الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الئحة باسماء الجمعيات – محافظة لبنان الجنوبي
الرقم
1

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية التنمية الخيرية االجتماعية في العباسية

رقم العلم والخبر
/74اد

تاريخه
2000/6/9

نوع النشاط
اجتماعي

العنوان
البستان

2

الجمعية الخيرية االجتماعية البناء بلدة البستان

/77اد
تعديل رقم /182اد

3

تجمع الجنوب االنمائي

/83اد

2000/6/15
تاريخ التعديل
2007/7/27
2000/6/22

اجتماعي(محلي)

البستان ـ الشارع العام قرب البلدية  ،منزل محمد
المصطفى ـ قضاء صور

اجتماعي

4

الجمعية الثقافية االجتماعية وادي جزين

/84اد

2000/6/22

اجتماعي

الصالحية -الشارع العام – ملك الياس شعيا -قضاء
صيدا
مبنى بلدية وادي جزين

5

رابطة مختاري مدينة صيدا

/97اد

2000/7/6

6

رابطة ال الحايك في جميع المناطق البنانية

/137اد

2000/10/12

اجتماعي -ثقافي
(محلي -خاص المخاتير)
اجتماعي (عائلي)

شارع سراي صيدا الحكومي -ملك دندشلي

7

المستقبل االخضر

/144اد

2000/10/12

اجتماعي

8

جمعية بستيات الخيرية االنمائية

/155اد

2000/10/14

اجتماعي (محلي)

بستيات -قضاء صور

9
10

جمعية الخدمات االنسانية
تعديل رقم /67اد تاريخ 2003/4/15
جمعية الهدى الثقافية واالجتماعية

/161اد

2000/11/15

اجتماعي

/179اد

2000/12/21

اجتماعي

11

جمعية انماء شحور اجتماعية

/63اد

1996/5/11

اجتماعي

الغسانية -الشارع العام -ملك عباس فواز -قضاء
صيدا
البيسارية –مؤسسة الدكتور مصطفى شمران-
قضاء صيدا
شحور -قضاء صور

مغدوشة -حي المنزلة -ملك مارون الحايك -قضاء
صيدا
بنواتي -الساحة -ملك سهيل زيدان-قضاء جزين
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
12

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية ارض الطفولة

رقم العلم والخبر
/10اد

تاريخه
2001/1/15

نوع النشاط
اجتماعي (الطفل)

13

جمعية اهلنا
تعديل رقم /445اد تاريخ 2006/9/18

/23اد

2001/2/1

اجتماعي

العنوان
صيدا -منطقة الفيالت -مقابل نادي الضباط -بناية
احمد سكيني -الطابق االرضي
الهاللية -ملك الجمعية -قضاء صيدا

14

جمعية الجمان الخيرية النموذجية

/26اد

2001/2/5

اجتماعي -ثقافي

صيدا -شارع حسام الدين الحريري -ملك الرواس

15

جمعية ال نحولي الثقافية االجتماعية

/37اد

2001/3/1

اجتماعي(عائلي)

16

جمعية متخرجي ثانوية رفيق الحريري -صيدا

/54اد

2001/3/27

اجتماعي -تربوي

17

جمعية المكنونية االجتماعية

/87اد

2001/5/21

اجتماعي (محلي)

18

رابطة خريجات ثانوية صيدا الرسمية للبنات

/97اد

2001/6/5

اجتماعي -تربوي

صيدا -حي االملة -ملك عبد هللا محمد نحولي-
الطابق االول)
صيدا -بولفار د 0نزيه البزري (البولفار الشرقي)-
ملك مؤسسة الحريري
المكنونية -الساحة العامة -ملك وقف مار الياس-
قضاء جزين
صيدا -شارع الست نفيسة -مبنى ثانوية صيدا للبنات

19

اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية

/98اد

2001/6/5

ثقافي (فني)

صيدا -خان االفرنج

20

جمعية االرشاد العاملية

/116اد

2001/6/21

اجتماعي

21

الجمعية اللبنانية لمتحف الحياة البرية والبحرية
ممثل الجمعية:السيد جمال احمد يونس
دار العناية
تعديل رقم/558اد تاريخ 1970/7/7

/143اد

2001/7/12

بيئي

انصارية -شارع اللوبيا -ملك الحاج حسين عبد
الكريم فقيه -قضاء صيدا
صور -حي الرمل -بناية يونس -الطابق الرابع

/446اد

1968/6/11

23

جمعية رعاية اليتيم
تعديل رقم /159اد تاريخ 1999/12/15

1899

1952/6/4

22

الصالحية -قضاء صيدا
اجتماعي
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الرقم
24

اسم الجمعية/المؤسسة
دار اليتيم العربي

رقم العلم والخبر
8

تاريخه
1956/12/8

25

جمعية البر واالحسان
منفعة عامة:مرسوم رقم 14264تاريخ1963/10/28
ممثل الجمعية :السيد حسين بيطار
قرية االطفال S0 O0 S
منفعة عامة:مرسوم رقم  5830تاريخ 1994/10/20

558

1956/4/9

26

العنوان
صيدا

نوع النشاط
اجتماعي

صور

/461اد

صفارية -جزين

27

الجمعية الخيرية الجعفرية
تعديل رقم/49اد تاريخ 79/5/19
تعديل رقم /98اد تاريخ 1982/11/1

/276اد

1961/5/13

اجتماعي

صور -شارع الجعفرية ( قضاء صور )

