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 مصلحة الجمعيات والهيئات األهلية

 دائرة الجمعيات والمنظمات التطوعية
 

 

 محافظة النبطيه -الجمعيات  ءامالئحة باس
 

 

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

ملك علي غندور -طريق مرجعيون -النبطية  
  

اجتماعي -يثقاف  22/5/2000 /اد66   هيئة تكريم المتفوقين ورعايتهم 
1  

ملك عبد الكريم معتوق -حاروف 19/8/2000 اجتماعي  /اد119   التجمع الخيري البناء القرى السبع 
 

2  

ملك علي زين شمس الدين -قرب الجامع -عربصاليم  
 

14/11/2000 اجتماعي /اد159   جمعية االحسان الخيرية 
3  

21/9/1988 اجتماعي مدينة النبطية /اد282   الجمعية الخيرية االجتماعية والثقافية 
17/7/1994تاريخ 469تعديل رقم  

5831/94:مرسوم رقممنفعة عامة   
 

4  

 -حي البياض -جادة الرئيس نبيه بري -كفررمان
 مكتب المختار محمد صبحي جابر

اجتماعي  -قانوني  
 )خاص المخاتير(

21/5/2001 /اد92   رابطة مخاتير قضاء النبطية 
 

5  

قضاء حاصبيا -الفرديس 11/6/2001 اجتماعي  /اد102   جمعية النهضة الخيرية 
 

6  

يلقضاء بنت جب -تبنين اجتماعي -قانوني   
 )خاص المخاتير(

20/6/2001 /اد113   تجمع مختاري قضاء بنت جبيل 
 

7  

21/6/1988 بيئي النبطية /اد165  هيئة حماية البيئة والمحافظة على التراث في  
 منطقة النبطية

 ممثل الجمعية:السيد سمير علي فياض العلي

8  
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الطابق  -ملك يوسف فرحات -ساحة البلدة -النميرية
ولاال  

 -ثقافي -اجتماعي
 بيئي

21/10/1999 /اد126   جمعية الرعاية واالرشاد في النميرية 
 ممثل الجمعية:السيد رياض مصطفى عماش

9  

ملك ورثة محمد وسالم حمزة -شارع الثكنة -النبطية بيئي -اجتماعي  /اد81 1999   جمعية المرج الثقافية االجتماعية 
يوسف علي حمزة 0ممثل الجمعية:د  

11  

ملك مجلس امناء  -شارع حي القلعة -جديدة مرجعيون
قضاء مرجعيون -كلية مرجعيون الوطنية  

ثقافي -اجتماعي  5/7/2001 /اد130   جمعية متخرجي مدرسة مرجعيون الوطنية 
 ممثل الجمعية:السيد يعقوب جورج نده

11  

ملك الشيخ عبد السالم الحر -الشارع العام -جباع  
 

10/7/2001 اجتماعي /اد133   جمعية التنمية واالرشاد في اقليم التفاح 
دي محمد نعمهممثل الجمعية:السيد فا  

12  

13/5/1961 تربوي النبطية  جمعية المقاصد الخيرية االسالمية 275 
 

13  

قضاء النبطية -ميفدون اجتماعي -رياضي   17/5/1968 /اد257   النادي الثقافي الرياضي االجتماعي 
 ممثل الجمعية:السيد حسين نايف عواله

22/2/1984/اد تاريخ108تعديل رقم   
14  

قضاء النبطية -تول 21/3/2000 اجتماعي  /اد36   جمعية اليقظة الثقافية االجتماعية 
 ممثل الجمعية:السيد احمد عبد الرضا عياش

15  

قضاء حاصبيا -كوكبا 2/3/1967 اجتماعي  /اد80   النادي الثقافي االجتماعي 
 ممثل الجمعية:السيد ايوب شكري الخوري

16  

قضاء النبطية -صير الغربية 22/2/2000 اجتماعي  /اد21   جمعية صير الغربية الثقافية االجتماعية الخيرية 
 ممثل الجمعية:السيد احمد حسن ضيا

17  

11/10/1988 اجتماعي مدينة النبطية /اد282  جتماعيةالجمعية الخيرية اال   
 ممثل الجمعية:السيد محمد حسن فقيه

18  

قضاء النبطية -جرجوع   4/3/1985 /اد25   منتدى جرجوع االنمائي االجتماعي والثقافي 
27/6/2000/اد تاريخ86تعديل رقم   

19  

قضاء النبطية -كفرصير   5/4/1971 /اد194   النادي الثقافي االجتماعي 
4/3/1999/اد تاريخ 12تعديل رقم  

