الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

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

اسم الجمعية/المؤسسة
كريشندو (الصعود)

رقم العلم والخبر
/72اد

تاريخه
2000/6/7

نوع النشاط
اجتماعي(مسنين)

العنوان
راشانا -قضاء البترون -محافظة لبنان الشمالي

الرقم
1
2

لجنة تجار شارع عزمي ومتفرعاته

/93اد

2000/7/4

تجاري

3

جمعية اللجان االهلية

/99اد

2000/7/12

اجتماعي

طرابلس -شارع عزمي -ملك ابشي -محافظة لبنان
الشمالي
طرابلس -شارع المطران -بناية المقدم -طابق ثاني

4

رابطة ال ميقاتي العائلية وانسبائهم

/100اد

2000/7/12

اجتماعي( -عائلي)

طرابلس -شارع الحدادين -باب الرمل

5

جمعية الرضى الخيرية

/101اد

2000/7/12

اجتماعي

6

الجمعية االنماء والتراث
تعديل رقم  56تاريخ 2008/1/14
جمعية التنمية االجتماعية

/102اد

2000/7/12

اجتماعي

طرابلس -شارع المدارس -مقابل مدرسة ايفون
غازي الرسمية -بناية جورج نعوم -ملك نظام
ابراهيم -الطابق الثاني
طرابلس -شارع البولفار -ملك ياسر سنتر

/110اد

2000/7/28

اجتماعي

طرابلس -الزاهرية -ملك عائشة علوش سيور

8

سالمة البيئة البحرية

/111اد

2000/7/31

بيئي

9

جمعية المعلوماتيون

/114اد

2000/8/8

ثقافي

10

الجمعية اللبنانية للتنمية واالرشاد

/121اد

2000/9/18

اجتماعي

11

الجمعية الثقافية التربوية -زغرتا الزاوية

/125اد

2000/10/2

ثقافي

طرابلس -الميناء -شارع بور سعيد -بناية يحي
منقاره -ملك محمد نور حداد
طرابلس -شارع الجميزات -بناية مجمع طرابلس-
الطابق الثاني
طرابلس -بولفار فؤاد شهاب -بناية المكاتب -الطابق
االول
زغرتا -الشارع العام -ملك درجاني

7
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

12

جمعية منار المستقبل الخيرية

/142اد

2000/10/12

اجتماعي

13

جمعية االصالح والنهضة الخيرية

/147اد

2000/10/12

اجتماعي

طرابلس -ابي سمرا -شارع الحاووظ -قرب ساحة
الشراع -بناية المناره -الطابق االول
تكريت -قضاء عكار

14

طريق االصالح

/164اد

2000/11/21

اجتماعي

15

الجمعية االجتماعية الخيرية النماء بزال

/168اد

2000/11/28

اجتماعي

بنوراتيج -شارع مدرسة دار النور -ملك رناه وفادي
اسبر نصر -قضاء الكورة
بزال -الشارع العام -ملك حاتم عثمان -قضاء عكار

16

رابطة مختاري قضاء الكورة

/169اد

2000/11/28

17

جمعية االصالح واالنماء االجتماعي

/31اد

2001/2/19

18

جمعية خريجي جامعات ومعاهد مدينة تولوز -فرنسا -في
طرابلس
جمعية طرابلس السياحية

/35اد

2001/2/24

/36اد

2001/2/24

19

اجتماعي(خاص المخاتير) انفه -شارع مار جرجس -ملك فاروق اميل خباز-
قضاء الكورة
طرابلس -الزاهرية -شارع لطيفة -حي الغرباء -بناية
اجتماعي
الترك -ملك عبود
طرابلس -شارع التل -ملك بلدية طرابلس -قصر
اجتماعي -ثقافي
رشيد كرامي البلدي الثقافي
بلدية طرابلس
اعالمي  -سياحي

20

الجمعية اللبنانية لتاريخ العلوم العربية

/42اد

2001/3/8

ثقافي

21

رابطة ال رعيدي االجتماعية في جميع المناطق اللبنانية

/47اد

2001/3/12

اجتماعي -عائلي

22

رابطة ال بو فراعة في كافة المناطق اللبنانية

/65اد

2001/4/2

اجتماعي -عائلي

طرابلس -القبة -الجامعة اللبنانية -كلية العلوم -الفرع
الثالث
تنورين -الشارع الرئيسي -ملك هيكل رعيدي -قضاء
البترون
بزعون -قضاء بشري

23

رابطة مخاتير قضاء البترون

/61اد

2001/5/7

اجتماعي(خاص المخاتير)

اسمر جبيل -ملك يوسف الديك -قضاء البترون

24

رابطة مختاري قضاء بشري

/66اد

2001/5/10

اجتماعي(خاص المخاتير)

بشري -مكتب انطوان جورج طربيه

25

جمعية حماية المرأة من السرطان
ممثل الجمعية:د 0عيشه ابراهيم حمد ابو عسكر
جمعية اللقاء النسائي الوطني(تعديل:الخيري)

/112اد

2001 6/14

اجتماعي -صحي

زغرتا -الطريق الجديدة -محافظة لبنان الشمالي

/125اد

1992/5/4

اجتماعي(المرأة والطفل)

طرابلس -شارع الثقافة -بناية خير الدين النبهاني

26
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رقم العلم والخبر
/74اد

تاريخه
2001/5/21

نوع النشاط
ثقافي

28

مؤسسة الصفدي
تعديل رقم /65اد تاريخ 2004/7/15

/75اد

2001/5/2

اجتماعي

العنوان
الديمان -المقر القديم للبطريركية المارونية -قضاء
بشري
طرابلس -شارع المعرض -بناية كبارة -الطابق
االول

الرقم
27

29

جمعية التعاون والتوجيه االسالمي

/246اد

1994/4/25

اجتماعي

نمرين -قضاء طرابلس

30

رابطة امهات طرابلس

31

جمعية االغاثة والتربية لاليتام واليتيمات

/31اد
تعديل(/79اد)
/74اد

1978/3/3
2000/6/19
1988/3/14

اجتماعي(ايتام وارامل)

طرابلس

تربوي

طرابلس -ابي سمرا

32

جمعية النداء االجتماعية الخيرية لمحو االمية

/85اد

2001/5/30

اجتماعي -تربوي

33
34

السفينة -بيت ام النور
جمعية العناية

/93اد
/101اد

2001/6/2
2001/6/9

35

منتدى طرابلس الشعري

/104اد

2001/6/12

اجتماعي (المعوقين)
اجتماعي(المسنين
والمعوقين)
ثقافي

طرابلس -شارع محرم -ملك عبد هللا ضناوي
وفاطمة العباس
البترون -ملك جورج طرنب
زغرتا -شارع المعاصر -ملك انطوان دحدح

36

مؤسسة عبد هللا سعادة

/111اد

2001/6/14

سياسي

37

جمعية حماية المرأة من السرطان

/112اد

2001/6/14

صحي

38

تجمع اصدقاء ارز تنورين -حدث الجبة
ممثل الجمعية :د 0منذر قيصر داغر
جمعية انماء عشاش الخيرية
ممثل الجمعية:السيد مارون بديع مقبل
الفكر والحياة
ممثل الجمعية:السيد صالح محمود حامد
جمعية العين االنمائية

/168اد

1998

بيئي

/128اد

1998/11/17

بيئي

/173اد

2001/8/4

ثقافي -اجتماعي

/172اد

2001/8/2

اجتماعي -تربوي

39
40
41

اسم الجمعية/المؤسسة

مجموعة الحفاظ على وادي قاديشا

طرابلس -شارع البلدية -ملك الغندور -مكتب
المحامي رشيد توفيق الدرباس
اميون -شارع البياض -ملك سليم سعادة -قضاء
الكورة
زغرتا  -الجديدة
تنورين الفوقا -دير مار انطونيوس حوب -قضاء
البترون
بلدة عشاش -شارع المغتربين -ملك مستوصف
عشاش الخيري -قضاء زغرتا
بحنين -شارع الذوق -ملك محمود حامد -قضاء
المنيه الضنيه
دده -ملك دائرة االوقاف االسالمية -قضاء الكورة
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42
43
44
45
46
47

ممثل الجمعية:السيد عمر خليل االيوبي
تعديل رقم /294اد تاريخ 2007/12/27
الجمعية اللبنانية لدعم البحث العلمي
ممثل الجمعية:السيد مصطفى فائز خير
مؤسسة حنا الياس زهره الخيرية
ممثل الجمعية:مي نعيم فارس رزق المعادي
تجمع صناعيي المنيه
ممثل الجمعية:السيد سمير علي حماده علم الدين
رابطة خريجي المدرسة الوطنية االرثوذكسية
ممثل الجمعية:السيد ميالد نقوال الخوري
جمعية وسام الطبية للمعاقين
ممثل الجمعية:د 0جورج نقوال داغر
الجمعية االهلية في بقرصونا
ممثل الجمعية:السيد عمر محمود مثلج

48

جمعية التضامن النسوي
تعديل رقم /123اد تاريخ 2001/5/28
جمعية العطاء الخيرية
ممثل الجمعية:السيدة يسر مصطفى شرف الدين
رابطة نساء برقايل الخيرية
ممثل الجمعية:االنسة فاطمة احمد حسن

51

مؤسسة اراء الثقافية واالجتماعية
ممثل الجمعية:السيد عامر امين ارناؤط
جمعية التوعية والعمل الخيري
تاريخ 1993/6/10
تعديل رقم
ممثل الجمعية:السيد ايمان محمد رضا سنجابه
بيت العناية االلهية
ممثل الجمعية:السيدة روزيت فرنجيه

49
50

52
53

1073

2009/7/7

ثقافي -علمي

/148اد

2001/7/16

اجتماعي

طرابلس -الميناء -مقابل السنترال -بناية الغردينيا-
ملك الجماعة االسالمية
كفيفان -قضاء البترون

/146اد

2001/7/16

اجتماعي

/145اد

2001/7/13

اجتماعي

/132اد

2001/7/10

اجتماعي

المنيه -الشارع العام القديم -ملك سمير علم الدين-
قضاء المنيه الضنيه
الشيخطابا -المدرسة الوطنية االرثوذكسية -قضاء
عكار
البترون -الشارع العام -ملك الدكتور شربل داغر

/118اد

2001/6/25

اجتماعي

بقرصونا -ملك عمر محمود مثلج -قضاء المنيه
الضنيه

/70اد

1989/5/29

/276اد

1986/10/17

اجتماعي

طرابلس -الميناء -قرب مدرسة مار الياس

/184اد

2001/9/2

اجتماعي

برمايل -شارع االسمر -ملك عبد الساتر -قضاء
عكار

/183اد

2001/9/2

ثقافي -اجتماعي

/20اد

1992/2/3

اجتماعي

طرابلس -التل -شارع المطران -بناية الزنبليط -ملك
امين ارناؤوط
المنيه -قضاء طرابلس

/145اد

1986/6/18

اجتماعي

زغرتا
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اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية البر المسيحي االرثوذكسية

رقم العلم والخبر
/78اد

تاريخه
1967/3/1

نوع النشاط
اجتماعي

العنوان
طرابلس

الرقم
54
55

جمعية االنماء االجتماعي الخيرية
ممثل الجمعية:السيد عواطف مراد نابلسي
الجمعية الخيرية النسائية
ممثل الجمعية:السيدة اقبال مصطفى عز الدين
جمعية "حامالت الطيب"
ممثل الجمعية:االستاذة هيلدا مسعد
جمعية الخدمات االجتماعية
تعديل رقم/564اد تاريخ1968/12/5
تعديل رقم/555اد تاريخ 2006/11/20

/368اد

1966/8/1

اجتماعي

طرابلس -شارع السنترال -ملك بولس اخوان

/266اد

1969/6/9

اجتماعي

طرابلس

615

1936/3/21

اجتماعي

طرابلس

1907

1951/5/26

اجتماعي(تهتم بالمعوقين)

طرابلس (-ابي سمرا -في المستشفى الحكومي
القديم)

59

جمعية السيدة االرثوذكسية لعضد اليتامى
ممثل الجمعية:السيدة كاتيه بندلي
اغاثة الطفل اليتيم واللقطاء
ممثل الجمعية:السيدة ماجدة ابراهيم شعراني
منفعة عامة:مرسوم رقم 5681تاريخ1994/9/26
الجمعية الخيرية االسالمية واسعاف المحتاجين

/241اد

67/5/29

اجتماعي

طرابلس -الميناء -شارع مار الياس -ملك الجمعية

1683

56/12/15

اجتماعي

طرابلس

1669

1932/9/5

اجتماعي

طرابلس

62

مؤسسة مار انطون(مطرانية طرابلس المارونية)

63

جمعية انصار البيئة
ممثل الجمعية:السيد محمد عبد الجواد فتفت
جمعية النبراس الخيرية
ممثل الجمعية:د0دولة محمد محمود خضر
الجمعية االسالمية الخيرية للنشاطات االجتماعية
تعديل رقم /222اد تاريخ2001/11/9

66

جمعية الشمائل الخيرية االسالمية

56
57
58

60
61

64
65

كفرفو -قضاء زغرتا
/192اد

2001/10/2

بيئي

بلدة سير الضنية -قضاء المنيه الضنية

/224اد

2001/11/9

اجتماعي

/18اد

1998/2/5

اجتماعي

طرابلس -التل -شارع البولفلر -ملك د 0نصر
محمد خضر
طرابلس –التبانة –ملك محمد علي الحلبي -دوار
ابو علي

/221اد

2001/11/8

اجتماعي

العمارة -شارع ال عقل –ملك خالد عقل -قضاء
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67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

ممثل الجمعية:السيد سالم محمد الزعبي
جمعية النور التربوية
ممثل الجمعية:د 0محمود مصطفى عبود
جمعية بيت الفن
ممثل الجمعية:المحامي وقاص محمد دحني
النادي االهلي في بقسميا
تعديل رقم/47اد تاريخ 1966/11/10
ممثل الجمعية:السيد امطانيوس قزحيا طنوس
نادي دوما
ممثل الجمعية:السيد حنا ايوب
رابطة مختاري زغرتا -الزاوية
ممثل الجمعية:السيد ميالد مخايل دحدح
منتدى عندقت الثقافي
ممثل الجمعية:السيد كارلوس يوسف نفاع
جمعية البناء والتجدد االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد محمد نور الدين خليل
مجلس تنمية منطقة البترون
ممثل الجمعية:االستاذة اودين سلوم
جمعية العونة
ممثل الجمعية:السيد انطوان بطرس الدويهي
مؤسسة رنيه معوض
ممثل الجمعية:السيدة نائلة عيسى الخوري
المجلس االهلي النماء تنورين
ممثل الجمعية:االب بطرس بولس طربيه
مجلس البيئة -القبيات
ممثل الجمعية:السيد عارف طنوس طنوس الياس قديح
هيئة حماية البيئة والتراث في الكورة وجوارها
ممثل الجمعية:السيد رفعات نقوال مخايل سابا
لجنة رعاية البيئة في الشمال
ممثل الجمعية:السيد حسن مأمون محمد هاشم دملج

/216اد

عكار -محافظة لبنان الشمالي
طرابلس -الميناء -شارع المساكن الشعبية -ملك
وقف جمعية االرشاد االسالمية
طرابلس -الميناء -شارع البيئة

2001/11/3

اجتماعي

 95 -1994؟

ثقافي

356

1961/6/26

رياضي -اجتماعي

بقسميا -قضاء البترون

14

1953/10/15

اجتماعي -رياضي

دوما -لبنان

/233اد

2001/11/26

اجتماعي

زغرتا -شارع الصليب -ملك ميالد دحدح

/154اد

2002/11/14

اجتماعي

/146اد

2002/10/25

اجتماعي

/162اد

2002/12/2

اقتصادي -اجتماعي

/383اد

1993

اجتماعي

عندقت -حي البالطة -ملك مأوى العجزة -قضاء
عكار
المنية -حي الضيعة -ملك سمير نجيب علم الدين-
قضاء المنية الضنية
البترون -الشارع الرئيسي -سنتر سلهب -ملك
انطوان سلهب
زغرتا -منطقة عردات العقارية

/110اد

1991/6/19

اجتماعي

زغرتا

/101اد

1997/8/20

اجتماعي

تنورين -قضاء البترون

/6اد

1995

بيئي

القبيات -قضاء عكلر

/131اد

1992/5/28

بيئي

اميون -قضاء الكورة

/298اد

1986/12/10

بيئي

طرابلس -الميناء
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الرقم
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية انماء عشاش الخيرية
ممثل الجمعية:السيد مارون بديع مقبل
هيئة الحفاظ على البيئة
ممثل الجمعية:د0يوسف حنا طوق
اصدقاء حرش اهدن
ممثل الجمعية:د0جبور بولس الشيخا الدويهي
جمعية اتحاد شباب زغرتا -الزاوية
ممثل الجمعية:السيد جهاد سايد الجعيتاوي
الجمعية الخيرية لمساعدة المسنين
ممثل الجمعية:االنسة هدى بطرس طانيوس
لقاء الشباب البتروني
ممثل الجمعية:االستاذ نبيل حليم سلهب
رابطة قدامى ثانوية مار انطونيوس للراهبات االنطونيات
الخالدية -زغرتا
ممثل الجمعية:السيد عبد هللا جورج زيتوني
منتدى النهضة الثقافي
ممثل الجمعية:السيد حيدر عبد اللطيف صالح
جمعية واحة الفرح للعناية بالمتخلفين عقليا
ممثل الجمعية:روبير كامل حنا انجول
جمعية فيستا
ممثل الجمعية:د0فالي تراود بشارة مرهج
اصدقاء عند الحاجة
ممثل الجمعية:السيد مصطفى رشاد يحي
جمعية الشباب االسالمي
ممثل الجمعية:السيد احمد فواز حسين اغا
الرابطة النسائية االسالمية
ممثل الجمعية:السيدة عائشة يكن
جمعية الشابات المسلمات
ممثل الجمعية:السيدة جهينة محمود شعبان

رقم العلم والخبر
/128اد

تاريخه
1998/11/1

نوع النشاط
بيئي

/44اد

1999/4/8

بيئي

العنوان
بلدة عشاش -شارع المغتربين -ملك مستوصف
عشاش الخيري -قضاء زغرتا
بشري

/365اد

1992/10/30

بيئي

اهدن -قضاء زغرتا

/121اد

1993/5/3

بيئي

زغرتا

/243اد

2001/12/20

اجتماعي

طرابلس -بناية سنتر البولفار -ملك السيدة اسيا
الزهر -الطابق السابع

/236اد

2001/12/7

اجتماعي

/254اد

2001/12/29

اجتماعي

الخالدية -الشارع العام -قضاء زغرتا

/251اد

2001/12/27

ثقافي

/12اد

1995/11/25

اجتماعي(تهتم بالمعوقين)

طرابلس -القبة -ساحة االميركان -ملك فريد
درويش
انفه -دير سيدة الناطور -قضاء الكورة

/33اد

1993/2/4

اجتماعي(تهتم بالمعوقين)

طرابلس

/61اد

1993/4/13

اجتماعي(تهتم بالمعوقين)

/104اد

1999/1/26

اجتماعي(تهتم بالمعوقين)

طرابلس -حي ابو سمرا -ملك المولوي

/293اد

1971/7/29

اجتماعي(تهتم بالمعوقين)

طرابلس -شارع العجم -بناية سليم الزهري

1128

1960/9/5

اجتماعي

طرابلس
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية سيدات راس كيفا
ممثل الجمعية:السيدة شعاع يعقوب الخوري
سيدات القبة الخيرية المارونية
ممثل الجمعية:السيدة تريز مخائيل خطار
جمعية وادي خالد النسائية الخيرية
ممثل الجمعية:السيدة كوثر محمد خالد غنوم
جمعية التعاون اللبنانية االسترالية
ممثل الجمعية:د 0حمدي محمد شوق
جمعية مجد
ممثل الجمعية:السيد وسيم سالم اديب عبد الواحد
جمعية آل الشدياق في مزرعة التفاح
ممثل الجمعية:االنسة ريما ادمون انطانيوس
تعديل رقم /324اد تاريخ 2006/6/3
جمعية المعرفة والتطور العلمي
ممثل الجمعية:السيد مروان محمد فؤاد بيروتي
لجنة جبران الوطنية
ممثل الجمعية:
رابطة قدامى اكليريكية مار انطونيوس البادواني
ممثل الجمعية:الخوري سمعان ايليا بطيش
جمعية تجار محافظة عكار
ممثل الجمعية:السيد ابراهيم حنا الضهر
تعديل رقم  1456تاريخ 2009/9/15
منتدى طرابلس
ممثل الجمعية :د 0غسان كاظم غوشة
اتحاد الجمعيات الشمالية للتنمية والبيئة والتراث
ممثل الجمعية:السيد مازن حنا عبود
جمعية ال كزبور وحسون االجتماعية الخيرية
ممثل الجمعية:السيد عفيف بشير حسون