28

لجنة جامع البحر الخيرية
منفعة عامة:مرسوم رقم 4824تاريخ 1994 /2/26
تعديل رقم 20تاريخ 2004/1/26
جمعية العناية بمرضى داء الصرع في لبنان
ممثل الجمعية:السيدة منار خليل صوان
جمعية اهالي سلعا الخيرية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد ربيع مصطفى بعلبكي
منتدى جباع الثقافي االجتماعي
ممثل الجمعية:السيد محمد عبد الرسول غملوش
جمعية العاصم الخيرية
ممثل الجمعية:السيد محمود قاسم الخطيب
المنتدى الثقافي االجتماعي في الزهراني
ممثل الجمعية:السيد سلمان احمد بركات
الجمعية الخيرية االنمائية
ممثل الجمعية:السيد حسين الحاج علي ماجد

/522اد

1964/10/31

اجتماعي

صيدا

/207اد

2001/10/22

صحي

/205اد

2001/10/17

اجتماعي

/211اد

2001/11/29

اجتماعي

حارة صيدا -مقابل قصر عسيران -ملك عبد الستار
العاصي
سلعا -مكتب ربيع بعلبكي -ملك مصطفى بعلبكي-
قضاء صور
جباع -شارع المرجة -ملك محمد غملوش

/227اد

2001/11/12

اجتماعي

صيدا -االوتوستراد الشرقي -بناية بدير وحمدان

/516اد

1992/12/22

اجتماعي

انصارية -قضاء صيدا

/229اد

1988/8/20

اجتماعي

خربة سلم -قضاء بنت جبيل

29
30
31
32
33
34
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الرقم
35

اسم الجمعية/المؤسسة
النادي الثقافي
ممثل الجمعية:السيد سمير حليم الخوري سميا
نادي االنطالق
ممثل الجمعية:السيد عيد فريد ابو كم
جمعية الدفاع عن المستهلكين
ممثل الجمعية:السيد حسين عبد الحميد نعمه
تعديل رقم /230اد تاريخ 2006/5/27
جمعية الرعاية للمعاقين والمرضى
ممثل الجمعية:المحامي مصطفى احمد صالح
جمعية رعاية اليتيم في صيدا
تعديل رقم /159اد تاريخ 1999/12/15
ممثل الجمعية:د 0سعيد محمد المكاوي(امين عام)
التضامن والتنمية
تعديل رقم/74اد تاريخ 1993/3/16
جمعية المؤاساة والخدمات االجتماعية في صيدا

42

جمعية خريجات راهبات مار يوسف الظهور
ممثل الجمعية:االستاذة مايا غسان المجذوب
جمعية ال البزري في كافة المناطق اللبنانية
ممثل الجمعية:السيد عبد الوهاب بشير البزري
جمعية منتدى الصداقة
ممثل الجمعية:السيد صادق نجيب شمس الدين
جمعية الرعاية الطبية االجتماعية في الجنوب
ممثل الجمعية:السيد شوقي -السيد محممد صفي الدين
تعديل رقم /16اد تاريخ 2004/1/20

36
37
38
39
40
41

43
44
45

رقم العلم والخبر
40

تاريخه
1956/9/1

نوع النشاط
اجتماعي

العنوان
عين الدلب -قضاء صيدا

/496اد

1962/10/9

رياضي -اجتماعي

بيصور -قضاء جزين

/241اد

2001/12/13

اقتصادي

صور -شارع كشاف الجراح -ملك يوسف بدوي

/20اد

1990/2/2

اجتماعي (تهتم بالمعوقين)

صيدا

1899

1952/6/4

اجتماعي (تهتم بالمعوقين)

صيدا

/90اد

1988/3/21

اجتماعي (تهتم بالمعوقين)

صيدا -حديقة السالم -الهاللية

/94اد

1956

اجتماعي

صيدا -القياعة -تلفون 721134

/17اد

2002/2/13

ثقافي -اجتماعي

/28اد

2002/3/7

اجتماعي -عائلي

صيدا -شارع رياض الصلح -مدرسة راهبات مار
يوسف الظهور
عبرا -شارع عبرا الجديدة -ملك شمس -قضاء صيدا

/69اد

2002/5/29

اجتماعي -ثقافي

صور –البص -حيرام سنتر -الطابق الثاني

/94اد

2002/7/30

اجتماعي

صور -حي الرمل -شارع االثار -بناية شرف الدين
وحالوي -مكتب السيد شوقي صفي الدين -الطابق
االول
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الجمهورية اللبنانية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

اسم الجمعية/المؤسسة
رابطة شباب خرطوم االنمائية
ممثل الجمعية:السيد علي محمود جفال
اللجنة االنمائية في صريفا -صريفا
ممثل الجمعية:السيد هاني قاسم رمضان
جمعية التضامن الثقافية االجتماعية
ممثل الجمعية:
تعديل رقم/67:اد تاريخ1999/6/2
جمعية المحافظة على البيئة
ممثل الجمعية:السيد مصطفى محمد غدار
جمعية الحفاظ على البيئة
ممثل الجمعية:السيد عبد المولى المولى
جمعية بيئة بال حدود
ممثل الجمعية:السيد انهل سالم جرجس قزحيا
جمعية البيئة الريفية
ممثل الجمعية:االنسة حنان احمد غدار
رابطة ال اليمن
ممثل الجمعية:السيد مروان حسين اليمن
مؤسسة مصطفى سعد الخيرية
ممثل الجمعية:السيد مصطفى معروف سعد
تعديل رقم /352اد تاريخ 2006/7/8
جمعية منتدى النشر الثقافية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد عبد الرحيم درويش الحناوي
مؤسسة خورخي وجولييتا عزيز
ممثل الجمعية:االستاذ نديم ادمون رزق
جمعية نساء قانا الخيرية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيدة منى محمد حيدر
رابطة آل مشنتف الخيرية