21  

مبنى حسينية السيدة زينب)ع( -النبطية  اجتماعي 
 )تهتم بالمعوقين(

28/8/1987 /اد126  تمكين للعيش باستقاللية جمعية    
 ممثل الجمعية:المحامي علي مشيمش

21/1/2009تاريخ  110تعديل رقم   
21  
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 الرقم اسم الجمعية/المؤسسة رقم العلم والخبر تاريخه نوع النشاط العنوان 

ملك  -نوية عيتا الشعب الرسميةشارع ثا -عيتا الشعب
قضاء بنت جبيل -يوسف سرور  

 اجتماعي 
)تهتم بالمعوقين(      

        

13/5/1999 /اد60   رعاية االطفال ذوي الحاجات في عيتا الشعب 
 ممثل الجمعية:السيدة دعد موسى اسماعيل

22  

ملك حامد صادق -شارع مرجعيون -النبطية 25/3/1974 اجتماعي  /اد104  التعاضد الخيريةجمعية    
 ممثل الجمعية:عبد الحسين يونس عميس

23  

ملك  -خلف صيدلية الحسام -االوتوستراد -حاصبيا
 حسن عماشة

10/8/2002 اجتماعي /اد104   الجمعية االهلية لدعم التلميذ 
 ممثل الجمعية:السيدة وفاء هاني خير الدين

24  

قضاء حاصبيا -ملك عاع -الشارع الرئيسي -ميمس  
 

يبيئ -ثقافي  14/8/2002 /اد108   جمعية التنمية االجتماعية في ميمس 
 ممثل الجمعية:السيد عجاج اسعد ابو حمدان

 

25  

 -ملك االستاذ محسن ترحيني -الساحة العامة -عبا
 قضاء النبطية

تربوي -اجتماعي  31/10/2002 /اد150  االجتماعية  مؤسسة الدكتور حسام محسن ترحيني 
 الخيرية

حسن ترحينياكرم م0ممثل الجمعية:د  

26  

7/12/1987 اجتماعي مدينة النبطية /اد202   جمعية التنمية االجتماعية والثقافية 
 ممثل الجمعية:

7/3/199/اد تاريخ126تعديل رقم  

27  

 -ملك عبد الرضا نور الدين -شارع العين -عربصاليم
 قضاء النبطية

4/11/1998 بيئي /اد123   نداء االرض  
مقلد السيدة زينب محمودممثل الجمعية:  

28  

قضاء النبطية -ملك الحاج محمد حسن نعمه -حبوش /اد43 1997 بيئي   جمعية البيئة واالنسان 
 

29  

قضاء حاصبيا -الكفير ثقافي -اجتماعي   26/9/2002 /اد134   منتدى الكفير االجتماعي  
 ممثل الجمعية:السيد رفعت توفيق الحلبي

30  

قضاء حاصبيا -ملك حسين هاشم -شبعا 24/9/2002 اجتماعي  /اد130   جمعية االلفة والمحبة الخيرية للخدمات االجتماعية 
 ممثل الجمعية:السيد محمد علي نصرهللا

31  

ملك  -قرب المدرسة الرسمية -حي القعقور -حوال
قضاء مرجعيون -بلدية حوال  

 اجتماعي
الطفل()خاص االم و  

4/1/2003 /اد4   الهيئة النسائية لرعاية االم والطفل  
 ممثل الجمعية:السيدة رجاء عساف بشاره

32  

الطريق العام ـ حي الفوقاني ـ ملك وليد عز  ـحاصبيا  9/7/2003 اجتماعي ـ تربوي /أد105  حاصبيا قضاء ابناء تجمع   33  
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عزالدين لدينعزا مهنا وليد السيد الجمعية: ممثل الدين ـ محافظة النبطية  

مجدل سلم ـ حي السدر ـ سنتر الحاج عفيف حرز ـ 
 قضاء مرجعيون ـ محافظة النبطية

16/9/2003 صحي ـ تربوي /أد143   االرشاد والتوجيه الصحي 
 حرز عفيف طاهر د. الجمعية: ممثل

34  

شقراء ـ الشارع الرئيسي ـ ملك اسماعيل الزين ـ 
 قضاء بنت جبيل ـ محافظة النبطية

ي ـ تربوي ـ اجتماع
 ثقافي ـ صحي

20/8/2003 /أد124   جمعية شقراء الخيرية 
عاشور نجيب محمد حسن السيد الجمعية: ممثل  

35  

قضاء النبطية -زفتا 24/3/1969 اجتماعي  /اد119   الجمعية الخيرية البناء بلدة زفتا 
 ممثل الجمعية:

6/8/2003/اد تاريخ115تعديل رقم  

36  

جبيل قضاء بنت -ملك مصطفى بري -تبنين 7/10/2003 اجتماعي  /اد158   اجيال الثقافة 
 ممثل الجمعية:السيد علي محمود فواز

37  

قضاء النبطية -ملك محمد علي ذياب -بلدة عبا تربوي -اجتماعي   27/9/2003 /اد149   الجمعية الثقافية واالجتماعية في بلدة عبا 
 ممثل الجمعية:السيد عباس محمد علي ذياب

38  

ملك محمود  -حي فقعون -الشارع العام -شقرا
قضاء بنت جبيل -عاشور  

21/1/2004 اجتماعي /اد17   جمعية انماء شقرا ودوبية 
 ممثل الجمعية:السيد محمود محمد عاشور

39  

/اد104 1974 اجتماعي  ملك حامد صادق -شارع مرجعيون -النبطية  جمعية التعاضد الخيرية 
 ممثل الجمعية:السيد عبد الحسين يونس عميس

40  

قضاء مرجعيون -الساحة العامة -مجدل سلم 16/6/2004 اجتماعي محلي  /اد54   جمعية التعاون والتطوير لبلدة مجدل سلم 
 ممثل الجمعية:السيد عفيف حرز

41  

قضاء بنت  -ملك بلدية شقرا -الشارع العام -شقرا
 جبيل

عي محلياجتما  27/4/2004 /اد46   المنتدى الثقافي االجتماعي 
 ممثل الجمعية:السيد حسن نعمة فوعاني

 

42  

 -ملك السيد انور نور الدين -الشارع العام -الهبارية
قضاء حاصبيا -الطابق االرضي  

7/4/2004 اجتماعي محلي /اد41   جمعية اجيال الهبارية 
 ممثل الجمعية:السيد ياسر محمد شقير

43  

ملك  -حي القطعة -شقرا -طريق عام حوال -حوال
محافظة النبطية -قضاء مرجعيون -نسيب شريم  

23/3/2004 اجتماعي محلي /اد36   مركز حوال الثقافي 
 ممثل الجمعية:السيد نسيب احمد شريم

44  

قضاء بنت  -المركز الثقافي -مجمع التحرير -السلطانية
 جبيل

4/2/2004 اجتماعي /اد26   المركز الثقافي 
الجمعية:السيد محمد مصطفى خواجه  ممثل  

45  

حي الجامع -الساحة القديمة -بنت جبيل 29/7/2004 اجتماعي  /اد69   جمعية التعاون الخيري 
 ممثل الجمعية:السيد نمر علي بيضون

46  
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 الرقم اسم الجمعية/المؤسسة رقم العلم والخبر تاريخه نوع النشاط العنوان 

 اجتماعي حاصبيا
 )المرأة والطفل(

1/3/1995 /اد43   الجمعية الثقافية االجتماعية)ورود( 
 ممثل الجمعية:

30/6/2004/اد تاريخ 58تعديل رقم   

47  

يحمر الشقيف ـ الشارع العام ـ قرب المدرسة الرسمية 
 ـ قضاء النبطية

28/2/2005 اجتماعي ـ ثقافي دا/69   المنتدى الثقافي االجتماعي 
 ممثل الجمعية: السيد حسن علي ناصر

48  

بطية ـ حي البياض ـ ملك السيد ناصر جابرالن 28/2/2005 اجتماعي ـ ثقافي  دا/56   جمعية الحّجى واليراع 
 ممثل الجمعية: األستاذ علي حسن عساف

49  

28/2/2005 اجتماعي ـ ثقافي ميس الجبل ـ قضاء مرجعيون دا/76   الرابطة الثقافية في ميس الجبل 
 ممثل الجمعية: د. عفيف خليل رزق

50  

شارع الجامع ـ ملك حسن سالمة ـ قضاء  بليدا ـ
 مرجعيون

17/3/2005 اجتماعي ـ ثقافي دا/81   منتدى بليدا الثقافي االجتماعي 
 ممثل الجمعية:  السيد محمد حبيب ابراهيم

51  

شارع الزياتة ـ ملك وقف الشيخ عبدهللا  ـانصار 
 شعيتاني

24/8/2005 ثقافي /اد161   الجمعية العاملية الحياء التراث 
ثل الجمعية: السيد محمد حيدر حيدرمم  

