

بيروت -االوزاعي
بيروت -شارع رشيد نخله

اجتماعي
(مشردين -مصابين
بعاهات)
الطريق الجديدة -شارع البستانى -ملك جوجو
صحى
وخاطر
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية
 155مؤسسة االب اندفيك لالصماء والبكم(ممثل
الجمعية:السيد ارتور بالنت)
 156جمعية مركز القديس لوقا للمتخلفين عقليا(ممثل
الجمعية:السيد جورج سليمان عويضه

مرسوم10680

1962/9/25

اجتماعي

بيروت

/407اد

1920/5/19

اجتماعي

راس بيروت -شارع الصيداني -ملك بخعازي
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
157

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية الحركة النسائية للتوعية االجتماعية(ممثل
الجمعية:السيدة سعادمحمود بجسون سلوم)
جمعية حماية حقوق االنسان في بيروت
والمناطق
الجمعية الخيرية لمساعدة العميان
رابطة قدامى مدرسة القديس منصور(ممثل
الجمعية:السيد هاني رفيق سلطان)
الجمعية اللبنانية -الهولندية لرجال االعمال(ممثل
الجمعية:السيد محمد خالد محي الدين سنو)

162

التنمية والتطوير االجتماعي(ممثل
الجمعية:السيدة لودي ابراهيم مسعود)
هيئة االغاثة االسالمية العالمية(المركز االساسي
في المملكة العربية السعودية)
الجمعية المسيحية االرثوذكسية الدولية العمال
الخير االنسانية (أي او سي سي)(المركز
االساسي:والية ميريالند االميركية
في)Baltimore
جمعية االبداع الخيرية

158
159
160
161

163
164

165

اتحاد المستشفيات العربية(ممثل
166
الجمعية:د0فوزي عضيمي)
 167اتحاد الناطقين باللغة االنكليزية English
(Speaking Union- ESUممثل
الجمعية:االستاذ عثمان احمد عرقجي)
 168جذور(ممثل الجمعية:السيد فادي فايز ابي عالم)
169

جمعية التأهيل العلمي(ممثل الجمعية:االستاذة
امال حنا طوق)

نوع النشاط
اجتماعي

العنوان
بيروت

رقم العلم والخبر
/61اد

تاريخه
1978/4/26

اجتماعي

طريق الجديدة -بناية فايز قدورة -ط0سادس

/8اد

2002/1/18

اجتماعي
اجتماعي -تربوي

بيروت
بيروت -شارع كليمنصو -جمعية راهبات المحبة

/14اد

2002/2/7

اقتصادي

االشرفية -جادة شارل مالك -مبنى برج
ABN AMRO

/41اد

1999/4/6

اجتماعي

قرار رقم34
مجلس الوزراء
قرار رقم27
مجلس الوزراء

2001/11/18

االشرفية -منطقة مار نقوال -شارع عبرين -ملك
عازار
فرع في لبنان مركزه:بيروت
فرع لبنان مركزه:بيروت -االشرفية -شارع اديب
اسحق -بناية بردويل -ط0سابع

2001/11/18

/80اد

2001/5/29

اجتماعي

قرار رقم/36اد

2002/3/30

صحي

بيروت -السوديكو -ملك انطوان عاصي -بناء رقم-8
ط 0رابع
شارع المتحف -مقر نقابة المستشفيات في لبنان

/33اد

2002/3/20

اجتماعي

شارع كليمنصو -ملك عسيلي

/31اد

2002/3/14

ثقافي

/20اد

2002/2/19

ثقافي -اجتماعي

االشرفية -شارع مستشفى الروم -بناية الياس
الشدراوي
فردان -شراع رشيد كرامي -بناية روز -ط0سابع
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية
 170دار المعرفة (ممثل الجمعية:السيد نزار توفيق
قاسم)
الجمعية اللبنانية لمنتجي الباطون الجاهز
171
لالستعمال(ممثل الجمعية:السيد مصطفى محمد
بكري صقر)
 172اتحاد عائالت الغريب في لبنان والمهجر(ممثل
الجمعية:السيد كمال اسبر الغريب)

/43اد

2002/4/9

اجتماعي

المصيطبة -شارع ماري عدي -ملك طبارة

/27اد

2002/3/1

اقتصادي

الروشة -شارع استراليا -مكتب المحامي فادي جمال
الدين

/34اد

2002/3/22

اجتماعي

بيروت -التباريس -دار جريدة الشمس المصورة-
ملك دقدوق
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
173
174
175
176

اسم الجمعية/المؤسسة
الجمعية الخيرية لنساء بيروت(ممثل
الجمعية:السيدة زهور محمود حنقير)
جمعية السبيل للتربية المختصة
ممثل الجمعية:د0غسان نسيم شيت ديراني
مركز االبحاث وتطوير العالج التطبيقي
(ادراك)
ممثل الجمعية :د 0ايلي جورج كرم
مركز التواصل االجتماعي
ممثل الجمعية:السيد رفيق انيس البلعة

المركز الثقافي اللبناني العربي
177
ممثل الجمعية:السيد محمد زكريا احمد عيتاني
 178حركة رواد النهضة اللبنانية (جمعية سياسية)
ممثل الجمعية:االستاذ فريدريك الياس هاشم
عمرانOMRAN -
179
180

مؤسسة القدس (جمعية اجنبية)
ممثل الجمعية:د0محمد نمر السماك

رقم العلم والخبر
/50اد

تاريخه
2002/4/24

نوع النشاط
اجتماعي

العنوان
كورنيش المزرعة -شارع زريق -ملك محمود ضافر

/56اد

2002/5/7

تعديل /209اد
للعلم والخبر
رقم /63اد
/77اد

2007/9/10
2002/5/14
2002/6/17

اجتماعي(معوقين-
احتياجات خاصة)
صحي
(الصحة النفسية
والعقلية)
ثقافي -اجتماعي

االشرفية -شارع ساسين -ملك ديراني -الطابق االول

/93اد

2002/7/29

اجتماعي

قرار رقم/91اد

2002/7/27

سياسي

/86اد

2002/7/18

بيئي

قرار رقم/83اد

2002/7/15

سياسي

االشرفية -شارع الغزلية -مبنى السوديكو -الطابق
13
شارع عفيف الطيبي -ملك محمد الغزاوي
المصيطبة -شارع المعلوف -ملك ورثة جورج
ابراهيم
طريق النهر -شارع البطريرك عريضة -ملك رحال
مكرزل
جادة سامي الصلح -بناية البينيد )(La Pinede
الطابق الرابع
شارع الحمراء -بناية ساروال -الطابق 11
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
181

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية التضامن الحياء بيروت
ممثل الجمعية:السيد عكيف مصطفى السبع
حزب الكتائب اللبنانية
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /81اد تاريخ 2002/7/11
تعديل رقم /563اد تاريخ 2006/11/28
تعديل رقم  376تاريخ2008/3/19
قدامى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
ممثل الجمعية:السيد سمير الياس رعد
الجمعية اللبنانية للصناعات الشمسية
ممثل الجمعية:السيد رضا ديب غدار
مجتمع المعلومات والتكنولوجيا في لبنان
The information and technology
society in Lebanon
ممثل الجمعية:النائب د 0غنوة عدنان جلول

186

الجمعية اللبنانية للنقاد التشكيليين
ممثل الجمعية:السيد سيزار الياس نمور
قطاع االعمال في المجتمع االهلي
ممثل الجمعية:د 0ماري كلود البر الحلو
مؤسسة حليم زعني
ممثل الجمعية:االنسة ماري روز نعيم زعني

182

183
184
185

187
188

رقم العلم والخبر
/82اد

تاريخه
2002/7/12

نوع النشاط
اجتماعي

العنوان
بيروت

2333

1949/4/18

سياسي

بيروت

/103اد

2002/8/9

اجتماعي

/100اد

2002/8/6

اقتصادي

/109اد

2002/8/19

ثقافي
(المعلوماتية)

(السوديكو) شارع مونو -ملك بيروتي -الطابق
الخامس
الروشة -شارع رفيق ارسالن -ملك محمد سميح
غدار
الصنائع -اريسكو سنتر -الطابق العاشر

/112اد

2002/9/2

/125اد

2002/9/20

ثقافي
(الفنون التشكيلية)
اجتماعي -اقتصادي

/123اد

2002/9/19

اجتماعي

االشرفية -ساحة التباريس -بناية سنا -مكتب د 0فادي
مغيزل
بناية غرفة التجارة والصناعة -مقر جمعية
الصناعيين اللبنانيين
شارع غورو -ملك زعني -الطابق الخامس
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

اسم الجمعية/المؤسسة
الرقم
 189حزب الهيئة الوطنية في لبنان(تسوية وضع)
المؤسسون:د0امين نصوح عريسي -د0عدنان
مهدي حيدر -صالح الدين محمد حمويه -النائب
عدنان عرقجي -عمر عبد الحميد البابا
تعديل رقم /534اد تاريخ 2006/11/2
190
191
192

193
194
195
196
197

منتدى التنمية اللبناني
ممثل الجمعية:السيد سليمان منقذ سليمان
جمعية المؤسسات المالية في لبنان
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /115اد تاريخ 2002/9/11
Lebanese Health Care
)Management Association (LHMA
(Nabil M Kronfol MD, DrPH
Founder and President of the
)Chapter
جمعية خريجي معهد العالج الفيزيائي في جامعة
القديس يوسف
ممثل الجمعية:السيدة نسرين نبيل عبد النور
مؤسسة تنمية الرواد
تعديل رقم/155اد تاريخ2002/11/14
ممثل الجمعية:
جمعية ال سيف في جميع المناطق اللبنانية
ممثل الجمعية:السيد انطوان سمعان سيف
جمعية اصدقاء سبيرز في لبنان
ممثل الجمعية:السيد باسم محمود الحوت
بحر لبنان-Sea - Liban mer--
Lebanon
ممثل الجمعية:السيد نجيب وليم صعب

رقم العلم والخبر
/121اد
(بدل عن العلم
والخبر المفقود)

تاريخه
2002/9/16

نوع النشاط
سياسي

العنوان
المصيطبة

/119اد

2002/9/14

اجتماعي

البربير -النويري -سنتر حماده -ملك د0نبيل الخراط

/320اد

1971/6/22

مالي(مصرفي)

بيروت

صحي

/157اد

2002/11/18

/72اد

1999/6/29

اجتماعي
(خاص خريجي
الجامعة)

طريق الشام -جامعة القديس يوسف -حرم العلوم
الطبية -معهد العالج الفيزيائي
شارع الحمرا -سنتر استرال -الطابق السابع

/148اد

2002/10/29

اجتماعي(عائلي)

/164اد

2002/12/3

اجتماعي

االشرفية -شارع الشحروري -ملك هدى الحاراتي-
منزل االستاذ انطوان سيف
عين المريسة -شارع ابن سينا -ملك الحوت

/163اد

2002/12/3

بيئي
(البيئة البحرية)

شارع اللبان -بناية طرزي
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية
198

جمعية التنمية االقتصادية لسيدات لبنان
ممثل الجمعية:السيدة غسانه باكير كوجو

/161اد

2002/11/28

اقتصادي
(تنمية اقتصادية)

منطقة فردان -بناية جعفر
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
199
200
201
202
203
204
205

206
207
208
209
210

اسم الجمعية/المؤسسة
التمكين
ممثل الجمعية:السيد خالد توفيق المهتار
رابطة الشبيبة االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد كمال حمزة
هيئة االسعاف الشعبي
ممثل الجمعية:السيد كمال خضر شاتيال
جمعية سيدات المحبة
ممثل الجمعية:السيدة روز حمصي(عقيلة السيد
الفرد كتانة)
الجمعية اللبنانية لحقوق االنسان
ممثل الجمعية:المحامي جوزف خليل مغيزل
مؤسسة الشهيد الخيرية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد علي حبيب حرقوص
تجمع الهيئات االهلية التطوعية في لبنان
Collectif des NGOs au Liban
Mod:451/AD
المنسق العام:السيد توفيق عسيران
جمعية عالم انسان بال حدود
ممثل الجمعية:السيد مراد فيليب الخوري
رابطة خريجي معهد الحكمة العالي لتدريس
الحقوق في جامعة الحكمة
ممثل الجمعية:السيد انطوان رشيد عقيقي
لو كلوب دي ترافل
ممثل الجمعية:السيد ماريو جوزيف سرادار
جمعية بيروت للتنمية االجتماعية
ممثل الجمعية:
رابطة الجيولوجيين اللبنانيين
ممثل الجمعية:السيد شريف بطرس واكيم

العنوان
االشرفية -ملك طعمه

رقم العلم والخبر
/159اد

تاريخه
2002/11/25

/126اد

1989/11/4

نوع النشاط
اجتماعي
(في الريف اللبناني)
اجتماعي

بيروت

/121اد

1981/12/5

اجتماعي

برج ابي حيدر -محلة المختار -بناية شاهين

339

1959/3/2

اجتماعي

بيروت

/292اد

1985/12/26

اجتماعي

بيروت

/37اد

1988/2/3

اجتماعي

في مسجد الرسول االعظم"ص" قرب طريق المطار

/451اد

1992/12/18

/138اد

1994/3/9

اجتماعي

/163اد

2001/3/22

قانوني -تشريعي

/124اد

2001/6/28

اجتماعي

بيروت

شارع سامي الصلح -ملك عبد المنعم يوسف -مكتب
مراد الخوري
االشرفية -شارع الحكمة -ملك مطرانية بيروت
المارونية
االشرفية -جادة شارل مالك -بناية حديفة

اجتماعي
/262اد

1975/11/12

بيئي

بيروت (مؤقتا في دار المهندس -نقابة المهندسين في
بيروت )
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
211

اسم الجمعية/المؤسسة
نافذة على البيئة
ممثل الجمعية:السيدة هيام عفيف كريدية
جمعية المحيط االخضر
ممثل الجمعية:السيد نشأت نسيب الحسنية
امواج البيئة
ممثل الجمعية:السيد عباس عبد اللطيف فواز
جمعية تشجيع حماية المناظر والمواقع الطبيعية
واالبنية القديمة في لبنان
ممثل الجمعية:السيدة ايفون الفرد سرسق زوجة
ريموند كوكران
االنماء االجتماعي والثقافي -انماء
ممثل الجمعية :السيدة زينه ميالد عكر
الخط االخضر
ممثل الجمعية:د 0مي سليم الجردي
التجمع اللبناني لحماية البيئة – بيروت
ممثل الجمعية:المهندس محمد حاج رفعت الحالب

218

جمعية حماية الطبيعة والموارد الطبيعية في لبنان
ممثل الجمعية:السيد علي عادل عسيران
الجمعية العلمية لالبحاث والتطوير لعلوم البيئة
ممثل الجمعية:السيد سمير رفيق الطرابلسي
جمعية ال قبيسي الثقافية االجتماعية
ممثل الجمعية:
تعديل رقم/35:اد تاريخ 2003/2/6
جامعة ال الكركي الخيرية في لبنان
ممثل الجمعية:
تعديل رقم/129:اد تاريخ 2002/9/24

212
213
214

215
216
217

219
220
221

رقم العلم والخبر
/144اد

تاريخه
1997/11/19

نوع النشاط
بيئي

/43اد

1996/4/4

بيئي

العنوان
بيروت -عين البيضاء -الحرش -شارع حسون ورد-
ملك درية مرتضى
الرملة البيضاء -ملك فواز

/97اد

1996/7/6

بيئي

الرملة البيضاء -شارع االونسكو -ملك عباس فواز

67

1965

بيئي
( ثقافة وتراث )

بيروت

/149اد

1997/12/1

بيئي

الروشة -شارع استراليا -بناية بحر الروشة

/102اد

1991/6/27

بيئي

راس بيروت -شارع بلس -قرب معهد غوته

/415اد

1992/10/28

بيئي

شارع ابن االثير -منطقة كورنيش المزرعة -ملك
خولي وحكيم

/6اد

1986/1/8

بيئي

بيروت

/192اد

1996/12/17

بيئي

/93اد

1995/5/20

اجتماعي-ثقافي
(عائلي)

شارع عين التينة -بناية بل فو -الطابق االرضي-
ملك سهى مسقاوي الحكيم
بيروت -المصيطبة -جسر سليم سالم -ماك قبيسي

872

1956/5/31

اجتماعي
(عائلي)
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الرقم
222
223
224
225

226
227
228
229
230
231
232
233

اسم الجمعية/المؤسسة
الجمعية اللبنانية ألختصاصيي االستثمارات
ممثل الجمعية:السيد جهاد جميل عيسى
جمعية شباب عائشة بكار
ممثل الجمعية:السيد احمد محمود مبارك
جمعية الجراحة الجلدية الشرق اوسطية
ممثل الجمعية:د 0بوليت جورج كرم
جمعية التخلص من الجذام(البرص) واالمراض
المنسية في لبنان
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /132اد تاريخ 2002/9/26
جمعية اصدقاء المعاقين
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /5اد تاريخ 2003/1/4
رابطة ال القرق العائلية
ممثل الجمعية:السيد زهير سليم القرق
جمعية نداء الطبيعة
ممثل الجمعية:السيد حسين وفيق حديب
الجمعية الخيرية الثقافية لالنماء الفكري
ممثل الجمعية:السيد حازم نجيب فارس
رابطة قدامى القلبين االقدسين -التباريس
ممثل الجمعية:السيدة اليسار داود ابو جوده
جمعية الباحثين في التاريخ الديني في لبنان
ممثل الجمعية:د 0جوليات شفيق الراسي
الجمعية اللبنانية للتكنولوجيا المالئمة
ممثل الجمعية:االنسة راغده حليم الحداد
تجمع رؤساء الشركات الشبانYPO -
ممثل الجمعية:السيد زياد انور الخليل

رقم العلم والخبر
/138اد

تاريخه
2002/10/10

نوع النشاط
ثقافي (مالي)

العنوان
الرملة البيضاء -بناية رويال هومز -الطابق الخامس

/137اد

2002/10/9

اجتماعي

/135اد

2002/9/26

صحي

شارع ابن الرشد -زاروب كنيعو -ملك العيتاني-
الطابق االرضي
االشرفية -شارع فسوح -بناية المر

/19اد

2000/2/21

صحي

بيروت

/60اد

1978/4/26

اجتماعي
(خاص بالمعوقين)

المصيطبة -شارع الضناوي -ملك الجمعية

/49اد

2003/3/7

/171اد

2002/12/23

اجتماعي
(عائلي)
بيئي

شارع الجزائر -ملك القرق

/8اد

2003/1/7

/9اد

2003/1/8

ثقافي
(انشاء مؤسسات
تربوية)
اجتماعي

التباريس -البيت المركزي لرهبانية القلبين االقدسين

/16اد

2003/1/16

ثقافي

االشرفية -مبنى المكتبة الشرقية -شارع مونو

/36اد

2003/2/10

ثقافي -بيئي

/41اد

2003/2/17

اقتصادي

الحمراء -شارع الحسين/اللبان -بناية فؤاد طرزي-
الطابق الثالث
شارع عبد العزيز -بناية يارد -الطابق الثالث

المزرعة -شارع زريق -ملك عباس ناصر
راس النبع -شارع عمر بن الخطاب -ملك توفيق
بربر

Ministry Of Social Affairs, Badaro, Beirut – Lebanon T: +961611260 Fax: +961611245 www.socialaffairs.gov.lb

الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
234
235
236

237
238
239

240

241

242

اسم الجمعية/المؤسسة
المؤسسة االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد شادي سعد الدين المصري
تعديل رقم /99اد تاريخ2003/6/27
جمعية ال الكوش وانسبائهم في لبنان
ممثل الجمعية:السيد عمر عارف الكوش
رابطة المحاربين القدامى في الجيش الفرنسي
المقيمين في لبنان
ممثل الجمعية:
تعديل رقم/10اد تاريخ 2003/1/9
هيئة انماء المنطقة الحدودية الجنوبية
ممثل الجمعية:
تعديل رقم/18اد تاريخ 2003/1/17
الجمعية اللبنانية االجتماعية
ممثل الجمعية:
تعديل رقم/56اد تاريخ 2003/4/3
الفريق العربي للحوار االسالمي -المسيحي
ممثل الجمعية:السيد عباس سليم الحلبي

جمعية الكتاب المقدس في سوريا ولبنان
ممثل الجمعية:
تعديل رقم/64اد تاريخ 1988/3/5
تعديل رقم /64اد تاريخ 2003/4/15
الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين -لوى
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /169اد تاريخ 1992/7/7
تعديل رقم /92اد تاريخ 1984/11/16
جمعية بني بيضون العائلية في بيروت

رقم العلم والخبر
/28اد

تاريخه
2003/1/30

نوع النشاط
اجتماعي

العنوان
الحمراء -شارع ليون -ملك الداعوق -الطابق االول

/30اد

2003/1/31

اجتماعي ( -عائلي)

شارع الجناح -ملك الكوش

/111اد

1995/7/8

اجتماعي

االشرفية -شارع المطران عطاهلل -ملك ابي فاضل

/173اد

1988/7/7

اجتماعي

المصيطبة -شارع االمم المتحدة -ملك نحولي

/812اد

1970/9/15

اجتماعي

بيروت -برج ابي حيدر -شارع مصطفى فروخ -ملك
عميرات

تعديل رقم /222اد
للعلم والخبر
رقم /58اد

2007/10/2

اجتماعي -ثقافي

العنوان الجديد :بيروت ـ بدارو ـ حرش الكفوري ـ
 17شارع العلم ـ بناية خياط ـ الطابق السابع.

