الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

مصلحة الجمعيات والهيئات األهلية
دائرة الجمعيات والمنظمات التطوعية
الئحة باسماء الجمعيات – محافظة جبل لبنان

الرقم
1
2

اسم الجمعية/المؤسسة
فيغ غروب -الحياة المجموعةgroupe VEG -
رابطة ال ابو شعيا

رقم العلم والخبر
/67اد
/68اد

تاريخه
2000/6/1
2000/6/2

نوع النشاط
اجتماعي
اجتماعي

3

لجنة تجار نصف الجملة للمواد الغذائية واالستهالكية

/75اد

2000/6/10

اقتصادي

4

المركز االنمائي الثقافي

/76اد

2000/6/15

اجتماعي

5

جمعية القدس الثقافية االجتماعية

/80اد

2000/6/20

اجتماعي -ثقافي

6

الجمعية النسائية لدعم االسرة الجنوبية

/82اد

2000/6/22

اجتماعي

7

كلنا سياحة

/88اد

2000/6/20

سياحي

8

رابطة ال عويس في جميع المناطق اللبنانية

/89اد

2000/7/1

اجتماعي -عائلي

9

رابطة ال واكد االجتماعية الخيرية

/103اد

2000/7/19

اجتماعي

العنوان
غزير -الطريق العام -ملك انطوان هاني--قضاء كسروان
بياقوت -شارع االم الحزينة -ملك ابو شعيا -ط0اول-
قضاء المتن
جديدة -شارع االنوار -بناية قاصوف ط0ارضي -قضاء
المتن
دير بابا -شارع دير بابا -ملك زهير المرود -قضاء
الشوف
حارة حريك -الرويس -خلف البنك اللبناني الفرنسي -ملك
فوار -قضاء بعبدا
الشياح -طريق المطار -قرب جسر المطار -سنتر
زعرور -ط0خامس -قضاء بعبدا
سن الفيل -حرش تابت -شارع ديمتري الحايك -بناية
وايت هاوس -قضاء المتن
حاالت -بناية فور سيزون -ملك جرجي عويس -قضاء
جبيل
ذوق مصبح -منطقة يسوع الملك -ملك واكد -كسروان
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

اسم الجمعية/المؤسسة
لجنة تجار المنصورية

رقم العلم والخبر
/91اد

تاريخه
2000/7/2

نوع النشاط
اقتصادي -اجتماعي

11

جمعية سيدة الريف

/92اد

2000/7/3

اجتماعي

12

المعهد اللبناني للمعاقين -مستشفى بيت شباب

/94اد

2000/7/6

13
14

جمعية اصدقاء المسنين
مؤسسة العيون -لبنان Forsight Fondation-
Lebanon
الجمعية االجتماعية الثقافية البناء القرى السبع

/98اد
/105اد

2000/7/12
2000/7/24

اجتماعي
(معوقين)
اجتماعي
طبي -اجتماعي

العنوان
المنصورية -شارع وليم فريد الخوري -ملك جورج
مارون موسى -قضاء المتن
شويا -شارع القيصرية -ملك منصور الجميل -قضاء
المتن
بيت شباب -ملك الرهبانية اللبنانية المارونية -قضاء
المتن
عين الرمانة -شارع غنوم -ملك غاريوس -قضاء بعبدا
عجلتون -مستشفى سان جورج -قضاء كسروان

الرقم
10

/106اد

2000/7/24

اجتماعي

16

اصدقاء البيئة

/107اد

2000/7/24

بيئي

17

جمعية متخرجي الجامعات والمعاهد االردنية في لبنان

/108اد

2000/7/26

اجتماعي

18

مؤسسة باتريك نبيل اصاف للوقاية من حوادث السير

/109اد

2000/7/26

اجتماعي

19
20
21

رابطة ال السويدي االجتماعية الخيرية الثقافية
جمعية انماء المرأة
اتحاد فرنسيي لبنان Union des francais au
libanالجمعية الثقافية للمخيتاريين في لبنان

/103اد
/115اد
/116اد

2000/8/1
2000/8/1
2000/8/10

اجتماعي
ثقافي
اجتماعي

حارة حريك -شارع عبد النور -بناية الجواد -ملك سعيد
مطوط -ط0اول -قضاء بعبدا
حارة حريك -شارع حسين مصطفى -بناية ديب عطيه-
ط 0اول -قضاء بعبدا
حارة حريك -شارع القسيس -بناية كنعان -ط0اول-
قضاء بعبدا
سن الفيل -الجسر الواطي -شارع الشهيد الحايك -بناية
الشراكة -ملك اصاف -قضاء المتن
الحازمية -شارع حاتم -ملك وقف الروم -قضاء بعبدا
السبتية -شارع مستشفى البيطار -قضاء المتن
النقاش -ملك سيما  -2قضاء المتن

/117اد

2000/8/12

ثقافي

23

جمعية بعاصير الخيرية
تعديل رقم /216اد تاريخ 2006/5/22

/118اد

2000/8/19

اجتماعي

الروضة -شارع نيو روضة -ملك دير االباء
المخيتاريين -قضاء المتن
بعاصير -الشارع العام -ملك فاطمة يزبك القعقور وسميه
عبد الحفيظ القعقور -قضاء الشوف

15

22
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

اسم الجمعية/المؤسسة
مؤسسة الرئيس الياس سركيس
جمعية مستوردي السيارات في لبنان
رابطة ال افرام الخيرية
جمعية ال شمعون في لبنان والمهجر
جمعية اخوان التراث

رقم العلم والخبر
/127اد
/130اد
/134اد
 /135اد
/136اد

تاريخه
2000/10/11
2000/10/12
2000/10/12
2000/10/12
2000/10/12

نوع النشاط
اجتماعي
اقتصادي
اجتماعي
اجتماعي
ثقافي -اجتماعي

29

رابطة قدامى كلية ادارة االعمال والعلوم التجارية في
جامعة الروح القدس -الكسليك
رابطة قدامى ثانوية راهبات القلبين االقدسين -جبيل

/141اد

2000/10/12

اجتماعي

العنوان
الشبانية -قضاء بعبدا
جل الديب -بناية بو خاطر(مازدا) -قضاء المتن
مشمش -ملك يوسف بطرس الياس -قضاء جبيل
سد البوشرية -سنتر راضي -قضاء المتن
جديدة -شارع الكنائس -ملك ج0عبد المسيح -ط0ثاني-
قضاء المتن
الكسليك -جامعة الروح القدس -قضاء كسروان

الرقم
24
25
26
27
28

/145اد

2000/10/12

اجتماعي -ثقافي

31

الجمعية اللبنانية للعلوم االدارية

/149اد

2000/10/14

ثقافي

32

رابطة قدامى مدرسة فال بار جاك لراهبات الصليب-
جل الديب -بقنايا
لجنة تخليد عمالقة الشرق

/153اد

2000/10/14

اجتماعي

جبيل -شارع مار يوحنا المعمدان -ملك راهبات القلبين
االقدسين -الثانوية
حارة حريك -مكتب الخبير عفيف شرارة -قرب البنك
اللبناني الفرنسي -قضاء بعبدا
بقنايا -مدرسة فال بار جاك -قضاء المتن

/157اد

2000/11/13

اجتماعي -ثقافي

34

جمعية المنتدى االهلي االجتماعي

/166اد

2000/11/27

اجتماعي

35

رابطة آل طايع في جميع المناطق اللبنانية
تعديل رقم /186اد تاريخ 2005/9/28
جمعية ال الحركة

/172اد

2000/12/4

اجتماعي

/174اد

2000/12/14

اجتماعي

37

مركز الدراسات واالبحاث المشرقية CERO

/175اد

2000/12/18

ثقافي

38
39

جمعية الخدمات الخضراء
الهيئة اللبنانية للتنمية

/178اد
/180اد

2000/12/21
2000/12/21

بيئي
ثقافي

سن الفيل -جسر الواطي -شارع مار الياس -ملك
عطوي -قضاء المتن
بعلشميه -طريق الشام الدولية ملك مروان ونبيه ونبيها
ابو فراج -قضاء بعبدا
ذوق مصبح -ادونيس -ملك جوزف بولس طايع -قضاء
كسروان
برج البراجنة -شارع ثانوية المعرفة -ملك ابراهيم
الحركة -قضاء بعبدا
انطلياس -شارع بطركية االرمن -ملك الرهبنة
االنطونية -بناية رقم -3ط0خامس -قضاء المتن
ديك المحدي -ملك زياد الحلو -قضاء المتن
جبيل -حي الحارة -ملك المحامي شربل الحواط

30

33

36
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
40

اسم الجمعية/المؤسسة
مؤسسة سرادار
تعديل رقم /286اد تاريخ 2007/12/13
جمعية هواة الصيد البري في لبنان
الرابطة النسائية لالعمال الخيرية
مؤسسة جورج ن .افرام
Georges N. Frem Foundation

44
45

جمعية ال دمج الخيرية
جمعية مؤسسات المفتي قبالن االجتماعية

46
47

رابطة ال براك
جمعية مجازي قياس النظر وصناعة االجهزة البصرية
في لبنان
جمعية مار شليطا الخيرية االجتماعية -ترشيش

41
42
43

48

رقم العلم والخبر
/182اد

تاريخه
2000/12/22

نوع النشاط
اجتماعي -ثقافي

العنوان
الرابية -ملك بنك سرادار -قضاء المتن

/2اد
/7اد
/14اد
تعديل رقم
/173اد
/17اد
/18اد

2001/1/2
2001/1/9
2001/1/25
تاريخ التعديل
2007/7/11
2001/1/29
2001/1/29

بيئي
اجتماعي
اجتماعي

بعبدا -سنتر شاهين -ملك ابو رزق -قضاءبعبدا
عرمون -الطريق العام -ملك رفيق دقدوق -قضاء عاليه
جونيه -حارة صخر -ملك جورج افرام واخوانه -قضاء
كسروان

اجتماعي
اجتماعي

/33اد
/38اد

2001/2/22
2001/3/1

اجتماعي
اقتصادي -اجتماعي

/39اد

2001/3/1

اجتماعي

برجا -قضاء الشوف
بئر حسن -بولفار االمام الصدر -شارع االمام السعيد-
مستشفى عكار -بناية يعقوبيان -قضاء بعبدا
طريق بطشاي القديمة -ملك موسى براك
الغبيري -شارع عبد هللا الحاج-ملك امين الحاج -قضاء
بعبدا
ترشيش -قضاء بعبدا
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

اسم الجمعية/المؤسسة
رابطة عائلة ابو خليل -الحدث

رقم العلم والخبر
/40اد

تاريخه
2001/3/2

نوع النشاط
اجتماعي

الرقم
49
50
51

اللجنة الثقافية االجتماعية -عاليه
جمعية الرأفة والعطاء(للمكفوفين والمعوزين)

/43اد
/45اد

2001/3/8
2001/3/12

اجتماعي -ثقافي
اجتماعي

52

رابطة الصداقة اللبنانية المكسيكية

/46اد

2001/3/12

اجتماعي

53

مؤسسة الموسيقى الفصحى العربية

/29اد

2001/2/12

ثقافي

54

بيت الضياء والمعرفة

/48اد

2001/3/14

اجتماعي

55
56
57

جمعية اصدقاء مستشفى الشحار الغربي
جمعية قدامى واصدقاءالليسيه الفرنسية -اللبنانية
رابطة خريجي االكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة

/50اد
/51اد
/52اد

2001/3/19
2001/3/22
2001/3/22

اجتماعي
اجتماعي
اجتماعي

58

الجمعيةاللبنانية -رابطة اطباء االسنان خريجي
جامعات بلجيكا في لبنان ( ADUB-تعديل رقم/78اد
تاريخ)2001/5/28
اتحاد جمعيات المكفوفين في لبنان
الجمعية اللبنانية للطب الشرعي

/53اد

2001/3/27

اجتماعي -ثقافي

/59اد
/62اد

2001/5/2
2001/5/7

اجتماعي -تنظيمي
صحي

61
62

المركز التوجيهي لالنماء االجتماعي
جمعية سيدات شويت

/63اد
/65اد

2001/5/7
2001/5/9

اجتماعي
اجتماعي

63

جمعية ال جبرايل الخيرية

/70اد

2001/5/15

اجتماعي

59
60

العنوان
الحدث -شارع راديو اوريان -ملك قزحيا ابو خليل-
قضاء بعبدا
عاليه -شارع مستشفى االيمان -ملك عفيف باز
الحدث -طريق السانت تريز -بناية االمان -ط0سادس-
قضاء بعبدا
الحازمية -الطريق العام -سنتر وان واي -ملك ايلي
الصايغ -ط0رابع -قضاء بعبدا
مار شعيا -نزلة جورة البلوط -منزل نداء مفيد ابو مراد-
قضاء المتن
حارة حريك -شارع دكاش -بناية الريحاني -ط0ثاني-
قضاء بعبدا
قبر شمون -مستشفى الشحار -قضاء عاليى
المعيصرة -نهر ابراهيم -الليسية الفرنسية -اللبنانية
الدكوانه -شارع اميل اده -مركز االكاديمية اللبنانية
للفنون الجميلة
الدكوانه -ناي سنتر -عيادة الدكتور لميا ابي عاد
ط0ثالث -قضاء المتن
جل الديب -مقابل البريد -بناية عطيه عطيه -قضاء المتن
برج البراجنة -طريق المطار -خلف محطة االيتام -ملك
ملحم رسالن -قضاء بعبدا
الحازمية -الساحة -ملك جورج فغالي -قضاء بعبدا
شويت -الشارع العام -ملك نصري هاني ابو سعيد-
قضاء بعبدا
ترشيش -قضاء بعبدا
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الرقم
64

اسم الجمعية/المؤسسة
الجمعية الخيرية البشعالنية

رقم العلم والخبر
/27اد

تاريخه
1969/1/27

نوع النشاط
اجتماعية

65
66

جمعية سيدات راس المتن
مؤسسة االمير مجيد ارسالن

/13اد
/39اد

1987/1/29
1996/3/19

اجتماعي
اجتماعي

67

مؤسسة ريزونانس  -لبنان

رقم القرار34
محضر رقم
2005/10

2005/1/13
(فرع لجمعية
اجنبية)

العنوان
سد البوشرية(في منزل جورج سعد هللا وهبة -ملك
الخوري حنا قمير) -قضاء المتن
راس المتن -قضاء بعبدا
الشويفات -حي االمراء -شارع الميدان -ملك االمير
طالل ارسالن -قضاء عاليه
سن الفيل – قضاء المتن

68

مؤسسة موريس الجميل

/72اد

2001/5/17

اجتماعي

69

جمعية تجميل لبنان

/73اد

2001/5/18

بيئي

70

الجمعية الخيرية القيصرية(تعديل رقم/5اد
تاريخ)2001/2/5
رابطة خريجي علوم مختبرات طب االسنان في المعهد
الجامعي لتكنولوجيا علوم مختبرات طب االسنان التابع
للجامعة االنطونية(تعديل رقم/90اد تاريخ)2000/7/1
جمعية عدلون الخيرية االجتماعية(تعديل رقم/122اد
تاريخ)2000/9/19
الجمعية المسيحية للشابات(راجع تعديل رقم/139اد
تاريخ( )2000/10/12راجع علم وخبر رقم1905
تاريخ  -1948/5/28بيروت)
تعديل رقم  403تاريخ 2006/9/4
جمعية التواصل الخيرية االجتماعية لبلدة رامية(راجع
تعديل رقم/151اد تاريخ)2000/10/14
مؤسسة الرؤية العالمية(راجع القرار رقم/176اد
تاريخ)2000/12/20

3096

1997/12/15

بيت الشعار -الشارع العام -سنتر بانوراما -ملك اشقر
ونوفيلي -قضاء المتن
الدكوانه -مفرق مغارة الناكوزي -قرب غاليري موبيلي
توب -ملك منير ابي عبود -قضاء المتن
الزلقا -عمارة شلهوب -قضاء المتن

/285اد

1995/11/16

71
72
73

74
75

بعبدا

/95اد

1987/6/30

اجتماعي

برج البراجنة -قضاء بعبدا

/372اد

1968/8/2

اجتماعي

الحدث -قضاء بعبدا

/305اد

1988/11/21

مرسوم رقم2520

1985/6/29

بئر حسن -قرب مدرسة منار هاوس -ملك علي عيسى-
قضاء بعبدا
المنصورية -ملك متى دي عبود -منطقة المنتزه -قضاء
المتن
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الرقم
76

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية بال حدود للرفق بالحيوان

رقم العلم والخبر
/79اد

تاريخه
2001/5/28

نوع النشاط
بيئي

77

الجمعية الخيرية للتأهيل المهني

/81اد

2001/5/29

اجتماعي

78

لجنة احياء تراث الشاعرالياس النجار

/86اد

2001/5/30

ثقافي

79
80

جيل الخله
ندوة النماء االنساني

/88اد
/95اد

2001/5/31
2001/6/2

اجتماعي
ثقافي -اجتماعي

81
82

جمعية اصدقاء ثانوية كفرحيم الرسمية
التجمع الثقافي االجتماعي

/96اد
/100اد

2001/6/2
2001/6/8

اجتماعي -تربوي
اجتماعي -ثقافي

83

الجمعية النسائية الخيرية الشبابية(تعديل رقم/103اد
تاريخ)2001/6/11
الجمعية اللبنانية لصناعة البرمجيات

2580

1953/8/12

/105اد

2001/6/12

ثقافي

85

روتاري بيبلوس -جبيل

/106اد

2001/6/12

اجتماعي

86

منتدى الشراع الفكري -انطلياس

/107اد

2001/6/12

ثقافي

87
88
89
90

جمعية الصحة والحياة
رابطة قدامى مدرسة الداليفراند -عاريا
جمعية المحبة والرعاية
الهيئة اللبنانية للبيئة واالنماء في برمانا(ممثل
الجمعية:السيد جورج شفيق قربان)

/108اد
/109اد
/110اد
/313اد

2001/6/12
2001/6/12
2001/6/14
1993/9/2

صحي
اجتماعي -ثقافي
اجتماعي
بيئي

84

العنوان
عيناب -شارع البساتين -ملك معروف ادريس -قضاء
عاليه
فرن الشباك -شارع التحويطة -البلحة -مبنى معهد الشرق
االوسط -ملك جميل داغر -قضاء بعبدا
سد البوشرية -شارع مار يوسف -سنتر مار يوسف-
مكتب المحامي حنا العاقوري -قضاء المتن
الخله -الشارع الرئيسي -ملك عادل لحود -قضاء المتن
الغبيري -شارع البرجاوي -مبنى 54ملك غازي قانصو-
قضاء بعبدا
كفرحيم -مبنى ثانوية كفرحيم الرسمية -قضاء الشوف
الزلقا -شارع اوتوستراد نهر الموت -روميه -ملك
فاروق ابو جوده -قضاء المتن
بيت شباب -ملك وقف سيدة االخوة -قضاء المتن
الشياح -شارعالسفارات -محلة بئر حسن -ملك احمد
حيدر -ط 0ثاني -قضاء بعبدا
جبيل -الميباء -ملك طويلة وصفير -اوتيل بيبلوس سور
مار
انطلياس -قاعة كنيسة رئيس المالئكة ميخائيل -قضاء
المتن
القلعة -ملك سجيع ابو الحسن -قضاء بعبدا
عاريا -طريق الشام -قضاء بعبدا
سد البوشرية -قرب كنيسة مار تقال -قضاء المتن
برمانا -شارع مراح غانم -ملك هاني ابو فاضل -قضاء
المتن
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
91
92
93
94
95
96
97

98
99
100
101
102

اسم الجمعية/المؤسسة
بيبلوس ايكولوجيا لرعاية البيئة والتنمية(ممثل
الجمعية:السيد حليم مخايل نصر)
الرابطة الخيرية -عين زحلتا -قضاء الشوف(تعديل
رقم/301اد تاريخ )1993/8/17
جمعية االسعاف والخدمات االهلية(ممثل الجمعية:السيد
ايلي جميل قربان)
جمعية الروتاري(ممثل الجمعية:السيد فريد الياس نجم
جبران)
جمعية الرؤيا للتنمية والتأهيل والرعاية(تعديل
رقم/9:اد تاريخ )2000/2/3
جمعية ال غادر الخيرية االجتماعية في كافة المناطق
اللبنانية
المركز المتطور للصعوبات التعليمية والمدرسية-
انماء The advanced center for learning
(difficulties- Inmaaممثل الجمعية:السيدة ليلى
محمد نصر الدين)
مؤسسة الكفاءات
تعديل رقم/129:اد تاريخ 2001/7/4
تعديل رقم 1105:تاريخ 2008/9/19
دار الطفل اللبناني(تعديل رقم /137اد تاريخ
)2001/7/11
التجمع الحرفي اللبناني(ممثل الجمعية:السيدة مدلين
لطيف معلوف)
جمعية اصدقاء بيبلوس(ممثل الجمعية:الوزير جان
لوي لويس قرداحي)
رابطة قدامى مدرسة مار يوسف المهنية(ممثل
الجمعية:السيد ميشال انطوان الحسيني)

رقم العلم والخبر
/53اد

تاريخه
1996/4/23

نوع النشاط
بيئي

/731اد

1996/12/29

اجتماعي

العنوان
جبيل -شارع كاتدرائية مار يوحنا -ملك راهبات القلبين
االقدسين-
عين زحلتا -قضاء الشوف

/91اد

1991/5/27

صحي

الشوير -قضاء المتن

/30اد

1998/2/17

اجتماعي

سن الفيل -حرج تابت -ملك جدكو -قضاء المتن

/135اد

1993/5/6

اجتماعي

راشيا الوادي

اجتماعي
/128اد

2001/6/20

تربوي

خلدة -طريق عام بيروت__صيدا -ملك فرج مصطفى
غادر -قضاء بعبدا
قبر شمون -منطقة رمحاال العقارية -ملك مرعي -قضاء-
عاليه

/166اد

1980/9/12

اجتماعي-تربوي

المريجة -قضاء بعبدا

/97اد

1977/8/30

اجتماعي( -معوقين)

سن الفيل -شارع يوسف كرم -قضاء المتن

/138اد

2001/7/11

اقتصادي

/61أد
تعديل ل/144اد
/136اد

2005/2/28
2001/7/12
2001/7/11

ثقافي

سن الفيل -شارع المنتزه -سنتر طوهمازيان -مكتب السيد
ابراهيم -قضاء المتن
جبيل -شارع  -13بناية قرداحي

اجتماعي

ضهر الصوان -ملك االباء اللعازاريين -مدرسة مار
يوسف المهنية لالباء اللعازاريين -قضاء المتن
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
103

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية خلية ارصون االجتماعية(ممثل الجمعية:السيد
نهاد مصطفى حريز)
اصدقاء فيكتور لحود(ممثل الجمعية:السيد هنري شارل
باخوس)
جمعية اصدقاء المعهد االنطوني(ممثل الجمعية:االباتي
حنا ضاهر حنا سليم)
جمعية االصدقاء اللبنانيين البريطانيين للمتحف
الوطني(ممثل الجمعية:السيدة انماري جورج مايال)
جمعيةاطباء العين اللبنانيين في لبنان والمهجر(ممثل
الجمعية:د 0ناجي ادوار واكد)
المربع االخضر(Green Squareممثل
الجمعية:السيدة فدوى فايز ناصيف)
غدي(Ghadi-ممثل الجمعية:السيد فادي مخايل غانم)

110

الجمعية اللبنانية لخريجي المعهد االوروبي الدارة
االعمال«االنسياد» (ممثل الجمعية:السيد روي نقوال
بدارو)
جمعية خريجي الشوف ناشيونال كولدج(ممثل
الجمعية:السيد سليم مالك تقي الدين)
منتدى الشعر في بعقلين(ممثل الجمعية:السيد عادل
فرحان بدور)
رابطة الفتيحات الثقافية االجتماعية(ممثل
الجمعية:السيد سعد الدين سعد الدين الحاج)
مؤسسة عبد هللا غانم(ممثل الجمعية:االستاذ رفيق عبد
هللا غانم)

104
105
106
107
108
109

111
112
113
114

رقم العلم والخبر
/121اد

تاريخه
2001/6/26

نوع النشاط
اجتماعي

العنوان
ارصون -مفرق بتعلين -قضاء بعبدا

/134اد

2001/7/11

تربوي

/154اد

2001/7/17

اجتماعي

الفنار -الشارع العام -قرب كلية االداب -ملك ليلى لحود-
قضاء المتن
بعبدا -دير الرهبنة االنطونية -محافظة جبل لبنان

/164اد

2001/7/23

ثقافي

/166اد

2001/7/24

صحي

/167اد

2001/7/26

بيئي

/161اد

2001/7/20

ثقافي

/169اد

2001/8/1

ثقافي

/151اد

2001/7/17

اجتماعي -ثقافي

بعقلين -شوف ناشيونال كولدج -قضاء الشوف

/178اد

2001/8/22

ثقافي

/157اد

2001/7/18

ثقافي -اجتماعي

/153اد

2001/7/17

ثقافي

بعقلين -شارع كفر حصيد -ملك السيد عادل بدور -قضاء
الشوف
برجا -قرب ساحة العين -ملك سعد الدين الحاج واخوانه-
قضاء الشوف
بسكنتا -ملك يمامه عبد هللا غانم -قضاء المتن

بعبدات -ملك عفيش-قرب شخص السيدة العذراء -قضاء
المتن
ذوق مكايل -شارع الحديقة العامة -ملك واكد -عيادة د0
ناجي واكد -قضاء كسروان
عمشيت -شارع مار جرجس -ملك د 0كمال الكالب-
قضاء جبيل
برج حمود -الصالومي -الطريق العام -قرب شويتر-
ملك تريز رزق هللا
الدورة -الطريق العام -ملك مؤسسة ف أ كتانه
ش0م0ل -0قضاء المتن
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

115
116
117
118
119

120
121
122
123

124

اسم الجمعية/المؤسسة
رابطة ال االشقر(ممثل الجمعية:السيد سامر عبدو
االشقر)
رابطة ال الخطيب في لبنان(ممثل الجمعية:السيد يونس
علي الخطيب)
لجنة تجار سوق برج البراجنة الرئيسي(ممثل
الجمعية:السيد سهيل درويش السباعي)
جمعية مستشفى بتغرين(ممثل الجمعية:المدير المسؤول
للمستشفى)(تعديل رقم/30:اد تاريخ)2001/2/17
الجمعية النسائية الخيرية في سرحمول(ممثل
الجمعية:السيدة نسب توفيق حمزه)
الجمعية الوطنية المراض الثدي(ممثل الجمعية:د0
ليلى توفيق طبشوري)
الجمعية النسائية الخيرية في الورهانية(ممثل
الجمعية:السيدة ناديا مالك تقي الدين)
مجلس امناء مؤسسة رعاية اليتيم الدرزي(ممثل
الجمعية:د0عاطف سليمان سلوم
جمعية مركز مار سمعان(ممثل الجمعية:السيدة ارليت
طويل عقيلة جوزف جريصاتي)
مؤسسة الصليب وكافة مشاريعهاعلى اراضي
الجمهورية اللبنانية(تعديل صادر بالمرسوم
رقم 12911:تاريخ ()1998/8/26ممثل الجمعية:االم
ماري عبده المصلوب زغيب)
مجلس امناء مدرسة عارف النكدي المهنية(تعديل
رقم/132:اد تاريخ ()1991/7/15ممثل
الجمعية:السيدة حياة محمد هرموش)

رقم العلم والخبر
/147اد

تاريخه
2001/7/16

نوع النشاط
اجتماعي

العنوان
القعقور -ملك عبدو موسى االشقر -قضاء المتن

/139اد

2001/7/11

اجتماعي

برجا شارع البيادر -ملك يونس الخطيب -قضاء الشوف

/160اد

2001/7/20

اقتصادي

/104اد

1998/9/11

صحي

برج البراجنة -شارع عبد الناصر -ملك سميح خليل-
قضاء بعبدا
بتغرين -قضاء المتن

/190اد

2001/10/1

اجتماعي

/182اد

2001/9/1

صحي

سرحمول -درب الجنب -ملك وقف مجلس البلدة -قضاء
عاليه
بعبدا -القصر الجمهوري

/188اد

2001/9/24

اجتماعي

الورهانية -قضاء الشوف

/27اد

1984/3/20

اجتماعي

بعقلين -قضاء الشوف

/8اد

/12/52

اجتماعي

وادي الكرم -قضاء المتن

/325اد

1965/7/20

اجتماعي

جل الديب -قضاء المتن

/148اد

1987/10/13

تربوي

عبيه -قضاء عاليه -مقر مدرسة عارف النكدي المهنية
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
125

126
127
128
129
130

131
132
133

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية ميتم دار االوالد الخيرية المجانية(تعديل
رقم/471:اد تاريخ __1977/12/29تعديل
رقم/144:اد تاريخ()1979ممثل الجمعية:السيد وليم
ابراهيم القسيس)
الجمعية الخيرية النسائية لالنعاش االجتماعي(ممثل
الجمعية:السيدة عطيه ملحم حماده قرينة ناظم
الريشاني)
مؤسسة غوث اليتيم اللبناني(ممثل الجمعية:السيد علي
محمد سعيد بزي)
جمعية مار زكريا البار(ممثل الجمعية:االب يوسف
عبد االحد عون)
الجمعية االنجيلية الحرة في لبنان(ممثل الجمعية:السيد
فريد زيدان زيدان)
مؤسسة االب عفيف عسيران -بيت العناية(ممثل
الجمعية:السيدة منى عفيش شويري)(تعديل رقم/86:اد
تاريخ  -1989/6/29تعديل رقم /309اد تاريخ
2005/11/30
الجمعية الخيرية االجتماعية في حارة حريك(ممثل
الجمعية:السيد علي حيدر سبيتي)
الجمعية الخيرية الثقافية(منفعة عامة:مرسوم رقم1414
تاريخ)1983/11/31
حركة امل المحرومين0تعديل رقم/142اد
تاريخ)1989/11/4

رقم العلم والخبر
مرسوم
رقم2921:

تاريخه
1972/3/9

نوع النشاط
اجتماعي

العنوان
المنصورية -قضاء المتن

/361اد

1968/6/23

اجتماعي

الشويفات -حي العمروسية -مقر البلدية القديم -ملك شفيق
الجردي

/146اد

1986/6/18

اجتماعي

برج البراجنة -قضاء بعبدا

/309اد

1986/12/24

اجتماعي

حريصا -ملك المطران زكريا ملكي -قضاء كسروان

/323اد

1988/12/21

اجتماعي

كورنيش النهر -ملك شركة  1020ش0م0ل

/535اد

1967/11/2

اجتماعي

الفنار -وقف المطرانية المارونية -قضاء المتن

/150اد

1988/6/18

صحي -تربوي

حارة حريك -ملك علي سبيتي -قضاء بعبدا

/283اد
تعديل رقم
/158اد
/31اد

1966/7/22
بتاريخ
2007/6/25
1981/3/13

ثقافي -تربوي

بيروت ـ تقاطع شاتيال ـ مجمع االمام شمس الدين الثقافي
التربوي
العنوان السابق :الغبيري ـ قضاء بعبدا
برج البراجنة (في ملكها) -قضاء بعبدا

اجتماعي
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
134
135

اسم الجمعية/المؤسسة
مؤسسة بيت الحصاد الخيرية(ممثل الجمعية:السيد
سيمون نعمان الصليبي)
جمعية لبنان العطاء الخيرية(ممثل الجمعية:السيد
غازي انور جابر)
تعديل رقم /258اد تاريخ 1986/9/10
تعديل رقم /133اد تاريخ 2006/4/20

رقم العلم والخبر
/387اد

تاريخه
1994/6/29

نوع النشاط
اجتماعي

العنوان
المنصورية -قضاء المتن

/157اد

1983/7/1

اجتماعي

مدينة عاليه

/311اد

1986/12/24

ديني -تربوي -اجتماعي

دير المخلص -قضاء الشوف

/196اد

2001/10/15

اجتماعي

/197اد

2001/10/16

تربوي -اجتماعي

2001/10/16

اجتماعي
اجتماعي

سد البوشرية -سنتر سان جان -الطابق السادس -قضاء
المتن
حارة حريك -مدخل حارة حريك -متفرع من طريق
المطار -خلف المجلس االسالمي الشيعي االعلى -قضاء
بعبدا
عين سعاده -كفره -طريق عام عين سعاده -بناية فؤاد
عقاد -قضاء المتن
الدامور -شارع الدامور الرئيسي -ملك طانيوس ابو
فيصل -قضاء الشوف
درعون ـ الساحة ـ مفرق كنيسة ما انطونيوس الكبير ـ
بناية المصري ـ ملك انطوان والياس شاكر الشمالي ـ
الطابق االرضي ـ قضاء كسروان
الدكوانه -قضاء المتن

136

جمعية الراهبات المخلصات لسيدة البشارة لطائفة
الروم الكاثوليك(ممثل الجمعية:االم ليلى حليم ابو عراج
شعلة وحياة (Flamme et Vieممثل
الجمعية:المحامية ماري كلود سليم نجم)
المجمع العلمي للتربية والثقافة المعاصرة(ممثل
الجمعية:الشيخ حسن احمد الهادي)

139

جسور المحبة(ممثل الجمعية:القس فوسيان فؤاد حداد)

/198اد

140

المجلس الثقافي -الدامور(ممثل الجمعية:د0ايلي حبيب
بو فيصل)
رابطة ال الشمالي(تعديل رقم/225اد
تاريخ)2001/11/12
(تعديل رقم /9اد تاريخ )2007/1/18
جمعية غران دوبله في لبنان ()grain de ble
(تعديل رقم/22اد تاريخ)1993/1/26
(تعديل رقم/223اد تاريخ)2001/11/9

/200اد

2001/10/16

1795

1938/3/26

اجتماعي

/155اد

1988/6/20

اجتماعي

/217اد

2001/10/31

اجتماعي

137
138

141
142

143

جمعية نعمة العطاء-
Association la grace de donner
ممثل الجمعية:السيد جاك عواد حبيقة

عين الرمانة -شارع غندور سمعان -ملك نهاد خوري-
قضاء بعبدا
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

144
145

جمعية الشبيبة للمسيح في لبنان(ممثل الجمعية:القس
لوسيان فؤاد عقاد)
مؤسسة لبنى عبيد االجتماعية الخيرية(ممثل
الجمعية:السيدة لبنى اميل البستاني )

/214اد

2001/10/30

اجتماعي

/213اد

2001/10/30

اجتماعي

الدكوانه -ملك جمعية الكتاب المقدس -الطابق االول-
قضاء المتن
بلونه -ملك الجنرال بستاني -قضاء كسروان
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

156
157

اسم الجمعية/المؤسسة
المركز اللبناني للرعاية (ممثل الجمعية:السيد غاندي
نجيب مسعود )
رابطة خريجي ثانوية راهبات الوردية -المنتزه(ممثل
الجمعية:السيد شربل سمعان ابو جوده)
تعديل رقم/151اد تاريخ2002/11/7
عمليات الرحمة االنمائية االجتماعية-
Operation mercy
(ممثل الجمعية:السيد جورج شوقي نصر هللا)
لقاء االساتذة الجامعيين في اقليم الخروب(ممثل
الجمعية:د 0حسن منصور الحاج)
الجمعية الخيرية الثقافية االجتماعية لبلدة حوال
(تعديل رقم/288:اد تاريخ)1971/6/5
(تعديل رقم/229:اد تاريخ)2001/11/13
رابطة شباب عانوت
ممثل الجمعية:السيد نديم علي موسى
جمعية التعاضد االجتماعي
ممثل الجمعية:السيدعفيف احمد بو كروم
جمعية الملتقى االدبي
ممثل الجمعية:السيدة انصاف سليم االعور
نادي بعاصير االجتماعي
ممثل الجمعية:السيد انيس مصطفى حمزه
المركز االجتماعي الثقافي االجتماعي
(سابقاً :نادي االنماء الثقافي االجتماعي )
ممثل الجمعية:السيد الياس جورج التنوري
تعديل رقم /525اد تاريخ 2006/10/28
هيئة سيدات انماء كفرنبرخ
ممثل الجمعية:السيدة هندعفيف البتديني
الرابطة الثقافية الرياضية

رقم العلم والخبر
/212اد

تاريخه
2001/10/29

نوع النشاط
اجتماعي

العنوان
بشامون -خلده -ملك الشيخ نجيب مسعود -قضاء عاليه

/209اد

2001/10/25

ثقافي -اجتماعي

بيت مري -المنتزه -ملك راهبات الوردية -قضاء المتن

/208اد

2001/10/25

اجتماعي

محطة بحمدون -شارع مار الياس -بناية شوقي نصر
هللا -ط 0اول -قضاء عاليه

/228اد

2001/11/13

ثقافي -اجتماعي

/563اد

1965/11/19

ثقافي -اجتماعي

داريا -طريق عام داريا شحيم -قرب معهد االقليم المهني
والفني -ملك محمد علي سرحال -قضاء الشوف
حوال -شارع المعاقب -ملك محمد يوسف طاهر -قضاء
مرجعيون -محافظة النبطية

814

1963/10/3

ثقافي -رياضي

عانوت -قضاء الشوف

/23اد

1990/2/20

مزرعة الشوف -قضاء الشوف

/114اد

1989/4/26؟

اجتماعي

بزبدين -قضاء بعبدا

/674اد

1970/8/9

ثقافي -رياضي

بعاصير -قضاء الشوف

/103اد
رقم التعديل
/525اد

1996/7/12

اجتماعي -ثقافي

سد البوشرية -ملك الياس التنوري وليلى بو زيد ـ
مستوصف مار شربل ـ قضاء المتن

/183اد

1996/12/9

اجتماعي

كفرنبرخ -قضاء الشوف

/118اد

1964/4/3

ثقافي -رياضي

بيصور -قضاء عاليه
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

ممثل الجمعية:السيد شكيب عباس العريضي
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

اسم الجمعية/المؤسسة
نادي كترمايا الثقافي واالجتماعي
ممثل الجمعية:السيد محمود توفيق سعد
نادي ادونيس الثقافي االجتماعي
ممثل الجمعية:السيد جان رفيق موسى
تعديل رقم /147اد تاريخ1987/2/6
الرابطة اللبنانية الثقافية في حارة حريك
ممثل الجمعية:السيدة زينب ابراهيم شوربا
تعديل رقم /343اد تاريخ2005/12/13
جمعية الوعي والمساواة الخيرية
ممثل الجمعية:السيد عماد ابراهيم سعيد
تجمع شابات عاليه
ممثل الجمعية:االنسة مي توفيق الجردي
نادي طبرجا الرياضي -االجتماعي
ممثل الجمعية:السيد الياس نبيه القزي
البيت اللبناني -الروسي
ممثل الجمعية:د0سهيل نعيم فرح
جمعية االمومة والطفولة في حارة حريك
ممثل الجمعية:السيدة سناء حسين نصار
تعديل رقم /44اد تاريخ 2004/4/20
لجنة تخليد عمالقة الشرق
ممثل الجمعية:االنسة بيان حبيب بسما
حركة لبنان الشباب
ممثل الجمعية:السيد وديع فوزي حنا
المركز االنمائي الثقافي
ممثل الجمعية:السيد جودات محمد طربيه
نادي التعارف
ممثل الجمعية:السيد الياس مجيد عون
الجمعية النسائية للتكافل االجتماعي

رقم العلم والخبر
/410اد

تاريخه
1969/8/25

نوع النشاط
ثقافي -اجتماعي

العنوان
كترمايا -قضاء الشوف

/18اد

1987/2/6

اجتماعي

ذوق مصبح -قضاء كسروان

/278اد

1992/8/4

ثقافي

حارة حريك -شارع دكاش -ملك ابو طعام -قضاء بعبدا

/640اد

1994/11/14

اجتماعي

سبلين -الطريق العام -ملك عماد سعيد -قضاء الشوف

اجتماعي

عاليه

/507اد

1969/9/6

رياضي -اجتماعي

طبرجا -قضاء كسروان

/40اد

1997/3/27

ثقافي

بلونه -قضاء كسروان

/279اد

1992/8/4

اجتماعي -تربوي

حارة حريك -شارع دكاش -ملك ابو طعام -قضاء بعبدا

/157اد

2000/11/13

اجتماعي

/423اد

1992/11/4

اجتماعي -تربوي

/76اد

2000/6/15

اجتماعي

/411اد

1972/11/27

اجتماعي

سن الفيل -الجسر الواطي -شارع مار الياس -ملك
عطوي -قضاء المتن
الدكوانه -شارع بيت مري القديم -ملك المحامي جان
حنوش -قضاء المتن
دير بابا -شارع دير بابا -ملك زهير المرود -قضاء
الشوف
الدامور -حي السيدة -ملك غريب -قضاء الشوف