52  

ـ ملك علي محمد سالمي ـ  151عبا ـ رقم العقار 

 الطابق السفلي ـ قضاء النبطية
24/8/2005 اجتماعي ـ تربوي /اد160   جمعية الرحمة الخيرية التعليمية في بلدة عبا 

 السيد علي محمد سالمي

53  

قضاء مرجعيون -ملك حسين ياسين -الساحة -دبين ثقافي -ياجتماع   3/8/2005 /اد151   جمعية التنمية االجتماعية الثقافية 
 ممثل الجمعية:السيد كامل علي ياسين  

 

54  

ملك حسين  -الطريق العام -حارة الشقيف -الهبارية
قضاء حاصبيا -فاضل يوسف  

10/10/2005 اجتماعي /اد217   جمعية آل مسعدي االجتماعية 
   السيد وليد حسين يوسفممثل الجمعية:

55  

قضاء مرجعيون -ملك معن محمود -حوال 7/10/2005 بيئي  /اد209   جمعية اصدقاء الشجرة والبيئة 
   السيد معن محمد محمود ممثل الجمعية:

56  

قضاء مرجعيون -ملك رمال -طريق مركبا -عديسه اجتماعي -ثقافي   6/10/2005 /اد206  العديسه -الثقافي االجتماعي -المنتدى   
  حسن زعرور علي السيدممثل الجمعية:

57  

بناية شعبان -خلة الهوا -النبطية 5/10/2005 اجتماعي  /اد204   جمعية آل كحيل 
 ممثل الجمعية:السيد محمود احمد كحيل  

58  

قضاء -ملك شكيب حمرا -البولفار -جديدة مرجعيون
 مرجعيون

انمائي -اجتماعي  3/10/2005 /اد200   جمعية انماء مرجعيون 
   نجيب شكيب حمرا ممثل الجمعية:السيد

59  



                               الجمهورية اللبنانية   
  وزارة الشؤون االجتماعية   

 

 

 

                

Ministry Of Social Affairs, Badaro, Beirut – Lebanon  T: +961611260    Fax: +961611245   www.socialaffairs.gov.lb 
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16/9/2005 اجتماعي ـ ثقافي راشيا الفخار ـ دار البلدية ـ قضاء حاصبيا /اد174   المنتدى الثقافي االجتماعي 
 ممثل الجمعية:السيد حنا رشيد حنا

60  

السعدي ـ شبعا ـ حارة السالله ـ ملك درويش محمد 
 الطابق االرضي ـ قضاء حاصبيا

15/11/2005 اجتماعي ـ ثقافي /اد282   جمعية آل السعدي الخيرية االجتماعية 
 ممثل الجمعية: السيد سعد الدين يوسف السعدي

61  

ت شارع المسيل ـ ملك احمد حسين حالوي ـ  كالركف
 قضاء مرجعيون

12/11/2005 اجتماعي ـ صحي /اد272  الجودجمعية أهل البر و   
 ممثل الجمعية: السد موسى علي شيت

62  

     63  
28/6/2005 اجتماعي جديدة مرجعيون ـ السراي القديمة ـ قضاء مرجعيون /اد115   رابطة مخاتير قضاء مرجعيون 

 ممثل الجمعية: السيد محمد احمد حمود
64  

ملك محمد غملوش -شارع المرجة -جباع 29/10/2001 اجتماعي  /اد211  افي االجتماعيمنتدى جباع الثق   
 ممثل الجمعية:السيد محمد عبد الرسول غملوش 

65  

قضاء بنت جبيل –بلدة خربة سلم  30/8/1988 اجتماعي  /اد229   الجمعية الخيرية االنمائية 
 ممثل الجمعية:السيد حسين الحاج علي ماجد

66  

ملك حسان  -تحت الساحة العامة -الحارة التحتا -برعشيت
 قضاء بنت جبيل -بدير

 جمعية برعشيت بيتنا الخيرية الثقافية االجتماعية /اد93 9/4/2005 عياجتما
 ممثل الجمعية:السيد احمد حسين حمود

67  

 -الطابق السفلي -طالل يونس 0ملك د -حي البيادر -الخيام
 قضاء مرجعيون

 جمعية سيدات الخيام /اد119 29/6/2005 اجتماعي
 ممثل الجمعية:السيدة صباح علي ابو عباس