رقم العلم والخبر
/18اد

تاريخه
2002/2/16

نوع النشاط
اجتماعي

العنوان
رأس كيفا -قضاء زغرتا

/10اد

2002/1/23

اجتماعي

/12اد

2002/2/4

اجتماعي

طرابلس -القبة -شارع ابراهيم الحلو -ملك الوقف
الماروني
وادي خالد -قضاء عكار

/38اد

2002/4/2

اجتماعي

طرابلس -الميناء –شارع المعرض -ملك نجيب
ميقاتي

/37اد

2002/4/2

اجتماعي

/22اد

2002/2/20

اجتماعي -عائلي

طرابلس -شارع المعرض -بناية المولوي -الطابق
االول
مزرعة التفاح -قضاء زغرتا

/29اد

2002/3/9

تربوي

1618

1934/7/11

ثقافي -اجتماعي

طرابلس -ابي سمراء -شارع السكة البيضاء -ملك
مروان بيروتي -مبنى الليسه اللبنانية
بشري

/62اد

2002/5/14

اجتماعي (محلي)

كرمسدة -ملك دير مار يعقوب -قضاء زغرتا

/44اد

2002/4/15

اقتصادي

حلبا -ملك جمعية تجار محافظة عكار – قرب
مفرق الشيخ محمد -قضاء عكار

/49اد

2002/4/24

ثقافي

/72اد

2002/6/4

اجتماعي -بيئي

طرابلس -شارع المعرض -بناية المير -الطابق
الثامن -ملك كاظم غوشة
طرابلس -فندق Quality Inn

/78اد

2002/6/29

اجتماعي
(عائلي)

طرابلس -الميناء -شارع البلحة -بناية مسعود-
الطابق السابع
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

اسم الجمعية/المؤسسة
الجمعية اللبنانية الخيرية للتاهيل والمساعدات االنسانية
ممثل الجمعية:السيد احمد محمد عيد البيروتي
هيئة المالحة البحرية في الشمال
ممثل الجمعية:السيد ذو الفقار مصطفى عفيف علم الدين
رابطة ال رعد االجتماعية
ممثل الجمعية:
تعديل رقم/87:اد تاريخ2002/7/23
جمعية وادي خالد االنمائية
ممثل الجمعية:السيد خالد حسين العزو
جمعية اصدقاء عرقة وعكار التراثية الثقافية ادونا-
ADUNA
ممثل الجمعية:االنسة تراز توفيق طويلي
جمعية طرابلس الثقافية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد احمد محمد عبد الغني غنوم ميقاتي
هيئة انماء السياحة
ممثل الجمعية:السيد جرجس حبيب طوق
جمعية انماء كفربنين الخيرية
ممثل الجمعية:د 0عبد اللطيف عبد السالم سعاده
جمعية التنمية االجتماعية -حرار
ممثل الجمعية:السيد احمد خضر الصياح
رابطة قدامى مدرسة القديس يوسف
ممثل الجمعية:السيد خالد صالح النبوت
جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية في الشمال
ممثل الجمعية:السيد احمد فيصل جمال احمد السنكري
جمعية ابناء الغد الواعد الثقافية الخيرية
ممثل الجمعية:السيد محمد احمد الطرابلسي
منتدى الحوار الثقافي في قضاء البترون
ممثل الجمعية:السيد فادي محسن خطار

رقم العلم والخبر
/95اد

تاريخه
2002/7/31

نوع النشاط
اجتماعي -تربوي

العنوان
طرابلس -ساحة الكيال -بناية سلطان -الطابق الثالث

/90اد

2002/7/25

اقتصادي

طرابلس -غرفة التجارة والصناعة

/224اد

1995/10/5

اجتماعي
(عائلي)

طرابلس -شارع عزمي -ملك وعد نشابة

/101اد

2002/8/7

اجتماعي -تربوي

وادي خالد -شارع الهيشة -ملك خالد حسين العزو-
قضاء عكار

/110اد

2002/8/26

ثقافي
(التراث في عكار)

بينو -الشارع الرئيسي -ملك نديم سلوم -قضاء
عكار

/127اد

2002/9/23

اجتماعي

طرابلس -خان العسكر -شارع التربيعة

/456اد

1994/7/13

سياحي

بشري -فندق شباط -قضاء بشري

/139اد

2002/10/11

اجتماعي

كفربنين -قضاء المنية الضنية

/169اد

2002/12/17

اجتماعي

/172اد

2002/12/24

اجتماعي -ثقافي

/1اد

2003/1/2

اجتماعي -ثقافي

حرار -الطريق العام -منزل السيد علي عبد الكريم
علي -قضاء عكار
منيارة -ملك الراهبات الباسليات الشويريات -قضاء
عكار
طرابلس -شارع المئتين -ملك وقف البر واالحسان

/14اد

2003/1/11

اجتماعي

/13اد

2003/1/11

ثقافي

طرابلس -شارع المئتين -ملك احمد محمد
الطرابلسي
البترون -الشارع العام -ملك جورج سلهب
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

رقم العلم والخبر
/38اد

تاريخه
2003/2/10

نوع النشاط
اقتصادي

العنوان
البترون -الشارع العام -ملك توفيق عطيه

الرقم
122

/44اد

2003/2/22

اجتماعي

طرابلس -بولفار فؤاد شهاب -ملك حلو بالزا

/339اد

1966/8/17

اجتماعي

طرابلس -محلة النجمة -بناية معهد الفوال التقني-
ملك الفوال

1874

1949/7/6

اجتماعي

طرابلس

/341اد

1972/8/17

اجتماعي

الدوق -قضاء البترون

/63اد

2003/4/15

اجتماعي

حقل العزيمة -قضاء المنية الضنية

/83اد

2003/5/29

اجتماعي

التل بناية هنا سنتر -عقار رقم /79/مقسم 118

/88اد

2003/6/6

اجتماعي

/86اد

2003/6/5

تربوي -ديني

البترون -شارع مدرسة اآلباء الكبوشيين -ملك
اسكندر خباز
طرابلس -البولفار -ملك القلموني

/127اد

2003/8/27

اجتماعي -تربوي

خان بزيزا -معهد الكورة التقني -قضاء الكوره

/137اد

2003/9/10

ثقافي

133

جمعية هداة الخير اللبنانية
ممثل الجمعية :السيد سلوى زين الدين زيلع

/113أد

2003/7/31

اجتماعي

وادي خالد -الشارع العام -ملك محمد الدعاس-
قضاء عكار
طرابلس ـ المعرض ـ بناية عبد الرحمن الناغي

134

رابطة راسنحاش اإلنمائية

/103أد

2003/7/2

اجتماعي ـ صحي ـ بيئة

راسنحاش ـ قضاء البترون

123
124
125

126
127
128
129
130
131
132

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية تجار البترون وقضائها
ممثل الجمعية:السيد فرح اديب الخوري
رابطة وحدة العائلة
ممثل الجمعية:السيد جوزف وديع معوض
جمعية الخدمات الخيرية
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /47اد تاريخ 2003/3/3
الجمعية المسيحية للشابات في طرابلس
ممثل الجمعية:السيدة نهى رفيع
تعديل رقم /42اد تاريخ 1982/4/8
تعديل رقم /141اد تاريخ 2002/10/14
الرابطة االجتماعية -الدوق
ممثل الجمعية:
تعديل رقم/31:اد تاريخ2003/2/4
مؤسسة ملحم اسحق سعيد الخيرية
ممثل الجمعية:السيد ملحم اسحق سعيد
التجمع التنموي اللبناني
ممثل الجمعية:د 0خالد خضر الخير
رابطة آل خباز
ممثل الجمعية:السيد اسعد فارس الخباز
جمعية سالم القلموني الخيرية االجتماعية االسالمية
ممثل الجمعية:السيد احمد جالل سالم قلموني
الجمعية الخيرية للتعليم واالرشاد االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد ميشال رزق جبور
الرابطة الثقافية -وادي خالد
ممثل الجمعية:السيد غسان بري خليفة
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وزارة الشؤون االجتماعية

ممثل الجمعية :السيد وليد نزار شلق

/148أد

2003/9/26

اجتماعي

137

روضة الخير اإلجتماعية

/144أد

2003/9/17

اجتماعي

138

ممثل الجمعية :السيد احمد محمد اديب الحلبي
جمعية التيسير للتنمية اإلجتماعية
ممثل الجمعية :السيد احمد عبد الرحمن شعبو

/139أد

2003/9/10

اجتماعي ـ تربوي

القطين ـ الشارع العام ـ حارة الجس ت ملك سعيد
السيد ـ قضاء المنية ـ الضنية
طرابلس ـ ابي سمراء ـ شارع الزيتون ـ ملك
الدكتور محمود قصير
طرابلس ـ التبانة ـ قرب المستديرة ـ بناية الشيخ

/164اد

2003/10/11

اجتماعي

طرابلس -شارع البولفار -ملك رياض بكري

/488اد

1993/11/16

اجتماعي

طرابلس

/207اد

2003/12/24

ثقافي

/18أد

2004/1/21

بيئي

/10اد

2004/1/14

ثقافي -تربوي

طرابلس -شارع نديم الجسر -مبنى معهد نورتون
التقني
شبطين -شارع ضهر القطلب -ملك آالن بولس
سعادة -قضاء البترون
دوما -ساحة دينو -ملك بلدية دوما -قضاء البترون

/24أد

2004/1/29

اجتماعي

/25أد

2004/1/29

اجتماعي  -ثقافي

/38أد

2004/3/26

/243أد

2001/12/20

/67أد

2005/2/28

اجتماعي – ثقافي
(تنموي)
اجتماعي
(االهتمام بالعجزة)
اجتماعي

135

مؤسسة فوزي جباضو اإلجتماعية

/123أد

2003/8/20

اجتماعي ـ صحي

طرابلس ـ طريق الميناء ـ بساتين طرابلس ـ سيتي
كومبلكس ـ الطابق الثالث المقسم 529/124

ممثل الجمعية :االستاذة وصفية سعدهللا اديب عبد
الواحد
136

جمعية انماء القطين اإلجتماعية

ممثل الجمعية:السيد سعيد محمد السيد

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

الرحمة الخيرية
ممثل الجمعية:السيد عبد المجيد محمد حداد
جمعية مسعفي الهالل الوطني اللبناني في الشمال
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /191اد تاريخ 2003/12/3
جمعية التطوير والتأهيل العلمي
ممثل الجمعية:االستاذ داني انطوان توما الراسي
جمعية الرفق بالطبيعة
ممثل الجمعية:السيد اندره بولس سعاده
توأمة دينو -دوما
ممثل الجمعية:السيدة جيزال جورج الغاوي
جمعية باب التبانة الخيرية
ممثل الجمعية:السيد مصطفى هاشم خالد
رابطة خريجي الجنان
ممثل الجمعية:السيد سالم محمود فتحي شريف يكن
جمعية التنمية اللبنانية
ممثل الجمعية:السيد نزيه محمد وهيب مقدم
الجمعية الخيرية لمساعدة المسنين
ممثل الجمعية:االنسة هدى بطرس طانيوس
مؤسسة فيصل غسان غندور

طرابلس – باب التبانة -شارع حربا -ملك مصطفى
خالد
طرابلس -ابي سمراء -الزيتون -شارع الجنان -ملك
منى حداد
طرابلس -شارع الحرية -بناية شيخ ومنقاره
طرابلس -بناية سنتر البولفار -ملك السيدة اسيا
الزهر -الطابق السابع
طرابلس ـ شارع الجميزات ـ بناية الداية ـ مكتب
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149

ممثل الجمعية :السيد غسان رضوان عندور
جمعية مشاعل النور النسائية
ممثل الجمعية :السيدة ساجدة محمد عبد الكريم االطرش

150

جمعية التيسير والعون للتنمية االجتماعية
ممثل الجمعية :السيد امين محمد علي الدهبي
جمعية النهضة والعطاء
ممثل الجمعية :االنسة حنان احمد خليل
جمعية سنابل النور
ممثل الجمعية :السيدة رضى نظمي الصيادي
الجمعية اللبنانية الخيرية للتوعية والتعليم
ممثل الجمعية :السيد يحيى الشحروق

154

جمعية بيت منذر لدفن الموتى
ممثل الجمعية :السيد جوزيف حنا البا
جمعية الشباب الخيري
ممثل الجمعية :السيد احمد محمد زكريا
جمعية الفدى االجتماعية الخيرية
ممثل الجمعية :االنسة فدوى محمد مصطفى

157

مؤسسة الشرق االدنى ـ لبنان (جمعية اجنبية)
ممثل الجمعية :د .عبد المجيد محمد حداد
رابطة الخريجين اللبنانيين من الجامعات اليونانية
سابقاً :رابطة خريجي المعاهد والجامعات اليونانية في
لبنان

159

جمعية اهل العطاء
ممثل الجمعية :السيد محمد عدنان تامر
جمعية روح العطاء االنمائية

151
152
153

155
156

158

160

/66أد

2005/2/28

اجتماعي

/64أد

2005/2/28

اجتماعي ـ تنموي

/62أد

2005/2/28

اجتماعي

/59أد

2005/2/28

اجتماعي

/57أد

2005/2/28

اجتماعي ـ صحي

/73أد

2005/2/28

اجتماعي

/83أد

2005/3/26

اجتماعي

/82أد
تعديل رقم
/188اد
/72أد

2005/3/22
تاريخ التعديل
2007/8/4
2005/2/28

ثقافي

/60أد
تعديل لـ /121أد

2005/2/28
الصادر في
1994/2/28

/110اد

2005/6/23

اجتماعي ـ ثقافي

/123اد

2005/6/30

اجتماعي

اجتماعي ـ صحي ـ
تنموي

االستاذ بسام الداية
المنية ـ االوتوستراد ـ الشارع العام ـ رقم العقار
( )398ـ ملك مصطفى محمد زريقة ـ الطابق الثاني
ـ قضاء المنية الضنية
دير عمار ـ العين ـ قرب مدرسة جنة االطفال ـ ملك
امين الدهبي ـ قضاء المنية الضنية
تكريت ـ الشارع العام ـ ملك محمد احمد غيه ـ
قضاء عكار
طرابلس ـ شارع عزمي ـ قرب محالت باتا ـ بناية
زريق ـ الطابق الثاني
بخعون ـ مدرسة فجر السالم ـ منطقة بخعون ـ
العقارية ـ البناء القائم على العقار  1060ـ ملك
السيد يحيى الشحروق ـ الطابق االرضي ـ قضاء
المنية الضنية
بيت منذر ـ الشارع العام ـ ملك نعمةهللا الخوري ـ
قضاء بشري
فنيدق ـ ملك محمد زكريا ـ بجانب مستوصف
التعاون الطبي ـ قضاء عكار
طرابلس ـ الزاهرية ـ شارع العصافيري ـ مفرق
كشاف الجراح ـ منزل فدوى محمد مصطفى ـ ملك
ياسر الحريري ـ الطابق السادس
طرابلس ـ مقابل السرايا ـ مبنى السنكري وبكري ـ
الطابق السابع

طرابلس ـ ابي سمراء ـ بناية الرضى ـ ملك محمد
تامر ـ الطابق االول
طرابلس ـ الزاهرية ـ شارع منقارة ـ بناية جودت
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

ممثل الجمعية :السيدة مروه بشير جمعة
جمعية مناهل العلم الخيرية اللبنانية
ممثل الجمعية :السيد خضر علي هرموش
مركز الدراسات االنمائية
ممثل الجمعية :أ .مروان يوسف المواس
جمعية ابناء مرياطة القادرية االجتماعية
ممثل الجمعية :السيد مصطفى محمد الغوراني
جمعية الوفاق الثقافية
ممثل الجمعية :السيد رامز عبد القادر الفري
تعديل رقم  252تاريخ 2008/2/28
جمعية متقاعدي وموظفي منشآت النفط في طرابلس
ممثل الجمعية :السد نبيل علي جابر
الجمعية اللبنانية للتأهيل االنساني واعادة التأهيل
ممثل الجمعية :السيد محمد سعيد عبدهللا ظافر بارودي
الرابطة العائلية آلل اليخني
ممثل الجمعية :السيد فيصل نظيم يخنه
جمعية مرايا
ممثل الجمعية :المحامي جورج ابراهيم طربيه
جمعية البيارق الثقافية
ممثل الجمعية :السيد فادي مصطفى الكسار
جمعية العهد الخيرية اللبنانية
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /27اد تاريخ 2007/2/8
جمعية البر والخدمات االجتماعية
ممثل الجمعية :السيد عطاهللا محمد الدعاس
جمعية طاران الخيرية
ممثل الجمعية :السيد محمد رشيد طراد
جمعية التضامن والعمل االجتماعي
ممثل الجمعية :السيد مصطفى توفيق ملص

الشيخ ـ ملك مروة بشير جمعة ـ الطابق السادس
طرابلس ـ ابي سمرا ـ شارع االصالح ـ ملك علي
هرموش
طرابلس ـ شارع الجميزات ـ سنتر الحالب

/130اد

2005/6/30

اجتماعي ـ تربوي

/143اد

2005/7/8

اجتماعي ـ تنموي

/153اد

2005/8/4

اجتماعي ـ ثقافي

مرياطة ـ بناية مصطفى خالد عباس ـ قضاء زغرتا

/165اد

2005/8/29

اجتماعي ـ تنموي

طرابلس ـ شارع السنترال ـ بناية االوقاف
االسالمية ـ الطابق االول

/169اد

2005/9/2

اجتماعي ـ ثقافي

/128أد

2004/12/4

اجتماعي ـ تنموي

/141أد

2004/12/15

اجتماعي ـ عائلي

/145أد

2004/12/18

ثقافي

بلدة الميناء ـ البساتين ـ ملك وزارة الصناعة والنفط
ـ بناية كباره ـ رقم العقار  47ـ مقسم  16و17
زغرتا ـ حي الصليبي الجنوبي ـ منزل دوره
مكاري
السفيرة ـ شارع رملة الحمراء ـملك نظيم خضر
علي يخنة ـ قضاء المنية الضنية
كفرحزير ـ ملك جورج نقوال تامر ـ قضاء الكورة

/150أد

2004/12/22

اجتماعي ـ ثقافي

ببنين ـ شارع الفتونة ـ ملك محمد صوفان ـ قضاء
عكار

/113أد

2004/10/13

تربوي

عشاش -حي صنع هللا -مشروع علي خضر
هرموش -الطابق االرضي -قضاء زغرتا

/33أد

2005/2/28

اجتماعي ـ ثقافي

/46أد

2005/2/28

/7أد

2005/1/17

اجتماعي ـ تربوي ـ
صحي
اجتماعي ـ صحي

وادي خالد ـ البقيعة ـ ملك فطوم العلي ـ قضاء
عكار
طاران ـ شارع الدلبة ـ ملك االوقاف ـ القاعة العامة
ـ قضاء المنية الضنية
المنية ـ حي حمدون ـ شارع المركز الصحي
الرسمي ـ قضاء المنية الضنية
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

اسم الجمعية/المؤسسة
مؤسسة المطران فيليب شبيعا االجتماعية
ممثل الجمعية :السيد جوزف جان شبيعا
رابطة آل حداد في طرابلس
ممثل الجمعية  :االستاذ نبهان محمد علي حداد
الجمعية الثقافية إلنماء قرصيتا
ممثل الجمعية  :السيد حسين علي علوش
جمعية المكارم اإلنمائية والخيرية
ممثل الجمعية  :السيد سميح محمد أحمد
جمعية المنية لدعم المعاق
ممثل الجمعية :السيد عدنان محمد صالح الخير
الجمعية البترونية للصحة والشؤون االجتماعية
ممثل الجمعية :السيد فوزي سعد سعد
الجمعية البترونية للثقافة والسياحة والبيئة
ممثل الجمعية :اآلنسة جورجينا يوسف عسال
الجمعية البترونية لإلنماء المتوازن
ممثل الجمعية :اآلنسة مرغريت يوسف فرح
الجمعية النسائية الخيرية لألعمال االجتماعية
ممثل الجمعية:السيدة سحر عبود قدور يوسف
رحبة األمل والمحبة
ممثل الجمعية :السيد ابراهيم يوسف رزق
جمعية تعاون ,تنمية وصحة
ممثل الجمعية :د .بشارة جرجي عيد
جمعية نساء الغد االنمائية
ممثل الجمعية :السيدة سالم محمود غمراوي
أسرة دار المنى
ممثل الجمعية  :السيد وليد فيليب كرم
الجمعية اللبنانية الخيرية لألصالح والتأهيل
ممثل الجمعية  :السيدة فاطمة مصطفى بدره

العنوان
بشري محلة حامل هللا ـ ملك طارق ومريم
وسيرين كلير وحبيم أبناء بيارو حليم شبيعا
طرابلس – شارع السنترال -ملك األوقاف

