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 الئحة باسماء الجمعيات – محافظة البقاع 
 

 العنوان نوع النشاط تاريخه رقم العلم والخبر اسم الجمعية/المؤسسة الرقم

1  
 جمعية خريجي الجامعات في الهرمل

 
 ملك حسين المسمار -حي المرح -الهرمل تربوي 18/5/2000 /اد64

2  
 La vigne -الكرمة

 

 اجتماعي 26/6/2000 /اد85
 وقين()تهتم بالمع

 زحلة

3  
 رابطة اصدقاء دار السعادة للمسنين

 
 اجتماعي 7/7/2000 /اد96

 )تهتم بالمسنين(
 قضاء زحلة -ملك الراهبات المخلصيات -كسارة

4  
 الجمعية البقاعية للتدريب المهني والحرفي 

 

ملك االميرة نعيمة  -الشارع العام -بعلبك اقتصادي 14/10/2000 /اد148
 الحرفوش

5  
 نماء الوعي واال
 

 ملك هاشم ياغي -حي العسيرة -بعلبك اجتماعي -ثقافي 14/10/2000 /اد150

6  
 االنسان والمستقبل 

 
 اجتماعي )االهتمام 15/11/2000 /اد160

 بذوي الحاجات الخاصة(
 

 ملك نادي المشعل -قرب الدفاع المدني -بدنايل

7  
 جلل  -جمعية لبايا لالنماء

 
 اجتماعي 11/12/2000 /اد173

 ()محلي
 قضاء البقاع الغربي -لبايا

8  
 جمعية سيدات راشيا والبقاع الغربي

 
 اجتماعي  2/1/2001 /اد1

 )وضع المرأة(
 ملك النائب فيصل الداوود -راشيا الوادي

9  
 الجمعية النسائية للتنمية االجتماعية 

 

 اجتماعي  26/1/2001 /اد15
 )وضع المرأة(

قضاء البقاع  -ملك عصام قاسم اسعد -سحمر
 غربيال

10  
 جمعية الكرك االجتماعية

 
 اجتماعي  22/4/2001 /اد58

 )محلي(
ملك منير  -شارع االوتوستراد الجديد -الكرك

 قضاء زحلة -السيد مرتضى

11  
 جمعية الفجر االنمائية اللبنانية 

 
 قضاء بعلبك -ملك علي نصري شريف -اليمونة اجتماعي 7/5/2001 /اد64

 الفاكهة -بعلبك اجتماعي 1988 /اد148 الفاكهة -الجمعية الخيرية للتنمية  12
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 ممثل الجمعية:

 جمعية المرأة الريفية للتنمية   13
 

 اجتماعي  21/5/2001 /اد90
 )وضع المرأة(

ملك  -حي الزيتون -الطريق العام -الفاكهة
 قضاء بعلبك -صالح الدين يوسف سكريه

 ندوة البقاع الثقافية   14
 

 0ملك د -شارع ستار غيت -حوش االمراء ثقافي 29/5/2001 /اد82

 قضاء زحلة -جورج عبد االحد

 ايام الرجاء  15
 20/6/2001/اد تاريخ114تعديل رقم

 تربوي -اجتماعي 23/4/1986 /اد102
 وقين()تهتم بالمع

 زحلة

 جمعية التنمية الريفية  16
 :السيد قاسم حسن الشبممثل الجمعية

 اقتصادي 10/1/1990 /اد5
 )زراعي(

 قضاء بعلبك -عرسال

 جمعية نهضة المرأة المسلمة  17
 ممثل الجمعية:االنسة ليلى احمد الرفاعي

 بعلبك  اجتماعي 13/8/1982 /اد196

 جمعية حوش مصرايا الخيرية  18
 ممثل الجمعية:السيد نايف علي شحاده

 اجتماعي  27/8/2001 /اد181
 محلي()

قضاء  -شارع النادي الحسيني -حوش مصرايا
 بعلبك

 جمعية الصدى الثقافية االجتماعية  19
 ممثل الجمعية:السيد بالل حسين فرحات

ملك علي محمد  -شارع العين التحتا -بيت شاما اجتماعي 16/8/2001 /اد174
 قضاء بعلبك -شرف

 الجمعية اللبنانية للزراعات البديلة  20
 د فريد محمود اللقيسممثل الجمعية:السي

 اقتصادي 21/7/2001 /اد162
 )زراعي(

شارع الشيخ حبيب ال  -حي المسلمة -بعلبك
 ملك محمود اللقيس -ابراهيم

 جمعية الجبل االخضر   21
 ممثل الجمعية:السيد جودات سليم جعفر

 6/4/2009تاريخ  474تعديل رقم

 لك جودات سليم جعفرم -شارع الشراونة -بعلبك بيئي -اجتماعي 22/7/2001 /اد165

 رابطة ال قدورة وانسباؤهم  22
 ممثل الجمعية:السيد نذير توفيق قدوره

 اجتماعي 12/7/2001 /اد141
 )عائلي(

قضاء البقاع  -ملك نذير توفيق قدورة -جب جنين
 الغربي

 سلجنة تجار قب اليا  23
 ممثل الجمعية:السيد فادي مطانيوس وهبه

 -ملك عثمان المعلم -الشارع العام -قب الياس اقتصادي -اجتماعي 18/7/2001 /اد158
 قضاء زحلة

 مصطفى اليحفوني الخيرية  جمعية الشيخ  24
 السيد معين منير خليلممثل الجمعية:

ملك محمد مصطفى  -حي الشميس -بعلبك اجتماعي 17/7/2001 /اد155
 الطابق االول  -ليحفونيا

 الجمعية الخيرية للتنمية  25
 

 البقاع -الفاكهة اجتماعي 9/6/1988 /اد148
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 جمعية الرعاية االجتماعية في بدنايل  26
 ممثل الجمعية:السيد احمد محمد حاج سليمان

ملك السيد حسن  -شارع الثانوية الرسمية -بدنايل اجتماعي 12/9/2001 /اد186
 بعلبكقضاء  -رضا محمد علي

 جمعية الهدى   27
 1/10/1980/اد تاريخ 176تعديل رقم 

 قضاء زحلة -سعدنايل اجتماعي 19/5/1980 /اد77

 جمعية حضانة الطفل  28
 ممثل الجمعية:قرينة السيد ميشال دويهي

 تاريخ 1427منفعة عامة:مرسوم رقم 

 زحلة اجتماعي 10/11/1949 1326

 ميتم جبوله  29
 كسرواني ممثل الجمعية:االخت رفقه سليم

 قضاء بعلبك -قرية جبوله اجتماعي 24/11/1992 /اد459

 جمعية التوجيه االسالمي  30
 ممثل الجمعية:السيد عبد هللا ضاهر الجبلي

ملك الحاج توفيق  -شارع راس العين -بعلبك اجتماعي -ديني 14/5/1966 /اد170
 عبد الساتر

 دار الصداقة  31
 ممثل الجمعية:االب حنا يوسف سليمان

 1995تاريخ  7118ة عامة:مرسوم رقم منفع
 4/10/2005أد تاريخ  201تعديل رقم 
 26/7/2007/اد تاريخ 181تعديل رقم 

 ـ تربوي اجتماعي 3/4/1986 /اد6
 

 حوش االمراء -زحلة

 عين الزوق  -بيت مار يوسف العامل في زحلة  32
 ممثل الجمعية:السيد عزيز يوسف ابو زيد

 ةزحل اجتماعي 29/11/1997 /اد145

 بيت سيدة العطايا للطفل السعيد  33
 ممثل الجمعية:السيد هيكل مخايل ابو عبود

 مدينة زحلة اجتماعي 26/4/1983 /اد115

 جمعية النهضة االسالمية الخيرية  34
 

 ملك الطائفة االسالمية -حي الجامع -معلقة زحلة اجتماعي -ديني 26/10/1965 /اد483

 جمعية المرتضى الخيرية  35
 :ممثل الجمعية

 14/7/2003/اد تاريخ106تعديل رقم

 

 ثقافي -تربوي 26/10/1990 /اد219
-مستشفيات-)مدارس

 صيدليات(-مختبرات طبية

 بعلبك
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 العنوان نوع النشاط خهتاري رقم العلم والخبر اسم الجمعية/المؤسسة الرقم

 جمعية المساعدات االنسانية الخيرية  36
 ممثل الجمعية:السيد موريس ملحم الفرزلي

 -ملك نورما فرزلي -الشارع العام -جب جنين اجتماعي 9/10/2001 /اد193
 قضاء البقاع الغربي

 لجنة مستشفى تل شيحا  37
 ممثل الجمعية:المطران اندره حداد

 قضاء زحلة -تل شيحا صحي 18/10/2001 /اد206

 رابطة ال قضماني  38
 ممثل الجمعية:السيد عيد بشاره القضماني

ملك  -شارع الميدان العالي -الميدان -زحلة اجتماعي 17/10/2001 /اد204
 موريس القضماني 

 علماء البقاع  39
 ممثل الجمعية:السيد ابراهيم ابراهيم امين السيد

 -ملك حيدر الجوهري -العين حي راس -بعلبك اجتماعي 8/11/2001 /اد220
 الطابق االول

 منتدى الحوار الديموقراطي  40
 ممثل الجمعية:االستاذ ناصيف الياس التيني

 اوتيل قادري -زحلة ثقافي 3/11/2001 /اد215

 نادي ينطا الفتاة  41
 ممثل الجمعية:السيد سالم سالمه اشتي

 قضاء راشيا -ينطا رياضي -اجتماعي 28/5/2001 /اد275

 البقاع الثقافية  دوحة  42
 ممثل الجمعية:االمير صالح االمير علي الحرفوش

ملك االمير  -شارع تالل راس العين -بعلبك ثقافي 7/4/1999 /اد42
 صالح االمير علي الحرفوش 