2003/4/8

12/8 -4199

1950/9/9

ديني

/92اد

1984/11/16

اجتماعي

/71اد

2003/5/10

اجتماعي(عائلي)

الحمراء -شارع المكحول -ملك وليم ديب -الطابق
الثالث
سد البوشرية -ملك جمعية الكتاب المقدس -قضاء
المتن

الرمل الظريف -شارع البحتري -بناية ملكارت-
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243

ممثل الجمعية:السيد احمد سعيد بيضون
مجموعة االبحاث والتدريب للعمل التنموي
ممثل الجمعية:السيدة لينا بولس ابو حبيب

/68اد

2003/5/5

ثقافي -انمائي
(تنمية اجتماعية)

الطابق االول
محلة المتحف -بناية كريم سالمه -الطابقين الثاني
والثالث
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256

اسم الجمعية/المؤسسة
الهيئة الجامعية لالنماء والتربية
ممثل الجمعية:د 0نزيه عدنان الخياط
جمعية اصدقاء العائلة الخيرية
ممثل الجمعية:االنسة سناء عون
تعديل رقم /195اد تاريخ 2005/9/30
الجمعية الخيرية لالرمن الكاثوليك
ممثل الجمعية:السيد باسيل يوسف مكرديج
تعديل رقم  2/3760تاريخ 2001/4/27
هبات
ممثل الجمعية:السيدة مهى شفيق العود
رابطة خريجي جامعة كونكورديا الكندية
ممثل الجمعية:االنسة جهان عادل مرعي
رابطة وحدة بيروت
ممثل الجمعية:السيد انور حبيب حرب
الساحة
ممثل الجمعية:السيدة دونا رياض جعلوك
مؤسسة الخليل االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد فريد محمد الخليل
الجمعية العلمية للصحة التكاملية والطب البديل
(تكامل)
ممثل الجمعية:
انوار المحبة
ممثل الجمعية:السيد بهيج سليم ابو مراد
جمعية االصالة والتجدد االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد محمود عثمان علوان
ملتقانا
ممثل الجمعية :اآلنسة ناتالي انطون الريس
الجمعية اللبنانية للثقافة والعمل اإلجتماعي
ممثل الجمعية :السيّدة ابتسام حسين ناصر

رقم العلم والخبر
/62اد

تاريخه
2003/4/15

نوع النشاط
ثقافي -انمائي

العنوان
الحمراء -اللبان -طلعة الشيخ موسى -بناية العيتاني

/76اد

1995/4/29

اجتماعي

سن الفيل -شارع االنجيلية -ملك جورج حداد

1121

1963

اجتماعي

بيروت

/84اد

2003/5/29

اجتماعي

شارع عثمان بن عفان -ملك كلش

/81اد

2003/5/27

ثقافي -اجتماعي

/80اد

2003/5/23

اجتماعي

/79اد

2003/5/22

ثقافي

/87اد

2003/6/6

اجتماعي

االشرفية -شارع الزهراني -بناية سعاده -الطابق
الثاني
الطريق الجديدة -شارع الحوري -بناية اسكندراني-
الطابق االرضي
الكوال -بناية االنصار -ملك نجاح واكيم -الطابق
الرابع
شارع المقدسي -بناية انور الخليل

قرار رقم 52
(جمعية اجنبية)

2003/6/26

صحي

الحمراء -سنتر مارينيان

/97اد

2003/6/27

/100اد

2003/6/28

اجتماعي
(صحي)
اجتماعي -ثقافي

االشرفية -حي البدوي/وادي المعماري -ملك ابو
مراد
قصقص -شارع االوزاعي -ملك المدني

/135أد

2003/9/5

اجتماعي -ثقافي

/133أد

2003/9/3

اجتماعي

بيروت ـ الجميزة ـ شارع يوسف الهاني ـ ملك رزق
ـ الطابق األوّ ل
بيروت ـ شارع القناة  7ـ بناية التضامن ـ ملك محمد
الوزان
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جمعية الفن المعاصر
ممثل الجمعية :األستاذ اسامة عارف العارف

/129أد

2003/8/29

ثقافي

بيروت ـ عين المريسة ـ شارع جورج بوست ـ بناية
فالحة ـ الطابق الثاني
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اسم الجمعية/المؤسسة
الرقم
الجمعية اللبنانية للعالج اإلنشغالي
258
ممثل الجمعية :السيدة نهلة محمد فاروق غندور
جمعية آل دبوس
259
ممثل الجمعية :السيد محمد علي جميل دبوس
جمعية الصالة والتجدد اإلجتماعية
260
ممثل الجمعية :السيد محمود عثمان علوان
261
تجمع رجال العمال اللبنانيين والقطريين
262
ممثل الجمعية :السيد جميل عبد المسيح الشماس
جمعية بالدي خضرا
263
ممثل الجمعية :األمير نصر االمير صالح
الحرفوش
أل حموي وأنسبائهم
264
ممثل الجمعية :د .امير محمد سهيل حموي
الجمعية اللبنانية للمتاحف
265
ممثل الجمعية :االنسة ليلى انور بدر
الجمعية اللبنانية للتسويق واإلعالن
266
ممثل الجمعية :السيد منير وديع طربيه
مؤسسة الوليد بن طالل اإلنسانية
267
ممثل الجمعية :السيدة ليلى رياض الصلح
جمعية المشعل الخيرية
268
ممثل الجمعية :د .وسام توفيق روفايل
جمعية هدير
269
ممثل الجمعية :السيدة ياسمين طارق دبوس
الرابطة الثقافية اإلجتماعية
270
ممثل الجمعية :الشيخ محمد علي عبد العزيز
الحاج علي

العنوان
بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ بناية البنك العربي ـ
الطابق الخامس
بيروت ـ فردان ـ عين التينة ـ بناية بنك الكويت
والعالم العربي ـ الطابق الثالث
بيروت ـ قصقص ـ شارع الوزاعي ـ ملك المدني

رقم العلم والخبر
/128أد

تاريخه
2003/8/29

نوع النشاط
صحي

/126أد

2003/8/26

اجتماعي

/100أد

2003/6/28

اجتماعي ـ تربوي

/116أد

2003/8/8

اقتصادي ـ اجتماعي

/114أد

2003/8/4

بيئة

بيروت ـ األشرفية ـ شارع اديب اسحاق ـ ملك جميل
الشماس
بيروت ـ الروشة ـ شارع بوليفار ـ ملك الحزب
السوري القومي االجتماعي

/110أد

2003/7/29

اجتماعي ـ ثقافي

/109أد

2003/7/24

ثقافي

بيروت ـ شارع عمر بن الخطاب ـ بناية المدينة ـ
ملك حموي
بيروت ـ شارع سرسق ـ متحف سرسق

/108أد

2003/7/22

تسويق أعالني

/107أد

2003/7/19

/119أد

2003/8/19

اجتماعي ـ ثقافي ـ
بيئي ـ اعاقة
اجتماعي ـ تربوي

/120أد

2003/8/20

اجتماعي ـ ثقافي

/145أد

2003/9/23

اجتماعي ـ ثقافي

بيروت ـ شارع جوستينيان ـ الصنائع ـ غرفة التجارة
والصناعة
بيروت ـ ساحة رياض الصلح ـ بناية عسيلي ـ الطابق
األول
بيروت ـ الشرفية ـ الشحروري ـ بناية ملك الخوري ـ
الطابق األرضي
بيروت ـ وطى المصيطبة ـ شارع البستاني ـ بناية
الجسر ـ الطابق الرابع
بيروت ـ رأس النبع ـ شارع الحاراتي ـ ملك محمد
عباسي ـ الطابق األرضي
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اسم الجمعية/المؤسسة
الرقم
جمعية التنمية لإلحسان واإلرشاد
271
ممثل الجمعية :الشيخ مصطفى كمال الجعفري
المعهد القانوني للمحكمين
272
ممثل الجمعية:
273

جمعية الرياض الخيرية اإلجتماعية
ممثل الجمعية :السيّد عدنان حسن المصري
رابطة قدامى كهرباء لبنان
ممثل الجمعية :السيّد عادل سليمان عبد الصمد
الجمعية اللبنانية للعمل اإلجتماعي
ممثل الجمعية:السيّد محمد زكي مراد
الجمعية اللبنانية للتنمية اإلنسانية واإلجتماعية
ممثل الجمعية :جورج باسيل صايغ
جمعية عنجر ـ بوابة الشرق
ممثل الجمعية :السيّدة نسيمة تحسن عوني

278

الوعي اإلنساني
ممثل الجمعية :السيّد ابراهيم سليم جبور
بسمة
ممثل الجمعية :اآلنسة ساندرا اندره خالط
تعديل رقم  36تاريخ 2009/1/12
جمعية الصم والبكم الخيرية اإلجتماعية في لبنان
ممثل الجمعية :السيّد خضر عبد العزيز طه
الرابطة العائلية آللل سالم
ممثل الجمعية :األستاذ مروان رفيق سالم
دار مار يعقوب للمسنين والمعوقين
ممثل الجمعية :األستاذ شفيق نعيم خميس

274
275
276
277

279
280
281
282

رقم العلم والخبر
/141أد

تاريخه
2003/9/13

نوع النشاط
اجتماعي

رقم القرار
ا
(جمعية اجنبية)
/170أد

2003/9/12

قانوني

العنوان
بيروت ـ الطريق الجديدة ـ شارع أبو سهل ـ بناء
برج المدينة
بيروت -شارع سامي الصلح -بناية مكارم الطابق
االول

2003/10/14

اجتماعي

/162أد

2003/10/10

اجتماعي

بيروت ـ تقاطع شارع كركول الدروز ـ بناية الفقيه ـ
ملك الحبال ـ الطابق األوّ ل
بيروت ـ شارع النهر ـ ملك المؤسسة ـ الطابق األوّ ل

/161أد

2003/10/9

اجتماعي ـ إنمائي

/155أد

2003/10/7

اجتماعي ـ إنمائي

/152أد

2003/10/7

/180أد

2003/10/31

ثقافي
(المحافظة على
التراث)
اجتماعي ـ ثقافي

بيروت ـ المصيطبة ـ شارع رشيد طليع ـ بناية الدار
ـ الطابق األوّ ل
بيروت ـ المصيطبة ـ شارع المعلوف ـ بناية
المندولينا ـ الطابق الخامس
بيروت ـ شارع الحمراء ـ بناية ستراند ـ الطابق
الخامس

/178أد

2003/10/29

اجتماعي ـ ثقافي

/176أد

2003/10/25

اجتماعي ـ إعاقة

/173أد

2003/10/20

/174أد

2003/10/22

اجتماعي
(عائلي)
إعاقة ـ مسنين

بيروت ـ األشرفية ـ شارع يرفان ـ ملك ستراك
سلوكجيان
بيروت ـ منطقة المزرعة ـ شارع بدارو ـ ملك خالط
ـ الطابق السفلي
بيروت ـ المصيطبة ـ نزلة برج ابو حيدر ـ بناية
خاتون ـ فوق صيدلية آليت ـ الطابق األوّ ل
بيروت ـ المصيطبة ـ منزل األستاذ تمام سالم
كرمسده ـ ملك مطرانية طرابلس المارونية ـ قضاء
زغرتا
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292

اسم الجمعية/المؤسسة
مؤسسة توفيق ابراهيم رزق
ممثل الجمعية :الدكتور أسعد توفيق رزق
الجمعية اللبنانية ألصدقاء األطفال المصابين
بالقلب
ممثل الجمعية :األستاذ أسعد أمين بكار
لجنة مستوردي وتجار األقمشة في لبنان
ممثل الجمعية :السيّد محمد خليل خطاب
سيدات المعونة
ممثل الجمعية :السيّدة سوسان جوزيف التنوري
جمعية نساء جبل عامل
ممثل الجمعية لدى الحكومة:
تعديل رقم 175تاريخ 2003/10/23
جمعية رواد الكشاف المسلم في لبنان
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /157اد تاريخ 2003/10/7
جمعية بيروت للسينما
ممثل الجمعية :جان رفيق ابي نادر شرتوني
الجمعية اللبنانية للتنمية والتأهيل والرعاية
مثل الجمعية :السيد احمد حسن رمضان
الهيئة اإلنسانية اإلجتماعية
ممثل الجمعية :السيد محمد خضر الصباغ
الجمعية العلمية للصحة التكاملية والطب البديل
(تكامل)
ممثل الجمعية :د .جمال محمد حنيني

رقم العلم والخبر
/171أد

تاريخه
2003/10/15

/168أد

2003/10/14

نوع النشاط
اجتماعي ـ ثقافي
(مستشفى رزق)
اجتماعي ـ طبي
(مرضى القلب)

/167أد

2003/10/11

اقتصادي ـ تجاري

/166أد

2003/10/11

اجتماعي ـ صحي

/72اد

1970/1/14

/50اد

1964/3/7

/202أد

2003/12/12

ثقافي

/203أد

2003/12/12

اجتماعي ـ تنموي

/204أد

2003/12/16

/205أد

2003/12/16

اجتماعي ـ تنموي ـ
بيئي
صحي ـ ثقافي

العنوان
بيروت ـ األشرفية ـ شارع الزهار ـ ملك رزق
بيروت ـ المزرعة ـ رأس النبع ـ ملك ناديا محي
الدين سالم ـ بناية القزاز ـ الطابق األوّ ل
بيروت ـ الصنائع ـ بناية غرفة التجارة والصناعة ـ
الطابق الرابع
بيروت ـ جادة شارل الحلو ـ يناية الصحناوي ـ ملك
سيمون الياس صحناوي ـ الطابق السادس
بيروت -عائشة بكار -بناية الطبش -الطابق الثاني

بيروت ـ األشرفية ـ شارع السيوفي ـ ملك شرتوني ـ
الطابق الثالث
بيروت ـ محلة زقاق البالط ـ مقابل محطة الضناوي
بيروت ـ شارع حمد ـ بناية عطا صبح ـ ملك الصباغ
بيروت ت الحمراء ـ سنتر مارينيان
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
293

294
295
296
297
298
299
300
301
302

303

اسم الجمعية/المؤسسة
ردا بارنن ـ رعاية األطفال السويدية
ممثل الجمعية :السيدة كارين اليزابيت برنبرغ
جونسون
تعديل رقم /186أد تاريخ2003/11/18
الرابطة اإلجتماعية ألهالي الباشورة
ممثل الجمعية :السيد موفق محمد حريري
جمعية العالِم رمال رمال
ممثل الجمعية :السيدة غادة موسى حمود
جمعية المدققين الداخليين
ممثل الجمعية :السيد رفول الياس رفول
جمعية ِتلِتون العرب
ممثل الجمعية :السيد جان ميشال وهبه
جمعية اهالي العلية
ممثل الجمعية :السيد محمد مختار محمد جمال
جمعية الشموع
ممثل الجمعية :السيدة سميره خليل الحوري
الحمصي
الحركة العالمية لالمهات ـ لبنان
ممثل الجمعية :السيدة دوريس الياس حداد
جمعية اوكسفام -المملكة المتحدة -فرع لبنان
ممثل الجمعية:السيد نبيل مشموشي
تعديل رقم /11اد تاريخ 2004/1/14
الجمعية االسالمية للتخصص والتوجيه العلمي
ممثل الجمعية:السيد جميل رشيد ابراهيم تعديل
رقم /16اد تاريخ 1983/2/12
مركز الرعاية الدائمة
CHRONIC CARE CENTER
ممثل الجمعية :د 0عدنان مروه

رقم العلم والخبر
قرار رقم /41اد
(جمعية اجنبية)

تاريخه
2001/3/2

نوع النشاط

العنوان
بيروت -حي كركاس -شارع البحرين -بناية بالمر-
الطابق السابع

/185أد

2003/11/12

/200أد

2003/12/10

اجتماعي ـ ثقافي ـ
بيئي
ثقافي

/199أد

2003/12/10

اقتصادي ـ ثقافي

/195أد

2003/12/5

إعاقة

/194أد

2003/12/5

اجتماعي ـ تربوي

/192أد

2003/12/4

اجتماعي ـ صحي

بيروت ـ البسطه ـ شارع عبد الباسط الفاخوري ـ
ملك رزق
بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ بناية الجزيرة ـ ملك
مومنة ـ الطابق الخامس
بيروت ـ شارع بدارو ـ ملك الشيخ علي آل ثاني ـ
بنك بيبلوس
بيروت ـ بدارو ـ الشارع الرئيسي ـ ملك تلحوق ـ
الطابق األرضي
بيروت ـ عائشة بكار ـ شارع العلية ـ ملك محمد
مختار جمال
بيروت ـ جسر سليم سالم ـ بناية الفيومي ـ الطابق
االول

/41أد

2005/2/28

اجتماعي ـ تربوي

مرسوم رقم 3578
(جمعية اجنبية)

1993/10/10

بيروت ـ االشرفية ـ شارع اديب اسحق ـ بناية
بردويل
بيروت

/498اد

1969/9/4

اجتماعي

بيروت

/18اد

1993/1/22

صحي -اجتماعي

بيروت
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

رقم العلم والخبر
/9اد

تاريخه
2004/1/13

نوع النشاط
ثقافي -اقتصادي

العنوان
بيروت -الروشة -بناية الشل

الرقم
304

الجمعية الوطنية لحقوق المعاق
305
ممثل الجمعية:د 0موسى السيد جعفر شرف الدين

/51اد

1988/2/23

إعاقة

بيروت -شارع حمد -الطريق الجديدة -ملك فضلي
جبيلي -منزل د 0موسى شرف الدين

306

مؤسسة واحة الشهيد اللبناني
ممثل الجمعية:السيد رفعت حسن شرارة
جمعية الرجاء
ممثل الجمعية:المحامي هادي البير ملكي
مركز مهدي عامل الثقافي
ممثل الجمعية:السيدة سابين سمير صيداوي
الجمعية اللبنانية للثقافة والعمل
ممثل الجمعية:السيدة ابتسام حسين ناصر
الجمعية اللبنانية االجتماعية لالنماء والتطوير
ممثل الجمعية :السيدة ايليان ميشال حبيب
جمعية آل عساف
ممثل الجمعية :السيد علي نور الدين الشيخ محمد
عساف
جمعية فردوس العطاء
السيد نزير محمود سنو
مؤسسة ادوار حنين
ممثل الجمعية :السيد صالح ادوار حنين
منتدى التنمية والثقافة والحوار
القس الدكتور رياض جرجور

/254اد

1990/11/6

اجتماعي

بيروت -بئر حسن -ملك جمعية امل المحرومين

/33اد

2004/3/1

اجتماعي

/28اد

2004/2/10

ثقافي

/133اد

2003/9/3

اجتماعي -ثقافي

/56اد

2004/6/24

اجتماعي

/53اد

2004/6/16

اجتماعي ـ صحي

بيروت -راس النبع -شارع المحكمة العسكرية -ملك
ملكي
بيروت -كركول الدروز(-زقاق البالط) – شارع
عثمان بن عفان -بناية االسود -الطابق الثاني
بيروت -شارع القناة  -7بناية التضامن -ملك محمد
الوزان
بيروت ـ المصيطبة ـ الشارع الرئيسي ـ ملك حمدان ـ
الطابق العاشر
بيروت ـ ساقية الجنزير ـ شارع العيتاني ـ ملك
عساف ـ الطابق االول

/40اد

2004/4/3

اجتماعي ـ صحي

بيروت ـ شارع الوحيدي ـ ملك شهاب ـ الطابق الثاني

/48اد

2004/4/29

اجتماعي ـ ثقافي

بيروت ـ الرميل ـ شارع النهر ـ ملك الزغبي

/70اد

2004/8/2

اجتماعي ـ ثقافي

315

المركز الثقافي االنمائي للمغتربين
شربل مالك شلهوب

/68اد

2004/7/28

اجتماعي ـ ثقافي

بيروت ـ شارع الكنيسة االنجيلية ـ زقاق البالط ـ
مقابل السراي الحكومي ـ دار الكنيسة االنجيلية
الوطنية
بيروت ت جادة سامي الصلح ـ مكتب المهندس
ارمان ناصيف ـ ملك ميشال غريب ـ الطابق االول

307
308
309
310
311
312
313
314

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية الصداقة اللبنانية الباكستانية
ممثل الجمعية:السيد سليم جورج عماطوري
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

اسم الجمعية/المؤسسة
الرقم
جمعية ال الهبري االجتماعية
316
ممثل الجمعية:السيد غازي حسن الهبري
رابطة ال برغوت االجتماعية
317
ممثل الجمعية :السيد بسام محي الدين برغوت
 318الحزب الديمقراطي الليبرالي"الرامغافار" اللبناني
ممثل الجمعية:السيد اكوب ستراك قصارجيان
319

حزب الحوار الوطني
ممثل الجمعية:السيد فؤاد مصطفى مخزومي

رقم العلم والخبر
/51اد

تاريخه
2004/6/11

نوع النشاط
اجتماعي -عائلي

/52اد

2004/6/14

/62اد

2004/7/6

اجتماعي
(عائلي)
سياسي

/78اد

2004/8/24

سياسي

العنوان
بيروت -تقاطع شارعي مار الياس والجزائر -سنتر
النجاح -ملك غازي حسن الهبري
بيروت -الصنائع -بناية اريج -الطابق االرضي
بيروت -الجميزة -شارع نهر ابراهيم -ملك تيكيان
بيروت -المزرعة -رأس النبع -القسم رقم  – 8العقار
رقم  -651بناية دونا ماريا -ملك شركة ادارة
المستقبل العقارية ش.م.م.
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رقم العلم والخبر
قرار رقم 50
(جمعية اجنبية)
/191اد

تاريخه
2004/6/3

نوع النشاط
سياسي

العنوان
بيروت

الرقم
320

2001/10/2

اجتماعي

بيروت

/86اد

2004/9/10

اقتصادي -علمي

بيروت -الصنائع -ملك الياس سابا -بناية الحلبي

/223اد

1995/10/5

اجتماعي

بيروت

/96اد

2004/9/21

ثقافي -تعليمي

بيروت -مار مخايل -شارع فرعون -ملك خاجيكيان

325

الجمعية االهلية اللبنانية للمعوقين
ممثل الجمعية:د 0زاكي لطف هللا غريب

/72اد

2004/8/13

اجتماعي
(معوقين)

بيروت -االشرفية -شارع ساسين -ملك حزب الكتائب
اللبنانية

326

إيشا للشرق األوسط (إنفتاح ـ يقظة ـ شفافية)
ممثل الجمعية :السيّدة لينا هنري مشعالني
جمعية االتحاد األهلي لنشر التعليم
ممثل الجمعية :السيّد محمد ياسين السقالوي
مجلس أشانسون فرنسا في لبنان
السيد وديع منصور رياشي
مؤسسة التعاون الجامعي
ممثل الجمعية :السيد جيلبار مارون عون

/116أد

2004/10/13

ثقافي

بيروت ـ األشرفية ـ شارع مطران

/114أد

2004/10/13

تربوي

/110أد

2004/10/11

زراعي ـ تنموي

/104أد

2004/10/2

ثقافي ـ جامعي

بيروت ـ ساقية الجنزير ـ ملك زهير عيتاني ـ الطابق
الثامن
بيروت ـ شارع ميناء الحصن ـ فندق فينيسيا
انتركونتيننتال
بيروت ـ برج الغزال ـ ملك أرنست الجميل ـ الطابق
الثاني

321
322
323

324

327
328
329

اسم الجمعية/المؤسسة
المؤتمر القومي العربي
ممثل الجمعية:
المركز العربي لالبحاث النفسية والتحليلية
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /76اد تاريخ 2004/8/24
الجمعية اللبنانية لالقتصاد
ممثل الجمعية:د 0الياس شكري سابا
الهيئة الوطنية لدعم وانماء المنطقة اللبنانية
الحدودية الجنوبية
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم 1293تاريخ 2008/10/13
الجمعية الثقافية العامة -لغة -فكر -تراث
ممثل الجمعية:االنسة مايا جاك منصوراتي
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اسم الجمعية/المؤسسة
الرقم
 330الجمعية اللبنانية الفرنسية لطب وجراحة الصدر
ممثل الجمعية :د .فرنسيس الياس الخوري
331

رابطة الغنى لألعمال االجتماعية
ممثل الجمعية:
جمعية مسرح المدينة للثقافة والفنون
ممثل الجمعية:اآلنسة ساره توفيق سالم
الجمعية الثقافية العامة ـ لغة ـ فكر ت تراث
ممثل الجمعية:اآلنسة مايا جاك منصوراتي
جمعية التصميم والفن
ممثل الجمعية:االنسة صوفي رشيد اسكاف

335

جمعية ثقافة بال حدود
ممثل الجمعية:السيد محمد قاسم الشامي
جمعية ال دوغان
ممثل الجمعية:السيد محي الدين حسن دوغان
جمعية سيدرونا للثقافة
ممثل الجمعية:السيد اسكندر روجي نجار
الجمعية اللبنانية لالكتواريين
ممثل الجمعية:السيد بيار نخله الشدياق
ورشة الموارد العربية (الورشة)
تعديل رقم /127اد تاريخ 2004/12/ 4

340

جمعية الميدان للبحوث والتنمية
تعديل رقم /120اد تاريخ 2004/10/20

332
333
334

336
337
338
339

رقم العلم والخبر
/103أد

تاريخه
2004/10/1

نوع النشاط
ثقافي ـ صحي

العنوان
ّ
بيروت ـ رأس النبع ـ طريق الشام ـ كلية الطب في
جامعة القديس يوسف

/99أد

2004/9/23

اجتماعي

/98أد

2004/9/2

فن مسرحي

بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ بناية كاملة ـ الطابق
الخامس
بيروت ـ شارع كليمنصو ـ بناية منقارة