رقم العلم والخبر
/2أد

تاريخه
2005/1/5

نوع النشاط
اجتماعي ـ ثقافي

/4أد

2006/1/5

اجتماعي – عائلي

/360أد

2005/12/23

اجتماعي – محلي

/353أد

2005/12/19

اجتماعي – محلي

/350أد

2005/12/16

/366أد

2005/12/27

اجتماعي
( تعنى بالمعوقين)
صحي – اجتماعي

/367أد

2005/12/27

ثقافي – سياحي – بيئي

/365أد

2005/12/27

انمائي

/364أد

2005/12/27

اجتماعي

/371أد

2005/12/30

/369أد

2005/12/30

اجتماعي
( تعنى بالمعوقين)
اجتماعي

/359أد

2005/12/22

اجتماعي

/11أد

2006/1/17

ثقافي

البترون -شارع البلدية -ملك صباح ابي حنا

/182أد

2005/9/26

اجتماعي
( أحداث ومساجين)

طرابلس -طريق بيروت القديمة -بناية السباعي-
منزل محمود ارناؤوط الخناق – الطابق األول

قرصيتا – جانب مسجد قرصيتا -ملك محمد عمر
الزين -قضاء المنية-الضنية
بشتودار -ملك سعيد مرشد – قضاء البترون
المنية -االوتوستراد -قرب محالت عبيد لأللبسة-
ملك الحاج محمد غنيم.
البترون – الشارع العام -سنتر جوزيف الحويك-
ملك جوزيف الحويك – قضاء البترون
البترون – الشارع العام – سنتر جوزيف الحويك
– ملك جوزيف الحويك – قضاء البترون
البترون – الشارع العام – سنتر جوزيف الحويك
– ملك جوزيف الحويك – قضاء البترون
طرابلس – شلرع التربيعة – ملك الزيات -الطابق
األرضي
رحبة -الشارع العام – ملك بليدة رحبة – قضاء
عكار
طرابلس – شارع عزمي -بناية وديع صاغية –
ملك بشارة عيد – الطابق األرضي
طرابلس -شارع محرم – ملك توتنجي
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية
الرقم
189
190
191
192
193
194
195

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية الضحى الثقافية والخيرية
ممثل الجمعية :السيد خلدون ناصر الكك
الجمعية االجتماعية النسائية في بزال – عكار
ممثل الجمعية :السيدة بدرية محمد رشيد موسى
الجمعية الخيرية النسائية – كرم عصفور
ممثل الجمعية :السيدة جولييت ميشال نحاس
جمعية المختار
ممثل الجمعية :السيد كنعان الجبلي
تعديل رقم  2301تاريخ 2009/12/15
جمعية مهرجانات منيارة
ممثل الجمعية :السيد فؤاد الياس صراف
جمعية ابناء عكار
ممثل الجمعية  :السيد احمد محمد عبدالكريم المصري
بيت التقاعد للعمر المديد – رحبة
ممثل الجمعية :د .عبدهلل حنا الخوري

رقم العلم والخبر
/193أد

تاريخه
2005/9/30

نوع النشاط
اجتماعي – تربوي

العنوان
فنيدق -ملك خالد محمد البعريني -قضاء عكار

/199أد

2005/10/3

اجتماعي – محلي

/216أد

2005/10/10

اجتماعي

/220أد

2005/10/11

اجتماعي  -ثقافي

بزال -ملك خالد علي موسى -الطابق األول –
قضاء عكار
كرم عصفور -بيت غطاس -الشارع العام -ملك
كريم فرح -قضاء عكار
طرابلس -شارع محرم -ملك أحمد األكومي

/226أد

2005/10/12

اجتماعي – سياحي

منيارة – ملك فؤاد صراف -قضاء عكار

/256أد

2005/10/24

اجتماعي

/259أد

2005/11/7

اجتماعي
( المسنين)

/258أد

2005/11/1

اجتماعي
( األيتام واللقطاء)

برقايل – طريق عام حلبا -ملك احمد محمد
المصري – قضاء عكار
رحبة – الشارع العام -كنيسة القديس جاورجيوس
رحبة – ملك وقف الروم األرثوذكس – قضاء
عكار
طرابلس -شارع البولفار -بناية البابا -الطابق األول

/292أد

2005/11/23

اجتماعي

/297أد

2005/11/24
2005/1/23

اجتماعي
(توعية على السالمة
العامة)
اجتماعي

2005/11/28

اجتماعي – محلي

196

جمعية نور الحميد الخيرية
ممثل الجمعية  :السيدة دينا عبدالحميد البابا
تعديل رقم /67اد تاريخ 2007/3/14
جمعية فنيدق الخيرية لإلصالح
ممثل الجمعية :السيد خالد مصطفى مصطفى
التجمع اللبناني للسالمة والطوارئ – سايفر
ممثل الجمعية :السيد مارك شكيب دياب

199

جمعية فاطمة الخيرية
ممثل الجمعية :السيد خالد هاشم غندور

/294أد

200

تجمع ابناء بزعون
ممثل الجمعية :السيد جوزاف مطانيوس الطبش

/305أد

197
198

فنيدق -الشارع العام -ملك االستاذ علي بكار زكريا
– قضاء عكار
بتعبورة – الشارع العام – ملك ميشال حواط-
الطابق األرضي -قضاء الكورة
طرابلس -باب الرمل -عقار رقم  -640منطقة
الحدادين العقارية – قرب مسجد األميرة – بناية
األميرة – ملك خالد غندور
بزعون -بجانب الكنيسة – ملك ليشع وجرجس
وسايد فضول -قضاء بشري
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية
الرقم
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية المنية لرعاية البيئة
ممثل الجمعية :د .مصطفى حسن الدهيبي
الجمعية اللبنانية لحضانة وتعليم ذوي الحاجات الخاصة
ممثل الجمعية :السيد مصطفى احمد الكردي
الجمعية اللبنانية للعناية بأطفال السكوليوز
ممثل الجمعية :السيد مفيد طنوس الشاطر
جمعية انماء الزواريب الثقافية االجتماعية
ممثل الجمعية :السيد جورج فهد مطر
مؤسسة الفريد بصبوص
ممثل الجمعية :السيد فادي الفريد بصبوص
جمعية التنمية والعطاء
ممثل الجمعية :السيد عبدالرحمن محمد حسن
جمعية التضامن الشعبي في الشمال
ممثل الجمعية :السيد احمد يوسف فردوس
منتدى االثنين للتنمية
ممثل الجمعية :السيد مرعب محمد رشيد غيه
الجمعية التربوية اللبنانية للعلوم الحديثة
ممثل الجمعية :السيد ابراهيم محمد عيتاني
جمعية العطاء والمكارم الخيرية
ممثل الجمعية :السيد يحي عبدالكريم الرفاعي
جمعية البيت السعيد لرعاية المعوقين والمسنين في عكار
ممثل الجمعية :االستاذ عباس حسين الملحم
منتدى العالمة الدكتور مصطفى الرافعي الثقافي
ممثل الجمعية  :اآلنسة فلك مصطفى رافعي
الميدان
ممثل الجمعية :السيد سركيس محسن حليس
جمعية الفنون
ممثل الجمعية :السيد توفيق عوني المصري

العنوان
المنية -النبي يوشع – الشارع العام – طريق مركبتا
– ملك حسن الدهيبي – قضاء المنية الضنية
طرابلس -شارع المئتين -مفرق الروضة -بناية
خليل عبدو – الطابق األرضي
طرابلس – شارع المنال -بناية جورج خوري-
الطابق األرضي
حلبا -حي مخول -ملك سمير فاخوري – قضاء
عكار
راشانا – ملك الفريد بصبوص -قضاء البترون

رقم العلم والخبر
/303أد

تاريخه
2005/11/26

نوع النشاط
بيئي

/317أد

2005/12/1

/173أد

2005/9/13

اجتماعي
( معوقين )
صحي – اجتماعي

/12أد

2006/1/18

اجتماعي – محلي

/18أد

2006/1/24

ثقافي – فني

/340أد

2005/12/12

اجتماعي

بيت ايوب – ملك حسن حسن – قضاء عكار

/331أد

2005/12/8

اجتماعي

/328أد

2005/12/7

اجتماعي

/325أد

2005/12/6

ثقافي – اجتماعي

/39أد

2006/2/10

اجتماعي

/51أد

2006/2/20

/48أد

2006/2/16

اجتماعي
( معوقين ومسنين)
ثقافي

/71أد

2004/8/3

اجتماعي ـ ثقافي ـ بيئي

/90أد

2004/9/16

ثقافي ـ فني

طرابلس -التل – شارع السنترال -بناية سنكري
وبحيري -الطابق الثاني
تكريت – الشارع العام -ملك جهاد العلي -قضاء
عكار
طرابلس – المعرض – سنتر اسباس -الطابق
األول
القرقف -العقار رقم  -68الشارع العام – ملك يحي
عبدالكريم الرفاعي -قضاء عكار
عكار العتيقة – طريق عام عكار العتيقة – القبيات
– ملك المحامي عباس حسين الملحم
طرابلس – شارع ددة -مجمع سنابل السكني -بلوك
(أ) -ملك احمد درويش -الطابق الثاني
زغرتا ـ شارع العقبة ـ ملك فرنسوا نضيره ـ
الطابق الثاني
طرابلس ـ الزاهرية ـ ملك مهى عبدهللا الحمصي
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الرقم
215
216
217
218
219
220
221

222
223

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية انماء برقايل
ممثل الجمعية :السيد علي محمد ملحم
اللجنة اللبنانية للبيئة والتنمية المستدامة
ممثل الجمعية :د .جالل احمد حلمي حلواني
مؤسسة أبواب الخير
ممثل الجمعية :الشيخ رياض عبد الغني عبيد
تعديل رقم  2392تاريخ 2009/12/24
مؤسسة تنمية المرأة في عكار
ممثل الجمعية :د .روبا فؤاد الحداد
تعديل رقم  1128تاريخ 2009/7/15
مؤسسة الكنج لالنماء في عكار
ممثل الجمعية :السيد فيصل محمد عادل مرعب
تعديل رقم  1700تاريخ 2008/11/19
مجلس انماء شكا
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /368اد تاريخ2005/12/29
جمعية يد بيد لخير االنسان
تعديل رقم /107اد تاريخ 2004/10/6
تعديل رقم/250اد تاريخ 2005/10/21
ممثل الجمعية:
جمعية العطاء االنساني الخيري
تعديل رقم /265اد تاريخ 2005/11/
ممثل الجمعية:
الجمعية الخيرية للروم الكاثوليك للرجال
مرسوم رقم  8120تاريخ ( 2002/7/3سحب العلم
والخبر رقم ) 1955/2809
قرار مجلس الوزراء رقم22
تاريخ(2005/11/11الموافقة على الغاء المرسوم رقم

رقم العلم والخبر
/91أد

تاريخه
2004/9/17

نوع النشاط
تربوي ـ ثقافي

/101أد

2004/9/28

بيئي

/111أد

2004/10/12

اجتماعي

العنوان
برقايل ـ الساحة ـ ملك احمد علي القرحاني ـ قضاء
عكار
طرابلس ـ شارع المئتين ـ يناية وريدة ـ ملك جالل
حلواني.
المنية ـ حي البالط ـ قضاء المنية الضنية

/125أد

2004/12/4

اجتماعي ـ تنموي

/126أد

2004/12/4

اجتماعي ـ تنموي

/339اد

1994/6/7

اجتماعي

حلبا ـ ساحة حلبا ت بناية مسعود ـ ملك دريد الكنج
ـ مركز الكنج الطبي للعناية بالمعوقين ـ الطابق
الثاني ـ قضاء عكار
طرابلس ـ شارع البوليفار ـ دوار ابو علي ـ العقار
المقسم  16/4380ت بناية توتنجي ـ ملك عبد
الرحمن آغا الكنج ـ الطابق االول
شكا -حي السهل -الشارع الرئيسي-بناية انطوان
كرم-الطابق االرضي -قضاء البترون

/165اد

1996/10/12

اجتماعي -تربوي

طرابلس

/292اد

1986/11/25

اجتماعي

طرابلس

مرسوم رقم 2809

1955/7/9
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224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

) 2002/8120
ممثل الجمعية:
جمعية كفرشالن االجتماعية الثقافية االنمائية
ممثل الجمعية :السيد عزالدين محمد الصبره
جمعية عطاء المحب
ممثل الجمعية :السيّدة وفاء خالد الحاج اسماعيل
رابطة قدامى مدرسة راهبات المحبة ـ دار النور
ممثل الجمعية :السيد طوني منصور عبود
مركز الدراسات االستراتيجية في الشرق االوسط
cesmo
ممثل الجمعية:السيد محمد سعيد عبدهللا ظافر بارودي
جمعية الحداثة
ممثل الجمعية:السيد زاهر محمد خالد
جمعية المركز االسالمي للبحوث والتوجيه
ممثل الجمعية :الشيخ رامي احمد راسم الفري
تعديل رقم /282اد تاريخ2007/12/10
جمعية الوفاق والتنمية
ممثل الجمعية :السيد وسام رشيد كبارة
تعديل رقم  101تاريخ 2009/1/20
لجنة مهرجانات الشمال الدولية
ممثل الجمعية :السيد مازن احمد نوري
جمعية معكم الخيرية االجتماعية
ممثل الجمعية :السيد عبد الرازق عبد الرحمن اسماعيل
جمعية آفاق االجتماعية والخيرية
ممثل الجمعية :السيدة رولى محمد المراد
تعديل رقم  1275تاريخ 2009/8/10
هيئة دعم الميناء
ممثل الجمعية :السيد عامر عبد الرحمن عيد
جمعية التآلف الثقافية االجتماعية
ممثل الجمعية :السيد محمد هاشم هاشم خضر

/85اد

2006/3/13

اجتماعي

/58اد

2006/2/22

اجتماعي ـ ثقافي

/70اد

2006/3/6

ثقافي ـ تربوي

/78اد

2006/3/8

اجتماعي ـ تنموي ـ
اقتصادي

/87اد

2006/3/13

اجتماعي ـ صحي

/56اد

2006/2/21

اجتماعي ـ ثقافي

برقايل ـ الطريق العام ـ ملك زاهر محمد خالد ـ
قضاء عكار
طرابلس ـ حي المعرض ـ ملك منى محمد طه
الصابونجي

/57اد

2006/2/21

اجتماعي ـ تربوي

طرابلس ـ ابي سمراء ـ شارع حديقة الحالب ـ ملك
عبيد

/98اد

2006/8/6

ثقافي

/25اد

2006/1/25

اجتماعي ـ ثقافي

/33اد

2006/2/2

اجتماعي

/21اد

2006/1/24

اجتماعي ـ ثقافي

/22اد

2006/1/24

اجتماعي ـ تربوي

طرابلس ـ شارع عزمي ـ ملك نوري ـ الطابق
الخامس
طرابلس ـ شارع المئتين ـ بناية الدار البيضاء ـ ملك
الدكتور مصطفى علوش ـ الطابق السادس
طرابلس ـ شارع عزمي ـ منطقة بساتين طرابلس ـ
العقار رقم  585ـ بناية البلحة ـ ملك رولى المراد ـ
الطابق االول
الميناء ـ شارع مراد الفالح ـ مجمع حمرا ـ ملك
عامر عيد ـ الطابق االرضي
برقايل ـ الطريق العام ـ ملك هاشم خضر ـ قضاء
عكار

كفرشالن ـ ملك لجنة مسجد عمر بن الخطاب ـ
قضاء المنية الضنية
طرابلس ـ القبة ـ شارع الجديد ـ منطقة زيتون
طرابلس ـ الطابق االرضي
بتوراتيج ـ مقر مدرسة راهبات المحبة ـ دار النور ـ
ملك راهبات المحبة ـ قضاء الكورة
طرابلس ـ شارع المصارف ـ بناية عزالدين وجندي
ـ الطابق السادس
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236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249

تعديل رقم  1649تاريخ 2008/11/15
جمعية التجدد والعطاء
ممثل الجمعية :العميد الركن المتقاعد موريس مخايل خير
جمعية البراق االجتماعية
ممثل الجمعية :السيد عدنان حسن عباس
اصالة للتنمية الثقافية واالجتماعية
ممثل الجمعية :السيد عبد القادر احمد عبدو
جمعية اصدقاء صورات والتراث
ممثل الجمعية :د .عيسى ضاهر فرخ
المنتدى الثقافي االجتماعي في رحبة
ممثل الجمعية:السيد الياس رزق هللا البائع
لجنة مهرجانات البترون
ممثل الجمعية:السيد سايد اسطفان فياض
جمعية نساء ذوق الحبالصة الخيرية
ممثل الجمعية:السيدة سيرة ناظم حبلص
الجمعية اللبنانية لالنماء والعمل االنساني
ممثل الجمعية:السيد خالد حمد مرعي
جمعية امجاد
ممثل الجمعية:السيدمحمد توفيق الشاتي
جمعية المبرمجين اللبنانيين
ممثل الجمعية:السيد محمود محمد سعيد
االتحاد النسائي اللبناني في الشمال
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم /118اد تاريخ 2006/4/11
جمعية آل دبليز االجتماعية
ممثل الجمعية:د 0عصام سعيد الدبليز
جمعية واحة السالم االجتماعي الثقافي الخيرية
ممثل الجمعية:المحامي بسام احمد خزعل
جمعية السواعد الخيرية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد محمد مصباح الوزه

/13اد

2006/1/19

اجتماعي ـ تنموي

/108اد

2006/3/29

اجتماعي ـ صحي

/109اد

2006/3/29

ثقافي

/105اد

2006/3/27

ثقافي

ديربال ـ ملك قاعة االجتماعات التابعة لوقف مار
جرجس ـ قضاء البترون
المجدل ـ منزل السيد هشام محمد عوض ـ قضاء
عكار
طرابلس ـ بناية الفيحاء ـ قرب مستشفى طرابلس ـ
الطابق الثامن
صورات ـ فيال عيسى الفرخ ـ قضاء البترون

/103اد

2006/3/24

اجتماعي

101

2006/3/21

سياحة وتراث

رحبة-الشارع العام -ملك لوريت صفير وشركائها-
رقم العقار  -737قضاء عكار
البترون -حي البحر -ملك فياض

/140اد

2006/4/22

اجتماعي

ذوق الحبالصة -ملك ناظم حبلص -قضاء عكار

/125اد

2006/4/13

اجتماعي

/115اد

2006/4/6

اجتماعي

/120اد

2006/4/12

ثقافي

طرابلس -التل -شارع المطران -ملك فهد احمد
طلي الطابق الثالث
بالنة الحيصة -قاعة مسجد المفتي الشهيد حسن
خالد -ملك االوقاف االسالمية -قضاء عكار
طرابلس -البولفار -سنتر الروكسي -ط2

/141اد

1988/5/31

اجتماعي
(االهتمام بالمرأة)

طرابلس

/111اد

2006/3/21

اجتماعي

/145اد

2006/4/25

اجتماعي

/142اد

2006/4/24

اجتماعي

ممثل الجمعية:السيد -شارع مار مارون -بناية
الباريك -ملك د 0بسام دبليز
طرابلس -الحدادين -طلعة الرفاعية -العقار رقم
 -336مقسم  -3ملك ابراهيم محمد علي العتر
طرابلس -شارع عمر بن عبد العزيز -ملك مصري
وترك
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الرقم
250

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية تجار لبنان الشمالي
ممثل الجمعية:السيد اسعد ياسر الحريري
جمعية العدالة االجتماعية الخيرية
ممثل الجمعية:السيد محمد احمد سعيد ديب
رابطة آل الجعيتاني في لبنان والمهجر
ممثل الجمعية:السيد جوزف ميالد الجعيتاني
الجمعية اللبنانية لإلبيستيمولوجيا وتاريخ العلوم
ممثل الجمعية د .مصطفى سالم اديب عبد الواحد

254

لجنة مهرجانات دوما الوطنية
ممثل الجمعية  :األستاذ الياس وديع شلهوب
الجمعية الخيرية لدعم المرأة الريفية
ممثل الجمعية  :السيدة حليمة محمد اسماعيل
جمعية المجد الثقافية الخيرية
ممثل الجمعية  :السيد عبد الرحمن احمد طراد
جمعية الرؤيا الصالحة الخيرية
ممثل الجمعية  :السيد محي الدين بهاءالدين طالب
الحركة اللبنانية الحرة
ممثل الجمعية :السيد بسام فوزي خضر آغا
بترونيات
ممثل الجمعية  :األستاذ نجم خطار
الجمعية الخيرية في بقرصونا
ممثل الجمعية  :السيد محمد عبدالحميد شوك
الجمعية النسائية الخيرية – عكار العتيقة
ممثل الجمعية :السيدة لطيفة يوسف الرواس
حزب التحرير
ممثل الجمعية :د .محمد نزار جابر
مؤسسة جورج نسيم خرياطي
ممثل الجمعية :د .نسيم جبران خرياطي