 نادي النور الرياضي  43
 ممثل الجمعية:السيدعلي احمد الثوم

 فملك شريف شري -شارع راس العين -بعلبك رياضي /28/10 /اد527

 جمعية المستقبل المنتظر الخيرية الثقافية  44
 ممثل الجمعية:السيد حبيب محسن بلوق

ملك الشيخ حبيب  -شارع الشيخ حبيب -بعلبك اجتماعي 29/9/1997 /اد126
 المهاجر

 ندوة البقاع الثقافية  45
 ممثل الجمعية:السيد مأمون حسن طربيه

 قضاء زحلة -حوش االمراء ثقافي 29/5/2001 /اد82

 لنادي الثقافي االجتماعيا  46
 ممثل الجمعية:السيد غسان اسعد صقر

 قضاء زحلة -المعلقة اجتماعي -ثقافي 17/3/1969 /اد110

 نادي اطلس الرياضي  47
 ممثل الجمعية:السيد هنري رشيد فرح

 قضاء زحلة  -الفرزل رياضي 5/1/1960 /اد6
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 العنوان النشاط نوع تاريخه رقم العلم والخبر اسم الجمعية/المؤسسة الرقم

 منتدى بعلبك الثقافي  48
 ممثل الجمعية:السيد احمد رضا كركال

 بعلبك  اجتماعي -ثقافي 3/3/1992 169قرار رقم 

 الجمعية الثقافية االجتماعية في البقاع  49
 عثمان جميل الميس0ممثل الجمعية:د

 -مسيسملك هاشم ال -الشارع العام -بر الياس اجتماعي -ثقافي 19/11/1998 /اد129
 قضاء زحلة 

 النادي الرياضي االدبي  50
 ممثل الجمعية:السيد حسين محمد سالمي

 قضاء زحلة  -قب الياس رياضي 2/9/1952 1148

 جمعية الرؤيا للتنمية والتأهيل والرعاية  51
 27/12/2000/اد تاريخ 9تعديل رقم 

 راشيا الوادي اجتماعي 6/5/1993 /اد135

 والتدريبالجمعية اللبنانية للدراسات   52
 ممثل الجمعية:السيد محمد ديب الدبس

ملك محمد سعيد  -شارع راس العين -بعلبك اجتماعي 25/3/1999 /اد37
 اللقيس

 جمعية بعلبك للبيئة والتراث  53
 ممثل الجمعية:نجاح السيد حمد الموسوي

 ملك محمد ياغي -شارع بشارة الخوري -بعلبك اجتماعي 24/9/1998 /اد109

 نادي الوحدة  54
 مثل الجمعية:امين محمد ابو شاهينم

 قضاء البقاع الغربي -المنارة اجتماعي 7/5/1994 /اد274

 نادي ضهر االحمر الرياضي  55
 ممثل الجمعية:السيد فهد حمدان منذر

 قضاء راشيا -بلدة ضهر االحمر رياضي 3/7/1995 445قرار رقم 

 النادي الثقافي االجتماعي  56
 صقرممثل الجمعية:السيد غسان اسعد 

 قضاء زحلة -المعلقة اجتماعي 17/3/1969 /اد110

 جمعية اصدقاء مكتبة عبدو مرتضى الحسيني الثقافية  57
 ممثل الجمعية:السيد حسين محمد صلح

ملك عبدو ومرتضى  -راس العين -بعلبك ثقافي -اجتماعي 14/9/1995 /اد187
 الحسيني

 الجمعية الثقافية البعلبكية الخيرية  58
 

 بعلبك  22/10/1965 /اد477

 رابطة ال معكرون الخيرية في البقاع  59
 ممثل الجمعية:السيد محمد شحادة معكرون

ملك ايلي عبد هللا  -حي مار يوسف -زحلة اجتماعي 12/10/2001 /اد226
 معكرون

 جمعية الغد اللبناني  60
 معية:المحامي عمر قاسم الجمالممثل الج

قضاء  -ملك عدنان حمدان -طريق الشام -المرج اجتماعي 11/12/2001 /اد239
 جب جنين
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 العنوان نوع النشاط تاريخه رقم العلم والخبر اسم الجمعية/المؤسسة الرقم

 جمعية رعاية الطفل في راشيا  61
 15/1/2002/اد تاريخ 6تعديل رقم

 قضاء راشيا -ضهر االحمر اجتماعي 16/1/1997 /اد12

 جمعية "نما االجتماعية الثقافية التنموية "  62
 ثل الجمعية:السيدة منى جميل رحالمم

ملك  -شارع الزيتون -الطريق العام -الفاكهة اجتماعي 3/1/2002 /اد2
 قضاء بعلبك  -محمد مصطفى سكرية

 التعاون والجنان  63
 ممثل الجمعية:السيد حسن ابراهيم البزال

قضاء  -حمص ( -طريق عام ) بعلبك -التوفيقية اجتماعي 27/12/2001 /اد250
 بعلبك

 مؤسسة جوزف الياس طعمه السكاف  64
 ممثل الجمعية:السيد جان جوزف ابو خالد

 اعمحافظة البق -حي سيدة النجاة -زحلة اجتماعي 26/12/2001 /اد247

  Rayon d′Espoirجمعية شعاع االمل   65

 ممثل الجمعية:السيد جان اسعد شبلي

 اجتماعي 17/4/2000 /اد48
 )تهتم بالمعوقين(

 قضاء زحلة -ة المخلصيةملك الرهباني -كسارة

 جمعية البقاع للتنمية االجتماعية  66
 ممثل الجمعية:السيد محمد حسين عيدوني

ملك هاجر  -طريق عام شتورا/المصنع -تعلبايا اجتماعي 9/4/2002 /اد42
 قضاء زحلة -بركات عباس

 جمعية االنماء الزراعي  67
 ممثل الجمعية:السيد مشهور توفيق يحفوف

 ملك مشهور يحفوف -شارع راس العين -بعلبك زراعي -تصادياق 8/4/2002 /اد41

 جمعية الهدى الخيرية االسالمية  68
 20/2/2002/اد تاريخ 21تعديل رقم

 بعلبك تربوي -اجتماعي 26/3/1998 /اد56

 هجررابطة ال جريصاتي في لبنان والم  69
 ممثل الجمعية:السيد ادمون امين جريصاتي

 

ملك  -شارع مار مخايل ومار جريس -زحلة اجتماعي )عائلي( 2/7/2002 /اد79
 ادمون جريصاتي

 مؤسسة االرز  70
 ممثل الجمعية:االنسة ملكه انطون حداد

مقابل الصليب االحمر  -الساحة -المعلقة -زحلة ثقافي 15/6/2002 /اد76
 اسيو منير حدادملك هور -اللبناني

 جمعية اصدقاء االرض واالنسان  71
 ممثل الجمعية:السيد مصطفى حسين عاصي

 الطابق االول -ملك تنال فخر الدين -الهرمل بيئي -ثقافي 5/8/2002 /اد96

 رابطة مخاتير قضاء الهرمل  72
 ممثل الجمعية:السيد نايف عوض سجد

 اجتماعي 29/7/2002 /اد92
 )خاص المخاتير(

 ملك جمال قانصوه -رع البيادرشا -الهرمل

 االوكرانية -جمعية الثقافة والعلوم اللبنانية  73
 ممثل الجمعية:السيد جوزيف قرياقوس

الطابق  -سنتر ابراهيم -الشارع العام -الفرزل ثقافي 3/9/2002 /اد113
 قضاء زحلة -االول
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 العنوان نوع النشاط تاريخه رقم العلم والخبر اسم الجمعية/المؤسسة الرقم

 المنبر الفكري  74
 ممثل الجمعية:السيدة تهاني ضاهر سنديان

قضاء  -ملك تهاني سنديان -الطريق العام -رياق اجتماعي -ثقافي 19/9/2002 /اد122
 زحلة

 تجمع شباب الهرمل لحماية البيئة  75
 ممثل الجمعية:االنسة منى ابراهيم محفوظ

 ملك فيصل ماجد بليبل -حي بديتا -الهرمل بيئي 9/9/2002 /اد114

 رابطة سيدات دير االحمر  76
 ممثل الجمعية:السيدة رنيه جورج شواح

 قضاء بعلبك -دير االحمر اجتماعي 8/2/1994 /اد81

 للبقاعجمعية التنمية واالنماء   77
 ممثل الجمعية:السيد حسن محمد زعيتر

 23/12/2002تاريخ 170تعديل رقم

 -ملك فضل الحاج حسن -الشارع العام -شعث اجتماعي 1999 /اد115
 قضاء بعلبك

 نادي الشعلة الرياضي"حوش الحريمي"  78
 ية:السيد عبدو محمد رباحممثل الجمع

 قضاء البقاع الغربي  -بلدة حوش الحريمي رياضي 11/7/1990  113قرار رقم 

79  
 النادي الثقافي

 ممثل الجمعية:السيد حسني عباس شريف

  ضاء بعلبكق -اليمونة ثقافي -اجتماعي 20/12/1963 1178

80  
مركز االبحاث والمعلومات عن الطيور والحيوانات 

 البرية في لبنان 
 ممثل الجمعية: السيد عبد الناصر محمد فؤاد الدردري

 -ملك فؤاد الدردري -الطريق العام -قب الياس بيئي -ثقافي  9/5/1999 /اد56
 قضاء زحله 

81  
 جمعية انماء البيئة في راشيا

 يل ابراهيم ابو سعدممثل الجمعية:السيد خل

 محافظة البقاع  -ملك امين بو ابراهيم -راشيا بيئي 3/4/1999 /اد54

82  
 جمعية سالمة البيئة والتراث 

 ممثل الجمعية:السيد مصطفى رشدي قانصوه
 محسن الجمال ملك -شارع الشمس -بعلبك بيئي 8/3/1997 /اد6

83  
 جمعية بعلبك للبيئة والتراث

 السيد حمد الموسوي السيدة نجاحممثل الجمعية:

 ملك محمد ياغي  -شارع بشارة الخوري -بعلبك بيئي 4/9/1998 /اد109

84  
 نادي الشعلة الرياضي 

 ممثل الجمعية:السيد عبدو محمد رباح

 قضاء البقاع الغربي -بلدة حوش الحريمي رياضي 11/7/1990 313

85  
 -رابطة قدامى وخريجي ثانوية راهبات القلبين االقدسين

 زحلة
 ل الجمعية:السيد جورج فايز شلهوبممث

ثانوية قلب يسوع لراهبات  -شارع الراسية -زحلة ثقافي -اجتماعي 3/10/2002 /اد136
 القلبين االقدسين
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86  
 جمعية قرحا الخيرية

 ممثل الجمعية:السيد علي توفيق الموسوي
منزل علي توفيق  -قرب ساحة القرية -قرحا اجتماعي )محلي( 27/1/2003 /اد25