رقم العلم والخبر
/158اد

تاريخه
1997/12/30

نوع النشاط
اجتماعي

العنوان
بلدة خرطوم -قضاء صيدا

/422اد

1994/7/8

اجتماعي

صريفا -قضاء صور

/245اد

1995/10/20

اجتماعي

صور

/214اد

1988/8/11

بيئي

الغازية -قضاء صيدا

/138اد

1997

بيئي

صور -حي الرمل -بناية الرفاعي

/329اد

1992/9/6

بيئي

مغدوشة -قضاء صيدا

1995/8/9

بيئي

بلدة قناريت -قضاء صيدا

/131اد

2002/9/24

اجتماعي -عائلي

صيدا -حي الوسطاني -ملك المرحوم منير اليمن

/168اد

2002/12/17

اجتماعي

صيدا -مركز معروف سعد الثقافي

/12اد

2003/1/10

ثقافي -اجتماعي

/43اد

2003/2/19

اجتماعي

الغسانية -الشارع العام المثلث -ملك كوثراني-
قضاء صيدا
جزين -شارع مار يوسف -ملك وهبه وهبه

/57اد

2003/4/7

اجتماعي

/65اد

2003/4/15

اجتماعي -عائلي

قانا -شارع المستوصف -ملك محمد حبيب حيدر-
قضاء صور
عبرا -مكتب مختار عبرا -قضاء صيدا
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

ممثل الجمعية:السيد عاطف مجيد المشنتف
جمعية الخدمات االنسانية
ممثل الجمعية:
تعديل رقم /67اد تاريخ2003/4/15
جمعية االبرار الخيرية
ممثل الجمعية:السيد احمد خليل شداد
جمعية الحنان لذوي الحاجات الخاصة
ممثل الجمعية:السيد العبد محمد حسن فقيه
تعديل رقم /344اد تاريخ 2006/7/6
جمعية سيدات دير قانون النهر الخيرية
ممثل الجمعية:السيدة روال حسين عز الدين
المركز الوطني للعيون
ممثل الجمعية:السيد محمد يحي البظان
رابطة إنماء بلدة عازور
ممثل الجمعية :األستاذ إيهاب الفرد عازوري
جمعية عمل تنموي بال حدود (نبع)
ممثل الجمعية :السيد عبد اللطيف محمد عيسى
جمعية جناتا النسائية
ممثل الجمعية :اآلنسة هاشميه محسن الحسيني
جمعية البنيان االنمائي
ممثل الجمعية :السيد حمدان محمد خالد
جمعية شعاع البيئة
ممثل الجمعية :السيد سليم كاظم خليفة
التنمية لالنسان والبيئة
ممثل الجمعية:السيد فضل هللا احمد حسونه
تعديل رقم /290اد تاريخ 2007/12/18

/161اد

2000/11/23

اجتماعي

الغسانية -قضاء صيدا

/78اد

2003/5/22

تربوي -صحي

/101اد

2003/6/30

اجتماعي (تهتم بالمعوقين)

صيدا -الدكرمان -العقار رقم  -42ملك عفيف احمد-
الطابق السابع
صور -شارع الرئيس نبيه بري -بناية قشور -ملك
امنه اروزني

/136اد

2003/9/9

اجتماعي(الطفولة والمرأة)

/131اد

2003/9/3

صحي

/142أد

2003/9/16

اجتماعي ـ ثقافي

/104أد

2003/7/4

اجتماعي (الطفولة)

/122أد

2003/8/20

اجتماعي ـ ثقافي ـ صحي

دير قانون النهر -الشارع العام -مركز بلدية دير
قانون النهر -الطابق االول -قضاء صور
صيدا -الدكرمان -االوتوستراد البحري -ملك احمد
ومحمد البظان
عازور ـ الطريق العام ـ ملك د .فيكتور عازوري ـ
قضاء جزين
صيدا ـ حي الدكرمان ـ شارع السراي الحكومي –
قرب مصرف لبنان – بناية عبد المجيد بزي –
بلوك Bـ الطابق األول
جناتا ـ مبنى الحاج أمين عزالدين ـ قضاء صور

/498اد

2006/10/11

اجتماعي

/118أد

2003/8/13

بيئة

/153اد

2003/10/7

بيئي  -صحي

صيدا ـ شارع رياض الصلح ـ عمارة السالم-
الطابق الثاني
الصرفند ـ حي الكروم ـ ملك ماهر خليفة ـ قضاء
صيدا
صيدا -ساحة النجمة -شارع جزين -ملك مأمون
حسونة
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الرقم
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

رقم العلم والخبر
/109اد

تاريخه
1988/4/20

نوع النشاط
اجتماعي -تربوي

العنوان
جويا -قضاء صور

اسم الجمعية/المؤسسة
مؤسسات علي الجمال التربوية االجتماعية
ممثل الجمعية:
تعديل رقم 12:تاريخ2004/1/15
تجمع العلماء في جبل عامل
ممثل الجمعية:الشيخ رضى محمود مهدي
جمعية انماء طير حرفا
ممثل الجمعية:السيد علي حسن غريب
رابطة االطباء خريجي جامعات فرنسا
ممثل الجمعية:
تعديل رقم/21:اد تاريخ 2004/1/21
الطبيعة الخضراء
ممثل الجمعية:السيد جوزف الياس صعب
االساس
ممثل الجمعية:السيدة فاطمة يوسف هالل
رابطة التعاون الخيري في البابلية
ممثل الجمعية:السيد حسن عبد هللا شحوري
المجلس الثقافي لقضاء جزين
ممثل الجمعية:د 0منصور يوسف عيد
رابطة خريجي مدرسة قدموس
ممثل الجمعية:المهندس علي محمد دبوق