251
252
253

255
256
257
258
259
260
261
262
263

رقم العلم والخبر
/158اد

تاريخه
2006/5/2

نوع النشاط
اقتصادي

العنوان
طرابلس -بساتين طرابلس العقار 1441/15

/154اد

2006/4/29

اجتماعي

ببنين -الحارة الشرقية -ملك فاطمة عبد الرزاق

/153اد

2006/4/29

اجتماعي – ثقافي

/157أد

2006/4/29

ثقافي
( التراث العلمي العربي)

/147أد

2006/4/26

اجتماعي – فني

/172أد

2006/5/4

اجتماعي – صحي

/171أد

2006/5/4

اجتماعي – تربوي

/169أد

2006/5/4

اجتماعي  ,تنموي

/168أد

2006/5/3

سياسي

/166أد

2006/5/3

اجتماعي

/179أد

2006/5/9

اجتماعي _ تنموي

/185أد

2006/5/12

اجتماعي

/182أد

2006/5/11

سياسي

بيت مالت  ,شارع بيت مالت ,ملك نبيل الجعيتاني
 ,قضاء عكار.
دده  ,منطقة دده العقارية  ,العقار رقم  , 13مبنى
المركز الجامعي للتكنولوجيا  , C.U.Tقضاء
الكورة
دوما  ,شارع السوق القديم  ,ملك بلدية دوما ,قضاء
البترون
عكار ,قرقف ,حارة الجامع ,ملك األخرس ,الطابق
األول
طاران ,شارع الدلبة  ,ملك احمد طراد ,الطابق
السفلي ,قضاء المنية الضنية.
تكريت ,الشارع العام ,ملك عبد الفتاح نعمان ,
قضاء عكار
طرابلس  ,شارع بور سعيد ,طريق الميناء ,ملك
فؤاد مستو.
البترون  ,شارع الحددي ,سنتر كاليريا  ,ملك
ريمون ابي راشد.
بقرصونا ,شارع بقرصونا ,ملك محمد عبدالحميد
شوك ,قضاء المنية الضنية
عكار العتيقة  ,العقار  ,461الطابق األرضي ,ملك
علي عبدهللا الشعار ,قضاء عكار
طرابلس  ,بولفارد فؤاد شهاب ,بناية ذوق ورافعي

/181أد

2006/5/11

اجتماعي _ صحي

طرابلس ,شارع المطران  ,بناية األحدب  ,ملك د.
نسيم خرياطي  ,الطابق االول
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رقم العلم والخبر
/180أد

تاريخه
2006/5/11

نوع النشاط
اجتماعي

الرقم
264

/198أد

2006/5/17

اجتماعي

/192أد

2006/5/16

/208أد

2006/5/19

ثقافي
( بيئة وتراث)
صحي – اجتماعي

/229أد

2006/5/26

/227أد

2006/5/26

اجتماعي
(خاص المختارين)
اجتماعي – تنموي

/220أد

2006/5/23

اجتماعي

/219أد

2006/5/23

اجتماعي  ,تربوي

/217أد

2006/5/22

/215أد

2006/5/22

274

جمعية دعم وتنمية المرأة في مشتى حمود
ممثل الجمعية :السيدة ندى خليل رحال

/214أد

2006/5/22

اجتماعي
(عائلي )
ثقافي
توعية حول القوانين
اللبنانية
اجتماعي

275

رابطة مختاري الجومة – عكار
ممثل الجمعية  :المختار يوسف سعاده
جمعية الصداقة المجرية اللبنانية

/212أد

2006/5/20

/384اد

2006/8/24

اجتماعي
( خاص المختارين)
اجتماعي ـ ثقافي

265
266
267
268
269
270
271

272
273

276ا

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية عرقة الخيرية
ممثل الجمعية  :السيد محمد عبد الناصر حدارة
جمعية عين يعقوب النسائية الثقافية االجتماعية
ممثل الجمعية  :السيدة سكينة اسعد الرجب
المحترف القروي
ممثل الجمعية :السيد كريم انطونيوس الحاج
جمعية الفؤاد الخيرية للخدمات الصحية واالجتماعية
ممثل الجمعية :د .ابراهيم فؤاد متري
رابطة مختاري الضنية
ممثل الجمعية :المختار ساسين بديع عون
تجمع ابناء القبيات الغربية
ممثل الجمعية :ميشال جرجس طعمه
جمعية الكواشرة االجتماعية
ممثل الجمعية :السيد حسين سعيد محمد
جمعية العال والمحبة االجتماعية
ممثل الجمعية :السيد رشيد محمد المصري
تعديل رقم  962تاريخ 2009/6/19
تعديل رقم  2439تاريخ 2009/12/30
الجمعية اللبنانية للحد من التفكك األسري
ممثل الجمعية  :السيدة فيفيان انطون شحاده
المركز اللبناني لتحفيز المواطنية
ممثل الجمعية :السيد محمد هيثم سعيد خلف

العنوان
عرقة  ,الطريق العام  ,ملك محمد عبدالناصر سعد
حدارة  ,قضاء عكار
عين يعقوب ,ملك مصطفى محمود مصطفى
إسماعيل ,قضاء عكار
بيت مالت ,شارع آل الحاج ,ملك جوزيف سلوم
الحاج ,قضاء عكار
بكفتين ,رقم العقار  ,360ملك ابراهيم متري,
قضاء الكورة.
سير الضنية ,الشارع العام ,قضاء المنية الضنية
القبيات ,ملك نادي الرابطة الخيرية القبيات الغربية,
قضاء عكار
الكواشرة ,العقار  ,186ملك حسين سعيد محمد,
قضاء عكار
طرابلس  ,شارع الحرية ,بناية خالد عبدو

رأس مسقا  ,المقسم  12من العقار  , 494قضاء
الكورة
طرابلس  ,الميناء  ,شارع الخلود ,بناية مناساكي,
الطابق الخامس.
مشتى حمود  ,منطقة مشتى حمود العقارية ,العقار
رقم  ,840ملك السيد دحام الحسين الدندشي ,
قضاء عكار
البرج  ,الجومة ,الشارع العام ,ملك احمد العمر,
قضاء عكار
الميناء ـ شارع بور سعيد ـ العقار  22/107ـ
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية
ممثل الجمعية :د .محمود يوسف الشربجي
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290

مؤسسة موريس حبيب فاضل االنسانية واالجتماعية
ممثل الجمعية :السيد موريس حبيب فاضل
تجمع سنابل الخير التربوي
ممثل الجمعية :الشيخ عبد الوهاب احمد احمد
الجمعية النسائية آلل الحسن
ممثل الجمعية :السيدة محاسن جواد الحسن
التنمية والتكافل االجتماعي
ممثل الجمعية :السيد عبد الواحد محمود حسون
الجمعية النسائية لالعمال الخيرية
ممثل الجمعية :السيدة افتخار خليل عبدهللا
جمعية انماء كفرشالن
ممثل الجمعية :السيد محمود معن الصمد
فجر الصباح الخيرية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد بالل احمد ضاهر
جمعية جبل اكروم االنمائية
ممثل الجمعية :السيد وليد احمد الزين
جمعية التنمية الشاملة في لبنان الشمالي
ممثل الجمعية :د .عبد الحميد دبوسي
جمعية الوداد الخيرية
ممثل الجمعية :السيدة هال عدنان الست
المنتدى الثقافي االجتماعي ـ دده
ممثل الجمعية :السيد وسام بديع عيسى
جمعية اصدقاء الحنان للتنمية االجتماعية
ممثل الجمعية :السيدة حنان محمد علي اللداوي
جمعية المشاعل االنمائية
ممثل الجمعية :السيد حسن عمر الطرابلسي
تيار المردة
ممثل الجمعية :أ .ريمون يوسف عريجي

/385اد

2006/8/24

اجتماعي ـ ثقافي

/381اد

2006/8/23

اجتماعي ـ ثقافي

/380اد

2006/8/22

اجتماعي ـ ثقافي

/377اد

2006/8/21

اجتماعي ـ ثقافي

/368اد

2006/8/1

اجتماعي ـ ثقافي

/378اد

2006/8/21

اجتماعي ـ ثقافي

/299اد

2006/6/21

اجتماعي

/204اد

2006/5/19

اجتماعي

/241اد

2006/6/3

اجتماعي ـ تنموي

/240اد

2006/6/3

ثقافي

الميناء  12ـ ملك د .محمود الشربجي ـ قضاء
طرابلس
طرابلس ـ شارع المعرض ـ ملك موريس فاضل
تلعباس ـ الشارع العام ـ ملك عز الدين العبود ـ
قضاء عكار
بتوارتيج ـ حي المقبرة ـ الشارع الداخلي ـ ملك
حازم درويش الحسن ـ قضاء الكورة
طرابلس ـ ابي سمراء ـ شارع مفرق بارود ـ ملك
بسام محمود حسون
العبدة العقارية ـ المحمرة ـ الشارع العام ـ ملك
رأفت عبدهللا ـ قضاء عكار
كفرشالن ـ حي السلم ـ الشارع الداخلي ـ ملك السيد
ناصر الشامي ـ قضاء المنية الضنية
برج العرب -ملك عبد الحميد علي عبد الحميد-
قضاء عكار
كفرتون ـ حي بيت ملحم ـ ملك خضر ملحم ـ قضاء
عكار
طرابلس ـ ابي سمراء ـ بناية حموي ـ الطابق
الخامس
علما ـ حي البالنة ـ ملك هال الست ـ قضاء زغرتا

/235اد

2006/6/31

اجتماعي ـ ثقافي

/233اد

2006/6/29

اجتماعي ـ صحي

دده ـ الشارع العام ـ ملك ابراهيم عيسى ـ قضاء
الكورة
طرابلس ـ شارع الجميزات ـ ملك محمد الطرابلسي

/253اد

2006/6/8

تنموي

طرابلس ـ الزهرية ـ بناية نعماني ـ الطابق الرابع

/245اد

2006/6/7

سياسي

زغرتا ـ بنشعي ـ ملك سليمان انطوان فرنجيه
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية
الرقم
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304

اسم الجمعية/المؤسسة
شبكة اطباء االطفال لالبحاث
ممثل الجمعية :د .محمد زياد سمير الرافعي
جمعية انماء بيت ايوب الخيرية
ممثل الجمعية :السيد علي عبده عمر
اللبنانية للتراث والتنمية
ممثل الجمعية :السيد غسان بربر طيون
جمعية اصدقاء الخير الغاثة ورعاية الطفل اليتيم
ممثل الجمعية :االنسة امال عمر الغمراوي
كلنا سوا
ممثل الجمعية :د .عاصم اكرم علم الدين
رابطة التركمان في لبنان
ممثل الجمعية :المهندس حسين سعيد محمد
جمعية تجار الذهب والمجوهرات في الشمال
ممثل الجمعية :ا .احمد عبد القادر صابونه
جمعية الكرم الخيرية
ممثل الجمعية :د .احمد علي كرم
جمعية العلم واالصالح
ممثل الجمعية :السيد حسام محمد عبد المجيد
رابطة آل المطرجي االجتماعية في لبنان
ممثل الجمعية :السيد خالد وليد مطرجي
الجمعية اللبنانية لالعمال الخيرية
ممثل الجمعية :السيد غازي اسعد سلمان
سبل السالم ـ االجتماعية
ممثل الجمعية :أ .رسالن محمد ملص
جمعية المنيةالزراعية
ممثل الجمعية :السيد جرجس الياس الحولي
جمعية مهرجانات قلعة اسمار جبيل
ممثل الجمعية :السيد عصام انطوان الديك

العنوان
طرابلس ـ منطقة بساتين طرابلس العقارية ـ عقار
رقم 4/2173
بيت ايوب ـ منزل السيد علي عبده عمر ـ قضاء
عكار
اهدن ـ الحارة العليا ـ عقار رقم  4350ـ قضاء
زغرتا
طرابلس ـ شارع نقابة االطباء ـ بناية غالييني ـ
الطابق االول
طرابلس ـ القلمون ـ شارع النورث ـ بناية قاسم
بريش ـ الطابق الثالث
طرابلس ـ شارع السراي القديم ـ بناية البيسار او
بناية بنك  BLOMـ ملك المهندس حسين سعيد
محمد ـ مقسم  83ـ الطابق الخامس
طرابلس ـ شارع المطران ـ ملك طليس

رقم العلم والخبر
/260اد

تاريخه
2006/6/10

نوع النشاط
صحي

/273اد

2006/6/14

اجتماعي ـ بيئي

/271اد

2006/6/14

اجتماعي ـ تنموي

/242اد

2006/6/5

اجتماعي

/365اد

2006/7/26

صحي

/354اد

2006/6/10

اجتماعي ـ ثقافي

/350اد

2006/7/7

مهني

/349اد

2006/7/7

اجتماعي ـ صحي

/346اد

2006/7/6

اجتماعي ـ ثقافي

/333اد

2006/7/3

اجتماعي ـ ثقافي

المسعودية ـ الطريق العام ـ مركز كرم الطبي ـ
قضاء عكار
الدغلة ـ عقار  301ـ ملك محمود عبد المجيد ـ
قضاء عكار
طرابلس ـ التل ـ هنا سنتر ـ الطابق السادس

/331اد

2006/7/3

اجتماعي ـ ثقافي

طرابلس ـ القبة ـ شارع الحاووظ ـ ملك البخاش

/305اد

2006/6/24

اجتماعي

/306اد

2007/6/24

تنموي

/289اد

2006/6/21

اجتماعي ـ تنموي

المنية ـ الطريق العام القديم ـ ملك جامع المخاضة ـ
قضاء المنية الضنية
المنية ـ االوتستراد ـ ملك عمر الرز ـ قضاء المنية
الضنية
سمار جبيل ـ شارع القلعة ـ ملك عصام الديك ـ
قضاء البترون
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية
الرقم
305

اسم الجمعية/المؤسسة
الرابطة الوطنية اللبنانية
ممثل الجمعية :السيدة رلى علي خليفة

رقم العلم والخبر
/300اد

تاريخه
2006/6/22

نوع النشاط
اجتماعي

306

مركز شبل عيسى الخوري للخدمات االجتماعية
ممثل الجمعية :السيد هاني مطانيوس رفول رحمه
جمعية وادي الزهور الخيرية االجتماعية
ممثل الجمعية :السيد محمد الزاهد احمد طالب
جمعية مشمش االجتماعية ـ الثقافية
ممثل الجمعية :السيد بالل عبد هللا الحولي
المؤسسة الخيرية لرعاية االمومة والطفولة
ممثل الجمعية :د .ابتهال محمد القسام
الجمعية النعمانية
ممثل الجمعية :السيد وسيم محمد وليد منقاره
رابطة آل ملحم الخيرية
ممثل الجمعية :السيد محمد معن حسن ملحم ملحم
صالون فضيلة واصف فتال االدبي
ممثل الجمعية :السيدة فضيله محمد واصف فتال
جمعية الثقافة االجتماعية
ممثل الجمعية :د .سلمه محمد علي طراديه
منتدى العمل الكافل الخيري
ممثل الجمعية :السيد عبد الرحمن محمد سالم زيني
جمعية التنمية في عكار
ممثل الجمعية:السيد عبد العزيو عبد العزيز محمد عبيد

/307اد

2006/6/26

اجتماعي ـ تنموي

/311اد

2006/6/27

تربوي ـ صحي

/395اد

2006/8/30

اجتماعي ـ تربوي

/390اد

2006/8/29

اجتماعي ـ صحي

/408اد

2006/9/4

اجتماعي

/404اد

2006/9/4

اجتماعي

/397اد

2006/8/31

ثقافي

برقايل ـ شارع الرئيس الشهيد رفيق الحريري ـ
ملك عبد الفتاح محمد ملحم ـ قضاء عكار
طرابلس ـ شارع فضل المقدم ـ بناية واصف فتال

/399اد

2006/8/31

اجتماعي ـ ثقافي

/410اد

2006/9/5

/420اد

2006/9/7

اجتماعي
(تهتم بالمعوقين)
اجتماعي -تنموي

316

مؤسسة متضامنون الخيرية
ممثل الجمعية:السيد جان طنوس سعاده
جمعية لنا
ممثل الجمعية:السيد عز الدين محمد واصف علي
جمعية الحازمية االجتماعية الثقافية الخيرية والصحية

/419اد

2006/9/7

اجتماعي

قبعيت ـ الشارع العام ـ ملك يوسف علي طراديه ـ
قضاء عكار
طرابلس ـ شارع عزمي ـ مفرق الكوندور ـ بناية
مصري وكبارة ـ ملك الزيني ـ الطابق الرابع
بيت ايوب -الطريق العام -مفرق القرنة -منطقة
بيت ايوب العقارية-الطابق االول من البناء القائم
على العقار رقم 893
زغرتا -شارع العقبة -ملك طنوس سليمان سعاده

/417اد

2006/9/7

اجتماعي

عزقي -قضاء المنية الضنية

/416اد

2006/9/7

اجتماعي

الحازمية -الشارع العام -العقار رقم  -308منزل

307
308
309
310
311
312
313
314
315

317
318

العنوان
اهدن ـ ملك جوزيفين يوسف حليس ـ منطقة اهدن
العقارية ـ العقار رقم  100ـ المقسم رقم  6ـ قضاء
زغرتا
بشري ـ شارع مار سابا
القمامين  ،الشارع العام ـ ملك جميع اهالي القرية ـ
قضاء المنية الضنية
مشمش ـ منزل ـ السيد الباسط محمد حسن الحولي ـ
قضاء عكار
ببنين ـ حي المفجر ـ بناية سليمان الحسن ـ الطابق
االول ـ قضاء عكار
طرابلس ـ التل ـ ساحة الكورة ـ ملك دمعة
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الجمهورية اللبنانية
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ممثل الجمعية :السيد علي قاسم عمر
جمعية سنابل العمل الخيري
ممثل الجمعية:السيد محمد احمد خشفة
جمعية القبس الخيرية التربوية
ممثل الجمعية:السيد عبد الرحيم مصطفى البضن
جمعية التأهيل المجتمعي
ممثل الجمعية:السيدة سمر خميس اليسير
جمعية فنون وتراث السياحية
ممثل الجمعية:السيد عبد الناصر محمد سعيد ياسين
دعوة االيمان والعدل واالحسان
ممثل الجمعية:د 0حسن سعيد الشهال
ال فرنا LA VERNA
ممثل الجمعية:االخت سكورتي ايليا ايوانا

/415اد

2006/9/7

اجتماعي

/424اد

2006/9/9

ثقافي

/440اد

2006/9/14

/444اد

2006/9/18

/429اد

2006/9/12

اجتماعي
(االهتمام بالمعوقين)
ثقافي
(فن وتراث)
اجتماعي

/447اد

2006/9/19

325

االتحاد االجتماعي للتنمية
ممثل الجمعية:السيد دياب خالد شخيدم

/470اد

2006/10/2

اجتماعي
(االهتمام بالمتأخرين
عقليا)
اجتماعي

326

تجمع فنيي الصحية والتدفئة

/466اد

2006/9/30

اجتماعي-تثقيفي

319
320
321
322
323
324

327
328
329
330

ممثل الجمعية:السيد وائل سهال زمرلي
جمعية الفجر الجديد الخيرية
ممثل الجمعية:االنسة آمنة عبد الحليم جمال
لجنة اصدقاء غابة االرز
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم /364اد تاريخ2006/7/26
لجنة انماء فنيدق الخيرية
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم /243اد تاريخ2006/6/5
جمعية العرائسة الخيرية
ممثل الجمعية:السيد

فواز التفقش -قضاء المنية الضنية
القليعات -الشارع العام -ملك محمد احمد خشفة-
قضاء عكار
طرابلس -التل -شارع بولفار المعرض -بناية
الغالييني -الطابق الثاني
طرابلس -حي اللبنانية -شارع منطقة الجبل -ملك
عبيد -الطابق االول
طرابلس -الميناء -شارع البلدية -ملك عاقوري
طرابلس
منجز -ملك الرهبنة -قضاء عكار
حلبا -الشارع العام -بجانب معهد حلبا الرسمي-
بناية الرفاعي -العقار رقم  627الشيخ محمد -ملك
عبد هللا يوسف العويد -قضاء عكار
طرابلس -شارع عزمي -بناية قاديشا -الطابق
الثالث

/467اد

2006/9/30

اجتماعي -ثقافي

/126اد

1986/7/31

بيئي

بخعون -شارع حقليت -ملك مصطفى علي جمال-
قضاء المنية الضنية
بشري

/175اد

1994/3/23

اجتماعي

فنيدق – قضاء عكار

/52اد

1999/4/22

اجتماعي

وادي خالد -ملك محمود حسن المحمد  -قضاء
عكار
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332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343