/280اد

1992/8/4

اجتماعي

/140اد

حارة حريك -شارع دكاش -ملك ابو طعام -قضاء بعبدا
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

ممثل الجمعية:السيدة وداد يوسف محمد
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

181
182

اسم الجمعية/المؤسسة
النادي الثقافي االجتماعي
تعديل رقم/95اد تاريخ 1982/3/20
العالجات االدراكية المسلكية
ممثل الجمعية:د 0رمزي سامي حداد
جمعية مهرجانات الفرح السياحية
ممثل الجمعية:السيد سمير سامي راجح
جمعية الطفل
Lebanese Children′s Fund
تعديل رقم/235:اد تاريخ 2001/12/3
جمعية مدى
ممثل الجمعية:االنسة هبه عبده الحاج
مؤسسة سمعان خازن االهدني
ممثل الجمعية:السيد حنا ضوميط الرعيدي
لجنة االمداد الخيرية االسالمية
تعديل رقم/238اد تاريخ2001/12/10
رابطة شباب بسابا
ممثل الجمعية:السيد منيب احمد العاكوم
جمعية االتحاد العربي للصناعات والخدمات البحرية
ممثل الجمعية:السيد ادوار غطاس عون
المركز الوطني للتنمية والتأهيل
تعديل رقم/48اد تاريخ1997/4/26
ممثل الجمعية:معالي وليد كمال جنبالط
الخدمة االجتماعية لسالمة الطفولة
ممثل الجمعية:السيدة ايفون حبيب الشامي
جمعية معا للتربية المختصة
ممثل الجمعية:السيدة ناديا طعمه
تعديل رقم  1244تاريخ 2008/10/8

رقم العلم والخبر
154

تاريخه
1952/1/12

نوع النشاط
اجتماعي

العنوان
شحيم -قضاء الشوف

/230اد

2001/11/17

صحي

جل الديب -قضاء المتن

/232اد

2001/11/23

اجتماعي

بعقلين -شارع الشميس -ملك سمير راجح -قضاء الشوف

/61اد

2000/5/11

الدكوانه -قضاء المتن

/242اد

2001/12/13

اجتماعي

/240اد

2001/12/11

ثقافي

الشويفات -اول طريق دوحة عرمون -شارع التمثال-
ملك كمال شيا -قضاء عاليه
النقاش -شارع  -56ملك رقم -24قضاء المتن

/85اد

1988/3/29

/5اد

2002/1/8

اجتماعي
(تهتم بالمعوقين)
اجتماعي

حارة حريك -شارع المقداد -بناية دار الربيع -قضاء
بعبدا
بسابا -ملك وفيق حسين العاكوم -قضاء الشوف

/1اد

2002/1/2

اقتصادي

الدورة -بناية طنوس تاور -الطابق الخامس -قضاء المتن

/30اد

1986/3/10

/42اد

1980/4/22

/484اد

1993/12/7

اجتماعي
(تأهيل المعاقين صحيا
واجتماعيا وتربويا
وثقافيا)
اجتماعي
(تهتم بالمعوقين)
اجتماعي
(تهتم بالمعوقين)

قرية عبيه -قضاء عاليه

انطلياس -الساحة -تجاه كنيسة مار الياس الجديدة -بناية
وديع شمالي -قضاء المتن
شننعير -الشارع العام -ملك راهبات الفرنسيسكان ،الحبل
بال دنس -قضاء كسروان
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

رقم العلم والخبر
/113اد
تعديل رقم
/372اد
/162اد

تاريخه
1977/9/26
بتاريخ
2006/8/16
1985/11/21

الرقم
183

/400اد

1993/10/19

/4اد

1997/1/6

/25اد

1993/1/17

/67اد

1998/4/24

/24اد

1975/1/20

190

مؤسسة االمل للمعوقين
ممثل الجمعية:السيدة وداد حداد

/20اد

1988/1/20

191

مؤسسة الكفاءات
ممثل الجمعية:السيد نديم حبيب شويري

/166اد

1980/9/12

192

اكسوفيل= الجمعية المدنية لضمان حياة الطفل في
لبنان

/127اد

1979/10/19

184
185
186
187
188
189

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية العاملين االجتماعيين للطائفة االرمنية
اللبنانية
ممثل الجمعية:السيدة وداد ابراهيم نعمه
جمعية ارك ان سيال
Arc en ciel
ممثل الجمعية:السيد نقوال كلوفيس قماطي
جمعية الينبوع
ممثل الجمعية:السيد فادي برهوش
رسالة سالم
ممثل الجمعية:السيد جويل سمعان
جمعية بيت سيدة الحنان -برمانا
ممثل الجمعية:السيدة الهام ابو جوده
جمعية افانس
ممثل الجمعية:السيدة ارليت وجيه حنين
تعديل رقم /153اد تاريخ1998/4/24
جمعية التدريب على السمع والنطق
ممثل الجمعية:السيدة جانين كميل صفا

نوع النشاط
اجتماعي
(تهتم بالمعوقين)

العنوان
برج حمود -كمب مرعش -مؤسسة كراكوزيان-
قضاء المتن

اجتماعي
(تهتم بالمعوقين)

نهر الموت -بناية جميل -قضاء المتن

اجتماعي
(تأهيل المعاقين عقليا)
اجتماعي
(االهتمام بالمعوقين)
اجتماعي
(االهتمام بالمعوقين)
اجتماعي
(مساعدة الذين يشكون من
صعوبة في النطق واالستيعاب)
اجتماعي
(تأهيل االوالد واالحداث
المصابين بعاهات في سمعهم)
اجتماعي
(االهتمام بالمعوقين جسديا
والمتخلفين عقليا)
اجتماعي
(خدمة جميع فئات
المعاقين:تطبيب،ايواء،تعليم،توجيه
مهني،تشغيل،رعاية روحية)
اجتماعي
(تهتم بالمعوقين)

جونيه -قضاء كسروان
نهر ابراهيم -الشارع العام -ملك شربل محفوظ-
قضاء جبيل
جبل لبنان -قضاء المتن -برمانا -المسقى -الخربة-
ملك السيدين جهاد وعبد هللا ابو جوده
الحدث -شارع البطم -ملك االميرة سلمى شهاب-
قضاء بعبدا
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عين عار -قضاء المتن
برمانا -ملك الصلح -قضاء المتن
المريجه -قضاء بعبدا

دير طاميش -قضاء المتن

الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
193

اسم الجمعية/المؤسسة
اصدقاء المعاقين
ممثل الجمعية:السيدة مي عسيران

194

بيت المرضى والصم والبكم -حريصا
ممثل الجمعية:الراهبات الباسيليات الشويريات

195

جمعية اوكسيليا لبنان
ممثل الجمعية:
تعديل رقم  658تاريخ 2009/5/8
جمعية اغاثة البائس
ممثل الجمعية:السيد قزحيا جرجي عقيقي
جمعية الرسالة لالسعاف الصحي
ممثل الجمعية:
جمعية بعقلين الخيرية
تعديل رقم/80اد تاريخ 1997/7/1
نادي التضامن الرياضي االجتماعي في مزرعة
السياد
جمعية الكوثر الخيرية
ممثل الجمعية:السيد عاطف مهدي بلوط
جمعية المعارف الحكمية
ممثل الجمعية:السيد غسان حسن حمود
الجمعية الثقافية لالنماء
ممثل الجمعية:السيد رائد ميشال فرح
جمعية ال حجازي في لبنان
ممثل الجمعية:عبد الكريم حسين حجازي
جمعية ابناء الدامور
ممثل الجمعية:السيد فياض سعيد ابو فياض

196
197
198
199
200
201
202
203
204

رقم العلم والخبر
/60اد

تاريخه
2001/4/26

/220اد

1992/8/25

/280اد

1971/6/1

نوع النشاط
اجتماعي
(ترعى المتخلفين عقليا)

العنوان
بئر حسن -قضاء بعبدا

اجتماعي
(االحداث المصابين بأمراض
مزمنة وللصم والبكم)

حريصا -دير مار يوسف القديم
عين الرمانة -شارع وديع نعيم -بناية بو عتمة-
الطابق االول  -قضاء بعبدا
كفرذبيان -قضاء كسروان

اجتماعي

الغبيري -روضة الشهيدين -قضاء بعبدا
/3اد

1982/1/14

بعقلين -قضاء الشوف

اجتماعي

مزرعة السياد -قضاء جبيل
/9اد

2002/1/21

اجتماعي

/19اد

2002/2/18

ثقافي

/16اد

2002/2/13

ثقافي

االوزاعي -شارع الزهور -ملك مهدي بلوط -قضاء
بعبدا
حارة حريك -مقابل تعاونية البرج -بناية زهرة
فياض -فوق حلويات سبليني
الحدث -شارع الحرية -ملك فؤاد فرح -قضاء بعبدا

/11اد

2002/1/31

اجتماعي

/13اد

2002/2/4

اجتماعي

الرويس -حي االبيض -بناية فواز -الطابق الثاني-
قضاء بعبدا
الدامور -ملك فؤاد شاكر عقل -قضاء الشوف
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

اسم الجمعية/المؤسسة
الخلية االجتماعية والثقافية لعائلةيحي -عين داره
ممثل الجمعية:السيد سميح نعيم يحي
ابناء الحياةEde la vie -
ممثل الجمعية:االنسة سعاد فؤاد مارون
االتحاد للوفاء والعطاء
ممثل الجمعية:السيد روي جورج شعنين
جمعية"فرح الخيرية الثقافية الصحية االجتماعية"
ممثل الجمعية:السيد ناظم حسن حيدر
جمعية الصداقة الكولومبية -اللبنانية FUCOLI-
ممثل الجمعية:السيدة سيلينا جيرمان سانتولى
مونتيرو
جمعية " سيدات رمحاال"
ممثل الجمعية:السيد عطاف عزيز سعد
الحزب الديمقراطي اللبناني
ممثل الجمعية:االستاذ مروان منير ابو فاضل
جمعية التنشئة والعمل
ممثل الجمعية:السيد ناجي علي حيدر حسن
تعديل رقم/34اد تاريخ 1988/2/3
لجنة اصدقاء ثانوية المختارة الرسمية
ممثل الجمعية:السيد سمير صالح الفطايري
الهيئة اللبنانية لالرض -جذور
ممثل الجمعية:السيد طوني يوسف يزبك
جمعية اصدقاء المعرفة البيضاء
ممثل الجمعية:
تعديل رقم/68اد تاريخ 2002/5/22

رقم العلم والخبر
/40اد

تاريخه
2002/4/3

نوع النشاط
اجتماعي -عائلي

العنوان
عين داره -قضاء عاليه

/35اد

2002/3/25

اجتماعي

/26اد

2002/2/27

اجتماعي

/24اد

2002/2/26

اجتماعي -تربوي

/30اد

2002/3/12

اجتماعي

المحيدثة -الشارع العام -ملك بسام مارون -قضاء
المتن
بيت مري -شارع مار جرجس -ملك وقف مار
جرجس ومار ساسين الماروني -قضاء المتن
حي السلم -ملك محمد حيدر(-معهد فرح للعلوم
التمريضية) -قضاء بعبدا
الدكوانهCap sur ville- Bloc B -
الطابق الثالث -قضاء المتن

/32اد

2002/3/14

اجتماعي

رمحاال -قضاء عاليه -محافظة جبل لبنان

قرار رقم /39اد

2002/4/3

سياسي -اجتماعي

الشويفات -حي االمراء -قضاء عاليه

/560اد

1970/7/7

اجتماعي

الشياح -شارع مارون مسك -ملك علي حيدر -قضاء
بعبدا

/71اد

2002/6/3

ثقافي -تربوي

المختارة -ثانوية المختارة -قضاء الشوف

/70اد

2002/5/31

اجتماعي -بيئي

جونية -ملك المدرسة المركزية -قضاء كسروان

/219اد

1988/8/25
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الحازمية -قضاء بعبدا

الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
216

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية االوديسيه للثقافة واالعالم
ممثل الجمعية:د 0كلوديا الياس شمعون
جمعية ال النقور الخيرية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد سمير يزبك النقور
رابطة التضامن العائلي آلل متى في لبنان
ممثل الجمعية:
تعديل رقم/65اد تاريخ 2002/5/15
بيتنا الجديد
ممثل الجمعية:السيد شربل مسعد صفير
البيان االجتماعية الثقافية الخيرية
ممثل الجمعية:السيد حسن علي رسالن
المؤسسة اللبنانية للجودة
ممثل الجمعية:السيد رافي كريكور سمرجيان
جمعية شين دي روتيسور
Chaine Des Rotisseurs
ممثل الجمعية:السيدة ارليت جرجي طبال
تعديل رقم /48اد تاريخ 2007/2/27
مركز التعلم للصم
ممثل الجمعية:د0حسين موسى اسماعيل
رابطة الرماح الخيرية -المشرفة
ممثل الجمعية:السيد وسيم حسين الرماح

225

جمعية االرشاد والرعاية االجتماعية -برجا
ممثل الجمعية:السيد عبد هللا عبد المطلب السيد

217
218
219
220
221
222

223
224

رقم العلم والخبر
/67اد

تاريخه
2002/5/21

نوع النشاط
ثقافي

/66اد

2002/5/15

اجتماعي -عائلي

العنوان
صربا -شارع مار جرجس -ملك فنيانوس -الطابق
الثاني -قضاء كسروان
بعبدا -شارع مار شربل -ملك سمير النقور

/191اد

1995/9/16

اجتماعي -عائلي

جبيل

/64اد

2002/5/15

/75اد

2002/6/14

اجتماعي
(االهتمام بالمعوقين)
اجتماعي -تربوي

/74اد

2002/6/13

ثقافي

قرار رقم
/97اد

2002/8/5

/89اد

2002/7/24

/88اد

2002/7/23

اقتصادي -اعالمي
(تعزيز قيم الترفه في الطعام-
عروض مطبخية -تأمين
الوجبات)
اجتماعي -تربوي
(مختصة بالمعوقين الصم)
اجتماعي
(عائلي -محلي)

القليعات -الخط العام -طريق بكفيا القليعات -قضاء
كسروان
برج البراجنة -حي الرويس -شارع االبيض -ملك
ابي طعام -قضاء بعبدا
الدورة -شارع مستشفى مار يوسف -ملك سركيسيان-
قضاء المتن
مركزها:فرنسا
مركز الفرع في لبنان:بيت مري ـ مبنى مباردي ـ
مقابل بنك االعتماد اللبناني ـ قضاء المتن

/85اد
تعديل رقم
/124اد

2002/7/17
بتاريخ
2007/5/14

ثقافي ـ ابحاث

الجمهور -اللويزة الفوقا -شارع  -64بناية سماحة-
الطابق الثالث -قضاء بعبدا
المشرفة -الطريق العام -ملكالسادة:شوقي يوسف
الرماح ،سليم ابراهيم سعيد ونصير سلمان الرماح-
قضاء عاليه
بعبدا ـ شارع الكنيسة المعمدانية االنجيلية ـ ملك
جمعية مركز التعلم للصم
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
226

اسم الجمعية/المؤسسة
مركز التنمية والتخطيط
ممثل الجمعية:السيد الياس جورج عون
رابطة التعاون الخيري
ممثل الجمعية:د 0زاهي عبد العزيز كنج

228

جامعة ال المر في لبنان وعالم االغتراب
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /107اد تاريخ 2002/8/ 14

/386اد

229

االرض -لبنان
ممثل الجمعية:االنسة ماريا شوكت معاد
البيت اللبناني للصورة
ممثل الجمعية:السيد بسام مخايل لحود
بيت المعاق
ممثل الجمعية:االب سليمان نايف نايف سليمان حنا
سواعد
ممثل الجمعية:السيدة غادة احمد حمود
جمعية دار الرملية
ممثل الجمعية:السيد ناظم سليم سلمان
جمعية جبيل المهنية االجتماعية
ممثل الجمعية:الخوري ميشال يوسف ابي صعب
الجمعية اللبنانية للمعالجين النفس حركيين
ممثل الجمعية:السيدة ماري انطوان كساب
رابطة الالتين في لبنان
ممثل الجمعية:السيد جبرائيل فؤاد امين بازرجي

/106اد

2002/8/13

/105اد

2002/8/13

/102اد

2002/8/8

/111اد

2002/8/26

ثقافي
(فن التصوير)
اجتماعي
(االهتمام بالمعوقين )
بيئي

/126اد

2002/9/23

اجتماعي

/124اد

2002/9/19

اجتماعي

/120اد

2002/9/14

/118اد

2002/9/12

اجتماعي
(معالجة المشاكل النفسية)
اجتماعي

227

230
231
232
233
234
235
236

رقم العلم والخبر
/84اد

تاريخه
2002/7/15

نوع النشاط
ثقافي -انمائي

/99اد

2002/8/6

اجتماعي

العنوان
الشوير -شارع الفوار -ملك وليد وايلي نصر -قضاء
المتن
الغبيري/الطيونة -شارع راغب عالمة -ملك كنج-
الطابق االول -قضاء بعبدا

1974/11/19

اجتماعي
(عائلي)

الحدث -قضاء بعبدا

بيئي

بعبدا -ملك شفيق ابي راشد
عمشيت -شارع السيدة -ملك بسام مخايل لحود-
قضاء جبيل
الشياح -شارع مارون مارون -كنيسة سيدة الخالص-
بيت الرعية -قضاء بعبدا
الشويفات القبة( -دوحة عرمون) شارع بطرس -بناية
عثمان نعماني -ملك سهيل المكحل -قضاء عاليه
الرملية -ملك الشيخ حسن ابو علي -قضاء عاليه
قرطبون -الشارع العام -ملك ادمون ابي صعب-
مدرسة جبيل المهنية -قضاء جبيل
صربا -شارع مار يوحنا -ملك نبيل غصن -قضاء
كسروان
الدورة -االوتوستراد -بناية كتانة -قضاء المتن
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
237
238

239
240
241
242
243
244

245
246

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية سيدات سرجبال الخيرية
ممثل الجمعية:السيدة امال جميل جرجوره
جمعية التعاضد بين اعضاء جوقة الشرف في لبنان
Societe d′Entraide des Membres de la
Legion d′honneur-Liban
ممثل الجمعية:السيد هشام ابراهيم الشعار
وجوه احياء
ممثل الجمعية:السيد فادي فايز ابي عالم
الجمعية اللبنانية لالسرى والمحررين
ممثل الجمعية:السيد محمد احمد برجاوي
الجمعية المسيحية للشابات في جبيل
ممثل الجمعية:السيدة هدى نجيب الشماس
مؤسسة سمير وكلود ابي اللمع
Fondation Samir et Claude Abillama
ممثل الجمعية:االمير سمير االمير يوسف ابي اللمع
اثار وفنون
ممثل الجمعية:السيدة ديانا رشيد صفير
الجمعية اللبنانية االلمانية النماء الثقافة
ممثل الجمعية:
تعديل رقم/54اد 2002/4/29
تعديل رقم /147اد 2007/6/9
رابطة المحبة
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /23اد تاريخ2002/2/20
جمعية انماء بلدة معاد
ممثل الجمعية:د 0جورج نعوم عيسى

رقم العلم والخبر
/117اد

تاريخه
2002/9/12

نوع النشاط
اجتماعي

العنوان
سرجبال -الشارع العام -ملك البلدية -قضاء الشوف

/116اد

2002/9/11

اجتماعي

اليرزة -منزل الوزير ميشال اده -ملك اده -قضاء
بعبدا

/143اد

2002/10/17

/142اد

2002/10/16

/140اد

2002/10/11

ثقافي
(الفن والتراث)
اجتماعي
(االسرى والمحررين)
اجتماعي

/133اد

2002/9/26

اجتماعي

الورهانية -حي البصيل -ملك عساف عساف -قضاء
الشوف
حارة حريك -شارع المقاومة والتحرير -بناية قازان
وحيدر -الطابق الثاني -قضاء بعبدا
جبيل -شارع  -13سنتر امل -ملك الجمعية -الطابق
الثالث
الضبية -القسم االول من العقار  -19ملك شركة
الضبية العقارية -قضاء المتن

/128اد

2002/9/24

/15اد

1981/2/10

ثقافي
(فن -سياحة)
ثقافي مؤسساتي

النقاش -قرب قصر عكاك -ملك موريس فاضل-
قضاء المتن
جونيه -حارة صخر -قضاء كسروان

/300اد

1973/10/19

/53اد

2002/4/27

غوسطا -شارع القلعة بيت عيد -ملك رابطة المحبة-
قضاء كسروان
اجتماعي

معاد منزل د 0جورج عيسى -قضاء جبيل
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
247
248
249

250
251
252
253
254
255
256
257

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية سري الدين الخيرية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد علي سليمان سري الدين
التجمع االهلي
ممثل الجمعية:السيد طانيوس سمعان عقيقي
رابطة خريجي كلية العلوم الزراعية في جامعة
الروح القدس -الكسليك
ممثل الجمعية:د 0سالم مطانيوس حيار
ملتقى بسمة الشمس
ANTHELIOS GATHERING
ممثل الجمعية:السيد ايلي رزق هللا يمين
الرابطة االجتماعية الخيرية الثقافية
ممثل الجمعية:السيد طانيوس سعيد غسطين ابي
ناصيف
رابطة ابناء بيروت في ساحل المتن الجنوبي
ممثل الجمعية:السيد محمد جمال عبد الرحمن خليفه
جمعية االبجدية للتوجيه والتعليم واالنماء
ممثل الجمعية:السيد سامي طانيوس الحداد
المعونة الخيرية في بولونيا ووطى المروج
ممثل الجمعية:السيد مارون يوسف الزغريني
جمعية االنماء االجتماعية
ممثل الجمعية:االنسة ناديا حسين العلي
الكوثر االجتماعية الخيرية
ممثل الجمعية:السيد سمير علي عواضة
مؤسسة فوزي عضيمي
ممثل الجمعية:د 0فوزي منصور عضيمي

العنوان
المشرفة -الشارع العام -ملك سليمان سري الدين-
قضاء عاليه
حراجل -الطريق العام -ملك طانيوس عقيقي -قضاء
كسروان
الكسليك -مبنى كلية العلوم الزراعية في جامعة
الروح القدس -قضاء كسروان

رقم العلم والخبر
/52اد

تاريخه
2002/4/27

نوع النشاط
اجتماعي

/48اد

2002/4/24

اجتماعي

/47اد

2002/4/16

اجتماعي -ثقافي

/46اد

2002/4/16

ثقافي
(بيئة-فن -تراث)

الرابية -شارع رقم -25ملك د0سمير سرحال -قضاء
المتن

/45اد

2002/4/16

اجتماعي -ثقافي

الحدث -شارع السيدة -ملك روجيه لمع -قضاء بعبدا

/61اد

2002/5/14

اجتماعي

/60اد

2002/5/13

ثقافي -تربوي

برج البراجنة -شارع جمال عبد الناصر -ملك محمود
سعيد الحموي -قضاء بعبدا
جبيل -منطقة مار سمعان

/59اد

2002/5/8

اجتماعي

وطى المروج -ملك مارون الزغريني -قضاء المتن

/57اد

2002/5/7

اجتماعي

/58اد

2002/5/7

اجتماعي

/55اد

2002/4/29

تربوي -صحي

بريح -عين الصفصافة -ملك غازي العلي -قضاء
الشوف
حارة حريك -شارع دكاش -بناية الربيع -ملك عيسى
طباطبائي -قضاء بعبدا
جونيه -ملك عضيمي -قضاء كسروان
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
258
259

260
261
262
263
264
265
266
267
268
269

اسم الجمعية/المؤسسة
رابطة ال ابي حسن

رقم العلم والخبر
/156اد

تاريخه
2002/11/15

المجلس الشعبي في اقليم الخروب
تعديل رقم /18اد تاريخ1990/1/25
تعديل رقم/152اد تاريخ2002/11/13
ممثل الجمعية:
الرابطة االجتماعية الهالي حصرايل
ممثل الجمعية:السيد انطوان جورج الحلو
جمعية احياء التراث اللبناني لالشغال اليدوية
ممثل الجمعية:السيد توما توفيق عريضه
جمعية العطاء الثقافية االجتماعية الخيرية
ممثل الجمعية:االنسة زهيه ابراهيم الزين
تعديل رقم /414اد تاريخ2006/9/6
الجمعية الخيرية التربوية في بيصور
ممثل الجمعية:السيدة وفاء داود ابي رافع

/523اد

1970/6/24

جمعية البيئة لالنماء االقتصادي واالجتماعي
ممثل الجمعية:د0نضال حبيب بو حبيب
جمعية البيرق االنمائية
ممثل الجمعية:السيد غسان شوقي صوايا
جمعية النهضة االجتماعية الخيرية في شانيه
ممثل الجمعية:السيد نصر سعيد نصر
مجلس انماء الجيه
ممثل الجمعية:السيد هشام محمد الخطيب
جمعية الرعاية الصحية وصحة البيئة
ممثل الجمعية:د 0زاهر فريد ابو شقرا

العنوان
بعذران -قضاء الشوف

نوع النشاط
اجتماعي(عائلي)

شحيم -قضاء الشوف

/144اد

2002/10/22

اجتماعي(محلي)

/149اد

2002/10/31

اقتصادي

حصرايل -الشارع العام -ملك زخيا الحلو -قضاء
جبيل
المختارة -قضاء الشوف

/147اد

2002/10/29

اجتماعي

حارة حريك -شارع القسيس -ملك ابراهيم الزين-
قضاء بعبدا

/145اد

2002/10/24

اجتماعي

بيصور -شارع الهدى -ملك فطينة العريضي -قضاء
عاليه

/44اد

1995/3/8

اجتماعي

/59اد

1997/5/29

اجتماعي

/29اد

1967/1/29

انطلياس -ساحة الغوارنة -ملك ابو حبيب -قضاء
المتن
ضهور الشوير -شارع الفوار -ملك نسيب نصر-
قضاء المتن
شانيه -قضاء عاليه

/31اد

1999/5/7

اجتماعي

/81اد

1997/7/9

صحي

الجيه -شارع النبي يونس -ملك خديجه الحاج -قضاء
الشوف
السمقانية -الشارع العام -ملك ناصيف حمود حماد-
قضاء الشوف
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281

اسم الجمعية/المؤسسة
حركة انسان انطلياس
ممثل الجمعية:السيد نبيل الياس بو عبسي
جمعية سيدات بمريم االجتماعية
ممثل الجمعية:السيدة سعاد سليم المصري
هيئة انماء بقعاتا
ممثل الجمعية:
الرابطة الخيرية في وادي شحرور العليا
ممثل الجمعية:السيد ميشال فريد فغالي
جمعية العمل الخيري في الغبيري
ممثل الجمعية:
الرابطة الخيرية -عين زحلتا -قضاء الشوف
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /301اد تاريخ 1992/8/17
الرابطة الثقافية االجتماعية للشباب
ممثل الجمعية:السيد عادل امين وهبه
جمعية بيت التراث
ممثل الجمعية:السيد مصطفى احمد الحاج
مؤسسة البيت اللبناني للبيئة
ممثل الجمعية:السيد نظام علي بو خزام
تعديل رقم  1500تاريخ 2008/11/2
مركز التعرف على الحياة البرية-
Animal Encounter
ممثل الجمعية:
جمعية العناية بالبيئة واالنسان
ممثل الجمعية:االنسة هال نايف هالل
جمعية لبنان طبيعة وبيئة
ممثل الجمعية:السيد عباس ابراهيم زهر الدين

رقم العلم والخبر
/40اد

تاريخه
1992/2/27

نوع النشاط
اجتماعي

العنوان
انطلياس -دير مار الياس -قضاء المتن

/66اد

1999/6/2

اجتماعي

بلدة بمريم -قضاء بعبدا

/60اد

1997

اجتماعي(محلي)

بقعاتا -قضاء الشوف

3274

1955/4/15

اجتماعي(محلي)

وادي شحرور العليا

/679اد

1969/11/25

برج البراجنة -قضاء بعبدا

/731اد

1969/12/29

اجتماعي(محلي)

عين زحلتا -قضاء الشوف

4

1963/1/3

/114اد

1999/9/6

/47اد

1999/4/13

اجتماعي
(خاص الشباب)
ثقافي
(تراث بلدة برجا )
بيئي

البنيه -قضاء عاليه

/13اد

برجا -مفرق بعاصير -ملك محمود ياسين الزعرت-
قضاء الشوف
كفرحيم -الطريق العام -ملك عفيف عقل بو خزام-
قضاء الشوف

بيئي

عاليه -شارع الزهور -ملك منير ابي سعيد

/79اد

1996/6/16

بيئي

قرنايل -ملك نايف علي منصور هالل -قضاء بعبدا

/301اد

1995/12/9

بيئي

الشياح -بناية سوق الجمال -قضاء بعبدا
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
282
283
284
285
286
287
288

289
290
291
292
293

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية عاليه الخضراء للعمل االجتماعي والمحافظة
على البيئة
ممثل الجمعية:السيد فاروق هاني زهير
هيئة طوارىء البيئة والتنمية في اقليم الخروب
ممثل الجمعية:د 0عامر حسن مشموشي
انترانيك الثقافية والبيئية
ممثل الجمعية:
جمعية وادي ادونيس
ممثل الجمعية:السيد داود الفرد بركات
جمعية انماء كفرحباب
ممثل الجمعية:السيد سامي عزيز نصيري
جمعية ارز الشوف
ممثل الجمعية:السيد رائف علي ابو شقرا
جمعية الثروة الحرجية والتنمية
ممثل الجمعية:السيد فوزي كميل سلمان
تعديل رقم /32اد تاريخ 2007/2/15
مؤسسة زينه الحوش
ممثل الجمعية:السيدة رنده ميشال الحوش
مهرجانات زوق مكايل الدولية
ممثل الجمعية:السيد نهاد الياس نوفل
الجمعية اللبنانية للمحافظة على المواقع الطبيعية
واالثرية في الشوف
ممثل الجمعية:د 0انطوان لطف هللا البستاني
جمعية المواساة الخيرية االسالمية البرجاوية
ممثل الجمعية:الشيخ الدكتور محمد علي الجوزو
جمعية اللقاء االسالمي الثقافي

رقم العلم والخبر
/150اد

تاريخه
1997/12/15

نوع النشاط
بيئي

العنوان
عاليه -شارع البيسين -بناية االديكو -ملك غازي
شهيب

/137اد

1998/12/2

بيئي

برجا -ملك علي المعوش -قضاء الشوف

ثقافي -بيئي

انطلياس -مفرق النقاش -قضاء المتن

/33اد

1997/3/6

بيئي

/183اد

1988/7/

بيئي

يحشوش -مبنى جمعية داود بركات الثقافية
االجتماعية الخيرية -قضاء كسروان
بلدة كفرحباب -قضاء كسروان

/148اد

1984/3/16

بيئي

المختارة -قصر المختارة -قضاء الشوف

/425اد

1994/7/11

بيئي

الرملية -قضاء عاليه

/84اد

2007/4/2

اجتماعي -تثقيفي

الحازمية -شارع بيبسي كوال -بناية قليالت -الطابق
الثالث -قضاء بعبدا
زوق مكايل -السوق العتيق -ملك البلدية -قضاء
كسروان
بيت الدين -طريق بيت الدين/دير القمر القديمة -منزل
د 0انطوان لطف هللا البستاني -قضاء الشوف

/5اد

/48اد

2003/3/6

/50اد

2003/3/10

(التحذير من مخاطر حوادث السير)
ثقافي
(فن -تراث -سياحة)
بيئي

/51اد

2003/3/11

اجتماعي

/52اد

2003/3/11

اجتماعي

برجا -شارع زاروت -مدرسة برجا الفنية -قضاء
الشوف
حارة حريك -شارع دكاش -بناية السالم -ملك جواد-
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

ممثل الجمعية:الشيخ حيدر حنتوش جواد
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الطابق السادس

الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
294
295
296
297
298
299
300
301

302
303
304

اسم الجمعية/المؤسسة
جامعة ال الفرنجي في لبنان
ممثل الجمعية:د 0عصام طانيوس الفرنجي
المجلس اللبناني لخبراء الموارد البشرية
ممثل الجمعية:د 0ايلي عبد هللا بصبوص
جمعية بلدتي
ممثل الجمعية:السيد شاكر يوسف نون
جنود مريم
ممثل الجمعية:االستاذ ميشال فريد كرم
حلمنا
ممثل الجمعية:المحامية ميرنا بطرس رعد
تجمع الحدائق الخضراء
ممثل الجمعية:السيدة رجينا كرم زغيب
رابطة قدامى ثانوية القديس جاورجيوس -الخنشاره
ممثل الجمعية:السيد يوسف حبيب سماحه
مؤسسة االمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين
للحوار
ممثل الجمعية:السيد ابراهيم محمد مهدي شمس
الدين
رابطة مخاتير قضاء الشوف
ممثل الجمعية:السيد سمير حمو بو شقرا
الرابطة اللبنانية الصينية للصداقة والتعاون
ممثل الجمعية:السيدة منى جميل غزال
جمعية مغامرة المحبة
ممثل الجمعية:السيد كميل ادمون غصن

رقم العلم والخبر
/173اد

تاريخه
2002/12/31

نوع النشاط
اجتماعي(عائلي)

/2اد

2003/1/3

ثقافي -تقني

/7اد

2003/1/7

بيئي

العنوان
ذوق مكايل -الشارع الرئيسي -حي سيدة المعونات-
بناية ميشال جدي -الطابق الثالث -قضاء كسروان
عين الرمانة -الحي الجديد –بناية سنتر النجمة-
مكتب االستاذة كارولين رستم عواد -قضاء بعبدا
ميفوق -الساحة -ملك شاكر نون -قضاء جبيل

/167اد

2002/12/13

اجتماعي

/160اد

2002/11/28

اجتماعي (خاص بالمسنين)

/158اد

2002/11/21

بيئي

/11اد

2003/1/10

اجتماعي-تربوي

مستيتا -شارع كوع الشربيني -ملك وليم البزعوني-
قضاء جبيل
بزبدين -الطريق العام -ملك رانيا ابو نصار -قضاء
بعبدا
صربا -شارع مار جرجس -ملك فنيانوس -قضاء
كسروان
الخنشارة -ثانوية القديس جاورجيوس -قضاء المتن

/6اد

2003/1/4

ثقافي

الشياح -بناية جعفر وحيدر -الطابق االول -قضاء
بعبدا

/165اد

2002/12/10

اجتماعي(خاص بالمخاتير)

/23اد

2003/1/23

/22اد

2003/1/21

اجتماعي-ثقافي
(لبنان/الصين)
اجتماعي

السمقانية -ملك سميح صادق -مكتب المختار سمير
بو شقرا -قضاء الشوف
زوق مكايل -االوتوستراد -سنتر مدبر -مكتب
المحامي بطرس فرح -قضاء كسروان
عجلتون -الطريق العام -ملك زخيا جورج مراد-
قضاء كسروان

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

الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية مركز االمام الخميني الثقافي
ممثل الجمعية:السيد عبد هللا احمد قصير
تجار وصناعيي منطقة الغبيري ومتفرعاتها
ممثل الجمعية:السيد حسان علي غصين
لجنة انماء بالد جبيل
ممثل الجمعية:د 0طوني ميشال عيسى
رابطة خريجي المعهد الوطني لالتصاالت
والمعلوماتية في جامعة القديس يوسف
ممثل الجمعية:السيد سيمون سهام سميا
جمعية السيدات اللبنانيات الكنديات في لبنان
ممثل الجمعية:السيدة اسدغيك ارشاك قالوسديان
تايم فور شيرينغ -الوقت للمشاركة
ممثل الجمعية:السيدة فيفيان فؤاد بولس
الجمعية التربوية الدولية
ممثل الجمعية:السيدة ايليان انطوان شاكر
سكونSCOON -
ممثل الجمعية:االنسة ساره فيليب طراد
جمعية عائلة ابو عرم الخيرية في لبنان
ممثل الجمعية:السيد خالد اسعد ابو عرم
رابطة مختاري قضاء جبيل
ممثل الجمعية:
تعديل رقم/26:اد تاريخ 2003/1/29
جمعية العاملين االجتماعيين للطائفة االرمنية
اللبنانية
ممثل الجمعية:
تعديل رقم/46اد تاريخ 2003/3/1

رقم العلم والخبر
/21اد

تاريخه
2003/1/20

نوع النشاط
اجتماعي -ثقافي

/20اد

2003/1/20

/37اد

2003/2/10

اجتماعي(خاص تجار وصاعيي
الغبيري)
انمائي

/34اد

2003/2/5

اجتماعي -ثقافي

العنوان
حارة حريك -شارع دكاش -بناية الربيع -الطابق
الثالث -قضاء بعبدا
الغبيري -المشرفية -شارع الشهيد هادي نصرهللا-
بناية فواز -شركة اتكو -قضاء بعبدا
جبيل -الشارع العام -مقابل السراي الحكومي -ملك
وقف دير معاد -الطابق االول
مار روكز -ملك االباء الياسوعيين -معهد الهندسة
العالي -قضاء المتن

/33اد

2003/2/4

اجتماعي

عينطورة -المجمع اللبناني الكندي -قضاء كسروان

/32اد

2003/2/4

اجتماعي

/42اد

2003/2/18

ثقافي

/29اد

2003/1/31

صحي

/40اد

2003/2/17

اجتماعي(عائلي)

ادما -المنطقة الخضراء -بناية لوفريودس -قضاء
كسروان
كفرحباب -غزير -الشارع الرئيسي -ملك ايليان
مارك متني -قضاء كسروان
الحازمية -منطقة برازيليا -شارع بيار حلو -بناية
موريترا -الطابق الثالث -قضاء بعبدا
الشويفات -ملك نجيب ابو عرم -قضاء عاليه

/163اد

1999/12/20

اجتماعي
(خاص المخاتير)

جبيل -سنتر قرداحي متى -بلوك  -1الطابق الثالث-
القسم 24من العقار 529

/113اد

1977/9/26

اجتماعي
(اهتمام بالمتخلفين عقليا)

برج حمود -قضاء المتن
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
316
317
318
319
320
321

322
323
324
325

اسم الجمعية/المؤسسة
مؤسسة ايلي حبيقة االجتماعية
ممثل الجمعية:
تعديل رقم/166:اد تاريخ 2002/12/10
رابطة عائلة مخول ابو زيد
ممثل الجمعية:
تعديل رقم/17:اد تاريخ 2003/1/17
جمعية التضامن الخيرية الشيعية
ممثل الجمعية:
تعديل رقم/39:اد تاريخ2003/2/14
جمعية كوباتي انترناسيونال -لبنان
ممثل الجمعية:السيد نسيب انطوان نصر
مؤسسة المحبة والعطاء
ممثل الجمعية:د 0وليد رامز عربيد
تعديل رقم  1587تاريخ 2008/11/11
رابطة انعاش القرى
ممثل الجمعية:السيد جعفر السيد عبد الحسين شرف
الدين
تعديل رقم/424اد تاريخ1969/8/11
نادي روتاري بعبدا
ممثل الجمعية:االستاذ غالب عبد الحليم عويدات
مؤسسة شهيد فلسطين
ممثل الجمعية:السيد محمد احمد برجاوي
ليبانا
ممثل الجمعية:االنسة مي عفيف كرم
لجنة اصدقاء مستشفى فتوح كسروان الحكومي
ممثل الجمعية:السيد جان جرجي الهوا

رقم العلم والخبر
/64اد

تاريخه
1997/6/6

نوع النشاط
اجتماعي

العنوان
سن الفيل -قضاء المتن

/275اد

1986/10/16

اجتماعي

جسر الباشا -شارع الكاردينال عريضة -ملك فلورندو
غنمة-قضاء المتن

/438اد

1971/10/5

اجتماعي

العمروسية -ملك نايف امهز -قضاء عاليه

/53اد

2003/3/15

ثقافي

/54اد

2003/3/20

اجتماعي

سن الفيل -حرش تابت -شارع  -52سنتر دلتا -قضاء
المتن
بيت مري-شارع المنتزه -العقار رقم  -4218قضاء
المتن

/174اد

1963/3/14

اجتماعي

الغبيري -شارع حسب كنج -بناية غندور

/59اد

2003/4/9

اجتماعي

/60اد

2003/4/10

اجتماعي

فرن الشباك -ساحة مار نهرا -بناية عطاهللا -ملك
الفغالي
حارة حريك -ملك امين حرب -قضاء بعبدا