 قضاء بعلبك -سويالمو

87  
 جمعية جوبيتر لالنماء السياحي

 ممثل الجمعية:السيد محمد عماد محمد حسن مرتضى
ملك محمد عماد  -شارع المرتضى -بعلبك سياحة وتراث 27/1/2003 /اد24

 مرتضى 

88  
 الحركة الثقافية في النبي شيت 

 ممثل الجمعية:السيد مالك حسين الموسوي 
 

ابراهيم  0ملك د -الطريق العام -النبي شيت جتماعيا -ثقافي 20/1/2003 /اد19

 قضاء بعلبك -الموسوي

89  
 مؤسسة جورج خليل الهراوي الصحية االجتماعية

 ممثل الجمعية:االستاذ ميشال فوزي ليان

 بناية الهراوي -حوش االمراء -زحلة اجتماعي 14/1/2003 /اد15

90  
 جمعية تجار بعلبك

 عثمانممثل الجمعية:السيد علي محمد حسن 

ملك  -بناية الشمس -شارع بشارة الخوري -بعلبك اقتصادي 1/4/2003 /اد55
 السيد علي اللقيس

 رابطة مختاري قضاء بعلبك  91
 ممثل الجمعية:السيد مخايل حنا فخري

اجتماعي          16/5/2003 /اد75
 ص المخاتير()خا

 ملك ليلى عثمان -ساحة السراي -بعلبك

جامعة القديس  -رابطة خريجي معهد الهندسة الزراعية  92
 يوسف

 ممثل الجمعية:السيد طوني امين الحجار

 -قرب دير االباء اليسوعيين -طريق الشام -تعنايل اجتماعي 28/5/2003 /اد82
معهد الهندسة الزراعية العالي لدول البحر 

 قضاء زحله -المتوسط

 اليمونة -جمعية حماية الطبيعة  93
 ممثل الجمعية:السيد ناصر محمد شريف

 قضاء بعلبك -ملك محمد شريف -اليمونة بيئي 20/6/2003 /اد92

 الجمعية الثقافية البعلبكية الخيرية  94
 ممثل الجمعية:

 9/6/2003/اد تاريخ 89تعديل رقم 

 بعلبك تربوي -اجتماعي 22/10/1965 /اد477

 ابطة قدامى وخريجي ثانوية ر  95
 سابا يوسف وليد السيد الجمعية: ممثل

زحله ـ حي مار مخايل ـ ثانوية مار يوسف  تربوي ـ اجتماعي 29/7/2003 /أد111
 للراهبات األنطونيات

 جمعية االنماء والتجدد  96
 طعيمي خليفة هيثم السيد الجمعية: ممثل

اجتماعي ـ تربوي ـ  23/9/2003 /أد146
 ثقافي

ورة ـ سنتر زهمول الميس ـ الطابق الثاني ـ شت
 قضاء زحله

 الفرزل -الجمعية النسائية  97
 ممثل الجمعية:

 قضاء زحله -الفرزل اجتماعي 12/10/1996 /اد162
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 11/9/2003/اد تاريخ140تعديل رقم

 منتدى التراث والثقافة  98
 ممثل الجمعية: السيد ركان عوض الفقيه

ـ حي  المعالي ـ ملك مخلص امهز ـ  الهرمل ثقافي 2/12/2003 /أد189
 محافظة البقاع

 فاطمة الزهراء الخيرية  99
 ممثل الجمعية: السيد علي احمد سويدان

 حي الفيكاني ـ طريق عام رعيت ـ قضاء زحله اجتماعي 7/10/2003 /أد156

 جمعية التوعية العلمية في البقاع  100
 ممثل الجمعية: د. محمد فريد عبد هللا

سرعين الفوقا ـ حي آل عبد هللا ـ ملك د. محمد  اجتماعي ـ تنموي 27/9/2003 /أد150
 فريد عبد هللا ـ قضاء بعلبك

 جمعية التعاون واالحسان الخيرية  101
 ممثل الجمعية: السيد علي فايز زريق

بدنايل ـ الطريق العام ـ ملك محمد صالح الرمح ـ  اجتماعي 4/11/2003 /أد181
 قضاء بعلبك

 رب لإلنماءجمعية ابناء الع  102
 ممثل الجمعية: السيد جاسم يوسف العسكر

حوش الحريمة ـ الشارع العام ـ ملك خالد احمد  اجتماعي ـ تربوي  28/10/2003 /أد 177
 العسكر ـ قضاء البقاع الغربي

 لدوليةا لجنة مهرجانات نيحا البقاع  103
 ممثل الجمعية:السيد حميد جرجي معلوف

 13/3/2009تاريخ  345تعديل رقم 

 قضاء زحلة -ملك بلدية نيحا -الشارع العام -نيحا بيئي-فني 8/1/2004 /اد6

 جمعية ايام الرجاء  104
 ممثل الجمعية:

 /اد102

)منفعة عامة رقم 
7121 

/17/8تاريخ
1995) 

 اجتماعي 23/4/1986
 )تهتم بالمعوقين(

 لةزح

 لؤلؤة مجدل عنجر  105
 ممثل الجمعية:السيد علي عبد الحميد المجذوب

 اجتماعي 27/4/2004 /اد45
 )محو االمية(

ملك محمد يوسف  –شارع المصنع  -مجدل عنجر
 قضاء زحلة  -الترك

 وقضائهارابطة مختاري زحلة   106
 ممثل الجمعية:السيد نزيه يوسف شعنين

 اجتماعي 22/9/2004 /اد97
 ر()خاص المخاتي

ملك  -ملك الغصين -شارع السراي -زحله
 المختار عادل قبالن

 رابطة ال ريا في زحلة  107
 ممثل الجمعية:السيد فكتور يوسف ريا

 اجتماعي 13/10/2004 /اد115
 )عائلي(

 ملك فيكتور ريا -شارع البرازيل -زحلة

 الجمعية اللبنانية لدعم الطالب  108
 ممثل الجمعية:االستاذ حسين علي ضاهر

 ثقافي -اجتماعي 28/9/2004 د/ا102
 )دعم الطالب(

 

ملك محمد سعيد  -شارع راس العين -بعلبك
 اللقيس
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 الجمعية الخيرية التربوية في راشيا  109
 جمعية رواد الثقافة للتنمية االجتماعية سابقاً:

 ممثل الجمعية:السيدة راميا رشراش القاضي

 /اد112

 تعديل رقم
 /اد231

13/10/2004 

 بتاريخ
27/10/2007 

 ثقافي -اجتماعي
 )دعم الطالب(

 

قضاء  -ملك الهام البراضعي -ضهر االحمر
 راشيا

 جمعية اخوية شقيف الخيرية االجتماعية  110
 ممثل الجمعية:السيد حسني نايف الشقيف

 5/7/2006/اد تاريخ 341تعديل رقم 

قضاء  -ملك حسني الشقيف -شارع الربيع -تعلبايا اجتماعي 15/12/2004 /اد140
 زحلة

 جمعية العين االجتماعية  111
 ممثل الجمعية:السيد محمد مرعي باقي

 قضاء بعلبك -العين اجتماعي 20/10/2004 /اد121

 الجمعية العلمية الثقافية االجتماعية  112
 علي حميد ابراهيمممثل الجمعية:السيد 

ملك محمد خليل  -الشارع العام –تمنين الفوقا  ثقافي -اجتماعي 20/10/2004 /اد119
 قضاء بعلبك -رناص

 دار العجزة الخيري في جب جنين  113
 ممثل الجمعية:السيد الياس فؤاد الحاج

 اجتماعي  23/12/2004 /اد152
 )االهتمام بالمسنين(

 -ملك وقف الروم -الشارع الرئيسي -جب جنين
 قضاء البقاع الغربي

 الرابطة النسائية في الال  114
 ممثل الجمعية:السيدة نهى محمد عواض

 اجتماعي 22/12/2004 /اد148
 )دعم المرأة(

قضاء البقاع  -ملك علي سعيد عميري -الال
 الغربي

 جمعية صغبين الخيرية]  115

 ممثل الجمعية: السيد طوني قيصر خاطر

الوقف ـ قضاء  صغبين ـ الشارع العام ـ ملك اجتماعي 28/2/2005 /أد74
 البقاع الغربي

 جمعية طليتا قومي  116
 السيد ديب مسلم مسلمممثل الجمعية:

 27/10/2008تاريخ  1415تعديل رقم 

 اجتماعي 9/4/2005 /اد92
 (المخدرات)الوقاية من 

 قضاء بعلبك –مبنى البلدية  -دير االحمر

 جمعية انماء قاع الريم  117
 ممثل الجمعية: السيد جوزف المزرعاني 

قاع الريم ـ ملك الدكتورة جورجيت يوسف  اجتماعي ـ ثقافي 22/6/2005 /اد105
 تنوري ـ قضاء زحلة

 منتهى الرجاء الثقافية االجتماعية  118
 ممثل الجمعية: السيد حسين حسن االمين

بعلبك ت شارع بشارة الخوري ـ قرب مدرسة  اجتماعي ـ ثقافي 23/6/2005 /اد108
سابقاً ـ ملك فضل الناصر ـ مبنى صادرات ايران 
 هللا زين الدين

 جمعية الطفل للتأهيل والتدريب  119
 ممثل الجمعية: المقدم المتقاعد عبد الرحمن مهدي الزغبي

دورس ـ الطريق العام ـ ملك حسن اللقيس ـ  تربوي ـ ثقافي 24/6/2005 /اد112
 الطابق االول ـ قضاء بعلبك

جانب كنيسة  ـزحلة ـ الشارع العام ـ حي السيدة  اجتماعي ـ ثقافي 28/6/2005 /اد114 جمعية مار افرام االجتماعية  120
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  السيدة ـ ملك وليد ملو لسيدة ندى رشيد فريجيممثل الجمعية: ا

 جمعية التعاون العائلي  121
 ممثل الجمعية: السيد رومانوس الياس غريافي

وادي العرائش ـ ملك اميل الشويري ـ قضاء  اجتماعي 24/8/2005 /اد162
 زحلة

 الجمعية النسائية الخيرية االجتماعية في عين عطا  122
 ممثل الجمعية:السيدة تفتناز نصار الحاج

ملك معبن  -شارع حارة الشرفة -عين عطا اجتماعي 18/7/2005 /اد150
 قضاء راشيا -حمدان

 رجيوس)سان جورج(الخيرية للخدماتجمعية القديس جاو  123
 عماد جورج غنطوس0ممثل الجمعية:د