تعديل رقم /264اد تاريخ2006/6/17
جمعية مار نقوال الخيرية للروم االرثوذكس
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم /254اد تاريخ2006/6/9
اتحاد قدامى طالب جامعة بروكسيل الحرة
ممثل الجمعية:د 0مصطفى جميل شعبان
جمعية التأهيل والعناية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد يحي خالد حسن الزعبي
الخيرات الخيرية في عمار البيكات/عكار
ممثل الجمعية:السيد عصام خالد خالد حسين محمد
تجمع اطباء عكار
ممثل الجمعية:د 0حسين احمد مرعي
نور لاليتام الخيرية
ممثل الجمعية:السيد صفوان منصور البرهان
تعديل رقم  1091تاريخ 2008/9/17
جمعية ابناء الحكر الخيرية في المنية
ممثل الجمعية:السيد حسين احمد عطيه
جبهة العمل االسالمي
ممثل الجمعية:الشيخ محمود حسن البضون
جمعية المحمرة الخيرية
ممثل الجمعية:السيد فادي حسين الرفاعي
مدينتي للثقافة والتنمية
ممثل الجمعية:السيد عبد هللا عبد اللطيف كبارة
جمعية البركات الخيرية
ممثل الجمعية:السيد ماهر احمد العبوشي
الجمعية اللبنانية للمساعدة والتنمية الخيرية
ممثل الجمعية:السيد خالد احمد المراد
المصطفى العلمية الخيرية
ممثل الجمعية:السيد احمد خالد حسين

/13اد

1967/1/25

اجتماعي

طرابلس

/509اد

2006/10/16

ثقافي -اجتماعي

/510اد

2006/10/16

اجتماعي

/515اد

2006/10/18

/519اد

2006/10/19

اجتماعي
(محلي)
طبي

/518اد

2006/10/19

اجتماعي -تربوي

طرابلس -طريق الميناء -بناية غاليريا -ملك د0
مصطفى جميل شعبان
مشحا -الشارع العام -ملك يحي خالد حسن الزعبي-
قضاء عكار
عمار البيكات -العقار رقم  -141ملك السيد خالد
احمد العلمان -الطابق االرضي -قضاء عكار
حلبا -الساحة -بناية الزغبي -ملك د 0حسين
مرعي -قضاء عكار
عمار البيكات -ملك منصور اسعد برهان -قضاء
عكار

/490اد

2006/10/9

اجتماعي

/487اد

2006/10/9

سياسي

/478اد

2006/10/4

اجتماعي

/477اد

2006/10/4

/531اد

2006/11/1

تنموي -مديني
(مدينة طرابلس)
اجتماعي -ثقافي

/530اد

2006/11/1

تنموي

/540اد

2006/11/7

اجتماعي

المنية -الحكر -شارع الطريق العام القديم -ملك
احمد عبد الرزاق ملص -قضاء المنية الضنية
طرابلس -ابي سمراء -شارع حسون -بناية
الحموي -ملك محمود حسن البضون -الطابق
الخامس
المحمرة -شارع البلدية -ملك محمود زعتر -قضاء
عكار
طرابلس -شارع عزمي -بناية الحلوة -مركز
الجمعية محترف د 0فضل زيادة -الطابق االول
طرابلس -بلدة بساتين -شارع طينال -ملك ماهر
عبوشي
طرابلس -التل -شارع الحرية -بناية االسمر-
الطابق الثاني
فنيدق -عكار -محافظة لبنان الشمالي -منزل السيد
احمد عبد العزيز عبد الرحمن
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الرقم
344

اسم الجمعية/المؤسسة
آفاق النهضة
ممثل الجمعية:السيد علي احمد اسبر
مجلس انماء ايزال وتوابعها االجتماعية الثقافية
ممثل الجمعية:السيد عبد الكريم يوسف نده
تيار عكار االنمائي
ممثل الجمعية:السيد دريد عبد الرحمن الكنج

347

جمعية عاصون االنمائية الثقافية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد عالء احمد دياب
حركة شباب لبنان الحر
ممثل الجمعية:السيد خالد احمد المراد
الجمعية الخيرية التضامنية
ممثل الجمعية:السيد عبد العزيز احمد خالد
جمعية اجيال الغد
ممثل الجمعية:السيدة وصفية رياص حامد
جمعية االنقاذ االسالمية اللبنانية
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم/565اد تاريخ 2006/11/29
جمعية النهضة اللبنانية
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم/566اد تاريخ 2006/11/29
عاهدة البيسار للعمل الخيري
ممثل الجمعية:السيد عمر محمد البيسار
جمعية البراء االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد احمد اسعد هرموش
جمعية التوعية لالنماء والتربية
ممثل الجمعية:السيدة بيان محمد الدريعي
سبيل الرشاد االجتماعية االسالمية
ممثل الجمعية:الشيخ عبد اللطيف رشاد الدريعي

345
346

348
349
350
351
352
353
354
355
356

رقم العلم والخبر
/551اد

تاريخه
2006/11/18

نوع النشاط
ثقافي  -تنموي

العنوان
اكروم -مبنى ثانوية النهضة -قضاء عكار

/552اد

2006/11/18

تنموي

/541اد

2006/11/8

سياسي

/560اد

2006/11/25

/568اد

2006/12/5

اجتماعي
(محلي)
سياسي

/567اد

2006/11/30

ديني -اجتماعي

/572اد

2006/12/11

اجتماعي

/45اد

1981/4/14

ديني -اجتماعي

ايزال -الطريق العام -ملك يوسف محمد نده -قضاء
المنية الضنية
طرابلس -البولفار -دوار ابو علي -مقسم رقم
 – 16/4380ملك عبد الرحمن آغا الكنج -بناية
الكنج -الطابق االول
طرابلس -المنية الضنية -بناية كنج -الطابق الثاني-
محافظة لبنان الشمالي
طرابلس -الميناء شارع علم الدين -بناية مناساكي-
الطابق الثالث
طرابلس -القبة -شارع االرز -مقابل الزهراء -ملك
خالد محمود عثمان -الطابق الثالث
طرابلس -ابي سمرا -شارع الزيتون -بناية ناظم
الشعراني
طرابلس

/18اد

1982/2/3

اجتماعي

طرابلس

/575اد

2006/12/16

اجتماعي

/576اد

2006/12/16

اجتماعي

طرابلس -شارع الزاهرية -ملك البيسار -محافظة
لبنان الشمالي
طرابلس -ابي سمرا -محافظة لبنان الشمالي

/580اد

2006/12/18

تربوي -اجتماعي

/579اد

2006/12/18

ديني -اجتماعي

طرابلس -ابي سمرا -شارع الضناوي -بناية سبلبل-
الطابق االول
طرابلس -القبة -بناية عزمي غانم -مستديرة شارع
الجديد -الطابق الثاني
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رقم العلم والخبر
/578اد

تاريخه
2006/12/18

نوع النشاط
اجتماعي

الرقم
357

/584اد

2006/12/26

تربوي -اجتماعي

/585اد

2006/12/27

تنموي

/7اد

2007/1/18

/24اد

2007/2/5

تنموي
(افراد وجمعيات)
اجتماعي

/22اد

2007/2/1

اجتماعي -تنموي

363

المنتدى االسالمي اللبناني للدعوة والحوار
ممثل الجمعية:السيد محمد دباح الخضر

/29اد

2007/2/8

اجتماعي -اعالمي

364

جمعية بشري االرز الخيرية
ممثل الجمعية:د 0بول سليم سعد
جمعية تحوم للتنمية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد نبيل حنا حنا منصور يوسف
تجمع انماء الفيحاء
ممثل الجمعية:االستاذ فاروق محمد رشيد سباعي
جمعية منارة الهدى الخيرية الثقافية االجتماعية
ممثل الجمعية:المهندس سيمون ساسين يوسف
بيت الخير
ممثل الجمعية:السيد عبد الرحمن احمد عبدو
جمعية النبي يوشع لالنماء
ممثل الجمعية:السيد محمد كامل المصري

/42اد

2007/2/22

اجتماعي

/33اد

2007/2/15

اجتماعي(محلي)

/45اد

2007/2/26

اجتماعي -تنموي

/59اد

2007/3/8

اجتماعي

/56اد

2007/3/6

اجتماعي

/55اد
سحب العلم
والخبر

2007/3/5
بتاريخ
2007/6/7

اجتماعي

358
359
360
361
362

365
366
367
368
369

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية ابناء المنية االجتماعية الخيرية
ممثل الجمعية:د 0عامر محمود علم الدين
جمعية االخوة لالنماء والتربية
ممثل الجمعية:الشيخ عزت انور المصري
ابعاد
ممثل الجمعية:السيد سامر عبد الحميد انوس
جمعية الفصول االربعة
ممثل الجمعية:السيد نضال منذر بك
الجمعية النسائية الخيرية -ببنين
ممثل الجمعية:السيدة جمانة مصطفى المحمود
جمعية التوعية والتنمية االجتماعية الثقافية اللبنانية
ممثل الجمعية:السيد محمد احمد الحموي

العنوان
المنية -رقم العقار  /2917منطقة المنية العقارية-
قضاء المنية الضنية
طرابلس -ابي سمرا -شارع روضة الزيتون -مركز
السنة -ملك شركة الخير العقارية
طرابلس -مدينة الميناء -شارع البحر -بناية علم
الدين -الطابق الخامس
ببنين -الطريق العام -ملك غسان وصبا المرعبي-
قضاء عكار
طرابلس-شارع المطرانية المارونية -بناية
شعراني -الطابق الثالث -ملك محمد مصطفى
شعبان
طرابلس -البداوي -شارع الجيش -رقم العقار
 1758رقم المقسم  – 2/16بناء نشابة -ملك محمد
الخضر -الطابق الثالث
بشري
تحوم -مقابل كنيسة مار اسطفان الرعائية -ملك
وقف مار اسطفان -قضاء البترون
طرابلس -شارع قاسم العماد -ملك محمد رياض
ابراهيم مرحبا
حلبا الشارع العام -ملك المهندس سيمون يوسف-
قضاء عكار
رأس مسقا -الحي الداخلي -ملك عبد القادر عبدو-
قضاء الكورة
النبي يوشع ـ قضاء المنية الضنية
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370

هيئة التضامن الشعبي لالنماء االجتماعي
ممثل الجمعية:السيد عبد اللطيف محمد كمال الدين مطعمه
آسيا للتنمية االقتصادية واالجتماعية
ممثل الجمعية:اميل جرجس بدران
تجمع انماء لبنان
ممثل الجمعية:السيد جون موريس نحاس
الريادة
ممثل الجمعية:الشيخ محمد شحاده ناصر
جمعية الترابط للعمل الخيري واالنمائي
ممثل الجمعية:المحامي منير محمد بدر الحسيني
جمعية آل المصطفى الخيرية
ممثل الجمعية:السيد رشاد عارف المصطفى
الرقي لطالب العلم
ممثل الجمعية:السيد ياسر مصطفى سعد الدين

377

الجمعية اللبنانية لتشجيع المطالعة ونشر ثقافة الحوار
ممثل الجمعية:السيد ناصر اديب جروس
جمعية مكارم االخالق االسالمية في الميناء
ممثل الجمعية:الشيخ ناصر ابراهيم الصالح
المنتدى الثقافي االرثودكسي ـ المنية
ممثل الجمعية :السيد سالي ابراهيم الرباع
الصداقة للتنمية
ممثل الجمعية :السيد ماجد مصطفى درباس

381

جمعية مؤسسة سبل السالم للتنمية
ممثل الجمعية :السيد خالد ابراهيم جمعه
جمعية االنماء الخيرية في كفرتون
ممثل الجمعية :السيد محمد علي االدرع

371
372
373
374
375
376

378
379
380

382

قرار رقم
2007/111
/53اد

2007/3/5

اجتماعي

/64اد

2007/3/12

اجتماعي -تنموي

/68اد

2007/3/14

سياسي

/79اد

2007/3/28

ثقافي -اجتماعي

/75اد

2007/3/24

اجتماعي

/87اد

2007/4/4

اجتماعي

طرابلس -شارع البولفار -بناية المكاتب بجانب
 - KFCطابق ثالث
مزرعة بلدة -منزل رشاد المصطفى -قضاء عكار

/86اد

2007/4/3

اجتماعي

/85اد

2007/4/3

ثقافي

المنية -الطريق العام -جانب المدرسة االنكليزية
المختلطة -ملك احمد خضر الجاجية -قضاء المنية
الضنية
طرابلس -شارع نديم الجسر -مكتبة جروس

/90اد

2007/4/5

تربوي

/100اد

2007/4/18

اجتماعي ـ ثقافي

/95اد

2007/4/11

تنموي

/112اد

2007/4/28

اجتماعي ـ ثقافي

/108اد

2007/4/23

اجتماعي

الميناء -شارع بولفار بور سعيد -بناية الصفاء -ملك
الشيخ ناصر الصالح -الطابق الخامس
المنية ـ شارع بلدية المنية ـ ملك خليل توفيق كنعان
ـ قضاء المنية الضنية
بخعون ـ شارع الذوق رياحين ـ ملك السيدة
وضحى خضر جبارة ـ الطابق االرضي ـ قضاء
المنية الضنية
طرابلس ـ البولفار ـ التبانة ـ مجمع حربا ـ طابق
ثاني بالعقار رقم  1003ـ بساتين طرابلس
كفرتون ـ الطريق العام ـ الرويمة ـ ملك محمد علي
االدرع ـ الطابق االول ـ قضاء عكار

طرابلس القبة -شارع مشعب شعيب -بناية مطعمه-
الطابق االرضي
آسيا -بلدية آسيا -قضاء البترون
طرابلس -منطقة الميناء -رقم العقار  428مقسمين
 5و 1ملك بوليت عاقوري
طرابلس -سوق الخضار -ملك شحادة ناصر
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الرقم
383
384
385
386
387
388
389

390
391
392
393
394
395

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية تنمية بال حدود
ممثل الجمعية:السيد سامر مطيع فتفت
جمعية الرباط االنمائية
ممثل الجمعية :اآلنسة روال خالد غمراوي
جمعية النهضة االنمائية
ممثل الجمعية :السيد منى مصطفى محمود
رابطة مخاتير القطيع
ممثل الجمعية :المختار عصام مصطفى جابر
"ريناد" الخيرية الثقافية االجتماعية
ممثل الجمعية :المحامي محمد باسك راشد بشناتي
جمعية المدينة الجديدة الخيرية االجتماعية الثقافية
ممثل الجمعية :السيد محمد عوني محمد شمسين
اجيال للتنمية
ممثل الجمعية :الوزير السابق االستاذ فوزي اسكندر
حبيش
تعديل رقم /252اد تاريخ2007/11/17
المنتدى
ممثل الجمعية :د .مازن انطانيوس مفرج
تعديل رقم  336تاريخ 2008/3/13
حزب الحرية والشورى والعدالة "رشد"
ممثل الجمعية :السيد عامر امين ارناؤط
الجمعية الثقافية االجتماعية مشتى حسن ـ عكار
ممثل الجمعية :السيد رائد يعرب كنج
الجمعية النسائية الخيرية لجرد القيطع
ممثل الجمعية :السيدة ليلى خضر علي
جمعية عكار االجتماعية الخيرية
ممثل الجمعية :السيد محمود علي عبد الكريم
جمعية احياء العلم والعلماء

رقم العلم والخبر
/103اد

تاريخه
2007/4/19

نوع النشاط
تنموي

العنوان
طرابلس ـ مقابل السراي ـ سنتر بكري

/102اد

2007/4/19

تنموي ـ اجتماعي

/115اد

2007/5/2

تنموي

/116اد

2007/5/2

اجتماعي

/126اد

2007/5/15

اجتماعي

/121اد

2007/6/10

اجتماعي ـ تنموي

/133اد

2007/6/22

اجتماعي

البداوي ـ الطريق العام ـ بناية يوسف غمراوي ـ
الطابق االول ـ قضاء المنية الضنية
عين يعقوب ـ شارع العريض ـ ملك عيد الجليل
مرعي ـ منزل السيدة سهام قاسم حمود ـ قضاء
عكار
العبدة ـ الشارع العام ـ ملك محمد طعان ـ قضاء
عكار
ابي سمراء ـ شارع زيتون ـ مجمع كبارة ـ ملك عبد
الرزاق قرحاني ـ طرابلس
طرابلس ـ التبانة ـ منطقة بساتين طرابلس العقارية
ـ العقار رقم 11/984
القبيات ـ ملك النائب والوزير السابق فوزي حبيش ـ
قضاء عكار

/142اد

2007/6/5

اجتماعي ـ ثقافي

انفه -ملك وحيد توفيق نخول -قضاء الكورة

/140اد

2007/6/2

سياسي

/118اد

2007/6/8

اجتماعي ـ ثقافي

/155اد

2007/6/19

اجتماعي

/161اد

2007/6/25

اجتماعي

/160اد

2007/6/25

ثقافي ـ تربوي

طرابلس ـ شارع محرم ـ بناية توتنجي ـ الطابق
السادس
مشتى حسن ـ شارع الشكارة ـ ملك رائد يعرب كنج
ـ الطابق االرضي ـ قضاء عكار
بيت ايوب ـ شارع البربور ـ ملك مرهج محمد علي
ـ قضاء عكار
مشحه ـ ملك حسين عبد الرحمن علوش ـ طابق
ارضي ـ قضاء عكار
طرابلس ـ شارع غرفة التجارة ـ بناية عبيد ـ
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية
ممثل الجمعية :السيد رامي محمد فضل حالب
حركة الحرية والتنمية
ممثل الجمعية :السيد احمد فهد االيوبي
الجمعية اللبنانية لحماية االنسان والطبيعة
ممثل الجمعية :السيد سايد توفيق حرقص
الجمعية اللبنانية لدعم التعليم الرسمي
ممثل الجمعية :النائب سمير عدنان الجسر

الطابق السادس
طرابلس ـ ابو سمراء ـ مشروع روان سنتر ـ ملك
حسين علي هرموش ـ الطابق الخامس
كفرعقا ـ بناية توفيق حرقص ـ ملك سايد حرقص ـ
الطابق الثاني ـ قضاء الكورة
طرابلس ـ شارع المعرض ـ بناية المرعبي ـ ملك
نبيل الجسر

/156اد

2007/6/23

اجتماعي ـ ديني

/165اد

2007/6/29

بيئي

/164اد

2007/6/28

تربوي

399

الهبة والعطاء الخيرية
ممثل الجمعية:السيد محمد مجدي بهاء الدين عمري

/184اد

2007/7/28

صحي

طرابلس ـ شارع عزمي ـ ملك المسقاوي ـ
مقابل بنك عوده ـ الطابق الرابع

400

جمعية التضامن االنساني
ممثل الجمعية :السيدة ميرنا محمد غازي الفوال
جمعية الخير واالسعاف
ممثل الجمعية :السيد مصطفى احمد الكردي
بشعلة للتنمية
ممثل الجمعية :أ .يوسف الخوري الياس بطرس الخوري
جمعية نجيب علوان الخيرية االيطاوية
ممثل الجمعية :السيدة نجيبه يوسف سليمان
جمعية الحفاظ على القيم
ممثل الجمعية :السيدة اشواق محمد قشوع
جمعية اصدقاء الضنية
ممثل الجمعية :أ .سعيد محمد زيدان جيده
دار لقمان الحكيم
ممثل الجمعية:السيد بكر محمد الصديق
جمعية رتاج الحياة االجتماعية الخيرية
ممثل الجمعية:السيد رياض مصطفى فياض
التطوير العلمي والتربوي
ممثل الجمعية:السيد غسان احسان حبلص
الهيئة اللبنانية للعمل في عكار
ممثل الجمعية:السيد خالد احمد الشامي

/179اد

2007/7/25

اجتماعي ـ ثقافي

طرابلس ـ الزاهرية ـ بناية الفوال ـ الطابق االول

/180اد

2007/7/25

ثقافي ـ تنموي

/167اد

2007/7/16

تنموي

طرابلس ابي سمراء ـ حي النزهة ـ شارع االصالح
ـ ملك مصطفى احمد االكردي ـ الطابق الثالث
بشعلة ـ بلدية بشعلة ـ قضاء البترون

/174اد

2007/7/11

اجتماعي

/172اد

2007/7/9

ديني

/183اد

2007/7/27

اعاقة

/235اد

2007/10/31

اجتماعي

/197اد

2007/8/18

اجتماعي

/196اد

2007/8/17

تربوي

/244اد

2007/11/7

اجتماعي

ايطو ـ الطريق العام ـ بناية السيدة نجيبه روجه
نخيل سليمان ـ قضاء زغرتا
المنية ـ بحنين ـ مطحنة البص ـ مبنى وقف البالغ
االسالمي ـ طابق ثاني ـ قضاء المنية الضنية
بخعون ـ ملك المرحوم الحاج مصطفى الصمد ـ
قضاء المنية الضنية
طرابلس -شارع فرح انطون -ملك رشاد الزغلول-
الطابق الثاني
تل حياة المقيطع – الشارع العام -ملك االوقاف
االسالمية -قضاء عكار
طرابلس -شارع االصالح -بناية كبارة -الطابق
االرضي
حلبا -الساحة -سنتر نعيم -الطابق الثاني -قضاء
عكار