/96أد

2004/9/21

ثقافة

بيروت ـ مار مخايل ـ شارع فرعون ـ ملك خاجكيان

/136اد

2004/12/10

ثقافي -فني

بيروت -بدارو -حرش كفوري -بناية سكاف

/137اد

2004/12/10

ثفافي

/135اد

2004/12/10

اجتماعي

/134اد

2004/12/9

ثقافي

بيروت -كركول الدروز -شارع الجزائر -بناية
الجزائر -ملك ايفيت كنعان
بيروت -الروشة -شارع ديغول -ملك ياسين الطابق
الثامن
بيروت -كورنيش النهر -بناية رينا -الطابق الثالث

/131اد

2004/12/7

ثقافي -اقتصادي

/118اد

1995/7/12

/257اد

1988/10/13

اجتماعي
(تنمية بشرية
مستدامة)

بيروت -االشرفية -الرميل -جادة شارل مالك -بناية
ناذر لند تور -سابقا بناية ABN-Amro
بيروت -الحمرا -شارع ليون -بناية دقيق -الطابق
الخامسبيروت -الحمرا -شارع ليون -بناية دقيق-
الطابق الخامس
بيروت
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رقم العلم والخبر
/116اد

تاريخه
2004/10/13

نوع النشاط
ثقافي

العنوان
بيروت -االشرفية -شارع مطران

اسم الجمعية/المؤسسة
الرقم
" 341ايشا للشرق االوسط (انفتاح -يقظة -شفافية)"
ممثل الجمعية:السيدة لينا هنري مشعالني
 342رابطة قدامى ثانوية مار يوسف لراهبات القلبين
االقدسين -عين نجم
ممثل الجمعية:االنسة ريتا قزحيا فرح

/118اد

2004/10/19

اجتماعي

عين سعاده -بيت مري -شارع عين نجم -ملك
الرهبنة -ثانوية مار يوسف لراهبات القلبين االقدسين-
قضاء المتن

343

جمعية ايكولوجيا
ممثل الجمعية :د 0ليلى يوسف غانم

/156اد

2004/12/30

بيئي

بيروت -شارع سبيرز -بناية مصطفى يموت

344

جمعية خريجي ثانوية الحريري الثانية
ممثل الجمعية:االنسة عال محمد صيداني

/147اد

2004/12/22

اجتماعي -ثقافي

بيروت -شارع عبد القادر -منطقة البطريركية -مبنى
ثانوية الحريري الثانية -ملك الشيخ رفيق الحريري

345

جمعية االنماء الخيرية االجتماعية
ممثل الجمعية :السيدة جمال سهيل قليالت

/146اد

2004/12/20

اجتماعي

بيروت -ساحة ابو شاكر -مقابل الملعب البلدي -بناية
الزعيم -الطابق االول

346

مؤسسة القاضي فيليب راشد البستاني
ممثل الجمعية:المحامي سليمان فيليب البستاني
جمعية اهل الخير
ممثل الجمعية :السيد خالد عبد الرحمن الداية
الجمعية اللبنانية لرسامي البورسالن
ممثل الجمعية :السيد جميلة سليم عضاضة
جمعية اخصائيي تعزيز الصحة في لبنان
ممثل الجمعية :السيد نادر رئيف ناصيف
لقاء بيروت االجتماعي
ممثل الجمعية :د .محمد امين انور بعاصيري

/142اد

2004/12/15

اجتماعي

بيروت -االشرفية -شارع الفرس -ملك البستاني

/43أد

2005/2/28

اجتماعي

/44أد

2005/2/28

ثقافي ـ فني

/70أد

2005/2/28

اجتماعي ـ صحي

/58أد

2005/2/28

اجتماعي ـ ثقافي

بيروت ـ الحمرا ـ شارع ليون ـ بناية شاتيال وقهوجي
ـ الطابق االرضي
بيروت ـ االشرفية ـ السوديكو سكوير ـ (مون ايليه) ـ
ملك جميلة عضاضة
بيروت ـ قريطم ـ شارع طبارة ـ بناية الصداقة ـ
الطابق السابع
بيروت ـ المزرعة ـ شارع صليبا ـ ملك زيعور

347
348
349
350
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

رقم العلم والخبر
/54أد

تاريخه
2005/2/28

نوع النشاط
تنموي ـ ثقافي

العنوان
بيروت ـ بدارو ـ مركز شركة جايد انتربرايزس

الرقم
351

/53أد

2005/2/28

اجتماعي

/75أد

2005/2/28

اجتماعي

/84أد

2005/3/29

اجتماعي

/80أد

2005/3/15

اجتماعي ـ ثقافي

356

مؤسسة رفيق الحريري
ممثل الجمعية:
تعديل رقم/99:اد تاريخ 2005/4/26

/198اد

1983/8/18

اجتماعي

بيروت ـ الطريق الجديدة ـ محلة الفاكهاني ـ شارع
البغدادي ـ بناية االصالح االجتماعي ـ الطابق السابع
بيروت ـ شارع سامي الصلح ـ سنتر زهر بالزا ـ
ملك زهر
بيروت ـ شارع اديب اسحق ـ بناية كريدي ـ مكتب
المحامي الياس حنا ـ الطابق الثالث
بيروت ـ شارع مار الياس ـ طلعة شحادة ـ بناية
عيتاني ومعاز ـ مكتب جمعية المقاصد الخيرية
االسالمية
بيروت

357

جمعية انور الفطايري الخيرية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيدة وداد جميل العيد

/97اد

2005/4/14

اجتماعي

بيروت -الروشة شارع استراليا -ملك زيدان
وحريري

/95اد

2005/4/13

اجتماعي -اقتصادي-
ثقافي

بيروت -االشرفية -السيوفي 75 -شارع جان جلخ-
بناية كرم -الطابق الثالث

352
353
354
355

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية حضارة
ممثل الجمعية :د .فكتوريا شفيق مرعي
التجمع االجتماعي للعمل والعطاء
ممثل الجمعية :السيد محمد امين حمد
مؤسسة االرض البيضاء الخيرية
ممثل الجمعية :االستاذ توفيق يوسف معوض
جمعية االخوة اللبنانية السودانية
ممثل الجمعية :االستاذ فؤاد خليل مطر
جمعية عمر االنسي الثقافية
ممثل الجمعية :االستاذ رشيد ميشال الجلخ

جمعية الصداقة اللبنانية المغربية
358
ممثل الجمعية:االستاذ كميل جبرائيل منسى منسى

Ministry Of Social Affairs, Badaro, Beirut – Lebanon T: +961611260 Fax: +961611245 www.socialaffairs.gov.lb

الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

اسم الجمعية/المؤسسة
الرقم
 359رابطة قدامى مدرسة المخلص للروم الكاثوليك
ممثل الجمعية:القاضي المتقاعد فؤاد جعجع
 360جمعية الحفاظ على نسب واصالة الكالب في لبنان
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /88اد تاريخ 2005/3/31
361
362

جمعية راهبات المحبة
المؤتمر القومي العربي
ممثل الجمعية :السيد معن بشور
المنظمة العربية للصحة والبيئة المدرسية(ممثل
الجمعية:د0لينه حمدي الزعيم)
المعهد القانوني للمحكمين
ممثل الجمعية:

365
366
367

الجمعية اللبنانية لكليةالجراحين االميركيين
مركز طب االطفال لمكافحة السرطان
الجمعية اللبنانية للتنمية(ممثل الجمعية:االنسة
دانيا محمد امين الرفاعي)
الجمعية العلمية للصحة التكاملية والطب البديل
(تكامل)
ممثل الجمعية :د .جمال محمد حنيني

363
364

368

رقم العلم والخبر
/87اد

تاريخه
2005/3/31

نوع النشاط
اجتماعي -تربوي

العنوان
بيروت -المتحف -مطرانية الروم الكاثوليك

/281اد

1974/8/20

تحسين انواع الكالب
االصيلة

بيروت

/23أد

2005/2/7

تنموي

رقم القرار /175اد

2001/8/17

صحي -بيئي

رقم القرار
ا
(جمعية اجنبية)
/154اد
/138اد
/168اد

2003/9/12

قانوني

2000/10/14
2000/10/12
2001/7/26

علمي -ثقافي
طبي
صحي -بيئي

/205أد

2003/12/16

صحي ـ ثقافي

بيروت -االشرفية -السيوفي
بيروت ـ الحمرا فرح سنتر ـ بلوك  Bـ الطابق السابع
شارع اللبابيدي -منطقة الظريف -بناية روز
غاردن -مقر جمعية اجيالنا -بيروت
بيروت -شارع سامي الصلح -بناية مكارم الطابق
االول
فردان -عين التينة – بناية عازار -الطابق السادس
المتحف/669/كورنيش النهر -الطابق الثالث
منطقة المتحف -شارع اوتيل ديو -بناية سنتر
المتحف -الطابق الثاني
بيروت ت الحمراء ـ سنتر مارينيان
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
369
370
371
372
373
374
375
376
377

اسم الجمعية/المؤسسة
اتحاد المستشفيات العربية(ممثل
الجمعية:د0فوزي عضيمي)
الجمعية العلمية للصحة التكاملية والطب البديل
(تكامل)
ممثل الجمعية:
الجمعية اللبنانية للعالج اإلنشغالي
ممثل الجمعية :السيدة نهلة محمد فاروق غندور
الجمعية الثقافية االجتماعية البناء بيروت
الجمعية اللبنانية للباطون(ممثل الجمعية:السيد
خالد وليد عوض)
الجمعة العربية للمعلوماتية
الجمعية اللبنانية للتكنولوجيا المالئمة
ممثل الجمعية:االنسة راغده حليم الحداد
مجموعة االبحاث والتدريب للعمل التنموي
ممثل الجمعية:السيدة لينا بولس ابو حبيب
جمعية االخوة اللبنانية التونسية
ممثل الجمعية :االستاذ الياس ابراهيم حنا

رقم العلم والخبر
قرار رقم/36اد

تاريخه
2002/3/30

نوع النشاط
صحي

العنوان
شارع المتحف -مقر نقابة المستشفيات في لبنان

قرار رقم 52
(جمعية اجنبية)

2003/6/26

صحي

الحمراء -سنتر مارينيان

/128أد

2003/8/29

صحي

/71اد
/244اد

2000/6/6
2001/12/21

/117اد

2001/6/23

ثقافي-اجتماعي
ثقافي(تخصص بعلم
الباطون)
ثقافي -تر بوي

/36اد

2003/2/10

ثقافي -بيئي

/68اد

2003/5/5

/85اد

2005/3/29

ثقافي -انمائي
(تنمية اجتماعية)
اجتماعي ـ سياحي

بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ بناية البنك العربي ـ
الطابق الخامس
البسطا الفوقا-شارع االوزاعي-ملك زين
بيروت -الصنائع -شارع جورج عاصي -بناية
خليفة -ط 0سفلي
بيروت -المصيطبة -شارع مار الياس -بناية الكوى-
الطابق الخامس
الحمراء -شارع الحسين/اللبان -بناية فؤاد طرزي-
الطابق الثالث
محلة المتحف -بناية كريم سالمه -الطابقين الثاني
والثالث
بيروت ـ شارع اديب اسحق ـ بناية كريدي ـ مكتب
المحامي الياس حنا ـ الطابق الثالث
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

اسم الجمعية/المؤسسة
سلسلة االمل ـ هارت بيت
ممثل الجمعية :د .فكتور انطوان جباره

رقم العلم والخبر
/118اد

تاريخه
2005/6/28

نوع النشاط
اجتماعي ـ صحي

العنوان
بيروت ـ جادة المتحف ت بناية معوض الغزال ـ
الطابق الخامس

الرقم
378
379

الجمعية االهلية النماء بيروت
ممثل الجمعية :السيد روبير ميشال درزي

380

جمعية اهالي هاجين
ممثل الجمعية :السيد بوغوص ازاد يعقوبيان
جمعية دار الحديث
ممثل الجمعية :السيد امين سعد النعماني
جمعية بيادر للعمل الخيري
ممثل الجمعية :السيد حسين علي قشمر
منتدى بيروت الثقافي
ممثل الجمعية :السيد احمد مختار يحي خالد
تجمع صيادلة المستقبل
ممثل الجمعية :الصيدلي صالح دبيبو
الجمعية اللبنانية للمعلوماتية واالنترنت
ممثل الجمعية :االنسة ريما احمد حرب
جمعية رعاية العائلة
ممثل الجمعية :السيد كامل سعدهللا بيطار

/117اد
رقم التعديل
/153اد
/113اد

2005/6/28
بتاريخ
2007/6/18
2005/6/25

اجتماعي ـ ثقافي

بيروت ـ كاراكاس ـ شارع البحرين ـ بناية النخيل ـ
الطابق االرضي

اجتماعي ـ ثقافي

/106اد

2005/6/23

اجتماعي ـ تربوي

/104اد

2005/6/22

اجتماعي ـ ثقافي

/101اد

2005/6/22

اجتماعي ـ ثقافي

/100اد

2005/5/23

اجتماعي ـ ثقافي

/124اد

2005/6/30

اجتماعي

/121اد

2005/6/30

اجتماعي ـ تربوي

بيروت ـ المدور ـ شارع هاجين ـ عقار  816ـ ملك
المرسلين االرمن في اميركا ـ الطابق االرضي
بيروت ت المصيطبة ـ منطقة مجمع الكنائس ـ ملك
وقف دار الحديث
بيروت ـ الكوال ـ شارع اديب البعيني ـ بناية البستان ـ
ملك المقدم ذوقان البعيني ـ الطابق االول
بيروت ـ رأس بيروت ـ كركاس ـ شارع البحرين ـ
بناية النخيل
بيروت ـ شارع االستقالل ـ ملك سريدار ـ صيدلية
دبيبو
بيروت ـ منطقة القنطاري ـ شارع كليمنصو ـ بناية
الخرافي
بيروت ـ شارع المنارة ـ بناية لبابيدي ـ الطابق
االرضي

381
382
383
384
385
386
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396

اسم الجمعية/المؤسسة
الجمعية اللبنانية الثقافية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد وليد خالد التنير
مجلس رجال االعمال اللبناني العراقي
ممثل الجمعية :السيد عثمان جميل القعقور
مجلس قطاعات االنتاج في لبنان
ممثل الجمعية :السيد امين ابراهيم خليل خياط
جمعية نساء المستقبل
ممثل الجمعية :السيدة عائدة علي الشريف
رابطة آل السبع في بيروت
ممثل الجمعية :المحامي عماد عارف السبع
التجمع النسائي لتكنولوجيا المعلومات
ممثل الجمعية :السيدة سالم سهال يموت
جمعية ابناء منطقة صبرا االجتماعية الثقافية
ممثل الجمعية :السيد زكريا عبد القادر مصطفى
الحاج حسن
جمعية منارة بيروت للخدمات االجتماعية
ممثل الجمعية :السيدة مريم محمد زكريا الزاهد
جمعية المتطوعين للخدمة الدولية – الشرق
االوسط
المخترعون اللبنانيون
ممثل الجمعية :االستاذ عبدهللا محمد ضو

رقم العلم والخبر
/149اد

تاريخه
2005/7/15

نوع النشاط
اجتماعي ـ ثقافي

/146اد

2005/7/12

اقتصادي

/144اد

2005/7/8

اقتصادي

العنوان
بيروت ـ الطريق الجديدة ـ ساحة ابو شاكر ـ شارع
الوزاني ـ بناية قصقص ـ الطابق الثالث
بيروت ـ شارع الجمهورية ـ بناية الصفا ـ ملك
دمشقية ـ مكتب رستم ياسين ـ الطابق االرضي
بيروت ـ بدارو ـ بناية امين خياط ـ الطابق السابع

1/142د

2005/7/8

اجتماعي ـ ثقافي

/136اد

2005/7/5

اجتماعي

بيروت ـ قريطم ـ شارع تلحوق ـ المتفرع من شارع
الحسين (اللبان) ـ ملك العيتاني
بيروت ـ مار الياس ـ سنتر كلش ـ الطابق االول

/134اد

2005/7/1

اجتماعي

/132اد

2005/7/1

اجتماعي ـ ثقافي

بيروت ـ الصنائع ـ شارع سبيرز ـ قرب مبنى
تلفزيون المستقبل ـ بناية يموت ـ الطابق االول
بيروت ـ صبرا ـ شارع العاصي ـ ملك عبد القادر ـ
مصطفى الحاج حسن

/154اد

2005/8/6

اجتماعي ـ ثقافي

قرار رقم 5
(جمعية اجنبية)
/172اد

2005/9/6
2005/9/7

ثقافي

بيروت ـ منطقة الظريف ـ شارع رشيد نخلة ـ ملك
ابو شقرا ـ الطابق االرضي
بيروت ـ الحمرا ـ شارع عبد المنعم رياض ـ مكتب
االستاذ عبدهللا ضو ـ مبنى حمندي ـ الطابق الخامس
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406

407

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية وسطاء البورصة
ممثل الجمعية :د .فادي توفيق عسيران
جمعية ينبوع الحياة
ممثل الجمعية :السيد اليان غريغوري مقدسي
المؤتمر القومي العربي
ممثل الجمعية :السيد معن بشور
جامعة آل مجاعص
ممثل الجمعية :د .صالح اسد رستم
جمعية ابناء المزرعة
ممثل الجمعية :السيد ايلي جورج مجدالني
جمعية عربية للموسيقى (عِ َرب)
ممثل الجمعية :السيد محمد اسعد بكار
جمعية المسكوكات للعالم العربي واالسالمي
ممثل الجمعية :العميد الركن زهير مختار التنير
لجنة جائزة جان سالمه
ممثل الجمعية :السيد جان زكي سالمه
جمعية الوفاء لالرض واالنسان
ممثل الجمعية :السيد انور درويش بارود
ردا بارنن ـ رعاية األطفال السويدية
ممثل الجمعية :السيدة كارين اليزابيت برنبرغ
جونسون
تعديل رقم /186أد
الحركة العالمية لالمهات
ممثل الجمعية :السيدة دوريس الياس حداد

رقم العلم والخبر
/51أد

تاريخه
2005/2/28

نوع النشاط
اقتصادي

/6اد

2005/1/15

اجتماعي

/23أد

2005/2/7

تنموي

العنوان
بيروت ـ الوسط التجاري ـ شارع العازرية ـ ملك
شركة انترا ـ لالستثمار ش.م.ل .ـ الطابق الرابع
بيروت ـ االشرفية ـ بناية المقدسي ـ ملك اليان
غريغوري
بيروت ـ الحمرا فرح سنتر ـ بلوك  Bـ الطابق السابع

/156اد

2005/8/13

اجتماعي

/158اد

2005/8/16

اجتماعي ـ صحي

/159اد

2005/8/18

ثقافي

/166اد

2005/8/30

ثقافي

/167اد

2005/8/31

ثقافي

بيروت ـ شارع كليمنصو ـ ملك الدكتور صالح اسد
رستم ـ الطابق االرضي
بيروت ـ المزرعة ـ شارع زريق ـ سنتر زريق ـ
الطابق الرابع
بيروت ـ البريستول ـ شارع عبد المنعم رياض ـ ملك
ضاهر الشعار
بيروت ـ الحمراء ـ بناية الساروال ـ شقة  62ـ
الطابق السادس
بيروت ـ الحمراء ـ دار الندوة

/168اد

2005/9/2

ثقافي

/186أد

2003/11/18

/41أد

2005/2/28

اجتماعي ـ تربوي

بيروت ـ رأس النبع ـ شاع محمد الحوت ـ بناية
بكداش

بيروت ـ االشرفية ـ شارع اديب اسحق ـ بناية
بردويل
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
408
409
410
411
412
413
414
415
416

اسم الجمعية/المؤسسة
تجمع رجال االعمال اللبنانيين
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /40اد تاريخ 2005/2/28
جمعية آل مومنه االجتماعية والثقافية
ممثل الجمعية :السيد معروف عادل مومنه
جمعية آل درويش االجتماعية
ممثل الجمعية :السيد عبدهللا نور الدين درويش
تجمع رجال االعمال ومالكي العقارات لوسط
مدينة بيروت
ممثل الجمعية :السيد محمد خالد يوسف الداعوق
رابطة قدامى اساتذة الجامعة اللبنانية
ممثل الجمعية :د .انيس نصري ابي فرح
جمعية رعاية االطفال المصابين بالسرطان
ممثل الجمعية :د .رولى انطون فرح
مؤسسة تنمية الرواد
تعديل رقم/155اد تاريخ2002/11/14
ممثل الجمعية:
الهيئة الوطنية للطفل اللبناني

رقم العلم والخبر
/91أد

تاريخه
1987/6/30

نوع النشاط

العنوان
بيروت ـ جادة االستقالل ـ بناية صراف ـ الطابق
الثاني عشر
بيروت ـ شارع كورنيش المزرعة ـ بناية الجزيرة ـ
ملك مومنه ـ مكتب المحامي بهيج مومنه
بيروت ـ الطريق الجديدة ـ شارع االيتام ـ بناية
الفيحاء ـ الطابق الثالث
بيروت ـ ميناء الحصن ـ شارع عمر الداعوق ـ بناية
ناديا وخالد الداعوق

/35أد

2005/2/28

اجتماعي

/30أد

2005/2/28

اجتماعي

/15أد

2005/1/28

اقتصادي ـ سياحي

/12أد

2005/1/25

اجتماعي ـ تربوي

بيروت ـ االدارة المركزية

/52أد

2005/2/28

اجتماعي ـ صحي

بيروت ـ االشرفية ـ مستشفى رزق ـ ملك رزق

/72اد

1999/6/29

شارع الحمرا -سنتر استرال -الطابق السابع

/12اد

1993/1/13

بناية الكردينيا -شارع تدمر -كركول الدروز -بيروت
 -لبنان
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
417
418
419
420
421
422
423
424

اسم الجمعية/المؤسسة
جامعة آل مجاعص
ممثل الجمعية :د .صالح اسد رستم
جمعية ابناء المزرعة
ممثل الجمعية :السيد ايلي جورج مجدالني
جمعية عربية للموسيقى (عِ َرب)
ممثل الجمعية :السيد محمد اسعد بكار
جمعية المسكوكات للعالم العربي واالسالمي
ممثل الجمعية :العميد الركن زهير مختار التنير
لجنة جائزة جان سالمه
ممثل الجمعية :السيد جان زكي سالمه
جمعية الوفاء لالرض واالنسان
ممثل الجمعية :السيد انور درويش بارود
المخترعون اللبنانيون
ممثل الجمعية :االستاذ عبدهللا محمد ضو
جمعية نور الشروق
ممثل الجمعية:السيد وليد ادوار الخوري

جامعة آل خوري
425
ممثل الجمعية :السيد خليل يوسف الخوري
مؤسسة صالح الدين المدهون الخيرية
426
ممثل الجمعية:السيد فادي صالح الدين المدهون
اليافي

رقم العلم والخبر
/156اد

تاريخه
2005/8/13

نوع النشاط
اجتماعي

/158اد

2005/8/16

اجتماعي ـ صحي

/159اد

2005/8/18

ثقافي

/166اد

2005/8/30

ثقافي

/167اد

2005/8/31

ثقافي

/168اد

2005/9/2

ثقافي

/172اد

2005/9/7

ثقافي

/64اد

2004/7/14

/63اد

2004/7/7

اجتماعي
(اضرار االدمان على
المخدرات)
اجتماعي ـ ثقافي

/232اد

2005/10/15

تربوي -صحي
(انشاء مؤسسات)