 13/2/2009تاريخ  211تعديل رقم

 -الطابق االول -ملك داهش العوام -ضهر االحمر اجتماعي 7/10/2005 /اد208
 قضاء راشيا

 االرض الطيبة  124
 ماجد عبد الكريم المفتي 0ممثل الجمعية:د

 قضاء زحلة -ملك محمد حيدر -قب الياس بيئي 15/10/2005 /اد231

 جمعية االنامل الذهبية  125
 ممثل الجمعية:السيدة ناريمان محمد الرفاعي

 اجتماعي 13/10/2005 /اد229
)احياء الحرف 

 التراثية(

 ملك بالل عبد الكريم الرفاعي -حي غفرة -بعلبك

 جمعية انسان وانماء  126
 ممثل الجمعية:السيد محمد علي كريم

 -ملك حيدر القزويني -الشارع الرئيسي -سحمر اجتماعي 10/10/2005 /اد218
 قضاء البقاع الغربي

 جمعيةخريجي ازهر البقاع  127
 ممثل الجمعية:الشيخ خليل محي الدين زعرور

ملك وقف  -فوق صندوق الزكاة -مجدل عنجر اجتماعي 10/10/2005 /اد214
 قضاء زحلة -ازهر البقاع

 جمعية نسروتو)االناشيد(  128
 :االب مروان جان غانمممثل الجمعية

 1/11/2006/اد تاريخ 532تعديل رقم 

 /اد203

 تعديل رقم
 /اد532

4/10/2005 

 بتاريخ
1/11/2006 

ملك جان  -شارع البربارة -حي البربارة -زحلة اجتماعي
 غانم

 جمعية االمانة االجتماعية  129
 ممثل الجمعية:السيد محمد عمر السيد

 ثقافي 30/9/2005 /اد194
 )تعليمي(

قضاء البقاع  -ملك سليم دله -الشارع العام -رجالم
 الغربي

 الجمعية التراثية في زحلة  130
 السيد بيار خليل ابو ملهمممثل الجمعية:

 حنا لطيف 0ملك د -المعلقة -زحلة ثقافي -اجتماعي 26/9/2005 /أد183

 ية مسلمون بال حدودجمع  131
 ممثل الجمعية:السيد علي احمد عبد الخالق

الطابق  -ملك عدنان حمدان -طريق الشام -المرج اجتماعي -ديني 10/11/2005 /اد267
 قضاء البقاع الغربي -الثاني

 هيئة الحوار الثقافي الدائم  132
 ممثل الجمعية:االستاذ عبد الكريم احمد البعلبكي

ملك عبد الكريم  -شارع البلدية -قب الياس يثقاف 2/12/2005 /اد321
 قضاء زحلة -بعلبكي
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 رابطة آل القزح وأقاربهم  133
 ممثل الجمعية:السيدة ندره يوسف القزح

ملك وقف مار الياس  -حي الزيتونة -دير االحمر عائلي -اجتماعي 9/3/2006 /اد72
 قضاء بعلبك -الزيتونه

 جمعية فتية االيمان الخيرية  134
 :المحامي عماد نايف المصريممثل الجمعية

 -ملك علي هولو طليس -سكة سرعين -بريتال اجتماعي 9/3/2006 /اد79
 قضاء بعلبك

 مجلس انماء حي البربارة  135
 جوزف فوزي معلوف ممثل الجمعية:السيد

ـ سنتر  91ـ حي البربارة ـ العقار رقم  زحلة اجتماعي 16/3/2006 /اد97

 ترزيخان ـ الطابق االول
 

 الحوار من أجل لبنان الواحدجمعية   136
 محمد علي ابو حمدان ممثل الجمعية:السيد

المرج ـ الطريق العام ـ ملك المحامي علي ابراهيم  اجتماعي ـ تنموي 15/3/2006 /اد93
 القاق ـ قضاء البقاع الغربي

 منتدى أفاق الحوار  137
 موفق محمد الجمال ممثل الجمعية:السيد

 بعلبك ـ شارع نحله ـ ملك سعدهللا صلح موياجتماعي ـ  تن 14/3/2006 /اد90

 رابطة آل حبشي ـ عواد ـ حبقة  138
 ممثل الجمعية: السيد معوض بركات حبشي

دير االحمر ـ شارع االرز ـ ملك طانيوس حبشي  اجتماعي ـ تنموي  13/3/2006 /اد86
 ـ قضاء بعلبك

 جمعية الحفاظ على البيئة والزراعة في لبنان  139
 د علي محمد يعقوبممثل الجمعية: السي

 زحلة ـ الطريق العام ـ ملك المرديني بيئي 19/4/2006 /اد131

 جمعية ساعد الرحمة الخيرية  140
 ممثل الجمعية: السيد ناصر عثمان بظان

بدنايل ـ حي الشحيمة ـ الشارع العام ـ ملك  اجتماعي ـ صحي 4/4/2006 /اد112
 االوقاف ـ قضاء بعلبك

 الحياة الطبية  141
 ية: السيد ابراهيم محمد نصارممثل الجمع

تمنين التحتا ـ ملك ابراهيم محمد نصار ـ قضاء  اجتماعي ـ ثقافي 2/2/2005 /اد19
 بعلبك

 جمعية التعاون النسائي في عرسال  142
 ممثل الجمعية: السيدة عبير احمد زعرور

ـ ملك السيد محمد  5596عرسال ـ العقار رقم  اجتماعي ـ تنموي 9/1/2006 /اد5

 ـ قضاء بعلبك االطرش

 جمعية دورس الخيرية االجتماعية  143
 ممثل الجمعية: السيد علي ابراهيم غرلي

دورس ـ الشارع العام ـ منزل االستاذ علي غرلي  اجتماعي 9/1/2006 /اد6
 ـ قضاء بعلبك

 جمعية درب االمل لالنسان  144
 ممثل الجمعية: د. عبد المجيد زهري معصراني

دورس ـ الطريق الدولي ـ ملك هال شيرازي ـ  ـ ثقافي اجتماعي   15/12/2006 /اد349
 قضاء بعلبك

 جمعية الرفد والعطاء  145
 ممثل الجمعية: السيد قاسم محمد فرحات

الرفيد ـ الشارع العام ـ ملك جميل فرحات ـ قضاء  ثقافي 26/12/2006 /اد363
 راشيا
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 من كل ضيعة حجر  146
 ممثل الجمعية: السيد حامد مزيد القاضي

عين عطا ـ الشارع الرئيسي ـ ملك السيد حامد مزيد  اجتماعي ـ ثقافي 17/1/2006 /اد10
 القاضي ـ قضاء راشيا

 جمعية آل ابو لطيف في لبنان والمهجر  147
 ممثل الجمعية: السيد مالك امين ابو لطيف

 عيحا ـ ملك ابو لطيف ـ قضاء راشيا اجتماعي ـ اقتصادي 2/4/2006 /اد136

 اعية في لباياجمعية التنمية االجتم  148
  قاسمممثل الجمعية:السيد علي حسين 

لبايا ـ الشارع العام ـ منزل السيد علي محمد مصطفى  اجتماعي ـ تنموي 16/2/2006 /اد45
 ـ قضاء البقاع الغربي

 احياء ـ للثقافة والتنمية  149
 السيدة سالم يوسف ابراهيم ممثل الجمعية:

 الطريق العام ـ ملك سكرية ـ قضاء زحلةالمعلقة ـ  ثقافي ـ تنموي 2/5/2006 /اد159

 جمعية غراس الخير  150
 السيد محمد حاتم حمزه ممثل الجمعية:

مجدل عنجر ت منطق المسيل ـ الثانوية الرسمية ـ  اجتماعي 5/5/2006 /اد174
 منزل أيمن رفعت صبري ـ قضاء زحلة

 جمعية تنمية الموارد المحلية  151
 ريةد. اكرم عبد الطيف سك ممثل الجمعية:

 دورس ـ ملك صالح مقصود ـ قضاء بعلبك تنموي 1/5/2006 /اد197

 منتدى الثقافة واالنماء  152
 ممثل الجمعية: السيد غسان حسن زين

شمسطار ـ مدخل البلدة ـ ملك اسعد علي الطفيلي ـ  اجتماعي ـ ثقافي 20/5/2006 /اد211
 قضاء بعلبك

 الجمعية اللبنانية للرعاية والتدريب  153
 ية: السيدة حكمت ابراهيم بلوقممثل الجمع

بعلبك ـ شارع وادي خضر ـ ملك السيد علي احمد  اجتماعي ـ تربوي 13/6/2006 /اد266
 بلوق  

 جمعية حصاد الخير االجتماعية  154
 ممثل الجمعية: السيد حسين احمد شومان

الصويري ـ شارع وسط البلدة ـ ملك رضا محمد عبد  اجتماعي ـ صحي 12/6/2006 /اد263
 فتاح الصميلي ـ قضاء البقاع الغربيال

 جمعية انماء وعطاء  155
 ممثل الجمعية: السيد حمود محمد جعفر

بريتال ـ قرب مقام النبي صالح ـ ملك الحاج عباس  اجتماعي ـ  تنموي 10/6/2006 /اد258
 زكي اسماعيل ـ قضاء بعلبك

 الجمعية النسائية للتنمية والتأهيل والرعاية  156
 نسة ربيعة علي الديرانيممثل الجمعية: اآل

قصرنبا ـ شارع مدرسة المصطفى )ص( ملك  اجتماعي ـ تنموي 11/7/2006 /اد359
 اسماعيل على الديراني ـ قضاء بعلبك

 جمعية ازهر البقاع  157
أ. خليل محي الدين زعرور ممثل الجمعية:  

 اجتماعي ـ ثقافي 7/7/2006 /اد348
 )ديني(

 ة ازهر البقاع ـ قضاء زحلةمجدل عنجر ـ مدرس

 جمعية قولنا والعمل الثقافية  158
السيد هشام بديع شحاده ممثل الجمعية:  

بر الياس ـ الشارع الرئيسي ـ ملك حمزه شحبر ـ  ثقافي 21/6/2006 /اد296
 قضاء زحلة

 جمعية سوا للتنمية  159
السيدة نوال محمد مدللي ممثل الجمعية:  

 مجدل عنجر ـ ملم محمد العجمي ـ قضاء زحلة وياجتماعي ـ تنم 27/6/2006 /اد310
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 المركز الثقافي االجتماعي  160
السيد يوسف حسن سيف الدين ممثل الجمعية:  