68  

 مركز محمد الطويل الخيري االجتماعي /اد103 22/6/2005 اجتماعي قضاء مرجعيون -ملك زهير وعباس محمد الطويل -الخيام
 ممثل الجمعية:المحامي حسين محمد ضاوي

 

69  

 جمعية التنمية والتعاون الخيرية في كفرحمام /اد51 16/4/1996  قضاء حاصبيا –ملك علي سويد  -كفرحمام
 ممثل الجمعية:

 11/3/1999/اد تاريخ 17تعديل رقم 
 23/12/2115/اد تاريخ 342تعديل رقم 

70  

 المنظمة الوطنية اللبنانية لنزع االلغام والقذائف الغير /اد66 25/2/2116 اجتماعي كفرجوز ـ ملك عفيف رشيد حيدر ـ قضاء النبطية
 منفجرة

 ممثل الجمعية: السيد عفيف غانم سلوم

71  

الطيبة ـ الشارع العام ت ملك علي احمد فرحات ـ قضاء 
 مرجعيون

 جمعية الرجاء الخيرية /اد95 15/3/2116 اجتماعي ـ ثقافي
 ممثل الجمعية:السيدة سعاد احمد فرحات

72  
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 27/11/2118تاريخ 1411تعديل رقم 

 منتدى الطيبة الثقافي االجتماعي /اد88 14/3/2116 ثقافي اجتماعي ـ قضاء مرجعيون ـالطيبة 
 ممثل الجمعية: السيد محمد علي قشمر

73  

 رابطة آل نجم الخيرية االجتماعية الثقافية /اد346 15/12/2111 اجتماعي ـ ثقافي حومين التحتا ـ منزل سليم محمد نجم ـ قضاء النبطية
 ممثل الجمعية: السيد سليم محمد نجم

74  

تجمع الهيئات االقتصادية والجتماعية في محافظة  /اد139 22/4/2116 اجتماعي ـ اقتصادي ة ـ شارع قصر العدل ـ تلة العسكر النبطي
 النبطية

 ممثل الجمعية: السيد عبدهللا حسن بيطار

75  

 ناء كفرتبنيت االجتماعيةجمعية اب /اد127 15/4/2116 اجتماعي ـ ثقافي كفرتبنيت ـ الشارع العام ـ ملك فضل فقيه ـ قضاء النبطية
 ممثل الجمعية: السيد محمد اسماعيل ياسين

76  

عربصاليم ـ الشارع العام ـ ملك علي محمد علي حسن ـ 
 قضاء النبطية

 جمعية آل حسن الخيرية /اد144 25/4/2116 عي ـ ثقافيااجتم
 ممثل الجمعية: السيد عماد علي حسن

77  

القسيس ـ قضاء  الخيام ـ الشارع العام ـ ملك الدكتور حليم
 مرجعيون

 منتدى المرج للتنمية وحماية البيئة /اد162 2/5/2116 اجتماعي ـ ثقافي
 ممثل الجمعية: السيد احمد محمد حسان

78  

 رابطة االساتذة المتقاعدين في قضاء حاصبيا /اد165 3/5/2116 اجتماعي ـ ثقافي حاصبيا ـ حفيفا ـ ملك الشيخ علم الدين وهب
 ممثل الجمعية: السيد احمد حسين ابو سعد

79  

 جمعية آل حمدان الخيرية في شبعا /اد111 31/4/2116 اجتماعي ـ ثقافي شبعا ـ قرب جامع خالد بن الوليد ـ ملك كمال علي حمدان
 نممثل الجمعية: السيد علي قاسم حمدا

80  

عربصاليم ـ شارع الجامع )العام( ـ ملك الشيخ رضا 
 بطيةفرحات ـ قضاء الن

 جمعية مؤسسات الشيخ محمود فرحات التربوية /اد218 22/5/2116 اجتماعي ـ ثقافي
 الخيرية

 ممثل الجمعية: االنسة سعاد احمد فرحات
  27/11/2118تاريخ  1412تعديل رقم 

81  

 جمعية "فلنبدأ الثقافية" /اد259 11/6/2116 ثقافي كفرا ـ الشارع العام ـ مقابل البلدية ـ ملك ذياب صالح
 ممثل الجمعية: السيد حسين حسن مرعي

82  

 جمعية خير البرية الثقافية واالجتماعية /اد356 11/7/2116 اجتماعي ـ ثقافي عبا ـ الساحة العامة ـ ملك شفيقة ترحيني ـ قضاء النبطية
السيدة شفيقة محمد ترحيني ممثل الجمعية:  