/74اد

2003/5/15

بيئي

/73اد

2003/5/14

الصحي

طبرجا -كفرياسين -بناية طبرجا هيلز -ملك ايفون
طانيوس الحاج -قضاء كسروان
جونيه -الشارع العام -مبنى البلدية  -قضاء كسروان
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337

اسم الجمعية/المؤسسة
الجمعية اللبنانية للحنجرة المفقودة
ممثل الجمعية:السيدة كلود شكر هللا واكيم
اصدقاء مريم ملكة السالم -عائلة مديو غوريه
ممثل الجمعية:االنسة سناء البير نصار
جمعية الراية الخيرية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد زياد حسين سري الدين
الجمعية الوطنية للتنمية االجتماعية والصحية
ممثل الجمعية:السيدة ديانا ادوار عاقل
تعديل رقم /554اد تاريخ 2006/11/20
جمعية البرجين الثقافية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد عبد الرحمن عجاج ياسين
الملتقى النسائي
ممثل الجمعية:السيدة بهية محمود الحاج
جمعية االتحاد العائلي اللبناني
ممثل الجمعية:د 0طارق سمير الغريب
اخي االنسان
ممثل الجمعية:السيد جورج يوسف خلف
جمعية فيليب جبر
ممثل الجمعية:االستاذ نقوال كلوفيس قماطي
الجمعية اللبنانية للرعاية الصحية واالجتماعية
ممثل الجمعية:
تعديل رقم/93اد تاريخ 2003/6/25
بيت الفنان اللبناني
ممثل الجمعية:السيد الياس بشاره عون
رابطة قدامى وخريجي مدرسة راهبات القلبين
االقدسين
ممثل الجمعية:االنسة كلوديا روجي هيكل

رقم العلم والخبر
/70اد

تاريخه
2003/5/8

/72اد

2003/5/12

نوع النشاط
اجتماعي
(خاص ذوي الحنجرة المفقودة)
اجتماعي

العنوان
سن الفيل -جسر الباشا -شارع جون كينيدي -مبنى
جمعية آرك ان سيال -قضاء المتن
النقاش -ملك نصار -قضاء المتن

/69اد

2003/5/8

اجتماعي

/61اد
رقم التعديل
/554اد

2003/4/14

اجتماعي  -ثقافي

جديدة الشوف -طريق عين وزين -ملك السيدة ادما
سلمان -قضاء الشوف
برج حمود -مستديرة الدورة -شارع ارمينيا -بناية
السوليمور -قضاء المتن

2003/6/2

اجتماعي

/77اد

2003/5/20

/76اد

2003/5/19

اجتماعي
(خاص المرأة)
اجتماعي

/91اد

2003/6/17

اجتماعي

/90اد

2003/6/11

اجتماعي

/281اد

1990/11/14

اجتماعي

/96اد

2003/6/27

ثقافي -اجتماعي

/95اد

2003/6/26

اجتماعي

البرجين -شارع الحوطة –ملك السيد محمد يوسف
الشامي -قضاء الشوف
حارة حريك -شارع محسن سليم -ملك المحامي
محسن سليم -قضاء بعبدا
الحازمية -شارع مار روكز -سنتر رزق هللا -مكتب
السيد سمير الغريب -قضاء بعبدا
بطشي المردا شة –شارع سيدة النجاة -ملك داني
ضو -قضاء بعبدا
جسر الباشا -شارع جون كينيدي -ملك ارك ان
سيال -قضاء المتن

سد البوشرية -شارع مؤسسة كهرباء لبنان -ملك
عفاف الهنود -قضاء المتن
البوشرية -مدرسة راهبات القلبين االقدسين -قضاء
المتن
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
338
339
340
341
342
343

344

اسم الجمعية/المؤسسة
اليد الخضراء Green Hand
ممثل الجمعية :السيد زاهر عدنان رضوان
جمعية أهالي بطلون
ممثل الجمعية :السيد حنا فرح الصليبي
الجمعية اللبنانية لعلم النفس
ممثل الجمعية :الدكتورة بريجيت اسعد الخوري
االتحاد المسيحي الديمقراطي اللبناني
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /132أد في 2003/9/3
بيت الفنان البناني

ممثل الجمعية :السيد الياس بشاره عون
رابطة قدامى وخريجي مدرسة راهبات القلبين
االقدسين
ممثل الجمعية :االنسة كلوديا روجي هيكل
المنبر الثقافي االجتماعي

رقم العلم والخبر
/130أد

تاريخه
2003/9/3

نوع النشاط
اجتماعي ـ ثقافي

العنوان
عاليه ـ محلة الجامع ـ ملك مهنا باز

/134أد

2003/9/3

اجتماعي

بطلون ـ ملك وقف كنيسة سيدة بطلون ـ قضاء عاليه

/138أد

2003/9/10

ثقافي ـ صحي

/262أد

1988/9/20

عين سعاده ـ شارع كفرا ـ بناية نصار ـ ملك د.
غسان سليم يعقوب وليلى عقل دمعه ـ الطابق اآلول ـ
قضاء المتن
جونيه ـ بناية ال سيتي ـ قضاء كسروان

/96أد

2003/6/27

ثقافة وفنون

سد البوشرية ـ شارع مؤسسة كهرباء لبنان ـ ملك
عفاف الهنود ـ قضاء المتن
البوشرية ـ مدرسة راهبات القلبين االقدسين ـ قضاء
المتن

/95أد

2003/6/26

اجتماعي ـ تربوي

/112أد

2003/7/29

اجتماعي ـ ثقافي

ممثل الجمعية :السيد محمد احمد شامي
345

مؤسسة انماء كوكبا

/125أد

2003/8/25

اجتماعي

ممثل الجمعية :السيد منصور رزق الخوري
346
347

جمعية مالكي الشاليهات في مجمع سان انطونيو ـ
كفرذبيان
جمعية انجاز لبنان

ممثل الجمعية :السيد كمال لطف هللا كتره
تعديل رقم /335اد تاريخ2005/1/9

/121أد

2003/8/20

اجتماعي

/102أد

2003/7/1

اجتماعي ـ ثقافي

الغبيري ـ شارع عبد الكريم ـ ملك سعدهللا الخليل ـ
قضاء بعبدا
جونيه ـ حارة صخر ـ ملك انطوان الخوري ـ قضاء
كسروان
مزرعة كفرذبيان ـ ملك السيد هنري جريديني ـ
قضاء كسروان
الحازمية ـ بناية انترناسيونال كي ـ ملك الدكتور
روجي كلداوي ـ الطابق الثالث ـ قضاء بعبدا
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

اسم الجمعية/المؤسسة

رقم العلم والخبر

تاريخه

نوع النشاط

العنوان

الرقم
348
349

جمعية حقوق المواطن وواجباته
ممثل الجمعية:االستاذ انطونيوس فاروق ابو كسم

 151اد

2003/10/1

ثقافي

المكلس -الطريق العام -بناية مرهج -قضاء المتن

350

جمعية التوجيه االجتماعي -المروج
ممثل الجمعية:السيد حليم الفرد بو داغر
جمعية اليراع
ممثل الجمعية :االستاذ رمزي فواز طفيلي
الجمعية الحديثة للتعليم
ممثل الجمعية:السيد انسطاس الياس المر
التجمع االسالمي الطباء االسنان
ممثل الجمعية:د 0عصام شريف فضل حسين حيدر
دار الهام ويوسف الغانم
ممثل الجمعية:المحامية كوليت اميل الحايك

/154اد

2003/10/7

تربوية -اجتماعية

المروج -ملك الفرد بو داغر -قضاء المتن

/159اد

2003/10/8

اجتماعي -تربوي

/163اد

2003/10/10

اجتماعي

برج البراجنة -شارع عبد الناصر -ملك فريد
فرحات -قضاء بعبدا
كفرشيما -حارة الدير -ملك الياس المر -قضاء بعبدا

/165اد

2003/10/11

اجتماعي(خاص بأطباء االسنان)

قرار رقم
/169اد

2003/10/14

اجتماعي

حارة حريك -الشارع العام -مقابل ثانوية حارة حريك
الرسمية -بناية الحارة -قضاء بعبدا
سوق الغرب -قضاء عاليه

355

الجمعية الخيرية االهلية للتربية
ممثل الجمعية:السيد احمد توفيق برو
تعديل رقم /203اد تاريخ 2006/5/19
مجلس الدامور الثقافي
ممثل الجمعية:
تعديل رقم/183اد تاريخ 2003/11/7

(جمعية اجنبية)
/172اد

2003/10/18

اجتماعي

برج البراجنة -شارع السنديان -ملك احمد برو-
قضاء بعبدا

/200اد

2001/10/16

351
352
353
354

356

الدامور -ملك انطوان الكك -قضاء الشوف
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
357

اسم الجمعية/المؤسسة
رابطة قدامى مدرسة القديس بطرس -فرير بسكنتا
ممثل الجمعية:االستاذ كليم عقل بو حيدر

رقم العلم والخبر
/184اد

تاريخه
2003/11/11

نوع النشاط
اجتماعي -تربوي

العنوان
بسكنتا -شارع الميدان -ملك رهبنة اخوة المدارس
المسيحية -قضاء المتن

358

جمعية الشيخ سليمان اليحفوفي الثقافية اإلجتماعية
ممثل الجمعية:السيد أحمد سليم نجدي
جمعية سيدات البساتين للنمو االنساني
ممثل الجمعية :ابتهاج امين حمدان
التجمّع الثقافي
ممثل الجمعية :السيد جورج ساسين بارود
الجمعية اللبنانية للجيوتقنيات
ممثل الجمعية :بوسام نجيب قازان
جمعية الثقافة والتنمية االجتماعية في سبيل حياة
افضل
ممثل الجمعية :السيد ماجد جميل ابو شقرا
رابطة خريجي الجامعات والمعاهد اإليطالية
ممثل الجمعية :السيد مارون نخله المجبر
جمعية آل عبد الملك
مثل الجمعية :السيد غالب رفيق عبد الملك
(ممثل
الجمعية اللبنانية للضرير واالصم-بعبدا
الجمعية:السيد بادرو غنام)
تعديل رقم/193اد تاريخ2003/12/4

/201أد

2003/12/11

اجتماعي ـ صحي

الشياح ـ مقابل مسجد الصادق ـ قضاء بعبدا

/206أد

2003/12/17

تأهيل المرأة

/187أد

2003/11/19

اجتماعي ـ ثقافي

/188أد

2003/12/1

علمي

/190أد

2003/12/3

اجتماعي ـ ثقافي

البساتين ـ الشارع الرئيسي ـ ملك البلدية ـ قضاء
عاليه
عجلتون ـ دير مار يوحنا التابع للرهبانية
األنطونية المارونية ـ قضاء كسروان
الفنار ـ شارع البون جوس ـ ملك يوسام قازان ـ
قضاء المتن
بقعاتا ـ الشارع العام ـ ملك ماجد ابو شقرا ـ معهد
الليسيه تكنيك ـ قضاء الشوف

/196أد

2003/12/8

اجتماعي ـ ثقافي

جبيل ـ مركز اإلليزيه التجاري ـ voie 13

/197أد

2003/12/9

اجتماعي (عائلي)

1109

1952/4/1

اجتماعي

بتاتر ـ شارع الميدان ـ ملك آل عبد الملك ـ قضاء
عاليه
بعبدا -محلة الوروار

366

كاريتاس لبنان
ممثل الجمعية:

اجتماعي

شارع الدكتور يوسف حجار  -سن الفيل-
القلعة (فاكس-01/ 494713 :تلفون -8-9
) 499767

359
360
361
362
363
364
365

منفعة عامة
(مرسوم رقم
) 91/887
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية كلمات فنون وأضواء
ممثل الجمعية:

رقم العلم والخبر
قرار رقم
/158ش ر
(شباب ورياضة)

تاريخه
2002/10/10

نوع النشاط
اجتماعي

العنوان
المتين -قضاء المتن -محافظة جبل لبنان

الرقم
367

368

جمعية التربية الوطنية الخيرية
ممثل الجمعية :السيّد توفيق أحمد دلالل
جمعية األلزهايمر لبنان
ممثل الجمعية :السيّدة ديانا خليل منصور
جمعية عطاء األجيال
ممثل الجمعية :السيّد ريمون عادل مكرزل
جمعية الكرامة الثقافية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد احمد حسن رمضان
خيي ورفيق الدرب
ممثل الجمعية:السيد روى نبيه صقر
منتدى الضاحية الثقافي
ممثل الجمعية :د 0فؤاد نايف مرعي
بيت المحتاج – دوموس
ممثل الجمعية:السيد جورج جان الفغالي

/7أد

2004/1/10

تربوي

الشياح ـ مدرسة دار التربية الوطنية ـ قضاء بعبدا

/1أد

2004/1/3

صحي

/2أد

2004/1/7

اجتماعي ـ ثقافي

عاليتا ـ الشركة اللبنانية للوكاالت والتجارة
(التكو) ـ قضاء جبيل
فرن الشباك ـ قضاء بعبدا

/3اد

2004/1/8

اجتماعي

/4اد

2004/1/8

اجتماعي

/19اد

2004/1/26

ثقافي

/14اد

2004/1/16

اجتماعي

375

جمعية اللقاء العلماني
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /13اد تاريخ 2004/1/16
تجمع العلماء المسلمين
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /15اد تاريخ 2004/1/20

/175اد

1995/8/30

حارة حريك -شارع العضيمي -جانب المحكمة
الجعفرية -بناية عويدات -قضاء بعبدا

/134اد

1989/11/4

حارة حريك -شارع الكنيسة -ملك الجمعية -قضاء
بعبدا

369
370
371
372
373
374

376

العمروسية -مجمع مدينة العباس -بلوك رقم– 2
قضاء عاليه
سد البوشرية -شارع مار تقال -سنتر بانبوك -ملك
عبود سليمان ابراهيم
المريجة -ملك هالل محمود سليم -الطابق السابع-
قضاء بعبدا
الحدث -حي مار الياس -ملك كلود بجاني -قضاء
بعبدا
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
377
378
379
380

381
382
383
384
385
386

اسم الجمعية/المؤسسة
ميتم راهبات الدومينيكيات للقديسة كاترينا
ممثا الجمعية:
نادي االتحاد
ممثل الجمعية:
رابطة الكفور االجتماعية
ممثل الجمعية:
جمعية رسالة حياة
ممثل الجمعية:
تعديل رقم/8:اد تاريخ 2004/1/10
تعديل رقم 757:تاريخ 2009/5/28
جمعية اصدقاء الطبيعة بال حدود
ممثل الجمعية:د 0جهاد كمال الدين النعماني
اتحاد نساء بيت مري
ممثل الجمعية:السيدة عائدة نقوال معلوف
المنتدى الثقافي االجتماعي
ممثل الجمعية:السيد عصمت فؤاد الغريب
رابطة خريجي مدرسة الشويفات الدولية
ممثل الجمعية:السيدة هادية حبيب حرب
جمعية قدامى مدرسة سيدة اللويزة -ذوق مصبح
ممثل الجمعية:السيد فادي الياس الخوري
منظمة االنماء من اجل السالم االجتماعي
ممثل الجمعية:االب ايلي اديب ماضي
تعديل رقم/19اد تاريخ 2006/1/24

رقم العلم والخبر
قرار رقم 35
(جمعية اجنبية-
عراقية)
/184اد

تاريخه
2004/2/13

نوع النشاط
اجتماعي

العنوان
الكفور -الشارع العام -ملك الراهبات
الدومينيكيات  -قضاء كسروان

1968/5/2

رياضي

حارة الناعمة -قضاء الشوف

/219اد

1974/8/7

اجتماعي -صحي

الكفور –فتوح كسروان

/39اد

1999/3/30

اجتماعي

انطلياس -شارع القبيزة -حي البطم-مركز الحياة
الجديدة  -قضاء المتن

/29اد

2004/2/14

بيئي

/23اد

2004/1/28

اجتماعي

/27اد

2004/2/4

اجتماعي

/22اد

2004/1/28

اجتماعي

الجديدة -شارع نيو جديدة -ملك شركة
انترسرفيس للسياحة ش0م0ل -0قضاء المتن
بيت مري -ملك اميل مخيبر -منزل عائدة معلوف
مخيبر -قضاء المتن
كفرمتى -الطريق العام -ملك فؤاد رشيد الغريب-
قضاء عاليه
الشويفات -ملك المدرسة -قضاء عاليه

/32اد

2004/2/27

اجتماعي

/31اد

2004/2/23

اجتماعي

عجلتون -شارع الشربيني -ملك فادي خوري-
قضاء كسروان
جونية -شارع الشهيد االب بطرس ابي عقل -ملك
جمعية المرسلين اللبنانيين -بناية مار يوحنا-
الطابق الثاني -قضاء كسروان
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
387
388

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية رعاية حاالت التوحد(اوتيزم)
ممثل الجمعية:السيد لبيب محمد شمس الدين
كتاب في جريدة
ممثل الجمعية:السيدة ندى سليم الدالل

389

رابطة االنماء والتكافؤ االجتماعي
ممثل الجمعية:السيد نزار محي الدين مكاوي
رابطة ال المبيض االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد نبيل الياس المبيض
الجمعية االجتماعية الهالي ضحايا وجرحى كارثة
طائرة كوتونو UTA
ممثل الجمعية:المحامي حسن محمد علوية
منتدى االنماء والخدمات االنسانية
ممثل الجمعية:السيد بيان فارس سليم

393

جمعية اقليم الخروب للتنمية االجتماعية
ممثل الجمعية:
تعديل رقم  42تاريخ 2004/4/8
الجمعية الخيرية لحماية الكفيف في لبنان
ممثل الجمعية:السيد سليمان نمور
جمعية هداية الضرير
ممثل الجمعية:السيد جهاد توفيق نجم
الجمعية اللبنانية للملكية الفكرية
ممثل الجمعية:السيد جوزف اديب صادر
جمعية بني وائل الثقافية االجتماعية
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /55اد تاريخ2004/6/24

390
391
392

394
395
396
397

رقم العلم والخبر
/43اد

تاريخه
2004/4/14

/39اد

2004/3/26

نوع النشاط
اجتماعي
(معوقين = التوحد)
ثقافي

/37اد

2004/3/24

اجتماعي

2004/3/22

اجتماعي

/34اد

2004/3/19

اجتماعي

العنوان
عانوت-الشارع العام -ملك علي السيد-قضاء
الشوف
برج حمود-شارع عساف خوري-بناية مطرانية
االرمن االرثوذكس-بناية رقم  -18ملك نسميان-
الطابق الثالث -قضاء المتن
بعورته -شارع الفلل -مجمع القرية السكني -ملك
خليل حالوي – قضاء عاليه
الكفور -الطريق العام -ملك الياس انطوان
المبيض -قضاء كسروان
المريجة -المعمورة -بناية مهدي -مكتب المحامي
حسن علوية –الطابق الثاني –قضاء بعبدا

/50اد

2004/6/8

اجتماعي

/55اد

1980/5/5

اجتماعي

جديدة الشوف(بقعاتا) -طريق عين وزين -قرب
محمصة دمشقي -ملك عاصم سعد الدين -قضاء
الشوف
شحيم -شارع المنطرة -ملك النائب د0محمد
الحجار -قضاء الشوف

/5اد

1981/1/17

/128اد

1999/10/25

/47اد

2004/4/28

اجتماعي
(االهتمام بالكفيف)
اجتماعي
(االهتمام بالضرير)
اقتصادي -ثقافي

/83اد

1999/7/20

برج حمود -شارع مار يوسف -منزل امنده
عوض -قضاء المتن
بعاصير -ملك عبد القادر دمج – الطابق االول –
قضاء الشوف
الدكوانة -مقابل الجامعة اللبنانية -ملك صادر
قضاء المتن
الزرارية -الشارع العام (الباص) -ملك محمد
علي جمعة -الطابق االرضي -قضاء صيدا

اجتماعي
(عائلي)
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
398

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية ال االحمدية للتنمية االجتماعية في لبنان
والمهجر
ممثل الجمعية:السيد كمال عجاج االحمدية
مجلس المتن االعلى الثقافي االجتماعي
ممثل الجمعية:السيد مازن شفيق ابو الحسن
الجمعية اللبنانية الكردية للخدمات االجتماعية
ممثل الجمعية:السيدعادل حسين محو
جمعية االختصاصيين في العالج اللغوي
ممثل الجمعية:االنسة سمر صباح حيدر
عمشيت التراث
ممثل الجمعية:االستاذ فادي حبيب كرم
بعقلين البيئة
ممثل الجمعية:االستاذة اسيا خليل القعسماني
التجمع اللبناني الياباني للثقافة ورجال االعمال
ممثل الجمعية:السيد فريد جورج فيليب البستاني
جمعية خريجي مؤسسة امل التربوية
ممثل الجمعية:السيد محمود محمد سالمة

406

رابطة اصدقاء وخريجي المعهد العالي والدولي
الدارة االعمال E.S.I.G
ممثل الجمعية:السيد روني الياس ابي نخلة
جمعية عمل تعاوني السكان اللبنانيين االرمن
المعوزين
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /75اد تاريخ2004/8/20

399
400
401
402
403
404
405

407

رقم العلم والخبر
/57اد

تاريخه
2004/6/26

نوع النشاط
اجتماعي
(عائلي)

العنوان
شارون -قضاء عاليه

/59اد

2004/7/1

اجتماعي

القلعة -ملك القاضي شفيق ابو الحسن -قضاء بعبدا

/60اد

2004/7/1

اجتماعي

/61اد

2004/7/2

ثقافي

/67اد

2004/7/22

ثقافي -سياحي

/66اد

2004/7/15

بيئي

بشامون -اليهودية -شارع الينار -قرب محطة مومنة-
ملك حسين محو -قضاء عاليه
بعبدا -شارع السراي -ملك صباح حيدر -بناية
الكويتي
عمشيت -قرب ساحة الجيش اللبنانيPiazza de -
 -Bambinoقضاء جبيل
بعقلين -مبنى بلدية بعقلين -قضاء الشوف

/315اد

2005/12/1

ثقافي

/73اد

2004/8/18

اجتماعي -تربوي

/74اد

2004/8/19

ثقافي -اجتماعي

/230اد

1965/6/1

اجتماعي

فرن الشباك -قرب الملعب البلدي -ملك بيار وسمير
البشتاني -قضاء بعبدا
بئر حسن -اوتستراد الرئيس حافظ االسد -ثانوية
حسن قصير -ملك حركة امل المحرومين -قضاء
بعبدا
عينطورة -مبنى المعهد العالي والدولي الدارة
االعمال -قضاء كسروان
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البوشرية -الروضة -قضاء المتن

الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
408

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية االسعاف والخدمات االهلية
ممثل الجمعية:
تعديل رقم/77اد تاريخ 2004/8/24
الجمعية العلمية للمحاسبة وادارة االعمال
ممثل الجمعية :السيد ابراهيم محمد ركين

410

الجمعية اللبنانية للتنمية وحماية الطفل من
االستغالل
ممثل الجمعية:د 0هدى حسين رزق

/80اد

411

جمعية الل عالمة االجتماعية الخيرية
ممثل الجمعية:السيد احمد صبحي عالمة

/81اد

2004/8/30

412

نور العالم
ممثل الجمعية:االنسة ميراي طانيوس عقيقي

/83اد

2004/8/31

اجتماعي -اعالمي

413

تجمع قدامى الكرة الطائرة في لبنان
ممثل الجمعية:السيد نعيم نقوال نعمان

/85اد

2004/9/10

رياضي

عين سعادة -نادي المون السال -قضاء المتن

414

جمعية عناية ورعاية شؤون الطفولة
Childhood Protection
ممثل الجمعية:العميد المتقاعد موسى عوض
الزهران

/87اد

2004/9/14

اجتماعي
(خاص االطفال)

اليرزة -ملك اندره لحود -قضاء بعبدا

415

جمعية ايادينا
ممثل الجمعية:السيدة مهى بولس قرقماز

/88اد

2004/9/15

اجتماعي

النبعة -شارع سعيد فرحات – ملك محمد طويل-
قضاء المتن

409

العنوان
الشوير – قضاء المتن

رقم العلم والخبر
/91اد

تاريخه
1991/5/27

/79اد

2004/8/26

نوع النشاط
اجتماعي
(اسعاف -انقاذ -استشفاء  -دفن
موتى)
ثقافي -اجتماعي

2004/8/28

اجتماعي

المشرفية -بناية جبق -عيادة كنج -قضاء بعبدا

اجتماعي
(عائلي)

الغبيري -الطيونة -شارع راغب عالمة -بناية نيو
سنتر -ملك عالمة -قضاء بعبدا
الدورة -بناية طبارة -مبنى تيلي لوميار -قضاء المتن

برج البراجنة -طريق المطار -ملك شعيتو -مكتب
الديوان للمحاسبة والتدقيق -الطابق الثالث
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
416
417
418
419

420
421
422
423
424
425

اسم الجمعية/المؤسسة
رابطة جامعات لبنان
ممثل الجمعية:د 0حسن عبد الهادي الجلبي
الجمعية العلمية لالوتيزم والتحليل السلوكي
ممثل الجمعية:السيدة شفيقة عزت منصور
الجمعية النسائية الخيرية
ممثل الجمعية:السيدة مهيبة محمود قرضاب
جامعة ال ناصر الدين
ممثل الجمعية:
تعديل / 359اد تاريخ 1967/8/2
تعديل /495أد تاريخ 1968/10/28
تعديل رقم /94اد تاريخ 2004/9/21
الصندوق الخيري للرعاية واإلستشفاء لطائفة
الموحدين الدروز
الشيخ حمزه فؤاد صالحه
ميتم راهبات الدومينيكيات للقديسة كاترينا
ممثل الجمعية :األخت حياة مراد وظحه
جمعية درب السما
ممثل الجمعية :السيد ريمون عبده الزند
جمعية القعقور الخيرية
ممثل الجمعية :السيد بيار نجيب بو انطون
جمعية اليعسوب الخيرية
ممثل الجمعية :السيد صالح كمال زيتوني
الجمعية الخيرية المارونية جبيل
ممثل الجمعية:
تعديل رقم/45اد تاريخ2000/4/8
تعديل رقم /109اد تاريخ 2004/10/9

رقم العلم والخبر
/89اد

تاريخه
2004/9/16

/92اد

2004/9/17

/93اد

2004/9/20

نوع النشاط
تربوي
(اكاديمي)
اجتماعي
(المعاقين المصابين بالتوحد)
اجتماعي

العنوان
خلدة -االوتستراد -مبنى الجامعة االسالمية في لبنان-
قضاء عاليه
بشامون -ملك ديب وربعة -مشروع تنمية بلوك C
الطابق الثالث -قضاء عاليه
الجاهلية -ملك فوزي ابو ذياب -قضاء الشوف

/353أد

1974/2/6

اجتماعي
(عائلي)

الغبيري ـ شارع الحاج ناصر الدين ـ االهرام ـ ملك
رضوان محمد ناصر الدين ـ قضاء بعبدا

/100أد

2004/9/27

اجتماعي ـ صحي

خلوات فالوغا ـ الشارع العام ـ ملك حكمت مكارم ـ
قضاء بعبدا

/105أد

2004/10/4

/108أد

2004/10/8

اجتماعي
(االهتمام باليتامى)
ثقافي

/106أد

2004/10/5

اجتماعي

/117أد

2004/10/15

اجتماعي ـ تربوي

/81اد

1980/5/31

الكفور ـ طرق غدراس ـ الشارع العام ـ ملك
الراهبات الدومينيكيات
حارة صخر ـ ملك أنطوان جوزف برهوش ـ العقار
 1191ـ قضاء كسروان
القعقور ـ ملك بيار نجيب بو انطون ـ الطابق
األرضي ـ قضاء المتن
بيصور ـ طريق الرادار ـ ملك شاهين العريضي ـ
قضاء عاليه
جبيل
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
426
427
428
429
430
431
432

433
434
435

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية المركز االستشاري للدراسلت والتوثيق
ممثل الجمعية :السيد عبد الحليم عبد المحسن فضل
هللا
جمعية الرعاية للكفيف
ممثل الجمعية :السيد فادي يوسف مكرزل
جمعية تخليد ذكرى رشيد وامين نخله
ممثل الجمعية :المحامي بادرو حنا غنام
جمعية أهل"  " AHLالمنظمة االنسانية االوروبية
اللبنانية
ممثل الجمعية :السيدة ريتا درويش حبيقة
مؤسسة وليد جوزيف اسكندر الخيرية
ممثل الجمعية :السيد بيار برمنس اسكندر
بيت السماح
ممثل الجمعية :السيد جان جرجس المعلوف
جمعية العلم الصادق الخيرية
ممثل الجمعية :االستاذ احمد الشيخ محمد علي
شمس الدين
تعديل رقم /132اد تاريخ 2006/4/20
الجمعية اللبنانية للسالمة العامة
ممثل الجمعية :د .الياس ميشال الشويري
الجمعية اللبنانية للتعارف الفني والثقافي
ممثل الجمعية :السيد لقمان محسن سليم
جمعية الساحل للتنمية
ممثل الجمعية :السيد زهير امين حمود

رقم العلم والخبر
/138اد

تاريخه
2004/12/10

نوع النشاط
ثقلفي

العنوان
حارة حريك -شارع الشهيد السيد عباس الموسوي-
بناية دار الصفا -قضاء بعبدا

/133اد

2004/12/9

/132اد

2004/12/8

اجتماعي
(االهتمام بالكفيف)
ثقلفي

/130اد

2004/12/4

اجتماعي

سن الفيل -شارع كسارجيان -العقار رقم -2229
القسم رقم  -4بناية حسين عباس -قضاء المتن
الحازمية -طريق جسر الباشا -بناية سان روك-
الطابق الثاني -قضاء بعبدا
انطلياس -مبنى  – NIHAKOقضاء المتن

/123اد

2004/11/17

اجتماعي

زوق مصبح -مجمع "هوليدي بيتش" قضاء كسروان

/122اد

2004/10/20

/27أد

2005/2/18

اجتماعي
(تأهيل النساء بعد خروجهن من
السجن)
اجتماعي

الفنار -شارع العمارية -ملك جان ابو جوده -قضاء
المتن

/28أد

2005/2/21

اجتماعي

/34أد

2005/2/28

اجتماعي ـ ثقافي

/36أد

2005/2/28

اجتماعي

حارة حريك ـ شارع دكاش ـ عقار  21/2167ت
ملك موسى سرحان ـ قضاء بعبدا
الحازمية ـ مار تقال ت بناية االيمان ـ الطابق االول ـ
قضاء بعبدا
حارة حريك ـ (دارة المرحوم محسن سليم) ـ قضاء
بعبدا
برج البراجنة ـ شارع عين السكة ـ ملك احمد برغل ـ
قضاء بعبدا

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

الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

اسم الجمعية/المؤسسة
منتدى االحياء الثقافي
ممثل الجمعية :السيد واصف حبيب الحركة

رقم العلم والخبر
/3أد

تاريخه
2005/1/10

نوع النشاط
ثقافي

437

رابطة آل مطر الخيرية في الحدث
ممثل الجمعية :االستاذ فؤاد يوسف مطر
جمعية مستشفى البرج الخيرية ـ الدكتور محسن
الخنساء
ممثل الجمعية :االستاذ علي محمد الخنساء
جمعية خريجي الجامعات والمعاهد العراقية
ممثل الجمعية :المهندس صالح خليل زيدان

/17أد

2005/1/29

اجتماعي

العنوان
الغبيري ـ شارع عبد الكريم الخليل ـ مقابل صيدلية
السالم ـ ملك المرحوم الشيخ جعفر الحركة ـ قضاء
بعبدا
الحدث ـ رعية سيدة الحدث المارونية ـ قضاء بعبدا

الرقم
436

/20أد

2005/2/2

اجتماعي ـ صحي

برج البراجنة ـ ملك الدكتور عصمت عثمان ـ قضاء
بعبدا

/24أد

2005/2/11

اجتماعي ـ ثقافي

440

جمعية االرشاد والتطوير المهني
ممثل الجمعية :السيد بالل عدنان عالمة

/25أد

2005/2/12

تربوي

441

جمعية شمس الوالء
ممثل الجمعية :الشيخ خليل ابراهيم فقيه
بيئة االلفين
ممثل الجمعية :د .كمال باخوس مدور
مؤسسة دعم التعليم في المدارس الكاثوليكية في
لبنان
ممثل الجمعية :المونسنيور كميل زعيتر زيدان
رابطة آل طعمه في جميع المناطق اللبنانية
ممثل الجمعية :السيد عدنان سليم طعمه
رسالة المحبة
ممثل الجمعية :د .ميشال جوزيف بو شعيا
الوحدة االجتماعية
ممثل الجمعية :السيد الياس مخايل صليبا

/47أد

2005/2/28

اجتماعي ـ ثقافي

/38أد

2005/2/28

بيئي

/31أد

2005/2/28

اجتماعي

الغبيري ـ قرب مدرسة عرمون الرسمية ـ مشروع
الرابية  2ـ عقار رقم  1487ـ ملك ندى حسن ظاهر
ـ قضاء بعبدا
برج البراجنة ـ المنشية ـ قرب فرن المنشية ـ بناية
كزما وبدير ـ ملك نبيل منير رضا ـ الطابق االول ـ
قضاء بعبدا
الشياح ـ ملك السيد جعفر مرتضى (حوزة االمام
علي) ـ قضاء بعبدا
الدكوانة ـ بولفار سن الفيل ـ شارع الميدان ـ ملك
كمال مدور ـ قضاء المتن
عين نجم ـ االمانة العامة للمدارس الكاثوليكية ـ قضاء
المتن

/14أد

2005/1/27

اجتماعي ـ عائلي

قرنة الحمراء ـ قضاء المتن

/13أد

2005/1/25

اجتماعي

/48أد

2005/2/28

اجتماعي ـ عائلي

الدكوانة ـ الشارع العام ـ ملك شعيا بو شعيا ـ قضاء
المتن
بتغرين ـ حي الشحارة ـ ملك جوزف جان صليبا ـ
قضاء المتن

438
439

442
443
444
445
446
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458

اسم الجمعية/المؤسسة
التجمع االشوري
ممثل الجمعية :السيد مارك يعقوب صموئيل
ديوان الكلمة
ممثل الجمعية :السيد حبيب بطرس الياس هاشم
رواد ـ المرأة الريفية والتنمية
ممثل الجمعية :السيدة نزهة توفيق فخر الدين
رابطة خريجي ثانوية مار يوحنا ـ العقيبة
ممثل الجمعية :السيد نعمة هللا انطوان دميان
مانيفيكات لبنان
ممثل الجمعية :السيد ادي اميل داغر
رابطة اصدقاء ثانوية الراهبات االنطونيات ـ مار
الياس غزير
ممثل الجمعية :السيد ناصيف جورج قالوش
جمعية تدقيق ومراقبة االنظمة المعلوماتية
ممثل الجمعية :السيد عادل مبارك
صيفيات دير القمر
ممثل الجمعية :المحامي رياض يوسف ديب
جمعية المشرف االجتماعية
ممثل الجمعية :السيد نزيع نعيم مهنا
احياء تراث عبيه
ممثل الجمعية :السيد نديم نايف حمزة
الجمعية اللبنانية لالنماء التربوي واالجتماعي
جمعية انماء اهمج

العنوان
سد البوشرية ـ شارع االشوريين ـ نادي الطائفة
االشورية ـ ملك الطائفة االشورية ـ قضاء المتن
البوشرية ـ شارع عماد الهاشم ـ ملك حبيب هاشم ـ
قضاء المتن
الحازمية ـ طريق الشام القديمة ـ ملك متى ـ قضاء
بعبدا
العقيبة ـ ملك ثانوية مار يوحنا ـ قضاء كسروان

رقم العلم والخبر
/45أد

تاريخه
2005/2/28

نوع النشاط
اجتماعي

/5أد

2005/1/13

اجتماعي ـ ثقافي

/8أد

2005/1/18

ثقافي

/42أد

2005/2/28

اجتماعي ـ ثقافي

/37أد

2005/2/28

اجتماعي

صربا ـ ابرشية صربا المارونية ـ قضاء كسروان

/21أد

2005/2/2

اجتماعي ـ تربوي

غزير ـ ثانوية الراهبات االنطونيات ـ مار الياس
غزير ـ قضاء كسروان

/16أد

2005/1/28

ثقافي

الكفور ـ ملك جانيت ابي صعب ـ قضاء كسروان

/26أد

2005/2/14

اجتماعي ـ ثقافي

/1أد

2005/1/3

اجتماعي ـ ثقافي ـ تربوي

/18أد

2005/1/29

اجتماعي ـ ثقافي

دير القمر ـ الشارع العام ـ ملك البلدية ـ قضاء
الشوف
المشرف ـ الشارع العام ـ مركز البلدية ـ قضاء
الشوف
عبيه ـ ملك نايف رشيد حمزه ـ قضاء عاليه

/29أد
تعديل لـ 139
/4أد
تعديل لـ /80أد

2005/2/26
1998/12/2
2005/1/11
1995/5/5

تربوي ـ ثقافي

المنصورية ـ قضاء المتن

اجتماعي ـ تنموي

اهمج ـ قضاء جبيل
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اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية كبه المؤسسة الخيرية

رقم العلم والخبر
/50أد
علم وخبر /87أد
تعديل /54أد

تاريخه
2005/2/28
1988/3/17
1998/3/24

نوع النشاط

العنوان
فرن الشباك ـ طريق الشام ـ بناية الغاوي ـ ملك
شركة مربى انترناشيونال ـ الطابق الثاني ـ قضاء
بعبدا

الرقم
459

460

جمعية الوعي والمؤاساة الخيرية

461

اوالد بال حدود
ممثل الجمعية :السيدة فريدة موسى مواس
تجمع المعلمين في لبنان
ممثل الجمعية :السيد يوسف نجيب زلغوط
تعديل رقم  1160تاريخ 2008/9/27
النادي االهلي لخدمات السياحة والسيارات
ممثل الجمعية :السيد زياد توفيق العسراوي
لجنة مهرجانات المغتربين
ممثل الجمعية :السيد فادي ادوار بو داغر

/9أد
تعديل ل /640أد
/10أد

2005/1/19
1994/11/14
2005/1/19

اجتماعي
اجتماعي

/68أد

2005/2/28

اجتماعي ـ تربوي

/65أد

2005/2/28

اجتماعي ـ سياحي

/63أد

2005/2/28

اجتماعي ـ ثقافي

465

الصحراء خصبة
ممثل الجمعية :السيد خليل يوسف خليل
جمعية العلوم الثقافية التربوية الخيرية
ممثل الجمعية :د .علي رشيد شحرور
التجمع الطبي االجتماعي اللبناني
ممثل الجمعية :د .رائف خليل رضى
لقاء أبناء بعبدا الثقافي الخيري االجتماعي
ممثل الجمعية :السيد ميالد يوسف نخله (الملقب
بالغر)
تعديل رقم  1077تاريخ 2008/9/16

/55أد

2005/2/28

اجتماعي

كترمايا ـ الطريق العام ـ ملك محمد حسين السيد
احمد وسوسن سليم ـ قضاء الشوف
جديدة ـ أ اول طلعة الرويسات ـ ملك انطوان ووليد
يزبك ـ قضاء المتن
حارة حريك ـ متفرع من اوتوستراد الشهيد هادي
نصرهللا ت مقابل ملعب الراية الصفراء ـ ملك فواز،
مقداد وعرب ـ الطابق الثاني ـ قضاء بعبدا
عاليه ـ شارع جبيلي ـ بناية نديم شهيب ـ الطابق
الثاني
الجديدة ـ شارع سانت ريتا ـ قرب فندق ادن
) (EDENـ بناية روبير الحاج ـ الطابق االرضي ـ
قضاء المتن
فتقا ـ ملك ابو نصر ونادر ـ الطابق ـ قضاء كسروان

/71أد

2005/2/28

تربوي

/79أد

2005/2/28

اجتماعي ـ تربوي

/77أد

2005/2/28

اجتماعي ـ تربوي

462
463
464

466
467
468

الغبيري ـ شارع الخنساء ـ ملك رشيد شحرور ـ
الطابق الرابع ـ قضاء بعبدا
جبل لبنان ـ الشياح ـ طريق المطار ـ سنتر االطرش ـ
ملك رضى ت الطابق االول ـ قضاء بعبدا
بعبدا ـ شارع رأس الضيعة ـ ملك حبيب فياض
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الرقم
469