العنوان
بيروت ـ شارع كليمنصو ـ ملك الدكتور صالح اسد
رستم ـ الطابق االرضي
بيروت ـ المزرعة ـ شارع زريق ـ سنتر زريق ـ
الطابق الرابع
بيروت ـ البريستول ـ شارع عبد المنعم رياض ـ ملك
ضاهر الشعار
بيروت ـ الحمراء ـ بناية الساروال ـ شقة  62ـ
الطابق السادس
بيروت ـ الحمراء ـ دار الندوة
بيروت ـ رأس النبع ـ شاع محمد الحوت ـ بناية
بكداش
بيروت ـ الحمرا ـ شارع عبد المنعم رياض ـ مكتب
االستاذ عبدهللا ضو ـ مبنى حمندي ـ الطابق الخامس
بيروت -تقاطع برج المر -مقابل تلفزيون المستقبل-
بناية بيضون
بيروت ـ المزرعة ـ وقف كنيسة مار مخايل للروم
االرثودكس
بيروت -الحمرا -شارع المقدسي -بناية صالح
المدهون -الطابق السادس
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية انماء عرمتى
ممثل الجمعية:السيد محمود غازي الحاج

رقم العلم والخبر
/230اد

تاريخه
2005/10/13

نوع النشاط
اجتماعي
(محلي)

428

رابطة الصيداويين المقيمين في بيروت
وضواحيها
ممثل الجمعية:السيدة عائدة علي الشريف
جمعية التسلح الخلقي
ممثل الجمعية:االستاذ روجي جوزف جعاره
حياة حرة من التدخين
ممثل الجمعية:السيدة ندين انطوان كيروز
جمعية التربية للتنمية
ممثل الجمعية:السيدة حسانه محمد الخطيب

/228اد

2005/10/13

اجتماعي

العنوان
بيروت -راس النبع -المزرعة -شارع الحاراتي-
العقار رقم  -4167القسم رقم -5بناية حسان حيدر-
مكتب االستاذ سليم عبد الكريم دعجة
بيروت -قريطم -شارع تلحوق -المتفرع من شارع
الحسين(اللبان) -بناية المستقبل

الرقم
427

/227اد

2005/10/13

اجتماعي -اخالقي

بيروت -المتحف -ملك رامز وكميل سالمه

/224اد

2005/10/12

اجتماعي -وقائي

/223اد

2005/10/11

ثقافي

432

جمعية حقوقيي المستقبل
ممثل الجمعية:االستاذ عماد عارف السبع

/221اد

2005/10/11

433

جمعية دار االرقم الخيرية
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم /215اد تاريخ 2005/10/10
جمعية منظمة العفو الدولية -فرع لبنان
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم /222اد تاريخ 2005/10/11
مركز التنمية االنسانية
ممثل الجمعية:السيد بالل احمد ادريس

/172اد

1975/5/15

ثقافي
(نشر الوعي
القانوني)
اجتماعي -ثقافي
(االهتمام بالمرأة)

بيروت -المتحف -بناية المحامي رامز سالمة-
الطابق الثاني
بيروت -المتحف -العقار رقم  4141من منطقة
االشرفية العقارية -بناية جنرال كونفرنس او سفتر
داي ادفنست
بيروت -فردان -شارع رشيد كرامي -مركز بيروت
للتنمية االجتماعية -الطابق االرضي

2000/4/4

436

آل المصري الخيرية االجتماعية في بيروت
ممثل الجمعية:السيد نزيه نعيم شالال

429
430
431

434
435

مرسوم رقم 2764
(فرع لجمعية
اجنبية)
/205اد

2005/10/5

ثقافي -اجتماعي
(بهدف التنمية)

بيروت -المزرعة -شارع بربور -ملك محمد علي
سليم -بناية زريق سنتر -الطابق االول

/521اد

2006/10/19

اجتماعي -عائلي

بيروت -الطريق الجديدة -شارع بغدادي -ملك
المصري
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
437
438

439
440
441
442
443
444
445
446

اسم الجمعية/المؤسسة
الجمعية الخالدية االجتماعية في بيروت
ممثل الجمعية:السيد احمد مختار يحي خالد
مؤسسة سليم الحص لتنمية الديمقراطية
ممثل الجمعية:د 0امير محمد سهيل حموي
جمعية العطاء االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد غريب محمد حسن
تعديل رقم  1685تاريخ 2008/11/18
جمعية عناية ورعاية شؤون الطفولة
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم /191اد تاريخ 2005/9/30
"منبر الوحدة الوطنية "القوة الثالثة" "
ممثل الجمعية:د 0امير محمد سهيل حموي
جمعية آل دندن
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم /178اد تاريخ 2005/9/22
مركز المعلومات االقتصادية
ممثل الجمعية:السيد رمزي محمد امين الحافظ
جمعية منتدى االعجاز العلمي في القرآن والسنة
ممثل الجمعية:العميد محمد فرشوخ
تعديل رقم /54اد تاريخ 2007/3/5
جمعية الود االجتماعية في بيروت
ممثل الجمعية:السيد محمد ناصر محمود
السوسي
الجمعية اللبنانية للزراعة العضوية
ممثل الجمعية :د .وفاء منير الخوري

رقم العلم والخبر
/202اد

تاريخه
2005/10/4

/196اد

2005/10/3

نوع النشاط
اجتماعي
(عائلي)
اجتماعي-قانوني
(حماية الحقوق
والحريات)

العنوان
بيروت -كركاس -شارع البحرين -بناية خالد -ملك
عائشة خالد
بيروت -عائشة بكار -شارع االستقالل -بناية دويدار

/190اد

2005/9/30

اجتماعي
(عائلي)

بيروت –المصيطبة -شارع مار الياس -سنتر
النجاح -ملك غازي حسن الهبري

/87اد

2004/9/14

/181اد

2005/9/23

سياسي

/191اد

1990/10/12

اجتماعي
(عائلي)

/176اد

2005/9/19

اقتصادي

/279اد

2005/11/14

ديني

بيروت -شارع اميل اده -بناية سالم -ملك السيد
رمزي الحافظ
بيروت -سنتر مونتي مارينا -بلوك  -2قسم -238
الطابق الثالث

/278اد

2005/11/14

اجتماعي

بيروت -المزرعة -شارع ابن االثير -ملك يموت-
الطابق الخامس

/271اد

2005/11/11

صحي

بيروت ـ ساحة الشهداء ـ بناية البرج ـ الشركة
المشرقية العقاريةـ الطابق الرابع

الحازمية -برازيليا -ملك البير هيدموس -الطابق
االرضي -قضاء بعبدا
بيروت -شارع الظريف -مركز توفيق طبارة
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
447
448
449
450
451
452
453

اسم الجمعية/المؤسسة
جامعة بني ضو
ممثل الجمعية:السيد
جمعية منارة بيروت للخدمات االجتماعية
ممثل الجمعية:السيدة مريم محمد زكريا الزاهد
المركز الدولي لالبحاث والدراسات التربوية
والعلمية C.I.R.E.E.S.
لجنة مهرجانات عنجر الدولية
ممثل الجمعية:
جمعية حوار الحضارات
ممثل الجمعية :د .عادل حسن فقيه
المعهد االوروبي للمعلومات ونقل التكنولوجيا
في مجال الحفاظ على البيئة
ممثل الجمعية :السيد محمد جهاد رشيد قباني
منتدى التنمية والثقافة والحوار

454

الجمعية اللبنانية لعلوم الغذاء والتغذية

455

رابطة خريجي جامعة هارفرد في لبنان
ممثل الجمعية :االمير حبيب جورج الزغبي
انترنت ميديا اسوسييشن
ممثل الجمعية :السيد مصطفى هاني فروخ
الجمعية اللبنانية لالنسانيات
ممثل الجمعية :د .موسى امين وهبه
اروشا لبنان للبيئة
ممثل الجمعية :القس سعيد فيليب ملوح

456
457
458

نوع النشاط
اجتماعي

رقم العلم والخبر
/266اد
تعديل لـ 782
/154اد

تاريخه
2005/11/10
1937/3/42
2005/8/6

اجتماعي ـ ثقافي

قرار مجلس
الوزراء رقم 32
/255اد
تعديل لـ /152اد
/254اد

2005/10/6

علمي
ثقافي ـ سياحي

العنوان
سن الفيل ـ شارع بيروت هول ـ سنتر شاوول ـ
الطابق االول ـ
بيروت ـ منطقة الظريف ـ شارع رشيد نخلة ـ ملك
ابو شقرا ـ الطابق االرضي
جمعية اجنبية

2005/10/24
2003/10/7
2005/10/24

اجتماعي ـ ثقافي

/253اد

2005/10/24

علمي

بيروت ـ الروشة ـ شارع رفيق رسالن ـ منطقة رقم
 38شارع رقم  76ـ بناية كالوت ـ الطابق السادس
بيروت ـ الحمراء ـ شارع السادات ـ بناية سادات
هوم ـ الطابق الخامس

/251اد
تعديل لـ /70اد
/246اد
تعديل لـ /600اد
/245اد

اجتماعي ـ تنموي

بيروت ـ بدارو ـ حرش كفوري ـ  170شارع العلم ـ
بناية خياط ـ الطابق السابع

2005/10/24
2004/8/2
2005/10/20
1970/7/21
2005/10/20

ثقافي ـ علمي

بيروت

/242اد

2005/10/19

ثقافي

بيروت ـ المصيطبة ـ ملك هاني فروخ

/239اد

2005/10/19

اجتماعي

بيروت ـ شارع الحمرا الرئيسي ـ ملك رسامني

/236اد

2005/10/17

بيئي ـ تربوي

بيروت ـ االشرفية ـ شارع الغزالي ـ ملك ملوح

علمي
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468

اسم الجمعية/المؤسسة
الهيئة اللبنانية لحقوق الطفل
ممثل الجمعية :د .برنارد جوزف جرباقه
رابطة آل البريدي
ممثل الجمعية :السيدة شارلوت اسطفان نصور
الجمعية اللبنانية العربية لبنوك العيون
ممثل الجمعية :د .الياس لطف هللا وراق
المنتدى اللبناني لرجال االعمال
ممثل الجمعية :السيد علي السيد قاسم الشماعة
الرفاعي
جمعية ملتقى الفكر الثقافية
ممثل الجمعية :د .حسن علي عاصي
حركة اليسار الديمقراطي
ممثل الجمعية :السيد الياس حنا عطاهلل
جمعية سيدات العمل االجتماعي
ممثل الجمعية :السيدة شارلوت يوسف طايع
طايع
جامعة آل المسالخي في لبنان
ممثل الجمعية :السيد عاصم ابراهيم مسالخي
جمعية التنمية البيئية
ممثل الجمعية :السيد جهاد خير الدين قرقوتي
جمعية تراث حاصبيا
ممثل الجمعية :السيدة وفاء رياض هالل

رقم العلم والخبر
/235اد

تاريخه
2005/10/17

نوع النشاط
اجتماعي (طفل)

/264اد

2005/11/9

اجتماعي

/270اد

2005/11/10

صحي

/269اد

2005/11/10

اقتصادي

العنوان
بيروت ـ االشرفية ـ كورنيش بيار الجميل ـ بناية
الغزال ـ الطابق الثاني
بيروت ـ االشرفية ـ بناية ميشال فارس البريدي ـ
تجاه ثانوية لور مغيزل للبنات الرسمية
بيروت ـ شارع الست نسب ـ بناية المباني ـ الطابق
العاشر
بيروت ـ شارع مار الياس ـ سنتر متكو ـ مكتب السيد
علي الرفاعي ـ الطابق السابع

/298اد

2005/11/24

ثقافي

بيروت ـ شارع استراليا ـ الروشة ـ ملك عرب

/295اد

2005/11/22

اجتماعي ـ سياسي

/300اد

2005/11/25

اجتماعي

بيروت ـ كورنيش المزعة ـ سنتر صباح ـ الطابق
االول
بيروت ـ االشرفية ـ مجمع كنيسة مار يوحنا المعمدان

/306اد

2005/11/28

اجتماعي ـ ثقافي

/318اد

2005/12/1

بيئي

/313اد

2005/12/1

اجتماعي ـ ثقافي

بيروت ـ الطريق الجديدة ـ شارع الحوري ـ ملك
المسالخي
بيروت ـ المال ـ شارع المفتي محي الدين عاليا ـ
الطابق االول
بيروت ـ فردان ـ ملك فيصل قيس ـ بناية بانوراما ـ
الطابق السابع
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
469

اسم الجمعية/المؤسسة
لجنة السيدات لبيت اليتمي الدرزي

470

جمعية رعاية أسر الشهداء وذوي الحاجات
الخاصة
ممثل الجمعية :السيدة اخالص نواف حردان
مركز بيروت للفن
ممثل الجمعية :االنسة لميا رمزي جريج
جمعية آل العجوز الخيرية االجتماعية في لبنان
ممثل الجمعية :االستاذ محمد حسن العجوز
رابطة خريجي كلية الحقوق القسم الفرنسي ـ
الجامعة اللبنانية
ممثل الجمعية :االستاذة روان بشاره ابو سعد
جمعية  05أمام
ممثل الجمعية:السيد فريد عفيف فخر الدين
جمعية القدرات البيئية ECO-FORZA
ممثل الجمعية:د 0ران ملكه انطوان يوسف

476

الرابطة االجتماعية للجميزة -الرميلي
ممثل الجمعية:السيد ايلي كميل نصار
اللجنة النسائية في الطريق الجديدة
ممثل الجمعية:السيدة سلوى صالح حبله
روتاري كلوب بيروت كوسموبوليتان
ممثل الجمعية:السيد حبيب جورج بسول

471
472
473
474
475

477
478

نوع النشاط
اجتماعي

رقم العلم والخبر
/312اد
تعديل لـ /190اد
/319اد

تاريخه
2005/12/1
1960/4/27
2005/12/2

اجتماعي ـ صحي

العنوان
بيروت ـ شارع ليون ـ بناية صعب ـ ملك نبيه صعب
ـ الشقة  6ـ الطابق الرابع
بيروت ـ ساقية الجنزير ـ ملك حسن خضر العيتاني

/307اد

2005/11/29

ثقافي

/310اد

2005/11/30

اجتماعي

بيروت ـ جادة شارل حلو ت بناية داغر ـ الطابق
العاشر
بيروت ـ كركول الدروز ـ ملك السيد رياض العجوز

/311اد

2005/11/30

اجتماعي ـ ثقافي

بيروت ـ الرملة البيضاء ـ ملك الحاج حسن محمود

/3اد

2006/1/5

ثقافي

/361اد

2005/12/26

اجتماعي

بيروت -الرميل-شارع الجميزه -العقار  -873ملك
عبيد
بيروت -طلعة جنبالط -شارع نقوال ربيز -بناية
االشقر الطابق الثاني

/352اد

2005/12/19

ثقافي

/358اد

2005/12/22

اجتماعي

/347اد

2005/12/15

اجتماعي

بيروت -الرميلي -شارع باستور -ملك فرنان
الحصري
بيروت -صبرا -الطريق العام -ملك فهد سعد
بيروت شارع مومنه -بناية العطايا -ملك المحامي
فوزي المتني -الطابق الثاني
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488

اسم الجمعية/المؤسسة
اللجنة النسائية الخيرية
ممثل الجمعية:السيدة هناء حسين نجا
آكت فور لبانون ـ(العمل من اجل لبنان)
ممثل الجمعية:السيد عباس محمد ياغي
اتحاد جمعيات خريجي جامعة القديس يوسف
ممثل الجمعية:القاضي شكري سليم صادر
العمر الذهبي
ممثل الجمعية:السيدعزت سعيد سكرية
هيئة تفعيل دور المرأة في القرار الوطني
ممثل الجمعية:السيد رودريك فرحات مطر
الجمعية اللبنانية لتنمية الطفولة المبكرة
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /16اد تاريخ 2006/1/23
مؤسسة سمير قصير
ممثل الجمعية:السيدة جيزال جرجس القزي
جمعية رابطة عائلة شميطلي
ممثل الجمعية:السيد محي الدين زكريا الشميطلي
الجمعية اللبنانية للصحة الجنسية واالنجابية
ممثل الجمعية:د 0سليمان احمد جاري
المنظمة الفلسطينية لحقوق االنسان(حقوق)
ممثل الجمعية:السيد غسان سعيد عبد هللا

رقم العلم والخبر
/348اد

تاريخه
2005/12/15

نوع النشاط
اجتماعي

العنوان
بيروت -عائشة بكار -بناية الكعكي -الطابق الثالث

/14اد

2006/1/20

اجتماعي -ثقافي

/27اد

2006/1/26

اجتماعي -ثقافي

بيروت -شارع كليمنصو -بناية ويفرسنتر-ملك حسان
صمادي وشركاه -مقر شركة بولكس-الطابق الثامن
عشر
بيروت -طريق الشام -رئاسة جامعة القديس يوسف

/26اد

2006/1/25

/15اد

2006/1/21

/32اد

2001/2/21

/30اد

2006/2/1

اجتماعي
(المسنين)
اجتماعي -تثقيفي
(توعية المرأة)
اجتماعي-تثقيفي
(الغذاء السليم
لالطفال)
ثقافي

بيروت -االشرفية -السيوفي شارع اميل لحود -بناية
سكرية
بيروت -الرملة البيضاء -بناية ابن سينا -ملك حياة
ارسالن -الطابق الخامس
بيروت

/29اد

2006/2/1

/31اد

2006/2/2

اجتماعي
(عائلي)
اجتماعي -صحي

/36اد

2006/2/4

اجتماعي -ثقافي

بيروت -االشرفية -منطقة الناصرة -ملك حنا قصير
بيروت -الطريق الجديدة -شارع البستاني -ملك
شميطلي -الطابق االول
بيروت -الحمراء -شارع عبد العزيز -بناية البعلبكي-
الطابق الخامس
بيروت -المزرعة -مخيم مار الياس -المدخل الغربي-
مقابل محطة فينيسيا للمحروقات
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
489
490
491
492
493
494
495
496
497

اسم الجمعية/المؤسسة
بعثة الصناعة والتجارة االلمانية
ممثل الجمعية:
تعديل رقم/333اد تاريخ 2005/12/8
جمعية العصامي الكريم
ممثل الجمعية:السيد سامي عبد الرحمن السبليني
جمعية المستقبل للتربية والتعليم
ممثل الجمعية:د 0نزيه عدنان الخياط
جمعية الصفوة للعمل االجتماعي
ممثل الجمعية:السيد فؤأد محمد شفيق رمضان
لجنة المانونيت المركزية -لبنان
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /49اد تاريخ 2006/2/18
تجمع رجال االعمال اللبنانيين
ممثل الجمعية:
الجمعية اللبنانية لالبحاث الجوفية
ممثل الجمعية:
جمعية آل مومنه االجتماعية والثقافية
ممثل الجمعية :السيد معروف عادل مومنه
جمعية آل درويش االجتماعية
ممثل الجمعية :السيد عبدهللا نور الدين درويش

رقم العلم والخبر
مرسوم رقم 9415

تاريخه
1996/10/15

نوع النشاط

العنوان
بيروت -السوليدير -شارع رياض الصلح -بناية
اسطفان -الطابق الثالث

/322اد

2005/12/5

اجتماعي

بيروت -عين المريسة -ملك مومنة -الطابق االول

/329اد

2005/12/7

اجتماعي -ثقافي

/46اد

2006/2/16

اجتماعي

بيروت -الحمراء -اللبان -طلعة الشيخ موس -بناية
العيتاني
بيروت –الباشورة -شارع الزهراوي -بناية اليتيم-
ملك حسن البسام

مرسوم رقم 8432

1996/5/22

بيروت -الظريف

2005/2/28

بيروت ـ جادة االستقالل ـ بناية صراف ـ الطابق
الثاني عشر
المكلس ـ الشارع العام ـ ملك بارودي ـ قضاء المتن

/91أد
التعديل /40أد
/132أد
التعديل /39أد
/35أد

2005/2/28

اجتماعي

/30أد

2005/2/28

اجتماعي

2005/2/28

بيروت ـ شارع كورنيش المزرعة ـ بناية الجزيرة ـ
ملك مومنه ـ مكتب المحامي بهيج مومنه
بيروت ـ الطريق الجديدة ـ شارع االيتام ـ بناية
الفيحاء ـ الطابق الثالث
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
498
499
500
501
502
503
504
505

اسم الجمعية/المؤسسة
تجمع رجال االعمال ومالكي العقارات لوسط
مدينة بيروت
ممثل الجمعية :السيد محمد خالد يوسف الداعوق
رابطة قدامى اساتذة الجامعة اللبنانية
ممثل الجمعية :د .انيس نصري ابي فرح
جمعية رعاية االطفال المصابين بالسرطان
ممثل الجمعية :د .رولى انطون فرح
جمعية وسطاء البورصة
ممثل الجمعية :د .فادي توفيق عسيران
جمعية ينبوع الحياة
ممثل الجمعية :السيد اليان غريغوري مقدسي
المؤتمر القومي العربي
ممثل الجمعية :السيد معن بشور
تجمع رجال االعمال اللبنانيين
ممثل الجمعية:
الرابطة االجتماعية الثقافية لمحلة المزرعة
ممثل الجمعية:السيد سهيل مرشد صليبا مجدالني

رقم العلم والخبر
/15أد

تاريخه
2005/1/28

نوع النشاط
اقتصادي ـ سياحي

العنوان
بيروت ـ ميناء الحصن ـ شارع عمر الداعوق ـ بناية
ناديا وخالد الداعوق

/12أد

2005/1/25

اجتماعي ـ تربوي

بيروت ـ االدارة المركزية

/52أد

2005/2/28

اجتماعي ـ صحي

بيروت ـ االشرفية ـ مستشفى رزق ـ ملك رزق

/51أد

2005/2/28

اقتصادي

/6اد

2005/1/15

اجتماعي

/23أد

2005/2/7

تنموي

بيروت ـ الوسط التجاري ـ شارع العازرية ـ ملك
شركة انترا ـ لالستثمار ش.م.ل .ـ الطابق الرابع
بيروت ـ االشرفية ـ بناية المقدسي ـ ملك اليان
غريغوري
بيروت ـ الحمرا فرح سنتر ـ بلوك  Bـ الطابق السابع

/91أد
التعديل /40أد
/149اد

2005/2/28
1996/10/12

اجتماعي

بيروت ـ جادة االستقالل ـ بناية صراف ـ الطابق
الثاني عشر
بيروت -المزرعة -ملك وقف مار مخايل
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
506

رقم العلم والخبر
/300اد

تاريخه
1973/10/19

/325أد

1995/12/22

/193أد

1993/6/18

ثقافي – اجتماعي

/134اد

2006/4/20

اجتماعي
(تنمية قدرات المرأة)

بيروت -طريق الجديدة -شارع الفاكهاني -بناية
مكوك -الطابق االول

510

جمعية التيار العربي
ممثل الجمعية:السيد صبحي محمد ديب حيدر

/114اد

2006/4/6

سياسي

بيروت -المزرعة -شارع البستاني -الجامعة العربية-
رقم العقار  -5865قسم 12

511

نهار الشباب
ممثل الجمعية:االنسة نايلة جبران تويني

/119اد

2006/4/11

سياسي-اجتماعي

بيروت -الوسط التجاري -مبنى جريدة النهار

512

طفولة
ممثل الجمعية:االنسة النا محمد مروان الخياط
تعديل رقم  1636تاريخ 2008/11/14
حزب البيئة اللبناني
ممثل الجمعية:السيد حبيب الياس معلوف