83  

مل البيئيالع /اد358 11/7/2116 بيئي زوطر الشرقية ـ قضاء النبطية  
السيد كامل عقل زين الدين ممثل الجمعية:  

84  

الخيام ـ شارع الحومة ـ ملك حسن عطوي ـ قضاء 
 مرجعيون

 اجتماعي 
 )مسنون(

 دار العناية للعجزة وااليتام والمسنين /اد237 1/6/2116
السيد فايز عبدهللا حيدر ممثل الجمعية:  

85  

قضاء الهبارية ـ ملك نبيل بركات ـ الطابق االرضي ـ    86 جمعية المحبة الهبارية /اد232 29/5/2116 اجتماعي ـ ثقافي
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السيد قاسم محمد الشعار ممثل الجمعية: حاصبيا  

النبطية التحتا ـ شارع بئر القنديل ـ سنتر المدينة ـ ملك 
 ياسر ابراهيم ـ الطابق الثاني

صحي الخيرية جمعية التوعية االجتماعية واالرشاد ال /اد411 2/9/2116 اجتماعي ـ صحي
 "وعي"

السيد ياسر محمود ابراهيم ممثل الجمعية:  

87  

كفروة ـ الشارع العام ـ مقابل مطعم شمس االصيل ـ ملك 
 قضاء النبطيةعلي احمد شباني ـ 

 جمعية االصدقاء الجامعيين /اد446 18/9/2116 ثقافي ـ اجتماعي
السيد لبنان علي شباني ممثل الجمعية:  

88  

عامة ـ ملك علي محمود حيدر ـ عربصاليم ـ الساحة ال
 قضاء النبطية

 تجمع شباب عربصاليم التطوعي /اد427 11/9/2116 اجتماعي
السيد هشام محمد رمضان ممثل الجمعية:  

89  

شبعا ـ الشارع الرئيسي ـ ملك اسماعيل حسن صعب ـ 
 قضاء حاصبيا

 رابطة آل صعب الخيرية االجتماعية في شبعا /اد387 26/8/2116 اجتماعي 
السيد قاسم محمد صعب مثل الجمعية:م  

90  

عيناتا ـ الشارع العام ـ ملك خليل محفوظ ـ قضاء بنت 
 جبيل

 جمعية الحنان الخيرية التربوية /اد485 7/11/2116 اجتماعي
السيد خليل احمد محفوض ممثل الجمعية:  

91  

 رابطة آل حوماني الخيرية في النبطية الفوقا /اد493 11/11/2116 اجتماعي النبطية الفوقا ـ حي الزهور ـ منزل سعيد مرشد حوماني
السيد علي حسن حوماني ممثل الجمعية:  

92  

كفرتبنيت ـ الشارع العام ـ ملك المحامي نجيب زيتون ـ 
 قضاء النبطية

 رابطة آل زيتون الخيرة ـ كفرتبنيت /اد536 4/11/2116 اجتماعي
السيد نجيب محمد زيتون ممثل الجمعية:  

93  

راشيا المصنع ـ الطريق العام ـ عقار  الرفيد ـ طريق
 بناية جميل فرحات ـ قضاء راشيا 2694

اجتماعي ـ ثقافي ـ 
 تنموي

 السراج والسنابل /اد551 17/11/2116
السيد عمر سعيد شبلي ممثل الجمعية:  

94  

عيناثا ـ الشارع العام ـ ملك عبد الحسن سمحات ـ قضاء 
 بنت جبيل

آل سمحات وآل درويش الخيرية جمعية /اد581 18/12/2116 اجتماعي  
السيد عادل محمود درويش سمحات ممثل الجمعية:  

95  

ملك محمود محمد  ـتنورة ـ اول البلدة ـ الشارع الرئيسي 
 ابو زور ـ قضاء راشيا

 جمعية العبير /اد577 18/12/2116 اجتماعي ـ صحي
السيد محمود محمد ابو زور ممثل الجمعية:  

96  

ـ منطقة دمياط ـ منتزه العمر  دير ميماس ـ جسر الخردلة
 الطويل ـ ملك حيدر حيدر ـ قضاء مرجعيون

 معاً لغد افضل /اد117 21/4/2117 اجتماعي ـ ثقافي
االنسة هادية محمد حيدر ممثل الجمعية:  

97  

الجميجمة ـ شارع عرض الهوا ـ ملك حمزة حمزة ـ قضاء 
 بنت جبيل

ة )جنى(انماء الجميجم /اد114 2/5/2117 اجتماعي ـ ثقافي  
حسين عبد الرضى حمزة ممثل الجمعية:  