/5اد

2004/1/8

اجتماعي

/30اد

2004/2/18

اجتماعي

/150اد

1996/10/12

اجتماعي -ثقافي(علمي)

صور -شارع اذاعة صوت الفرح -ملك الشيخ علي
ياسين
طير حرفا -الشارع العام -ملك رضوان عطايا-
قضاء صور
الفنار -الشارع العام -ملك مسعود -قضاء المتن

/49اد

2004/5/29

اجتماعي -بيئي

/82اد

2004/8/30

اجتماعي -تربوي عالجي

/124اد

2004/12/4

اجتماعي

/155اد

2004/12/27

ثقافي

/96اد

2005/4/14

اجتماعي

البابلية -عقار رقم  -808ملك احمد قري -قضاء
صيدا
بتدين اللقش -دير ومؤسسة سيدة مشموشة -قضاء
جزين
جوار النخل -حرم مدرسة قدموس – قضاء صور

جمعية الرجعان الخيرية
تعديل رقم /16اد تاريخ 2004/1/20

/94اد

2002/7/30

اجتماعي

جمعية صور الثقافية االجتماعية
ممثل الجمعية :السيد مالك حسين هاشم
مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة

/125اد

2005/6/30

اجتماعي ـ ثقافي

صور -حي الرمل -شارع االثار -بناية شرف الدين
وحالوي -مكتب السيد شوقي صفي الدين -الطابق
االول
صور ـ حي الرمل ـ ملك السيد رضا عطوي

/64أد

1980/5/14

اجتماعي

صيدا -المدخل الجنوبي – شارع مهنية صيدا-

جنجاليا -شارع ضهر السنديان -ملك جوزيف الياس
صعب -قضاء صيدا
صيدا -القياعة الوسطى -ملك سامي ابراهيم اللهيب
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83
84

ممثل الجمعية:
تعديل رقم /2أد تاريخ 1990/1/4
تعديل رقم /147أد تاريخ 2005/7/12
جمعية انماء الزلوطية
ممثل الجمعية:االنسة ازهار حسن االسماعيل
مؤسسة ابو مرعي الخيرية
ممثل الجمعية:السيد سامر محمد عوني الحداد

85

جمعية طير دبا لذوي االحتياجات الخاصة
ممثل الجمعية :السيد العبد محمد حسن فقيه
الجمعية الخيرية في بلدة الحميري
ممثل الجمعية :السيد يوسف علي بري
الكيان -تجمع لبنان الواحد
ممثل الجمعية:السيد عصام محمد ابو درويش
جمعية الهدى -انصارية
ممثل الجمعية :السيد سامي شاهين ياسين

89

جمعية ابناء صيدا البلد
ممثل الجمعية :السيد محمد علي وهبي
الشارع الثقافي
ممثل الجمعية :السيد السيد زاهر محمد مهيب البزري
جمعية ريم المحبة االجتماعية
ممثل الجمعية :السيد منير محمود بدوي
قمح
ممثل الجمعية :السيد ابراهيم محمود سعد
جمعية نساء معركة
ممثل الجمعية :االنسة ليلى احمد طراد
جمعية نساء بال حدود العالمية
ممثل الجمعية :السيد

86
87
88

90
91
92
93
94

مجمع الحاج بهاء الدين الحريري االنمائي – بناية
مؤسسة الحريري
/131اد

2005/7/1

اجتماعي

/225اد
تعديل رقم
/132اد
/213اد

2005/10/12
تاريخ
2007/5/17
2005/10/10

اجتماعي

الزلوطية-الشارع العام -ملك حسان االسماعيل-
الطابق االول -قضاء صور
الهاللية – االقسم  12من العقار  -136قضاء صيدا

/177اد

2005/9/21

اجتماعي
(تهتم بالمعوقين)
اجتماعي

/277اد

2005/11/14

اجتماعي -ثقافي

/281اد

2005/11/15

/280اد

2005/11/15

/268اد

2005/11/10

اجتماعي
(تهتم بمرضى سرطان الدم-
اللوكيميا)
اجتماعي -ثقافي
(تهتم باالطفال)
ثقافي -اجتماعي

طير دبا-شارع المعصرة -ملك العبدفقيه وحنان
شهاب
الحميري -الشارع العام -ملك فضل بري -قضاء
صور
المروانية -طريق الزهراني -ملك عصام ابو
درويش -قضاء صيدا
انصارية -وسط البلدة -ملك زهرة زرقط  -قضاء
صيدا

/276اد

2005/11/12

اجتماعي

/273اد

2005/11/12

ثقافي -اجتماعي

/248اد

2005/10/20

اجتماعي

قرار رقم /241اد
(فرع لجمعية اجنبية)

2005/10/19

اجتماعي

صيدا -حي رجال االربعين -بناية التعمير -ملك
دالل بسيوني -شقة  -27الطابق الثاني
صيدا -حي الدكرمان -شارع البراد -ملك احمد
البيطار وهدية موسى القاروط
صور حي الرمل -سنتر دخل هللا -ملك ناجي
صبراوي -الطابق الثالث
باتوليه -شارع مرج الواوي -ملك يوسف بعلبكي-
الطابق الرابع -قضاء صور
معركة -حي الغرب-ملك محمد عبد هللا سعد -قضاء
صور
العاقبية -طريق صيدا صور -ملك عدنان االسعد-
الطابق االول شرقي -قضاء صيدا
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الرقم
95