/116اد

2006/4/11

اجتماعي
(االهتمام باالطفال
الصابين بداء السرطان)

/104اد

2006/3/27

بيروت -بدارو -شارع سامي الصلح -مقابل كنيسة
القلبين االقدسين -سنتر يوسف -ملك عبد المنعم
يوسف -الطابق الخامس -شقة رقم 15
بيروت -شارع الحمراء الرئيسي-

507
508

509

513

اسم الجمعية/المؤسسة
رابطة المحبة
ممثل الجمعية:االب منصور حنا خليل
جمعية الثقافة والتوجيه االجتماعي
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /123أد تاريخ 2006/4/12
جمعية خريجي كلية االعالم والتوثيق – نادي
الصحافة
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /96أد تاريخ 2006/3/15
جمعية سيدات منطقة طريق الجديدة للخدمات
االجتماعية
ممثل الجمعية :السيدة زينة محمد علي البغدادي

نوع النشاط
اجتماعي

العنوان
بيروت-االشرفية -شارع الزهار -في ملك الرهبانية
المارونية المريمية
بيروت ,راس بيروت ,شارع البستاني المكحول ,
ملك رجا عبدااله المصري.
بيروت  ,الباشورة ,شارع األمير بشير  ,بناية
اللعازارية ,بلوك  , A 2-1الطابق الثاني

بيئي
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
514

اسم الجمعية/المؤسسة
مؤسسة باسل فليحان
ممثل الجمعية:السيدة يسمى مسلم فليحان
جمعية لقاء سيدة الجبل
ممثل الجمعية:السيدة الين جورج شقير
الجمعية اللبنانية الخصائيي المخاطر المالية
ممثل الجمعية:السيدة دينا يوسف الكوسا

رقم العلم والخبر
/107اد

تاريخه
2006/3/29

نوع النشاط
اجتماعي -انمائي

/143اد

2006/4/25

اجتماعي

/149اد

2006/4/27

/191اد

2006/5/15

/545اد

1967/11/9

اداري -مالي
(ادارة المخاطر
المالية)
القانوني
(دراسة القانون)
اجتماعي -ديني

517

الجمعية اللبنانية للقانون الدولي
ممثل الجمعية:السيد وسيم اديب عبد الواحد
االتحاد الوطني للجمعية المسيحية للشابات
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /81اد تاريخ 1988/3/25
تعديل رقم /175اد تاريخ 2006/5/8
هاشم هاشم الخيرية االجتماعية في بلدة شبعا
ممثل الجمعية:السيد هاشم محمد دله هاشم

/361اد

2006/7/13

اجتماعي-عائلي

بيروت –شارع الشوف-متفرع من شارع مار الياس-
بناية هاشم هاشم –الطابق االول

/362اد

2006/7/25

اجتماعي

بيروت -زقاق البالط -سنتر فواز -الطابق الثاني

521

جمعية آلصبره االجتماعية في بيروت
ممثل الجمعية:السيد محمود توفيق صبرا

/357اد

2006/7/11

اجتماعي-عائلي

بيروت -الظريف -شارع الجزائر -بناية الجزائر

522

اللجنة الحقوقية للمالكين
ممثل الجمعية:االستاذ عبد هللا الياس صعب

/347اد

2006/7/7

حقوقي-قانوني
(خاص بالمالكين)

بيروت -االشرفية -شارع مار متر -ملك معلوف

515
516

518

519

 520العطاء والتنمية للخدمات الصحية واالجتماعية
ممثل الجمعية:د 0حسن نعمة هللا حماده

العنوان
بيروت -شارع حلواني-20بناية برج الحديقة -طابق
13
بيروت -المتحف -شارع اديب اسحق -سنتر
المتحف -الطابق السابع
بيروت 315 -الصيفي -شارع سليم تقال -ملك
المحامي سليم المعوشي
بيروت -المصيطبة -شارع مار الياس -بناية كورنر
سنتر -مقابل بنك البحر المتوسط -الطابق السادس
بيروت
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
523
524
525
526
527
528
529
530
531

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية قدامى شركة ليبانسيل ش.م.ل
ممثل الجمعية :السيد حسين علي الرفاعي

رقم العلم والخبر
/206اد

تاريخه
2006/5/19

نوع النشاط
اجتماعي

العنوان
بيروت ـ ساقية الجنزير ـ مبنى الكارلتون ـ الطابق
االرضي

جمعية بيروت للمعاملة االخالقية للحيوانات
ممثل الجمعية :االنسة منى يوسف الخوري
جمعية المؤسسات التجارية والصناعية في سوق
المصيطبة ومتفرعاته
ممثل الجمعية :السيد عبد الهادي احمد محيسن
رواد FRONTIERS
ممثل الجمعية :السيد فريد علي قمر
جمعية اسمعني بصمت للصم
ممثل الجمعية :السيد حسن يوسف دبوق
جمعية لقاء أهل المشورة والرأي
ممثل الجمعية :السيد عمر عبد القادر غندور
جمعية المحافظة على جدرانيات
ممثل الجمعية :السيدة راي كابلاير جبر
المنتدى االسالمي الوطني
ممثل الجمعية :االستاذ محمد معروف خليلي
مؤسسة لويس ابو شرف الثقافية والتربوية
واالجتماعية
ممثل الجمعية:السيد يوسف لويس ابو شرف
(المعروف بجوزف)

/205اد

2006/5/19

رفق بالحيوانات

/228اد

2005/5/26

اجتماعي ـ اقتصادي

بيروت ـ شارع الحمراء ـ بناية ادريس ـ قرب سوبر
ماركت ادريس ـ الطابق االرضي
بيروت ـ المصيطبة ـ شارع المعلوف ـ بناية انجل ـ
سنتر عبد الهادي محيسن

/231اد

2006/5/27

/280اد

2006/6/16

/277اد

2006/6/15

اجتماعي
(حقوق انسان)
اجتماعي
(تهتم بالمعوقين)
اجتماعي

/275اد

2006/6/15

ثقافي

/284اد

2006/6/17

اجتماعي ـ ديني

/239اد

2006/6/3

اجتماعي ـ ثقافي

بيروت ـ شارع بدارو ـ بناية فواز ـ الطابق السابع
بيروت ت راس النبع ـ منطقة المزرعة العقارية ـ
مقسم  15ـ ملك حسن دبوق
بيروت ـ شارع االوزاعي ـ ملك غندور ـ الطابق
الثالث
بيرةت ـ االشرفية ـ جامعة القديس يوسف ـ مركز
لويس بوزيه اليسوعي ـ ملك جامعة القديس يوسف
بيروت ـ تلة الخياط ـ ملك الجمعية الخيرية لرعاية
اطفال المسلمين
بيروت ـ االشرفية ـ شارع االستقالل ـ مكتب
المحامي جوزف ابو شرف ـ ملك حبيس
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
532
533
534
535
536
537
538
539
540

اسم الجمعية/المؤسسة
حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي
ممثل الجمعية :د .عبد المجيد محمد طيب رافعي
نعم سوا للعائلة
ممثل الجمعية:السيد بدر عبدو رزق هللا زينون
الجمعية اللبنانية للفنون التشكيلية -اشكال الوان
ممثل الجمعية:السيدة كريستيان فريد طعمه
تعديل رقم  1589تاريخ 2008/11/11
المنتدى الطالبي
ممثل الجمعية:السيد خليل ابراهيم حنيني
ذاكرة للغد
ممثل الجمعية:االنسة امل سليمان مكارم
مؤسسة نهاد فؤاد غنطوس لسرطان الثدي
ممثل الجمعية:السيد فؤاد انيس انيس غنطوس
شباب بيروت للتطوير والتنمية
ممثل الجمعية:السيد بيار بولس الجميل
جمعية مار اسطفان النماء الريف
ممثل الجمعية:السيد وليد انيس فارس
محترف محسن فتوني
ممثل الجمعية:السيدة امل محسن فتوني

جمعية التكافل لرعاية الطفولة
541
ممثل الجمعية:السيد عصام بشير برغوت
اسير
542
ممثل الجمعية:السيد محمد اسعد بكار
 543جمعية الكفاح من اجل حماية البيئة والمتضررين
من التلوث
ممثل الجمعية:االستاذ بديع فوزي مكرزل

رقم العلم والخبر
/238اد

تاريخه
2006/6/2

نوع النشاط
سياسي

العنوان
بيروت

/251اد

2006/6/8

/249اد

2006/6/8

اجتماعي
(االهتمام باالسرة)
ثقافي
(احياء الفنون)

بيروت-االشرفية -شارع السوديكو -ملك جوليت
الياس واكيم
بيروت -ميناء الحصن -شارع فينيقيا -بناية صعب
رقم  -2الطابق الرابع -شقة رقم 15

/247اد

2006/6/8

ثقافي

/246اد

2006/6/7

/270اد

2006/6/14

ثقافي -اجتماعي
(الوعي المجتمعي)
صحي -أجتماعي

بيروت -شارع المصيطبة -ملك وسام رضوان-
الطابق الثامن
بيروت -ىخر شارع الحمراء -ملك مكارم

/339اد

2006/47

اجتماعي

/337اد

2006/7/4

بيئي

/336اد

2006/7/4

/308اد

2006/6/26

ثقافي
(جمع تراث الفنان
محسن فتوني)
اجتماعي

/309اد

2006/6/27

/290اد

2006/6/19

اجتماعي
(رعاية االسرى)
بيئي

بيروت -الحمراء -شارع كليمنصو -مستشفى طراد
بيروت -االشرفية -الرميل -شارع مستشفى الروم-
ملك الجميل
بيروت -المدور -اوتوستراد شارل حلو -ملك
صحناوي
بيروت -راس النبع -شارع توفيق سالم -ملك سالم
بيروت -شارع فردان -بناية برغوت -الطابق االول
بيروت -الكوال -شارع فليفل -ملك بناية كيال وملص
بيروت -االشرفية -جادة شارل مالك -بناية كوانتوم-
الطابق السادس

Ministry Of Social Affairs, Badaro, Beirut – Lebanon T: +961611260 Fax: +961611245 www.socialaffairs.gov.lb

الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
544
545
546
547
548
549
550
551
552

اسم الجمعية/المؤسسة
الجمعية اللبنانية الصدقاء الحيوانات
ممثل الجمعية:السيدة هدى الياس ناصيف
الجمعية اللبنانية للتنمية والثقافة
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم/314اد تاريخ 2006/6/28
جمعية خبراء الكهرباء وااللكترونيات في لبنان
ممثل الجمعية:السيد احمد بشير عدره
جمعية الديوان الثقافي
ممثل الجمعية:السيد
االستقالل الخيرية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد نجيب ميشال بشور
مؤسسة الفينيق
ممثل الجمعية:السيد علي يوسف عبدهللا
نادي اصدقاء صوت الشعب
ممثل الجمعية:السيد رمزي نزيه دسوم
بيتنا
ممثل الجمعية:السيدة ميراي الياس فهد
مؤسسة مواطنون جدد
ممثل الجمعية:السيد انطوان زخيا صفير

جمعية البطريرك صفير الثقافية
553
ممثل الجمعية:السيد انطوان زخيا صفير
تجمع االصالح والتقدم
554
ممثل الجمعية:السيد محمد خالد يوسف الداعوق

رقم العلم والخبر
/288اد

تاريخه
2006/6/19

/35اد

1998/2/23

نوع النشاط
تطوير الثروة
الحيوانية

العنوان
بيروت -االشرفية -شارع رزق هللا -ملك سالمة
بيروت -شارع زهرة االحسان -بناية لو سليكت -ملك
الجمعية اللبنانية للتنمية والثقافة -الطابق الثاني

/325اد

2006/7/1

علمي -تكنولوجي

/327اد

2006/7/1

ثقافي

بيروت -شارع مدام كوري -بناية بريستول غاليريا-
ملك السيد احمد عدره -الطابق الثاني
بيروت -شارع عبد العال -ملك د 0غسان ادهمي

/329اد

2006/7/1

اجتماعي

/451اد

2006/9/22

اجتماعي -انمائي

/449اد

2006/9/21

اعالمي

/366اد

2006/7/27

/376اد

2006/8/21

/375اد

2006/8/21

اجتماعي
(تهتم بالمعوقين)
اجتماعي -ثقافي
(الديمقراطية وثقافة
الحوار)
ثقافي

بيروت -االشرفية -شارع المطران غفرائيل -بناية
اغاماتوكيان
بيروت -شارع تقي الدين الصلح -بناية الوردة
الحمراء -الطابق الخامس
بيروت -شارع جبل العرب -بناية صوت الشعب-
الطابق السابع
بيروت -المزرعة -شارع المتحف -ملك رامز وكميل
سالمة -عقار رقم  – 4420الطابق االرضي
بيروت-جادة سامي الصلح -زهرا بالزا -الطابق
الثاني

/367اد

2006/8/1

اجتماعي-ثقافي
(تعزيز الديمقراطية)

بيروت-جادة سامي الصلح -زهرا بالزا -الطابق
الثاني
بيروت -راس بيروت -شارع بلس -ملك الداعوق-
الطابق االرضي
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
555
556
557
558
559
560
561
562
563

اسم الجمعية/المؤسسة
ميتافور ليبانون META FOR LEBANON
ممثل الجمعية:السيد علي غسلن شوربا
الجمعية االسالمية اللبنانية الكندية
ممثل الجمعية:السيد غادة موسى حمود
جمعية تراث فلسطين
ممثل الجمعية:االنسة بيان حبيب بسما
جمعية تجار ومستوردي الدراجات النارية
ولوازمها
ممثل الجمعية:السيد مروان عبد الغنى عقاد
الجمعية العربية البحاث العلوم التطبيقية
ممثل الجمعية:د .عمر هشام مردم بك
الجمعية اللبنانية للمساعدات الخيرية "ميدان"
ممثل الجمعية :أ .مروان رفيق سالم
حزب الهنشاك االشتراكي الديمقراطي اللبناني
ممثل الجمعية :السيد اوهانس اغفوريان
الجمعية اللبنانية للقانون الجزائي
ممثل الجمعية :االنسة ريتا شارل ابو زيد
الجمعية اللبنانية لالدارة الصحية
ممثل الجمعية :د .نبيل محي الدين قرنفل

رقم العلم والخبر
/370اد

تاريخه
2006/8/1

نوع النشاط
اجتماعي

/371اد

2006/8/2

اجتماعي ـ تنموي

/394اد

2006/8/30

ثقافي

/392اد

2006/8/29

اقتصادي

/407اد

2006/9/4

صناعي

/400اد

2006/8/31

اجتماعي

/411اد

2006/9/5

سياسي

/412اد

2006/9/6

قانوني

/421اد

2006/9/8

ثقافي ـ تنموي

العنوان
بيروت ـ ميناء الحصن ـ شارع فخر الدين ـ قنطاري
سنتر ـ الطابق الرابع
بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ بناية الجزيرة ـ ملك
مومنة
بيروت ـ الحمرا ـ بناية رسامني يونس ـ الطابق
الثالث
بيروت ـ كلمنصو ـ شارع ابراهيم الحوراني
بيروت ـ شارع الكويت ـ بناية يعقوبيان ـ ملك عمر
مردم بك
بيروت ـ المصيطبة ـ شارع مار الياس ـ بناية خليل
وفواز ـ ملك علي محمد كريدية
بيروت ـ محلة الخضر -جانب كنيسة القديس
جاورجيوس لالرمن االرثوذكس -الطابق الثاني
بيروت ـ االشرفية ـ شارع السوديكو ـ سوديكو سنتر
ـ بلوك 6
بيروت ـ شارع كليمنصو  333ـ الطابق الرابع
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
564
565
566
567
568
569
570
571
572

اسم الجمعية/المؤسسة
الحملة المدنية لالغاثة
ممثل الجمعية :السيد وليد عفيف فخر الدين
جمعية بيت الكتاب
ممثل الجمعية :السيد نديم انطوان جبران طرزي
جونيور شامبر لبنان
ممثل الجمعية:
اصدقاء مرضى الفصام
ممثل الجمعية :أ .سعيد محمد عالمة
سجل الحرب ـ لبنان
ممثل الجمعية :د .حسن علي الشريف
جمعية ثقافة الطفل
ممثل الجمعية :د .محمد خير العدو مكداشي
الجمعية اللبنانية للسينما المستقلة ـ ميتروبوليس
سينما
جمعية التعاون اللبنانية المكسيكية
ممثل الجمعية :السيدة سليمى عبدهللا الراسي
شبكة حقوق االسرة
ممثل الجمعية :السيدة فاطمه اقبال الشيخ محمد
لبيب مراد مراد

رقم العلم والخبر
/418اد

تاريخه
2006/9/7

نوع النشاط
اجتماعي

/441اد

2006/9/15

ثقافي

/430اد

2006/9/12

اجتماعي ـ ثقافي

/428اد

2006/9/12

اجتماعي ـ صحي

/433اد

2006/9/13

اجتماعي

/432اد

2006/9/13

/461اد

2006/9/28

اجتماعي
(طفولة)
ثقافي ـ فني

/463اد

2006/9/29

اجتماعي

/464اد

2006/9/29

اجتماعي

العنوان
بيروت ـ شارع سيف الدين الخطيب ـ ملك فخر الدين
ـ الطابق الثاني
بيروت ـ  83شارع جامعة القديس يوسف ـ مبنى
المكتبة الشرقية
بيروت ـ االشرفية ـ شارع كرم الزيتون ـ بناية سكر
ـ الطابق الخامس
بيروت ـ الطريق الجديدة ـ شارع عبد الرحمن اللبان
بيروت ـ فردان ـ شارع شفيق جدايل ـ بناية حطب ـ
الطابق الثالث
بيروت ـ فردان ـ شارع شفيق جدايل ـ ملك عكوي
وحطب ـ الطابق الثالث
بيروت ـ شارع مار الياس ـ بناية زعرور
بيروت ـ االشرفية ـ شارع جان دومينيك ايوب ـ ملك
حموده ـ الطابق االول
بيروت ـ الحرش ـ شارع االوزاعي ـ بناية دعبول ـ
الطابق الثاني
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
573
574
575

اسم الجمعية/المؤسسة
المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /278اد تاريخ 2006/6/16
جمعية نساء جبل عامل
ممثل الجمعية:
تعديل رقم/210اد تاريخ 2006
مؤسسة جورج حاوي
ممثل الجمعية:السيدة نارا جورج حاوي

576

جمعية المؤتمر اللبناني المسيحي
ممثل الجمعية:السيد جورج فيكان نظر باتانيان
حزب السيادة الوطنية
ممثل الجمعية:السيد نزيه نعيم شالال
حوارات
ممثل الجمعية:د 0روني سامي الخوري
تعديل رقم  119تاريخ 2009/1/23
الجمعية اللبنانية لصيادي االسماك
ممثل الجمعية:السيد بسام شفيق شهاب
الريان االجتماعية الخيرية
ممثل الجمعية:السيدة فوزية ابراهيم البرازي
جمعية انماء لبنان وشرق المتوسط
ممثل الجمعية:السيد نزيه رياض ابراهيم الحسيني

582

الرابطة اللبنانية لسيدات العمل
ممثل الجمعية :االنسة دوللي مرشد شقير
الهيئة الشبابية للحوار االسالمي المسيحي
ممثل الجمعية:السيد مالك فيصل مولوي

577
578
579
580
581

583

رقم العلم والخبر
/198اد

تاريخه
1988/8/1

نوع النشاط
اجتماعي

العنوان
بيروت

/72اد

1970/1/14

اجتماعي

بيروت

/501اد

2006/10/12

ثقافي

/507اد

2006/10/14

اجتماعي -انمائي

/514اد

2006/10/18

سياسي

بيروت -وطى المصيطبة -شارع جبل العرب -ملك
السعيدي -منزل الشهيد جورج حاوي -الطابق
السادس
بيروت -االشرفية -السيوفي -ملك جان هنري شديد-
الطابق السادس
بيروت

/489اد

2006/10/9

ثقافي

بيروت -الرميل -شارع نقوال غصن -ملك كالديس
واغنيس رزق

/484اد

2006/10/7

اجتماعي -اقتصادي

/483اد

2006/10/7

اجتماعي

/475اد

2006/10/4

/480اد

2006/10/5

/535اد

2006/11/3

اجتماعي -تنموي
(التكامل بين لبنان
المقيم والمغترب)
ثقافي -اقتصادي
(على صعيد المرأة)
ثقافي-مجتمعي
(تفعيل دور الشباب)

بيروت -شارع فوزي المعلوف -ملك محمد عمر
غالييني
بيروت -برج ابي حيدر -ملك حسام الجمل -الطابق
االول
بيروت -المزرعة -شارع زريق -ملك نزيه الحسيني
بيروت -رأس بيروت -شارع القلعة -ملك السيدة لبنى
ابراهيم صالح
بيروت -الحمرا -نزلة الساروال -بناية جريدة السفير-
الطابق السادس
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اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية االنماء واالصالح االجتماعية
ممثل الجمعية:د 0باسم ابراهيم يموت

رقم العلم والخبر
/538اد

تاريخه
2006/11/7

نوع النشاط
اجتماعي

585

جمعية الرموز العربية "ويّاك"
ممثل الجمعية:االستاذ كميل جبرائيل منسى

586

تيار العدالة والتنمية
ممثل الجمعية:الشيخ احمد سامي عيتاني
تيار التوحيد اللبناني
ممثل الجمعية:السيد يوسف سالم بوذياب
كتلة االنصهار الوطني
ممثل الجمعية:السيد عدنان خضر طرابلسي
تجمع االصالح النقابي
ممثل الجمعية:السيد باسم محمود الحوت
مركز البيان الثقافي
ممثل الجمعية:السيد عبد العزيز حسين جمعه
جمعية رعاية شؤون السائقين العموميين
اللبنانيين االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد زياد عزو حمد
رابطة قدامى القلبين االقدسين السيوفي
ممثل الجمعية:السيدة كريتا جرجي الشاعر
جمعية لجنة اكراد عين المريسة وميناء الحصن
ممثل الجمعية:السيد ناصر داود محو
رابطة ابناء المزرعة االنمائية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد فوزي محي الدين الناطور
المجموعة اللبنانية العربية للتنمية
ممثل الجمعية:السيد
جمعية الهيئة الثقافية للتوجيه واالصالح
ممثل الجمعية :الشيخ احمد سامي عيتاني

/526اد
رقم التعديل
/148اد
/522اد

2006/10/31
بتاريخ
2007/6/1
2006/10/21

اجتماعي

العنوان
بيروت  -رأس بيروت – شارع القاهرة -امام
مستشفى الجامعة االميركية -ملك :د 0باسم ابراهيم
يموت -بناية االطباء -الطابق الثالث
بيروت -شارع سامي الصلح -بناية يونس -ملك
انطوان بمبينو

الرقم
584

سياسي

/549اد

2006/11/17

سياسي

/558اد

2006/11/21

سياسي

/559اد

2006/11/25

/571اد

2006/12/11

نقابي
(المهن الحرة)
ثقافي

بيروت -شارع عفيف الطيبي -بناية الشروق -ملك
دوغان -ايجار باسم الشيخ احمد عيتاني
بئر حسن -بناية الهادي -الطابق االرضي -ملك محمد
هاشم صوفي -تلفون 01/833660
بيروت -االشرفية -تجاه سنتر صوفيل  -الطابق
الرابع
بيروت -عائشة بكار المال -شارع محي الدين
الخياط -مركز الدعوة االسالمية
بيروت -المصيطبة -تقاطع جسرسليم سالم