رقم العلم والخبر
/78أد

تاريخه
2005/2/28

نوع النشاط
ثقافي

/86اد

2005/3/31

اجتماعي -ثقافي

/236اد

1969/5/31

اجتماعي

472

مركز الدراسات والتوثيق اللبنانية
ممثل الجمعية:السيد جوزيف اديب صادر

/94اد

2005/4/13

ثقافي

الدكوانة ـ ملك صادر ـ قضاء المتن

473

رابطة قدامى مدرسة راهبات القلبين االقدسين
الثانوية ـ بكفيا
ممثل الجمعية :السيد مارون خليل بو رعد
االتحاد ألجل السالم ـ لبنان
ممثل الجمعية :د .كميل جرجي نجم
جمعية الباقيات الصالحات
ممثل الجمعية :السيد علي خليل شري
الجمعية االسالمية للصيادلة

/102اد

2005/6/22

اجتماعي ـ ثقافي

/128اد

2005/6/30

اجتماعي ـ ثقافي

/109اد

2005/6/23

اجتماعي

/129اد

2005/6/30

اجتماعي ـ طبي

477

جمعية آالء
ممثل الجمعية :اآلنسة هدى محمد عيسى

/91اد

2005/4/9

اجتماعي ـ ثقافي

478

جمعية القلم والمحراب الخيرية
ممثل الجمعية :السيد حسن محمد نحلة

/89اد

2005/3/31

اجتماعي

بكفيا ـ الشارع العام ـ مبنى مدرسة راهبات القلبين
االقدسين الثانوية ـ ملك رهبانية قلبي يسوع ومريم
االقدسين ـ قضاء المتن
سن الفيل ـ شارع نعوم لبكي ـ بناية نجم ـ قضاء
المتن
حارة حريك ـ الحي االبيض ـ (مجمج االمام القائم
عج) ـ قضاء بعبدا
حارة حريك ـ آخر شارع بعجور ـ فوق صيدلية
طارق ـ الطابق االول ـ قضاء بعبدا
حارة حريك ـ شارع المقاومة والتحرير ـ بناية
غاردن باالس ـبلوك )(cـ الطابق االول ت قضاء
بعبدا
صفير ـ شارع مكرزل ـ بناية شومر وقعيق ـ قضاء
بعبدا

470
471

474
475
476

اسم الجمعية/المؤسسة
مؤسسة ريزونانس (فرع لبنان)
ممثل الجمعية :االنسة ماري كلود سليم نجم
جمعية تطور وأنماء
ممثل الجمعية :االنسة ارالت يعقوب خوري
المجلس االعلى لطائفة الروم الكاثوليك
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /90اد تاريخ 2005/4/9
تعديل رقم /167اد تاريخ 1993/6/8

العنوان
سن الفيل ـ حرش تابت ـ شارع نعوم لبكي ـ بناية نجم
ـ الطابق الثاني ـ قضاء المتن
الدكوانة -مار روكز -ملك جوزيف ابي عبود -قضاء
المتن
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الرقم
479
480
481
482
483

اسم الجمعية/المؤسسة
الجمعية الوطنية للتربية والتعليم
ممثل الجمعية :د .جهاد احمد بنوت
جمعية شؤون المرأة اللبنانية
ممثل الجمعية :السيدة رحمه محمد الحاج
رابطة حمانا الخيرية االجتماعية
ممثل الجمعية :السيد فايز وهبه خليل
جمعية المنى التخصصية
ممثل الجمعية :السيدة ناهدة عبد الحليم خليل
رابطة قدامى مدرسة سيدة المعونة الدائمة
ممثل الجمعية :االنسة نسرين عصام بو عاصي

484

الجمعية االجتماعية للبيئة واالنماء
السيد بشارة طانيوس نعمه
جمعية القليعات للثقافة والفنون
ممثل الجمعية :السيد رفيق حنا مبارك

486

مؤسسة رايسا خديج االجتماعية ـ تالقي االجيال
ممثل الجمعية :المطران جي فؤاد نجيم
جمعية حماية المنتجات والعالمات التجارية ـ لبنان
ممثل الجمعية :السيد روحيه يوسف طانيوس
جمعية ثقافة لكل الناس
ممثل الجمعية :السيد هادي مصطفى السبع اعين
الجمعية اللبنانية للتنمية المهنية
ممثل الجمعية :السيد ايوب يوسف الحتي

485

487
488
489

رقم العلم والخبر
/116اد

تاريخه
2005/6/28

نوع النشاط
اجتماعي ـ تربوي

/107اد

2005/6/23

اجتماعي (مرأة)

/127اد

2005/6/30

اجتماعي

/126اد

2005/6/30

اجتماعي ـ تربوي

/120اد

2005/6/29

اجتماعي ـ تربوي

/122اد

2005/6/30

ثقافي ـ بيئي

/98اد

2005/4/14

اجتماعي ـ ثقافي

/111اد

2005/6/24

اجتماعي

العنوان
بئر حسن ـ اوتوستراد حافظ االسد ـ ملك جمعية
حركة امل المحرومين ـ قضاء بعبدا
الشياح ـ مقابل كنيسة مار مخايل ـ رقم العقار  71ـ
ملك محمد حسن زبد ـ قضاء بعبدا
حمانا ـ رقم العقار  2442ـ ملك فؤاد فارس ـ قضاء
بعبدا
حارة حريك ـ حي االبيض ـ ملك علي نصرهللا
نصرهللا ـ قضاء بعبدا
فرن الشباك ـ شارع المعونة الدائمة ـ مدرسة المعونة
لدائمة ـ ملك راهبات سيدة المعونة الدائمة ـ قضاء
بعبدا
بقعاتة كنعان ـ طريق البعل ـ ملك طانيوس مبارك ـ
قضاء كسروان
القليعات ـ ساحة البلدة ـ ملك الين يوسف محاسب
زوجة الياس جان الزير ـ الطابق الثاني ـ قضاء
كسروان
عجلتون ـ كنيسة القديسة رايسا ـ قضاء كسروان

/145اد

2005/7/12

اقتصادي

/141اد

2005/7/8

ثقافي

/140اد

2005/7/7

تربوي

عجلتون ـ تلة العصافير ـ مبنى شركة االنماء
الصناعي (اندفكو) ـ ش.م.م.
البنيه ـ ملك نبيل شمس الدين ـ الطابق الثاني ـ قضاء
عاليه
الفنار ـ الطريق العام ـ ملك فيليب يوسف الحتي ـ
قضاء
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الرقم
490
491

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية رعاية المريض
ممثل الجمعية :السيدة مي خليل صالح الدين
جمعية عالج النفس التحليلي للطفل والمراهق
ممثل الجمعية :السيدة سربوهي ماري عريس دليفر

رقم العلم والخبر
/139اد

تاريخه
2005/7/7

نوع النشاط
اجتماعي ـ صحي

العنوان
بعقلين ـ مركز بعقلين الطبي ـ قضاء الشوف

/138اد

2005/7/7

اجتماعي ـ صحي

/137اد

2005/7/6

اجتماعي ـ ثقافي

/135اد

2005/7/1

اجتماعي ـ ثقافي

/133اد

2005/7/1

اجتماعي ـ ثقافي ـ تربوي

/152اد

2005/8/3

اجتماعي

/65اد

2005/2/28

سياحة

انطلياس ـ شارع رومانوس ـ سنتر رومانوس ـ
المبنى  Dـ ملك يوالند كوجريان ـ الطابق الثامن ـ
قضاء المتن
بعاصير ـ حي الساحة ـ ملك علي محمد ابو صالح ـ
قضاء الشوف
قرنة شهوان ـ الطريق العام ـ سنتر فوروم  600ـ
ملك جورج نادر ـ قضاء المتن
برجا ـ حي المسقى ـ ملك حسين محمد الغوش ـ عقار
رقم  2450ـ قضاء الشوف
بتاتر ـ حي القنطارة ـ ملك زياد خويص ـ قضاء
عاليه
عاليه

2005/9/

492

جمعية بعاصير وحارة بعاصير االجتماعية
ممثل الجمعية :د .يونس مصطفى حمزه
هيئة الوعي الصحي االجتماعي
ممثل الجمعية :د .سرج انطون االشقر
الرابطة الثقافية واالجتماعية ألبناء آل الغوش
ممثل الجمعية :السيد جمال سعيد الغوش
رابطة آل خويص الخيرية
ممثل الجمعية :السيد وسام فايز خويص
النادي االهلي لخدمات السياحة والسيارات
تعديل رقم /148اد تاريخ 2005/7/14

497

المجلس العالمي للغة العربية

قرار رقم 4
(جمعية اجنبية)

498

الجمعية اللبنانية لتنمية القرى
ممثل الجمعية :السيد اديب لويس الهاشم
الدولية للمزينين النسائيين انتركوافور ـ انتربوتيه
مونديال
السيد جوزيف الياس الخوري
جمعية عاريا وشوليه االنمائية
ممثل الجمعية :السيد نهى الفراد عيراني

493
494
495
496

499
500

بئر حسن جانب السفارة الكويتية – ملك مختار
ديره – قضاء بعبدا

/163اد

2005/8/24

اجتماعي ـ تنموي

/164اد

2005/8/25

اجتماعي ـ مهني

الفنار ـ الشارع العام ـ ملك مدرسة الفرير مون
السال ـ قضاء المتن
سد البوشرية ـ قرب امن الدولة ـ بناية معلوف ـ
الطابق السادس ـ قضاء المتن

تنموي

عاريا ـ حي حارة الفوقا ـ شارع الفراد عيراني ـ ملك
السيد قسطنطين الفراد عيراني ـ الطابق السفلي من
العقار رقم  747ـ قضاء بعبدا

(جمعية اجنبية)
/157اد

2005/8/13
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الرقم
501
502
503
504
505
506
507
508
509

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية مجدلونا الثقافية
ممثل الجمعية  :المهندس فارس انطون داغر
نعمل سويا ً
ممثل الجمعية :د .صالح الدين عارف عصفور
عصفور
جمعية الزهرة
ممثل الجمعية:
تعديل /144أد تاريخ 2004/12/17
جمعية اللجين الثقافية الخيرية
ممثل الجمعية :د .حسن محمد شاهين
جمعية اصدقاء العرفان
ممثل الجمعية :الشيخ وجدي عارف ابو حمزه
التجمّع الثقافي
ممثل الجمعية :السيد جورج ساسين بارود
مؤسسة المرحوم سيدنا الشيخ ابو حسن عارف
حالوي الخيرية
ممثل الجمعية :السيد بهجات نجيب حالوه
الرابطة اللبنانية للمكفوفين
ممثل الجمعية :السيد يوسف محمد سرحان
جمعية آل نجيم في جميع المناطق اللبنانية
ممثل الجمعية :االستاذ هاري ادوار نجيم

رقم العلم والخبر
/171اد

تاريخه
2005/9/7

نوع النشاط
ثقافي

/170اد

2005/9/6

اجتماعي ـ صحي ـ ثقافي

/866أد

1970/9/23

اجتماعي ـ ثقافي

/154أد

2004/12/23

ثقافي ـ اجتماعي

/149أد

2004/12/22

اجتماعي ـ ثقافي

/187أد

2003/11/19

اجتماعي ـ ثقافي

/151أد

2004/12/23

اجتماعي ـ ثقافي ـ ديني

/252اد

2005/10/24

/249اد

2005/10/20

اجتماعي
(تهتم بالمكفوفين)
اجتماعي -عائلي

العنوان
مجدلونا ـ كرم التين ـ ملك ايزابيل ووديع جريديني ـ
قضاء الشوف
الناعمة ـ عقار رقم  729ـ القسم رقم  12ت ملك
الدكتور صالح عارف عصفور ـ قضاء الشوف

الغبيري ـ الطيونة ـ شارع شاهين ـ خلف معمل
الغندور ـ ملك شاهين ت قضاء بعبدا
السمقانية ـ الشارع العام ـ مؤسسة العرفان ـ قضاء
الشوف
عجلتون ـ دير مار يوحنا التابع للرهبانية األنطونية
المارونية ـ قضاء كسروان
الباروك ـ ملك حالوي ـ قضاء الشوف
برج البراجنة -شارع عبدالوهاب حرب -ملك يوسف
سرحان -قضاء بعبدا
البوشرية -شارع بيار الجميل -ملك كالس -قضاء
المتن
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية المنذر للخدمات والتربية
ممثل الجمعية :السيدة عفاف فؤاد الصباغ
جمعية المنصورية -عين المرج الثقافية
االجتماعية
ممثل الجمعية :السيد يوسف ميشال الهبر
جمعية االنماء -الضبيه -ذوق الخراب
ممثل الجمعية :السيد سليم فريد مسعود
الجمعية اللبنانية للسيارات الكالسيكية
ممثل الجمعية :السيد صباح فهد السالم الصباح
كل لبنان يمشي
ممثل الجمعية :السيد حسن كامل القاضي
جمعية المحبة واالخاء للمكفوفين
ممثل الجمعية :السيد محمد رضا دايخ
الجمعية اللبنانية للوقاية من االصابات الرياضية
ممثل الجمعية :د 0قيصر فؤاد يمين
اللجنة اللبنانية للوقاية من الحوادث المدرسية
ممثل الجمعية:السيد سامي جورج مواقديه
جمعية مسار
ممثل الجمعية:السيد كمال شيا
مؤسسة الجادرجي-من اجل العمارة والمجتمع
ممثل الجمعية :السيد احمد محمد حسين الزين

نوع النشاط
اجتماعي

/244اد

2005/10/19

اجتماعي

العنوان
بكفيا -ملك انطوان مسعود -الطابق االول -قضاء
المتن
المنصورية -عين المرج -شارع عين المرج -ملك
الهبر -قضاء عاليه

تاريخه
رقم العلم والخبر
2005/10/20
/247اد

/243اد

2005/10/19

اجتماعي

ذوق الخراب -ملك سليم مسعود -قضاء المتن

/240اد

2005/10/19

سياحي -تراثي

/238اد

2005/10/18

رياضي

/237اد

2005/10/17

/234اد

2005/10/17

/233اد

2005/10/17

اجتماعي
(تهتم بالمكفوفين)
ثقافي
(وقاية صحية)
اجتماعي -تثقيفي

/263اد

2005/11/9

اجتماعي -تنموي

/262اد

2005/11/8

ثفافي -تراثي

الحازمية -الشارع العام -ملك اليس مهران
ميسبريان -قضاء بعبدا
حارة حريك -بناية قازان -نادي اوياما سبور
سنتر -قضاء بعبدا
حارة حريك -شارع دكاش -محل بدير -خلف
محطة السبع -قضاء بعبدا
الحازمية -شارع مار روكز -بناية عقل -الطابق
الثاني -قضاء بعبدا
الحازمية -شارع مار روكز -بناية عقل -الطابق
الثاني -قضاء بعبدا
الشويفات -القبة -التمثال -ملك كمال شيا -قضاء
عاليه
حاالت -شاطيء البحر -قرب مطعم نبع التفاحة-
مكتب رفعة الجادرجي -قضاء جبيل
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
520

اسم الجمعية/المؤسسة
منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد
ممثل الجمعية:السيد غسان مخيبر

521

الجمعية العامة لالتحاد والتعاون
ممثل الجمعية:السيد حسن علي كنعان
اللقاء الثقافي -عماطور
ممثل الجمعية:السيد رامز شكيب ابو شقرا
جمعية عسل من ميفوق
ممثل الجمعية:السيد انطوان بولس سالمه
رابطة آل يزبك وفرعيها حبيب وبيروتي في
لبنان والمهجر
ممثل الجمعية:السيد جورج ملحم يوسف يزبك
الجمعية اللبنانية لتنشيط االنتاج العضوي
ممثل الجمعية:النائب اكرم حسين شهيب
رابطة آل المعلم -دلهون
ممثل الجمعية:السيد فايز حسن مصطفى
جمعية قدير للتنمية والتطوير
ممثل الجمعية:االستاذ بشير انطوان عون
جمعية االنماء المديني
ممثل الجمعية:السيد ايلي توفيق الفغالي

529

الرابطة األشورية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد ادغار خوشابا الشي زودو
تعديل رقم /124أد تاريخ 2006/4/13
جمعية قدرات
ممثل الجمعية:السيد امين جورج بشير

522
523
524
525
526
527
528

530

رقم العلم والخبر
قرار رقم
/261اد
(جمعية اجنبية)
/260اد

تاريخه
2005/11/8

نوع النشاط
اجتماعي -اصالحي

2005/11/8

اجتماعي

/219اد

2005/10/11

ثقافي

/212اد

2005/10/10

/211اد

2005/10/8

اقتصادي
(تنمية زراعية)
اجتماعي -عائلي

العنوان
عين الرمانة – بناية بعقليني -مكتب الجمعية
اللبنانية لتعزيز الشفافية -ال الفساد -الطابق الرابع-
قضاء بعبدا
تحويطة الغدير -ملك وقف الطائفة االسالمية
الشيعية -قضاء بعبدا
عماطور -ملك السيد مفيد قاسم عبد الصمد -قضاء
الشوف
ميفوق -الساحة العامة -ملك دير ميفوق -قضاء
جبيل
دير القمر -شارع راهبات مار يوسف -ملك
جورج يوسف يزبك -قضاء الشوف

/207اد

2005/10/7

/198اد

2005/10/3

ثقافي-توجيهي
(نحو الزراعات العضوية)
اجتماعي -عائلي

/197اد

2005/10/3

اجتماعي

/192اد

2005/9/30

ثقافي
(ثقافة مدينية)

/189اد

2005/9/28

ثقافي
(التراث االشوري)

سن الفيل -الحايك -بناية انترانيك كزانجيان -ملك
د 0رامح الشاعر -قضاء المتن
دلهون -حي الوطى -ملك الشيخ بالل ابو علي-
الطابق االرضي -قضاء الشوف
الدامور -شارع  -50منطقة رقم  -6بناية -237
قضاء الشوف
عين الرمانة -شارع الجنرال شهاب -بناية زينب
حسن -ملك ليفون تلفيزيان – الطابق السادس-
قضاء بعبدا
مار روكز -الروضة -السبتية -ملك ادغار زودو-
قضاء المتن

/188اد

2005/9/28

ثقافي -اقتصادي
(لتطوير المهارات)

جل الديب -سنتر سان جورج بلوك  – Aملك
السيد حاتم حاتم -الطابق الثالث -قضاء المتن
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
531
532
533
534
535
536

537
538

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية وسطاء بال حدود
ممثل الجمعية:السيدة جهانه ياسر ابو خالد
الهواري
جمعية رعاية شؤون كبارنا
ممثل الجمعية:السيدة ليلى جوزف بو نادر
جمعية دروب الخير الخيرية الجتماعية الثقافية
ممثل الجمعية:السيد عبد اللطيف عزات سعد
رابطة آل حمية الثقافية االجتماعية في برجا
ممثل الجمعية:د .سامي محمد حمية
رابط آل كشلي الخيرية في بيروت
ممثل الجمعية:السيد احمد توفيق كشلي
جمعية التعليم الديني االسالمي
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم /211اد تاريخ 1988/8/9
تعديل رقم /175اد تاريخ 2005/9/16
التجمع الوطني لالصالح االقتصادي
ممثل الجمعية:السيد فواز سالم كبارة
جمعية سما تنمية وتراث
ممثل الجمعية:السيدة سامية حيدر صالح

رقم العلم والخبر
/187اد

تاريخه
2005/9/28

نوع النشاط
عالقات دولية

/185اد

2005/9/28

اجتماعي (مسنين)

/184اد

2005/9/27

اجتماعي ـ ثقافي

/179اد

2005/9/23

اجتماعي ـ ثقافي

/180اد

2005/9/23

اجتماعي ـ ثقافي

/68اد

1981/7/2

ثقافي -ديني

/286اد

2005/11/16

اقتصادي

/285اد

2005/11/16

اجتماعي ـ ثقافي

العنوان
برمانا ـ حي الفبركة ـ العقار رقم  849ـ ملك
السيد ايلي ابو رجيلي ـ الطابق العلوي ـ قضاء
المتن
مزرعة يشوع ـ شارع رقم  5ـ ملك ابو جودة ـ
قضاء المتن
برج البراجنة ت الرويس ـ الرادوف ـ شارع
المسجد ـ مجمع االمام الحسين ـ ملك علي نجم ـ
قضاء بعبدا
برجا ـ شارع الديماس ـ ساحة الروس ـ ملك
شريف محمد حمية ـ قضاء الشوف
بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ بناية البنك العربي ـ
الطابق الثامن

الدكوانة ـ رون بوان الحايك ـ بناية بو عبود ـ
قضاء المتن
الغبيري ـ شارع راغب عالمة ـ ملك علي حسن
خليل ـ قضاء بعبدا
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
539
540
541
542
543
544
545
546
547

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية عطاء بال حدود
ممثل الجمعية:د .طالل حسن محمود
رابطة ابناء انان الثقافية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد شوقي انيس اسكندر شاكر
جمعية ساري لخدمة طوارىء الطرقات
SARU
ممثل الجمعية:السيد كابي سعيد لحود
لجنة مهرجان عيد المغتربين في ضهور الشوير
ممثل الجمعية:السيد عادل جميل مرهج
رابطة آل بركة
ممثل الجمعية:السيد رائد نعيم بركة
رابطة قدامى مدرسة القديس كسفاريوس
ممثل الجمعية:المحامية ريتا توفيق ابي صالح
جمعية واحة العطاء
ممثل الجمعية:السيد سليمان علي عبد الخالق
جمعية البراعم للعمل الخيري
ممثل الجمعية:السيد علي فضل حرب
جمعية سيدات المتين االجتماعية
ممثل الجمعية:السيدة نجوى فارس سري الدين

تاريخه
رقم العلم والخبر
2005/11/15
/284اد

نوع النشاط
اجتماعي ـ صحي

العنوان
الغبيري ـ طريق المطار ـ سنتر زعرور ـ ملك
عبدهللا زعرور ـ قضاء بعبدا
الدكوانة -شارع السالف -قرب محطة داالس-
بناية صالومي -ملك سعيد ابراهيم -قضاء المتن
سن الفيل -مستديرة الحايك -ملك كابي وصبحي
لحود -قضاء المتن
ضهور الشوير -الساحة العامة -بلدية الشوير-
قضاء المتن
العبادية -الشارع العام -ملك رائد بركة -قضاء
بعبدا
الحدث -شارع اديب الشدياق -ملك راهبات القلبين
االقدسين -قضاء بعبدا
دير قوبل –شارع الروسية -ملك سليمان علي
عبد الخالق -قضاء عاليه
برج البراجنة -شارع جامع العرب -ملك علي
حرب -قضاء بعبدا
المتين -الشارع الرئيسي -مركز البلدية -الطابق
الثاني -قضاء المتن

/283اد

2005/11/15

اجتماعي

/275اد

2005/11/12

اجتماعي -وقائي
(السالمة العامة)

/274اد

2005/11/12

سياحي

/289اد

2005/11/19

اجتماعي -عائلي

/288اد

2005/11/19

اجتماعي -ثقافي

/291اد

2005/11/23

اجتماعي

/296اد

2005/11/24

اجتماعي

/293اد

2005/11/23

اجتماعي
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
548
549
550
551
552

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية التكافل االجتماعي في عانوت
ممثل الجمعية:السيد يونس فياض فخر الدين
رابطة خريجي الجامعة االسالمية في لبنان
ممثل الجمعية:السيد كمال عبد الرحمن دمج
ملتقى االحباء
ممثل الجمعية:السيد يوسف انطون ابو ضاهر
جمعية سنبلة الخير للنهضة
ممثل الجمعية:السيدة هيام موسى العاصي
مؤسسة البدرلسنابل الخير
ممثل الجمعية:السيد نور الدين نيازي قبالن

553

جمعية افياء
ممثل الجمعية:د 0ناصر توفيق البتلوني
الجمعية الخيرية االرثوذكسية للبنانيين من اصل
روسي
ممثل الجمعية:السيد ميشال باسيل فيليبنشنكو
المركز االجتماعي والثقافي للطفولة
ممثل الجمعية :اآلنسة فاديا عبدهللا الجردي
جمعية دار الضيعة
ممثل الجمعية:السيد جميل امين العلي
هيئة االصالح االجتماعي لألسرة
ممثل الجمعية:السيد رفيق حسين فياض
هيئة انماء عبيه
ممثل الجمعية:السيد اديب نسيب حمزه
رابطة سيدات بعبدا
ممثل الجمعية :السيدة دينا انيس حشيمه

560

الجمعية اللبنانية للتحليل النفسعضوي
ممثل الجمعية :السيد وسيل ابراهيم بوجي

554
555
556
557
558
559

تاريخه
رقم العلم والخبر
2005/11/23
/290اد

نوع النشاط
اجتماعي

العنوان
عانوت -شارع الشيخ عثمان -ملك درويش
الحاج -قضاء الشوف
خلدة  -االوتوستراد -مبنى الجامعة االسالمية-
قضاء عاليه
عاريا -حارة الفوقا -جانب كنيسة الروم
االرثوذكس -قضاء بعبدا
الغبيري -الحرش -ملك سمير سليم -قضاء بعبدا

/299اد

2005/11/25

اجتماعي -ثقافي

/301اد

2005/11/25

اجتماعي

/304اد

2005/11/28

اجتماعي

/316اد
تعديل /303اد

2005/12/3
بتاريخ
2006/6/21
2005/12/1

اجتماعي

بعبدا -شارع التصميم -بناية الريم -شركة الريم
العقارية ش0م0ل0

بيئي

جباع -ملك سلمان سليم -قضاء الشوف

/308اد

2005/11/20

اجتماعي

الدكوانة -مستديرة الحايك -ملك حاموش -قضاء
المتن

/362أد

2005/12/26

/351أد

2005/12/17

اجتماعي – تربوي
( األطفال)
اجتماعي  -محلي

/354أد

2005/12/21

اجتماعي

/355أد

2005/12/21

اجتماعي -محلي

/7أد

2006/1/12

اجتماعي – ثقافي

الشويفات – ملك سعيد غازي السوقي -الطابق
األول -قضاء عاليه
بريح -الشارع العام -ملك جميل العلي – قضاء
الشوف
الغبيري -روضة الشهيدين-بناية منير وحسين
علي برو – الطابق الثاني – قضاء بعبدا
عبيه – الشارع العام – قرب محطة حمزه -قضاء
عاليه
بعبدا – شارع مار عبدا -ملك وقف مار عبدا

/372أد

2005/12/30

ثقافي – صحي

حرش تابت -سنتر دلتا -بلوك (ب) -مارون
مارون كرم -الطابق الثاني – قضاء المتن

/314اد
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
الرقم

اسم الجمعية/المؤسسة
بيت مريم – الحياة الحقيقية في هللا
ممثل الجمعية:السيد جورج توفيق الشباب
الجمعية اللبنانية لإلنماء الزراعي واالجتماعي
ممثل الجمعية :د .عقل محروس كيروز
جمعية الشبيبة الموسيقية الجديدة في لبنان
ممثل الجمعية :السيد أكرم حليم النجار
جمعية ادارة المشاريع في لبنان
ممثل الجمعية :السيدة غريس جوزف نجار
رابطة سيدات عرمون
ممثل الجمعية :السيدة مهاب نجيب ابو الحسن
الجمعية اللبنانية لليوغا
ممثل الجمعية :السيد سمير سرحان الدحداح
مؤسسة اآلب جوزف موسى الحجار
ممثل الجمعية :السيد انطون مخايل عبيد
جمعية اصدقاء ابرهيم الحاقالني
ممثل الجمعية :االستاذ جوليان بادره زغيب
جمعية الرعاية االجتماعية في اقليم الخروب
ممثل الجمعية :السيد نمر نسيب شعبان
جمعية المعاق والمجتمع
ممثل الجمعية :السيد فريدي انطوان عويس
جمعية ان كونسرت In Concert
ممثل الجمعية :اآلنسة سمر نقوال كعدي
مجلس انماء علمان االجتماعي الثقافي والبيئي
ممثل الجمعية  :السيد ريبال يوسف حنا
جمعية األرز للمحتاجين
ممثل الجمعية  :السيدة يسرى قزحيا البعيني
جمعية التضامن للتنمية االجتماعية والثقافية
ممثل الجمعية :السيد عبدالناصر حسن فران
اسم الجمعية/المؤسسة

تاريخه
رقم العلم والخبر
2005/11/22
/356أد

نوع النشاط
اجتماعي

/357أد

2005/12/22

انمائي – زراعي

/8أد

2006/1/16

/345أد

2005/12/14

/28أد

2006/1/30

ثقافي
( موسيقى)
انمائي
( إدارة المشاريع)
اجتماعي

/35أد

2006/2/4

رياضي

/341أد

2005/12/12

اجتماعي

/336أد

2005/12/9

ثقافي

/334اد

2005/12/8

اجتماعي

/332أد

2005/12/8

/339أد

2005/12/10

/338أد

2005/12/10

اجتماعي
(معوقين)
ثقافي
(موسيقى)
اجتماعي – بيئي

/324أد

2005/12/5

اجتماعي

/330أد

2005/12/7

اجتماعي – ثقافي

رقم العلم والخبر

تاريخه

نوع النشاط

العنوان
انطلياس -شارع مار مخايل -ملك كريم رزقاهلل
يمين – مقابل كنيسة مار مخايل – قضاء المتن
عين عار – شارع ريمون الحاج -ملم الدكتور
عقل كيروز -قضاء المتن
الجديدة – بولفار سن الفيل -بناية عريس اخوان –
الطالق السادس – قضاء المتن
سن الفيل – شارع السيدة – رقم  – 100بناية
ابي جابر – الطابق األرضي – قضاء المتن
عرمون – الشارع العام – عقار – 2120/15
ملك خالد فؤاد الجوهري -قضاء عاليه
جونيه -قرب الملعب البلدي – بناء األتينيه –
قضاء كسروان
ذوق مكايل -شارع راهبات البشارة -ملك دير
راهبات الباسيليات الشويريات -قضاء كسوان
حاقل – شارع الكنيسة -ملك ميشال طربيه-
الطابق األول – قضاء جبيل
شحيم – قضاء الشوف
وطى سالم -بناية صوفيا عويس -الطابق
األرضي – قضاء كسروان
انطلياس -ملك مهى منير كيال – قضاء المتن
علمان – الشارع العام – الحارة – ملك حنا –
قضاء الشوف
يانوح – كنيسة سيدة النجاة – قضاء جبيل
حارة حريك – شارع العنان – بناية الصفراء-
الطابق الرابع -قضاء بعبدا
العنوان
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

575

منتدى انسان
ممثل الجمعية :السيد معروف نجيب نجيب
الحلبي
المنتدى الوطني
ممثل الجمعية :االستاذ نعيم فايز الحاج
جمعية دار الورهانية
ممثل الجمعية  :السيد يوسف مسعود غانم
جمعية فكر – لوغوس
ممثل الجمعية  :المهندس نبيل يوسف شحادي
نجم
جمعية ذو القربى
ممثل الجمعية  :السيد علوان مصطفى الحسيني
جمعية جينيشيان التذكارية
ممثل الجمعية  :السيدة ستا نرسيس طاشجيان
جمعية بيتي
ممثل الجمعية  :اآلنسة جوزفين انطوان زغيب
جمعية مون ليبان Mon Liban
ممثل الجمعية :د .الياس سليم مخول

583

جمعية نبع المحبة
ممثل الجمعية:السيدة جوسلين ايليا شربل

576
577
578
579
580
581
582

/37أد

2006/2/4

اجتماعي – ثقافي

الشويفات – طريق صيدا -ملك القاضي – قضاء
عاليه

/43أد

2006/2/13

اجتماعي

/53أد

2006/2/21

اجتماعي

/44أد

2006/2/13

ثقافي  -بيئي

عجلتون -شارع الجميل -ملك عادل جميل ابي
شاكر – قضاء كسروان
الورهانية -دار البلدة – ملك الجمعية – قضاء
الشوف
جونيه -اوتوستراد جونيه -بناية المدبر -الطابق
الرابع – قضاء كسروان

/50أد

2006/2/18

اجتماعي

/47أد

2006/2/16

اجتماعي

/1أد

2006/1/3

اجتماعي

/2أد

2006/1/3

اجتماعي

حارة حريك -شارع جامع االمام الرضا – بناية
الخليل -ملك علي الحسيني – الطابق الثالث
برج حمود -شارع كمب مرعش – ملك
باصمجيان – قضاء المتن
كفرذبيان -الطريق العام – سنتر مهنا – قضاء
كسروان
بكفيا – الدوار – الطريق العام – ملك صقر –
قضاء المتن

/24اد

2006/1/25

اجتماعي
(خاصة المرأة)

ذوق مصبح -صالون كنيسة سيدة الوردية-
قضاء كسروان
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

اسم الجمعية/المؤسسة

رقم العلم والخبر

تاريخه

الرقم
584

الجمعية اللبنانية لالبحاث الجوفية
ممثل الجمعية:
تعديل رقم/39اد تاريخ2005/2/28

/132أد

2005/2/28

585

الجمعية الوطنية المراض الثدي(ممثل
الجمعية:د 0ليلى توفيق طبشوري)
المؤسسة اللبنانية للتنمية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيدة كوليت غسان الحايك
رابطة الجالية الفنزويلية في لبنان
ممثل الجمعية:السيد ليون سورين سيوفي

588

مؤسسة مار مخايل االجتماعية
ممثل الجمعية:السيدة ماري حنا الشمالي
جمعية مغامرة المحبة
ممثل الجمعية:كميل ادمون غصن
الرابطة الخيرية لسيدات الروضة
تعديل رقم /67اد تاريخ 2006/2/27
المؤسسة االجتماعية -لبنان الكفاءات
ممثل الجمعية:د 0شادي ابراهيم فقيه
الجمعية اللبنانية للوقاية من مخاطر االرهاق
ممثل الجمعية :السيد زياد مخايل عقل
خدمة كأس الماء البارد
ممثل الجمعية:السيد وسام نبيه حداد
جمعية نور الشروق
ممثل الجمعية:السيد وليد ادوار الخوري

586
587

589
590
591
592
593
594

العنوان

نوع النشاط

المكلس ـ الشارع العام ـ ملك بارودي ـ قضاء
المتن

/182اد

2001/9/1

صحي

بعبدا -القصر الجمهوري

/64اد

1997/6/6

اجتماعي

/63اد

2006/2/22

اجتماعي -ثقافي

/60اد

2006/2/23

/22اد

2003/1/21

اجتماعي
(ايتام ومسنين)
اجتماعي

/317اد

1971/6/22

اجتماعي

/68اد

2006/2/28

اجتماعي

/65اد

2006/2/24

صحي

/23اد

2006/1/24

اجتماعي

/64اد

2004/7/14

اجتماعي -صحي

سن الفيل -شارع اوتوستراد المتن -ميرنا
شالوحي -قضاء المتن
جونية -شارع فؤاد شهاب -سنتر فنزويال -ملك
جوزيف شليطه زغيب -الطابق االول –قضاء
كسروان
سهيلة -العقار رقم  -339ملك وقف البطريركية
المارونية -قضاء كسروان
عجلتون -الطريق العام -ملك زخيا جورج مراد-
قضاء كسروان
سد البوشرية -محلة الروضة -شارع السيدة -ملك
فارس فارس -قضاء المتن
الغبيري -الطيونة -بناية واحة الصنوبر -قضاء
بعبدا
الحازمية -شارع مار روكز -بناية عقل -الطابق
الثاني -قضاء بعبدا
البوشرية -شارع ماغي الحاج -مار مارون-
الطابق االرضي -قضاء المتن
النقاش -عمارة جرماني -ملك وليد خوري -قضاء
المتن
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
595
596
597
598
599

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية المرأة السريانية
ممثل الجمعية:االنسة ارالت يعقوب خوري
جمعية اصدقاء البيئة الخضراء
ممثل الجمعية:السيد هادي ديب بو علي
الذاكرة
ممثل الجمعية:السيدة راغدة احمد فرحات
المؤسسة االسالمية للتربية والتعليم -االوزاعي
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /337اد تاريخ 2005/12/10
المركز الدولي لالبحاث والدراسات التربوية
والعلمية C.I.R.E.E.S.
ممثل الجمعية:السيد محمد تيسير حسن الخطيب

600

المجلس العالمي للغة العربية
ممثل الجمعية:الشيخ عبد القادر محمد علي

601

هيئة الثقافة السريانية
ممثل الجمعية:السيد طوني يوسف يزبك
منارة مولتي ميديا  3أم
ممثل الجمعية:السيد حسام جواد صباح
منظمة الرقص العالمي -فرع لبنان
ممثل الجمعية:السيد بطرس موريس ديب

604

الجمعية اللبنانية لمنتجي الفطر
ممثل الجمعية:السيد حسن عبد الوهاب كاشاي

602
603

العنوان
الدكوانة -شارع مار روكز -ملك جوزيف ابي
عبود -قضاء المتن
الباروك -طريق الجسر -ملك سليم حسين محمو
قضاء الشوف
الحدث -الشارع الرئيسي -ملك السيدة نجات اميل
الحاج -قضاء بعبدا

رقم العلم والخبر
/34اد

تاريخه
2006/2/2

نوع النشاط
اجتماعي

/32اد

2006/2/2

بيئي

/17اد

2006/1/23

اجتماعي -ثقافي

/98اد

1994/2/17

تربوي -تعليمي

قرار رقم
/326اد
(فرع لجمعية
اجنبية)
قرار
رقم/370اد
(جمعية اجنبية)
/64اد

2005/12/7

تربوي -علمي

حارة حريك -الطريق العام -قرب منزل السيد
محمد حسين فضل هللا -بناية الحارة -الطابق
الثالث -قضاء بعبدا

2005/12/30

تربوي

بئر حسن -جانب السفارة الكويتية -ملك مختار
ديره -قضاء بعبدا

2006/2/24

ثقافي  -تربوي

/74اد

2006/3/6

ثقافي -فني

قرار رقم
/73اد
(فرع لجمعية
اجنبية)
/71اد

2006/3/6

ثقافي -فني

المنصورية -ملك انطوان خليل -الطابق االول-
قضاء المتن
برج البراجنة -العقار  – 1723ملك سهام علي
ناصر -قضاء بعبدا
البوشرية -اوتوستراد الجديدة -ملك بطرس ديب-
قضاء المتن

2006/3/6

اقتصادي

برج البراجنة -شارع حاطوم -بناية منصور-
الطابق السابع -قضاء بعبدا
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
605
606
607
608
609
610
611
612
613

اسم الجمعية/المؤسسة
الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون
ممثل الجمعية:د 0جورج خليل سعد
لجنة مهرجانات االرز
ممثل الجمعية:النائب ايلي كرم كيروز
مؤسسة ميالد عطيه جبور الخيرية
ممثل الجمعية:االستاذ نظير ابراهيم الخليل
المنتدى االنمائي لجرد عاليه والجوار
ممثل الجمعية :السيد فؤاد جرجي الهبر
ابناء النور
ممثل الجمعية:السيد شادي نصر هللا فياض
جمعية جذور -مؤسسة سيمون بولس
ممثل الجمعية:السيدة اليسار سيمون بولس
جمعية جان وشارلوت صراف فونديشن
ممثل الجمعية:السيد روجه كريم تابت
تجمع ابناء عجلتون
ممثل الجمعية:السيد كارلوس جان غصن
حزب غرين هنترز
ممثل الجمعية:السيد نزيه جوزف ابي سمعان

رقم العلم والخبر
/76اد

تاريخه
2006/3/8

نوع النشاط
البحث القانوني

العنوان
سبناي -تلة فكتوريا -بناية برباري -قضاء بعبدا

/81اد

2006/3/9

سياحي

/80اد

2006/3/9

اجتماعي

/138اد

20
2006/4/
2006/4/22

اجتماعي
اجتماعي

/135اد

2006/4/20

اجتماعي

/130اد

2006/4/19

اجتماعي

/129اد

2006/4/18

اجتماعي

/128اد

2006/4/15

بيئي

ذوق مصبح -شارع يسوع الملك -ملك النائب
ستريدا جعجع -قضاء كسروان
البوشرية -مستديرة مار تقال -سنتر عبد المسيح-
بلوك ب -مكتب المحامي نظير الخليل الطابق
الثالث -قضاء المتن
صوفر -طريق الشام -بناية ناجي ابي المنى-
الطابق االرضي -قضاء عاليه
كفرحباب -غزير -كنيسة سيدة السالم -قضاء
كسروان
زوق مصبح -ادونيس -بناية معوض -الطابق
االول -قضاء كسروان
عمارة شلهوب -منطقة نهر الموت -ملك صراف-
قضاء المتن
عجلتون – العقار رقم -1194شارع مار شليطا-
ملك جان اسكندر -رزق وشركاه -قضاء كسروان
سن الفيل -بناية انترانيك كزانجيان -ملك د 0رامح
الشاعر -قضاء المتن

/141اد
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
614
615
616
617
618
619
620
621
622