98  

حوال ـ الساحة العامة ـ شارع ساحة الشهيد احمد فوعاني ـ 
 ملك محمود طاهر ـ قضاء مرجعيون

 مؤسسة الدكتور راجح طاهر الخيرية /اد138 2/6/2117 اجتماعي ـ صحي
: د. نادر محمود طاهرممثل الجمعية  

99  

 72قرار رقم  22/3/2117  ء النبطيةرابطة ابناء جرجوع ـ جرجوع ـ قضا
 سحب العلم والخبر

 /اد51رقم 

 رابطة ابناء جرجوع
 سحب العلم والخبر بتأسيس هذه الجمعية

100  
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 الرقم اسم الجمعية/المؤسسة رقم العلم والخبر تاريخه نوع النشاط العنوان 
  21/9/2117 

 
15/4/1998 

 /اد219تعديل رقم 
 للعلم والخبر

 /اد23رقم 

 مركز كامل يوسف جابر الثقافي االجتماعي
()سابقاً: مركز النبطية الثقافي االجتماعي  

 ممثل الجمعية:
 

101  

 التنمية االجتماعية /اد194 16/8/2117 نموياجتماعي ـ ت شبعا ـ الشارع العام ـ ملك يوسف دالل ـ قضاء حاصبيا
السيد راجح علي ضاهر ممثل الجمعية:  

102  

للخدمات االجتماعية مؤسسة جواد جابر /اد195 17/8/2117 اجتماعي ـ صحي ميفدون ـ الشارع العام ـ ملك جواد جابر ـ قضاء النبطية  
د. وفيق محمد علي جابر ممثل الجمعية:  

103  

سنتر  -شارع حسن كامل الصباح -النبطية التحتا -النبطية
 الطابق الرابع -صباغ

 صحي-اجتماعي
 )مصابي االلغام(

 اجيال السالم 1153 11/9/2118
السيد محمود عبد هللا رحالممثل الجمعية:  

104  

 جمعية آل هاشم االجتماعية في شبعا 158 2/2/2119 اجتماعي ـ عائلي قضاء حاصبيا -د عليملك يحي اسع -حي الدورات -شبعا
عمر قاسم هاشم ممثل الجمعية:السيد  
 

105  

طريق الجامعة اللبنانية وتجمع  -حي المسلخ -النبطية
 ملك آل حمزة -المدارس على طريق دار المعلمين

 شبكة مجموعات شبابية 157 2/2/2119 اجتماعي
ة عزيزة محمد عبد النبي سرحانلجمعية:السيدممثل ا  

106  

ملك كامل  -قرب مركز البلدية -شارع البريد -النبطية
 الطابق االرضي -بناية جابر -جابر

 جمعية بيت الطلبة االجتماعي 311 11/3/2118 اجتماعي
  وائل علي بكري ممثل الجمعية:السيد

107  

 ضاءق -ملك محمد ابراهيم الزغبي -شارع الوسطاني -شبعا
 حاصبيا

 جمعية اشراق النور الخيري 331 12/3/2118 اجتماعي
جهاد محمد الزغبي ممثل الجمعية:السيد  

108  

 المنتدى للثقافة والتنمية 375 19/3/2118 اجتماعي قضاء النبطية -ملك عبد هللا مشيمش -كفرصير
دكتور فؤاد صالح ريحانممثل الجمعية:ال  

109  

 -مد جواد شعيبملك اح -طريق عام الشرقية -الشرقية
 قضاء النبطية

 جمعية زد وبارك الخيرية االجتماعية 377 19/3/2118 اجتماعي
محمد احمد مهنا ممثل الجمعية:السيد  

110  

ملك حمد  -حي السراي -البولفار -الشارع العام -حاصبيا
 شاهين الحرفوش

 جمعية انقاذ االرث الطبيعي 511 19/4/2118 بيئي
ل ابو غيدارشاد كام ممثل الجمعية:السيد  

111  

 جمعية قريتي الخيرية للتنمية والبيئة 1189 17/9/2118 اجتماعي قضاء النبطية -ملك حبيب حسين حنون -الساحة –ارنون 
علي حسين حنون ممثل الجمعية:السيد  