/574اد

2006/12/14

نقابي
(السائقين العموميين)

/570اد

2006/12/7

ثقافي -اجتماعي

بيروت -كورنيش المزرعة -عقار رقم  -550ملك
خليل يموت -شارع ابن االثير مكتب رقم -601
الطابق السادس
بيروت -االشرفية -ثانوية القلبين االقدسين

/586اد

2006/12/29

/1اد

2007/1/3

/542اد

2006/11/8

اجتماعي
(تواصل كردي)
اجتماعي -انمائي
(محلي)
اجتماعي ـ تنموي

/11اد

2007/1/19

ثقافي

بيروت -عين المريسة -شارع ابن سينا -سنتر
مشخص -الطابق الثالث
بيروت -المزرعة -الحرج -شارع محمد علي بيهم-
بناية مجدالني -الطابق االرضي
بيروت ـ شارع كليمنصو ـ بناية كليمنصو /333/
الطابق االول
بيروت ـ الجامعة العربية ـ بناية الشروق ـ الطابق
الرابع ـ ملك دوغان

587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
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597

الجمعية الديمقراطية لتنمية العمل البلدي
ممثل الجمعية :السيد ملحم عبد النور صليبا

/5اد

2007/1/15

تنموي
(العمل البلدي)

598

رابطة آل فارس االجتماعية
ممثل الجمعية :السيد احمد ناجي فارس
جمعية بلسم االغاثة والتعليم
ممثل الجمعية :السيد صبحي محمد ديب حيدر
اتحاد الكتاب اللبنانيين
ممثل الجمعية :السيد
تعديل رقم /179اد تاريخ 2001/8/24
جمعية االسواق المالية  -لبنان
ممثل الجمعية :السيد
تعديل رقم /16اد تاريخ 2001/1/29
جمعية المصرفيين اللبنانيين في العالم
ممثل الجمعية :د 0جوزف ميشال طربيه
التجمع الثقافي االجتماعي االهلي
ممثل الجمعية :السيد عمر خليل رياض تمساح
هيباتيتود بوزيتيف (اليرقان الفيروسي)
ممثل الجمعية :السيد نادي يوسف شعيا
تعديل رقم  132تاريخ 2009/1/26
الذاكرة العربية
ممثل الجمعية :السيدة منى عفيف النصولي

/14اد

2007/1/24

اجتماعي ـ ثقافي

/13اد

2007/1/24

اجتماعي ـ صحي

/402اد

1968/8/20

ثقافي -اجتماعي

/78اد

1964/1/18

مالي

بيروت

/55اد

2006/2/21

مالي -اجتماعي

بيروت

/49اد

2001/3/15

ثقافي -اجتماعي

/54اد

2006/2/21

وقائي -صحي

بيروت – المزرعة -شارع زريق -بناية تمساح
وفايد -الطابق الرابع
بيروت -المتحف -كورنيش النهر -بناية شبلي -مكتب
خطار للمحاماة -الطابق الثالث

/62اد

2006/2/21

ثقافي

606

الجمعية اللبنانية للشركات المنتجة للتسجيالت
الصوتية
ممثل الجمعية :السيد سليم انطوان بصال
الوفيق للتنمية االقتصادية واالستثمار
ممثل الجمعية :السيد عاطف وفيق ادريس
تمنى
ممثل الجمعية :السيدة دياال عبد الحميد الفيل

/59اد

2006/2/22

اقتصادي

بيروت -شارع انيس النصولي -متفرع من شارع
فردان -بناية مؤسسة الدراسات الفلسطينية -الطابق
السابع
بيروت -المتحف -سنتر المتحف -مكتب المحامي
وليد ناصر -الطابق السابع

/75اد

2006/3/7

اقتصادي

/69اد

2006/3/1

اجتماعي
(االهتمام باالوالد
المرضى)

599
600
601
602
603
604
605

607
608

بيروت ت المزرعة ـ مكتب المحامي يوسف الخطيب
ـ شارع محمد علي بيهم ـ بناية مكحل وسنو ـ الطابق
الثاني
بيروت ـ الطريق الجديدة ـ شارع حمد ـ زاروب
البحصلي
بيروت ـ الجامعة العربية ـ مقابل كلية الهندسة ـ بناية
النجمة ـ الطابق االول
بيروت

بيروت -شارع الصوراتي -بناية االسود -الطابق
الثالث
بيروت -سوليدير -شارع حسن القاضي -بناية
المقاصد -مكتب شركة شنل ش.م.م.
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609

منتدى ملكة الشرق
ممثل الجمعية :السيد احمد نهاد محمد الخولي
المركز اللبناني للتدريب النقابي
ممثل الجمعية :السيد السيد فضل هللا علي شريف
بادر ـ برنامج الشباب المبادر
ممثل الجمعية :السيد مارون نقوال شماس
حزب حركة االصالح والتنمية
ممثل الجمعية :السيد اسعد احمد هرموش
رابطة آل مدور وانسبائهم
ممثل الجمعية :السيد عماد عادل مدور

614

الجمعية اللبنانية للسياحة
ممثل الجمعية :السيد منير محمد بدوي
ّ
رابطة متخرجي معهد االداب الشرقية ـ كلية
االداب والعلوم االنسانية في جامعة القديس يوسف
في بيروت
ممثل الجمعية :االستاذ انطوان ابراهيم شباط
جمعية التقوى االجتماعية االسالمية
ممثل الجمعية :السيد محمد مصطفى حبلة
جمعية المستقبل للدفاع المدني
ممثل الجمعية :السيد محمد كمال عبد الرحمن
العجوز
جمعية تنمية المشرق
ممثل الجمعية :المحامي نجيب نقوال ليان

619

مؤسسة اورورا
ممثل الجمعية :السيدة جمال داود البايع
االصغاء L’ECOUTE -
ممثل الجمعية :المحامي روالن عواد

621

جمعية الحق في اللعب

610
611
612
613

615

616
617
618

620

بيروت -شارع مار الياس ـ بناية حبشي ـ ملك سكنة
كامل ابو خليل حشيشو زوجة حسان شفيق حشيشو
بيروت ـ بدارو ـ شارع طالل حبيش ـ ملك الدكتور
جورج عقيقي
بيروت ـ المتحف ـ طريق الشام ـ ملك الجامعة
اليسوعية ـ شارع بيريتك
بيروت ـ عائشة بكار ـ منطقة دار الفتوى ـ شارع
محي الدين خياط ـ زاروب عبال ـ مركز الدعوة
بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ شارع ابن االثير ـ بناية
الرياض ـ منزل باسمة محمد كمال مدور ـ الطابق
العاشر
بيروت ـ الظريف ـ شارع الشوف ـ خلف الليسيه
عبد القادر ـ ملك طليع ـ الطابق االرضي
بيروت ـ طريق الشام ـ جامعة القديس يوسف ـ حرم
العلوم االنسانية ـ معهد االداب الشرقية ـ المبنى  Aـ
الطابق السادس

/82اد

2006/3/9

سياحي

/83اد

2006/3/11

ثقافي (نقابي)

/99اد

2006/3/17

اجتماعي

/94اد

2006/3/15

سياسي

/92اد

2006/3/15

اجتماعي

/89اد

2006/3/14

ثقافي ـ سياحي

/100اد

2006/3/18

ثقافي

/138اد

1989/11/4

اجتماعي

/41اد

2007/2/20

اجتماعي -وقائي
(الحماية المدنية)

/38اد

2007/2/20

/37اد

2007/2/20

ثقافي -تراثي
(التراث المشرقي
عامة)
اجتماعي

بيروت -االشرفية -145 -شارع حبيب باشا السعد

/46اد

2007/2/26

/57اد

2007/3/7

اجتماعي
(المعوقين خاصة
الصم)
رياضي

زقاق البالط -شارع البطريركية -في المبنى
المالصق لكنيسة سيدة البشارة -التابع للكنيسة-
بيروت
بيروت -كورنسش المزرعة -سنتر صباح -بلوك ب-

بيروت -كورنيش المزرعة -شارع زريق -ملك
جالل حمصي
بيروت -القنطاري -قصر الرئيس بشارة الخوري
سابقا -الطابق االول
بيروت -االشرفية -145 -شارع حبيب باشا السعد
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ممثل الجمعية :السيد عبد الحفيظ محمد راشد
الالدقي
جمعية مصارف لبنان
622
ممثل الجمعية :السيد
تعديل رقم /50اد تاريخ 2007/3/1
دار العجزة االسالمية
623
ممثل الجمعية :السيد
تعديل رقم/77اد تاريخ2007/3/26
فونداسيون روبير بوغوصيان واوالده
624
FONDATION ROBERT BOGHOSSIAN

الطابق التاسع
/1643اد

1959/10/6

مصرفي

/307اد

1991/12/26

اجتماعي
(عجزة ومعوقين)

بيروت

/88اد

2007/4/4

اجتماعي

بيروت -االشرفية -شارع اديب اسحق -بناية
بوغوصيان -الطابق الخامس

ET FILS

625
626
627
628
629
630
631
632

ممثل الجمعية :السيد جان روفائيل بوغوصيان
رابطة آل بوتاري
ممثل الجمعية :السيد خالد مصطفى البوتاري
جمعية العمل للخدمات االجتماعية واالنسانية
ممثل الجمعية :االنسة روال محمد نبيه التكاوي
جمعية االعالميين االقتصاديين
ممثل الجمعية :السيد باسم مصطفى سعد
غرفة التجارة الدولية
ممثل الجمعية :السيد
تعديل رقم /70اد تاريخ2007/3/16
تعليم
ممثل الجمعية :السيد وائل عبد هللا سكرية
مواهب
ممثل الجمعية :السيد
لجان تجمع اهالي بيروت االجتماعية لالعمال
الخيرية
ممثل الجمعية :السيد وليد سعد الدين الخطيب
جمعية المؤتمر القومي -االسالمي في لبنان
ممثل الجمعية :د 0اسامه محمد علي محيو

/93اد

2007/4/5

/92اد

2007/4/5

اجتماعي
(عائلي)
اجتماعي -تربوي

/81اد

2007/3/29

اجتماعي
(خاص بالمنتسبين)

/37اد

1973/1/30

/98اد

2007/4/13

تربوي

/97اد

2007/4/13

اجتماعي -تثقيفي

/110اد

2007/4/26

اجتماعي

/106اد

2007/4/21

سياسي -اجتماعي
(تنمية مستقلة-عدالة
اجتماعية وحكم

بيروت -الطريق الجديدة -شارع ابي سهل-بناية دمج
وعيتاتي -الطابق االول
بيروت -المصيطبة -شارع ابي بكر الصديق -بناية
الكيالي -الطابق الثاني
بيروت -شارع كراكاس -ملك يعقوبيان
بيروت
بيروت -شارع مار الياس -سنتر هبة -المكتب-
الطابق االول
بيروت -شارع فردان -بناية ايبيزا -مكتب المحامي
عثمان عرقجي -الطابق الخامس
بيروت -عائشة بكار تجاه دار الفتوى -شارع الكبي-
بناية عيتاني
بيروت -الحمراء -بناية استرال -المستأجرة باسم
الدكتور اسامة علي محيو -الطابق التاسع -الشقة رقم
906
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633
634
635
636

637
638
639
640
641
642
643
644
645

رابطة انماء وتوعية االسرة
ممثل الجمعية :السيدة ثريا خانم محمد خير
قردوحي
الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب
ممثل الجمعية :االنسة جويس جورج كوكباني
حركة الناصريين االحرار
ممثل الجمعية :السيد
تعديل رقم /101اد تاريخ2007/4/19
الجمعية المسيحية االرثوذكسية الدولية العمال
الخير االنسانية (آي او سى سى)
INTERNATIONAL-ORTHODOX
CHRISTIAN CHARITIES-I.O.C.C.
اصالح ذات البين
ممثل الجمعية :السيدة مها منير فتحه
جمعية الهدية
ممثل الجمعية :االنسة اميره حسن جعنا
جمعية الرفاه والتقدم الخيرية
ممثل الجمعية :السيد محمد محمود عزالدين
المجلس العام للجمعيات المارونية
ممثل الجمعية :السيد انطوان منصور كيرللس
مجلس االعمال السويسري ـ لبنان
ممثل الجمعية :أ .انطوان منصور بو فياض
"نماء" الجمعية اللبنانية للخدمات
ممثل الجمعية :السيد حيدر علي معاويه
جمعية آل شاهين الخيرية في لبنان
ممثل الجمعية :د .عامر عبد المعطي شاهين
المركز المدني للمبادرة الوطنية "المركز"
ممثل الجمعية :أ .طالل علي الحسيني
جمعية منشآت ذي النورين
ممثل الجمعية :أ .كريم صالح الدين الغزاوي

/104اد

2007/4/19

القانون)
اجتماعي
(على صعيد االسرة)

/117اد

2007/5/4

اجتماعي

/146اد

1997/12/1

سياسي

بيروت -الرميل -ملك السادة الياس،جرجي،سلمى
وليندا حبيب ابو عون
بيروت -منطقة المزرعة -شارع النويري -سنتر
حمادي -الطابق الثالث

قرار رقم /248اد

2001/12/27

اجتماعي
(خاصة ضحايا
الكوارث)

بيروت -االشرفية -شارع اديب اسحاق -بناية
بردويل -الطابق السابع

/152اد

2007/6/18

اجتماعي

/128اد

2007/5/17

اجتماعي ـ ثقافي

/149اد

2007/6/25

اجتماعي

/163اد

2007/6/28

اجتماعي

/171اد

2007/7/4

ثقافي

/170اد

2007/7/3

اجتماعي ـ تنموي

/177اد

2007/7/19

اجتماعي

/185اد

2007/8/1

/187اد

2007/8/3

اجتماعي
(وطني)
اجتماعي

بيروت ـ المصيطبة ـ المال ـ شارع االستقالل ـ بناية
الحالق ـ الطابق الرابع
بيروت ـ رياض الصلح ـ بناية شاكر وعويني ـ
الطابق الرابع
بيروت ـ الطريق الجديدة ـ الملعب البلدي ـ بناية
الصوصة ـ الطابق الثاني
بيروت ـ المدور ـ شارع الرهبان ـ ملك المجلس العام
للجمعيات المارونية
بيروت ـ االشرفية ـ الباريس ـ بناية برج الغزال لدى
السفارة السويسرية
بيروت ـ زقاق البالط ـ شارع البطركية ـ بناية
االريج ـ الطابق الثالث
بيروت ـ عين المريسة ت شارع نيجيريا ـ عقار رقم
 560ـ الطابق الثالث
بيروت ـ رأس بيروت ـ شارع بلس ـ بناية اليسار ـ
الطابق الخامس
بيروت ـ رأس النبع ـ شارع محمد الحوت ـ بناية
الحمصي ـ الطابق االول

بيروت -راس بيروت -شارع الحمراء -العقار رقم
 -779الطابق االرضي
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جمعية الحوصل الرئوي اللبنانية
ممثل الجمعية :االستاذ مروان جودات ضاهر
رابطة الناشطين المستقلين اندي ـ اكت
ممثل الجمعية :السيد وائل محمد حميدان
تعديل رقم  318تاريخ 2009/3/10
روّ اد بال حدود
ممثل الجمعية :السيد ميخائيل بولص كولي
منبر الديمقراطية و الحريات
ممثل الجمعية :السيد جوزف ريشار مكرزل
مجموعة أقرأ
ممثل الجمعية:

651

المنظمة العربية لخبراء المحاسبة القانونية
ممثل الجمعية:
القوات اللبنانية
ممثل الجمعية:
رابطة الصداقة اللبنانية -االردنية
ممثل الجمعية:السيد علي اسماعيل غندور
نادي روتاري بيروت ميتروبوليتان
ممثل الجمعية:السيد رامز مصطفى حمود
جمعية بيادر العمل الخيري
ممثل الجمعية:السيد حسيعن علي قشمر
تيار المستقبل
ممثل الجمعية:السيد سليم عبد الرحيم دياب
جامعة آل سنو
ممثل الجمعية:
تعديل رقم/94اد تاريخ 1965/81/8
تعديل رقم/258اد تاريخ 2007/11/20
رابطة كاريتاس لبنان
ممثل الجمعية:
تعديل رقم/254اد تاريخ 2007/11/19

647
648
649
650

652
653
654
655
656
657

658

/203اد

2007/8/22

اجتماعي ـ صحي

/210اد

2007/9/11

اجتماعي

بيروت ـ االشرفية ـ ملك الشركة اللبنانية االولى
للتجارة ش.م.ل.
بيروت ـ الرميل -شارع مار مخايل -بناية جعارة-
ملك مارك بيير خوري

/215اد

2007/9/13

اجتماعي

/206اد

2007/9/1

اجتماعي

بيروت ـ االشرفية ـ شارع السيدة ـ بناية العقاد ـ
الطابق السادس
بيروت ـ طريق الشام ـ ملك مكرزل ـ الطابق االول

2007/9/19

بيروت ـ الحمراء ـ شارع عبد العزيز ـ بناية بلو
بيلدينغ ـ الطابق الخامس

تعديل /218اد
للعلم والخبر
رقم /29اد
قرار رقم 46
(جمعية اجنبية)
/226اد

1998/2/16
2006/11/9

بيروت

2007/10/18

بيروت

/236اد

2007/11/2

/243اد

2007/11/7

اجتماعي

/104اد

2005/6/22

اجتماعي

/191اد

2007/8/9

سياسي

بيروت-منطقة عين التينة -شارع -62بناية الصوان-
ملك علي غندور
بيروت -الحمراء -شارع انطوان الجميل -بناية
الصباح -الطابق السادس
بيروت -الكوال -شارع اديب البعيني -بناية البستان-
ملك المقدم ذوقان البعيني -الطابق االول0
محافظة بيروت -القنطاري -قصر القنطاري

/217اد

1965/5/25

اجتماعي
(عائلي)

بيروت

/5اد

1977/2/10

اجتماعي

سن الفيل -القلعة -شارع الدكتور يوسف حجار في
البناء خاصته -قضاء المتن

Ministry Of Social Affairs, Badaro, Beirut – Lebanon T: +961611260 Fax: +961611245 www.socialaffairs.gov.lb

الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية
659

عائلة شاتيال
ممثل الجمعية:السيد وليدعبد الرحيم شلتيال

/278اد

2007/12/8

اجتماعي
(عائلي)

بيروت -الظريف -شارع يعقوب صروف -بناية
الغدير -الطابق الرابع
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660

مؤسسة جلبار وروز ماري الشاغوري
ممثل الجمعية:
تعديل رقم/276اد تاريخ 2007/12/6
جمعية آلصعب االجتماعية في بيروت
ممثل الجمعية:السيد محمد عبد القادر صعب
فكر اجتماعيا(تي سي)
ممثل الجمعية :االنسة السا عادل داغر

663

ميكرا MECRA
ممثل الجمعية :د 0ناديا محمد شعيب
جمعية الرأي الجديد
ممثل الجمعية:السيد ايلي سمير الخوري

665

جمعية آل الحسامي االجتماعية
ممثل الجمعية:د 0غسان عبد الرحمن الحسامي
رابطة سيدات مصر في لبنان
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /266اد تاريخ2007/12/3
نادي االدارة والمعلوماتية
ممثل الجمعية:السيد محمد عمر كلش
مجموعة االبحاث والتدريب للعمل التنموي
ممثل الجمعية:السيدة لينا بولس ابو حبيب
جمعية الهدى للرعاية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد خليل مصطفى بركات
سيلكس -المواهب الشابة والمتفوقون
ممثل الجمعية:السيدة ريتا انطون صعب
ام الفادي
ممثل الجمعية:الخوري جان جرجس عزام

661
662

664

666
667
668
669
670
671

/46اد

1997/4/16

اجتماعي

بيروت -منطقة العدلية -شارع مشاقة،متفرع من
شارع سامي الصلح -بناية الشامي -الطابق السادس

/275اد

2007/12/6

/260اد

2007/11/26

اجتماعي
(عائلي)
اجتماعي -ثقافي

بيروت-مار الياس -سنتر المقاصد -الطابق الثالث

/269اد

2007/12/3

علمي -طبي

/288اد

2007/12/18

/283اد

2007/12/10

اجتماعي -ثقافي
(حضارة السالم
والديمقراطية)
اجتماعي
(عائلي)

/16اد

2000/2/15

/287اد

2007/12/15

ثقافي

/68اد

2003/5/5

ثقافي -تنموي

/181اد

1985/11/16

اجتماعي

29

2008/1/7

ثقافي

28

2008/1/7

ثقافي
(ديني)

بيروت -شارع لبس -ملك بنا وجعفيل -الطابق االول

(تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت)

بيروت -الطيونة -جادة سامي الصلح -بناية كنج-
الطابق الثاني
بيروت -االشرفية -كورنيش النهر -ملك المقدسي
بيروت -شارع سامي الصلح -بناية مكارم -مكتب
المحامي جميل الحسامي -الطابق السادس
بيروت
بيروت -المصيطبة -شارع مار الياس -مبنى سلفر
تاور -الطابق الخامس
بيروت محلة المتحف -بناية كريم سالمه -الطابقين
الثاني والثالث
بيروت -كورنيش المزرعة -بناية المزرعة التجارية-
ملك الترك
بيروت -المتحف-مبنى الدبور -ملك مكرزل -الطابق
االرضي
بيروت -االشرفية -شارع مار شربل 139

Ministry Of Social Affairs, Badaro, Beirut – Lebanon T: +961611260 Fax: +961611245 www.socialaffairs.gov.lb

الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

672

اكتاد ACTED
AGENCE D`AIDE A LA COOPERATION
TECHNIQUE ET AU DEVELOPPEMENT

رقم القرار14
(فرع لجمعية
اجنبية)

بيروت

2008/1/3

ممثل الجمعية:
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682

هيئة االبحاث والدراسات للتنمية
ممثل الجمعية:د 0اكرم عبد اللطيف سكرية
مؤسسة مينتور العربية
MENTOR ARABIA FOUNDATION
ممثل الجمعية:
رابطة آل الجمال االجتماعية الخيرية
ممثل الجمعية:السيد
ام الفادي
ممثل الجمعية:الخوري جان جرجس عزام
الجمعية اللبنانية المهنية البينية لقطاع
الزيتون"سيلو"
ممثل الجمعية:
جمعية حفظ ونشر التراث العمراني اللبناني
والعربي الحديث
ممثل الجمعية:د 0جورج جوزف عبيد
ماوراء BEYOND
ممثل الجمعية:السيد احمد محمود مروه
زوايا
ممثل الجمعية:السيد بيار ابي صعب
الهيئة الوطنية للوقاية من العمى
ممثل الجمعية:د 0ساميا الياس حداد
ديوان لبنان الثقافة
ممثل الجمعية:د 0ميشال ابراهيم عيد
CRED

38

2008/1/8
2008/1/3

ثقافي -تنموي

بيروت -الطيونة -سنتر الطيونة -الطابق الثاني
بيروت

رقم القرار18
(فرع لجمعية
اجنبية)
99

2008/1/22

28

2008/1/7

اجتماعي
(عائلي)
ثقافي-ديني

بيروت-عائشة بكار -شارع الجمال -ملك الجمال-
الطابق الثاني
بيروت -االشرفية -شارع مار شربل 139

181

2008/2/16

اقتصادي
(شبكية الزيتون)

171

2008/2/15

ثقافي
(التراث العمراني)