اسم الجمعية/المؤسسة
الجمعية اللبنانية لتراخيص االمتياز
ممثل الجمعية:السيد نبيل محمد مختار الالذقي
االتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة-
لبنان(اوسيب لبنان)
ممثل الجمعية:الخوري اسكندر نعمه الهاشم
حزب السالم اللبناني
ممثل الجمعية:السيد روجيه اده
الجمعية النسائية للتنمية في غابة بولونيا ووطى
المروج
ممثل الجمعية:السيدة سلوى ميشال دياب
جمعية الكتاب والعتره
ممثل الجمعية:الشيخ عون هللا عقيل حيدر
جمعية التجارة العادلة
ممثل الجمعية:السيد فيليب موريس عضيمي
جمعية العمل البلدي
ممثل الجمعية:السيد امين محمد شري
حزب التيار الوطني الحر
ممثل الجمعية:د 0بيار جرجس رفول
مركز االدماج بالتأهيل والنشاط
ممثل الجمعية:السيد داني بادرو بو نادر

العنوان
بقنايا –الطريق العام -بناية ابو جودة -شركة
ريكتانكل جون -ملك شارل عربيد -قضاء المتن
انطلياس -شارع بطركية االرمن الكاثوليك -بناية
الرهبنة االنطونية -الطابق الثالث -قضاء المتن

رقم العلم والخبر
/126اد

تاريخه
2006/4/13

نوع النشاط
اقتصادي

/122اد

2006/4/12

ثقافي -اعالمي
(تعزيز االعالم)

/121اد

2006/4/12

/84اد

2006/3/12

سياسي
(نشر ثقافة السالم)
اجتماعي

جبيل-حي الحارة -بناية لسان الحال -ملك روجيه
اده -الطابق الرابع
وطى المروج -الشارع الرئيسي -ملك المحامي
سمير الزغريني -قضاء المتن

/91اد

2006/3/15

ديني -اجتماعي

/98اد

2006/3/17

/146اد

2006/4/25

انمائي
(انماء الريف اللبناني)
اجتماعي

/163اد

2006/5/2

سياسي

/161اد

2006/5/2

اجتماعي
(تأهيل الشباب)

العمروسية -شارع الحسينية -ملك الشيخ منير
ملحم -قضاء عاليه
الحازمية -بناية الحوراني -الطابق الثاني -قضاء
بعبدا
حارة حريك -شارع دكاش -ملك محمد شري-
الطابق االول
الجديدة -منطقة البوشرية العقارية -ملك تريز
ادمون حكيم زوجة جوزيف كورلكيانوبدوان
اوهانس كورلكيان -قضاء المتن
انطلياس -طريق عام انطلياس بكفيا -بناية انطوان
كرم -قضاء المتن
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

رقم العلم والخبر
/160اد

تاريخه
2006/5/2

نوع النشاط
اجتماعي
(ايتام ومسنين)

العنوان
سد البوشرية -السبتية -شارع الفردوس -مطرانية
السريان االرثوذكس -قضاء المتن

الرقم
623

/151اد

2006/4/28

/155اد

2006/4/29

اجتماعي
(ترسيخ مفاهيم الديمقراطية)
قانوني
(تحرير عقود االيجارات)

626

جمعية العلم والثقافة واالرشاد التربوي
ممثل الجمعية:د0خليل ابراهيم ضحوي

/156اد

2006/4/29

اجتماعي -تربوي
(اقامة مؤسسات تربوية)

627

حزب االتحاد الجمهوري
ممثل الجمعية:السيد االن مسعود رنو
رابطة آل حالوي ,بستاني ,ينطاني ,حكيم
ممثل الجمعية:السيد جوهاد عباس حالوي
جمعية أخوة رسولة الرحمة االلهية
ممثل الجمعية :السيد شارل الشهير ب( جورج
انطوان عساف)
حزب االتحاد السرياني في لبنان
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /106اد تاريخ 2006/3/28
تعديل رقم  329تاريخ 2008/3/12
الجمعية الثقافية لالنتاج السينمائي
ممثل الجمعية:االنسة زينه الياس صفير

/148أد

2006/4/26

سياسي

/173أد

2006/5/5

اجتماعي

النقاش -المنطقة الخضراء -بناية طعمة -ملك
جوزف انيس معلوف -قضاء المتن
جونية -شارع فؤاد شهاب -سنتر فنزويال -ملك
جوزيف شليطه زغيب -الطابق االول -قضاء
كسروان
حارة حريك -مقابل البنك اللبناني الفرنسي -بناية
طعمة -ملك علي عبيد -الطابق االرضي -قضاء
بعبدا
الكسليك ,شارع الكسليك ,بناية فاخوري ,الطابق
الخامس  ,قضاء كسروان
الباروك ,حي آل حالوي ,بملكها ,قضاء الشوف

/164أد

2006/5/3

اجتماعي  -ديني

سن الفيل  ,جسر الباشا ,شارع الكاردينال الصايغ,
بناية قازان ,قضاء المتن

/196اد

1970/3/5ذ

اجتماعي

سد البوشرية -شارع شركة الكهرباء -ملك
فضول -قضاء المتن

/186اد

2006/5/13

ثقافي -فني

فرن الشباك -شارع سليم خوري -ملك روز
عقيقي -قضاء بعبدا

624
625

628
629
630

631

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية السيدة العذراء الخيرية لاليتام والمسنين
ممثل الجمعية:االب الياس يعقوب عكاري
تعديل رقم  1724تاريخ 2008/11/21
نحو المواطنية
ممثل الجمعية:االنسة سحر اديب فرنجيه
تجمع مالكي االبنية المؤجرة في لبنان
ممثل الجمعية:السيد جوزيف شليطه زغيب
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية آل صفوان الخيرية االجتماعية والثقافية
ممثل الجمعية:السيد علي حسين صفوان

رقم العلم والخبر
/176اد

تاريخه
2006/5/8

نوع النشاط
اجتماعي-صحي

العنوان
الشياح-شارع علي حيدر-ملك سميرة محمد
صفوان -قضاء بعبدا

الرقم
632
633

هيئة تفعيل المجتمع المدني
ممثل الجمعية:د 0احالم عبد اللطيف بيضون
مؤسسات خيرية عالمة االجتماعية
ممثل الجمعية:االستاذ سعيد محمد عالمه
فن الحياة
ممثل الجمعية:السيد باسل امين مالعب
لعازر -هللا يساعد
ممثل الجمعية:السيد الياس سركيس دحدح

/178اد

2006/5/8

اجتماعي

/177اد

2006/5/8

اجتماعي -صحي

بئر حسن -مبنى البون مارشيه -مكتب احالم
بيضون -الطابق الرابع -قضاء بعبدا
الغبيري -الشارع العام -جسر المطار -قضاء بعبدا

/184اد

2006/5/12

اجتماعي -سلوكي

/183اد

2006/5/12

اجتماعي

637

المستقلون
ممثل الجمعية:السيدة احالم كمال الخازن
جمعية خريجي مدارس المصطفى (ص)
ممثل الجمعية:السيد خضر صالح سليمان
الموسوي
منارة الشرق
ممثل الجمعية:االنسة تريز منوال الياس القسيس
جمعية لبنان االنسانية
ممثل الجمعية:السيد وسام علي القتات
الحركة المشرقية
ممثل الجمعية:السيد كريم فارس توما

/190اد

2006/5/15

اجتماعي

/189اد

2006/5/15

اجتماعي -ثقافي

/188اد

2006/5/15

اجتماعي

/187اد

2006/5/15

اجتماعي

/195اد

2006/5/17

سياسي

634
635
636

638
639
640
641

الحدث -شارع حارة البطم -ملك جورج لبس عيد-
قضاء بعبدا
سد البوشرية -الدورة -شارع امانوس -ملك أغوب
كيكيان -مقابل المختار بغدصار ديمرجيان -قضاء
المتن
بسكنتا -حي الميدان -ملك وديع الحاج -قضاء
المتن
حارة حريك -خلف محمصة الحلباوي -قضاء
بعبداحارة حريك -خلف محمصة الحلباوي -قضاء
بعبدا
الضبية -الشارع الرئيسي -ملك القسيس -قضاء
المتن
برج البراجنة -طريق المطار -ملك احمد االتات-
قضاء بعبدا
الدكوانة -حي السالف -بناية حسين عباس -ملك
كريم توما -قضاء المتن
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الرقم
642

643

644
645
646
647
648
649
650
651
652
653

اسم الجمعية/المؤسسة
جماعة مريم ومرتا
ممثل الجمعية:
تعديل رقم/196اد تاريخ 2006/5/17
تعديل رقم /517اد تاريخ 2006/11/18
الملتقى الثقافي للحوار اللبناني  -العالمي
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم/194اد تاريخ 2006/5/17
الحركة االجتماعية اللبنانية
ممثل الجمعية :
تعديل رقم /170أد تاريخ 2006/5/4
التيار االخضر
ممثل الجمعية :أ .سعيد محمد عالمة
جمعية منتدى الفكر اللبناني
ممثل الجمعية :السيد علي عبدهللا كريم
الجمعية اللبنانية لالمل واالنماء
ممثل الجمعية :د .جميل سليمان سعاده
اجيال لها رسالة
ممثل الجمعية :السيد جهاد ملحم نصر
جمعية الغد الثقافية االجتماعية
ممثل الجمعية :السيد فؤاد موسى لحسين
مؤسسة مهارات
ممثل الجمعية :السيد زياد سليم بارود
رابطة قدامى جامعة الشرق االوسط
ممثل الجمعية :السيد ادكار زوزو زوين
تجمع رجال االعمال اللبناني الفنزويلي
ممثل الجمعية :السيد منير ميشال ضاهر
جمعية رؤية وتنمية

تاريخه
رقم العلم والخبر
1999/11/21
/152اد

/22اد

1995/2/8

العنوان
صربا -قضاء كسروان

نوع النشاط
اجتماعي
(االهتمام بالمرأة والطفل)

بالط -شارع ساحل بيبلوس -ملك البروفسور
جرجي انطونيوس طربيه -قضاء جبيل

/102أد

1970/11/24

اجتماعي

سن الفيل ,سنتر ابو عبود ,ملك جون مفرج,
الطابق الثالث ,قضاء المتن

/199اد

2006/5/18

اجتماعي ـ تنموي

الغبيري ـ جسر المطار ـ ملك عالمة ـ قضاء بعبدا

/200اد

2006/5/18

اجتماعي ـ ثقافي

/202اد

2006/5/19

ثقافي ـ صحي

/207اد

2006/5/19

اجتماعي ـ تنموي

/209اد

2006/5/19

اجتماعي ـ ثقافي

/226اد

2006/5/25

ثقافي

/225اد

2006/5/25

اجتماعي ـ ثقافي

/224اد

2006/5/25

اجتماعي ـ تجاري

/223اد

2006/5/25

اجتماعي ـ صحي

حارة حريك ـ شارع العريض ـ بناية صولي ـ
الطابق الثاني ـ قضاء بعبدا
الدكوانة ـ العقار  1488ـت ملك السيد جميل
سليمان سعاده ـ قضاء المتن
الدامور ـ شارع الحكمة ـ ملك فياض ابو فياض ـ
قضاء الشوف
برج البراجنة ـ بناية زين الدين ت ملك احمد
داوود العلي ـ الطابق الثالث ـ قضاء بعبدا
انطلياس ـ ملك السيد انطوانبو شاهين ـ قضاء
المتن
سد البوشرية ـ منطقة السبتية ـ ضمن احد مباني
جامعة الشرق االوسط ـ قضاء المتن
الحازمية ـ طريق الشام ـ شارع سعيد فريحه ـ
بناية معمل بيبسي كوال ـ قضاء بعبدا
طبرجا ـ طريق طرابلس القديم ـ ملك كميل
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654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668

ممثل الجمعية :د .روك كميل عويضه
الجمعية اللبنانية لتطوير تعليم قيادة السيارات
ممثل الجمعية :السيد بسام رامز داغر
منتدى عيناب االجتماعي
ممثل الجمعية :السيد فراس وديع الشعار
المنتدى الصيدلي
ممثل الجمعية :د .محمد علي حجازي
الجماعة المسكونية من كل الكنائس
ممثل الجمعية :السيد وليد جميل مرهج
عطاءات
ممثل الجمعية :السيد معضاد حسن ابو علي
ارض االرز
ممثل الجمعية :السيد نعمة هللا انطوان دميان
الجمعية اللبنانية لحاملي الفتحات االصطناعية
ممثل الجمعية :أ .عبدو الخوري لويس ابي رعد
مبادرات لالنماء
ممثل الجمعية :النائب د .فريد الياس الخازن
هوريزون
ممثل الجمعية :االستاذ هاكوب هوسب الدايان
جمعية المزارعين
ممثل الجمعية :السيد انطوان جبران الحويك
هيئة رعاية الطفل المعاق واليتيم اللبناني
ممثل الجمعية :االنسة اكرام علي قدور
جمعية المالك للكفيف اللبناني
ممثل الجمعية :السيدة ناهد احمد عربيه
جمعية العطابا الحرفية
ممثل الجمعية :الشيخ جمال جميل بشاشه
سواعدنا التنمية
ممثل الجمعية :السيد مروان حسين اليمن
مركز الوساطة والتحكيم

/222اد

2006/5/24

تنموي

/221اد

2006/5/23

اجتماعي ـ ثقافي

/213اد

2006/5/22

ثقافي

/281اد

2006/6/16

اجتماعي ـ ديني

/279اد

2006/6/16

ثقافي ـ بيئي

/276اد

2006/6/15

ثقافي ـ بيئي

/274اد

2006/6/15

اجتماعي ـ طبي

/287اد

2006/6/17

اجتماعي ـ تنموي

/286اد

2006/6/17

اجتماعي ـ صحي

/283اد

2006/6/17

اجتماعي ـ تنموي

/282اد

2006/6/17

/236اد

2006/6/1

/255اد

2006/6/9

اجتماعي
(تهتم بالمعاقين)
اجتماعي
(تهتم بالمعاقين)
اجتماعي ـ حرفي

/252اد

2006/6/8

اجتماعي ـ ثقافي

/250اد

2006/6/8

اجتماعي

عويضه ـ الطابق االول ـ قضاء كسروان
المرداشة ـ طريق وادي شحرور ـ مبنى داغر ـ
قضاء بعبدا
عيناب ـ الساحة العامة ـ ملك شفيق حمود الشعار
ـ الطابق االول ـ قضاء عاليه
الشياح ـ شارع لمع لمع ـ ملك يوسف زغيب ـ
قضاء بعبدا
المنصورية ـ المنتزه ـ دير سيدة البسمة ـ ملك
االب منصور لبكي ـ قضاء المتن
المكلس ـ برج صليبي ـ الطابق السابع ـ قضاء
المتن
النقاش ـ ملك شربل عيد حبيب ـ قضاء المتن
البوار ـ الشارع العام ـ مبنى مؤسسة فوتو عبدو ـ
العقار رقم /924البوار ـ قضاء كسروان
النقاش ـ ملك النائب الدكتور فريد الخازن ـ قضاء
المتن
برج حمود ـ شارع عساف خوري ـ ملك الجمعية
االرمنية للثقافة والتعليم ـ قضاء المتن
برج حمود ـ البحر ـ بناية مطر ـ ملك غابي
سمعان ـ قضاء المتن
الشويفات ـ جانب محطة دسوقي ـ مشروع فؤاد
زعيتر ـ الطابق االول ـ قضاء عاليه
المشرفية ـ بناية طالب وشاهين ـ الطابق الثامن ـ
قضاء بعبدا
برجا ـ شارع بيادر حريز ـ طريق المرج ـ ملك
فاطمة يحي ـ قضاء الشوف
بعورته ـ مجمع القرية السكني ـ بلوك  Fـ ملك
عبد الرحمن العمري ـ قضاء عاليه
الحازمية ـ شارع القصر البلدي ـ ملك ايلي

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

الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

669
670

ممثل الجمعية :السيد ايلي طانيوس الصايغ
تعديل رقم  1306تاريخ 2008/11/15
جمعية المركز الدولي لقضايا االسالم والعولمة
)(I.C.I.I.G
ممثل الجمعية :السيد ناجي علي شعيتو
الحزب الديمقراطي المسيحي
ممثل الجمعية :السيد شارل ادوار سركيس

671

جمعية نساء من اجل القدس
ممثل الجمعية :د .حنان محمود المصري
جمعية رياض المنى
ممثل الجمعية :السيد جمال قاسم سيف الدين
النادي اللبناني للدراجات والسياحة
ممثل الجمعية :السيد جورج جوزيف السكاف
المؤسسة البنانية للتأهيل والتطوير
ممثل الجمعية :د .برهان الدين حسان الخطيب

675

جمعية الصداقة اللبنانية البالروسية
ممثل الجمعية :السيد مسلم محمد شعيتو
جمعية كلب الراعي االلماني في لبنان
ممثل الجمعية :د .مصطفى عفيف البطل
المنتدى االجتماعي االنمائي في الغبيري
ممثل الجمعية :االنسة فاطمة عباس الكزما
جمعية بره جيك الخيرية االرمنية
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /265اد تاريخ 2006/6/12

679

رابطة خريجي معهد العلوم التمريضية
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /285اد تاريخ 20006/6/17

672
673
674

676
677
678

(قانوني)

الصائغ ـ قضاء بعبدا

/248اد

2006/6/8

اجتماعي ـ ديني

/268اد

2006/6/13

اجتماعي

/267اد

2006/6/13

ثقافي

بئر حسن ـ اوتوستراد المطار ـ قرب مدينة
مالهي ) (Fantasy Worldـ بناية الورود ـ
 Block Aـ الطابق االول ـ قضاء بعبدا
بقنايا ـ دير الصليب ـ ريزيدانس بقنايا ـ بلوك  Aـ
الطابق الثاني ـ ملك وليد جوزف سعاده ـ قضاء
المتن
حارة حريك ـ خلف البنك الفرنسي ـ قضاء بعبدا

/256اد

2006/6/10

اجتماعي ـ صحي

/272اد

2006/6/14

اجتماعي ـ رياضي

/269اد

2006/6/14

تنموي

/244اد

2006/6/6

اجتماعي ـ صحي

/261اد

2006/6/12

اهتمام بالحيوان

/257اد

2006/6/10

اجتماعي ـ تنموي

/119اد

1993/4/28

اجتماعي ـ صحي

برجا ـ شارع المعبور ـ ملك احمد خليل شبو ـ
قضاء الشوف
صربا ـ شارع مار الياس ـ يناية مفيد خوري ـ
الطابق الرابع ـ قضاء كسروان
بئر حسن ـ منطقة الشياح ـ مبنى البون مارشيه ـ
مكتب برهان الدين الخطيب ـ الطابق الثاني ـ
قضاء بعبدا
الحدث ـ شارع االمركان ـ ملك حطيط ـ قضاء
بعبدا
برج حمود ـ شارع الغيالن ـ ملك فيكتور ابو عبد
هللا ـ قضاء المتن
الغبيري ـ شارع سوق الشياح المركزي ـ ملك
فرحات ـ الطابق الرابع ـ قضاء بعبدا
برج حمود ـ قضاء المتن

/138اد

1986/6/18

اجتماعي ـ ثقافي
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680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693

جمعية النهضة الخيرية االسالمية
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /234اد تاريخ 2006/5/31
رابطة االنماء والتكافؤ االجتماعي
ممثل الجمعية :السيد نزار محي الدين وكاوي
شركاء للتنمية المستدامة
ممثل الجمعية :السيد شربل جوزاف رزق
شركاء ضد األلم
ممثل الجمعية :السيدة ليليان جورج رزق
المنتدى االشتراكي
ممثل الجمعية :سليمان نعيم فقيه
رابطة قدامى ثانوية مار انطونيوس
ممثل الجمعية :السيد ريشار ميالد شمعون
جمعية سيدات البشارة ـ بطشيه
ممثل الجمعية :السيدة ماري كلير البير سرور
التجمع الوطني لدعم خيار المقاومة
ممثل الجمعية :د .يحي محمد تامر غدار
جمعية النور للتربية والتعليم الخيرية
ممثل الجمعية :االستاذ هيثم وهيب امهز
تعديل رقم  1563تاريخ 2008/11/8
اركيو أكت
ممثل الجمعية :السيد شربل انطوان معربس
ايمان وافعال
ممثل الجمعية :السيدة ميرنا زخيا كالب
ابناء الوطن االجتماعية
ممثل الجمعية :االستاذ وليد نعيم الزين
ملتقى صاحبات االعمال والمهن
ممثل الجمعية :السيدة تاراز يوسف نعيم
المركز المسيحي االعالم والنشرCCIP

/6اد

1981/1/22

اجتماعي ـ ثقافي

جبيل ـ قضاء جبيل

/37اد

2004/3/24

اجتماعي

/328اد

2006/7/1

ثقافي ـ تنموي

/321اد

2006/6/30

اجتماعي

بعورته -شارع الفلل -مجمع القرية السكني -ملك
خليل حالوي -قضاء عاليه
الحازمية ـ شارع مار تقال ـ بناية مرهج ـ الطابق
الثاني ـ قضاء بعبدا
الشياح ـ شارع غنوم ـ بناية نعمة ـ قضاء بعبدا

/318اد

2006/6/28

اجتماعي ـ ثقافي

/319اد

2006/6/28

اجتماعي ـ تربوي

حارة حريك ـ شارع عبد النور ـ بناية البتول ـ
قضاء بعبدا
حمانا ـ مبنى ثانوية مار انطونويس ـ قضاء بعبدا

/295اد

2006/6/20

اجتماعي

بطشيه ـ ملك كنيسة البشارة ـ قضاء بعبدا

/330اد

2006/7/3

ثقافي

/363اد

2006/7/25

تربوي

الشياح ـ شارع البريد ـ رقم العقار  863ـ بناية
االجنحة الخمسة ـ الطابق الرابع ـ قضاء عبدا
برج البراجنة ـ شارع عثمان ـ ملك حاطوم ـ
قضاء بعبدا

/355اد

2006/7/10

ثقافي

بعبدا ـ شارع شاهين ـ ملك ميشلين ميشال تابت

/353اد

2006/7/8

اجتماعي

/383اد

2006/8/23

اجتماعي ـ ثقافي

/379اد

2006/8/22

اجتماعي ـ ثقافي

/386اد

2006/8/26

ثقافي ـ تنموي

نيو جديدة ـ شارع نيو جديدة ـ ملك مارون صقر ـ
قضاء المتن
الجديدة ـ ملك جورج طانيوس حليس ـ قضاء
المتن
سن الفيل ـ حرج ثابت ـ ملك جورج شمعون ـ
قضاء المتن
بيت مري ـ البستان ـ ملك انطونيو واكيم ت
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694
695
696
697
698
699
700

701
702
703
704
705

ممثل الجمعية :السيد ماريو جوزف واكيم
المكتب المركزي للتنسيق الوطني
ممثل الجمعية :السيد نجيب سليم زوين
جمعية التفوق في الدولة والحكم
ممثل الجمعية :السيدة ندى عصام عبد الساتر
رابطة كروس رود
ممثل الجمعية :السيد ابراهيم يوسف البيطار
مركز المتين الثقافي االجتماعي
ممثل الجمعية:السيد بتريك نهاد بو غصن سالمه
الرابطة القبطية في لبنان
ممثل الجمعية :السيد ادمون مكرم بولس بطرس
لبنان الموحد United Lebanon
Foundation
ممثل الجمعية :أ .جوزف سبعلي
آجام ـ جمعية عدل ورحمة
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /342اد تاريخ 2006/7/6
تعديل رقم  1174تاريخ 2008/9/29
ال  .دي  .اس  .اسوسيشن لبنان
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /301اد تاريخ 2006/6/22
جمعية ركائز الغد الثقافية الخيرية
ممثل الجمعية :السيد نعمة هللا حنا الراعي
شباب الرجاء
ممثل الجمعية :لخاوري توفيق ميشال بو هدير
الجمعية البيئية في فغال
ممثل الجمعية :المختار يوسف وديع خير هللا
الفغالي
مؤسسة األب ميشال الحايك

/312اد

2006/6/27

/294اد

2006/6/20

/313اد

2006/6/28

سياسي
(تنمية وطنية)
سياسي
(تنمية وطنية)
اجتماعي
(تهتم بالمعوقين)

/323اد

2006/6/30

اجتماعي ـ ثقافي

/374اد

2006/8/21

اجتماعي ـ ثقافي

/369اد

2006/8/1

اجتماعي ـ تنموي

/5اد

1998/8/14

اجتماعي ـ قانوني
(المساجين وعائالتهم)

/456اد

1993/11/23

قضاء المتن
سن الفيل ـ شارع السيدة ـ ملك زوين ـ الطابق
الثالث ـ قضاء المتن
جل الديب ـ اوتوستراد جل الديب ـ بناية JRـ
ملك شهيد ابو سمرا ـ قضاء المتن
انطلياس ـ النقاش ـ مشروع فال نقاش ـ عقار رقم
 1928ـ بناية شربل عبد السيح ـ ملك فادي
وجهاد سعيد ت الطابق السفلي ـ قضاء المتن
المتين ـ قضاء المتن
سن الفيل ـ جسر الباشا ـ الكنيسة القبطية
االثودكسية ـ قضاء المتن
بلدة مزرعة يشوع ـ طريق انطلياس ـ بكفيا ـ بناية
الصنوبرة ـ الطابق الثالث ـ قضاء المتن ـ محافظة
جبل لبنان
انطلياس ـ قضاء المتن

الجديدة ـ شارع نيو جديدة ـ بناية سبايس  2ـ
الطابق االول ـ قضاء المتن

/322اد

2006/6/30

اجتماعي ـ ثقافي

/320اد

2006/6/29

اجتماعي

/334اد

2006/7/4

بيئي

عمشيت ـ ملك نعمة هللا حنا الراعي ـ العقار رقم
/3869عمشيت ـ القسم  15ـ قضاء جبيل
جبيل ـ شارع السوق الرئيسي ـ سنتر بعيني ـ ملك
بسام البعيني ـ الطابق الثاني
فغال ـ صالون مار ميخائيل ـ قضاء جبيل

/351اد

2006/7/8

ثقافي

بجه ـ ملك الدكتور ناجي الحايك ـ قضاء جبيل
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706
707
708
709
710
711
712
713

ممثل الجمعية :أ .الياس البر سعاده
رابطة قدامى معهد عينطورة
ممثل الجمعية:أ .نضال بولس خليل
خريجي اللويزة
ممثل الجمعية :أ .ايلي طانيوس الصائغ
الشبكة الوطنية اللبنانية
ممثل الجمعية :السيد انطون جورج ضو
الجمعية اللبنانية لمجتمع مدني فعال
ممثل الجمعية :أ .جان ماري انطون شارل
أن  .ف  .دي ( .ال للمخدرات)
ممثل الجمعية :كارو ديكران مارقوسيان
جمعية التفاهم والتوجيه االجتماعي
ممثل الجمعية :السيد قاسم محمد الشحاده ابرهيم
مركز المعلومات للثقافة االنسانية
ممثل الجمعية :السيدة رباب ماهر الحسني
انماء
ممثل الجمعية:

714

جمعية الملتقى الثقافي االجتماعي في لبنان
ممثل الجمعية :السيد سليم محمد اللحام
اجيال لها رسالة
ممثل الجمعية :السيد جهاد ملحم نصر
جمعية البلسم الخيرية لتنمية القدرات العلمية
والمهنية
ممثل الجمعية :هادي حافظ بو حاطوم حماده

717

جمعية محبة كرامة امل -لبنان
ممثل الجمعية:السيدة شانتال نبيل عقل

715
716

/315اد

2006/6/28

اجتماعي ـ ثقافي

عينطورة ـ معهد القديس يوسف ـ قضاء كسروان

/317اد

2006/6/28

اجتماعي ـ ثقافي

/289اد

2006/6/19

اجتماعي ـ ثقافي

/340اد

2006/7/4

اجتماعي

/345اد

2006/7/6

اجتماعي

/304اد

2006/6/24

اجتماعي ـ ثقافي

/302اد

2006/6/22

ثقافي ـ تربوي

/3اد
تعديل رقم
/316اد
/292اد

1989/2/27
بتاريخ
2006/6/28
2006/6/20

اجتماعي ـ تنموي

ذوق مصبح ـ ملك معهد سيدة اللويزة ـ قضاء
كسروان
جونية ـ صربا ـ سنتر فاريانس ـ الطابق الثاني ـ
قضاء كسروان
ذوق مصبح ـ ملك طوني مطر ت رقم العقار
 /161/القسم  /18/ـ قضاء كسروان
رحالن ـ عقار رقم  881ـ غدراس ـ ملك ديكران
مارقوسيان ـ قضاء كسروان
خلدة ـ القبة ـ قرب مجمع نائل السكني ـ قضاء
عاليه
الشويفات ـ مبنى بناية ماهر الحسني ـ طابق
ارضي ـ قضاء عاليه
الكحالة ـ قضاء عاليه

ثقافي ـ حرفي

/207اد

2006/5/19

اجتماعي

/343اد

2006/7/6

ثقافي ـ تربوي

/389اد

2006/8/29

اجتماعي
(االهتمام بالمسنين)

البرجين ـ حي الحومة ـ المتفرع من الشارع العام
ـ منزل االستاذ سليم محمد اللحام ـ قضاء الشوف
الدامور ـ شارع المحكمة ـ ملك فياض ابو فياض ـ
قضاء الشوف
بعقلين ـ الشارع العام ـ ملك حافظ حماده ـ قضاء
الشوف

فرن الشباك -شارع وديع نعيم -ملك جمعية
راهبات القديسة تيريزيا -قضاء بعبدا
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718

جمعية العلى الخيرية
ممثل الجمعية:االنسة آسيا علي المولى

/391اد

2006/8/29

اجتماعي

الشويفات -شارع البركات -ملك حسين الكركي-
قضاء عاليه

719

الجمعية االهليةالنماء الثقافة وحماية المستهلك
ممثل الجمعية:السيد جوزف لحود حبقة
اصدقاء
ممثل الجمعية:السيد فايز خضر كنيار

/393اد

2006/8/29

اجتماعي

2006/9/4

اجتماعي

الجديدة -شارع الكنائس -ملك الياس ادوار عون-
قضاء المتن
حارة حريك -شارع العاملية -بناية صعب -الطابق
الثاني -قضاء بعبدا

721

انا لبناني
ممثل الجمعية:السيدة جومانا ماري افلين روبير
عرب
المؤسسة اللبنانية للمكفوفين
ممثل الجمعية:
تعديل رقم 405تاريخ 2006/9/4
اللبنانية -امرأة  31ايار
ممثل الجمعية:السيدة كوليت جورج طنوس

/398اد

2006/8/31

اجتماعي

الحازمية -منطقة برازيليا -شارع رقم  -82بناية
زكور -الطابق الثاني -قضاء بعبدا

/146اد

1987/10/8

/409اد

2006/5/5

اجتماعي

724

جمعية نادر للخدمة االجتماعية المتخصصة
ممثل الجمعية:
تعديل رقم  1961تاريخ 2008/12/27
رابطة آل داغر الخيرية
ممثل الجمعية:السيد ايليا يوسف داغر
جمعية التواصل والمعرفة والتنمية "تمت"
ممثل الجمعية:د 0سميح نايف وهبه

/102اد

1998/9/8

اجتماعي

/425اد

2006/9/9

/438اد

2006/9/14

اجتماعي
(عائلي)
اجتماعي

720

722
723

725
726

عين الرمانة -شارع غنوم -خلف بنك بيروت-
سنتر حايك -بلوك  – cالطابق الثامن -قضاء
بعبدا
جونية -غادير -عوكر -شارع القديس فوقا -في
مبنى خويري -قضاء كسروان
الشياح -اوتوستراد السيد هادي نصر هللا -رقم
العقار /23القسم  22بلوك  - cملك عبد الحسن
علي سلمان -قضاء بعبدا
الدامور -شارع الزحيط -ملك يوسف جرجي
صالح -قضاء الشوف
عاليه -ملك د 0سميح نايف وهبه
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727

االطفال اوال (كيدس فيرست)
ممثل الجمعية:االب جريس شكيب كرباج

728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740

بيئات( ،بيئة ،انسان ،تنمية)
ممثل الجمعية:السيد نزيه نعيم شالال
جامعة آل الحايك في لبنان والمهجر
ممثل الجمعية:د 0جورج سليم الحايك
الجمعية الخيرية للعطاء
ممثل الجمعية:السيد جهاد محمد علي منيمنة
جمعية اهل
ممثل الجمعية:االستاذ رياض فارس يارد
الجمعية االنسانية لمساعدة المرضى
ممثل الجمعية:السيد سعيد محمد عالمه
المركز اللبناني لتعميم المعلومات
ممثل الجمعية:السيد امين جورج انطوان صابات
مجلس انماء ساحل بيبلوس
ممثل الجمعية:السيد انطونيوس يوسف صعب
جسر
ممثل الجمعية:السيد لواء جرجي شكور
هيئة بنت جبيل الخيرية الثقافية
ممثل الجمعية:السيد محمد حسين عبد المنعم بزي
جمعية هارموني الخيرية
ممثل الجمعية:السيد سيمون نخله ربيز
رابطة المعاهد الفنية العالية
ممثل الجمعية:االستاذ توفيق يوسف طاسو
جمعية تضامن لبنان وسويسرا(لبنان)
ممثل الجمعية:االنسة مارييت اميل البيروتي
جمعية التجارة االلكترونية في لبنان
ممثل الجمعية:السيد السيد فؤاد امين الحداد

اجتماعي
(االوالد المصابين بالسرطان)
تنمية وبيئة

الزلقا -شارع ريلكس -ملك المحامي بول نون-
قضاء المتن
سن الفيل -قرب البلدية -ملك ورثة الدكتور سليم
الحايك -قضاء المتن

/437اد

2006/9/14

/436اد

2006/9/14

/426اد

2006/9/11

اجتماعي

/434اد

2006/9/13

اجتماعي

/452اد

2006/9/22

اجتماعي

سن الفيل -مركز الدكتور سليم الحايك -قضاء
المتن
خلدة -شارع حي العرب -ارض خلدة -ملك علي
عسكر الشاهين -قضاء عاليه
كفرنبرخ -قضاء الشوف

/442اد

2006/9/16

اجتماعي

العبادية -ملك سمير ماضي -قضاء بعبدا

/450اد

2006/9/21

احصاء وتوثيق

/448اد

2006/9/20

اجتماعي

/454اد

2006/9/25

اجتماعي

/457اد

2006/9/27

اجتماعي

/458اد

2006/9/27

اجتماعي

/456اد

2006/9/27

تربوي -ثقافي

/474اد

2006/10/3

اجتماعي

/473اد

2006/10/3

اقتصادي  -تجاري

الشياح -سنتر بون مارشيه -الطابق الثاني -قضاء
بعبدا
بالط -متفرع من الشارع العام -ملك انطونيوس
صعب -قضاء جبيل
الكسليك -سنتر غانيمه -الطابق العاشر -قضاء
كسروان
حارة حريك -شارع مكرزل -بناية الصفاء -ملك
زلزلي -الطابق االول -قضاء بعبدا
انطلياس -شارع الغوارنة -بناية آرا -الطابق
العاشر -قضاء المتن
الدورة -بناية المركز الدولي للعلوم التقنية CAT
ملك ابراهيم انطوان الحداد -قضاء المتن
البوشرية -شارع مار يوحنا -ملك وقف رعية مار
يوحنا المعمدان -قضاء المتن
ادونيس -الشارع االصفر -بناية سالمه -الطابق
االرضي -قضاء كسروان
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741

الجمعية الخيرية لنشر التعليم المجاني والخاص
غير المجاني
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم /453اد تاريخ2006/5/25
مؤسسة التوجيه االجتماعي
ممثل الجمعية:السيد ايلي حليم الخراط
رابطة خريجي كلية العلوم ـ الفرع الثاني
ممثل الجمعية:السيد ايلي جرجي الياس
مركز التعلم المستمر
ممثل الجمعيية :االنسة نجوى عبد الهادي مزهر
الصوت العتيق
ممثل الجمعية:السيد جورج ريمون وهبه
جمعية قدرات
ممثل الجمعية:السيد امين جورج بشير
الرلبط االنمائية ألهالي الكرنتينا في الجناج ـ
السان سيمون
ممثل الجمعية:السيد فهد احمد الصالح
الواحة الثقافية
ممثل الجمعية:السيدة السي نعيم الشماس

749

ارض وانسان ـ الحركة االلسية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد فرنسوا عساف سمعان
الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات
ممثل الجمعية:د .منى ابراهيم ملحم االشقر
جمعية سيدات قبيع الخيرية
ممثل الجمعية:السيدة غادةعفيف زين الدين
مركز االبحاث االجتماعي لرعاية البدو والرحل
ممثل الجمعية:القس شوقي يوسف سليم بولس
مجموعة اليازا للسالمة العامة
ممثل الجمعية:السيد زياد مخايل عقل

742
743
744
745
746
747
748

750
751
752
753

/569اد

1965/11/23

تربوي

عاليه -شارع الزهور -ملك وجيه دليقان

/472اد

2006/10/3

اجتماعي

المنصورية ـ حي البالطة ـ قضاء المتن

/469اد

2006/10/2

اجتماعي ـ ثقافي

/465اد

2006/9/29

ثقافي ـ تربوي

الفنار ـ الجامعة اللبنانية ـ كلية العلوم ـ الفرع
الثاني ـ قضاء المتن
حارة الناعمة ـ ملك سعدى فرج ـ قضاء الشوف

/468اد

2006/10/2

ثقافي ـ فني

جبيل ـ ملك دير مار مارون عنايا

/188اد

2005/9/28

ثقافي

/503اد

2006/10/12

اجتماعي ـ صحي

جل الديب ـ سنتر جورج ـ بلوك  Aـ ملك السيد
حاتم حاتم ـ الطابق الثالث ـ قضاء المتن
الجناح ـ شارع السلطان ابراهيم ـ ملك السان
سيمون ـ بناية كنعان ـ قضاء بعبدا

/504اد

2006/10/12

اجتماعي ـ ثقافي

/512اد

2006/10/16

اجتماعي ـ صحي

/508اد

2006/10/16

ثقافي

/513اد

2006/10/17

اجتماعي

/492اد

2006/10/10

اجتماعي ـ ثقافي

/491اد

2006/10/9

اجتماعي

بيت مري ـ شارع مار جرجس العقار رقم 272
العائدة ملكيته الى الوقف الماروني ـ
قضاء المتن
ذوق مصبح ـ الشارع الرئيسي ـ ملك ريتا صابر ـ
قضاء كسروان
مار عبدا زكريت ـ مبنى دير مار عبدا للرهبانية
االنطونية المارونية ـ قضاء المتن
قبيع ـ الشارع العام ـ ملك بهجت زين الدين ـ
قضاء بعبدا
بعبدا ـ شارع بشارة الخوري ـ ملك سمير سعادة ـ
الطابق االرضي
الحازمية ـ شارع مار روكز ـ بناية عقل ـ الطابق
الثاني ـ قضاء بعبدا

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

الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

754

االتحاد الفلسفي العربي
ممثل الجمعية:د .ادونيس روفايل العكره
ال فساد ـ الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية
ممثل الجمعية:السيد اسامه قاسم صفا
اللقاء للثقافة
ممثل الجمعية:السيد سمير انطوان جحا
الجمعية اللبنانية لقدامى المدرسة الوطنية لالدارة
فرنسا
_ Ecole nationale d’Administration
ENA
ممثل الجمعية:السيدة عليا محمد المبيض
جمعية انماء دوحة عرمون -الشويفات -خلدة
ممثل الجمعية:االستاذ طارق محمد جبوري
تعديل رقم  212تاريخ 2009/2/13
كن هادي
ممثل الجمعية:االستاذ مارك جورج حبقة
رابطة آل العلم
ممثل الجمعية:السيد بيار يوسف يوسف العلم
جمعية شباب لبنان
ممثل الجمعية:السيد جو جرجي حبيب
جمعية آل الشختورة االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد جورد ديب الشختورة

763

رابطة آل زيتوني الخيرية
ممثل الجمعية:االستاذ عفيف سلمان زيتوني
الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية االنتخابات
ممثل الجمعية:السيد بول ايلي سالم
اللقاء الوطني في اقليم الخروب
ممثل الجمعية :د .عامر حسن مشموشي
االحتفال الدولي للمبتدئات

755
756
757

758
759
760
761
762

764
765
766

جبيل ـ شارع الميناء ـ البوابة الجديدة ـ ملك
ادونيس العكره
سن الفيل ـ سنتر طيار ـ الطابق الثالث ـ قضاء
المتن
سد البوشرية ـ شارع بربر ابو جودة ـ ملك
مستشفى مار بطرس وبولس ـ قضاء المتن
ضبية ـ بولفار ضبية ـ بناية غاردي ـ قضاء المتن