ان ـ قضاء يسعدنايل ـ الطريق العام ـ ملك سعاد ب ثقافي ـ اجتماعي 20/6/2006 /اد293
 زحلة

 جمعية المساهمة والعطاء  161
السيد رمزي فواز الطفيلي ممثل الجمعية:  

شمسطار ـ الساحة العامة ـ ملك حسن ملحم ـ قضاء  اجتماعي ـ ثقافي 1/7/2006 /اد326
 بعلبك

 الجمعية اللبنانية لالنماء  162
السيد سمير حمد جعفر ممثل الجمعية:  

 بعلبك ـ الشراونة ـ ملك سعدهللا الصلح ـ الطابق االول اجتماعي 17/8/2006 /اد373

 جمعية التواصل والتنمية الخيرية  163
السيد عبدهللا طليس مثل الجمعية:م  

 بريتال ـ ملك السيد الرضا طليس ـ قضاء بعلبك اجتماعي 30/8/2006 /اد396

 جمعية التضامن النسائي لالنماء  164
السيدة ابتسام محمد عبد الساتر ممثل الجمعية:  

الشراونة ـ حي المضمار ـ قبل مستشفى الريان ـ ملك  اجتماعي 2/9/2006 /اد402
 رباوي ـ قضاء بعلبكاحمد الغ

 المنتدى الثقافي االجتماعي في البقاع  165
السيد عمر محمد شبلي ممثل الجمعية:  

 الصويري ـ ملك عمر شبلي ـ قضاء البقاع الغربي ثقافي ـ اجتماعي 6/9/2006 /اد413

 الجمعية االنمائية االجتماعية الثقافية المستدامة  166
السيد جورج انيس الخوري ممثل الجمعية:  

 الهرمل ـ حي المرح ـ ملك نسرين عالم تنموي 8/9/2006 /اد423

 التجمع الزحليالعام لالنماء  167
أ. جورج مخايل مسعد ممثل الجمعية:  

زحلة ، حي حوش الزراعنة ـ الشارع العام ـ ملك  تنموي 13/9/2006 /اد435
 كلود حنا الترشيشي

 جمعية مشاتل لبنان  168
حهالسيد سليمان حنا سما ممثل الجمعية:  

شتورة ـ الطريق العام ـ جانب كنيسة االرمن ـ ملك  زراعي 13/9/2006 /اد431
 ـ قضاء زحلة 287خالد شومان ـ العقار رقم 

 جمعية بيت الحكمة  169
السيد عماد الدين قاسم االيوبي ممثل الجمعية:  

بر الياس ـ شارع بيروت دمشق الدولي ـ ملك عاصم  تنموي 23/8/2006 /اد382
 اء زحلةااليوبي ـ قض

 رابطة العمل الثقافي في رأس بعلبك   170
أ. يوسف ابراهيم شعيب ممثل الجمعية:  

رأس بعلبك ـ ملك مطرانية بعلبك للروم الكاثوليك ـ  ثقافي 27/9/2006 /اد455
 قضاء بعلبك

 جمعية االميرة لالعمال الخيرية التربوية  171
السيدة اميره رحال شيبان ممثل الجمعية:  

 بعلبك ـ حي الشراونة ـ ملك اميرة شيبان اجتماعي 3/10/2006 /اد471

 هيئة بعلبك الشعبية  172
السيد محمد احمد الحالني ممثل الجمعية:  

بعلبك ـ شارع الرئيس كميل شمعون ـ قرب محطة  اجتماعي 28/9/2006 /اد462
 اكسبرس ـ ملك علي الطقش

 جمعية الثقافة االنمائية والعطاء  173
دنان قانصوهالسيد اكرم ع ممثل الجمعية:  

الهرمل ـ حي الوقف ـ شارع الضيعة ـ ملك عمار  اجتماعي 28/9/2006 /اد460
 قانصوه

 بعلبك ـ ساحة الخضر )ع( ـ ملك عواضة تنموي 13/10/2006 /اد505 نماء  174
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السيد عصام محمد الكردي ممثل الجمعية:  

 جمعية المجد للفلكلور والتراث  175
السيدة نياما كميل قرعةممثل الجمعية:  

 ثقافي 13/10/2006 /اد506
 )الحفاظ على التراث(

ملك خالد  -شارع صالح حيدر -بعلبك ـ ساحة ناصر
  العصيدة

حزرتا-الجمعية اللبنانية للتنمية  176  
السيد حسن غازي احمدممثل الجمعية:  

 -ملك علي محمد ابو حمدان -الشارع العام -حزرتا تنموي -اجتماعي 16/10/2006 /اد511
 قضاء زحلة

معية شباب البقاع للتنمية الريفيةج  177  
حمزه محمد مظلوم 0دممثل الجمعية:  

قضاء البقاع  -الطابق االول -ملك ناظم جراح -المرج تنموي -اجتماعي 7/11/2006 /اد539
 الغربي

 لجنة مهرجانات دير االحمر  178
السيد شربل حنا سعادهممثل الجمعية:  

 قضاء بعلبك -ى بلدية دير االحمرمبن -دير االحمر ثقافي-سياحي 3/7/2006 /اد332

 منتدى المقعدين في البقاع  179
 ممثل الجمعية:

4/10/2006/اد تاريخ 476تعديل رقم   

 اجتماعي 5/8/1993 /اد282
 )االهتمام بالمعوقين(

 قضاء زحلة -مبنى البلدية -بيادر زحلة

 جمعية التنمية في النبي شيت  180
 ممثل الجمعية:

  6/4/1993/اد تاريخ 88تعديل رقم 
  26/10/2006/اد تاريخ 524تعديل رقم  

 

قضاء  -ملك جمعية التنمية -الشارع العام -النبي شيت تربوي -اجتماعي 2/1/1990 /اد 1
 بعلبك

 عطاؤنا الخيرية االجتماعية  181
السيد شاهين محمد ابو شاهينممثل الجمعية:  

 

يف ايوب ملك محمود نا -شارع االستقالل -تعلبايا اجتماعي 5/2/2007 /اد23
 قضاء زحلة -سلوم

 جمعية الرحمة معك يا لبنان  182
السيد سليم دياب هدالممثل الجمعية:  

 -ملك زهمول حسين الميس -الشارع العام -شتورة اجتماعي 25/1/2007 /اد18
 قضاء زحلة

 المنتدى الماسي الثقافي  183
السيد شفيق ديب شكرممثل الجمعية:  

قضاء  -ملك اوقاف البقاع -رع العامالشا -كفرزبد اجتماعي 20/2/2007 /اد40
 زحلة

 جمعية انماء االنسان والمجتمع  184
السيد حسين احمد الحجيري ممثل الجمعية:  

ملك حسن  -الحي الجنوبي -الشارع الرئيسي -عرسال اجتماعي 8/3/2007 /اد 58
 قضاء بعلبك –محمد الصميلي 

 جمعية اللويس لالنماء  185
يسحسن علي اللو السيدممثل الجمعية:  

ملك حسن  -حي العرب -شارع النهرية -بر الياس اجتماعي 12/3/2007 /اد63
 قضاء زحلة -علي اللويس

 ملتقى الشباب االجتماعي في سعدنايل  186
االنسة ندين ابراهيم الشوباصي ممثل الجمعية:  

الطابق  -ملك عمر رحيمة -الشارع العام -سعدنايل اجتماعي 10/3/2007 /اد61
 االول
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يف االنمائية االجتماعية الخيريةجمعية الر  187  
رضا علي حجازي السيدممثل الجمعية:  

قضاء  -ملك يوسف عامر -الشارع العام -الصويري اجتماعي 10/4/2007 /اد94
 البقاع الغربي

 البيان والبنيان االجتماعي الثقافية  188
يوسف محمد موسى السيدممثل الجمعية:  

 -ملك بدر الدين غندور -الرئيسيالشارع  -جب جنين ثقافي 30/4/2007 /اد113
 قضاء البقاع الغربي

 جمعية النهضة الخيرية االجتماعية  189
عبد المولى حسن الحجيري السيدممثل الجمعية:  

ملك الشيخ عبد المولى  -قرب المسجد الكبير -عرسال اجتماعي 28/4/2007 /اد111
 قضاء بعلبك -حسن الحجيري

 آفاق ـ مركز راشيا الوبقاع الغربي  190
حافظ جمال الدين غطاس السيدممثل الجمعية:  

خربة روحا ـ طريق عام راشيا ـ بناية هاجر ـ ملك  تنموي 30/5/2007 /اد135
 نجاح هاجر ـ قضاء راشيا

 جمعية رّواد الثقافة للتنمية االجتماعية  191
  ممثل الجمعية:السيد

 /اد112
 تعديل رقم
 /اد143

13/10/2004 
 تعديل بتاريخ

5/6/2007 

  ي ـ ثقافياجتماع

 رحاب المحبة  192
 ممثل الجمعية:االب طانيوس بولس القضماني

 زحلة ـ حارة مار الياس ـ بناية جميل ـ ملك  اجتماعي 17/5/2007 /اد127
 طانيوس القضماني ـ الطابق الثاني

 مؤسسة الشيخ الدكتور محمد يعقوب للتنمية  193
 ممثل الجمعية د. علي محمد يعقوب

زحلة ـ الشارع العام ـ ملك آل المرديني ـ بناية  يثقاف 12/5/2007 /اد123
 كريستال

 الحركة االسالمية المستقلة  194
مناح علي ناصر الدين ممثل الجمعية:السيد  

 الهرمل ـ حي الدورة ـ ملك عبد الكريم ناصر الدين اجتماعي 25/5/2007 /اد125

 جمعية معربون الخيرية االجتماعية  195
دو عبد الجليل قاسمالسيد عب ممثل الجمعية:السيد  

ـ ملك عبدو عبد الجليل  272معربون ـ العقار رقم  اجتماعي 17/5/2007 /اد130
 قاسم ـ قضاء بعلبك

 نادي مجدلون الثقافي االجتماعي  196
 ممثل الجمعية: د. جورج يوسف االعرج

مجدلون ـ شارع مار الياس ـ ملك وقف كنيسة مار  اجتماعي 9/5/2007 /اد119
 ضاء بعلبكالياس الحي ـ ق