اسم الجمعية/المؤسسة
جمعية التنمية والتعاون
ممثل الجمعية :السيد اكرم محمد وهبي
جمعية التنمية االجتماعية -الصالحية
ممثل الجمعية :السيد انطوان يوسف اندراوس
لجنة األديب بولس سالمه
ممثل الجمعية :د .منصور يوسف عيد
رابطة خريجي ثانوية القلعة
ممثل الجمعية :السيد عبد الرحمن محمد سليم بتكجي
جمعية الصرفند الخيرية
ممثل الجمعية :السيد مصطفى احمد خليفة
جمعية رعاية الطفولة واالمومة
ممثل الجمعية:

101

جمعية انماء شحور االجتماعية
ممثل الجمعية :السيد احمد علي الزين عاصي
غوث االطفال البريطاني

103

جمعية الغسانية الثقافية الخيرية االجتماعية
ممثل الجمعية  :السيد ابراهيم محمد شهيل
جمعية محمد زيدا لإلنماء في صيدا
ممثل الجمعية  :السيد خالد شفيق لطفي
تجمع جراحي طب الفم واألسنان في مدينة صيدا
ممثل الجمعية :د .نبيل محمد الساحلي
منتدى معروب الثقافي
ممثل الجمعية :السيد محمد عبداألمير دبوق

107

جمعية قناريت الخيرية الثقافية االجتماعية
ممثل الجمعية:السيد علي نمر فروخ

96
97
98
99
100

102

104
105
106

العنوان
صيدا -القياعة -منطقة الدكرمان العقارية -العقار
رقم 1208
الصالحية -ملك بلدية الصالحية -قضاء صيدا

رقم العلم والخبر
/287اد

تاريخه
2005/11/18

نوع النشاط
اجتماعي

/302اد

2005/11/25

اجتماعي -تنموي

/32اد

2005/2/28

ثقافي

/22اد

2005/2/3

ثقافي

بتدين اللقش ـ منزل السيد سامر سالمه ـ قضاء
جزين
صيدا ـ شارع معروف سعد ـ ثانوية القلعة

/11اد

2005/1/24

اجتماعي ـ ثقافي

الصرفند ـ ملك محمد مصطفى خروبي ـ قرب
مسجد االمام الحسن العسكري

/87اد
تعديل لـ
/477اد
/63اد

2000/6/30

اجتماعي
(طفل – امومة)

1966/11/12
1996/5/11

/146اد

2000/10/12

/137أد

2006/4/20

اجتماعي

/113أد

2006/4/5

انمائي

/117أد

2006/4/11

ثقافي _ اجتماعي

/77أد

2006/3/8

ثقافي  -اجتماعي

/61أد

2006/2/23

تربوي – صحي
(انشاء مؤسسات)

شحور ـ قضاء صور

اجتماعي ـ تنموي

صيدا ـ قضاء صيدا
الغسانية – الشارع العام  ,ملك حسين مهدي ,
قضاء صيدا
صيدا ,شارع رياض الصلح ,ملم محمد زيدان ,
الطابق السادس
صيدا ,شارع رياض الصلح ,بناية الرهبانية
المارونية ,عيادة د .محمد غالب زويا ,الطابق الرابع
معروب ,الششارع العام ساحة المطل ,قرب مركز
البلدية ,ملك الحاج محمود علي حسين فنيش ( أبو
علي)  ,قضاء صور
قناريت  ,الساحة ,ملك نهلة خليفة ,قضاء صيدا
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الرقم
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

اسم الجمعية/المؤسسة
منتدى الفكر واألدب
ممثل الجمعية :د .غسان وهبه فران
الجمعية االجتماعية لبلدة اللوبية
ممثل الجمعية :د .حسن علي علول
التجمع من أجل المستقبل
ممثل الجمعية :األستاذ ايمن حسن البابا
جمعية عطاء الخير
ممثل الجمعية :السيد خليل أمين شبلي
رابطة الفكر الثقافي واالجتماعي
ممثل الجمعية :د .اكرم مصطفى قانصوه
جمعية التنمية الفكرية الخيرية
ممثل الجمعية :السيد احمد خليل شلهوب
تعديل رقم /335اد تاريخ 2006/7/4
جمعية المساواة والتضامن االجتماعي الخيرية
ممثل الجمعية :السيدة منى مصطفى البابا
رابطة خريجي مدرسة جبل عامل المهنية
ممثل الجمعية :السيد خليل حسن عاصي
اتحاد العائلة االجتماعي في قيتولي
ممثل الجمعية :السيد انطوان الياس حبيب الخوري
جمعية االشعاع الفكري والثقافي في عيترون
ممثل الجمعية :السيد عصام عبدالحسن محفوض
جمعية النهضة العربية
ممثل الجمعية:
تعديل رقم/193اد تاريخ 2006/5/17
جمعية الديمقراطيين اللبنانيين من اجل العلمنة(جدل)
ممثل الجمعية:د 0حسين نجيب صفي الدين
جمعية الصداقة بين الشعوب
ممثل الجمعية:د 0علي محمد البراج

رقم العلم والخبر
/52أد

تاريخه
2006/2/20

نوع النشاط
ثقافي

العنوان
صور ,حي الرمل ,ملك الحسيني ,بناية صائغ

/38أد

2006/2/8

اجتماعي

/327أد

2005/12/7

اجتماعي _ بيئي

اللوبية ,الشارع العام ,منزل السي
د قاسم مطر ,قرب الساحة العامة ,قضاء صيدا
صيدا  ,شارع السراي الحكومي  ,بناية الكلش