/488اد

2006/10/9

ثقافي

/486اد

2006/10/7

اجتماعي

/499اد

2006/10/11

ثقافي

/500اد

2006/10/11

تنموي ـ اداري

/497اد

2006/10/11

اجتماعي

/اد

2006/10/11

اجتماعي

/494اد

2006/10/11

اجتماعي ـ ثقافي

/479اد

2006/10/4

اجتماعي ـ تربوي

/482اد

2006/10/5

اجتماعي

/523اد

2006/10/25

اجتماعي

/527اد

2006/10/31

قانوني ـ سياسي

/ 528اد

2006/10/31

تنموي

سن الفيل ـ سنتر طيار ـ المركز اللبناني للدراسات
ـ قضاء المتن
عانوت ـ ملك محمد رفعت سعد ـ قضاء الشوف

/533اد

2006/11/1

ثقافي ـ فني

صربا ـ شارع مار جرجس ـ ملك فنيانوس ـ

الشويفات ـ شارع ما بين سنتر الوزي وسوبر
ماركت اسعد ـ ملك المهندس محمد الداموري ـ
قضاء عاليه
ادما ـ المنطقة الخضراء ـ الشارع الرئيسي ـ بناية
هنري فؤاد رحمة
عمشيت ـ بناية جوزيف حواط ـ ملك المحامي
ريتا مالط ـ الطابق الثاني ـ قضاء جبيل
جل الديب ـ منطقة المجذوب العقارية ـ سنتر ال
بالزا ( بلوك  )Eـ قسم  9ـ قضاء المتن
سد االبوشرية ـ شارع مار بطرس وبولس ـ سنتر
عون ـ ملك عبدو الشختورة ـ الطابق الثاني ـ
قضاء المتن
عين دارة ـ ملك زيتوني ـ قضاء عاليه
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767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779

ممثل الجمعية:السيدة رجينا كرم زغيب
تيار المجتمع المدني
ممثل الجمعية:السيد سعد كيوان كيوان
التطوع للعطاء االنساني
ممثل الجمعية:السيد طوني يوسف فارس
رابطة عكا الخيرية
ممثل الجمعية:السيد محمد حسن توفيق ابو رقبة
ملتقى الشوف الثقافي
ممثل الجمعية:السيد نبيه سلمان فيصل
جمعية ROSEA CHRISTI
الخيرية
ممثل الجمعية:السيدة هيام جوزاف حبيش
جمعية امل البرج الخيرية
ممثل الجمعية:السيد مصطفى سلمان جوني
جمعية محبي اهل البيت (ع)
ممثل الجمعية:السيد حسين عبد االمير دمشق
تجمع ابناء شرتون
ممثل الجمعية:السيدة ميراي الياس تابت
جمعية قدامى مدرسة الحكمة هاي سكول ـ الفرع
االنكليزي
ممثل الجمعية:االستاذ انطوان مارون فرنسيس
بيت العائلة اللبنانية لحضانة اليتيم والمعوق
ممثل الجمعية:االنسة رنده حسن الشامي
الجمعية الجامعية لتطوير وانتشار التعليم بواسطة
المعلوماتية الرقمية () AUN
ممثل الجمعيةد .سليم بطرس الخوري سليمان
تجمع آل ابو مصلح البواري
ممثل الجمعية:السيد كميل الياس البواري
قمم

قضاء كسروان
الكسليك ـ بناية فرح ـ الطابق االول ـ قضاء
كسروان
كفرياسين (ادما) ـ ملك ريمونا يعقوب ـ قضاء
كسروان
برج البراجنة ـ شارع عبد النور ـ منزل السيد
تيسير محمود الشامي ـ قضاء بعبدا
كفرقطرة ـ الشارع العام ـملك د .عبدو يونس ـ
قضاء الشوف
بلونة ـ الشارع العام ـ قرب كنيسة السيدة ـ بناية
فادي وهيبه ت ملك سيمون صفير ـ قضاء
كسروان ـ محافظة جبل لبنان
برج ابراجنة ـ شارع السياد ـ بناية سرحان العنان
ـ ملك محمد جابر ـ قضاء بعبدا
الغبيري ـ شارع الشهيد هادي نصرهللا ـ ملك
دمشق ـ قضاء بعبدا
شرتون ـ حي الكروم ـ ملك جوزاف ابي مادر ـ
قضاء عاليه
عين سعاده ـ الشارع العام ـ ملك مطرانية بيروت
الكارونية ـ قضاء المتن

/529اد

2006/11/1

تنموي ـ سياسي

/544اد

2006/11/9

ثقافي

/545اد

2006/11/10

اجتماعي ـ ثقافي

/537اد

2006/11/7

ثقافي

/553اد

2006/11/18

اجتماعي

/اد

2006/11/17

تنموي ـ ثقافي

/547اد

2006/11/16

اجتماعي

/546اد

2006/11/13

اجتماعي ـ ثقافي

/557اد

2006/11/21

اجتماعي ـ ثقافي

/561اد

2006/11/25

اجتماعي ـ صحي

/562اد

2006/11/27

اجتماعي ـ ثقافي

االوزاعي ـ شارع المدور ـ ثانوية العائلة اللبنانية
الحديثة ـ ملك حسن اسماعيل ـ قضاء بعبدا
ذوق مكايل ـ مبنى الدكتور سيمون يوسف سالمي
ـ قضاء كسروان

/582اد

2006/12/19

اجتماعي

/583اد

2006/12/20

اجتماعي

البوار ـ شارع مار يوحنا الداخلي ـ الطابق
االرضي ـ ملك كميل الياس البواري ـ قضاء
كسروان
قضاء عاليه ـ بلدة الشويفات ـ حارة القبة ـ بناية
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ممثل الجمعية:الشيخ حسن محمود العرب
780

رابطة الجامعيين اللبنانيين للمكفوفين
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم /481اد تاريخ 2006/10/5
جمعية اطباء السالم
ممثل الجمعية:السيد باخوس جورج اجبع
الملتقى االدبي الفني في كسروان الفتوح
ممثل الجمعية :السيد بطرس وديع سيف
جمعية ابناء المحبة
ممثل الجمعية :السيد جون جوزيف جورج عتر

784

مبادرات للسالم
ممثل الجمعية:السيد بول نعيم صوايا
لجنة االهالي الخيرية
ممثل الجمعية:السيد عبد الرحمن احمد مشلب
مطر
الجمعية اللبنانية لدعم الطالب المتفوقين
ممثل الجمعية:السيد ادكار منير معلوف

787

جمعية ثقافة الغد
ممثل الجمعية:االنسة جمانا جهاد بو غنام

781
782
783

785
786

اجتماعي (معوقين)

زياد علم الدين ـ بلوك أ ـ الطابق الثاني ـ ملك
حسن محمود العرب
الحدث ـ بوليفار كمسل شمعون ـ منطقة السانت
تريز ـ سنتر منصور  BLOCK Cـ الطابق
االول ـ قضاء بعبدا
قرنة شهوان -العقار رقم  – 169القسم  –Bملك
الياس حنا الحركي -قضاء المتن
جونية ـ شارع فينيسيا ـ ملك دير سيدة بزمار
لالرمن الكاثوليك ـ قضاء كسروان
الكحالة ـ شارع مار الياس ـ العقار رقم  1491ـ
مشروع ايلي الزغبي ـ  Block Cـ شقة رقم 19
ـ قضاء عاليه
عاليتا ـ بناء شركة سناك ش.م.ل .ـ قضاء جبيل

/1اد
رقم التعديل
/481اد
/3اد

2007/1/8

اجتماعي -طبي

/543اد

2006/11/8

ثقافي

/10اد

2007/1/18

اجتماعي

/8اد

2007/1/18

اجتماعي (الالعنف)

/6اد

2007/1/17

اجتماعي

الجناح ـ شارع سان سيمون ـ نزلة السان سيمون ـ
مكتب اللجنة ـ قضاء بعبدا

/12اد

2007/1/22

اجتماعي ـ تربوي

/15اد

2007/1/24

ثقافي

الربوة ـ شارع رقم  5ـ بناية ربوة هيلز ( )7ـ
ملك ادكار منير معلوف ـ الطابق االول ـ قضاء
المتن
عرمون ـ الطريق العام ـ الشارع الرئيسي ـ ملك
عادل دقدوق ـ قضاء عاليه
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788

رابطة المسؤولية المدنية
ممثل الجمعية:السيد ة فيفيان عبود بالنكو
مؤسسة مي شدياق
ممثل الجمعية:االنسة مي موريس شدياق
جمعية كترمايا الخيرية االجتماعية
ممثل الجمعية:المحامي هشام محمد سعد
رازيت
ممثل الجمعية:المحامية وفاء محمد رمضان

792

Cénacle de la lumiere
ممثل الجمعية:السيدة غنوه جميل ابي زيد ضو
جمعية العمل الثقافية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد محمد مصطفى هاشم

794

التالقي االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد محمود حسن مدلل
جمعية الحكيم الخيرية االنسانية
ممثل الجمعية:السيد احمد محمد شحاده
حزب لبنان الكفاءات
ممثل الجمعية:السيد مرهف احمد رمضان
حركة الالطائفيين
ممثل الجمعية:اللواء الركن المتقاعد الدكتور
ياسين سويد
جمعية السعديات االهلية
ممثل الجمعية:السيد جهاد زكريا االسعد
جامعة اتحاد القلوب بقلبي يسوع ومريم
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم /20اد تاريخ2007/1/27

789
790
791

793

795
796
797
798
799

بيت مري ت شارع كنيسة مار ساسين ـ ملك بلدية
بيت مري ،عين سعاده ـ قضاء المتن
مار روكز ـ مجمع كاب سور فيل ـ بلوك  Qـ
قضاء المتن
كترمايا -ساحة البلدة -العقار رقم -1145-1144
ملك محمد عباس -قضاء الشوف
الطيونة -مستديرة الطيونة -بناية الطيونة تاور-
الطابق االول -قضاء بعبدا

/16اد

2007/1/25

تنموي

/17اد

2007/1/25

اجتماعي ـ ثقافي

/21اد

2007/1/29

اجتماعي

/19اد
سحب العلم
والخبر بموجب
القرار/145اد
/28اد

2007/1/26
بتاريخ
2007/6/7

اجتماعي ـ ثقافي

2007/2/8

اجتماعي

عنايا – دار ملك الملوك -قضاء جبيل

/31اد

2007/2/12

اجتماعي

/30اد

2007/2/12

/62اد

2007/3/12

تربوي -صحي
(انشاء مدارس ومستشفيات)
اجتماعي

/49اد

2007/2/28

سياسي

/60اد

2007/3/9

اجتماعي
(العمل على الغاء الطائفية)

دوحة عرمون -الشارع العام -جانب محطة
الجوهري -ملك محمد مصطفى هاشم -قضاء
عاليه
برج حمود -النبعة -شارع الغيالن -قرب ساتااليت
فواز -قضاء المتن
مزبود -منطقة بجيرو -ملك احمد شحادة -قضاء
الشوف
الغبيري -الطيونة -بناية واحة الصنوبر -الطابق
االول -قضاء بعبدا
الزلقا -قضاء المتن

/36اد

2007/2/20

اجتماعي

/15اد

1982/2/3

اجتماعي

السعديات -شارع الدبية -ملك عبد هللا العبد هللا-
قضاء الشوف
الدكوانة  -قضاء المتن
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800

801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812

الجمعية اللبنانية للتعارف الفني والثقافي -أمم
للتوثيق واالبحاث
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم /39اد تاريخ 2007/2/20
انماء منطقة عين نجم
ممثل الجمعية:السيد جوزف عوض ابراهيم
هياكل الشمسTemple of the Sun-
ممثل الجمعية:السفير جعفر محمد معاوي
تجمع ابناء الكنيسة
ممثل الجمعية:السيد
رابطة آل عثمان في الزعرورية
ممثل الجمعية:السيد انطوان عبدو سعد
الجمعية اللبنانية للتنمية المحلية
ممثل الجمعية:اد 0ماري كلود البر الحلو
لبنان الريادة والعلوم
ممثل الجمعية:د 0دياب مخائيل يونس
جمعية العلم في خدمة االنسانية -شيلد
ممثل الجمعية:السيد اديب يوسف طعمه
-La Familleجمعية العائلة
ممثل الجمعية:السيدحسن محمد ناصر
الجمعية االجتماعية البناء حارة حريك
ممثل الجمعية:السيد الياس بشارة عضيمي
جمعية خريجي وأصدقاء جامعة كورسك الطبية
الحكومية
ممثل الجمعية:د 0عبد الرحمن توفيق شاهين
جامعة آل نعمه -دير القمر
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم /80اد تاريخ 2007/3/29

حارة حريك – قضاء بعبدا

/34اد

2005/2/28

/66اد

2007/3/13

اجتماعي

/65اد

2007/3/13

اجتماعي

/189اد

1992/6/16

اجتماعي -ديني

/78اد

2007/3/28

اجتماعي -عائلي

/74اد

2007/3/24

اجتماعي -ثقافي

الزعرورية -شارع الشربين -ملك محمود عثمان-
قضاء الشوف
بعبدا -حي سبنيه -ملك عويدات -الطابق االول

/73اد

2007/3/24

ثقافي -تربوي

/83اد

2007/4/2

اجتماعي

/82اد

2007/4/2

اجتماعي

سن الفيل -شارع فؤاد شهاب -بناية سار -الطابق
الرابع -قضاء المتن
انطلياس -شارع السيدة ملك اسبر حداد -قضاء
المتن
الغبيري -سنتر سليم -الطابق السادس -قضاء بعبدا

/91اد

2007/4/5

اجتماعي

/96اد

2007/4/13

اجتماعي

ذوق مصبح -الطريق العام -بناية عضيمي -قضاء
كسروان
المنصورية -شارع البريد -ملك نوبر -قضاء
المتن

/8اد

1998/1/21

/109اد

2007/4/24

عين سعاده -مدرسة عين نجم -القلبين االقدسين-
ملك جوزف ابراهيم -قضاء المتن
الجناح -شارع عدنان الحكيم -بناية هاواي -2
الطابق الثامن -قضاء بعبدا
الدوره -قضاء المتن

دير القمر
اجتماعي -ثقافي

البوشرية -القسم رقم  -13بلوك  Aمن العقار
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824

مركز الدراسات والبحوث والتحاليل االقتصادية
والتنمية الريفية والبيئة في لبنان)(CERDRE
ممثل الجمعية :االستاذ نقوال مطانس مطر
جمعية الشرفة التربوية
ممثل الجمعية :السيد انطوان جريس ناصيف
جمعية حماية جبل موسى
ممثل الجمعية :السيد بيار جوزيف ضومط
حزب الحرية واالنسان
ممثل الجمعية :السيد هادي جوزف سعيد
حركة اللبنانيين االرمن االحرار
ممثل الجمعية :العميد الركن المتقاعد نازيك
بانوس ابراهميان
الجمعية اللبنانية ضد المخدرات
ممثل الجمعية :ا .شارل جرجي داود
رابطة خريجي كلية الحقوق في جامعة الروح
القدس ـ الكسليك
ممثل الجمعية :أ .جو الياس كرم
اليد المساعدة
ممثل الجمعية :السيد محمود رشيد االعور
منتدى االنماء والعطاء
ممثل الجمعية :السيد طليع عثمان نصر
جمعية انماء عين ابل
ممثل الجمعية :السيد جورج جريس عتمة
المركز التعاوني للفن والحرف
ممثل الجمعية :أ .غسان جرجي شكور
الجمعية الخيرية البطريركية للسريان الكاثوليك
ممثل الجمعية :السيد جاك عبد المسيح جرجور
الشباب اللبناني للتعايش
ممثل الجمعية :السيد ايلي اسعد عواد

رقم  -1492قضاء المتن
/105اد

2007/4/19

اجتماعي ـ تربوي

/134اد

2007/5/25

بيئي

/131اد

2007/5/17

سياسي

درعون -بطركية السريان الكاثوليك -مدرسة
الشرفة -قضاء كسروان
بعبدا ـ المنطقة العقارية ـ العقار رقم  2215ـ
فرع  60ـ بناية رقم 4
كفرياسين ـ ملك فؤاد مالك ـ قضاء كسروان

/129اد

2007/5/17

اجتماعي ـ ثقافي

برج حمود ـ شارع ارمينيا ـ ملك يزبك ـ قضاء
المتن

/141اد

2007/6/5

اجتماعي

/146اد

2007/6/8

ثقافي

شيخان ـ ملك العميد الركن نبيل شكور ـ قضاء
جبيل
جونية ـ كلية الحقوق في جامعة الروح القدس ـ
الكسليك ـ قضاء كسروان

/144اد

2007/6/7

اجتماعي

/120اد

2007/5/9

اجتماعي ـ ثقافي

/154اد

2007/6/19

اجتماعي

/44اد

2007/2/24

ثقافي ـ تنموي

/159اد

2007/6/25

اجتماعي

خلوات فالوغا ـ الشارع العام ت ملك السيد
محمود رشيد االعور (الجزء  )23في العقار 16
ـ قضاء بعبدا
كفرفاقود ـ الطريق العام ـ ملك عثمان نصر ـ
قضاء الشوف
سن الفيل ـ شارع السيدة ـ ملك نيلي بولس دياب ـ
قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان
صربا ـ الشارع العام ـ ملك غنيمة ـ قضاء
كسروان
الفنار ـ كنيسة ما ربهنام ـ قضاء المتن

/157اد

207/6/23

سياسي

بصاليم ـ الشارع العام ـ قرب مفرق كنيسة ما
رجرجس ـ ملك جو وايلي عواد ـ الطابق الثاني ـ
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

825

مؤسسة وليد معلوف االجتماعية
ممثل الجمعية :السيد وفاء وديع المعلوف
رابطة خريجي كلية العلوم في جامعة القديس
يوسف
ممثل الجمعية :السيد شربل كريم عفيف
الرحمة المنتصرة
ممثل الجمعية :السيدة جنان ريتا روجه رح ّيل

828

مؤسسة السالم اللبناني
ممثل الجمعية :ا .رافايل جوزف صفير
مؤسسة ريمون مالط
ممثل الجمعية :السيد ريمون عبده مالط
الجمعية االنسانية للتنمية
ممثل الجمعية :السيدة افلين فؤاد الهاشم
جمعة االم هيالنة االجتماعية
ممثل الجمعية :السيد جهاد اسعد طربيه
جمعية العطاء والتنمية االجتماعية في الشوف
ممثل الجمعية :السيد سليمه نجيب حرب
جيل التنمية المستدامة
ممثل الجمعية :السيد دانيال حسن بصبوص
تجمع ابناء مرستي
ممثل الجمعية :السيد معضاد حسن ابو علي
جمعية الثقافة والمعرفة
ممثل الجمعية :االنسة رنا فريد ابراهيم
جبالنا
ممثل الجمعية :السيدة سهير سليم الشريف
معهد ماساشوستس التكنولوجي انتربريز
ممثل الجمعية :السيدة هال انطون فرنجيه
جمعية مار الياس النسائية

826
827

829
830
831
832
833
834
835
836
837
838

/166اد

2007/6/29

اجتماعي

/162اد

2007/6/26

ثقافي

قضاء المتن
سن الفيل ـ شارع البطريرك عريضة ـ بناية
كازانجيان ـ قضاء المتن
مار روكز ـ المكلس ـ ملك جامعة القديس يوسف ـ
مجمع العلوم والتكنولوجيا ـ قضاء المتن

/168اد

2007/7/3

اجتماعي

/169اد

2007/7/3

اجتماعي ـ تنموي

الدكوانة ـ الشارع العام ـ سنتر  FREE WAYـ
ملك شركة كوبري للسكن ش.م.ل .ـ الطابق
السفلي ـ قضاء المتن
جبيل ـ مبنى لسان الحال ـ ملك روجيه اده

/175اد

2007/7/13

اجتماعي

بعبدا ـ العقار رقم 701

/207اد

2007/9/3

تنموي

/223اد

2007/10/2

اجتماعي

/204اد

2007/8/23

اجتماعي ـ تنموي

/202اد

2007/8/22

اجتماعي ـ تنموي

/214اد

2007/9/13

ثقافي ـ تنموي

/208اد

2007/9/8

ثقافي

الدكوانة ـ شارع الراعي الصالح ـ ملك فؤاد
الهاشم ـ قضاء المتن
جبيل ـ االوتوستراد ـ سنتر توما ـ ملك الشيخ
جهاد اسعد طربيه
غريفه ـ الشارع العام ـ ملك نديم زين الدين ـ
قضاء لشوف
داريا ـ شارع تريلة ـ ملك حسن بصبوص ـ قضاء
الشوف
مرستي ـ قاعة في مبنى بلدية مرستي ـ قضاء
الشوف
عاليه ـ شارع البسين ـ ملك جمعية الروضة

/190اد

2007/9/9

ثقافي

/189اد

2007/8/7

اجتماعي

/245اد

2007/11/7

اجتماعي

الفنار ـ شارع البيت التربوي ـ بناية نمور شعيا ـ
الطابق االرضي ـ قضاء المتن
سن الفيل ـ ساحة المكلس ـ ملك شركة بوتك تاور
)(Butecـ  Butec Towerـ قضاء المتن
الدكوانة ـ كنيسة مار الياس ـ الطابق السفلي ـ
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ممثل الجمعية :السيدة حكمت كريم توما
تراث وحوار PATRIDIA
ممثل الجمعية :السيدة كريتا جرجي الشاعر

/242اد

2007/11/7

ثقافي

840

جمعية التصدي لمرض التكييس الليفي في لبنان
ممثل الجمعية :السيدة بيال ذكي شويكي

/240اد

2007/11/3

صحي

841

فيليبينو ليبانيز فاميلز اسوسيشن
Filipino-Lebanese FamiliesAssociation
ممثل الجمعية :السيد فادي وليد قاروط
جمعية ميدوز
ممثل الجمعية :السيدة لينا كريكو كاالكيان
جمعية آل البيت (ع) الخيرية
ممثل الجمعية :السيد حامد شاكر خليل
المنظمة العربية للحد من الفقر

/239اد

2007/11/3

اجتماعي

/229اد

2007/10/25

اجتماعي

/238اد

2007/11/2

ثقافي

قرار رقم 35
(جمعية اجنبية)

2007/6/7

839

842
843
844

Arab Organization Against Poverty

845
846

847
848
849

ممثل الجمعية:
جمعية درب الجبل اللبناني
ممثل الجمعية:االستاذ اسعد اميل نجم
مركز العالقات الدولية واالستراتيجية في لبنان
Centre de relations inter
nationales et strategiques au
)Liban (CRIS
ممثل الجمعية:السيد روجيه ادوار االشقر
بيت ريتا
ممثل الجمعية:االستاذ شارل جرجي داود
النادي الثقافي االجتماعي االنمائي
ممثل الجمعية :االستاذ عماد وديع رحال
جمعية العطايا االجتماعية التربوية

قضاء المتن
برج حمود ـ الشارع العام ـ بناية ناريمان
الشالوحي ـ ملك يوسف حمدي معوض ـ الطابق
السادس ـ قضاء المتن
الضبية ـ شارع السفن اب ـ بناية روجيه صالح ـ
بلوك  cملك انطوان القبوط ـ الطابق الثالث ـ
قضاء المتن
سد البوشرية ـ نيو روضة ـ شارع الرسل ـ بناية
حرب اسكندر ـ ملك فادي قاروط ـ الطابق االول ـ
قضاء المتن
الزلقا ـ شارع مستشفى هارون ـ ملك كاالكيان ـ
الطابق االول
الغبيري – طريق المطار القديمة ـ العقار رقم ـ
 -6607قضاء بعبدا
الحازمية -قضاء بعبدا

/234اد

2007/10/31

/248اد

2007/11/10

بيئي
(سياحة بيئية)
ثقافي
(ابحاث حول النظام الدولي
المستقبلي وتأثيره على
القطاعين العام والخاص)

بعبدا -شارع مستشفى قلب يسوع -ملك جي تابت-
سنتر غالب -الطابق االول
بجه -حي الضيعة -منزل نعوم يوسف نصر
االشقر -قضاء جبيل

/257اد

2007/11/20

اجتماعي

/256اد

2007/11/20

اجتماعي -ثقافي

الزلقا –شارع روفايل ابو جوده-ملك نوال رعد
داود صليبا -قضاء المتن
الرجمة -ملك بلدية الرجمة -قضاء عاليه

/250اد

2007/11/14

تربوي -اجتماعي

الدكوانة -كنيسة مار الياس -قضاء المتن
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850
851
852
853
854
855
856
857
858
859

ممثل الجمعية:االب جورج توفيق بو شعيا
جمعية الصداقة اللبنانية النيجيرية(لينيفرا)
ممثل الجمعية:السيد هاني عبد هللا صفي الدين
صفي الدين
منتدى الشباب االقتصادي
ممثل الجمعية:االنسة سالي سهيل نصر الدين
مركز دراسة النزاعات وسبل حلها
”  “ CADMOSقدموس
ممثل الجمعية:السيد محسن اميل المكاري
رابطة آل هالل -قرنايل
ممثل الجمعية:االستاذ نشأت توفيق هالل
المركز اللبناني للتربية المدنية
ممثل الجمعية:السيدة رلى نعمة هللا مخايل
جمعية العمل التطوعي النموذجية
ممثل الجمعية :السيد مرحب احمد حميه
جمعية كسروان البيئية واالجتماعية
ممثل الجمعية:السيد ايدي انطوان صفير
غرين اورينت
ممثل الجمعية:السيد نزار وهيب الشامي
مواهب الشباب اللبناني
ممثل الجمعية:السيد جريس كليم عساف
رابطة آل عقل الخيرية
ممثل الجمعية:السيد حسام حسن عقل

/272اد

2007/12/5

اجتماعي
(تفاعل اجتماعي بين شعبين)

بئر حسن -شارع عدنان الحكيم -بناية العبير-
الطابق االول -قضاء بعبدا

/261اد

2007/11/26

اجتماعي -ثقافي

/270اد

2007/12/3

/262اد

2007/11/28

/263اد

2007/11/29

/264اد

2007/11/29

ثفافي-علمي
(في الدبلوماسية والمفاوضات
االستراتيجية)
اجتماعي
(عائلي)
اجتماعي -تربوي
(تربية مدنية)
اجتماعي

ذوق مصبح -رقم العقار  -504ملك بشاره
يوسف عزيز -قضاء كسروان
الشياح -شارع سيدة لورد -بناية مار شربل -ملك
سليم الصايغ

/281اد

2007/12/10

بيئي

/280اد

2007/12/10

بيئي

/291اد

2007/12/24

ثقافي

/293اد

2007/12/26

اجتماعي
(عائلي)

قرنايل -مبنى خلية آل هالل -قضاء بعبدا
جديدة المتن -سنتر استراليا -قضاء المتن
المريجة -شارع بئر الضيعة -ملك حيدر زعيتر-
قضاء بعبدا
القليعات -بناية معلوف -الطابق الثاني -قضاء
كسروان
بعقلين -ملك وهيب الشامي – الطابق االرضي-
قضاء الشوف
بعبدا -رقم العقار  -562القسم رقم  -8بلوك -A
ملك زانه الياس مينا
عاليه -حي عين حاال -قرب مدرسة االشراق
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860

جمعية سيدات ترشيش الخيرية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيدة جورجيت الياس جبور
الجمعية اللبنانية للفنون -رساالت
ممثل الجمعية:االستاذ محمد كمال الدين كوثراني

862

الرابطة الخيرية االجتماعية
ممثل الجمعية:
تعديل رقم  17تاريخ 2008/1/5
جنرال فرنسوا الحاج فونديشن
ممثل الجمعية:االستاذ مرسال توفيق خويري

864

جمعية لبنان للتنمية
ممثل الجمعية:السيد يوسف علي شاهين
جمعية العائلة التعاضدية اللبنانية
ممثل الجمعية:االستاذ فيليب جوزف فرنسيس

866

المؤسسة الدولية للبحوث واالنماء
ممثل الجمعية:د 0جاكلين حنا ضوميط

106

867

مؤسسة ماغي الحاج االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد بشارة جورج الحاج
نادي نور الحق االجتماعي
ممثل الجمعية:السيد سعيد توفيق ابو شقرا
" "كروستوك"الحوار المتقاطع"
ممثل الجمعية:السيدة رانيا اميل نصر هللا
الشبكة اللبنانية للتنمية
ممثل الجمعية:السيد امين البير نعمه
المحتاجين المنسيين
ممثل الجمعية:السيد جوزيف انطانيوس

100

2008/1/22

97

2008/1/21

اجتماعي

82

2008/1/17

اجتماعي -ديني

113

2008/1/26

اجتماعي -تنموي

182

2008/2/16

اجتماعي
(اطفال ومسنين)

861

863

865

868
869
870
871

اجتماعي
(مسنين -اطفال)
ثقافي-اعالمي

ترشيش -الشارع العام -ملك تعاونية ترشيش-
قضاء بعبدا
حارة حريك -العقار رقم /2533القسم – 34
ملك سلطان خليفة اسعد – الطابق الثالث -قضاء
بعبدا
صوفر -ملك الرابطة -قضاء عاليه

/269اد

2007/12/31

/295اد

2007/12/27

/116اد

1995/7/12

بلونه -الدير -العقار رقم  -1388ملك منير
اندراوس -قضاء كسروان

68

2008/1/16

46

2008/1/10

اجتماعي
(تكريم الشهداء ومساعدة
عائالتهم)
اجتماعي

135

2008/2/5

اجتماعي

2008/1/23

ثقافي
(ابحاث في العلوم السياسية
واالدارية)
اجتماعي

الكحالة -مفرق بسوس -بناية لبص -الطابق
الثالث -قضاء بعبدا
الحازمية -الشارع العام -قرب محالت االسمر
لالدوات الكهربائية والمنزلية -سنتر حبيقة -ملك
هند جورج حبيقة -قضاء بعبدا
جبيل -شارع الثالث عشر -ملك سنتر لورات حنا-
الطابق الرابع
البوشرية -شارع العناية -ملك بشارة الحاج-
قضاء المتن
الحازمية -حي كرم -ملك سعيد ابو شقرا -قضاء
بعبدا-
المطيلب -شارع رقم – 15دير مار فرنسيس
لآلباء الكبوشيين -بناية رقم  -3قضاء المتن
جل الديب -شارع الغزال -بناية الحاج -ملك وليد
بشاره -الطابق االرضي -قضاء المتن
سد البوشرية -شارع مار تقال -ملك انطوان
ميشال حرب -قضاء المتن
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

872
873
874
875

انطانيوس
تنمية القعقور
ممثل الجمعية:السيد هادي يوسف الخوري ابو
انطون
جمعية الود والوداد االجتماعية الخيرية
ممثل الجمعية:السيد مصطفى احمد الشمعه
رابطة آل سري الدين-بزبدين
ممثل الجمعية:السيد لطفي امين سري الدين
جمعية االنسان محبة الخيرية -االجتماعية
ممثل الجمعية:السيدة جويل جوزف بو عبود

876

المركز اللبناني لحقوق االنسان
ممثل الجمعية:السيد وديع آنج جرجس االسمر
جمعية مار كبلاير الخيرية للسريان االرثوذكس
ممثل الجمعية:االب الياس يعقوب جرجس
جمعية التاهيل الدولي لالقليم العربي
ممثل الجمعية:

879

بيت االهل
ممثل الجمعية:الخوري جان يوسف الدحدوح
لجنة مهرجانات جونية
ممثل الجمعية:السيد جان جرجي الهوا
الجمعية اللبنانية لنشر الموسيقى االوركسترالية
ممثل الجمعية :النائب غسان اميل مخيبر
مستوصف لحفد الخيري
ممثل الجمعية :السيد
تعديل رقم  284تاريخ 2008/3/10

877
878

880
881
882

169

2008/2/13

تنموي

القعقور-ملك جوزيف نسيب ابو انطون -قضاء
المتن

168

2008/2/13

اجتماعي

205

2008/2/21

202

2008/2/20

اجتماعي
(عائلي – محلي)
اجتماعي

برجا -شارع العين -ملك عباس لمع -قضاء
الشوف
بزبدين-خلية آل سري الدين -قضاء بعبدا

218

2008/2/22

198

2008/2/20

اجتماعي
(حرية االنسان)
اجتماعي

2008/5/5

مجلس الوزراء
قرار رقم 2
(جمعية اجنبية)
328

2008/3/12

303

2008/3/11

اجتماعي
(العجزة والمسنين)
سياحة وتراث

283

2008/3/10

الفنون

/61اد

1987/5/18

اجتماعي

الدكوانة -بالقرب من كنيسة مار جريس -بناية
دوالي -ملك جوزف ميشال بو عبود -الطابق
السادس -قضاء المتن
الدورة -سنتر مار يوسف -الطابق  -12قضاء
المتن
عجلتون -تلة العصافير -كنيسة مار كبلاير -ملك
مطرانية جبل لبنان -قضاء كسروان
عبيه -قضاء عاليه
الجديدة -سنتر مونتي ليبانون -الطابق السادس-
قضاء المتن
جونية -غادير -بناية جان الهوا -الطابق االرضي-
قضاء كسروان
بيت مري -مكتب النائب غسان اميل مخيبر-
قضاء المتن
لحفد -حي البالطة -ملك البلدية -قضاء جبيل
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

883

رابطة قدامى مدرسة سيدة السالم
ممثل الجمعية :السيدة ملكة بيار شمعون
بست باديز ليبانون
ممثل الجمعية :السيد برنار انطوان خليل

885

الجمعية العلمية لخبراء المعلوماتية
ممثل الجمعية :السيد علي حسين قاسم
جمعية ملتقى المرأة والطفل للتدريب والبحث
ممثل الجمعية :السيدة امال مصطفى مصطفى
نما -نحو مجتمع افضل
ممثل الجمعية :االنسة ريتا جميل معتوق
جمعية سعادة السماء
ممثل الجمعية :االب مجدي اسماعيل اسماعيل
العالوي
مؤسسة بيس ميشنز
ممثل الجمعية :االستاذة سنتيا نجم المر
المودة واالخاء
ممثل الجمعية :السيد ابراهيم محمد الشمعه
الشعلة الثقافية-مزرعة الضهر
ممثل الجمعية :االستاذ حسيب جميل عيد
مؤسسة شارل شيخاني
ممثل الجمعية :السيد باخوس -باخوس -باخوس
البورا
ممثل الجمعية :االستاذ سليم جورج ماضي
جمعية تراث لبنان الحضاري
ممثل الجمعية :االنسة ندين حنا محاسب

884

886
887
888
889
890
891
892
893
894

267

2008/2/29

اجتماعي -تربوي

263

2008/2/29

اجتماعي
(ذوي االحتياجات الخاصة)

253

2008/2/28

اجتماعي -علمي

345

2008/3/14

378

2008/3/19

اجتماعي
(المرأة والطفل)
اجتماعي

396

2008/3/27

395

2008/3/27

394

2008/3/27

اجتماعي
(في السجون -دراسة وطبابة
للمعوزين)
ثقافي -حضاري
(الحضارة الفينيقية)
اجتماعي-ديني

386

2008/3/26

ثقافي -تربوي

366

2008/3/18

421

2008/4/2

اجتماعي
(ذهنية الالعنف)
اجتماعي -اقتصادي

405

2008/3/31

ثقافي

البوشرية -الدورة -مدرسة سيدة السالم للراهبات
الباسيليات الشويريات -قضاء المتن
عين الريحانة -طريق دير مار يوحنا حراش-
قرب البلدية -ملك بسكال انطوان فياض -قضاء
كسروان
الشياح -شارع معوض -القسم  16من العقار
 -6364قضاء بعبدا
حارة حريك -مقابل بنك عودة -بناية عمر طه-
الطابق االول -قضاء بعبدا
فرن الشباك -شارع الجنرال شهاب -ملك ايلي
قسطون -قضاء بعبدا
عمشيت -حي النادي -ملك االب مجدي العالوي-
الطابق الثاني -قضاء جبيل
عين الرمانة -شارع غنوم -بناية غاليري مزهر-
الطابق الثاني -قضاء بعبدا
برجا -طريق الجبانة -ملك محمد عبد الجليل
الشمعة -قضاء الشوف
مزرعة الضهر -الشارع العام -ملك بسما عيد-
قضاء الشوف
برج حمود-ملك شيخاني -الطابق الثاني -قضاء
المتن
انطلياس -بناية الرهبانية االنطونية -الطابق
الخامس -قضاء المتن
جونية -شارع الكسليك -جامعة الروح القدس
الكسليك -جناح المكتبة العامة -ملك الرهبانية
اللبنانية المارونية -قضاء كسروان
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

895

اذكرني في ملكوتك
ممثل الجمعية :السيد الياس بشير بدران
جمعية التضامن المسيحي
ممثل الجمعية :السيد فؤاد وليد حبيب قاروط

897

جمعية جذور لبنان
ممثل الجمعية :السيد راوول راوول نعمه
حلم غدي
ممثل الجمعية :االستاذ جورج يوسف عمار

899

جمعية التنمية والبر الخيرية في لبنان
ممثل الجمعية :السيد الياس احمد جمعه علي
المنتدى النسائي اللبناني
ممثل الجمعية :السيدة زينة سليم خير الدين
جمعية الموارد البشرية في لبنان
ممثل الجمعية :الدكتور جان الخوري يوسف
مراد
جمعية رجال اعمال وقياديين مسيحيين في لبنان
ممثل الجمعية :االستاذ لوران طنوس عون
رابطة اطباء االسنان في كسروان
ممثل الجمعية :الدكتور بيار اميل المزوق

904

مؤسسة البطريرك نصر هللا صفير
ممثل الجمعية:المحامي انطوان زخيا صفير
تعديل رقم  201تاريخ2008/2/20

/95اد

905

إسهام
ممثل الجمعية :األستاذ وسام نجيبب غريزي
المنتدى الفني الثقافي اإلجتماعي
ممثل الجمعية :السيدة غادة حسن اسماعيل

619

2008/5/20

655

2008/5/27

896

898

900
901
902
903

906

غدير -شارع مار فوقا -ملك وقف مار فوقا-
قضاء كسروان
الشياح -عين الرمانة -شارع روحانا -عقار رقم
 -622ملك فضول روحانا -الطابق االرضي-
قضاء بعبدا
كفرذبيان -منطقة آثارات فقرا -شارع فقرا
الرئيسي -ملك راوول نعمه -قضاء كسروان
صربا -حي مار يوسف -منطقة ضهر صربا
العقارية -العقار رقم  -168بناية باسيل -الطابق
االرضي  -قضاء كسروان
كترمايا -حي العين -ملك خالد ضاهر -قضاء
الشوف
خلده -طريق صيدا القديمة -ملك ارسالن -الطابق
االرضي -قضاء عاليه
ذوق مكايل-شارع العقيقي -بناية دبانه -قضاء
كسروان

429

2008/4/3

ديني

445

2008/4/7

اجتماعي

491

2008/4/17

بيئي

490

2008/4/17

اجتماعي
(االهتمام بالمعوقين)

523

2008/4/22

اجتماعي -تربوي

520

2008/4/22

اجتماعي

533

2008/4/23

تنموي
(ادارة الموارد البشرية)

536

2008/4/24

اجتماعي

صربا -مطرانية صربا المارونية -قضاء كسروان

561

2008/5/2

علمي -اجتماعي

عجلتون -شارع مار زخيا -بناية مزوق -قضاء
كسروان

2004/9/21

ثقافي -اجتماعي

ريفون -مركز غبطة البطريرك نصر هللا
صفير -الطابق االول -قضاء كيروان

صحي ـ إجتماعي

الشويفات ـالدوحة ـ ملك حسام سليم ربح ـ قضاء
عاليه

إجتماعي

عانوت – الطريق العام-العقار رقم  -26ملك أحمد عبد
الجلبل عمار و محمد عبد الجليل عمار  -قضاء الشوف
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وزارة الشؤون االجتماعية