 لقاء الخير اللبناني  197
حسن علي حميه ممثل الجمعية:السيد  

 بعلبك ـ حي الشروانة ـ طريق حمص ـ ملك جعفر اجتماعي ـ ثقافي 16/6/2007 /اد150

 جمعية آمان  198
جمال الدين حسن ابو ابراهيم ممثل الجمعية:السيد  

ـ منزل جمال الدين حسن راشيا الوادي ـ حي الميدان  اجتماعي ـ تنموي 2/7/2007 /اد167
 ابو ابراهيم

 سنابل العطاء )انسان ـ انماء(  199
بسام اسعد امهز ممثل الجمعية:السيد  

نبحا ـ شارع امهز ـ ملك بسام اسعد امهز ـ قضاء  ثقافي 21/7/2007 /اد178
 بعلبك

 جمعية النهضة والعدالة  200
رضوان ابراهيم الشحيمي ممثل الجمعية:السيد  

ـ ملك ست  1679سعدنايل ـ البناء المشيد على العقار  نمويت 18/8/2007 /اد198
 االهل الحمصي ـ قضاء زحلة



                               الجمهورية اللبنانية   
  وزارة الشؤون االجتماعية   

 

 

 

 

                

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

 

 العنوان نوع النشاط تاريخه رقم العلم والخبر اسم الجمعية/المؤسسة الرقم

الخيرية جمعية التوجه الوطني  201  
جهاد علي يحفوفي ممثل الجمعية:السيد  

 بعلبك ـ شارع مار جرجس ـ ملك علي يحفوفي اجتماعي  -تربوي 2/11/2007 /اد237

الخيرية جمعية انوار المعرفة  202  
ابراهيم محمد علي يحفوفي ية:السيدممثل الجمع  

24/2/2009تاريخ  257تعديل رقم   

 بعلبك ـ راس العين ـ ملك ابراهيم محمد علي يحفوفي ثقافي ـ تربوي 12/9/2007 /اد212

 الجمعية الوطنية اللبنانية للتنمية االجتماعية  203
 ممثل الجمعية:االب ليان متري نصرهللا

القاع ـ شارع مار الياس ـ ملك االب ليان متري  ياجتماعي ـ تنمو 18/9/2007 /اد217
 نصرهللا ـ قضاء بعلبك

 عرسال الغد  204
محمد سعد الدين الحجيري ممثل الجمعية:السيد  

عرسال ـ الشارع الرئيسي ـ ملك حسان محمد صديق  اجتماعي ـ تربوي 18/9/2007 /اد216
 الحجيري ـ قضاء بعلبك

يةجمعية التنمية االقتصادية واالجتماع  205  
 ممثل الجمعية: د. عاصم محمد غرلي

دورس ـ ملك صالح مقصود ـ الطابق االول ـ قضاء  اجتماعي ـ تنموي 1/10/2007 /اد221
 بعلبك
 

 الحركة الديمقراطية للثقافة والتنمية  206
نزار فيصل دندش 0د ممثل الجمعية:  

         ملك نزار دندش       -المعالي -الهرمل تنموي -ثقافي  10/11/207 /اد249
 -الهرمل

 جمعية دار الصداقة  207
 ممثل الجمعية:السيد

  4/10/2005/اد تاريخ 201تعديل رقم 
  26/7/2007/اد تاريخ 181تعديل رقم 

 

 اجتماعي 11/1/1980 /اد6
)االهتمام بااليتام 

والحاالت االجتماعية 
 الصعبة(

 زحلة

 الجمعية الخيرية للرحمة والعناية  208
يق يوسف طوقتوف ممثل الجمعية:السيد  

 اجتماعي 20/11/2007 /اد255
 )عائلي(

قضاء  -منطقة برقا العقارية -حي آل شيبان -برقا
 بعلبك

 جمعية التضامن واالخوة  209
احمد ذيب حمزة مثل الجمعية:السيد  

قضاء  -ملك يونس حمزة -الشارع العام -مجدل عنجر اجتماعي ـ ثقافي 3/12/2007 /اد267
 زحلة  

جتماعيالمركز الصحي اال  210  
 ممثل الجمعية:السيد

  14/1/1969/اد تاريخ 17تعديل رقم 

 قضاء زحله -وادي العرايش تربوي -اجتماعي 13/6/1963 /اد473

جمعية ابناء نوح االجتماعية   211  
امين علي الزين ممثل الجمعية:السيد  

 قضاء زحلة -ملك سماحة -الشارع الرئيسي -المعلقة اجتماعي 17/3/2008 354

نماء علي النهريجمعية ا  212  -ملك علي حسن مهدي -الشارع العام -علي النهري اجتماعي 30/4/2008 552 
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علي حسين مهدي ممثل الجمعية:السيد  قضاء زحلة 

 الجمعية الخيرية االسالمية في السلطان يعقوب الفوقا  213
سعيد محمد عبدوني ممثل الجمعية:السيد  

وقف مسجد  -شارع الجبانه -السلطان يعقوب الفوقا اجتماعي 26/5/2008 652
 قضاء البقاع الغربي -السلطان يعقوب الفوقا

التحتا الخيرية جمعية السلطان يعقوب  214  
دكتور اسامه محمد الجاروشممثل الجمعية:ال  

 -ملك االوقاف االسالمية -السلطان يعقوب التحتا اجتماعي 26/5/2008 653
 قضاء البقاع الغربي 

غزة جمعية التنمية واالنماء في  215  
احمد عبد هللا مراد ممثل الجمعية:السيد  

قضاء البقاع  -ملك عبد هللا مراد -شارع الفرس -غزة اجتماعي 1/7/2008 788
 الغربي

 جمعية بيت الحنان لتأهيل وايواء المعوقين عقليا  216
طانيوس نصر كيروز ممثل الجمعية:السيد  

 اجتماعي 17/9/2008 1093
)االهتمام بالمعوقين 

 عقليا(

 قضاء بعلبك -ملك وقف كنيسة سيدة بشوات -اتبشو

 رابطة آل الصباغ في البقاع  217
الياس حليم الصباغ ممثل الجمعية:السيد  

 قضاء زحلة -جديتا اجتماعي 16/9/2008 1080

 جمعية ابناء عرسال الخيرية  218
عبد الرحمن عبد الحميد عز الدين ممثل الجمعية:السيد  

ملك عبد الحميد عز  -حي عرسال الجنوبي -العرس تربوي -اجتماعي 9/9/2008 1025
 قضاء بعلبك -الدين

 جمعية التضامن النسائي في راس بعلبك  219
ة حنان ملحم مشرفممثل الجمعية:السيد  

 اجتماعي 20/9/2008 1115
 )وضع المرأة(

 -منطقة راس بعلبك السهل العقارية -راس بعلبك
 قضاء بعلبك -5097العقار رقم 

لتنمية ونهوض البقاع الجمعية اللبنانية  220  
ستاذ فؤاد محمد الموسويممثل الجمعية:اال  

 اجتماعي 26/9/2008 1143
 

 قضاء بعلبك -النبي شيت

 جمعية ميشال وفدوى فتوش  221
بيار ميشال فتوش ممثل الجمعية:السيد  

 اجتماعي 26/9/2008 1152
 

 ملك بيار وموسى ميشال فتوش -حوش االمراء -زحلة

 جمعية ثمرات  222
ستاذ حسام مصطفى لقيسجمعية:االممثل ال  

 اجتماعي 27/9/2008 1163
 

ملك وداد  – 3540عقار رقم  -راس العين –بعلبك 
 عبد هللا

راشيا الوادي -جمعية االنماء والتراث  223  
ستاذ داني نضال داودممثل الجمعية:اال  

شارع  -ياالمدخل الرئيسي لبلدة راش -راشيا الوادي ثقافي -اجتماعي –بيئي  6/10/2008 1224
ملك محمود ابو  -5964العقار رقم  -عين الحور

 ابراهيم

 رابطة مخاتير قضاء راشيا  224
مختار اميل منصور الياسممثل الجمعية:ال  

 اجتماعي -ثقافي 7/10/2008 1235
 )خاص المخاتير(

ملك المختار  -طريق عام راشيا المصنع -الرفيد
 قضاء راشيا -حسين الخوير

ستقلتجمع لبنان الغد الم  225  
ناجي محمد العطار ممثل الجمعية:السيد  

ملك  -اول طريق نحلة -شارع ضو القمر  -بعلبك سياسي 4/10/2008 1209
 ناجي محمد العطار

ريةيجمعية االحسان وااليثار الخ  226  بكقضاء بعل -ملك عبد العلي االطرش -عرسال اجتماعي 3/10/2008 1201 
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عبد العلي محمد االطرش ممثل الجمعية:السيد   

 مدى لبنان  227
دكتور فايز محمد عراجيممثل الجمعية:ال  

بناية عبد اللطيف  -خلف السيتي هوم -كسارة تنموي 7/10/2008 1237
 -الطابق االول -ملك فايز محمد عراجي -الحسيني

 قضاء زحلة

 رابطة ابناء الفاعور  228
ستاذ عبيد عبده الصالحممثل الجمعية:اال  

 يتربو -اجتماعي 13/10/2008 1286
 

قضاء  -ملك عبده الصالح -الشارع العام -الفاعور
 زحلة

في  -منظمة لبنان االخضر للدفاع عن حقوق االنسان والطبيعة  229
 منطقة بعلبك الهرمل ولبنان

حسن علي زعيتر ممثل الجمعية:السيد  

ملك ركان  -الشارع العام -الحي الغربي -البويضة بيئي -اجتماعي 13/10/2008 1290
 قضاء الهرمل -لدينياسين ناصر ا

جمعية العناية بالنواحي التربوية والتعليمية واالنسانية في   230
 منطقة راشيا

اميل نايف منذر ممثل الجمعية:السيد  

ملك  -مدرسة الغد المشرق الحديثة -ضهر االحمر اجتماعي 21/3/2009 390
 قضاء راشيا -منال منذر

 جمعية آل زيدان الحجيري الخيرية  231
احمد عبد الغني الحجيري السيدممثل الجمعية:  

 اجتماعي 20/10/2008 1358
 )عائلي(

 -ملك عبد الغني الحجيري -الحي الشمالي -عرسال
 قضاء بعلبك

لالعمال الخيرية -يارا  232  
تامر علي امهز ممثل الجمعية:السيد  

 قضاء بعلبك -ملك علي راغب امهز -رأس العين اجتماعي 20/10/2008 1359

 جمعية الوطن  233
ستاذ منير احمد هاجرالجمعية:اال ممثل  

 -ملك محمد صبحي عمر -الشارع العام -خربة روحا اجتماعي 21/10/2008 1368
 قضاء البقاع الغربي