396
397
398

401
402
403
404
405
406
407
408
409

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

الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
410
411
412
413
414

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية اليسر الخيرية
ممثل الجمعية:االنسة داليا علي غنطوس
جمعية انماء بيت يونس االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد فضلله محمود اسعد
جمعية التكافل والتضامن الخيرية
ممثل الجمعية:االستاذ زكي عبد اللطيف مروان زكريا
جمعية تاهيل المهارات االجتماعية
ممثل الجمعية:السيدة ديانا خالد غزاوي
اصدقاء المسرح االستعراضي
ممثل الجمعية:االنسة كفا يوسف عيسى

415

الرؤى والعمل
ممثل الجمعية:السيد زياد احمد ناصر
جمعية نساء عفصديق الخيرية
ممثل الجمعية:السيدة نجاة الياس ضاهر
المرأة والمجتمع
ممثل الجمعية:االنسة رويده عون الدندشلي
رابطة آل الحايك االجتماعية والثقافية
ممثل الجمعية:السيد فواد عبد الرحمن الحايك
البينات
ممثل الجمعية:السيد حامد منير الخطيب
جمعية االصالح والتعاون الخيرية
ممثل الجمعية:السيد محمد عمر الحزوري

421

جمعية علم وعمل
ممثل الجمعية:السيد هيثم عمر عبد االله ميقاتي
جمعية حيرام االجتماعية الخيرية
ممثل الجمعية:السيد هيثم محمد جباضو

416
417
418
419
420

422

رقم العلم والخبر
/241اد

تاريخه
2007/511

نوع النشاط
اجتماعي

العنوان
طرابلس -ابي سمراء -شارع الحرم

/224اد

2007/10/16

اجتماعي

/211اد

2007/9/11

اجتماعي

/213اد

2007/9/12

اجتماعي

/205اد

2007/8/28

ثقافة -فن -تراث

/227اد

2007/10/23

اجتماعي

/228اد

2007/10/24

اجتماعي

/220اد

2007/9/26

اجتماعي

/247اد

2007/11/8

اجتماعي

بيت يونس -الشارع العام -حارة الجديدة -ملك فضل
هللا اسعد -قضاء عكار
طرابلس -شارع عبد الحميد كرامي-بناية البيسار-
الطابق الثالث
بحنين-الشارع العام -العقار رقم  -257ملك محمد
عمر غمراوي -قضاء المنية الضنية
البترون -منطقة البترون العقارية -حي البيادر-
الشارع العام -مقسم رقم  -4العقار رقم -1563
مبنى السمراني-فضول -الطابق االرضي
طرابلس -الزاهرية -شارع عبد اللطيف البيسار-
ملك نابلسي -الطابق الثاني
عفصديق -ملك نسيب مرقص -العقار رقم – 217
قضاء الكورة
طرابلس -العقار رقم  /5906/منطقة زيتون -ملك
فاطمة محي الدين السكري
طرابلس -القبة -شارع السويقة -ملك الحايك

/246اد

2007/11/8

اجتماعي

/253اد

2007/11/19

اجتماعي

/251اد

2007/11/16

اجتماعي -ثقافي

/277اد

2007/12/8

اجتماعي

طرابلس -القلمون -الحارة الشرقية -بناية رياض
عالوي
طرابلس -الزاهرية -منطقة بساتين طرابلس
العقارية -شارع لطيفة -العقار رقم  -1754/3بناية
انور السمراني -الطابق االرضي
طرابلس -شارع المئتين -ملك شركة مابكو
طرابلس -الميناء -شارع البحر -ملك محمد
مصطفى فوز جباضو
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية
الرقم
423
424
425
426

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية الضنية للتنمية
ممثل الجمعية:السيد معتز -محمود دياب هوشر
لجنة متابعة حقوق طرابلس
ممثل الجمعية:السيد محمد رشاد بيروتي
جمعية التكافل الخيري
ممثل الجمعية:الشيخ غالب علي االيوبي
جمعية اسرة عكار الخيرية
ممثل الجمعية:السيد عبد القادر عثمان محمود

427

الجمعية اللبنانية االنسانية الخيرية
ممثل الجمعية:السيد عبد الرحيم عبد القادر عالء الدين

428

التكافل االسري
ممثل الجمعية:السيدةرغداء محمد حمود
المنية للتنمية
ممثل الجمعية:السيد بشارة فايز الحاج علي
جمعية التنمية والعطاء -دار بعشتار
ممثل الجمعية:السيد ميشال حنا ساره
حركة التنمية والتجدد
ممثل الجمعية:السيد عبد هللا عبد اللطيف كبارة
الجمعية االهلية في القلمون
ممثل الجمعية:السيد شفيق عبد هللا عبيد
جمعية الهناء الخيرية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيدة ناديا علي كسحه
جمعية العزم والسعادة االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم  80تاريخ 2008/1/17
اتحاد جمعيات جرد القيطع -عكار
ممثل الجمعية:السيد فضلله محمود اسعد

429
430
431
432
433
434
435

رقم العلم والخبر
/259اد

تاريخه
2007/11/21

نوع النشاط
اجتماعي -ثقافي

/268اد

2007/12/3

اجتماعي(محلي)

/265اد

2007/11/29

اجتماعي

/285اد

2007/12/11

اجتماعي

2007/12/10

اجتماعي

بدنايل -الطريق العام -ملك مبنى البلدية -قضاء
الكورة
تلعباس الغربي -منطقة تلعباس الغربي العقارية-
البناء القائم في العقار رقم  – 89ملك ياسر عمر
مراد -الطابق االول
طرابلس -ساحة النجمة -الشارع العام -فوق محالت
الشهال للعطارة -الطابق االول

2007/12/26

اجتماعي

2007/12/18

اجتماعي

حلبا -شارع المدارس -ملك خالد حمود -قضاء
عكار
المنية -الطريق القديم العام -ملك عدنان احمد خليل

/279اد
/292اد

العنوان
سير الضنية -الشارع العام -ملك محمد عبد الجواد
فتفت -قضاء المنية الضنية
طرابلس -شارع محرم -ملك بديعة علي جمال

/289اد
2008/1/3
3
98

2008/1/21

اجتماعي
(ثقافة-صحة)
سياسي

92

2008/1/21

اجتماعي

114

2008/1/26

اجتماعي

/96اد

1988/4/6

اجتماعي -ديني

155

2008/2/11

اجتماعي

دار بعشتار -ملك الياس جرجس الشالوحي -قضاء
الكورة
طرابلس -التل -العقار رقم  -193مكتب النائب
محمد عبد اللطيف كبارة
القلمون -الشارع العام -ملك احمد الشيخ -قضاء
طرابلس
طرابلس -شارع المعرض -مقابل كنيسة االرمن-
بناية غالييني
طرابلس
بيت يونس -الشارع العام -ملك السيد فوزي محمد
محمود -قضاء عكار
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية
الرقم
436
437

اسم الجمعية/المؤسسة
رابطة آل زريقة االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد سامر مصطفى زريقة
لتكن مشيئتك
ممثل الجمعية:االنسة روزين دانيال صعب

438

رابطة آل طالب االهلية في لبنان
ممثل الجمعية:السيد خلدون احمد طالب
الجمعية الخيرية االجتماعية لرعاية االيتام في الضنية
ممثل الجمعية:االستاذ زكريا احمد فتفت
كرم التراث
ممثل الجمعية:السيدة امل رانا نقوال
مؤسسة تواصل
ممثل الجمعية:السيد سركيس سركيس بهاء الدويهي
جمعية عمل تنموي لكل الناس -مساواة
ممثل الجمعية:السيد محمود مهدي سيف
جمعية الفداء واليسر
ممثل الجمعية:السيدة فدى جان شارل ال كدار

444

جمعية تنمية ،ثقافة وقيادة
ممثل الجمعية:السيد رامي فاروق مجذوب
جمعية العفاف الخيرية االجتماعية
ممثل الجمعية:االستاذ بالل برهان نعوشي
السنابل في الضنية
ممثل الجمعية:االستاذ غازي مصطفى ضاهر
جمعية سبيل الرشاد الثقافية الخيرية
ممثل الجمعية:السيد صالح الدين يونس سيور
جمعية امل وعمل
ممثل الجمعية:االنسة امل محمود الغول
جمعية الصداقة اللبنانية التركية

439
440
441
442
443

445
446
447
448
449

رقم العلم والخبر
148

تاريخه
2008/2/8

نوع النشاط
اجتماعي-عائلي

207

2008/2/21

اجتماعي

270

2008/3/7

اجتماعي-عائلي

العنوان
المنية حي البالط -ملك عبد الرحمن احمد زريقة-
قضاء المنية الضنية
البترون -شارع الغالبنة-تقاطع الحددي -القسم رقم
 4من العقار رقم  -1673ملك يوسف هاني زكريا
وجدولين توفيق رحمة
تكريت -رقم العقار  233تكريت -قضاء عكار

226

2008/2/25

اجتماعي

388

2008/3/26

اجتماعي -حرفي

387

2008/3/26

اجتماعي -تنموي

عين التينة -الشارع العام -ملك نهاد عبيد -قضاء
المنية الضنية
زغرنا -شارع الصليب الشمالي -ملك اسعد يوسف
بك كرم
ارده العقار رقم  – 872قضاء زغرتا

422

2008/4/2

اجتماعي

428

2008/4/3

اجتماعي
(المرأة والطفل)

443

2008/4/5

اجتماعي

461

2008/4/10

اجتماعي

499

2008/4/18

اجتماعي

511

2008/4/19

اجتماعي

535

2008/4/23

608

2008/5/19

اجتماعي
(ايتام وارامل)
اجتماعي -ثقافي

طرابلس -وادي النحلة -البداوي -ساحة العلم-ملك
مهدي حسين سيف
المنية -االوتوستراد -العقار رقم  -2996ملك
ابراهيم محمد ديب ملص -الطابق الثاني قضاء
المنية الضنية
طرابلس -منطقة طرابلس العقارية -شارع الحرية-
رقم العقار  -280مقسم  -18بناية التوم والغالييني
اجتماعي -ابو سمرا -شارع االصالح -بناية بابتي
وشميسه – الطابق الخامس
السفيرة -الشارع العام -ملك مصطفى ضاهر-
قضاء المنية الضنية
العبدة -مستديرة العبدة -سنتر الخير -قضاء عكار
طرابلس -البولفار -ملك هدى احمد علوش
طرابلس -الحريشة -الطريق العام -بناية عالوي-
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463

ممثل الجمعية:السيد
جمعية انماء طرابلس والميناء
ممثل الجمعية:السيد بندلي رودولف حبيب
البشائر الخيرية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد مايز اسعد الجندي
جمعية نهضة السيدات االرثوذكسية
ممثل الجمعية:السيدة ايمه نحاس
جمعية التنمية البشرية المستدامة
ممثل الجمعية:االستاذ مصطفى علي الحاج ابو زيد
جمعية نور الحياة
ممثل الجمعية:السيدة سليمه حسن صافي حرب
جمعية االخوة والتكافل االنساني
ممثل الجمعية:السيد محمد وهيب القرحاني
اللقاء االجتماعي الشمالي الخيري
ممثل الجمعية:السيد محمود محمد كنعان
جمعية ساعد االجتماعية الخيرية
ممثل الجمعية:السيد رائد شعبان خضور
رابطة آل زكريا
ممثل الجمعية:السيد وليد محمد بهاء الدين زكريا
رابطة آل عبوس الثقافية واالجتماعية
ممثل الجمعية:السيد احمد تركي عبوس
جمعية النهوض الثقافية
ممثل الجمعية:السيد احمد نجيب درويش
جمعية الطفل السعيد الخيرية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد وسيم محمد الفرخ
جمعية القديس نيقوالوس (مار نقوال) الخيرية
ممثل الجمعية:االستاذ جهاد نقوال يعقوب
جمعية االسرة االجتماعية الخيرية
ممثل الجمعية:السيد خضر احمد عرعور

الطابق الثاني
طرابلس -شارع التل – ملك صونيا انطوان حبيب
– الطابق الثاني
طرابلس

602

2008/5/15

اجتماعي

551

2008/4/30

اجتماعي -تربوي

595

1924/7/30

631

2008/5/23

اجتماعي

633

2008/5/23

اجتماعي -ثقافي

656

2008/5/27

اجتماعي -ثقافي

671

2008/5/31

اجتماعي

784

2008/6/30

اجتماعي

804

208/7/2

848

2008/7/11

اجتماعي
(عائلي)
اجتماعي

1094

2008/9/17

اجتماعي -ثقافي

1084

2008/9/16

اجتماعي

طرابلس -شارع سعدون -بناية علوان -طابق ثالث
علوي
طرابلس -القلمون -ملك السيد محمد حسن الفرخ

1070

2008/9/15

اجتماعي

1055

2008/9/11

اجتماعي

طرابلس -منطقة بساتين طرابلس العقارية -المقسم
 22من العقار رقم  -1607البولفار -مقابل السرايا-
سنتر بكري -الطابق االول
طرابلس -البداوي -الحارة اللبنانية -شارع مستشفى
الهالل -منطقة البداوي العقارية -العقار رقم -794

مقر مدرسة البنات الوطنية للروم االرثوذكس،
الزاهرية
مشمش -الشارع العام -بيت السيد مصطفى ابو
زيد -الطابق االول –قضاء عكار
طرابلس –شارع زيتون طرابلس المنكوبين -ملك
سليمه حسن صافي حرب
طرابلس -الميناء -العقار رقم  -507/5الميناء -13
شارع الزراعة -ملك بالل يوسف
طرابلس -جبل محسن -الطريق العام -بناية حبوب
االسعد -ملك سليمان عابد سليمان -الطابق الثالث
طرابلس -بعل محسن -شارع المشارقة -ملك
عليشة0
تكريت -شارع النبع -منزل وليد زكريا -الطابق
العلوي االول -رقم العقار  -55قضاء عكار
طرابلس -التبانة -بعل الدقور -ملك غازي عبوس
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

464

الحركة الشعبية اللبنانية
ممثل الجمعية:النائب مصطفى علي حسين
جمعية العلم والتعليم
ممثل الجمعية:السيد بسام سعيد المصري الشعراني
تعديل رقم  1603تاريخ 2009/10/14
جمعية تجار البلدية القديمة بطرابلس
ممثل الجمعية:السيد عمر محمد فخر حجازي
جمعية االيمان التربوية االجتماعية الخيرية
ممثل الجمعية:الشيخ معمر محمد نمير نمير
االسوة الحسنة
ممثل الجمعية:السيدة خديجة محمد اسعد
جمعية التعاون االجتماعي الخيرية
ممثل الجمعية:السيدة امينة ابراهيم االيوبي

470

جمعية الريان الثقافية
ممثل الجمعية:السيدة سعده محمد زيدان جيده
الجمعية التعاونية البناء كريت المهاجرين في لبنان
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم  1073تاريخ 2008/9/15
جمعية قبة بشمرا الخيرية
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم /63اد تاريخ 1988/3/5
تعديل رقم  741تاريخ 2008/6/19

473

جمعية رعاية المسنين -عكار
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم  621تاريخ 2008/5/21
"كرم" (جمعية جبال كفور العربة)"
ممثل الجمعية:السيد الكس ارتين قره بجاقيان

465
466
467
468
469

471
472

474

ملك احمد تركماني
تلعباس الشرقي -الشارع العام -ملك النائب
مصطفى علي حسين -قضاء عكار
طرابلس -شارع الزاهرية -فوق البنك العربي-
الطابق العلوي الثاني

1041

2008/9/10

سياسي

1024

2008/9/9

اجتماعي -تعليمي

982

2008/8/28

اقتصادي

1122

2008/9/23

اجتماعي -تعليمي

1132

2008/9/24

اجتماعي

1109

2008/9/20

اجتماعي

1099

2008/9/18

اجتماعي -ثقافي

/293اد

1964/6/12

اجتماعي

/21اد

1987/2/11

اجتماعي

قبة يشمرا -قضاء عكار

/16اد

1996/1/30

اجتماعي

منيارة -سهل منيارة -ملك حنا شكور -قضاء عكار

1141

2008/9/25

اجتماعي -تنموي

كفور العربة -الشارع العام -ملك اميليو نجم -قضاء
البترون

طرابلس -البلدية القديمة -ملك عمر محمد فخر
حجازي
فنيدق -مجمع االيمان التربوي -قضاء عكار
وادي جاموس -الحي الغربي -ملك محمد خضر
عكاوي -قضاء عكار
طرابلس -بساتين طرابلس -طريق بيروت القديمة-
العقار رقم – 1973مقسم  -17بناية سكاف
وغنطوس
سير الضنية -الطريق العام -ملك سعدا جيده -قضاء
المنية الضنية
طرابلس
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية
الرقم
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488

اسم الجمعية/المؤسسة
عناية الطفولة
ممثل الجمعية:السيد روبير سعيد زخيا الدويهي

رقم العلم والخبر
1225

تاريخه
2008/10/6

نوع النشاط
اجتماعي

تجمع المناضلين اللبنانيين العرب
ممثل الجمعية:السيد خالد محمد القواص
الجل االنسان الخيرية
ممثل الجمعية:السيدة سلما محمد محيش
جمعية الكمال الخيرية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيدة سوسن محمد سهيل الزعبي
اللجنة الشعبية للعمل االجتماعي
ممثل الجمعية:االستاذ جمال احمد الشعار
جمعية االمل والمحبة
ممثل الجمعية:الدكتور شارل عبد الرحمن الحراش
رابطة آل مرعش وأنسبائهم
ممثل الجمعية:السيد خالد عثمان مرعش
جمعية الفيحاء(اجتماعية -تربوية -ثقافية)
ممثل الجمعية:السيد هاني حسن حامد
االجنحة االجتماعية التربويةWINGS -
ممثل الجمعية:السيدة ناديا ابراهيم حداد
لجنة مهرجانات جسر المدفون السياحية
ممثل الجمعية:االستاذ وسيم حبيب ابي صعب
مؤسسة امجاد للثقافة والتراث
ممثل الجمعية:السيد زياد رضوان طقطق
جمعية االتحاد للبركة واالنماء -في قرية الشيخ عياش-
عكار
ممثل الجمعية:السيد حمزة احمد علوان
شباب آل علوان االجتماعية ،التربوية والثقافية
ممثل الجمعية:السيد عبد القادر خالد علوان
جمعية الفخر والسعادة

1279

2008/10/11

اجتماعي

العنوان
طرابلس -شارع عزمي -منطقة التل العقارية-
العقار رقم  -165القسم رقم  -13ملك روبير سعيد
زخيا الدويهي
طرابلس -التل -ملك العنكليس -الطابق الثالث

1289

2008/10/13

اجتماعي

1291

2008/10/13

اجتماعي

1292

2008/10/13

اجتماعي -بيئي

1275

2008/10/10

اجتماعي

1252

2008/10/8

1254

2008/10/8

اجتماعي
(عائلي)
اجتماعي -تربوي

طرابلس -التبانة -الملولة -بناية حسين عمر حسون-
الطابق االول
طرابلس -الزاهرية -شارع فرح انطون -ملك لجنة
جبران الوطنية
طرابلس -القبة -شارع ابن سيناء -ملك فاطمة شفيق
الرز
طرابلس -ابي سمرا-ساحة الضناوي  -بناية يونس
القديمة  -الطابق السادس
طرابلس -الميناء -شارع بور سعيد -ملك خالد
مرعش
طرابلس -التل -شارع السنترال -الطابق االول

1269

2008/10/9

1350

2008/10/20

اجتماعي
(االهتمام باالطفال)
سياحي -تراثي

1352

2008/10/20

فني -تراثي

1353

2008/10/20

اجتماعي

1357

2008/10/20

اجتماعي -تربوي

1362

2008/10/20

اجتماعي -تربوي

حردين الشارع العام -قضاء البترون
تحوم -مقابل كنيسة مار اسطفان الرعائية -ملك
وقف مار اسطفان -قضاء البترون
طرابلس – منطقة بساتين طرابلس العقارية -المقسم
 31من العقار 2848
بلدة الشيخ عياش -الشارع العام -ملك حمزة احمد
علوان -قضاء عكار
قرصيتا -الطريق العام -ملك مصطفى علوان-
الطابق االرضي -قضاء المنية الضنية
حيزوق -العقار رقم -/1540/قضاء عكار
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501