907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919

جمعيةاإلنتماء اللبناني
ممثل الجمعية :األستاذ مرهف أحمد رمضان
اللقاء األدبي في إقليم الخروب
ممثل الجمعية :السيد يوسف أحمد شمس الدين
جمعية رام
ممثل الجمعية :السيدة إيفون ملحم الهاشم
الجمعية الوطنية لدعم مكافحة الفساد
ممثل الجمعية :األستاذة نادين فيكتور موسى
تكملة األعمال الشرق أوسطية
ممثل الجمعية :السيد رودي عادل شوشاني
حزب الخضر
ممثل الجمعية:األستاذ منير سالم بو غانم
نادي شباب دير قوبل الخيري
ممثل الجمعية:
تعديل رقم  737تاريخ 2008/6/18
جمعية ليبانوس
ممثل الجمعية:السيد روكس يوسف مزرعاني
جمعية شمل"شباب مثقف لبنان"
ممثل الجمعية:السيد أحمد حكمت شمس الدين
جمعية جذور – مؤسسة سيمون بولس
ممثل الجمعية:
تعديل رقم  813تاريخ 2008/7/3
جمعية هو المحبة
ممثل الجمعية:السيد بشارة جان يوسف نخله
جمعية السالم اإلجتماعية
ممثل الجمعية:السيدة منى مصطفى حسن
مؤسسة اللبنانيين المثقفين عاطفيا َ
ممثل الجمعية:السيد إبراهيم أمين الخوري

661

2008/5/28

إجتماعي

660

2008/5/28

ثقافي

665

2008/5/29

إجتماعي

689

2008/6/9

إجتماعي -ثقافي

712

2008/6/12

ثقافي -توجيهي

709

2008/6/12

بيئي

/113أد

1996/7/25

إجتماعي

دير قوبل – قضاء عاليه

734

2008/6/18

إجتماعي – إعالمي

722

2008/6/16

إجتماعي -تربوي

2006/4/20

ثقافي  -إجتماعي

السفيلة – بعبدات – الطريق العام-ملك يوسف
مزرعاني -قضاء المتن
الغبيري -طريق المطار -سنتر زعرور -قضاء
بعبدا
زغرتا -عردات -بناية ألفريد معوض -العقار رقم
 788القسم  103الطابق األول

812

2008/7/3

إجتماعي

811

2008/7/3

إجتماعي

838

2008/7/9

إجتماعي

رومية – مركز الرعية -مار عبدا المارونية-
قضاء المتن
طريق المطار -خلف غولدن بالزا -الطابق
األرضي -قضاء بعبدا
أدونيس قضاء كسروان

/135أد

الغبيري -الطيونة -بناية واحة الصنوبر – الطابق
األول – قضاء بعبدا
الزعرورية -ملك يوسف شمس الدين -قضاء
الشوف
جبيل -شارع سيدة مارتين-ملك داغر -قضاء
جبيل
سن الفيل -مستديرة المكلس -سنتر فانيليان
جهشان -الطابق الثالث – قضاء المتن
زوق مصبح – شارع الوردية -ملك مشروع
درويش -قضاء كسروان
عاليه -العقار  -594ملك النائب أكرم شهيب
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

920

ملتقى المرأة العربية
ممثل الجمعية:السيدة كرمن انطون زغيب
جمعية رجاؤنا
ممثل الجمعية:االب الدكتور البر حبيب عساف
االرض الجديدة
ممثل الجمعية:السيد جوزف جميل القاعي
مؤسسة لبنان االخضر
ممثل الجمعية:االستاذ هاني انطوان انطوان ابي
نادر
جمعية حقي
ممثل الجمعية:االستاذ طوني نعمة هللا مخايل
المجموعة االستشارية للخدمات االرشادية
ممثل الجمعية:االستاذ وسيم عدنان العطار
جمعية التنمية السياحية المستدامة واالحياء
التراثي في لبنان
ممثل الجمعية:السيد وفيق جميل عالم
جمعية الثناء الخيرية
ممثل الجمعية:السيدة سعاد محمد زغيب
جمعية الرقيم واليراع للتربية والتعليم
ممثل الجمعية:السيد علي محمد جابر
جمعية النخبة
ممثل الجمعية:الدكتور انطوان شحاده شاول

930

اتحاد مجالس اصدقاء المبرات
ممثل الجمعية:السيد
الجمعية الخيرية لعناية االم
ممثل الجمعية:السيدة غريس الياس كرم

921
922
923
924
925
926
927
928
929

931

836

2008/7/9

اجتماعي

1090

2008/9/17

اجتماعي

1088

2008/9/17

اجتماعي

1085

2008/9/16

بيئي -علمي

1081

2008/9/16

اجتماعي

1076

2008/9/16

تربوي -عالجي

1074

2008/9/16

سياحة -تراث

1072

2008/9/15

اجتماعي

1071

2008/9/15

اجتماعي -تربوي

1063

2008/9/12

اجتماعي

1051

2008/9/11

اجتماعي

1050

2008/9/11

اجتماعي

جونيه-شارع طلعة صربا-سنتر فرساي -ملك
زغيب -الطابق السادس -قضاء كسروان
زكريت -الشارع العام -ملك فادي وطوني
عساف -قضاء المتن
سهيله -شارع  -115المنطقة الزرقاء -ملك جميل
خليل القاعي -قضاء كسروان
النقاش -النقاش الجديد -شارع  -62رقم -38
قضاء المتن
جديدة المتن -قرب السنترال -جديدة تاور -الطابق
الثاني -قضاء المتن
طريق المطار -شارع الساحل -رقم العقار-383
ملك عبدو وعباس االطرش -قضاء بعبدا
برج البراجنة -بناية شهاب -ملك وفيق جميل
عالم -الطابق الرابع -قضاء بعبدا
الشياح -طريق صيدا القديمة -ملك فرحات -قضاء
بعبدا
برج البراجنة -شارع سعادة -ملك ناديا حسن
حمادة -قضاء بعبدا
سن الفيل -شارع السيدة -سنتر شاوول -1950
ملك الدكتور انطوان شاول والمحامية بسكال
خليل -الطابق االول -قضاء المتن
الغبيري -ملك المبرات -قضاء بعبدا
جبيل -بالط -شارع كفركالس -بناية جورج بو
عبسي -الطابق الثاني
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932

الجمعية الخيرية التعليمية الحديثة
ممثل الجمعية:السيد جوزيف حنا العميل

1038

2008/9/10

اجتماعي

سد الوشرية -الشارع العام -ملك جورج حنا
العميل -الطابق الثاني -قضاء المتن

933

دار السالم للرحالت الثقافية
ممثل الجمعية:االستاذ محمد اسعد بكار
الحركة الديمقراطية للتغيير
ممثل الجمعية:السيد حسن علي عطار

1037

2008/9/10

سياحي -ثقافي

الوردانية -ملك ارناؤوط -قضاء الشوف

1027

2008/9/9

اجتماعي -ثقافي

935

كهف الفنون
ممثل الجمعية:السيد غاندي رشيد بو ذياب
جمعية العين الساهرة الخيرة
ممثل الجمعية:السيدة مي علي حماده
جمعية آل فارس-الخيرية للتنمية االجتماعية في
شبعا
ممثل الجمعية:السيد خضر محمد فارس
جمعية احبائي
ممثل الجمعية:السيد جوزيف انطوان ابو جوده
جمعية صوت الطفل
ممثل الجمعية:السيدة نللي موره رزق هللا الشدياق
مؤسسة الفجر لالنشطة الخيرية
ممثل الجمعية:االستاذ محمد سليم كنعان(الشهير
بشيلح)
جمعية النور
ممثل الجمعية:الشيخ حسين محمد دالل
مرصد قانا لحقوق االنسان
ممثل الجمعية:السيد اسامة عباس رمال

1022

2008/9/9

ثقافي -بيئي

1144

2008/9/26

اجتماعي

1140

2008/9/25

اجتماعي

الحدث -شارع كميل شمعون -قرب المجلس
الدستوري -بناية عطوي -ملك رفيق حمدان-
قضاء بعبدا
الجاهلية -شارع الشاغور -ملك غاندي رشيد بو
ذياب -قضاء الشوف
الحدث -شارع الجاموس -ملك مريم حسين
حجازي -قضاء بعبدا
خلده -شارع مسجد سلمان فارس -طلعة ابو ديب-
مقابل افران شمسين -قضاء عاليه

1138

2008/9/25

1146

2008/9/26

1159

2008/9/27

اجتماعي
(االهتمام بالمعاقين)
اجتماعي -ثقافي
(اوضاع الطفل)
اجتماعي

1161

2008/9/27

تعليمي -تربوي

1162

2008/9/27

اجتماعي

الدكوانة -راس الدكوانة -شارع سيدة النجاة -ملك
ايلي قاصوف -الطابق الرابع -قضاء المتن
فرن الشباك -شارع مار نوهرا -قرب البلدية-
قضاء بعبدا
بعبدا -شارع بعبدا الجمهور -بناية شاهين -ملك
خالد عيسى فرج عوض بهبهاني ونوال فؤاد عبد
الرحمن مال حسين -الطابق االرضي
حارة حريك -بناية الربيع -الطابق الثالث -قضاء
بعبدا
حارة حريك-شارع الشهيد هادي نصر هللا -بناية
الجوهرة -الطابق االول -قضاء بعبدا

934

936
937
938
939
940
941
942
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943

جمعية التضامن الخيرية السعاف الضرير في
لبنان
ممثل الجمعية:السيد كلود فؤاد عبد النور
الجمعية الدولية المتخصصة
ممثل الجمعية:االستاذ نايف الشيخ علي بزي
جمعية آل بو عانم االجتماعية الخيرية
ممثل الجمعية:السيد انور بركات بو غانم
مؤسسة البير نصار الخيرية
ممثل الجمعية:السيدة سناء البير نصار
جمعية خدمة االنسان الخيرية
ممثل الجمعية:السيد محمود حيدر سبيتي
الجمعية المسيحية الموحدة
ممثل الجمعية:االستاذة جووال بشاره سيف
مؤسسة اده ورلد فستيفال
ممثل الجمعية:االستاذ رافايل جوزف صفير
جمعية انماء شويا
ممثل الجمعية:السيد موريس جميل السبعلي
قدامى هريبسيميانتس
ANCIENS HRIPSIMIANTZ
ممثل الجمعية:السيد ملكون ميساك بهلوليان
دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين-سوليد
Support of Lebanese in Detention
and Exile- SOLIDE
ممثل الجمعية:السيد غازي روبير عاد
المؤسسة التوحيدية للخدمات االجتماعية
ممثل الجمعية:االستاذ يوسف سالم بو ذياب

954

جمعية واحات االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد كمال نايف نصر

944
945
946
947
948
949
950
951
952

953

1164

2008/9/27

اجتماعي
(االهتمام بالضرير)

سن الفيل -شارع االنجيلية-ملك جبور اخوان-
قضاء المتن

1123

2008/9/23

اجتماعي -تربوي

1121

2008/9/23

اجتماعي -عائلي

1118

2008/9/22

اجتماعي

حارة حريك -الشارع العام -سنتر سليم -ملك عبد
هللا خليل -الطابق الثالث -قضاء بعبدا
بمهريه -الشارع العام-ملك دار بمهريه للطائفة
الدرزية -قضاء عاليه
بقنايا -ملك سناء نصار -قضاء المتن

1137

2008/9/24

اجتماعي -تربوي

1135

2008/9/24

اجتماعي-ديني

1136

2008/9/24

فني  -سياحي

حارة حريك -شارع هادي نصر هللا -ملك محمود
سبيتي -قضاء بعبدا
الفنار حي الموتور -ملك السيدة رينيه ميالد
سيف -قضاء المتن
جبيل -مبنى لسان الحال -ملك روجيه اده

1124

2008/9/23

اجتماعي

1128

2008/9/24

اجتماعي

شويا -حي السيدة -ملك موريس السبعلي -قضاء
المتن
الفنار -ملك مدرسة هريبسيميانتس -قضاء المتن

1112

2008/9/20

اجتماعي
(حقوق االنسان)

جسر الباشا -الطريق العام -ملك فاضل الطيار-
الطابق االول -قضاء المتن

1111

2008/9/20

اجتماعي-تربوي

1106

2008/9/19

اجتماعي

الشويفات -حي القبة -شارع خلدة -ملك حسان
محمد حسان واخوته -الشقة رقم  -504قضاء
عاليه
عاليه -حي الوطى -ملك كمال نصر
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955

معهد للعالج والتقييم والبحوث
ممثل الجمعية:الدكتور رمزي سامي حداد
الجمعية العائلية للتربية
ممثل الجمعية:الدكتور فادي يوسف الشاعر
جمعية العلى والعلم اللبنانية الخيرية
ممثل الجمعية:الدكتور ابراهيم داود فحص
الرابطة النسائية الخيرية للساحل
ممثل الجمعية:السيدة سمر صالح حبله

959

رابطة المحبة والتضامن
ممثل الجمعية:االستاذ ايليا حنا الحدشيتي
نادي الشرق لحوار الحضارات
ممثل الجمعية:السيد ميالد عبدو الحداد
" فلنتكاتف"  -تجمع الشباب االجتماعي الخيري
في اللويزة
ممثل الجمعية:السيد اميل جورج رزق هللا
جمعية الصحة اوال Health First
ممثل الجمعية:السيد ميشال سبع بو خليل
سيكالمان
ممثل الجمعية:السيد مارك فؤاد عبود
ال فولوك
ممثل الجمعية:السيد جبرائيل جورج دبانه
ربيع االسئلة
ممثل الجمعية:السيد اندره فيليب جاك فيليب بلدي
جمعية التنمية البشرية واالقتصادية
ممثل الجمعية:السيد رامي سلمان عليق
جمعية العناية بالعائلة
ممثل الجمعية:السيدة كوكب علي حمود
جمعية الصداقة والتعاون االنمائية اللبنانية
االميركية

956
957
958

960
961
962
963
964
965
966
967
968

1100

2008/9/18

صحي -اجتماعي

الدكوانة -ملك الدكتور رمزي حداد-قضاء المتن

1101

2008/9/18

اجتماعي-تربوي

1098

2008/9/18

اجتماعي

1097

2008/9/18

اجتماعي

1096

2008/9/18

اجتماعي

1095

2008/9/18

اجتماعي-ثقافي-اغترابي

1222

2008/10/6

اجتماعي

بعبدا -مقابل السراي الكبير -ملك البستاني-
الطابق الثاني
تحويطة الغدير -شارع جل البلح -ملك محمد
ابراهيم فحص -قضاء بعبدا
الغبيري -طريق المطار -مفرق حارة حريك -حي
السهل -بناية حلمي عويدات -ملك جالل عالمه-
قضاء بعبدا
الروضة -شارع السيدة -ملك سايما الحجة-
الطابق االول -قضاء المتن
الدكوانة -شارع السالف -سنتر بامبوك وبو
عبود -الطابق الثامن -قضاء المتن
اللويزة -ملك اميل وناجي رزق هللا -قضاء بعبدا

1220

2008/10/6

اجتماعي

1212

2008/10/4

اجتماعي

1211

2008/10/4

1208

2008/10/4

1204

2008/10/3

اجتماعي
(تخلف واعاقة عقلية)
اجتماعي
(الديمقراطية وحقوق االنسان)
تنموي -اقتصادي

1203

2008/10/3

اجتماعي

1180

2008/9/29

اجتماعي

سن الفيل –الشارع العام -ملك جهشان -الطابق
الثالث -قضاء المتن
بياقوت -شارع جاندارك الخوري -ملك ايلي اديب
بولس -قضاء المتن
الشياح -عقار رقم  -1097بناية ايوب -جورج
عزيز ايوب -قضاء بعبدا
جل الديب -الشارع العام -ملك سركيس -قضاء
المتن
برج البراجنة -بولفار المطار -ملك عياد جابر-
الطابق االول -قضاء بعبدا
حارة حريك -شارع مكرزل -بناية حمدان
ومرعي -ملك كوكب حمود -قضاء بعبدا
الكفور -بناية عبدو حبيب -قضاء كسروان
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969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979

ممثل الجمعية:السيد عبدو وديع حبيب
جمعية كفرفاقود االنمائية والثقافية
ممثل الجمعية:السيد اديب فؤاد نصر
جمعية البيئة والعمل
ممثل الجمعية:الدكتور منصور بطرس وهبي
حزب البيئة العالمي
ممثل الجمعية:السيد ضوميط نعوم كامل
الجمعية اللبنانية للسياحة والتراث
ممثل الجمعية:الدكتور حيدر نايف خير الدين
جمعية احالمنا النماء العرقوب
ممثل الجمعية:السيد وليد حسين يوسف
جمعية احياء التراث المقاوم
ممثل الجمعية:السيد حسين قاسم خليفه
الجمعية اللبنانية لرعاية الشباب المغترب
ممثل الجمعية:الدكتور امين سعود الساحلي
الجمعية اللبنانية لنهضة االنسان والمجتمع
ممثل الجمعية:السيد السيد محمد اسعد حاطوم
جمعية السيدة مريم الخيرية
ممثل الجمعية:السيد الشيخ علي كمال بحسون
الرابطة االجتماعية في عيناب
ممثل الجمعية:السيدة ريما بهيج زيد
درج الورد لثقافة االطفال والناشئة
ممثل الجمعية:السيدة نبيهه حسن محيدلي

1179

2008/9/29

اجتماعي

1177

2008/9/29

1176

2008/9/29

اجتماعي
(البيئة والصحة)
بيئي

1173

2008/9/29

سياحي

1170

2008/9/29

اجتماعي

1234

2008/10/7

1233

2008/10/7

1285

2008/10/11

ثقافي
(ثقافة المقاومة)
تربوي -تعليمي
(تعليم الشباب المغترب)
اجتماعي

1245

2008/10/8

اجتماعي

1246

2008/10/8

اجتماعي

1248

2008/10/8

اجتماعي -ثقافي

كفرفاقود -الشارع العام -ملك رفيق محمد زهر
الدين -قضاء الشوف
جبيل شارع مار جرجس( -سنتر سالمة -سان
جورج) ملك شهيد وهبه
بزحل -فتوح كسروان -الشارع العام -ملك
ضوميط نعوم كامل -قضاء كسروان
حارة حريك -شارع صهيون(-بئر العبد) -العقار
رقم  -1150القسم  -4بناية تركية -الطابق
االول -قضاء بعبدا
العمروسية -صحراء الشويفات شارع السالم-
ملك قاسم قصب -الطابق االرضي -قضاء بعبدا
تحويطة الغدير -ملك سنتر االمداد -الطابق
السادس -قضاء بعبدا
حارة حريك -شارع حسين مصطفى -بناية محمد
عطوي -الطابق الثاني -قضاء بعبدا
برج البراجنة -شارع االمام علي -حي السنديانة-
ملك قاسم الحركة -الطابق االول -قضاء بعبدا
حارة حريك -الحي االبيض -ملك محمد علي
خليفة -قضاء بعبدا
عيناب -قضاء عاليه
الغبيري -ساحة الغبيري -سنتر الشرق االوسط-
الطابق السادس -قضاء بعبدا
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980

جمعية صبا
ممثل الجمعية:االنسة فاتن احمد غيث
مركز الحضارة للدراسات االيرانية العربية
ممثل الجمعية:السيد علي محمد حسين قصير

982

مؤسسة الشهيد الخيرية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم  1249تاريخ 2008/10/8
حزب االصالح الجمهوري اللبناني
ممثل الجمعية:السيد شارل كميل الشدياق
جمعية ميديا للتدريب االعالمي
ممثل الجمعية:السيد عصام نعمه اسماعيل
رابطة قدامى مدرسة السيدة -ساحل علما
ممثل الجمعية:االنسة جاندرك يعقوب سالمه
صحتنا لنا
ممثل الجمعية:الدكتور شوقي سالمه عازوري
تيار العروبة للمقاومة والعدالة االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد سلمان احمد بركات
صندوق العطاء لتمكين االسرة العربية وحمايتها
ممثل الجمعية:السيد مصطفى علي عيد
انماء بال حدود
ممثل الجمعية:السيد احمد زينو بلحص

990

جمعية المبدعين اللبنانيين
ممثل الجمعية:االستاذ خليل عباس ادريس
المنتدى الفكري -الثقافي -االقتصادي
ممثل الجمعية:السيد هيثم سعيد بو سعيد
جمعية المغترب اللبناني
ممثل الجمعية:الدكتور عمران ناظم بزي

981

983
984
985
986
987
988
989

991
992

1250

2008/10/8

اجتماعي

نيحا -عقار السيد غيث -قضاء الشوف

1251

2008/10/8

/37اد

1988

اجتماعي -ثقافي
(تطوير االواصر بين مكونات
االمة العربية واالسالمية)
اجتماعي

الشياح -بئر حسن -العقار رقم – 4499ملك
ابراهيم احمد صالح -قضاء بعبدا

1262

2008/10/9

سياسي

1263

2008/10/9

اعالمي

1272

2008/10/10

اجتماعي

1274

2008/10/10

1338

2008/10/18

صحي
(توعية صحية)
سيلسي

1349

2008/10/20

اجتماعي

1354

2008/10/20

اجتماعي

1355

2008/10/20

ثقافي -علمي

1361

2008/10/20

اجتماعي -ثقافي

1373

2008/10/21

ثقافي -تراثي
(التواصل مع المغتربين)

حارة حريك -شارع دكاش (راغب حرب) -سنتر
هاشم -الطابق االول -قضاء بعبدا
الحدث -حارة البطم -شارع اديب الشدياق -ملك
شارل كميل الشدياق -قضاء بعبدا
الغبيري -طريق المطار -جانب المجلس االسالمي
الشيعي االعلى -سنتر زعرور -قضاء بعبدا
ساحل علما -مدرسة السيدة -قضاء كسروان
جل الديب -شارع  – B.F.ملك الدكتور شوقي
عازوري -قضاء المتن
الحدث – رقم العقار  3630رقم المقسم -7
قضاء بعبدا
الشياح -الشارع العام -ملك موفق احمد القداح-
قضاء بعبدا
الغبيري -شارع راغب عالمة -سنتر الطيونة-
ماك عالمة -شركة االنشاءات لتنفيذ وادارة
المشاريع -الطابق االول -قضاء بعبدا
الشياح -بولفار مار مخايل -بناية الهدى للصوت-
ملك الدكتور علي فاعور -قضاء بعبدا
عاليه -حي الريس -الشارع الرئيسي -ملك سعيد
بو سعيد
حارة حريك -شارع المقداد -ملك بناية الهدى-
الطابق الخامس -قضاء بعبدا
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993

جمعية خذ بيدي
ممثل الجمعية:السيد محمد حسين شبيب ابي رعد
مركز حمورابي للدراسات واالبحاث القانونية
ممثل الجمعية:السيد شوقي مصطفى عواضه

995

امل الغد
ممثل الجمعية:السيدة كارولين شوقي حسن
جمعية المرحوم الحاج خليل الخطيب
ممثل الجمعية:السيد وليم حسن صعب
الجمعية الكاثوليكية العالمية
ممثل الجمعية:السيد جانو جوزف حداد
جمعية ثمارنا
ممثل الجمعية:السيدة امل فوزي المغربي
تعديل رقم  292تاريخ 2009/3/3
سيال الخيرية
ممثل الجمعية:السيد غسان بشير عز الدين

994

996
997
998
999
1000

اتود بالس ETUDE PLUS
ممثل الجمعية:السيد ايلي طانيوس الصائغ
الطريق الروماني جبيل -بيبلوس
ممثل الجمعية:السيد رافايل جوزف صفير
مركز تطوير المهارات لذوي االحتياجات
الخاصة
ممثل الجمعية:السيدة حنان الياس فارس
هاي فود
ممثل الجمعية:السيد زاوين انترانيك بوياجيان

1004

الجمعية اللبنانية للمحللين الفنيين
ممثل الجمعية:السيد دجمي انطوان كرم
التنمية والتطور للبنان

1001
1002
1003

1005

1376

2008/10/21

1302

2008/10/14

اجتماعي
(حاجات خاصة ومعوقين)
قانوني

1319

2008/10/16

اجتماعي

1512

2008/11/5

اجتماعي

1514

2008/11/5

سياسي

1515

2008/11/5

تربوي

الليلكي -مشروع المالك -ملك عماد محمد جمال
الدين
حارة حريك -شارع واكد -العقار رقم  889قسم
 -12بناية النخيل -ملك المحامي ابراهيم عواضه-
الطابق االول -قضاء بعبدا
بتلون -حي الشريفة -شارع المدرسة الرسمية-
قضاء الشوف
بئر حسن -مقابل نادي الغولف -بناية االرجوان-
الطابق االول -قضاء بعبدا
البوشرية -شارع الفوار -سنتر حاج -الطابق
الرابع -قضاء المتن
قرنايل -الساحة -ملك شامل اسعد هالل -قضاء
بعبدا

1516

2008/11/5

معوقين
(احتياجات خاصة)

1305

2008/10/15

تربوي -تعليمي

1535

2008/11/6

تنموي

1538

2008/11/6

معوقين
(احتياجات خاصة)

الشياح -شارع درغام -سنتر الساحل القسم ب-
الطابق الثالث -مكتب رقم  -7ملك عباس احمد
فحص -قضاء بعبدا
الحازمية -سنتر وان واي -ملك المحامي ايلي
الصائغ -صندوق بريد  -121قضاء بعبدا
جبيل -ساحة االونسكو-العقار رقم  A 736و D
منطقة جبيل العقارية
بطشاي -الطريق العام -بناية عادل شمعون -ملك
ايلي الروس -الطابق الثالث -قضاء بعبدا

1540

2008/11/6

اجتماعي

1543

2008/11/6

مالي -اقتصادي

1545

2008/11/6

اجتماعي

حارة البالنة -العقار رقم  -1ثانوية يغيشة
مانوكيان -القاعة السفلية -ملك كاثوليكوسية
االرمن االرثوذكس لبيت كيليكيا -قضاء المتن
المعيصرة -الشارع العام -ملك دينا فرح -قضاء
كسروان
عين سعادة -ملك ميشال مرهج -قضاء المتن
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1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019

ممثل الجمعية:السيد فادي بشاره ابو عدس
سلكتيوم للفنون والعلوم
ممثل الجمعية:السيد فادي الياس خليل
جمعية رؤى لكفالة اليتيم واالعمال الخيرية
ممثل الجمعية:السيد خالد علي فروخ
جمعية آفاق التربوية الخيرية
ممثل الجمعية:السيد فادي مرعي ناصر
جمعية البشرى والصفا الخيرية
ممثل الجمعية:الدكتور عبد االله هاني كنج
تحدي
ممثل الجمعية:السيد انطوان جرجي حداد
جمعية الحدت المسيحية الخيرية
ممثل الجمعية:السيدة ملفينا اميل الحداد
جمعية تنمية واغاثة بال حدود
ممثل الجمعية:الدكتور حكمت حسين الغداف
جمعية المحور اللبناني في سبيل مواطنية جامعة
(هيا بنا)
ممثل الجمعية:السيد لقمان محسن سليم
الرابطة الشبابية من اجل لبنان
ممثل الجمعية:السيد شربل ميشال رزق
جمعية  98اسبوع
ممثل الجمعية:السيدة عفيفة محمود الديراني
جمعية آل غرز الدين (رأس المتن)
ممثل الجمعية:السيد عارف يوسف غرز الدين
جمعية ليبانيز يونغ بريدجز
ممثل الجمعية:السيد وسام يوسف حبشي
جمعية التآخي االجتماعية الثقافية الخيرية
ممثل الجمعية:السيد ربيعة محمد السبالني
المكتب اللبناني لالبحاث العلمية في الصمم

1550

2008/11/7

ثقافي

1553

2008/11/7

اجتماعي

1565

2008/11/8

اجتماعي

1566

2008/11/8

اجتماعي

1578

2008/11/10

اجتماعي

1580

2008/11/10

اجتماعي

1432

2008/10/29

تنموي -اجتماعي

1436

2008/10/29

اجتماعي

1437

2008/10/29

اجتماعي

1438

2008/10/29

ثقافي -فني

1464

2008/10/30

1468

2008/10/31

اجتماعي
(عائلي)
اجتماعي

1470

2008/10/31

اجتماعي

1495

2008/11/3

ثقافي -علمي

جونية -الكسليك -بناية فوزي يعقوب -ملك وديعة
حوراني -الطابق الثاني -قضاء كسروان
سبلين -حي داوود العلي -شارع كمال جنبالط-
قضاء الشوف
حارة حريك -حي االبيض -شارع اتوستراد السيد
هادي نصرهللا – ملك فادي مرعي ناصر وحيدر
سليم مكي -قضاء بعبدا
الغبيري -شارع عيتاني وكنج -ملك هاني كنج-
الطابق االرضي -قضاء بعبدا
المنصورية -حي البالطة -ملك الجمعية اللبنانية
لالنماء التربوي واالجتماعي -قضاء المتن
الحدت -شارع الحمرا -ملك جرجس طراف –
قضاء المتن
الدكوانة -شارع فؤاد شهاب -ملك وليد طنوس-
قضاء المتن
حارة حريك -ملك محسن سليم -قضاء بعبدا
البوشرية -مركز الدورة التجاري -الطابق السابع-
ملك بشاره فخر الكالسي -قضاء المتن
الحازمية -طريق الشام القديمة -ملك متى -قضاء
بعبدا
رأس المتن -قرب بنك بيبلوس -ملك عارف
يوسف غرز الدين -قضاء بعبدا
الجمهور -حارة الست -شارع الجمهور -ملك
حبيب جريش -قضاء بعبدا
حارة الناعمة -شارع ظهر الشقيف -ملك شفيق
مزهر -الطابق الثالث -قضاء الشوف
انطلياس -العقار رقم  -953قضاء المتن
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1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028

Bureau Libanais Pour La
Recherche En Surdite - BLRS
ممثل الجمعية:السيدة فيفيان مطر مطر
جمعية حفظ الطفولة
ممثل الجمعية:السيد جهاد محمد فقيه
الجمعية الخيرية للتنمية والتكافل االجتماعي
ممثل الجمعية:الدكتور محمد فريد عبد هللا
مركز رينيه وهبه للعجوز المريض
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم  1497تاريخ 2008/11/2
المؤسسة اللبنانية للتنمية االقتصادية واالجتماعية
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم  1408تاريخ 2008/10/27
الشبيبة لمكافحة المخدرات
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم  1670تاريخ 2008/11/17
جمعية االسراء للتنمية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد محمد يوسف الشيخ سالم
الهيئة النسائية للرعاية والتواصل االجتماعي
ممثل الجمعية:السيدة غاده محمد سرحال
جمعية مركزية مسيحيي المشرق
ممثل الجمعية:السيد سيمون يوسف الخوري
جمعية التحمل
ممثل الجمعية:القسيس جورج مانوئيل عطيه

(الصمم)
1499

2008/11/2

1383

2008/10/22

/133اد

1965/3/26

/3اد

1988/1/6

اجتماعي -تنموي
(تنمية الطاقات)

/75اد

1994/2/4

اجتماعي
(امراض وآفات اجتماعية)

حارة صخر -االتوستراد -ملك فرج هللا فياض-
الطابق السادس -قضاء كسروان

1409

2008/10/27

اجتماعي

1413

2008/10/27

اجتماعي

1414

اجتماعي
2008/10/27
(حضور المسيحيين المشرقيين)

برج البراجنة -نزلة العاملية -ملك سبلي شحادة-
الطابق االول -قضاء بعبدا
حارة حريك -شارع دكاش -بناية يارا -ملك
شهناز عدلي -الطابق الخامس -قضاء بعبدا
سن الفيل -شارع سانت ريتا -بناية كيبينيان -سنتر
جتكو -الطابق الخامس -ملك سعيد عزت عيد-
قضاء المتن
اللويزة -مدخل اللويزة الرئيسي -مقابل جسر
المشاة -كنيسة المخلص المعمدانية االنجيلية-
قضاء بعبدا

1420

2008/10/28

اجتماعي
(االطفال اليتامى)
تنموي
(توجيهي -رعائي)
اجتماعي

المريجة -شارع الكفاءات -سنتر الحلم -ملك سليم-
الطابق السابع -قضاء بعبدا
خلدة -شارع القبة -ملك الدكتور محمد فريد عبد
هللا -قضاء عاليه
بيت مري -قضاء المتن
جل الديب

اجتماعي -ثقافي
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1029
1030
1031

1032

1033
1034

1035
1036
1037
1038
1039

جوقة اجراس بيزنطيه
ممثل الجمعية:السيد منصور طانيوس حداد
سيدة االمل
ممثل الجمعية:السيد حقي اسماعيل نجار
الجمعية اللبنانية للموسيقى والفنون
Association Libanaise pour la
)musique et les arts (ALMA
ممثل الجمعية:السيد وليد شكري جرمانوس
نادي الصحافة
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم /96اد تاريخ 2006/3/15
تعديل رقم  1380تاريخ 2008/10/21
لبنان الموسيقى (اصدقاء الموسيقى)
ممثل الجمعية:االب الدكتور الياس يوسف
الكسرواني
”“ ONDES
(الجمعية الوطنية للتنمية االقتصادية
واالجتماعية)
ممثل الجمعية:السيدة فكتوريا سبع الخوري
جمعية سيدات كفرحي
ممثل الجمعية:االنسة سوميانوس سليمان الصايغ
جمعية الضياء والنور االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد محمد علي مشيك
عشتروت
ممثل الجمعية:االنسة كلوديا جرجس عجيمي
رابطة آل غصن الخيرية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد سليمان خالد غصن
تمكين وتنمية
ممثل الجمعية:السيدة عفيفه محمود الديراني

1423

2008/10/28

1671

2008/11/17

ثقافي
(طقسي -اجتماعي)
اجتماعي

1669

2008/11/17

ثقافي -فني

صربا -دير المخلص -ملك الرهبنة الباسيلية
الحلبية -قضاء كسروان
الحدث -الساحة -بناية ياغي -الطابق الثالث-
قضاء بعبدا
بيت شباب -ملك جورج شكري جرمانوس-
الطابق االرضي -قضاء المتن

/193اد

1993/6/18

اعالمي

فرن الشباك -منطقة الشفروليه -بناية بالم سنتر-
الطابق السابع -قضاء بعبدا

1668

2008/11/17

ثقافي -فني

برج حمود شارع الشا -ملك انطوان سعد -قضاء
المتن

1667

2008/11/17

اجتماعي

سن الفيل –شارع السيدة -ملك زوين -قضاء المتن

1662

2008/11/17

اجتماعي

كفرحي -الشارع العام -دار البلدة -قضاء الشوف

1661

2008/11/17

اجتماعي

1660

2008/11/17

ثقافي -اجتماعي

1656

2008/11/17

اجتماعي -عائلي

1654

2008/11/17

ثقافي -تنموي
(تمكين المرأة)

حارة حريك -قرب مستشفى الساحل -ملك علي
ابراهيم مشيك -قضاء بعبدا
عين الرمانة -شارع لطيف -ملك كيته عزيز-
قضاء بعبدا
الدوحة -الطريق العام -ملك خالد محمد غصن-
الطابق االول -قضاء عاليه
الحازمية -طريق الشام القديمة -ملك متى -قضاء
بعبدا
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1040

جمدية الحض على التربية والتعليم
ممثل الجمعية:السيد ضاهر عوض حمدان
نادي البيره الثقافي واالجتماعي
ممثل الجمعية:السيد مارون هيكل مسلم
جمعية االصالح الخيري االجتماعي -عاليه في
لبنان
ممثل الجمعية:السيد زياد شريف عسكر
خطى الشباب
ممثل الجمعية:السيد سامر سمبر فيصل
جمعية لبنان للتنمية المستدامة
ممثل الجمعية:السيد جبران مارون يزبك
كنوز العارفين الثقافية
ممثل الجمعية:السيد عباس صبحي حدرج
جمعية اصيال الخيرية الثقافية
ممثل الجمعية:السيد حسين علي طاي
دوحة الخير
ممثل الجمعية:السيد علي عبد الهادي محمد علي
اتحاد مزارعي بكفيا الكبرى والجوار
ممثل الجمعية:االستاذ وديع جورج جبران
جمعية نبع الحياة
ممثل الجمعية:االنسة نتالي اميل روكز

1050

زنبقة حماليا
ممثل الجمعية:السيدة ريتا اسعد الصياح
ليبان باك LIBAN PACK
ممثل الجمعية:االنسة سهى باسل عطاهللا
جمعية حركة لبنان غدا
ممثل الجمعية:السيدة فرانسواز الياس كامل
رابطة قدامى مدرسة راهبات المحبة -البيزنسون

1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049

1051
1052
1053

1653

2008/11/15

اجتماعي

1651

2008/11/15

اجتماعي

1634

2008/11/14

اجتماعي

العمروسية -شارع مدينة العباس -ملك ضاهر
حمدان -مدرسة االتحاد -قضاء عاليه
البيره -العقار رقم  72القسم رقم  -5قضاء
الشوف
بمكين -حي عين السيدة -ملك محمود حسن عسكر
ودياال محمد مطر -قضاء عاليه

1628

2008/11/13

اجتماعي

1625

2008/11/13

اجتماعي -تنموي

1615

2008/11/12

ثقافي

1612

2008/11/12

اجتماعي

1611

2008/11/12

تعليمي -اجتماعي

1610

2008/11/12

اقتصادي

عاليه -شارع الرسالة االجتماعية -بناية نعيم
شهيب -الطابق الرابع
المنصورية -منطقة المكلس -سنتر فاكتوري -ملك
السيدة ريتا ميشال فريحة -قضاء المتن
الكفاءات -شارع كلية العلوم -ملك علي العريبي-
قضاء بعبدا
حارة حريك -سنتر زعرور -مكتب رقم -100
الطابق الرابع
الشياح -شارع معوض -ملك صالح -الطابق
الخامس -قضاء بعبدا
بكفيا -الشارع العام -ملك بلدية بكفيا -قضاء المتن

1607

2008/11/12

اجتماعي

1606

2008/11/12

اجتماعي

1588

2008/11/11

اقتصادي

1785

2008/12/1

سياسي

1784

2008/12/1

اجتماعي

النقاش -شارع 50
 - Zone Bleu C Imm.N0بناية حداد
وطعمة -ملك بولس ميالد روكز -الطابق
االرضي -قضاء المتن
حماليا -الساحة -قرب كنيسة مار الياس -ملك
الراعي -قضاء المتن
سن الفيل -سنتر تيار -مقر جمعية الصناعيين في
لبنان -الطابق الرابع -قضاء المتن
طريق المطار -ملك عياد جابر -مكتب المحامي
رامي عليق -قضاء بعبدا
الحازمية -قرب الصياد -مبنى مدرسة راهبات
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ممثل الجمعية:االنسة باسكال موريس االسمر
جمعية خلدة االهلية
ممثل الجمعية:السيد داني عارف الضاهر
جمعية التجدد الرعوي في لبنان
ممثل الجمعية:االب جرجي عبدو صقر

1783

2008/12/1

اجتماعي -بيئي

1782

2008/12/1

اجتماعي -تأهيلي

1056

ابناء سيدة الحنان
ممثل الجمعية:السيد بيار ادكار توما

1779

2008/12/1

اجتماعي

1057

الجمعية اللبنانية للتنمية الحرفية والفنية
ممثل الجمعية:االنسة هبه ناجي الحسيني
معا نرتقي
ممثل الجمعية:السيدة ديانا حسن حماده

1777

2008/12/1

فني -حرفي

1771

2008/11/28

اجتماعي -ثقافي

1059

جمعية الشوف الخيرية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد زياد حسين سري الدين
تيار الحضارات -ابحاث ودراسات
ممثل الجمعية:السيد يوسف عبد القادر الطبش
جمعية عينطورة والمتين البيئية
ممثل الجمعية:السيدة انتوال يورغو ادوسيدس
مؤسسة فؤاد وتوفيق فاضل
ممثل الجمعية:السيد نجيب توفيق فاضل
االنمائيون اللبنانيون
ممثل الجمعية:الدكتور روي انطون اغناطيوس
ابي جوده
جمعية دير القلعة-عين سعادة
ممثل الجمعية:السيد سمير رفيق الخوري

1764

2008/11/27

اجتماعي

1756

2008/11/27

تنموي

1754

2008/11/27

بيئي

1752

2008/11/27

اجتماعي

1746

2008/11/26

تنموي

1745

2008/11/26

اجتماعي

1054
1055

1058

1060
1061
1062
1063
1064

المحبة ،البيزنسون -قضاء بعبدا
خلدة – حي العرب -ملك داني عارف الضاهر-
قضاء عاليه
ذوق مصبح -مقر الصندوق التعاضدي االجتماعي
الصحي الكائن في المجمع البطريركي -قضاء
كسروان
برج حمود -النبعة -شارع الغيالن -منطقة رقم -9
شارع رقم  -75بناية رقم – 58الطابق االرضي-
قضاء المتن
فتري -شارع الصنوبر -ملك جوزف كامل والهام
كامل -قضاء جبيل
الشياح -منطقة الشياح العقارية -شارع معوض-
العقار رقم  -5899القسم  37بلوك (أ) -ملك
محمد حسين حمادة -قضاء بعبدا
بعقلين -شارع المرج -ملك ثانوية النزاهة -قضاء
الشوف
جديدة المتن -نابية -ملك السيدة آني انترانيك
طروسيان -الطابق الثالث -قضاء المتن
عينطورة -طريق عين الرجمة -بناية كبلاير
مارديروس -الطابق االرضي
البوشرية -مستشفى مار يوسف -بناية فاضل-
الطابق االول -قضاء المتن
فرن الشباك -التحويطة -البلحة -ملك جميل داغر-
قضاء بعبدا
عين سعادة -شارع الشابورية -ملك الرهبنة
االنطونية -مقر سيدة البشارة -قضاء المتن
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1065