 جمعية االمام الكاظم)ع( االجتماعية الثقافية  234
جعفر محمد الموسوي ممثل الجمعية:السيد  

 -حمد عباس الموسويم  السيدمبنى  -النبي شيت ثقافي -اجتماعي 21/10/2008 1374
 قضاء بعلبك

 جمعية العال اللبنانية  235
نسة رله حسن جعفرمثل الجمعية:االم  

 ملك عماد جعفر -الشارع العام -الشراونة -بعلبك اجتماعي 14/10/2008 1298

 جمعية السريان االرثوذكس لالعمال الخيرية في البقاع  236
ستاذة لينا جوزف دواليبيممثل الجمعية:اال  

وقف كنيسة مار جرجس للسريان  -الميدان -زحلة 14/10/2008 14/10/2008 1301
 االرثوذكس

 الجمعية الخيرية لتنمية االبداع الفكري  237
  دياب محمد علي شرف الدين ممثل الجمعية:السيد

 -شارع الشيخ بشارة الخوري -حي الشيقان -بعلبك تربوي -اجتماعي 16/10/2008 1317
 ملك دياب شرف الدين
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 العنوان نوع النشاط تاريخه رقم العلم والخبر اسم الجمعية/المؤسسة الرقم

العيش المشترك حركة  238  
حافظ فريد الطفيلي ممثل الجمعية:السيد  

 قضاء بعلبك -ملك حافظ فريد الطفيلي -دورس اجتماعي 16/10/2008 1320

بعلبك -جمعية التنمية البيئية والسياحية  239  
بالل علي الحاج حسن ممثل الجمعية:السيد  

 قضاء بعلبك -نملك خالد بيا -شارع البساتين -بعلبك بيئي-سياحي 17/10/2008 1328

 االنا واالخر معا  240
بشار عمر عبد الجليل ممثل الجمعية:السيد  

 قضاء بعلبك -ملك ماغي عبيد -االنصار اجتماعي 7/11/2008 1554

 جمعية تل ذنوب االنمائية  241
ستاذ جورج ميشال صقرممثل الجمعية:اال  

تل  ملك وقف -الشارع الرئيسي -تل ذنوب الجديدة اجتماعي 29/10/2008 1439
 قضاء البقاع الغربي -ذنوب

 جمعية السائق العصري  242
ستاذ علي حسين الحالنيممثل الجمعية:اال  

 اجتماعي 30/10/2008 1450
 )خاص السائقين(

 ملك حسن علي جعفر -حي الشراونة -بعلبك

 نور العطاء للخدمات االجتماعية  243
غانم حسين الحمد ممثل الجمعية:السيد  

 -ملك حسين الحمد -شارع دار الهدى -سعدنايل اجتماعي 30/10/2008 1459
 قضاء زحلة

 المسائلة)للتنمية والتأهيل(  244
دكتور ادونيس روفايل العكرهممثل الجمعية:ال  

 اجتماعي 30/10/2008 1462
 )االهتمام بالمرأة(

 ملك جورج الغصين -شارع البربارة -زحلة

 رابطة ابناء مجدل عنجر  245
روبخالد حسين خ ممثل الجمعية:السيد  

الطريق  -طريق دمشق الدولية -مجدل عنجر اجتماعي 31/10/2008 1483
 -ملك السيد ناصر الترك -/34عقار رقم/ -الداخلي

 قضاء زحلة

 جمعية االفق  246
د. ابراهيم علي الدنى ممثل الجمعية:السيد  

ملك محمد عادل  -/4073العقار رقم/ -بعلبك اجتماعي 1/11/2008 1486
 الرفاعي

لبنانية للري والتنمية في جبولةالجمعية ال  247  
مفيد جرجس جبور ممثل الجمعية:السيد  

 قضاء بعلبك -ملك وقف الروم الكاثوليك -جبولة زراعي 3/11/2008 1501

 جمعية لبنان للجميع  248
محمد ناجي رحال ممثل الجمعية:السيد  

قضاء  -ملك ناجي رحال -الشارع العام -جب جنين اجتماعي 3/11/2008 1502
 الغربي البقاع

يم االجتماعية في لبنانالسادة النع  249  
ستاذ محمد سليمان الهداجممثل الجمعية:اال  

 -ملك محمد الهداج -شارع البنفسجي -سعدنايل اجتماعي 27/11/2008 1406
 قضاء زحلة 

 الرابطة اللبنانية السويسرية  250
ستاذ طوني سليم كيروزممثل الجمعية:اال  

 قضاء بعلبك -ملك اليان مراد غصين -شليفا سياحي 28/11/2008 1424
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رقم العلم  اسم الجمعية/المؤسسة الرقم

 والخبر

 العنوان نوع النشاط تاريخه

 سيدات الخيار اللبناني  251
ة دارين احمد بيانممثل الجمعية:السيد  

 ملك عامر الجبلي -طريق الكيال -دورس -بعلبك اجتماعي 28/11/2008 1426

 قلوب من نور للمعوقين  252
خطار احمد محمود ممثل الجمعية:السيد  

 اجتماعي 2/4/2008 420
 ين()االهتمام بالمعوق

 قضاء راشيا -48العقار رقم  -كفردينس

جمعية االخوة للتضامن االجتماعي   253  
محمد نايف الحالني ممثل الجمعية:السيد  

 قضاء بعلبك -ملك محمد الحالني -الحالنية اجتماعي 17/11/2008 1658

الهرمل -جمعية العناية وتربية الخيول العربية في بعلبك  254  
ى رعديوسف مصطف ممثل الجمعية:السيد  

 رياضي  14/11/2008 1637
 )تأصيل الخيول(

العقار رقم  -طريق حمص الدولي الكيال -بعلبك
 ملك يوسف رعد -/بعلبك العقارية1876

 جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية في البقاع  255
تركي احمد عراجي ممثل الجمعية:السيد  

 قضاء زحلة -سانملك وقف البر واالح -جديتا ثقافي -اجتماعي 27/11/2008 1759

 رابطة آل حرب  256
عبد هللا علي حرب ممثل الجمعية:السيد  

 اجتماعي 26/11/2008 1747
 )عائلي(

 -ملك النادي الحسيني -شارع الحسينية -رسم الحدث
 قضاء بعلبك

 الجمعية السياحية والبيئية في بعلبك الهرمل  257
عامر ابراهيم الحاج حسن ممثل الجمعية:السيد  

 بناية جمعية التكافل االجتماعي -ساحة السراي -بعلبك بيئي -سياحي 18/11/2008 1688

 حلمي حلمك  258
عبد الرحمان احمد خلف ممثل الجمعية:السيد  

 اجتماعي 18/11/2008 1682
 

ملك  -طريق راس بعلبك الداخلي -الزيتون -الفاكهة
 قضاء بعلبك -احمد محمد خلف

 اصداء  259
حسين احمد صقر ممثل الجمعية:السيد  

 اجتماعي 18/11/2008 1681
 

 ملك احمد صقر -شارع السبيل -الهرمل

 جمعية امالنا للتنمية والتدريب  260
عماد محمد ياغي ممثل الجمعية:السيد  
 

 -ملك محمد مرشد ياغي -شارع الشيخ حبيب -بعلبك تنموي -اجتماعي 18/11/2009 1678
 الطابق االول

 مجموعة العمل المحلية  261
Via Appia Baalbeck Local Action Group 

محمد عماد محمد حسن مرتضى ممثل الجمعية:السيد  

ملك الرهبنة  -قرب القلعة -دير سيدة المعونات -بعلبك تنموي 5/12/2008 1840
 اللبنانية المارونية

 جمعية النبي الياس الحي الخيرية االجتماعية  262
نسة هويدا بطرس مارونممثل الجمعية:اال  

 قضاء البقاع الغربي -ملك هنري شديد -ربة قنافارخ اجتماعي 5/12/2008 1839

ملك السيد اسماعيل  -طريق دار الحنان -الخياره اجتماعي 5/12/2008 1838 جمعية التنمية وحب العطاء  263
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علي احمد رجب ممثل الجمعية:السيد  قضاء البقاع الغربي -الطابق االرضي -بركات عباس 

رقم العلم  اسم الجمعية/المؤسسة الرقم

 والخبر

 العنوان نوع النشاط تاريخه

 الجمعية اللبنانية للزراعة الحضرية  264
عمر حسن صلح ثل الجمعية:السيدمم  

 ملك سعد هللا صلح -شارع الكيال -بعلبك زراعي -تنموي 2/12/2008 1793

 جمعية المقعدين للمحبة والتعاون  265
ستاذ محمد علي جابرممثل الجمعية:اال  

 اجتماعي 23/12/2008 1938
 )االهتمام بالمقعدين(

قضاء البقاع  -ملك اسعاف سعيد ابو حسين -الصويري
 ربيالغ

 جمعية المدار االخضر لراشيا والبقاع الغربي  266
سلمان حسين لمع ممثل الجمعية:السيد  

قضاء  -ملك ابراهيم جبارة -الشارع العام -جب جنين بيئي 22/12/2008 1924
 البقاع الغربي

 جمعية الواحة  267
علي ابراهيم البزال ممثل الجمعية:السيد  

مقابل المسجد ملك  -الطريق العام -التوفيقية)البزالية( اجتماعي 5/1/2009 16
 قضاء بعلبك -ابراهيم ملحم البزال

 رابطة شباب سعدنايل االجتماعية  268
عمر نزيه الحلبي ممثل الجمعية:السيد  

 قضاء زحلة -ملك الشوباصي -الساحة -سعدنايل اجتماعي 14/1/2009 54

 جمعية رجاء الحياة  269
ميالد مطانيوس نعمه مثل الجمعية:السيد  

ملك حبيب  -103العقار رقم  -الشارع العام -القاع اجتماعي 14/1/2009 49
 قضاء بعلبك -الطابق االول -مطانيوس نعمه