/323أد

2005/12/5

اجتماعي

/344أد

2005/12/13

ثقافي اجتماعي

/9أد

2006/1/16

اجتماعي

/20أد

2006/1/24

اجتماعي

/150أد

2006/4/28

اجتماعي  -ثقافي

/152أد

2006/4/28

اجتماعي

/167أد

2006/5/3

اجتماعي  -ثقافي

/564اد

1965/11/19

تربوي
(فتح مدارس)

/564اد

2006/11/29

سياسي

/569اد

2006/12/6

اجتماعي -طبي

صور ,العقار رقم  ,1317بناية حسن احمد شحادي,
الطابق الرابع
الشهابية  ,شارع الرئيس ,ملك عباس ايوب  ,قضاء
صور
قانا ,شارع الحافور ,ملك احمد شلهوب ,قضاء
صور
صيدا  ,حي الزهور ,الشارع العام ,مقابل السراي,
ملك عبدالكريم عالء الدين ,الطابق األرضي
الداودية ,بناية حرقوص ,ملك خليل حسن عاصي ,
الطابق الثاني قبلي  ,قضاء صيدا
قيتولي ,الساحة العامة ,ملك وقف كنيسة المالك
ميخائيل ,قضاء جزين
عيترون ,حي المعصرة ,شارع فرعي ,ملك
عبدالحسن محفوض ,قضاء بنت جبيل
صيدا شارع الست نفيسة -بناية روال سنتر -3ملك
نزيه العاليلي -الطابق االول
صيدا -شارع رياض الصلح -بناية االندلس -ملك
حسين صفي الدين -الطابق الثامن
الهاللية -قرب الجامعة اليسوعية -رقم العقار-63
ملك عبد الرحمن عثمان حبلي -الطابق الثاني-
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121

الهيئة االنمائية لبلدة مغدوشة
ممثل الجمعية:السيد جرجس نخلى الياس نخلى اسبر
مؤسسة سان جورج االجتماعية
ممثل الجمعية:االب سليمان يوسف وهبه
الجمعية اللبنانية لالنماء الريفي
ممثل الجمعية:السيد رودريك فرحات مطر
رجاء الغد
ممثل الجمعية:السيدة مدالن نعمه فرنسيس
رابطة عائلة عقل -بتدين اللقش -جزين
ممثل الجمعية:السيد طوني حبيب شكري
الجمعية االسالمية لالرشاد والعمل الخيري
ممثل الجمعية:السيد حبيب محمد احمد الشامي

127

جمعية ناشط االجتماعية الثقافية
ممثل الجمعية:السيد اكرم عادل باقر
جمعية انماء بلدة القليلة
ممثل الجمعية:السيد حسن علي ابو خليل
جمعية حقوقيون من اجل االنسان
ممثل الجمعية:االستاذ رجب مصطفى شعالن
جمعية صناع الحياة
ممثل الجمعية:السيد هالل محمود فتال
جمعية الحلقة المفقودة
ممثل الجمعية:السيدة ندا محمود غزاله

132

االستقامة
ممثل الجمعية:السيد محمود توفيق نحولي(الملقب
دحدولي)

122
123
124
125
126

128
129
130
131

/520اد

2006/10/19

/502اد

2006/10/12

/459اد

2006/9/28

/297اد

2006/6/21

/443اد

2006/9/18

/439اد

2006/9/14

انمائي -اجتماعي
(محلي)
اجتماعي
عجزة -اطفال
اجتماعي -تنموي
(تنمية ريفية)
اجتماعي
(ايتام -مسنين)
اجتماعي
(عائلي)
اجتماعي

/388اد

2006/8/28

/291اد

2006/6/19

/338اد

2006/7/4

اجتماعي -ثقافي
(الثقافة المجتمعية)
اجتماعي
(محلي)
ثقافي ـ حقوقي

/262اد

2006/6/17

اجتماعي

/360اد

2006/7/12

/2اد

2007/1/8

اجتماعي
(معالجة مشاكل االفراد
والعائالت واالضاءة على
نجاحاتها)
تربوي -صحي

قضاء صيدا
مغدوشة –مقر بلدية مغدوشة -قضاء صيدا
وادي بعنقودين -الشارع العام -ملك االب سليمان –
وهبه -قضاء جزين
عين مجدلين -ملك شربل عساف -قضاء جزين
لبعا -ملك جان رعد -قضاء جزين
بتدين اللقش -منزل نغجه سليم عقل -قضاء جزين
صيدا -الدكرمان -شارع ناتاشا سعد مقابل غرفة
التجارة -رقم العقار  -361ملك ابراهيم الحريري-
الطابق االول
العباسية -الطريق العام -بناية فواز وزين -قضاء
صور
القليلة -الشارع الجنوبي المتفرع من الساحة العامة-
ملك حسن نصر هللا -قضاء صور
صور -شارع الجعفرية بالقرب من نادي التضامن-
ملك جودي
صيدا -شارع ناتاشا سعد -ملك عدنان يوسف شرف
عدلون -ملك محمود غزلة -قضاء صيدا
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الرقم
133