جمعية مجلس خلوات جرنايا الخيرية
ممثل الجمعية:السيد سلمان محمود غنام
جمعية االمام السجاد(ع) الخيرية
ممثل الجمعية:الشيخ محمد علي عبد العزيز
الحاج علي
جمعية مار ميخائيل -حارة الست
ممثل الجمعية:السيد فادي ميشال الغاوي

1068

منتدى الكلمة
ممثل الجمعية:السيد اياد عزات ابو علي
لجنة دعم التعليم الرسمي في بتلون
ممثل الجمعية:السيدفادي سعيد رشيد
جمعية الصداقة اللبنانية االندونيسية
ممثل الجمعية:السيد سليم جورج عماطوري
الجمعية اللبنانية الكندية الثقافية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد جورج لبيب كالس
ملتقى الفكر المدني للتنمية
ممثل الجمعية:االنسة منى يوسف عقل
جمعية انماء االنسان
ممثل الجمعية:النائب د .كميل منصور الخوري
الرابطة المتحدة آلل سلوم
ممثل الجمعية:السيد محمد عطيه سلوم
لجنة مهرجانات عيد االزهار الدولية
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم  139تاريخ 2009/1/27

1066
1067

1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075

1744

2008/11/26

اجتماعي

1742

2008/11/26

ديني

دير القمر -شارع خلوات جرنايا -ملك مجلس
خلوات جرنايا -قضاء الشوف
الشياح -اوتوستراد السيد هادي نصر هللا -بناية
عقيل -الطابق الثاني -قضاء بعبدا

1741

2008/11/26

اجتماعي

1068

2008/11/19

ثقافي

1695

2008/11/19

اجتماعي

1689

2008/11/18

اجتماعي -اقتصادي

1686

2008/11/18

ثقافي -اجتماعي

1684

2008/11/18

اجتماعي -تنموي

حارة الست -الشارع الداخل ملك وقف رعية مار
ميخائيل حارة الست -صالون كنيسة مار ميخائيل
حارة الست -قضاء بعبدا
الحازمية -شارع سعيد فريحة -ملك كاميليا سنتر
ثري -الطابق الثالث -قضاء بعبدا
بتلون -الشارع العام -ملك نادي بتلون الثقافي-
قضاء الشوف
بعبدا -شارع طريق القصر الجمهوري -بناية
سفارة اندونيسيا -قضاء بعبدا
سد البوشرية -سنتر نبوت  3بلوك  Aطابق اول-
قضاء المتن
عاليه -شارع المشايخ -ملك يوسف عقل

1680

2008/11/17

اجتماعي

1679

2008/11/18

1812

2008/12/3

اجتماعي
(عائلي)
سياحي

المطيلب -سنتر مكرزل -الطابق االول -قضاء
المتن
خلدة -قرب مطعم هارون الرشيد -ملك داني
ضاهر -قضاء عاليه
بكفيا -قضاء المتن
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1076

جمعية سيدات آل ابو شقرا -الهاللية
ممثل الجمعية:السيدة نعمه يوسف زيتوني
جماعة هللا االنجيلية
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم  17تاريخ 2009/1/5
بدائل الشرق االوسط
Middle East Alternatives
ممثل الجمعية:السيد اندريه فارس السلفاني

1079

جمعية الرعاية العلمية والتقنية
ممثل الجمعية:السيد محمد علي السيد
الحركة اللبنانية للعدالة االنتقالية
ممثل الجمعية:السيدة روال جوزف ابو شبكه
جمعية تطوير مشاريع االنماء االجتماعي
ممثل الجمعية:السيد كلود جورج ميشال ابو نادر

1082

جوقة ارزة لبنان
Coro Cedro Del Libano
ممثل الجمعية:االب القاضي د 0مارون شليطا بو
سليمان حرب
مؤسسة االخاء االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد انطوان بشاره الحاج عساف
جمعية حوار االجيال
ممثل الجمعية:السيد بشير مسعود مراد
الجمعية العصرية لصعوبات التعلم والتأخر
الدراسي
ممثل الجمعية:السيد بسام عارف بو حسن
جمعية الكريم الثقافية االجتماعية في لبنان
ممثل الجمعية:السيد كنعان راشد كنعان

1077
1078

1080
1081

1083
1084
1085
1086

اجتماعي
(عائلي)

الهاللية – شارع العين -ملك مروان نعيم ابو
شقرا -قضاء بعبدا
الحازمية -مار تقال -قضاء بعبدا

138

2009/1/27

مرسوم رقم
14177

1965/7/29

عوكر -منطقة الحضيرة العقارية -العقار -383
شارع  -59ملك كريستيان نيقوال بريلو راندزوس
زوجة جان كرم -قضاء المتن

153

2009/2/2

ثقافي -اجتماعي

عانوت -حي الزغل -ملك علي السيد -قضاء
الشوف
جونيه -صربا -مقر بناية صربا البطريركية
المارونية في جونيه -قضاء كسروان
كفرحباب -الشارع العام -ملك مابل فريحة ابو
نادر،كلود ابو نادر -الطابق الثالث -قضاء
كسروان
غوسطا -شارع دير الكريم -ملك جمعية المرسلين
اللبنانيين الموارنة -قضاء كسروان

150

2009/1/31

اجتماعي

142

2009/1/28

اجتماعي-حقوقي

141

2009/1/28

اجتماعي

53

2009/1/14

فني  -ديني

44

2009/1/13

اجتماعي

42

2009/1/13

اجتماعي

40

2009/1/13

اجتماعي
(صعوبات التعلم لدى االوالد)

39

2009/1/13

اجتماعي

الحازمية -شارع مار تقال -الساحة -ملك انطوان
الحاج عساف -قضاء بعبدا
المنصورية -الشارع العام -ملك زيتون وشركاه-
قضاء المتن
بعقلين -حي المرج -ملك غسان حرب -الطابق
االول -قضاء الشوف
حارة حريك -ملك االتات -الطابق االول -قضاء
بعبدا
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1087

جمعية العطاء للمسن
ممثل الجمعية:السيد عبدو جوزف خوري
مؤسسة االمام الحكيم الخيرية
ممثل الجمعية:الدكتور سعود نعمه المولى
دار العطاء الجنوبي
ممثل الجمعية:السيد زاهر ابراهيم حطيط

1090

اصدقاء االنسان Human Friends
ممثل الجمعية:السيد علي اسعد النجار
"هوم – ليبانون" "هلث اوتريتش تو ذا ميدل
ايست -ليبانون"
H.O.M.E-LEBANON
HEALTH OUTREACH TO THE
MIDDLE EAST-LEBANON
ممثل الجمعية:الدكتور جورج ميكال منصور
جمعية االمين للعلم والمعرفة الخيرية
ممثل الجمعية:السيدة عليا محمد سعيد منصور
آنج-مؤسسة اسكندر ونورما جبران االجتماعية
Fondation ANGE
ممثل الجمعية:السيد اندره ملحم رحمه
جمعية تجاوز
ممثل الجمعية:الدكتورة ديزيريه روالن حبيب
سقال
المركز اللبناني للقانون الدولي وحقوق االنسان
ممثل الجمعية:االستاذ فادي عبد هللا الجردي
نعم للحياة
ممثل الجمعية:السيد ربيع موريس ماهر
شبيبة جورج حاوي من اجل االستقالل
والعدالة(ش ج ا ع )
ممثل الجمعية:االستاذ رافي ارتين مادايان

1088
1089

1091

1092
1093
1094
1095
1096
1097

67

2009/1/15

66

2009/1/15

اجتماعي
(مساعدة العجزة)
اجتماعي

65

2009/1/15

اجتماعي

63

2009/1/15

اجتماعي

30

2009/1/10

اجتماعي -صحي

الفنار -القسم الرابع من العقار  -789ملك صالح
ابي عبد هللا -قضاء المتن
الغبيري -شارع السلطان ابراهيم -ملك درويش-
قضاء بعبدا
الشياح -شارع نادي الغولف -العقار  -192القسم
 -18بناية االرجوان -ملك السيدة لينا غدار-
قضاء بعبدا
الشياح -حي االميركان -شارع برباري -ملك اميل
ابراهيم منصور -قضاء بعبدا
جل الديب -شارع مطر ابو جوده -بناية -2020
الطابق السابع -قضاء المتن

28

2009/1/10

اجتماعي -تربوي

90

2009/1/17

اجتماعي

حي السلم -شارع البركات -ملك محاسن الساحلي-
الطابق الثاني -قضاء بعبدا
جبيل -حي المحطة -الشارع الرئيسي -مقابل
السنترال -ملك جبران

89

2009/1/17

ثقافي-فني

الحدث -ساحة الحدث -بيت الكهنة في رعية
السيدة -الطابق االرضي -قضاء بعبدا

86

2009/1/17

ثقافي -قانوني

109

2009/1/21

اجتماعي

107

2009/1/21

ثقافي -اجتماعي

الشويفات -االمراء -بناية عبد هللا الجردي -الطابق
الرابع -قضاء عاليه
الدامور -شارع مار الياس -عقار رقم  -35مبنى
ايليا جرجس عون -قضاء الشوف
قرنة شهوان -حي مار شربل -بناية جولفايان-
رقم  -32ملك رافي مادايان -قضاء المتن
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1098

جمعية المحافظة على تراث المطبخ اللبناني
ممثل الجمعية:السيد علي محمد حمادي
رؤية العين Eye Vision
ممثل الجمعية:المحامي انور درويش بارود
FI_Libanاف.أي.ـ لبنان
)(Franciscans de L’immaculee- Liban
ممثل الجمعية:االب سيزار فكتور اسايان
مهرجانات نهر ابراهيم التراثية والسياحية
ممثل الجمعية:السيد سامي طانيوس صليبا
مركز الرعاية الصحية والنفسية للمرأة والطفل
ممثل الجمعية:السيدة نضال جرجس صادق
رابطة قدامى مدرسة راهبات مار يوسف
الظهور -دير القمر
ممثل الجمعية:السيد عيسى سمير حيدريه
جمعية ناس وتنمية
ممثل الجمعية:االنسة امنه ابراهيم فقيه
جمعية ابداع
ممثل الجمعية:السيد علي عبد الحسن عباس

1106

جمعية فنسان بتراكي عقاد
ممثل الجمعية:السيد جورج فنسان عقاد
كوكيكيان
ممثل الجمعية:السيدة سهيال يوسف زاده
جماعة الديمقراطيين اللبنانيين(جدل)
ممثل الجمعية:السيد لقمان محسن سليم
جمعية الكمال االجتماعية الثقافية للحق االنساني
ممثل الجمعية:السيد ايلي انطونيوس صعب

1110

جنة االطفال Paradis d’enfants

1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105

1107
1108
1109

97

2009/1/19

185

2009/2/7

تراثي
(المطبخ التقليدي)
اجتماعي

184

2009/2/7

اجتماعي

الشويفات -حارة القبة -شارع القبة -بناية
الصنوبر -ملك علي حمادي -قضاء عاليه
الحازمية -طريق الشام -سنتر الحازمية التجاري-
بلوك  -Cالطابق الثالث -قضاء بعبدا
سن الفيل -حرش تابت -شارع ديمتري حايك-
ملك دير مار انطونيوس البادواني -قضاء المتن

177

2009/2/5

تراثي -سياحي

1739

2008/11/24

1732

2008/11/24

اجتماعي
(المرأة والطفل)
اجتماعي -تربوي

نهر ابراهيم -قاعة كنيسة مار جرجس -قضاء
جبيل
غزير -الشارع العام -ملك جميل مغامس -قضاء
كسروان
دير القمر -شارع التعمير -ملك راهبات مار
يوسف الظهور -قضاء الشوف

1730

2008/11/24

اجتماعي -تربوي

1723

2008/11/21

ثقافي

1721

2008/11/21

اجتماعي

1720

2008/11/21

اجتماعي

205

2009/2/11

ثقافي

204

2009/2/11

ثقافي -اجتماعي

192

2009/2/11

ثقافي -تربوي

الشياح -شارع معوض -ملك عرب وحيدر -قضاء
بعبدا
حارة حريك -اوتوستراد السيد هادي نصر هللا-
العقار رقم  -2193القسم  -21بناية الوفاء -ملك
علي عبد الحسن عباس -الطابق السادس -قضاء
بعبدا
صربا -الشارع الجديد -بناية بدوي -الطابق
الثالث -قضاء كسروان
سن الفيل -جسر الباشا -شارع جون كينيدي -ملك
ارك ان سيال -قضاء المتن
عين الرمانة -شارع غصن -بناية غصن -الطابق
الخامس -قضاء بعبدا
البوشرية -نيو روضة -شارع الرسل -قرب كلية
الترجمة -بناية يوسف رزق -ملك ايلي صعب-
الطابق االول -قضاء المتن
جونية -حارة صخر -عقار رقم  -49مبنى دار
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ممثل الجمعية:السيد ربيع نعمة هللا افرام
جمعية رؤيتي
ممثل الجمعية:السيد انطوان جوزف الزغبي
دعم لبنان Lebanon Support
ممثل الجمعية:السيد هشام نخله االشقر
كان أي كور canne et coeur
ممثل الجمعية:السيد زياد نقوال سعيد
جمعية صون حق التعبير
ممثل الجمعية:السيد وليد محمود المحب
ميدل ايست اند نورث افريقا بارتنرز(م أن أ
بارتنرز)
Middle East and North Africa
)Partners (MENA, Partners
ممثل الجمعية:السيد كامل حنا شلهوب
االنسان لالنسانية
L’Homme Pour L’Humanite
ممثل الجمعية:السيد ادوار جوزف الشلفون

167

2009/2/4

اجتماعي

168

2009/2/4

تنموي -علمي

236

2009/2/19

234

2009/2/19

اجتماعي
(خاصة المسنين المتروكين)
اجتماعي -تثقيفي

229

2009/2/18

اجتماعي -تنموي

225

2009/2/18

اجتماعي

1117

جمعية الصداقة اللبنانية المولدوفية
ممثل الجمعية:القنصل ايلي ناصر نصار

256

2009/2/24

اجتماعي -ثقافي

1118

التيار الجمهوري المدني
ممثل الجمعية:السيد جوزف اميل شهوان

255

2009/2/24

سياسي

1119

مؤسسة صبحي م .ياغي االنمائية
Fondation D. Soubhi M. YAGHI
pour le developpement
ممثل الجمعية:السيد راشد جان سركيس
جمعية االسعاف التربوي
Association d’aide Educative

290

2009/3/2

انمائي

311

2009/3/6

اجتماعي -تربوي

1111
1112
1113
1114
1115

1116

1120

االم -قضاء كسروان
بيت شباب-ملك شادي يونس -الطابق سفلي اول
وارضي -قضاء المتن
بيت شباب -الطريق العام -ملك نخله ابراهيم
االشقر -الطابق االول -قضاء المتن
جونية -صربا -قرب سنتر فرساي -بناية انطون
زغيب -الطابق االرضي -قضاء كسروان
سبلين -شارع كمال جنبالط -مبنى الفرح -ملك
طعمة -قضاء الشوف
بيت مري -المونتي فردي -العقار رقم -4909
بناية بلال بالزا -ملك كامل شلهوب وبديعة
شلهوب -الطابق االول -قضاء المتن
بقاق الدين -حي بيت الزيلع -قرب منزل رئيس
البلدية -رقم العقار  -740القسم  -11بناية سليم
عطا هللا -ملك ادوار جوزيف الشلفون وريتا
بشاره الدكاش -قضاء كسروان
بلونة -منطقة بلونة العقارية -العقار رقم -656
الشارع العام -مبنى القنصلية المولدافية -قضاء
كسروان
النقاش-تلة سرور المنطقة الخضراء (ب) -شارع
رقم ( -)67ملك مخايل متى -الطابق االرضي-
قضاء المتن
الحازمية -شارع شيبان -العقار رقم -6/5036
بناية حاتم -ملك الياس حبيب حاتم -الطابق االول-
قضاء بعبدا
جبيل -معهد ليسيه ادونيس الفني -سنتر بعيني
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ممثل الجمعية:السيد يوسف جرجس ابو انطون
مؤسسة الشهيد سليم اللوزي
ممثل الجمعية:السيدة اميه محمد راشد مرعشلي

349

2009/3/12

اعالمي

1122

اكوسماتيك سيستم
ممثل الجمعية:السيد وليد ربيع صعب

346

2009/3/13

ثقافي -فني

1123

باتريمونيوم Patrimonium
ممثل الجمعية:الدكتور فادي يوسف الشاعر

335

2009/3/12

ثقافي -تراثي

1124

رابطة زهران االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد طارق شهاب زهران

332

2009/3/11

331

2009/3/11

اجتماعي
(عائلي)
اجتماعي

1121

1125

1126
1127
1128
1129
1130

"ICTUS
(اكتوس ومعناها يسوع المسيح ابن هللا المخلص)
من قلب مريم الطاهر"
ممثل الجمعية:المحامي بيار مخايل القزي
اتحاد تجار جبل لبنان
ممثل الجمعية:الشيخ نسيب فيكتور الجميل
الجمعية اللبنانية االميركية الخيرية
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم  1410تاريخ 2008/10/27
جمعية ريحانة
ممثل الجمعية:االنسة هدى احمد مرمر
الجمعية التربوية لتطوير المعلوماتية-
eAID
ممثل الجمعية:السيدة بولين حنا يمين
جمعية متخرجي المبرات
ممثل الجمعية:السيد امين سليمان قعيق

الجمهور -شارع ميشال شيحا -قرب مدرسة سيدة
الجمهور -العقار رقم  -1728ملك مرعشلي-
الطابق الثاني -قضاء بعبدا
قارية القبة -العقار رقم  -2240القسم  -8ملك
ناهد طالل ظاهر ورأفت معروف بكداش -قضاء
عاليه
انطلياس -مقابل كنيسة مار الياس -سنتر ميشال
ابو جوده -عيادة الدكتور فادي يوسف الشاعر-
الطابق الرابع -قضاء المتن
دوحة عرمون -شارع سنو وايت -بناية كميل
الجوهري -ملك ابراهيم زهران -قضاء عاليه
البوشرية -الدورة -شارع مار يوسف -رقم العقار
 -38رقم القسم  -127سنتر مار يوسف -ملك
المحامي بيار القزي -الطابق الثاني -قضاء المتن

320

2009/3/10

اقتصادي

عاريا -مبنى قنصلية جبوتي -قضاء عاليه

/56اد

1962/2/20

اجتماعي

جديدة المتن -طريق روميه -القسم رقم 11/205
– بناية يونيليب -قضء المتن

353

2009/3/16

اجتماعي -ثقافي

351

2009/3/14

ثقافي -تعليمي
(عبر االنترنت)

الشياح -مستشفى الساحل -العقار رقم -6618
القسم  – A 13ملك الشيخ محمد سرور -الطابق
االول -قضاء بعبدا
مزرعة يشوع -شارع مار مارون -ملك عبدو
يمين -الطابق االرضي -قضاء المتن

363

2009/3/19

اجتماعي -تربوي

الغبيري -منطقة الشياح العقارية -العقار رقم
 -372بناية الشرق االوسط -مركز جمعية
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1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140

رعوية الخريجين الجامعيين
ممثل الجمعية:السيد جورج ميشال مطر
مجلس انماء برمانا
ممثل الجمعية:المحامي مروان جودات ضاهر
جينيريس GENERIS
ممثل الجمعية:السيدة السي نعيم الشماس
جمعية البر والخير االجتماعية
ممثل الجمعية:الشيخ حسام رحال
التجمع اللبناني لتطوير التحليل النفسي
ممثل الجمعية:الدكتورة ماري تريز يوسف خير
القارح
لجنة مهرجانلت لبنان السياحية الدولية
ممثل الجمعية:السيد عماد محمد جمال الدين
النادي اللبناني للكتاب
ممثل الجمعية:المحامي رئيف فيليب العقل
أبوستوليكا APOSTOLICA
ممثل الجمعية:المحامي الدكتور انطوان عبده
سعد
جمعية غباله الخيرية
ممثل الجمعية:المحامي وسيم اميل فهد
جمعية آل حسن االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد اكرم خليل حسن

متخرجي المبرات -الطابق الرابع -قضاء بعبدا
جونية -معهد الرسل -قضاء كسروان

362

2009/3/19

اجتماعي -ديني

369

2009/3/19

اجتماعي -تربوي -تنموي

368

2009/3/19

اجتماعي -ثقافي

421

2009/3/27

تعليمي -صحي

415

2009/3/26

صحي
(تحليل نفسي)

برمانا الطريق العام -العقار رقم  -1219بناية
االشقر -قضاء المتن
بيت مري -حي البستان -العقار رقم  -5القسم رقم
 -10ملك السيد بيار اميل اده -قضاء المتن
عين عنوب -مشروع عايدة السكني -بلوك c
الطابق الثالث -قضاء عاليه
عين الرمانة -شارع الجنرال عادل شهاب -ملك
شاحوري -قضاء بعبدا

414

2009/3/26

فني -تراثي

400

2009/3/25

ثقافي

393

2009/3/23

ثقافي -ديني

الحازمية -طريق دمشق -سنتر الحازمية
التجاري -بلوك  -cالطابق الثالث -قضاء بعبدا
ساقية المسك -بحرصاف -فندق ماري الند -قضاء
المتن
ذوق مصبح -المجمع البطريركي الماروني-
قضاء كسروان

444

2009/3/31

اجتماعي

437

2009/3/30

اجتماعي

غباله -وقف مار سركيس وباخوس -صالون
كنيسة مار سركيس وباخوس -قضاء كسروان
عترين -دار عائلة آل حسن -قضاء الشوف
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1141

مؤسسة الفكر االسالمي المعاصر للدراسات
والبحوث
ممثل الجمعية:الدكتور نجيب حسن نور الدين
االيمان المتبادل
ممثل الجمعية:السيد ميالد يوسف االبرش

1143

الجمعية الوطنية للتطوير واالنماء
ممثل الجمعية:السيد منير جورج مبارك
جمعية  Jesus & Maryاالجتماعية الدينية
ممثل الجمعية:السيد نعيم طاني رستم

1145

االيمان المتبادل
ممثل الجمعية:السيد ميالد يوسف االبرش

1855

1146

اتحاد تجار بكفيا الكبرى
ممثل الجمعية:السيد وديع جورج جبران
جمعية سيدات البرباره
ممثل الجمعية:السيدة هدى جبرائيل زخريا
اللجنة الوطنية للجيولوجيا في لبنان
ممثل الجمعية:الدكتور جورج اميل عون
رابطة شباب صربا -جونيه
ممثل الجمعية:السيد رودريك كميل فنيانوس
االحتواء الشامل لمنطقة الشرق االوسط وشمال
افريقيا
ممثل الجمعية:الدكتور موسى السيد جعفر شرف
الدين
جمعية اوفياء

1854

2008/12/11

1853

2008/12/11

اجتماعي

1851

2008/12/11

1845

2008/12/6

علمي
(التراث العلمي)
اجتماعي -ثقافي

1827

2008/12/4

اجتماعي
(االهتمام بالمعوقين ذهنيا)

1817

2008/12/3

اجتماعي

1142

1144

1147
1148
1149
1150

1151

حارة حريك -الشارع العريض -مقابل كنيسة
الحارة -ملك ابراهيم السيد محمد حسين فضل هللا-
الطابق الثاني -قضاء بعبدا
برج حمود -شارع كمب سيس -العقار رقم
 -1232قرب مختار العربي شري -بناية محمد
بسام االمين -الطابق االرضي (ارض البشر
سابقا) -قضاء المتن
ريفون -نزلة البولفار -حي جورج منصور
مبارك -ملك منير جورج مبارك -قضاء كسروان
سد البوشرية -طريق عام كنيسة مار تقال اتجاه
الفنار -ملك نعيم رستم وزوجته شانتال حجيلي-
قضاء المتن
برج حمود -شارع كمب سيس -العقار رقم
 -1232قرب مختار العربي شري -بناية محمد
بسام االمين -الطابق االرضي(ارض البشر
سابقا) -قضاء المتن
بكفيا -الشارع العام -ملك بلدية بكفيا -قضاء المتن

476

2009/4/6

ديني

1855

2008/12/11

اجتماعي

515

2009/4/14

اجتماعي

533

2009/4/18

ديني

2008/12/11

اجتماعي

اقتصادي

البرباره -ملك وقف البرباره -قضاء جبيل
الحدث -الجامعة اللبنانية -مدينة الرئيس رفيق
الحريري الجامعية -قضاء بعبدا
صربا -شارع مار جرجس -ملك فنيانوس -قضاء
كسروان
المشرف -ضاحية الدامور -مدرسة اعداد -جمعية
اصدقاء المعاقين -قضاء الشوف
برج حمود -االوتوستراد البحري -قضاء المتن
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1152
1153
1154

ممثل الجمعية:السيد سمير رامز خلف
جامعة (آل ضاهر والضاهر) في لبنان والعالم
ممثل الجمعية:السيد سمير ميشال ضاهر
بيئة الياسمين
ممثل الجمعية:السيد لؤي يوسف بو ذياب
حياة ايجابية
ممثل الجمعية:السيدة جوسلين مارون كرم

1155

االتحاد من اجل لبنان
ممثل الجمعية:االستاذ فرانسوا انطوان العلم
لجنة مهرجانات عيد االزهار
ممثل الجمعية:السيد رئيف فيليب العقل
الجمعية اللبنانية للغذاء والتغذية
ممثل الجمعية:الدكتور عادل نجيب قرطاس
رابطة خريجي الجامعة الحديثة لالدارة والعلوم-
ميكات سابقا
ممثل الجمعية:السيد طوني جرجي العبيد
حزب االتحاد االشوري
ممثل الجمعية:السيد هاني جورج عماد
مساحات خضراء
ممثل الجمعية:السيد حسين احمد درويش
اوراد
ممثل الجمعية:االنسة سابين نعوم شقير

1162

نسمة حياة Souffle de Vie
ممثل الجمعية:السيد داني نضال داود

1156
1157
1158
1159
1160
1161

1811

2008/12/3

1815

2008/12/3

اجتماعي
(عائلي)
بيئي

1814

2008/12/3

اجتماعي-صحي
(حقوق حاملي فيروس السيدا)

1813

2008/12/3

1812

2008/12/3

اجتماعي
(العمل على تحقيق الديمقراطية)
سياحي -فني

1788

2008/12/2

علم الغذاء

1787

2008/12/2

اجتماعي -ثقافي

1870

2008/12/13

اجتماعي -تراثي

1160

2008/12/13

زراعي -بيئي

1939

2008/12/23

ثقافي -فني

1925

2008/12/22

صحي
(امراض مستعصية)

الحازمية 15 -شارع مطرانية الكلدان -بناية
دانيال سابقا -قضاء بعبدا
الجاهلية -حي قلعة زوين -ملك ابراهيم وهاب-
الطابق االول -قضاء الشوف
سن الفيل -شارع يوسف كرم -بناية ضو -مقر
جمعية العناية الصحية -الطابق االول -قضاء
المتن
عمارة شلهوب -سنتر لو بارون -قضاء المتن
بكفيا -الشارع العام -ملك بلدية بكفيا -قضاء المتن
سن الفيل -مستشفى الحايك -ملك الدكتور سليم
الحايك -قضاء المتن
الدامور -مبنى الجامعة الحديثة لالدارة والعلوم-
قضاء الشوف
سد البوشرية -حي االشوريين -بناية قازان -ملك
روجيه سافو -قضاء المتن
شحيم -شارع الشريفة -سنتر فواز -الطابق االول-
قضاء الشوف
سن الفيل -شارع بيروت هول -العقار رقم 269
القسم -9بناية ال بيناد -ملك شاوول -ملك سابين
نعوم شقير -الطابق االول -قضاء المتن
انطلياس -العقار رقم  -1495القسم  -52بلوك
–Aملك توفيق طنوس دياب -الطابق الثاني-
قضاء المتن
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1163

قلب مريم Sainte Coeur de Marie
ممثل الجمعية:السيد ايلي جرجس خليل
لجنة مهرجان الصنوبر الدولي -رأس المتن
ممثل الجمعية:السيدة فلاير محمد الخليل
مجموعة كهربا
ممثل الجمعية:االنسة ريما الن مارون

1166

جمعية الثالثة جسور
ممثل الجمعية:السيد فادي يوسف الشاعر

1896

1167

نادي اصدقاء سويسرا
ممثل الجمعية:السيد غسان فرنسيس الحداد
Libaction
ممثل الجمعية:االستاذ جهاد جرجس خليفه
جمعية خريجي معاهد ومدارس التنشئة الوطنية
ممثل الجمعية:االنسة تغريد كامل حسين
مؤسسة امين نادر صفير ))FANS
ممثل الجمعية:السيد فؤاد نادر صفير

1886

2008/12/17

1967

2008/12/30

اجتماعي

1951

2008/12/24

اجتماعي -ثقافي

1947

2008/12/24

اجتماعي

1171

جمعية االنعام الخيرية
ممثل الجمعية:السيد صادق علي ضاهر
جمعية فنون الطبخ المتوسطي -لبنان
ممثل الجمعية:السيد وجيه يوسف كرم
جمعية التقدم واالخالص
ممثل الجمعية:السيدة ليلى اديب زيدان
جمعية آل تلحوق -عاليه
ممثل الجمعية:الدكتور اكرم عبد هللا تلحوق
جمعية الشروق واالمل
ممثل الجمعية:المحامي محمد حسن كرنيب

13

2009/1/5

اجتماعي -تربوي

27

2009/1/9

غذائي -زراعي

562

2009/4/23

اجتماعي

557

2009/4/23

555

2009/4/22

اجتماعي
(عائلي)
اجتماعي

1164
1165

1168
1169
1170

1172
1173
1174
1175

1899

2008/12/18

صحي -اجتماعي

صربا -شارع مار شربل -قضاء كسروان

1898

2008/12/18

فني -ثقافي

1897

2008/12/18

فني

رأس المتن -الشارع الرئيسي -مقر جمعية سيدات
رأس المتن -قضاء بعبدا
الحضيرة -منطقة الحضيرة العقارية -رقم العقار
 -622ملك دنيا دانيال يوسف يونس -قضاء المتن

2008/12/18

بيئي
اجتماعي -ثقافي

انطلياس -الشارع العام -سنتر ميشال ابو جوده-
مقابل كنيسة مار الياس -ملك د 0فادي الشاعر-
الطابق الرابع
غزير -فيال غسان حداد -قضاء كسروان
بيت مري -الطريق الشرقية -ملك ماري لمع
ووسام عبدو -الطابق االرضي -قضاء المتن
الرميلة -قرب مدرسة االرز الجديدة -ملك رابعة
محمد محمد -قضاء الشوف
ريفون -الشارع العام -اتوستراد فاريا -وقف مار
سركيس وباخوس -مركز ريفون التجاري-
الطابق االول
برج البراجنة -شارع عبد الناصر -ملك الخليل-
قضاء بعبدا
الحدث -شارع بشاره كرم -ملك وجيه كرم -قضاء
بعبدا
شارون -ضهور شارون -الشارع العام -جانب
محطة هال للمحروقات -قضاء عاليه
عاليه -شارع الدباس -ملك عفيف وسامي تلحوق
برج البراجنة -الرادوف -بناية فرحات وفحص-
الطابق الثالث

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

الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

1176

جمعية الراعي -لوبرجيه
ممثل الجمعية:السيدة منى جورج قرقماز
محبة الكون لي
The Universal Amour For Me
A.U.M.
ممثل الجمعية:السيدة باتريسيا جورج معلوف
فعل امر
ممثل الجمعية:االنسة سوزان فيصل تلحوق

1179

الجمعية اللبنانية للثقافة والعلوم
ممثل الجمعية:السيد ايلي وديع الحشاش
لو سيدر دو بيروت
Le Cèdre de Beyrouth
ممثل الجمعية:الدكتور ريمون ميشال بو سمره
جمعية آل سليم -العزونية
ممثل الجمعية:السيد سماح قاسم سليم
هيئة االعمال الصالحة
ممثل الجمعية:االنسة ايمان محمود فيصل
جمعية انماء عين قني
ممثل الجمعية:المحامي حسام امين سلمان
قلبنا مع لبنان
HEART FOR LEBANON
ممثل الجمعية:الدكتور كميل الياس ملكي
غنى للتراث الشعبي
ممثل الجمعية:السيد اديب نايف حيدر
التجمع اللبناني للتنمية االقتصادية واالجتماعية
Lebanese Association for Social
&Economic Development- LASED
ممثل الجمعية:اللواء سهيل موريس خوري
أل.ج.ن.د .الجمعية الدولية للتربية الجامعية-

1177

1178

1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186

1187

552

2009/4/22

542

2009/4/21

اجتماعي
(االهتمام بالمسنين)
اجتماعي -ترفيهي
(خاص باالطفال)

الروضة -شارع الموبيلي توب -سنتر مارايا-
الطابق االول-قضاء المتن
االوزاعي -قرب منشرة عساف -ملك حسن عاي
عساف -الطابق االرضي -قضاء بعبدا

574

2009/4/28

ثقافي

683

2009/5/14

اجتماعي -علمي

680

2009/5/13

اجتماعي -ثقافي

برجا -حي القلعة -شارع الدكتور احمد سنو-
العقار رقم  -3821ملك رفعت ترو -الطابق
االول -قضاء الشوف
الشياح -شارع المزدا -بناية فرحات -العقار رقم
 5407القسم  -3ملك فيروز بيراق -قضاء بعبدا
بلونه -العقار رقم  -/262/القسم رقم  -/11/ملك
ريمون بو سمره -الطابق الثالث -قضاء كسروان

665

2009/5/11

659

2009/5/9

اجتماعي
(عائلي)
اجتماعي

633

2009/5/5

اجتماعي

627

2009/5/4

اجتماعي -صحي

626

2009/5/4

فني -تراثي

621

2009/5/2

استشاري-تنموي

618

2009/4/30

ثقافي -علمي

العزونية -حي الساحة -ملك كمال فايز سليم-
قضاء عاليه
بعقلين – شارع عين حطاب -ملك محمود فيصل-
قضاء الشوف
عين قني -الطريق العام -ملك علي محمد بريش-
محمود فيصل
بصاليم -الطريق الرئيسية -العقار رقم -940
القسم رقم  -10مبنى ابي خليل الطابق الرابع-
قضاء المتن
مجدليا -اول البلدة -الطريق العام -ملك عماد نايف
حيدر وهشام عماد حيدر -قضاء عاليه
بعبدا -شارع برازيليا -الطابق الثالث

فرن الشباك -جامعة الحكمة -قضاء بعبدا
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1188
1189
1190
1191
1192

1193
1194

لبنان
Association Internationale
Pèdagogie Universitaire-AIPULiban
مثل الجمعية:السيدة مريم يوسف الخوري
جمعية الواحة الخضراء -لبنان
ممثل الجمعية:السيد انطوان مارون سعد
جمعية حلوم الخيرية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد علي حسين حلوم
حماية
ممثل الجمعية:القاضي -السيد شكري سليم صادر
المسرح اآلخر
ممثل الجمعية:الدكتور طالل رشيد الدرجاني
جمعية انسان للبيئة والتنمية )(HEAD
Human Environmental
Association of Development
ممثل الجمعية:السيدة ماري تراز يوسف مرهج
مؤسسة رومانوس صعب الخيرية
ممثل الجمعية:السيدة رنده جان جان مخايل
الخوري
ليبان بيل
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم  537تاريخ 2009/4/21

درعون -حريصا -شارع مار افرام -ملك انطوان
مارون سعد -قضاء المتن
الحدث -العقار رقم  -3541القسم  -5قضاء بعبدا

773

2009/5/28

بيئي

749

2009/5/27

اجتماعي

748

2009/5/27

724

2009/5/21

اجتماعي
(الحماية من العنف ضد
االطفال)
فني

723

2009/5/21

بيئي

اده -الشارع العام -ملك ماري تريز مرهج -قضاء
جبيل

789

2009/6/3

اجتماعي

غزير -كفرحباب -شارع Zone Verte -7/14
 Vملك رومانوس صعب -قضاء كسروان

/167اد

1990/10/9

اجتماعي
(ايواء االطفال المشردين)

قضاء المتن

بعبدا -جسر الباشا -شارع جان كينيدي -ملك
Arc en ciel
بعبدا -شارع الخريبة -ملك طالل درجاني
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1195

مؤسسة التضامن من اجل الحقوق المدنية
ممثل الجمعية:د .اكرم حسن ياغي

/422اد

2006/9/8

1196

جمعية العطاء للعمل االسالمي الخيري
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم /86أد تاريخ1995/5/19
النادي اللبناني االوسترالي
ممثل الجمعية:القاضي ناجي اسد خليل
مؤسسة اديب كرم الثقافية واالجتماعية واالنمائية
ممثل الجمعية:السيدة غرازييال زخيا سيف
انماء اليرزة
ممثل الجمعية:السيدة جومانا ادمون عسيلي
جمعية البحر المتوسط للتصميم والبحوث الفنية
ممثل الجمعية:السيدة ليليان انطوان شرابيه
مؤسسة جود البايع الثقافية االجتماعية الخيرية
ممثل الجمعية:المحامية كرمن انطون يزبك
فكر ايجابيا Think Positive
ممثل الجمعية:السيد حسن احمد شري
جمعية مؤسسات االمام الشيخ عبد االمير قبالن
الخيرية الثقافية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد حسن عبد االمير قبالن
منتدى انماء لبنان
ممثل الجمعية:السيدة اقبال فهيم صعب
الصحة حق
ممثل الجمعية:السيدة لمياء كاظم ملص
جمعية غلوبال فود بنك غروب
ممثل الجمعية:السيدة مهى معروف علم الدين
باموس تودوس )( Vamos Todos
ممثل الجمعية:السيد مارك فرنسوا عون

/207أد

1987/12/15

971

2009/6/19

ثقافي-اجتماعي-سياحي

970

2009/6/19

ثقافي-اجتماعي -انمائي

967

2009/6/19

بيئي -عمراني

965

2009/6/19

فني -انمائي

964

2009/6/19

اجتماعي-صحي

958

2009/6/19

956

2009/6/19

اجتماعي-صحي
(نقص المناعة البشري)
اجتماعي -تربوي

953

2009/6/19

اجتماعي

947

2009/6/19

صحي

879

2009/6/17

اجتماعي

877

2009/6/16

سياحي -بيئي

1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207

اجتماعي

الشياح – اوتوستراد السيد هادي نصر هللا -رقم
العقار /23القسم  22بلوك  - cملك عبد
الحسن علي سلمان -قضاء بعبدا
حارة حريك -قضاء بعبدا
زوق مكايل -حارة المير -ملك اسد خليل -قضاء
كسروان
غزير -الساحة العامة -ملك غولدي اديب كرم-
قضاء كسروان
اليرزه -شارع اليرزه -ملك جومانا ادمون
عسيلي -قضاء بعبدا
شننعير -شارع مار انطونيوس -ملك روبير حداد-
قضاء كسروان
ذوق مصبح -شارع  52المنطقة الزرقاء -القسم
 -1667/4قضاء كسروان
الشياح – باتجاه محلة صفير -على اليسار -عقار
رقم  -7326ملك احمد محمد علي شري
الغبيري -بئر حسن -بناية قبالن -الطابق االول -
قضاء بعبدا
عاليه -شارع الجبيلي -ملك ربيع نبيه كرباج-
الطابق االول
عمشيت -العقار رقم  -1327القسم  -17قضاء
جبيل
الجديدة -شارع الحكمة -مقابل ازهار الحكمة-
ملك نقوال كرم كرم -قضاء المتن
جونيه -صربا -وادي حنتوش -بناية فرح وحنين-
الطابق الخامس -قضاء كسروان
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1208
ممثل الجمعية:السيد
1209
ممثل الجمعية:السيد
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217

ممثل الجمعية:السيد
ممثل الجمعية:السيد
ممثل الجمعية:السيد
ممثل الجمعية:السيد
ممثل الجمعية:السيد
ممثل الجمعية:السيد
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