 بكرا احلى  270
احمد علي نكد ممثل الجمعية:السيد  

 اجتماعي 16/1/2009 80
 )االهتمام بالطفل(

 -ملك ديب عوده -قرب الجامع -الشارع العام -الخضر
 قضاء بعلبك 

وخريجي معهد يسوع الملك للراهبات  رابطة قدامى  271
 الباسيليات الشويريات

نادر عبد المجيد كاملة ممثل الجمعية:السيد  

مبنى معهد يسوع الملك للراهبات الباسيليات  -زحلة تربوي -اجتماعي 20/1/2009 104
 الشويريات

 جمعية االقتداء بالمسيح الخيرية  272
غازي مجيد حبشي ممثل الجمعية:السيد  

 -ملك وقف سيدة البرج -شارع السشدة -دير االحمر اجتماعي 19/11/2008 1698
 قضاء بعلبك

 االتحاد للعمل التنموي  273
مصطفى صالح الطحان ممثل الجمعية:السيد  

قضاء  -ملك صالح الطحان -شارع الجامع -يونين تنموي 10/2/2009 188
 بعلبك

 جامعة اللقاء الحواري  274
الديناحمد علي فخر  ممثل الجمعية:السيد  

 ثقافي -اجتماعي 13/2/2009 213
تواصل انساني )

 (حواري

ملك  -قرب شركة كهرباء لبنان -حي المعالي -الهرمل
 حيدر عبد الغني محفوظ

القصر -جامعة آل شمص الخيرية  275  
احمد علي شمص ممثل الجمعية:السيد  

 اجتماعي 19/2/2009 232
 )عائلي(

ك احمد مل -3725العقار رقم  -الشارع العام -القصر
 قضاء الهرمل -شمص

ملك  -2538العقار رقم  -شارع مار جرجس -بعلبك  8/9/2006 /اد422 مؤسسة التضامن من اجل الحقوق المدنية  276
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 ممثل الجمعية:السيد
2/12/2008تاريخ  1789تعديل رقم   

 محمد سليمان حسن الطابق االرضي

رقم العلم  اسم الجمعية/المؤسسة الرقم

 والخبر

 العنوان نوع النشاط تاريخه

 جمعية عفاف الطفل  277
ة عفاف حسين حربممثل الجمعية:السيد  

 اجتماعي 3/3/2009 296
 )االهتمام بالطفل(

ملك  -خلف كاليري الجراح -الشارع الرئيسي -المرج
 قضاء البقاع الغربي -اسماعيل جراح

 جمعية العمرية الخيرية  278
محمد عويد االحمد ممثل الجمعية:السيد  

 اجتماعي 31/3/2009 446
 

منطقة سعدنايل  -قرب المسجد -حي العمرية -سعدنايل
 -ملك عبد هللا االحمد -1437العقار رقم  -العقارية

 قضاء زحلة

 صدى البقاع  279
محمد عمر جباره ممثل الجمعية:السيد  

 اجتماعي 6/4/2009 477
 

من منطقة جب جنين  1396العقار رقم  -جب جنين
 قضاء البقاع الغربي -ملك عمر محمد جباره -العقارية

 رابطة آل العلي في لبنان  280
حسن عمر العليدكتور ممثل الجمعية:ال  

 اجتماعي 6/4/2009 475
 )عائلي(

ملك عمر احمد  -شارع مستشفى الخطيب -المعلقة
 قضاء زحلة -العلي

 رابطة آل كعدي في زحلة والبقاع  281
ميل كعديجستاذ نجيب ممثل الجمعية:اال  

 اجتماعي 11/4/2009 505
 )عائلي(

 ملك جميل نجيب كعدي -الميدان -زحلة

اء الروم الكاثوليك في زحلةالجمعية الخيرية لفقر  282  
محامي عزيز يوسف ابو زيدممثل الجمعية:ال  

 اجتماعي 27/4/2009 570
 

 سيدة النجاة -مطرانية الروم الكاثوليك -زحلة

 سنا  283
ة زينب علي شمسممثل الجمعية:السيد  

 اجتماعي 16/5/2009 692
 )السيما المرأة(

 مبنى السيد فوزي حمادة -822العقار رقم  -الهرمل

 جمعية الشباب البقاعي الخيرية  284
محمد عباس نبها ممثل الجمعية:السيد  

 اجتماعي 18/5/2009 696
 

ملك صباح ونعيم  -الشارع العام -راس العين -بعلبك
 مرتضى

 االتحاد لتنمية االنسان  285
محمود حسن حصيد ممثل الجمعية:السيد  

 اجتماعي 7/5/2009 655
 

قضاء البقاع  -ملك محمود ميتا -الطريق العام -المرج
 الغربي

 جمعية داري لالنماء واالرشاد العائلي  286
وليد صالح عساف ممثل الجمعية:السيد  

 اجتماعي ونفسي 22/5/2009 725
 

ملك الجمعية الخيرية  -شارع سوق بعلبك -بعلبك
 االسالمية

 الريف والزراعة  287
احمد محمود عبد الحميد ممثل الجمعية:السيد  

 نتاجيا-اجتماعي 19/6/2009 968
)االهتمام باالنتاج 
 اليدوي المحلي(

 قضاء بعلبك -ملك احمد عبد الحميد -معربون

 جمعية آل جبر الخيرية االجتماعية  288
عمر محمود جبر ممثل الجمعية:السيد  

 اجتماعي 19/6/2009 966
 

قضاء  -ماك حسن سعيد جبر -شارع الكروم -تعلبايا
 زحلة
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رقم العلم  اسم الجمعية/المؤسسة الرقم

 والخبر

 العنوان نوع النشاط تاريخه

 جمعية زاد الخير  289
ة منتهى علي المقدادممثل الجمعية:السيد  

 اجتماعي 19/6/2009 949
 

قضاء  -ملك فاطمة محمد المقداد -الشارع العام -مقنه
 بعلبك

 جمعية الوادي االزهر الخيرية الثقافيةالتربوية االجتماعية  290
امين سلمان ابو براهيم ممثل الجمعية:السيد  

 قضاء راشيا -حي عين الحور -راشيا الوادي تربوي 19/6/2009 978

 الجمعية اللبنانية النماء الريف  291
صبحي مصطفى معاويه ممثل الجمعية:السيد  

خلف  -ملك محمود معاويه -حوش تلصفيه تربوي -اجتماعي 19/6/2009 976
 قضاء بعلبك -المسجد

 جمعية آل البريدي والسلطان االجتماعية  292
حسن علي البريدي ممثل الجمعية:السيد  

 اجتماعي 19/6/2009 974
 )عائلي(

منزل السيد عبد العزيز  -قب الياس التحتا
 قضاء زحلة -مصطفى البريدي

 مالك الرحمة الصحية االجتماعية  293
فادي علي مخ ممثل الجمعية:السيد  

 اجتماعي 19/6/2009 952
 

 ملك علي حسن مخ -الهرمل

 جمعية االم والطفل الخيرية  294
ة اميره عباس طهممثل الجمعية:السيد  

 اجتماعي 19/6/2009 954
 

 ملك غازي نايف طه -1573رقم العقار  -بعلبك

 جمعية الفرج الخيرية  295
محمد حسين نزها ممثل الجمعية:السيد  

 اجتماعي 19/6/2009 1009
 

 -ملك نزيهة مخيبر نزهة -الشارع العام -النبي عثمان

 قضاء بعلبك

 مجد البقاع الخيرية االجتماعية  296
عالء شفيق عالء الدين ممثل الجمعية:السيد  

 اجتماعي 19/6/2009 1010
 

 ملك عالء الدين -شارع السوق -بعلبك

 الجمعية اللبنانية للثقافة والتعليم  297
د. وليد رامز عربيدممثل الجمعية:  

 -ملك المحامي صالح ضاهر -حوش الغنم -رياق تربوي -اجتماعي 19/6/2009 979
 قضاء زحلة

 جمعية المدينة الفاضلة الخيرية  298
حسين احمد البريدي ممثل الجمعية:السيد  

ملك ابراهيم  -منطقة وادي االرنب -عرسال ثقافي -اجتماعي 11/7/2009 1103

  قضاء بعلبك -الحجيري

 جمعية صالح الدين للتنمية االجتماعيةوالثقافية  299
محمد محي الدين الكردي ممثل الجمعية:السيد  

 اجتماعي 23/7/2009 1177
 

ملك محمد  -81العقار رقم  -الشارع العام -الخيارة

 قضاء البقاع الغربي -محي الدين الكردي

 جمعية االقصى للتربية واالرشاد  300
ضياء رضا المعربوني ممثل الجمعية:السيد  

ملك  -2663العقار رقم  -الشارع العام -سعدنايل اجتماعي 28/7/2009 1207
 قضاء زحلة -مهيب سيف الدين

 جمعية طليا االجتماعية  301
ن حسن الحاج ديابحسي ممثل الجمعية:السيد  

ملك  -/ منطقة طليا العقارية6العقار رقم/-طليا ديني -اجتماعي 7/8/2009 1265
 قضاء بعلبك -حسين الحاج دياب



                               الجمهورية اللبنانية   
  وزارة الشؤون االجتماعية   

 

 

 

 

                

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

 

رقم العلم  اسم الجمعية/المؤسسة الرقم

 والخبر

 العنوان نوع النشاط تاريخه

302  Poesie  - منتدى شعر ونثر     
نسة راشل هيكل لطيفممثل الجمعية:اال  

  هيكل لطيفملك السيد  -حي عين الغصين -زحلة ثقافي -اجتماعي 11/8/2009 1282

جمع الهيئات االهلية في مدينة بعلبكت  303  
الرفاعي ة ناريمان محمدممثل الجمعية:السيد  

ملك  -سنتر بربارة -شارع مار جاورجيوس -بعلبك اجتماعي 20/8/2009 1333
 ثوليكوقف الروم الكا

 جمعية الوفاء للقرية  304
ة داليا حسن خضر حيدر احمدممثل الجمعية:السيد  

 قضاء بعلبك -ملك مهدي امهز -الساحة -نبحا اجتماعي 9/9/2009 1435

 الرابية الوطنية للثقافة والتنمية  305
ركان عوض الفقيه ممثل الجمعية:السيد  

 ملك عبد هللا بليبل -شارع الضيعة -الهرمل ثقافي -اجتماعي 8/9/2009 1426

 سيدات بعلبك االجتماعية االنمائية  306
نسة فاطمه احمد المولىممثل الجمعية:اال  

 مبنى احمد المولى -مغر الطحين -بعلبك اجتماعي 7/9/2009 1421

 