اسم الجمعية/المؤسسة
االستجابة
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم /201اد تاريخ2006/5/18
جمعية احتضان االعمال
ممثل الجمعية:السيد د .يوسف رضا الجباعي
الهيئة الدائمة للتثقيف النقابي واالجتماعي
ممثل الجمعية:السيد عبد اللطيف حسن الترياقي
الرابطة االسالمية السنية في لبنان
ممثل الجمعية:الشيخ احمد محي الدين نصار
جمعية المحبة واالهداء الخيرية
ممثل الجمعية:العميد المتقاعد زين حسين خليفه
جمعية االمام الحسن (ع) الخيرية االجتماعية
ممثل الجمعية:أ .حسين سعيد جشي
جمعية حماية البيئة في جبل لبنان
ممثل الجمعية:السيد محمد حمزي محمد الحاج حسن فقيه

140

حركة اصدقاء يسوع
ممثل الجمعية:السيد طانيوس جرجس شلهوب
جمعية التنمية والنهوض االجتماعي (أنتج)
ممثل الجمعية:السيد ماهر محمد سامي قبرصلي
التجمع الديمقراطي العلماني في لبنان
ممثل الجمعية:السيد رشيد محمد الزعتري
رابطة آل الكلش
ممثل الجمعية:السيد محمد فؤاد محي الدين الكلش

134
135
136
137
138
139

141
142
143
144

جمعية بدار الخيرية االجتماعية

العنوان

رقم العلم والخبر
/217اد

تاريخه
1992/8/25

/4اد

2007/1/15

نوع النشاط
اجتماعي
(فتح مدارس-مراكز دينية-
مستوصفات)
اجتماعي ـ صناعي

/25اد

2007/2/6

اجتماعي -نقابي

/99اد

2007/4/14

اجتماعي

/151اد

2007/6/18

اجتماعي

الهاللية ـ القياعة ـ بناية محمد الحريري ـ الطابق
االول ـ قضاء صيدا
المصيلح ـ ملك مي خليفة ـ قضاء صيدا

/186اد

2007/8/3

اجتماعي

/230اد

2007/10/27

تنموي ـ بيئي

/233اد

2007/10/30

اجتماعي ـ ثقافي

/225اد

2007/110/18

تنموي ـ ثقافي

/274اد

2007/12/6

سياسي

جويا ـ سنتر فواز ـ قسم  50ـ الطابق الثاني ـ قضاء
صور
مليخ ـ منطقة جبل الريحان ـ طريق عام مليخ
اللويزة ـ منزل ميشال بشارة مبارك ابو زيد ـ
قضاء جزين
عين الدلب ـ حي الضيعة ـ ملك سمير قسطنطين ـ
قضاء صيدا
صيدا ـ شارع التعمير التحتاني ـ ملك ورثة محمد
سامي قبرصلي
عبرا -شارع مكسيموس خامس حكيم -ملك فؤاد
الديراني -قضاء صيدا

/271اد

2007/12/4

101

2008/1/22

صيدا –شارع فؤاد شهاب-
بناية كلش وحريري -ملك
عربية رعد -الطابق الثالث
اجتماعي -تربوي

صيدا ـ بولفار معروف سعد ـ مبنى غرفة التجارة
والصناعة والزراعة في صيدا ولبنان الجنوبي
صيدا

العباسية -مفرق العباسية -ملك طاهر -الطابق
السابع -قضاء صور
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145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

ممثل الجمعية:الشيخ حسين علي عليان
الهيئة العالمية للفقه االسالمي
ممثل الجمعية:المفتي د 0الشيخ محمد حسن عسيران
جمعية صور تراث وانماء
ممثل الجمعية:السيد
تعديل رقم  471تاريخ 2008/4/12
جمعية االسرة المتكاملة الخيرية
ممثل الجمعية:السيد سليم محمود خليفه
الجمعية الخيرية للمسنبن واالرامل
ممثل الجمعية:السيد حسين محمد مصطفى فقيه
جمعية النهوض الخيرية الثقافية
ممثل الجمعية:السيد طالب علي غريب
الحركة الشبابية للتنمية والسالم
ممثل الجمعية:االستاذ وسيم نسيب مشورب
مؤسسات الهيئة االسالمية للرعاية
ممثل الجمعية:السيد بسام عبد الرحيم صفديه
شباب العشائر للتنمية االنسانية
ممثل الجمعية:السيد محمد خضر الداود
الجمعية اللبنانية للدراسات التراثية واالثرية
ممثل الجمعية:السيد سامي كامل فرحات
رابطة آل سليمان االجتماعية في عبرا
ممثل الجمعية:السيد شارل حنا سليمان
جمعية آفاق الثقافية االجتماعية في بلدة معركة
ممثل الجمعية:السيد فؤاد عبد االمير الحاج علي سلمان
سريبتا
ممثل الجمعية:السيد علي حيدر خليفه
رابطة آل سوسان
ممثل الجمعية:السيد محمود مصطفى سوسان
رابطة آل حبلي االجتماعية

364

2008/3/18

اجتماعي-ديني

صيدا -شارع الحسينية -ملك االوقاف الجعفرية

/19اد

1997/1/29

ثقافي -سياحي
(اضواء على التراث)