ممثل الجمعية:السيدة روال محمد وليد المصري
جمعية ميدان النجاة الثقافية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد عبد الرحمن محمود عدنان مبيض
جمعية صحة المجتمع في الشمال
ممثل الجمعية:االستاذ شادي انطونيوس سعد
جمعية النهضة الثقافية العلمية الدولية
ممثل الجمعية:السيد هاني حسن حامد
لبنان مسؤوليتنا االنسانية
ممثل الجمعية:االستاذ فادي مرشد درباس
جمعية عين الزيت الثقافية االنمائية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد راغب علي قاسم
جمعية فتاة لبنان الخيرية
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم  1210تاريخ 2008/10/4
جمعية الشيخ عياش الخيرية
ممثل الجمعية:السيد عبد الستار عز الدين سرور
شباب...الجل لبنان
مثل الجمعية:االستاذ امين محمد بشير
جمعية اقرأ الخيرية االسالمية
ممثل الجمعية:السيد عبد المعطي جمال محمد عيد
الكيالني
جمعية نمرين الخيرية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد احمد محمد عربس
جمعية مستقبل دير نبوح
ممثل الجمعية:السيد احمد محمد احمد
التفوق والسعادة
ممثل الجمعية:السيد اسعد خالد الحسن
جمعية آفاق للتنمية الثقافية
ممثل الجمعية:السيدة صولنج عزات نظامي

1370

2008/10/21

اجتماعي

1371

2008/10/21

اجتماعي

1377

2008/10/21

اجتماعي

1378

2008/10/21

اجتماعي -تربوي

1307

2008/10/15

اجتماعي

1566

1960/12/12

اجتماعي -تربوي

1517

2008/11/5

اجتماعي -تربوي

الشيخ عياش -الشارع العام -قضاء عكار

1541

2008/11/6

اجتماعي -سياحي

1542

2008/11/6

اجتماعي -تربوي

طرابلس -شارع الجامعة -ملك ميقاتي -الطابق
الثاني
العبودية -مبنى مدرسة اقرأ -قضاء عكار

1544

2008/11/6

اجتماعي

نمرين -ملك احمد عربس -قضاء المنية الضنية

1549

2008/11/7

اجتماعي

دير نبوح -قضاء المنية الضنية

1552

2008/11/7

اجتماعي

1555

2008/11/7

ثقافي

وادي خالد -شارع العوادة -ملك فايق شحاده -قضاء
عكار
مشتى حمود -الشارع العام -ملك محمد بشير
الغفري -مقابل مدرسة مشتى حمود الرسمية -قضاء
عكار

طرابلس  -شارع بور سعيد -بناية عرب -الطابق
الخامس
زغرتا -الطريق العام( -العبي) -ملك انطوان حليس
فرنجيه
طرابلس -طريق الميناء -مبنى السيتي كومبلكس-
الطابق االول
سير -شارع السقي -ملك فادي مرشد درباس-
قضاء المنية الضنية
عين الزيت -منزل السيد راغب قاسم -الطابق
االرضي -قضاء عكار
طرابلس
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية
الرقم
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية االنصاف االجتماعية الثقافية الخيرية
ممثل الجمعية:الدكتور رفعت ياسين سليمان
المراد الخيرية
ممثل الجمعية:السيد محمد احمد مصباح عباس
جمعية الفردوس للمساعدة والتنمية الخيرية
ممثل الجمعية:السيدة بارعة شكري قره ونلي
جمعية امهات عكار
ممثل الجمعية:الدكتورة سيلينا هيرمان سانتوس مونتيرو
جمعية انصار حرف السياد
ممثل الجمعية:السيد طارق محمد حمدان
جمعية جورج يمين الثقافية
ممثل الجمعية:السيد غابي بدوي يمين
جمعية االيادي البيضاء
ممثل الجمعية:السيد عبد الرحمن يوسف الحاج
جمعية مار افرام الخيرية للسريان االرثوذكس في
طرابلس  -الميناء
ممثل الجمعية:الدكتور جورج مراد عبد هللا
 METROللخدمات االنسانية واالنمائية
ممثل الجمعية:السيد صباح الياس نصر
جمعية التربية الهادفة
ممثل الجمعية:السيد احمد راشد النابوش
جمعية فيني
ممثل الجمعية:السيد
جمعية التوعية النسائية
ممثل الجمعية:السيدة دياال عبد هللا شحاده
جمعية االعتصام التعليمية االجتماعية الخيرية
ممثل الجمعية:الشيخ يحي احمد يحي
جمعية حماية جرد اهدن وجبل المكمل

رقم العلم والخبر
1556

تاريخه
2008/11/7

نوع النشاط
ثقافي  -ديني

العنوان
طرابلس -جبل محسن -بناية زمور الخطر

1568

2008/11/8

اجتماعي

طرابلس -شارع صف البالط -ملك محمد عباس

1575

2008/11/10

اجتماعي

1577

2008/11/10

اجتماعي
(االهتمام بالمرأة والطفل)

1579

2008/11/10

اجتماعي

1581

2008/11/10

اجتماعي -ثقافي

1582

2008/11/10

اجتماعي

1576

2008/11/10

اجتماعي

طرابلس -الميناء -شارع عمر فاخوري -بناية قره
ونلي -طابق اول
الشيخ محمد -منطقة الشيخ محمد العقارية -المقسم
رقم  -37من العقار  – 88ملك سعيد رحال-
الطابق االول -قضاء عكار
حرف السياد -العقار  -82منزل السيد طارق
حمدان -قضاء المنية الضنية
زغرتا -الشارع العام -العقار رقم  -1077بناية
يمين -الطابق االرضي
القرنة -الشارع العام -ملك يوسف الحاج -قضاء
عكار
طرابلس -الميناء -شارع مار الياس -كنيسة
السريان االرثوذكس -وقف السريان االرثوذكس

1430

2008/10/29

اجتماعي

1467

2008/10/31

تربوي

1472

2008/10/31

اجتماعي

1488

2008/11/1

اجتماعي -انمائي

1405

2008/10/27

اجتماعي

1407

2008/10/27

بيئي

البترون -الشارع العام -سنتر سموريا  -2ملك رنده
رئيف بخت -الطابق الثالث
مرياطة -الشارع العام -ملك منى عبد الرحمن -رقم
العقار  -517مرياطة -قضاء زغرتا
انفة -عقار رقم – 2594ملك الياس ايوب وجورج
عزيز جبور -الطابق االرضي -قضاء الكورة
طرابلس -ابي سمرا -شارع وراء الحاووظ -ملك
درويش درنيقة
خالجندي -الطريق العام ،قبل جسر الكويخات-
قضاء عكار
اهدن -العقار رقم  -3174ملك سركيس بطرس
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية
ممثل الجمعية:االستاذ بطرس سركيس معوض
جمعية اغاثة الملهوف الخيرية
ممثل الجمعية:السيد احمد عبد الكريم جباخنجي
جمعية متخرجي كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال،
الجامعة اللبنانية -الفرع الثالث
ممثل الجمعية:السيد ماهر اسعد تحصلدار
""رؤى الطفواة" االجتماعية الخيرية"
ممثل الجمعية:السيد سهير هشام دقماق
جمعية النور التربوية الخيرية
ممثل الجمعية:السيد احمد محمد عبد الواحد
جمعية متخرجي جامعة AUL
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم  1663تاريخ 2008/11/17
العزم واالرادة الثقافية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد محمد احمد عز الدين المير
جمعية التراحم والتنمية
ممثل الجمعية:السيد عبد الرحمن محمد حسون
"جمعية النبي البشير" الثقافية االجتماعية الخيرية"
ممثل الجمعية:السيد زاهر شعبان سليمان

اسحاق معوض -قضاء زغرتا
طرابلس -شارع الراهبات -ملك جودت الشيخ -فوق
صيدلية خالد بن الوليد
طرابلس -القبة -كلية العلوم االقتصادية وادارة
االعمال ،الجامعة اللبنانية -الفرع الثالث

1422

2008/10/28

اجتماعي

1425

2008/10/28

اجتماعي -ثقافي

1428

2008/10/28

اجتماعي

طرابلس -شارع محرم -ملك ناصر الظعاطيطي

1666

2008/11/17

تربوي

/122اد

2007/5/10

البيره -الطريق العام -ملك السيد احمد عبد الواحد-
قضاء عكار
طرابلس

1659

2008/11/17

اجتماعي

1566

2008/11/17

اجتماعي

1605

2008/11/12

اجتماعي -ديني

524

جمعية العطاء المهنية في المنية
ممثل الجمعية:السيد محمد عبد القادر عقل

1590

2008/11/11

اقتصادي -مهني

525

جمعية مجدال الخيرية
ممثل الجمعية:السيد مصطفى عبدهللا العبدهللا
مركز االنتشار اللبناني
ممثل الجمعية:السيد لوران طنوس عون
جمعية المساعدات االجتماعية
ممثل الجمعية :النائب السيدة نائلة معوض
جمعية لبنان انسان وبيئة للمساعدة والتنمية الخيرية

1586

2008/11/11

اجتماعي

1584

2008/11/11

اقتصادي -ثقافي

/179اد

1969/4/25

اجتماعي

طرابلس -ابي سمراء -ساحة الضناوي -بناية
االسمر -الطابق االول -جانب بنك لبنان والمهجر
السفيرة -شارع عين سعد -ملك محمد علي حسون-
الطابق الثاني -قضاء المنية الضنية
طرابلس -القبة -جبل محسن (العقار رقم /24/
منطقة زيتون طرابلس-بناية رقم( – )5ملك علي
محمد االسود)
المنية  -شارع العام القديم -العقار رقم
/2349المنية -ملك جودات وعماد مطر -قضاء
المنية الضنية
مجدال -الساحة -الشارع العام -ملك محمد سهيل
كتوب -قضاء عكار
تحوم -منطقة تحوم العقارية -البناء القائم على
العقار  -303قضاء البترون
طرابلس -شارع المدارس

973

2009/6/19

اجتماعي

طرابلس -منطقة بعل محسن -بناية شمعة -الطابق

516
517
518
519
520
521
522
523

526
527
528
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529
530
531

ممثل الجمعية:السيدة رابحة كامل محفوض
مؤسسة حمد عجاج الخيرية للتربية والعلوم
ممثل الجمعية:السيد محمد حمد عجاج
جمعية شباب عكار الواعد
ممثل الجمعية:السيد مارسيل محمد خليل
شباب معا الجل لبنان
ممثل الجمعية:السيد عماد رياض طالب

532

شارك
ممثل الجمعية:االستاذ ربيع طالل االيوبي
رابطة آل يمين الخيرية
ممثل الجمعية:المحامي انطون محسن يمين
جمعية نور المستقبل في قرى وادي خالد وجوارها -عكار
ممثل الجمعية:االنسة رنا خالد اليوسف
آفاق الثقافية
ممثل الجمعية:السيد محمد مصطفى علوش
جمعية شباب البلد YOUTH FORUM
ممثل الجمعية:الدكتورة هند محمد الصوفي

537

جمعية طيبة الخيرية
ممثل الجمعية:السيد سمير محمد الجاسم
مركز طرابلس للدراسات واالحصاء والتنمية البشرية
ممثل الجمعية:السيد عامر امين ارناؤط
جمعية الخليل االجتماعية الخيرية
ممثل الجمعية:السيد محمد حسين الكريم
اللجنة السياحية لجبة بشريQuartz -
ممثل الجمعية:السيد داني جورج سينا رحمه
صدى المنية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد محمد احمد زريقه
جمعية جورج عون

533
534
535
536

538
539
540
541
542

969

2009/6/19

اجتماعي

960

2009/6/19

اجتماعي

955

2009/6/19

اجتماعي

950

2009/6/19

948

2009/6/19

تنموي
(ابحاث ودراسات)
اجتماعي

876

2009/6/16

اجتماعي

115

2009/1/22

ثقافي

163

2009/2/3

ثقافي -اجتماعي
(االهتمام بالشباب)

1735

2008/11/24

اجتماعي

1861

2008/12/12

اجتماعي -تربوي

1704

2008/11/20

اجتماعي

1702

2008/11/19

تنموي -سياحي

1780

2008/12/1

اجتماعي

1778

2008/12/1

اجتماعي

الرابع
مرياطة -الشارع العام -العقار رقم  468مرياطة
العقارية -ملك حمد عجاج -قضاء زغرتا
عكار العتيقة -ملك خالد علي الشاكوش -قضاء
عكار
المنية -الطريق القديمة -محلة المخاضة -منطقة
المنية العقارية -العقار رقم  -2939الطابق االول-
قضاء المنية الضنية
طرابلس -طريق المعرض -بناية كبارة -الطابق
الثالث
زغرتا -شارع القديسة باربارة -ملك نعيم يمين

(معوقين-شيخوخة-طفولة)

وادي خالد -الهيشة -ملك خالد حسن اليوسف-
قضاء عكار
طرابلس حي زيتون ابي سمراء -ساحة الشراع-
بناية الحالب -الطابق االرضي
طرابلس -البحصاص -شارع الميناء -سنتر ابو
خليل -بناية كباره -ملك جمعية المعلوماتيون-
الطابق الثالث
طرابلس—شارع طريق الميناء -مبنى سيتي
كومبالكس -ملك بشار مرعبي -الطابق االول
طرابلس—شارع محرم -بناية عبد القادر الشيخ-
الطابق االول
طرابلس— التبانة -منطقة بساتين طرابلس -العقار
رقم  -14/1835ملك محمد حسين الكريم
االرز -الطريق العام -اوتيل البين  -Alpineملك
ايلي رحمه -قضاء بشري
المنية -الطريق القديم -خلف المبنى البلدي القديم-
ملك السيد عبد هللا القصاب -قضاء المنية الضنية
تحوم -منطقة تحوم العقارية -البناء القديم على
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543
544
545
546
547

ممثل الجمعية:المحامي لوران طنوس عون
مؤسسة يوسف بك كرم
ممثل الجمعية:السيد ارنستو صليبا دحدح
جمعية الكلمة الطيبة
ممثل الجمعية:السيد عبد السالم محمد علوش
جمعية مودة لالرشاد االسري
ممثل الجمعية:السيدة سحر علي المصري
جمعية االتحاد النسائي لالم في الشمال
ممثل الجمعية:السيدة صونيا هاني الخوري
جمعية الوفاء لتاهيل المعاقين
ممثل الجمعية:السيد عماد علي االشرفي

548
549
550
551
552
553
554
555
556

جمعية خريبة الجندي الخيرية
ممثل الجمعية:السيد رضوان حسن بديع الزعبي
النصف االخر الثقافية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيدة ثائره درويش العكاوي
جمعية البيت الدفيان
ممثل الجمعية:السيدة جيزال سليمان زخيا الدويهي
جمعية المعاقين في بيت يونس
ممثل الجمعية:السيد بسام علي عبد هللا
ازدهار
ممثل الجمعية:السيد فضيل ياسر ادهمي
جمعية شباب ايزال
ممثل الجمعية:السيد مصطفى احمد عبد الكريم
العلم والمعرفة االجتماعية الخيرية
ممثل الجمعية:السيد طالب علي الحسين الدندشلي
حركة النهضة الديمقراطية اللبنانية
ممثل الجمعية:السيد فاروق محمد رشيد سباعي
جمعية مالئكة الرحمة الخيرية

1765

2008/11/27

تراثي-اجتماعي
(خاص)

1763

2008/11/27

ثقافي

1697

2008/11/19

اجتماعي

1837

2008/12/5

اجتماعي

1829

2008/12/4

1795

2008/12/2

اجتماعي
(االهتمام بالمعاقين)
اجتماعي

العقار 303
عردات -المقسم رقم  21من العقار رقم -686
مقابل كنيسة مار مارون -سنتر طنوس عاقلة -ملك
سليم بك كرم -الطابق االول قضاء زغرتا
طرابلس— المعرض -شارع المعرض-ملك عبد
المنعمفؤادغزاوي
طرابلس—ابي سمرا -شارع مرج الزهور -بناية
الشعراني -ملك عبير مهدي شلق
طرابلس—الزاهرية -مقابل ثانوية البنات الرسمية-
ملك السيد دريد الكنج -الطابق الثاني
المنية -ملك علي محمود االشرفي -قضاء المنية
الضنية
خريبة الجندي -مفرق كروم عرب -ملك الحاج
محمد رشيد الزعبي -قضاء عكار

1791

2008/12/2

اجتماعي -تربوي

1883

2008/12/16

اجتماعي

طرابلس -شارع المطران -بناية الزبليط -الطابق
الرابع
كفرياشيت -مدرسة دالسال -الفرير -قضاء زغرتا

1882

2008/12/16

1960

2008/12/27

اجتماعي
(االهتمام بالمعاقين)
اجتماعي

بيت يونس -الشارع العام -حارة بيت عبدهللا -ملك
بسام عبدهللا -قضاء عكار
طرابلس -شارع المعرض -بناية علم الدين

1965

2008/12/30

اجتماعي

8

2009/1/3

اجتماعي

22

2009/1/8

سياسي

55

2009/1/14

اجتماعي

ايزال -الشارع العام -ملك علي يوسف -قضاء
المنية الضنية
طرابلس -بعل محسن -شارع المشارقة -ملك رجب
علي دندشلي
طرابلس -شارع بشارة الخوري -ملك حسن نجيب
منال
طرابلس -التل -شارع السنترال -بناية الروكسي-
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ممثل الجمعية:السيد احمد محمد العلي المرعبي
تعديل رقم  1175تاريخ 2009/7/23
هيئة العمل الوطني من اجل المنية
ممثل الجمعية:السيد سنو مصطفى زريقه
جمعية دنبو الخيرية واالنمائية واالجتماعية
ممثل الجمعية:السيد خضر سعد محمد
اعجاز
ممثل الجمعية:السيد هيثم ناصر المصري الشعراني
المركز العربي لالنماء الثقافي
ممثل الجمعية:السيدة نده محمد بشير المؤذن
جمعية الرواد التربوية
ممثل الجمعية:السيد محمد شحاده ناصر
الجمعية المهنية االجتماعية الخيرية
ممثل الجمعية:السيد ضياء احمد عماد الدين اليوسف
درب الحرير لالنماء في لبنان
ممثل الجمعية:السيدة صونيا هاني الخوري
المركز الثقافي للحوار والدراسات
ممثل الجمعية:الدكتور عبد الغني اديب عماد

مقابل سنترال التل -ملك عصام الطوط -الطابق
الثاني
المنية -حي البالط -العقار رقم  -1273منزل كاظم
زريقة -قضاء المنية الضنية
دنبو -الشارع العام -ملك السيد احمد خالد
المصري -قضاء عكار
طرابلس -الميناء -شارع السنترال -ملك وريدة

41

2009/1/13

اجتماعي

64

2009/1/15

اجتماعي -تربوي

62

2009/1/15

اعالمي

38

2009/1/12

اجتماعي -تربوي

23

2009/1/8

اجتماعي

31

2009/1/10

اجتماعي

111

2009/1/21

اجتماعي

106

2009/1/21

ثقافي -اجتماعي

565

جمعية ميناؤنا
ممثل الجمعية:الدكتور مصطفى محمد اسماعيل االيوبي

190

2009/2/10

ثقافي -اجتماعي

566

جمعية عكار البيئية والخيرية
ممثل الجمعية:السيد يوسف عبود عبود
مجموعة العمل المحلي -البترون
Local Action Group- Batroun
ممثل الجمعية:السيد انطونيو انطوان خباز
التجمع البتروني المستقل
ممثل الجمعية:المحامي فادي محسن محسن خطار
الجمعية االنمائية في كفرياشيت وجوارها

218

2009/2/16

اجتماعي

217

2009/2/16

اجتماعي -انمائي

طرابلس -ابي سمراء -مبنى مدرسة الفيحاء-
الطابق االول علوي
طرابلس -التبانة -سوق الخضرة -ملك شحادة عبد
الواحد ناصر
حلبا -الشارع العام -بجانب ثانوية حلبا -منزل السيد
فادي مهدي اليوسف -قضاء عكار
طرابلس -الزاهرية -مقابل ثانوية البنات الرسمية-
ملك السيد دريد الكنج -الطابق الثاني
طرابلس -بولفار فؤاد شهاب -مقابل الضمان
االجتماعي -فوق بنك سوسيتيه جنرال -ملك
الزوق -الطابق الثاني
طرابلس -الميناء -شارع بور سعيد -رقم العقار
 -107بناية الرافعي -ملك محمد المير االيوبي-
الطابق االرضي
قبعيت -ملك عبود علي عبد الحميد -الطابق
االرضي -قضاء عكار
البترون  -الشارع العام -السوق التجاري -سنتر
طرابلسي -ملك انطوان خباز

209

2009/2/12

اجتماعي

259

2009/2/25

اجتماعي -تنموي

البترون  -الشارع العام -سنتر سموريا  -1ملك
سميح زخريا -الطابق الثالث
كفرياشيت -العقار رقم  -181ملك ماجد الضاهر-

557
558
559
560
561
562
563
564

567
568
569
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570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583