بيروت-عين المريسة -شارع فان ديك -متفرع رقم
 -43مبنى رقم – 12فايتك كونلتنغ ش.م.ل-.ملك
حمود
بيروت-منطقة الرميل -شارع درويش حداد -ملك
درويش حداد

206

2008/2/21

ثقافي -اجتماعي

بيروت -الحمرا -شارع المقدسي -ملك يونس

330

2008/3/12

302

2008/3/11

ثقافي
(اصدار مطبوعات)
صحي-اجتماعي

282

2008/3/10

ثقافي

بيروت -الجميزة -شارع غورو -شركة اندلوسيا
ش.م.ل.
بيروت -راس النبع -شارع محمد الحوت -العقار رقم
3327القسم -15بلوك  Aملك د 0ساميا الياس حداد
بيروت -بدارو -شارع سامي الصلح -بناية الحلبى-
مكتب د 0ميشال عيد
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امكان-للقروض الصغيرة والمتوسطة وللتنمية
المحلية
EMKAN FOR MICROCREDIT AND
SUSTAINABLE SOCIAL
DEVELOPMENT
ممثل الجمعية:السيد فادي فوزي فواز
تعديل رقم  131تاريخ 2009/1/26
آركي تري لتطوير االنتاج اللبناني
ممثل الجمعية:االستاذ محمد اسعد بكار
كاوتيك سيستم
ممثل الجمعية:السيد محمود عبد اللطيف
الحصري
جمعية البرامج النسائية
ممثل الجمعية:السيدة زينب مصطفى المدهون
الجمعية الخيرية لرعاية الطفل اللبناني والمسنين
هلب مي HELP ME
ممثل الجمعية:االستاذ جان ايلي ابو راشد
جمعية آل مكي وأنسباؤهم
ممثل الجمعية:السيد محمد عدنان مكي
الجمعية اللبنانية للمساعدة الصحية واالنمائية
ممثل الجمعية:السيد جوزف لويس توتنجي
جمعية ترويج ونشر االعمال الفنية-والثقافية
اللبنانية
مثل الجمعية:السيد ماكسيم غريغوري دودا
مؤسسة روافد
ممثل الجمعية:االستاذ نديم سليم معوض
جمعية االمل للرعاية والتنمية االجتماعية
ممثل الجمعية :االستاذ باسم محمود الحوت

693

جمعية الشفاء للخدمات الطبية واالنسانية

684
685
686
687
688
689
690
691
692

269

2008/3/1

تنمية مستدامة

بيروت -شارع السادات -السادات تاور -الطابق
الخامس

262

2008/2/28

اقتصادي

بيروت -الطريق الجديدة -ملك قاسم االسطة

224

2008/2/23

ثقافي-فني

344

2008/3/14

ثقافي

بيروت -راس النبع -شارع عمر بن الخطاب -ملك
السيد علي دكروب -بناية ترك وعماش -الطابق
الخامس
بيروت -المزرعة -القسم  11من العقار رقم 5556

337

2008/3/13

اجتماعي

بيروت -منطقة سوليدير -شارع فوش -بناية رقم
 -229الطابق الرابع -ملك ماهر بيضون

379

2008/3/19

365

2008/3/18

اجتماعي
(عائلي)
اجتماعي

بيروت -شارع االرمنازي -ملك عدنان مكي

353

2008/3/17

فني-ثقافي

416

2008/4/1

اجتماعي-صحي

456

2008/4/9

455

2008/4/9

اجتماعي
(ذوي االحتياجات
الخاصة)
اجتماعي-صحي

بيروت -شارع الدكتور امين الجميل -ملك حنا حداد-
الطابق السادس
بيروت -مبنى وزارة الثقافة
بيروت -منطقة المزرعة -شارع بدارو -بناية نديم
قمير -الطابق الثامن
بيروت -عين المريسة -شارع ابن سينا -ملك يوسف
مشخص
بيروت -منطقة عين المريسة -شارع ابن سينا -ملك
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694

مؤسسة جا.نا.سا.
ممثل الجمعية:االستاذ سليم بدري المعوشي
تيار المرابطون
ممثل الجمعية:الدكتور زياد عبد الكريم كريدية
جمعية بيروت الخير
ممثل الجمعية:السيدة الهام عبد اللطيف بوجي
جمعية تنظيم منطقة الجميزة وجوارها
ممثل الجمعية:السيد مكرم جوزف الزعني
ايدوليبان EDULIBAN
ممثل الجمعية:االستاذ سليم جورج ماضي
الفتوة االسالمية
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم  632تاريخ 2008/5/23
لجنة تخليد الفنان حسن عالء الدين"شوشو"
ممثل الجمعية:الدكتور محمد فاروق احمد الجمال
بيت الحنان
ممثل الجمعية:السيدةجاكلين فؤاد عقاد

702

جمعية تخليد ذكرى كرم ملحم كرم
ممثل الجمعية:السيد عصام كرم كرم
جمعية تخليد ذكرى انطوان نخله قازان
ممثل الجمعية:االستاذ شوقي رزق هللا قازان
جامعة آل ناصر-بيروت
ممثل الجمعية:السيد عادل مصطفى ناصر
جمعية آل البلعه االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد توفيق انيس البلعه
مؤسسة ماري سليم ابي شهال
ممثل الجمعية:االستاذ شكري اسعد الخوري
جمعية اصدقاء جورج حاوي
ممثل الجمعية:السيد بهيج انيس حاوي

695
696
697
698
699
700
701

703
704
705
706
707

501

2008/4/18

اجتماعي

538

2008/4/24

سياسي

537

208/4/24

اجتماعي

بيروت -ساحة رياض الصلح -بناية العسيلي -الطابق
الثامن
بيروت -شارع رشيد نخلة -مبنى مستشفى االطباء-
ملك البلعة
بيروت -شارع اوستراليا -عمارة الروشة

606

2008/5/19

اجتماعي -سياحي

بيروت -الجميزة -شارع نهر ابراهيم -ملك الحاج

570

2008/5/3

تربوي

بيروت -الجميزة-مدرسة الفرير -الطابق الثالث

/376اد

1974/11/12

تربوي -صحي

بيروت

626

2008/5/22

ثقافي

625

2008/5/22

673

2008/6/2

672

2008/6/2

اجتماعي
(النساء المتضررات
جسديا وعقليا)
ثقافي
(ا تراثه الفكري)
ثقافي

بيروت-عائشة بكار -شارع الجمال -مجلة زهرة
المدائن -ملك الجمال
بيروت -الحمرا -شارع يموت -ملك فوزي حجار

666

2008/5/30

اجتماعي -عائلي

688

2008/6/9

اجتماعي -عائلي

723

2008/6/17

اجتماعي

765

2008/6/25

اجتماعي

بيروت -بدارو -شارع حرش الكفوري -بناية بيطار-
الطابق الثامن
بيروت -بدارو -شارع حرش الكفوري -بناية بيطار-
الطابق الثامن
بيروت -فردان -شارع الماما -بناية الرضا -ملك عبد
الحميد ناصر
بيروت -شارعرشيد نخله -بناية شركة البلعه العقارية
ش.م.م -.الطابق السفلي
بيروت -الرميل مبنى مستشفى القديس جاورجيوس
للروم االرثوذكس
بيروت -رأس بيروت-شارع العيتاني -بناية الدباغ-
مكتب المهندس بهيج حاوي -الطابق السابع
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جبهة الحرية
ممثل الجمعية:السيد ناجي الياس مونس
جمعية بيئتنا
ممثل الجمعية:السيد مارون يوسف الشارباتي
مؤسسة شارل داوود القرم االجتماعية والثقافية
ممثل الجمعية:السيد داوود شارل القرم
جمعية آل جنون
ممثل الجمعية:السيد علي محمد الجنون
اللجنة العلمية للدراسات العربية
ممثل الجمعية:الدكتور وسيم احمد منصوري

713

االتحاد النسائي التقدمي في لبنان
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم  837تاريخ 2008/7/9
الجمعية اللبنانية للتاهيل والتنمية(تأهيل)
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم  1113تاريخ 2008/9/20
جمعية التحسين الذاتي واالجتماعي
ممثل الجمعية:السيد نبيل عزت الحسامي
جمعية لبنانيون بال حدود
LIBANAIS SANS FRONTIERES
ممثل الجمعية:السيدة ماري وديع خازن مرهج
جمعية المحاسن الخيرية
ممثل الجمعية:االستاذ ماهر حسن داعوق
الشبكة المسكونية لمناصرة االشخاص المعوقين
EDAN
ممثل الجمعية:السيد فادي فوزي الحلبي
جمعية الصداقة اللبنانية الكوردستانية -العراق
ممثل الجمعية:االمير شكيب االمير حارس شهاب
مؤسسة وديع العبسي الخيرية
ممثل الجمعية:االستلذ مروان جودات ضاهر

709
710
711
712

714
715
716
717
718
719
720

815

2008/7/3

سياسي

797

2008/7/2

بيئي

820

2008/7/5

اجتماعي -ثقافي

1092

2008/9/17

اجتماعي -عائلي

1087

2008/9/17

/138اد

1987/9/18

ثقافي
(دراسة الهوية
العربية)
اجتماعي
(اوضاع المرأة)

/508اد

1994/8/18

1083

2008/9/16

اجتماعي
(ذوي االحتياجات
الخاصة)
اجتماعي -ثقافي

1079

2008/9/16

اجتماعي

بيروت -منطقة المدور العقارية -العقار رقم 1181
–قرب المدرسة الرسمية -ملك سمير الياس داغر
بيروت -المزرعة -بدارو -حرش الكفوري -شارع
العلم -بناية خياط -الطابق السابع
بيروت -المتحف -شارع شارل القرم -بناية قرم-
تجاه مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى
بيروت -المزرعة -شارع عبد الغني العريسي -ملك
علي محمد الجنون
بيروت -شارع مار الياس -ملك صالح -الطابق
الخامس
بيروت
بيروت
بيروت -ميناء الحصن -عقار رقم  -466الطابق
الرابع
بيروت -االشرفية -ساحة ساسين -سنتر نوتردام

(خلق صالت وصل بين
المقيمين والمغتربين)

1054

2008/9/11

ديني

1052

2008/9/11

اجتماعي
(اوضاع المعوقين)

بيروت -عين التينة 51 -شارع شوبرت -بناية
الداعوق -ملك ماهر حسن الداعوق
بيروت -رميل-الجميزة -شارع غورو -بناية سانت
انطوان -بلوك ب -الطابق الثالث

1049

2008/9/11

اقتصادي

بيروت -االشرفية -ملك صراف

1045

2008/9/10

اجتماعي

بيروت -االشرفية -جادة شارل مالك -قسم رقم 46
من العقار رقم  153من منطقة رميل العقارية -بناية
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721

شباب مواطنون الطائفيون العنفيون
لبنانيون:شمل
ممثل الجمعية:الدكتور اوغاريت داود يونان
حزب الحركة الوطنية الديمقراطية
ممثل الجمعية:السيد نجاح انيس واكيم
حيوانات لبنانANIMALS LEBANON-
ممثل الجمعية:السيد علي حسن حمادي
الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية
ممثل الجمعية :الدكتورة اوغاريت داود يونان
جمعية النهوض االجتماعي بشؤون االسرة
مثل الجمعية:السيد ماجد محمد نور الدين العويني
جمعية سلو فود بيروت
ممثل الجمعية:السيد وليد فواد عطايا
حزب الوالء الوطني
ممثل الجمعية:السيد محمد كامل عميرات
جمعية اديان
ممثل الجمعية:الدكتور فادي جوزيف ضو

729

الجمعية االقتصادية اللبنانية
ممثل الجمعية:الدكتور منير رشيد راشد
جمعية آل مطرجي في بيروت
ممثل الجمعية:السيد سامي صائب مطرجي
جمعية فبرك
ممثل الجمعية:السيد محمد ابراهيم حافضه

722
723
724
725
726
727
728

730
731

جمعية قوت القلوب للبر واالحسان
732
ممثل الجمعية:االنسة سوسن محمد بشير محمد
علي
تجمع الوفاق الوطني
733
ممثل الجمعية:السيدة اميره حسن جعنا

1040

2008/9/10

اجتماعي

 819تباريز -الطابق الخامس
بيروت -االشرفية -الناصرة -بناية معتوق

(نشر قيم حقوق االنسان)

1039

2008/9/10

سياسي

بيروت

1036

2008/9/9

1026

2008/9/9

1023

2008/9/9

بيئي
(حماية الحيوانات)
اجتماعي
(تعزيزحقوق االنسان)
اجتماعي

بيروت -الحمرا -شارع ورده -بناية ادريس -ملك
علي حمادي -الطابق االرضي
بيروت -الناصرة -بناية معتوق وداغر

1134

2008/9/24

بيئي

1127

2008/9/23

سياسي

1103

2008/9/18

اجتماعي

(دعم الغذاء واالنتاج التقليدي)

(تشجيع التفاعل االيجابي
بين ابناء االديان)

بيروت -المصيطبة -شارع علي بن ابي طالب -بناية
جويدي وعيتاني -الطابق الرابع
بيروت -االشرفية -شارع فرن الحايك -بناية الحايك-
الطابق االرضي
بيروت -برج ابي حيدر -الشارع العام -مبنى
االعيان -الطابق االول
بيروت -فردان -شارع المالط -ملك بشير محمد
وفيق طباره -الطابق الثاني

1102

2008/9/18

1223

2008/10/6

اقتصادي
(ابحاث اقتصادية)
اجتماعي-عائلي

1221

2008/10/6

اقتصادي

بيروت -راس بيروت -شارع الحمراء -قار رقم
 -2328شقة رقم 308
بيروت-عين التينة -بناية حسين بن مطهر العامودي-
الطابق االول
بيروت -تباريس بناية الدقدوق -مكتب المحامي نزار
صياغة

1181

2008/9/29

اجتماعي

بيروت -شارع عبد هللا المشنوق -خلف تعاونية
فردان -ملك ذو الغنى -اللطابق االرضي

1175

2008/9/29

سياسي

بيروت -منطقة المزرعة العقارية -العقار
رقم -1378بناية المأمون -الطابق االول

(تطوير مهارات فنية
وحرفية)
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734
735
736
737
738
739
740
741

الجمعية اللبنانية للتفوق العلمي
ممثل الجمعية:السيد عبد هللا محمد االطرش
الجمعية اللبنانية للتنمية العلمية
ممثل الجمعية:الدكتور عامر ناجي الحلواني
مؤسسة الشرق االوسط لعلم الذكاء الخالق
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم  1236تاريخ 2008/10/7
جمعية خريجي معهد التاهيل النفس-حركي في
جامعة القديس يوسف
ممثل الجمعية:السيدة جيما وفيق جبرايل
الجمعية الخيرية في منطقة الطمليس وابو شاكر
ممثل الجمعية:االستاذ محمد محمد بلطه جي
جمعية منتدى الفن العربي
ممثل الجمعية:السيدة ميري كاظم خليل
مبادرون
ممثل الجمعية:السيدة رندى مروان يسير
مركز الدراسات لكبار السن
ممثل الجمعية:الدكتور نبيل محي الدين قرنفل

 742حركة المؤسسات والممثليات االقتصادية لفرنسا
في لبنان
MOUVEMENT DES ENTREPRISES ET

1172

2008/9/29

اجتماعي -تربوي

1232

2008/10/7

اجتماعي -تربوي

بيروت -عين المريسة -العقار رقم ( 470القسم
) )B11ملك هشام جميل حسن -الطابق الثاني
بيروت -راس بيروت -ساقية الجنزير -بناية الريان

/343اد

1974/10/28

تربوي-تعليمي

بيروت

1288

2008/10/13

اجتماعي

بيروت-االشرفية -شارع الشام -حرم العلوم الطبية

1283

2008/10/11

اجتماعي

بيروت -المزرعة -شارع لبس -ملك دياب

1264

2008/10/9

ثقافي -فني

1271

2008/10/10

اجتماعي -تثقيفي

1273

2008/10/10

بيروت -الصنوبرة -شارع العيتاني -بناية الدباغ-
مكتب المحامي اسامة العارف
بيروت -المصيطبة -شارع داوود ابو شقرا -ملك
ملكي
بيروت -شارع كليمنصو -ملك عبال كمال محيو
زوجة الدكتور عبد النور سباعي -الطابق الثاني

1340

2008/10/18

(الديمقراطية والمواطنية)

اجتماعي
(ابحاث ودراسات
خاصة بكبار السن)
اقتصادي

بيروت 289 -شارع كليمنصو

DES REPRESENTATIONS
ECONOMIQUES DE LA FRANCE AU
LIBAN-MEREF

ممثل الجمعية:السيد روجيه ادمون اوجن اورسيه
لجنة طوارىء حرائق الغابات
743

1351

2008/10/20

بيئي

بيروت -االشرفية -شارع الحكمة -ملك ميديا سنتر

FEU VERT

ممثل الجمعية:السيد فيليب حنا ابي عقل
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744
745

الجامعة الروسية الثقافية في لبنان
ممثل الجمعية:السيد بيار نيقوال بروتزنكو
نادي هواة سيجار ال هافان -لبنان

1367

2008/10/21

اجتماعي -ثقافي

1372

2008/10/21

اجتماعي

CLUB DES AMATEURS DE CIGARES
DE HAVANES- LIBAN

746

ممثل الجمعية:االستاذ ميشال جان تويني
رابطة آل شاكر
ممثل الجمعية:السيدة اسعاف فكري شاكر

747

هيئة مودة لالغاثة
ممثل الجمعية:االنسة ميرنا يوسف مهدي
المركز اللبناني لحكم القانون
ممثل الجمعية:السيدة نلي سليمان ريحان
قدامى موظفي وعمال ادارة مرفأ بيروت واهرآت
لبنان
ممثل الجمعية:الدكتور انطوان ميشال صفير
االتحاد البيروتي
ممثل الجمعية:السيد ابراهيم عبد القادر خياطه

751

التعليم الجل لبنان
ممثل الجمعية:السيد علي محمود دمشقيه
جمعية مشاريع تقاطع الثقافات -لبنان
ممثل الجمعية:السيد مازن فوزي رمضان
مركز الدعوة االسالمية
ممثل الجمعية:الشيخ احمد عمر العمري
رابطة اهالي ساقية الجنزير
ممثل الجمعية:السيد جمال محي الدين عباس

748
749
750

752
753
754

جمعية هيومن اند اوربن
755
ممثل الجمعية:السيد ميشال رزق شلهوب الدويهي

1381

2008/10/21

اجتماعي

1299

2008/10/14

(عائلي)
اجتماعي

1314

2008/10/16

1316

2008/10/16

قانوني
(مبادىء العدالة)
اجتماعي

1318

2008/10/16

اجتماعي

1518

2008/11/5

تربوي

1520

2008/11/5

اجتماعي

1524

2008/11/6

ديني

1537

2008/11/6

اجتماعي

1551

2008/11/7

اجتماعي
(عالقة سكان المدن

بيروت -فردان -شارع رشيد كرامي -مبنى المركز
الثقافي الروسي
بيروت -االشرفية -منطقة الناصرة -شارع بيضون-
بناية تويني -الطابق االرضي -مكتب المحمي ميشال
تويني
بيروت -االشرفية -شارع اديب اسحق -ملك اسعلف
شاكر -الطابق الرابع
بيروت -الصيفي -سنتر الصايغ -العقار رقم – 70
الطابق الثاني
بيروت -بدارو -بناية خاتون -الطابق االول
بيروت -المدور -شارع المرفأ -ملك الكسان ليوانتيان
بيروت -كورنيش المزرعة -بناية بنك لبنان والخليج-
عقار رقم  17/499المزرعة -ملك شعبان -طابق
ثان
بيروت -قرب كنيسة مار الياس -شارع اتوستراد
سليم سالم -بناية فؤاد شفيق شقير
بيروت -الحمراء -شارع السادات -بناية جترا-
الطابق السادس
بيروت -المال -شارع محي الدين الخياط -ملك وقف
مركز الدعوة االسالمية -الطابق السادس
بيروت -راس بيروت -ساقية الجنزير -شارع المفتي
محمد توفيق خالد -منزل جمال محي الدين عباس-
الطابق الخامس
بيروت -االشرفية -مونو -بناية فرن الناصرة الطابق
الثالث
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756
757
758
759
760

جمعية المتطوعين للرعاية الصحية
ممثل الجمعية:الدكتور كمال فؤاد بدر
حركة لنلتقي
ممثل الجمعية:االنسة خديجه احمد حماده
مركز عائشة بكارللفنون والثقافة
ممثل الجمعية:الدكتور محمد فاروق احمد الجمال
"اوالد" "اوالد العصر"
ممثل الجمعية:السيدة مليحه موسى الصدر
امهات من لبنان
ممثل الجمعية:السيدة خلود موفق الوتار

جمعية عطاءات من اجل لبنان
761
ممثل الجمعية:االستاذ كميل حبيب معلوف
 762جمعية اهالينا لمساعدة المسن في اسرته ومجتمعه
ممثل الجمعية:السيدة هنادي معروف المصري

1562

2008/11/8

1567

2008/11/8

1431

2008/10/29

ثقافي

1435

2008/10/29

اجتماعي-ثقافي

1440

2008/10/29

اجتماعي

1441

2008/10/29

اجتماعي-ثقافي

1449

2008/10/30

1469

2008/10/31

1471

2008/10/31

اجتماعي
(االهتمام باصحاب
العمر المديد)
ثقافي -اجتماعي
(الفن الحرفي)
ثقافي

1473

2008/10/31

1498

2008/11/2

اجتماعي
(توعية اجتماعية)
اجتماعي

2008/11/3

اقتصادي

2008/11/3

763

مؤسسة منى بسترس
ممثل الجمعية:االنسة بوال شكرهللا نعيم
جمعية حائزي المنح من الوكالة الجامعية
الفرنكوفونية
ممثل الجمعية:الدكتور وسيم احمد منصوري
مركز الديمقراطية المستدامة
ممثل الجمعية:السيد سليم حنا معوض
الجمعية التنموية المجتمعية
ممثل الجمعية:السيدة سميرة قاسم درباج

767

زقاق
ممثل الجمعية:السيد جنيد خالد سري الدين

1508

768

السمندل للقصص المصورة

1509

764
765
766

بمحيطهم)
اجتماعي
(المجال الصحي)
اجتماعي

(تطوير االنتاج الفني)
ثقافي

بيروت -الصنوبرة -شارع العيتاني -بناية الدباغ-
مكتب المحامي اسامة العارف
بيروت -طريق الشام -ساحة المتحف -ملك رامز
وكميل سالمة
بيروت -عائشة بكار -شارع الجمال -ملك احمد
الجمال
بيروت -االشرفية -جادة الياس سركيس -بناية رزق-
الطابق 18
بيروت -راس بيروت -شارع استراليا -المنطقة
العقارية شوران -رقم العقار  -3065ملك عبد
الوهاب عرب -الطابق االول
بيروت -شارع بدارو -بناية االسعد -ملك اسعد
االسعد -الطابق االول
بيروت -الطريق الجديدة -مقابل تعاونية صبرا-
شارع بور سعيد -بناية الحوري
بيروت -جادة سامي الصلح -بناية يونس -مكتب
قبيسي وفرنجية للمحاماة -الطابق الخامس
بيروت -طريق الشام -مقر الوكالة الجامعية
الفرنكوفونية
بيروت -االشرفية -شارع شحادة -العقار – 1118
القسم  -48ملك فرحان دقدوق -الطابق الرابع
بيروت -منطقة طريق الجديدة -شارع ليس -العقار
رقم  -2645القسم رقم  -2بناية امين حالق-
مستودع يقع في الطابق السفلي
بيروت-االشرفية -القسم رقم  10من العقار رقم
 -2259ملك سربوهي ماري عريس دليفر -زوجة
البير ابي عازار
بيروت -الحمراء -مبنى الساروال -ملك مسرح
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769