صور

500

2008/4/18

اجتماعي

512

2008/4/21

اجتماعي

601

2008/5/15

تربوي -تعليمي

575

2008/5/5

اجتماعي

574

2008/5/5

اجتماعي

571

2008/5/3

اجتماعي

636

2008/5/24

ثقافي -تراثي

622

2008/5/21

768

2008/6/25

اجتماعي
(عائلي)
اجتماعي -ثقافي

835

2008/7/9

اجتماعي -تربوي

819

2008/7/5

821

2008/7/7

اجتماعي
(عائلي)
اجتماعي

الصرفند -شارع الحيدرية -ملك سليم محمود خليفة-
قضاء صيدا
السكسكية -ملك الحاج حسين محمد مصطفى فقيه-
قضاء صيدا
الصرفند -شارع خربة الدوير -ملك طالب غريب-
قضاء صيدا
عبرا -الشارع الرئيسي -ملك نادي قدموس -قضاء
صيدا
صيدا -شارع رياض الصلح -بناية انور البزري-
ملك الهيئة االسالمية للرعاية -الطابق الثالث
البرغلية -شارع المختار -ملك محمود ابراهيم
الداود -قضاء صور
صيدا -ساحة القدس -بناية روال سنتر -ملك الدكتور
زكي مختار طالب -الطابق االول
عبرا -الشارع العام -منطقة الخروبة -ملك حنا
نعمان سليمان -قضاء صيدا
معركة -الشارع العام -ملك علي حسن معنى-
قضاء صور
الصرفند -الشارع العام -ملك جواد خليفة -الطابق
الثاني -قضاء صيدا
صيدا -صيدا القديمة -بناية ابراهيم السنيورة

(المواقع االثرية وفن العمارة)

صيدا -الشاكرية -بناية فواز سنتر -الطابق الثالث
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159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

ممثل الجمعية:السيد احمد صالح حبلي
الرسالة الزرقاء
ممثل الجمعية:االنسة رندة خضر سبع اعين
رابطة المجذوب االجتماعية
ممثل الجمعية:االنسة مايا غسان المجذوب
جمعية آل االمين وانسباؤهم الخيرية االجتماعية
ممثل الجمعية:االستاذ ربيع امين االمين
جمعية االعراف الخيرية
ممثل الجمعية:السيد محمد رضا احمد الزين
جمعية بيت خليل  -مغدوشة
ممثل الجمعية:االستاذ روني عادل خليل
منظمة تطوير القطاع الثالث
ممثل الجمعية:االستاذ محمد اسعد بكار
جمعية الوفاء الجنوبي
ممثل الجمعية:االنسة -عليا غالب معلم
انسان الغد
ممثل الجمعية:السيد عماد مصطفى نحولي
جمعية التعاون االنساني
ممثل الجمعية:السيد فادي عبد الغني شاميه
جمعية بيت الحكمة الخيرية
ممثل الجمعية:الدكتور وجيه زين العابدين ابو خليل
الجمعية المستقلة لالعمال الخيرية
ممثل الجمعية:السيدة فوزية يوسف صالح
جمعية لها
ممثل الجمعية:السيدة سهير مصطفى الظريف
جمعية مركز باسل االسد الثقافي -صور
ممثل الجمعية:االستاذ بالل رفعت شرارة
لجنة المغتربين االنمائية حناويه
ممثل الجمعية:السيد علي محمد عبد الحسين تاج الدين

(عائلي)
اجتماعي -تنموي

1044

2008/9/10

1021

2008/9/9

1133

2008/9/24

1145

2008/9/26

1213

2008/10/4

1130

2008/9/24

اجتماعي
(عائلي)
اجتماعي -اقتصادي

1202

2008/10/3

1178

2008/9/29

1169

2008/9/29

ثقافي
(تفاعل فكري مجتمعي)
اجتماعي -تثقيفي
(الطفل والشباب)
اجتماعي  -تربوي

1229

2008/10/7

اجتماعي

1287

2008/10/13

اجتماعي

1253

2008/10/8

1267

2008/10/9

اجتماعي
(التدريب على مهارات)
ثقافي -توثيقي

1339

2008/10/18

اجتماعي

اجتماعي
(عائلي)
اجتماعي
(عائلي)
اجتماعي -ديني

صيدا -شارع متفرع من شارع رياض الصلح -حي
البراد -بناية عبسي -ملك عبد هللا نحولي
صيدا -شارع رياض الصلح -دكرمان -بناية
االندلس في القسم  – 1523/49الطابق السادس
مطرية الشومر -ملك علي عباس االمين -الطابق
االول -قضاء صيدا
البيسارية -العاقبية -الشارع العام -المكتبة العامة
لمسجد االمام علي (عليه السالم) -قضاء صيدا
مغدوشة -الشارع الرئيسي -شارع ابراهيم سمعان
خليل -ملك المهندس وليد خليل -قضاء صيدا
صيدا -بقسطا -ملك محمد محمدية
كفرملكي -حي الضيعة -الشارع العام -ملك حسين
علي يوسف حمود -قضاء صيدا
درب السيم -القريات -رقم العقار  -869ملك احمد
محمد السعدي -قضاء صيدا
صيدا -حي االسكندراني -ملك رؤوف عبد الرحيم
االيوب وغادة اديب فطايرجي -الطابق االول
القليلة -الشارع العام -ملك وجيه ابو خليل -قضاء
صور
العباسية -جل البحر -الشارع العام -رقم العقار
 -2356قسم  – 6الطابق االول -قضاء صور
صيدا -شارع رياض الصلح -عمارة المقاصد-
الطابق السابع
صور -مبنى مركز باسل االسد الثقافي -خلق ثكنة
صور
حناويه -ملك سميحه ابراهيم تاج الدين -قضاء
صور
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173
174

جمعية مشاريع الهبة اليشرطية الخيرية
ممثل الجمعية:االنسة هبه احمد حنينه
جمعية خطى االجيال
ممثل الجمعية:السيد حسن محمد ظاهر

1369

2008/10/21

اجتماعي

1315

2008/10/16

اجتماعي

الهاللية -شارع القياعة التحتا -ملك الحلبي -قضاء
صيدا
البيسارية -ملك حسن ظاهر -قضاء صيدا

175
ممثل الجمعية:السيد
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