ممثل الجمعية:السيد حبيب توفيق الضاهر
Yes We Canنعم نستطيع
ممثل الجمعية:السيد سامر احمد السيد
الحركة الثقافية -بينو -قبوال
ممثل الجمعية:السيد طالل سميح يوسف
جمعية التنمية التربوية الخيرية
ممثل الجمعية:السيد طارق محمد شندب
شباب دنبو الواعد
ممثل الجمعية:السيد علي مصطفى رباح
جمعية المرأة العاملة والمعيلة
ممثل الجمعية:السيد
لبنانيون من اجل الديمقراطية والحكم الصالح
LEDGE
ممثل الجمعية:االنسة يسرى منصور البيطار
النادي العلمي االجتماعي البيئي
ممثل الجمعية:السيد مصطفى عبد العزيز سعاده
جمعية الدريب للتنمية االجتماعية والثقافية
ممثل الجمعية:السيد احمد عباس كفا
االتحاد النسائي للعامالت في الشمال
ممثل الجمعية:السيدة اسما احمد مصطفى
االمل الواعد االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد يوسف علي حسن
جمعية التعاون الطبي اللبناني الفرنسي
ممثل الجمعية:الدكتور عزام وليم يوسف
جمعية االفكار للتنمية
ممثل الجمعية:السيد علي حسين الجمل
جمعية الوفاء آلل البيت االجتماعية الخيرية
ممثل الجمعية:السيد ديب علي الرفاعي
رابطة آل طوق

258

2009/2/25

اجتماعي -تنموي

254

2009/2/24

اجتماعي -تنموي

244

2009/2/23

اجتماعي -تربوي

303

2009/3/4

اجتماعي

294

2009/3/3

اجتماعي

392

2009/3/21

ثقافي-اجتماعي

334

2009/3/11

اجتماعي

333

2009/3/11

اجتماعي

317

2009/3/10

402

2009/3/25

اجتماعي
(المرأة والطفل)
اجتماعي

396

2009/3/24

علمي -صحي

451

2009/4/1

تنموي

495

2009/4/8

اجتماعي

494

2009/4/8

اجتماعي

الطابق االرضي -قضاء زغرتا
طرابلس -البلحة -شارع عزمي -بناية الندى-
الطابق االول -ملك احمد سامر السيد
بينو -العقار رقم  -712يشغله عماد نقوال
يونس(ملك والدته المرحومة كفى داوود المكاري)-
قضاء عكار
بقاع صفرين -الشارع العام -ملك مجاهد محمد
شندب -قضاء المنيه الضنية
دنبو -شارع الشرفي -ملك السيد عبد القادر فرج
طالب -قضاء عكار
طرابلس -الزاهرية -مقابل ثانوية البنات الرسمية-
ملك السيد دريد كنج -الطابق الثاني
البترون -شارع الحددي -سنتر غاليريا -الطابق
الثالث
كفربنين -الطريق العام -مصطفى عبد العزيز
سعاده -قضاء المنية الضنية
الكواشرة -طريق عام حلبا -القبيات -مفرق ثانوية
نور الهدى -ملك احالم نصر -قضاء عكار
طرابلس -الزاهرية -مقابل ثانوية البنات الرسمية-
ملك السيد دريد الكنج -الطابق االول
طرابلس -القبة -ملك يوسف عبد الكريم مجذوب
شدرا -الشارع العام -ملك وليم نعمه يوسف -قضاء
عكار
مشمش -شارع البساتين -ملك علي الجمل -طابق
اول علوي
ببنين -شارع آل الرفاعي -ملك محمد صالح شفيق
الرفاعي -قضاء عكار
بشري -العقار رقم /2941/شواتا ملك سعيد طوق
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

584
585
586
587
588

ممثل الجمعية:السيد منصور يوسف طوق
جمعية اصدقاء الخير الغاثة الطفل اليتيم
ممثل الجمعية:السيدة باسمه سعد هللا ذوق
جمعية تنمية المرأة في الضنية
ممثل الجمعية:السيدة انتصار احمد الشفشق
جمعية فنيدق للتنمية االجتماعية والثقافية الخيرية
ممثل الجمعية:السيد محمد احمد الحاج ديب
جمعية االزدهار والتنمية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد عامر عمر طبو
جمعية خدمة البيئة والحياة الفطرية في عكار
ممثل الجمعية:السيد جهاد مصطفى قاسم

589
590
591
592
593
594
595
596
597

جمعية طورزا الثقافية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد بيار اسكندر كسبار
االتحاد النسائي للقدرات الحرفية والعلمية في عكار
ممثل الجمعية:السيدة زهاء محمد عيد
المنتدى الثقافي العكاري
ممثل الجمعية:السيد امين محمد بشير
جمعية سواعد طرابلس الفيحاء الخيرية
ممثل الجمعية:السيد محمد زياد الشامي
جمعية التعاون واالخالص الخيرية
ممثل الجمعية:السيد فواز محمد فياض
جمعية االخوة اللبنانية السعودية
ممثل الجمعية:الدكتور حسين علي الصمد
عبد هللا جمال للتطوير والتنمية
ممثل الجمعية:السيد علي فايز صبرا
جمعية التنمية والشؤون االجتماعية في بيت يونس
ممثل الجمعية:السيد احمد محمد ابراهيم
الرابطة النسائية للعمل االجتماعي والخيري

/242اد

2006/6/5

536

2009/4/2

576

2009/4/28

اجتماعي
(االهتمام بالمرأة)
اجتماعي

587

2009/5/12

اجتماعي

697

2009/5/18

بيئي

703

2009/5/18

اجتماعي -سياحي

طرابلس -شارع السنترال -بناية البحيري طابق
ثاني
سير -الطريق العام -ملك مطيع فتفت -قضاء المنية
الضنية
فنيدق -حي الضهر -ملك محمد احمد الحاج ديب-
قضاء عكار
المنية -شارع المقالع -ملك عمر توفيق طبو -قضاء
المنية الضنية
عمار البيكات -شارع (حلبا -القبيات) -ملك صالح
مصطفى قاسم -قضاء عكار
طورزا -ساحة البلدة -ملك وقف مار سركيس
وباخوس -قضاء بشري

640

2009/5/6

اجتماعي-تربوي

622

2009/5/2

ثقافي

774

2009/5/28

اجتماعي

716

2009/5/20

اجتماعي

713

2009/5/19

سياحي-ثقافي

994

2009/6/19

تنموي

عيات -العقار رقم  -170ملك السيد معين محمد
بشير نجيب -الطابق االرضي -قضاء عكار
طرابلس -شارع الجامعة -ملك ميقاتي -الطابق
الثاني
طرابلس -البساتين -العقار رقم  -2485القسم /8أ-
ملك محمد زياد الشامي
طرابلس -منطقة التبانة -شارع حربا -ملك فاطمة
واحمد غمراوي -طابق علوي ثالث
طرابلس -التل -شارع المدارس -العقار رقم -48
القسم  -40بلوك ب -ملك الدكتور حسين علي
الصمد
طرابلس -شارع المصارف -ملك عبد هللا جمال

991

2009/6/19

اجتماعي

986

2009/6/19

اجتماعي

بيت يونس -ملك السيد عمارمحمد ابراهيم -طابق
علوي اول -قضاء عكار
طرابلس -شارع محرم -منطقة بساتين طرابلس-
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

598
599
600

ممثل الجمعية:السيدة بدور محمد فاروق موسى
نورا من نور االجتماعية الخيرية
ممثل الجمعية:االنسة ايمان عمر المهاجر
تأهيل اطفال مرضى الشلل الدماغي
ممثل الجمعية:السيد فادي عبد القادر الذهبي
جمعية بني العباس الخيرية
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم /249اد تاريخ 1971/5/3
تعديل رقم 1066تاريخ 2009/7/6

601

جمعية العال والمحبة االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم  962تاريخ 2009/6/19
الجمعية الحميدية الخيرية االسالمية
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم  1513تاريخ 2009/9/28
الجمعية الخيرية االجتماعية لكفالة اليتيم في برقايل
ممثل الجمعية:السيدة هنا مصطفى قاسم
جمعية بوزار للثقافة والتنمية
ممثل الجمعية:السيد لويس يوحنا بالشيون

605

نحن نحب طرابلس we love Tripoli
ممثل الجمعية:السيد طه فوزي ناجي
جمعية السعد والهناء االجتماعي
ممثل الجمعية:السيد وليد احمد النمل

982

2009/6/19

اجتماعي -ثقافي

1008

2009/6/19

صحي

/492اد

1969/9/3

اجتماعي

/219أد

2006/5/23

رقم العقار  -2905ملك كمال مستو
طرابلس -البداوي -ملك فاطمة محمد مكتوب
طرابلس -الميناء -شارع بور سعيد -ملك عبد القادر
الذهبي
تلحميره -قضاء عكار

طرابلس -منطقة القبة العقارية -العقار رقم -805
مقسم رقم  -2مبنى غانم

/231أد

1991/10/29

تربوي -صحي

حلبا -شارع البازار -ملك محمد جميل الحسن-
قضاء عكار

1099

2009/7/10

اجتماعي

1021

2009/7/1

ثقافي -اجتماعي

999

2009/6/19

اجتماعي

برقايل -الشارع العام -منزل السيدة هنا مصطفى
قاسم -قضاء عكار
طرابلس -شارع المطران -رقم العقار  -167مقسم
 -14بناية صافي -ملك طالل الخواجة -الطابق
االول
طرابلس -شارع الثقافة -مبنى الرابطة الثقافية

1198

2009/7/27

اجتماعي -تربوي

607

جمعية الذاكرات التربوية
ممثل الجمعية:االنسة هال حسن االشقر

1199

2009/7/27

اجتماعي

608

االمان

1214

2009/7/27

تربوي -اجتماعي

602
603
604

606

طرابلس -التل -منطقة التل العقارية -العقار رقم
 -759/26ملك الدكتور محمد مقبل مسيكة -طابق
علوي اول
دير دلوم -الطريق العام -قبل مفرق برقايل( -برج
العرب) -منزل السيد محمد خضر القاسم -الطابق
االرضي -قضاء عكار
مرياطة -الطريق العام -ملك مصطفى محمد
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622

ممثل الجمعية:السيد احمد مصطفى الغوراني
جمعية ينابيع اهدنية
ممثل الجمعية:المحامية ماري تراز انطوان القوال
جمعية السناء الثقافية االجتماعية الخيرية
ممثل الجمعية:المحامي وليد رباح عجاج
جمعية معا لبناء المستقبل
ممثل الجمعية:االنسة عبير ابراهيم سعد الدين زريقه
الجمعية االجتماعية الخيرية (ثراء)
ممثل الجمعية:السيدة ثروه محمد كردي
رابطة آل ياسين وانسبائهم في الميناء
ممثل الجمعية:السيد رامي حبيب ياسين
جمعية امجد التربوية الخيرية
ممثل الجمعية:السيد فادي مصطفى حندوش
خريجي معهد العلوم االجتماعية الفرع الثالث في الجامعة
اللبنانية
ممثل الجمعية:الدكتور نديم احمد منصوري
هيئة السكينة االسالمية
Tranquility of the Islamic
ممثل الجمعية:السيد احمد فهد االيوبي
التجمع الشعبي العكاري
ممثل الجمعية:المحامي محمد وجيه البعريني
الشباب اللبناني المتحد الخيرية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد رهيف عزام حمصي
جمعية انماء قرى عكار
ممثل الجمعية:االنسة نورا حكم عمر
جمعية المكمل االجتماعية الثقافية
ممثل الجمعية:السيد محمد احمد عيسى
جمعية المحمرة النسائية الخيرية
ممثل الجمعية:السيدة ايمان عبد السالم عثمان
االكرمين الخيرية االجتماعية التربوية

الغوراني -قضاء زغرتا
زغرتا -حي االنطونية -جانب مدرسة الراهبات
االنطونيات -ملك طنوس بطرس غالب بشارة
مرياطة -الشارع العام -ملك وليد عجاج -قضاء
زغرتا
المنية الحكر -الشارع العام القديم -ملك رويدا محمد
االشرفي -قضاء المنية الضنية
طرابلس -شارع الملولة -ملك ثروه محمد كردي
واحمد محمد عبد المجيد
طرابلس -الميناء -شارع الحسيني -ملك ياسين-
الطابق الثاني
طاران -بناية احمد طراد -الطابق االرضي -قضاء
المنية الضنية
طرابلس -منطقة القبة -طريق مجدليا -مبنى معهد
العلوم االجتماعية -الفرع الثالث

1243

2009/8/4

سياحي

1311

2009/8/18

تربوي

1280

2009/8/11

اجتماعي

1351

2009/8/24

اجتماعي

1349

2009/8/22

1334

2009/8/20

اجتماعي
(علئلي)
اجتماعي

1390

2009/8/31

علمي -اجتماعي

1452

2009/9/14

سياسي

طرابلس -الزاهرية -رقم العقار  -154الطابق
االرضي

1422

2009/9/7

اجتماعي

1410

2009/9/3

تربوي -صحي

1507

2009/9/26

اجتماعي

وادي الريحان -ملك النائب السابق وجيه البعريني-
قضاء عكار
طرابلس -التل -المنطقة العقارية -العقار رقم -160
المقسم رقم 56
خربة داوود-ملك سامي الجعفر -قضاء عكار

1510

2009/9/28

تنموي

1519

2009/9/29

اجتماعي

1568

2009/10/9

تربوي -اجتماعي

قرصيتا -حي الجامع الشارع العام -ملك محمد
احمد عيسى -قضاء المنية الضنية
المحمرة -شارع البلدية -ملك محمد خضر عبد
الواحد -قضاء عكار
طرابلس -ابي سمراء -طريق السكة البيضاء -ملك
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635

ممثل الجمعية:السيد ضاهر مصطفى ابو ضاهر
جمعية المنى التربوية الخيرية
ممثل الجمعية:السيد سالم محمود فتحي شريف يكن
جمعية دانتي اليغري،هيئة طرابلس
Societa DanteAlighieri, Comitato di Tripoli
ممثل الجمعية:السيد سميح عبد الرضا قنديل
جمعية الرعاية االهلية
ممثل الجمعية:السيد محمد كامل المصري
جمعية القصواء الخيرية
ممثل الجمعية:االنسة سمر عدنان الغزال
الجمعية اللبنانية لتنمية ودعم مربي النحل
ممثل الجمعية:السيد عزام محمود مسعود
الجمعية النسائية للتطوير المهني والتربوي
ممثل الجمعية:السيدة ايمان هاشم الشريف
الجمعية االجتماعية الخيرية (الخلود) في ببنين -عكار
ممثل الجمعية:السيد حسن بدر عاشور
جمعية آل العمري في بلدة برقايل -عكار
ممثل الجمعية:السيد عمر سعيد عمري
التعاون والنهضة
ممثل الجمعية:السيد محمد احمد الحاج
الكتاب المبين الثقافية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد طالل يوسف يوسف
مبدعون
ممثل الجمعية:السيد معتز محمد عقيل عمري
شبابنا
ممثل الجمعية:السيد ربيع طالل االيوبي
بر الوالدين
ممثل الجمعية:السيدة فاطمه محمود محمد دنيا

بالل حسين هرموش
طرابلس -ابي سمراء -شارع المعيصرة -مبنى
ثانوية الجنان
طرابلس -شارع الضم والفرز -سنتر عماد ولي-
مقابل مستشفى مظلوم -ملك محمد صبحي الولي

1558

2009/10/6

تربوي -صحي

1608

2009/10/15

ثقافي

1015

2009/6/19

اجتماعي

1695

2009/10/27

اجتماعي

1659

2009/10/22

تنموي

1807

2009/11/24

اجتماعي

1734

2009/11/6

اجتماعي

النبي يوشع -شارع النبي يوشع -ملك علي وهيب
الناظر -قضاء المنية الضنية
طرابلس -القبة -شارع الجيش -مقابل كلية العلوم-
بناية الحلبي
طرابلس -بساتين الميناء -الطريق العام -المقسم 30
من العقار  -382بناية سارة سنتر -ملك السيد زياد
عمر دبليز -الطابق االرضي
المحمرة -حي الضهور -شارع البلدية -العقار رقم
 -289ملك محمود خضر زعيتر -قضاء عكار
ببنين -ملك عمر عاشور -قضاء عكار

2003

2009/11/26

2228

2009/12/2

اجتماعي
(عائلي)
اجتماعي

برقايل -ملك عبد اللطيف سعيد العمري -العقار رقم
 -690قضاء عكار
عيدمون -ملك صيداوي -قضاء عكار

2229

2009/12/2

تربوي -صحي

برقايل -باب ادريس -قضاء عكار

2253

2009/12/7

اجتماعي -تربوي

2271

2009/12/8

اجتماعي

2307

2009/12/15

اجتماعي
(مسنين -ارامل)

طرابلس -ابي سمراء -ساحة الشراع -ملك
االيعالي -الطابق الخامس
طرابلس -منطقة زيتون طرابلس العقارية -العقار
رقم  -5344مقسم رقم 18
طرابلس -ساحة النجمة -شارع صف البالط -رقم
العقار  -75القسم  -122ملك فاطمه محمود محمد
دنيا
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية
الرقم
636

اسم الجمعية/المؤسسة
" "طريق" نساء.راشدين .شباب"...
”“W.A.Y
”…“WOMEN.ADULT.YOUTH
ممثل الجمعية:السيد محمد سعيد عبد هللا ظافر بارودي
جمعية المنية للعمل الخيري
ممثل الجمعية:االنسةسحر خضر شرشوح
مريم معونة االمهات
ممثل الجمعية:االنسة جويل ماري نزيه شمعون

639

حقوقيات
ممثل الجمعية:المحامية غادا حمزه حمزه ابراهيم
جمعية شكا الخيرية للتنمية
ممثل الجمعية:السيد غازي يوسف ابي بدره
جمعية الصفاء الخيرية االجتماعية الخدماتية الثقافية
االنمائية
ممثل الجمعية:السيد حسن مصطفى حسين
الجمعية االهلية الءنماء منطقة الرفاعية وجوارها
ممثل الجمعية:السيد مالك عمر نعوشي
ابداع
ممثل الجمعية:السيد مسعد جميل موسى
جمعية مهرجهنات حدث الجبة
ممثل الجمعية:السيد بطرس باسيل باسيل
المنتدى االقتصادي الشمالي
ممثل الجمعية:العميد الركن المتقاعد مصطفى سعد هللا
القرحاني
جمعية منارة العال الخيرية
ممثل الجمعية:السيد خضر مصطفى حسين
جمعية النور بطرماز االجتماعية
ممثل الجمعية:الشيخ مصطفى محمد قره

637
638

640
641
642
643
644
645
646
647

رقم العلم والخبر
2283

تاريخه
2009/12/10

نوع النشاط
اجتماعي

العنوان
طرابلس -التل -شارع نديم الجسر -بناية قاديشا-
بلوك - Dالطابق التاسع

2279

2009/12/10

اجتماعي

1020

2009/6/19

2358

2009/12/22

اجتماعي
(احترام الحياة البشرية-
حقوق الجنين)
اجتماعي

المنية -الطريق القديمة -ملك عمر محمد طه -قضاء
المنية الضنية
سمار جبيل -العقار رقم  -152القسم رقم  -4بلوك
 - Aملك كارول جورج عون -قضاء البترون

2446

2009/12/31

اجتماعي

2440

2009/12/30

اجتماعي -تنموي

35

2010/1/9

اجتماعي -تنموي

10

2010/1/5

فني

طرابلس -منطقة الرفاعية -شارع عقبة النملة -ملك
رهيف الجزار
حلبا -بلدية حلبا -قضاء عكار

89

2010/1/25

اجتماعي -سياحي

حدث الجبة -قضاء بشري

85

2010/1/23

اقتصادي

طرابلس -منطقة الرمانة العقارية -عقار رقم
 -41/2ملك محمد صالح وعمر محمد سالم الحلبي

83

2010/1/23

اجتماعي

57

2010/1/14

اجتماعي -تربوي

الحويش -الشارع العام -ملك حسن علي خضر-
قضاء عكار
بطرماز -مجمع النور -قضاء المنيه الضنية

طرابلس -شارع الحرية -ملك نبيل صاري
شكا -حي البالط -ملك غازي يوسف ابي بدره-
العقار رقم  -3490قضاء البترون
تلعباس الشرقي -الشارع العام -ملك مصطفى
حسين -قضاء عكار
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية
الرقم
648
649

اسم الجمعية/المؤسسة
الجمعية الخيرية النماء شدرا
ممثل الجمعية:السيد الياس جبر الجبرين
فنون متقاطعة الثقافية
ممثل الجمعية:السيد براق واصف صبيح

رقم العلم والخبر
50

تاريخه
2010/1/12

نوع النشاط
اجتماعي

العنوان
شدرا -ملك سيمون الخوري -قضاء عكار

43

2010/1/11

فني

طرابلس الحدادين -شارع العجم -بناية مسيكة -ملك
صبيح

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