ممثل الجمعية:السيد حاتم اكرم سعيد االمام
جمعية االنماء والعمل االجتماعي الخيري
ممثل الجمعية:السيد حسين نجيب يتيم
جمعية االرشاد واالصالح الخيرية االسالمية
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم /10اد تاريخ 1986/1/9
تعديل رقم /42اد تاريخ 1998/2/26
تعديل رقم  1446تاريخ 2008/10/30

1510

2008/11/3

اجتماعي

/46اد

1984/4/24

اجتماعي

771

اصدقاء المياه في لبنان
ممثل الجمعية:السيد سليم محي الدين كريديه

1384

2008/10/22

772

جمعية آل الورع -بيروت
ممثل الجمعية:السيد مروان عدنان الورع
جمعية بيت االمان
ممثل الجمعية:السيدة منى عزيز عطوي
جمعية المشرق للتحلية
ممثل الجمعية:االستاذ سابا قيصر زريق
الجمعية االجتماعية للثقافة والفن
ممثل الجمعية:السيدة نيكول بهجت البزري

1389

2008/10/22

1390

2008/10/22

ثقافي
(توثيق الدراسات
حول الموارد المائية)
اجتماعي
(عائلي)
اجتماعي

1392

2008/10/22

1404

2008/10/27

ثقافي -علمي
(تحلية المياه)
اجتماعي

776

جمعية التطوير االنمائي

1652

2008/11/15

اجتماعي -تنموي

1650

2008/11/15

اجتماعي

1648

2008/11/15

بيئي

1626

2008/11/13

اجتماعي

1624

2008/11/13

اجتماعي -تعليمي

770

773
774
775

777
778
779
780

ممثل الجمعية:السيدة مياده موسى بيدس
جمعية نادي الصفوة
ممثل الجمعية:السيد سليمان ابراهيم سكاكيني
جمعية مجلس لبنان لالبنية الخضراء
ممثل الجمعية:السيد سمير رفيق طرابلسي
جمعية االطفال والفتوة
ممثل الجمعية:السيد احمد ابراهيم الديراني
شباب من اجل التنمية
ممثل الجمعية:السيدة عفاف خالد مكيه

المدينة للثقافة والفنون
بيروت -المصيطبة -شارع دعيبس -بناية الوفاء-
ملك قبيسي وقازان
بيروت

بيروت -االشرفية -السيوفي -شارع باراغواي -بناية
هدايا -الطابق الخامس -ملك عادل قرطاس
بيروت -كركول الدروز -شارع مار الياس -ملك
عمران الورع
بيروت -راس بيروت -شارع الصوراتي -ملك
الكنيسة المعمدانية االنجيلية
بيروت -شارع القلعة -بناية برج القلعة -ملك شركة
ادارة المستقبل -العقارية ش.م.ل -.الطابق الثامن
بيروت -مستشفى الروم -ملك الجمعية الخيرية
القرطباوية
بيروت -شارع كامل بابا -منزل السيدة مياده بيدس-
الطابق الثامن
بيروت -شارع برج ابي حيدر -بناية دوغان -الطابق
الثالث
بيروت -طريق المدينة الرياضية -بناية سنتر سالمة
ونعوم -الطابق الثالث
بيروت -وطى المصيطبة -شارع البلمند -قرب
معامل الشامات للرخام -ملك احمد خياط -منزل
محمود عباس -الطابق الثالث غربي
بيروت -الطريق الجديدة -مفرق كلية الهندسة-
الجامعة العربية -بناية اسكندراني رقم  -2الطابق
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781
782

مركز حقوق الالجئين(عائدون)
ممثل الجمعية:الدكتور محمد محمود المجذوب
الفدرالية العالمية للسالم

1623

2008/11/13

اجتماعي -تثقيفي

االول
بيروت -المزرعة -القسم ( )9من العقار رقم 5657

1613

2008/11/12

اجتماعي -تثقيفي
(السالم في المجتمع)

بيروت -شارع بدارو -بناية عبد هللا الخوري -الطابق
الرابع

UNIVERSAL PEACE FEDERATION

783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793

ممثل الجمعية:السيدة انجال بشارة الخوند
جمعية رشا الخيرية
ممثل الجمعية:السيد هيثم محمد الكردي
جمعية نبض للثقافة والفنون
ممثل الجمعية:السيدة وفاء حسن خشن
الجمعية االنجيلية الحرة في لبنان
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم  1657تاريخ 2008/11/17
منتدى ربيع بيروت
ممثل الجمعية:السيد خالد فتحي عبد الرؤوف
صبيح
الهيئة االعالمية العالمية للدفاع عن القدس
ممثل الجمعية:السيد محمد خير خالد قليالت
الرابطة االجتماعية لقدامى جمهور النجمة
ممثل الجمعية:السيد خضر مختار الرفاعي
الجمعية اللبنانية من اجل اسرة عصرية
ممثل الجمعية:االنسة سمر سليم حداد
حول العالم -للتواصل اللبناني البرازيلي
ممثل الجمعية:السيد اربي جايمس فارتكيس
سركيسيان
جمعية مساواة
ممثل الجمعية:السيد قاسم شهاب مصطفى قاسم
صباح
رابطة آل الطبش االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد عثمان محمد عفيش الطبش
الجمعية العربية لالنقاذ

1598

2008/11/12

اجتماعي

بيروت -فردان -بناية ملص -الطابق الخامس

1591

2008/11/11

فني -تراثي

بيروت -االشرفية -شارع ساسين -ملك وفاء خشن

/323اد

1988/12/21

اجتماعي

بيروت -كورنيش النهر -مقابل قصر العدل -بناية
1020

1770

2008/11/28

تنموي

بيروت -المزرعة -ملك عادل الحاج علي

1769

2008/11/28

1768

2008/11/28

اعالمي
(نصرة قضية القدس)
اجتماعي-ثقافي

بيروت -بربور -سنتر نجمة المزرعة -الطابق االول

1740

2008/11/26

اجتماعي

1693

2008/11/19

ثقافي -فني

1690

2008/11/18

اجتماعي
(معوقين)

1687

2008/11/18

1852

2008/12/11

اجتماعي
(عائلي)
اجتماعي

بيروت -الطريق الجديدة -عقار رقم  -3799طلعة
مستشفى المقاصد -مقابل الحضانة
بيروت -االشرفية-شارع المطران غفرائيل -بناية اغا
مانوكيان -ملك المختار بيار جوزف صدقا
بيروت -شارع المصيطبة -العقار رقم /2181منطقة
المصيطبة العقارية -القسم  6ب -ملك غسان بكري
بركات
بيروت -الطريق الجديدة -مفرق كلية الهندسة -بناية
اسكندراني رقم  -2الطابق االول
بيروت -ساقية الجنزير -ملك الطبش -الطابق
االرضي
بيروت -المصيطبة -شارع علي بن ابي طالب -بناية
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ممثل الجمعية:السيد قاسم شهاب مصطفى قاسم
صباح
اللجنة النسائية الخيرية
794
ممثل الجمعية:السيد
 795تجمع اصحاب الحقوق في وسط بيروت التجاري
ممثل الجمعية:السيد خليل انطوان سركيس
796

روتسبايس
ممثل الجمعية:السيد منير دافيد ميشال نبتي
لغات وتعابير
ممثل الجمعية:السيدة هدى عبد المسيح مقنص
علوم الرياضيات في لبنان
ممثل الجمعية:السيد ميشال جرجي اده
مؤسسة  JEDIBالخيرية
ممثل الجمعية:السيدة جانيت كركور بجاقجيان
جمعية جوني ر .سعاده
ممثل الجمعية:السيد كريم جوني سعاده
رابطة آل فياض -االرثوذكس من مدينة بيروت
ممثل الجمعية:القاضي اسكندر جبران فياض

802

مؤسسة التجديد الحضاري
ممثل الجمعية:السيدة رنا سامي السنيوره
المنبر المدني االورومتوسطي -لبنان
ممثل الجمعية:السيد جورج مخايل ابي صالح
الجمعية الخيرية للروم االرثوذكس
ممثل الجمعية:السيد سالم سليم الريس
جمعية الدعم االجتماعية
ممثل الجمعية:السيدة ملك علي النمر
نادي عازور الثقافي
ممثل الجمعية:االنسة رنا اكرم عازوري

797
798
799
800
801

803
804
805
806

ROOTSPACE

(االنقاذ الصحي)

فواز -الطابق السابع

/348اد

2005/12/15

اجتماعي

بيروت -عائشة بكار -بناية الكعكي -الطابق الثالث

1847

2008/12/6

اجتماعي
(الدفاع عن اصحاب
الحقوق في وسط بيروت)

بيروت -قريطم -شارع بدر دمشقية -قصر عمر
الداعوق

1848

2008/12/6

1826

2008/12/4

تنمية
(اجتماعية)
اجتماعي -تثقيفي

1802

2008/12/3

ثقافي

1794

2008/12/2

1786

2008/12/2

اجتماعي
(رعاية االطفال)
اجتماعي -ثقافي

بيروت -الصيفي -جادة شارل حلو -بناية شوكتلي-
الطابق السادس
بيروت -االشرفية -الرميل -شارع مار لويس -ملك
شديد -الطابق الثالث
بيروت -شارع الحمراء -بناية حمرا سكوير -بلوك
ب -الطابق السادس
بيروت -راس بيروت -شارع روما -العقار رقم
 -2211فيال السعد
بيروت -الصيفي -شارع باستور -بناية Burotec

1877

2008/12/15

اجتماعي
(عائلي)

1876

2008/12/15

ثقافي -تربوي

1910

2008/12/19

اجتماعي -ثقافي

20

2009/1/5

اجتماعي -تربوي

19

2009/1/5

48

2009/1/14

اجتماعي
(اطفال ومسنين)
ثقافي -اجتماعي

بيروت -شارع الفرنيني -متفرع من شارع عبد
الوهاب االنكليزي -ملك سلمى فياض -الطابق
السادس
بيروت -شارع احمد تقي الدين -كولومبيا سنتر-
بلوك أ -الطابق الرابع
بيروت -وطى المصيطبة -قرب ملعب الصفا -بناية
الزهيري -الطابق الرابع
بيروت -االشرفية -شارع المطرانية -دار مطرانية
الروم االرثوذكس في بيروت
بيروت-الحمراء -شارع المقدسي -العقار رقم
 -1615بناية شركة بيروت للبناء
بيروت -شارع بدارو -بناية مانهاتن -الطابق االول

(شراكة اوروبية متوسطية)
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807

مؤسسة سينما لبنان
ممثل الجمعية:السيد كبلاير ثابت ميشال دوري
شمعون
تعديل رقم  102تاريخ 2009/201
لقاء الكرامة
ممثل الجمعية:السيد سمير شاكر البرجاوي
مؤسسة الوليد بن طالل الخيرية
ممثل الجمعية:السيدة ليلى رياض بك الصلح
جمعية الصداقة اللبنانية االيرانية
ممثل الجمعية:الدكتور روني سامي الخوري

811

جمعية النور والمحبة اللبنانية
ممثل الجمعية:السيدة نظام محمد الحلبي
سماء وهواء
ممثل الجمعية:السيد
مؤسسة العالمة السيد علي االمين
ممثل الجمعية:الشيخ حسين علي عليان
جمعية آل حايك االرثوذكس في بيروت
ممثل الجمعية:السيد الياس نقوال الحايك
الجمعية اللبنانية للرعاية الصحية والتربوية
ممثل الجمعية:السيد علي سالمة الحاج
جمعية حماية البيت
ممثل الجمعية:الدكتورة منى حسن ياسين دياب
منتدى الوسطية في لبنان
ممثل الجمعية:السيد احمد مقبل شاكر ملك

808
809
810

812
813
814
815
816
817

/45اد

2003/2/26

فني
(سينما)

بيروت -طريق الشام -مبنى بيريتريك

125

2009/1/24

تربوي -صحي

120

2009/1/23

اجتماعي

118

2009/1/23

ثقافي -اقتصادي

114

2009/1/22

اجتماعي

بيروت -كركول الدروز -شارع تدمر -بناية العود
وبلعة -ملك احمد حمود -الطابق الثالث
بيروت -ساحة الرئيس رياض الصلح -بناية العسيلي-
الطابق االول
بيروت -االشرفية -شارع عبد الوهاب االنجليزي-
العقار  -1213القسم رقم  -23بناية جزرا -الطابق
السادس
بيروت -المصيطبة -شارع ابن رشد -ملك قاطرجي

160

2009/2/2

سياحي -تراثي

بيروت -شارع سبيرز -ملك نجيم -الطابق الرابع

151

2009/1/31

اجتماعي

108

2009/1/21

اجتماعي

1705

2008/11/20

اجتماعي -تربوي

178

2009/2/5

اجتماعي

بيروت -الحمرا -مقابل اوتيل البريستول -بناية
بريستول كاليريا -الطابق السادس
بيروت -االشرفية -شارع فرن الحايك -ملك الياس
الحايك
بيروت -مار الياس -بناية وقف الروم -ملك علي
الحاج
بيروت -قريطم -ملك الصراف -الطابق السادس

203

2009/2/11

اجتماعي -ثقافي

بيروت -فردان -بناية بانوراما -الطابق االرضي
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 818جمعية قدامى خريجي المعهد العالي لتقويم النطق
في جامعة القديس يوسف لالباء اليسوعيين
ممثل الجمعية:االنسة سلمى محمد سعد
بتر اليف فاوندايشون
819

18

2009/1/5

ثقافي

بيروت -االشرفية -شارع طريق الشام -حرم كلية
الطب -ملك اليسوعيين

50

2009/1/14

اجتماعي

بيروت -شارع بدارو -بناية يونس -ملك زيدان-
الطابق الثاني

BETTER LIFE FOUNDATION

820
821
822
823
824
825
826
827
828

ممثل الجمعية:السيد وليد حنا حايك
جمعية التوفيق والرفاه الخيرية
ممثل الجمعية:السيد توفيق سليم شاهين
اللقاء االسالمي الوحدوي
ممثل الجمعية:السيد شوقي عبد هللا فياض
الجمعية اللبنانية لالتصاالت
ممثل الجمعية:السيد عماد منير طربيه
جمعية العطاء للشفاء"لسرطان االطفال في لبنان"
ممثل الجمعية:السيدة عدره حسين قبيسي
الجمعية االهلية للتدريب والتنمية البشرية
ممثل الجمعية:السيدة سوسن سوسن يحي الحجار
بالد-دون عنف وفئوية وادمان للعالج والدراسات
النفسية االجتماعية
ممثل الجمعية:الدكتور احمد محمود عياش
أبكار اتحاد اصحاب االعمال لمواجهة االيدز في
المنطقة العربية
ممثل الجمعية:السيد ندي رينه نجار
الجمعية اللبنانية للبحوث العلمية الصيدلية
ممثل الجمعية:السيد حكمت فادي جورج خياط
الرابطة الوطنية لالعمال االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد محمد وفيق جدايل

61

2009/1/15

اجتماعي

37

2009/1/12

ديني

بيروت -طريق الجديدة -شارع سليم ادريس -بناية
االندلس -الطابق الثاني
بيروت -الصنائع -مركز توفيق طبارة

29

2009/1/10

193

2009/2/11

اقتصادي -ثقافي
(خدمات معلوماتية)
اجتماعي -صحي

191

2009/2/11

اجتماعي

بيروت -االشرفية -العقار رقم – 4764مؤسسة
بيرتيك
بيروت -الرميل -مقابل مؤسسة كهرباء لبنان -قرب
الفندق -نحو الدرج العريض -البناء االول-الشقة
الغربية -الطابق االرضي
بيروت -ارض جلول -ملك سوسن يحي الحجار

166

2009/2/4

اجتماعي

بيروت -جادة االستقالل -بناية البوتاري -الطابق
الثاني -ملك احمد وعلي محمود عياش

221

2009/2/17

اجتماعي -صحي

بيروت -كورنيش النهر -بناية رينا -الطابق الرابع

226

2009/2/18

صحي

233

2009/2/19

(ابحاث علمية صيدلية)

اجتماعي

بيروت -المتحف -شارع اوتيل ديو -سنتر المتحف-
مكتب المحامي وليد ناصر -الطابق السابع
بيروت -عائشة بكار -ملك جدايل وحافظ -الطابق
الثاني
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829

مبادرة العمل التعاوني والحوار
ممثل الجمعية:السيد حسن جاد علي طرابلسي
الجمعية اللبنانية للشؤون العقارية
ممثل الجمعية:السيد مسعد قبالن مسعد فارس
مؤسسة العمل االجتماعي في لبنان(معا)
ممثل الجمعية:المحامي انطوان ولسن ريشا
مؤسسة اورانج لالنماء
ممثل الجمعية:السيدة نادين فيكتور موسى
البيت العلماني
ممثل الجمعية:السيد نصري نايف الصايغ
جمعية المهى الخيرية االجتماعية في بيروت
ممثل الجمعية:السيدة مهى هاشم الحلبي
أي سيرف
ممثل الجمعية:السيدعفيف يوسف الطبش

836

مؤسسة دار
ممثل الجمعية:السيد حبيب علي جعفر

436

837

المرأة والعمل التنموي
ممثل الجمعية:السيدة مهى اسكندر ملكي
المعهد العربي للزماالت المالية
ممثل الجمعية:المحامي رشيد فؤاد قباني
حركة المواطن
ممثل الجمعية:المحامي كريم احمد قبيسي
الجمعية اللبنانية لتطوير وعرض الفنون
)(APEAL
ASSOCIATION FOR THE PROMOTION
AND EXHIBITION OF THE ARTS IN
LEBANON
ممثل الجمعية:السيدة ندى فيليب سرحال الخوري

471

2009/4/4

458

2009/4/3

مالي

454

2009/4/2

اجتماعي -ثقافي

531

2009/4/18

ثقافي -فني

830
831
832
833
834
835

838
839
840

253

2009/2/24

251

2009/2/24

267

2009/2/27

اجتماعي
(تنمية اجتماعية)
اقتصادي
(القطاع العقاري)
اجتماعي

بيروت -شارع اللبان بناية عطية -الطابق الثاني-
ملك امل حسني -باي
بيروت -جادة الياس سركيس -بناية بارك تاور
اوتيل -مكاتب شركة أم.دي.سي فرانشايز سيستم
بيروت -الصيفي -بيت الكتائب المركزي

264

2009/2/26

اجتماعي -تنموي

367

2009/3/19

ثقافي

بيروت -االشرفية -شارع السيدة -بناية فيكتور
موسى -الطابق االرضي
بيروت -راس بيروت -شارع الخالدي -ملك عازار

366

2009/3/19

اجتماعي

341

2009/3/12

اجتماعي

2009/3/30

اجتماعي
اجتماعي -تثقيفي

بيروت -برج ابي حيدر -شارع المزرعة -ملك
الجمل
بيروت -منطقة المزرعة العقارية -البسطا الفوقا-
شارع هاشم البراج -العقار رقم  – 8/3098بناية
الجنى -الطابق الثاني
بيروت -الرملة البيضاء -شارع سلوى نصار -الحق
المختلف رقم  /16/من العقار /4263/مبنى الرمال
 الطابق الحادي عشربيروت -شارع مدام كوري -بناية برج الصنوبرة-
ملك مهى اسكندر ملكي -الطابق الخامس غربي
بيروت -شارع السادات -الطابق الخامس
بيروت -جادة سامي الصلح -بناية يونس -مكتب
قبيسي وفرنجية -الطابق الخامس
بيروت -شارع الغزالية -العقار رقم  -224القسم -8
بناية ماكن -ملك شركة هوسبيتاليتي كونسالتنسي أند
دفلوبمنت ش.م.ل -.الطابق الرابع
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841

الجمعية اللبنانية لمالكي خيول الواهو العربية
االصيلة
The Lebanese society for wahoo

561

2009/4/23

الحيواني
(الخيول العربية
االصيلة)

بيروت -الوسط التجاري -شارع سعد زغلول -العقار
رقم  23/157المرفأ -الطابق االول

)Arabian horse owners(Lswaho

842
843
844

ممثل الجمعية:الدكتور زهير ابراهيم الخطيب
جمعية صاصون االجتماعية الخيرية
ممثل الجمعية:
تعديل رقم  1731تاريخ 2008/11/24
المجلس االغترابي اللبناني لالعمال
ممثل الجمعية:
تعديل رقم  1706تاريخ 2008/11/20
جمعية مار منصور دي بول
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /636اد تاريخ 1970/7/24
تعديل رقم 1699تاريخ 2008/11/19

 845مؤسسة الدكتور نسيب وبهيه البربير الخيرية
ممثل الجمعية:
تعديل رقم  1641تاريخ 2009/2/4
 846المؤسسة الوطنية الخيرية للمساعدات االجتماعية
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /126اد تاريخ 1967/3/28
تعديل رقم  307تاريخ 2009/3/5
847
848

مؤسسة الصادق للدراسات واالنماء
ممثل الجمعية:
تعديل رقم  365تاريخ 2009/3/19
معك
ممثل الجمعية:السيد روجيه انطون خير هللا

/47اد

1978/3/29

اجتماعي

بيروت

/142اد

1999/11/12

اقتصادي

بيروت

545

1923/7/19

اجتماعي

بيروت

/96اد

1989/7/31

اجتماعي
(عائلي)

بيروت

1130

1960/9/5

اجتماعي -تربوي

بيروت

/112اد

1985/9/3

ثقافي -انمائي

بيروت -بناية ياسين وكوش -الطابق الخامس

704

2009/5/18

اجتماعي -تنموي

بيروت -االشرفية -شارع كلية مار يوسف بالقرب
من دير االباء اليسوعيين -حرم كنيسة القديس يوسف
لالباء اليسوعيين
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849

الجمعية اللبنانية -الدنماركية لرجال االعمال
ممثل الجمعية:السيد عبد اللطيف عادل حسن

644

2009/5/6

اقتصادي

850

انت رفيقي
ممثل الجمعية:السيد ابراهيم جميل حداد

605

2009/4/29

اجتماعي

851

ارت بيروتART BEIRUT
ممثل الجمعية:السيدة هال انطوان فرنجية
جمعية التكافل والتضامن مع المتضررين
ممثل الجمعية:السيد رياض محمد طه الولي
التنمية والتطوير االجتماعي
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم  654تاريخ 2009/5/7

663

2009/5/11

فني

682

2009/5/14

اجتماعي

/41اد

1999/4/6

اجتماعي

852
853

بيروت -وسط بيروت التجاري(سوليدير) -تجمع
السفارات -مقر السفارة الدنماركية -القسم  -7الطابق
الرابع
بيروت -المدور -جادة شارل الحلو -بناية
الصحناوي -ملك سيمون الياس صحناوي -الطابق
الثاني
بيروت -شارع ترابو -العقار رقم /2097/من منطقة
االشرفية
بيروت -الطريق الجديدة -مستشفى المقاصد -زاروب
حلويات الميسى -الطابق الخامس
بيروت

854
ممثل الجمعية:السيد
855
ممثل الجمعية:السيد
856
ممثل الجمعية:السيد
857
ممثل الجمعية:السيد
858
859
860
861

ممثل الجمعية:السيد
ممثل الجمعية:السيد
ممثل الجمعية:السيد
ممثل الجمعية:السيد
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862
863
السيد:ممثل الجمعية
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