112  

 ثقافي قضاء النبطية -تلة الرادار -المصيلح
)الذاكرة الوطنية 
 ومقاومة اسرائيل(

بري الثقافيمجمع نبيه  1178 16/9/2118  
ستاذ بالل رفعت شرارهممثل الجمعية:اال  

113  
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 الرقم اسم الجمعية/المؤسسة رقم العلم والخبر تاريخه نوع النشاط العنوان 
 مواسم الخير للتنمية االجتماعية 1214 4/11/2118 اجتماعي قضاء بنت جبيل -ملك كامل ويزاني -منطقة وردة -شقرا

محمد محمود العلي ممثل الجمعية:السيد  
114  

ملك  -1969من البناء القائم على العقار  15القسم  -زبدين
 قضاء النبطية -محمد مرمر السيد صبحي

 اجتماعي
)نزع االلغام والسالمة 

 العامة(

 جمعية االمان الوطنية لنزع االلغام والقنابل العنقودية 1171 29/9/2118
سمير محمد علي حطيط ممثل الجمعية:السيد  

115  

ملك سعيد  -رميش –طريق عام عين ابل  -عين ابل
 قضاء بنت جبيل -الحصروني

 ناشطون يعملون الجل عين ابل 1294 13/11/2118 اجتماعي
بشير اسكندر دياب ممثل الجمعية:السيد  

116  

 جمعية بلقيس الخيرية 1356 21/11/2118 اجتماعي قضاء النبطية -ملك حسين مرجي -الشارع العام -زبدين
ة حكيمة محمد نجيب صادقممثل الجمعية:السيد  

117  

شيخ لاملك  -المثلث الغربي لبلدة عيتا الشعب -عيتا الشعب
 قضاء بنت جبيل -اسماعيل سرور

 سالمة الدارين 1311 14/11/2118 اجتماعي
شيخ اسماعيل لطفي سرورممثل الجمعية:ال  

118  

 -شيخ محمد جواد الفقيهالملك  -الشارع العام -حاريص
 قضاء بنت جبيل

 ثقافي
 )التراث الفكري(

 جمعية الفقيه العاملي الحياء التراث 1448 31/11/2118
ستاذ رضوان عصمت عمروية:االممثل الجمع  

119  

الطابق – ملك عبد الرحيم ذياب -الشارع العام -كفرشوبا
 قضاء حاصبيا -السفلي

 اجتماعي
 )عائلي(

سعد الدين -العلي -رابطة عائالت ذياب 1574 11/11/2118  
جهاد فيصل ذياب ممثل الجمعية:السيد  

120  

جمعية الصداقة والتعاضد  1433 29/11/2118 سياحي -اجتماعي قضاء بنت جبيل -ملك حسن سرحان -قالويه  
ستاذ جمال علي عليانممثل الجمعية:اال  

121  

مبنى دائرة االوقاف االسالمية في  -حي الجامع -شبعا
 قضاء حاصبيا -شبعا

 جمعية عبدو حسين حمد للتنمية االجتماعية 1487 1/11/2118 اجتماعي
حسين عبدو حمد ممثل الجمعية:السيد  

122  

قضاء  -ملك محمد عبد اللطيف قعدان -يادرمحلة الب -شبعا
 حاصبيا 

 جمعية حرمون لالنباء الثقافي واالجتماعي 1461 31/11/2118 اجتماعي
محمد عبد اللطيف قعدان ممثل الجمعية:السيد  

123  

 تنسيقي -اجتماعي مقر جمعية تجار النبطية  -النبطية
 

قتهاتجمع االندية والجمعيات في النبطية ومنط 1463 31/11/2118  
ستاذ محمد احمد فخر الدينممثل الجمعية:اال  

124  

قضاء بنت  -محمد حسين مكيملك  -الشارع العام -فرون
  جبيل

 الحنان واالنماء االجتماعي 1619 12/11/2118 اجتماعي
ة حنان حسين مكيممثل الجمعية:السيد  

125  

 اجتماعي قضاء بنت جبيل -ملك ذيب عطيه -الشارع العام -كفرا
 )عائلي(

 رابطة آل بشير وفروعها 1618 12/11/2118
حيدر حسين حجازي ممثل الجمعية:السيد  

126  

 انماء ميس الجبل 1781 1/12/2118 اجتماعي قضاء مرجعيون -مركز الهادي -ميس الجبل
عباس علي الغول ممثل الجمعية:السيد  

127  

  128 "الجمعية االهلية لرعاية المسنين والتنمية" "اجدادنا" 1761 27/11/2118 اجتماعي -كشافة رميش ملك  -حي الكروم -الشارع العام -رميش
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نادر الياس العلم ممثل الجمعية:السيد اية المسنين()رع قضاء بنت جبيل  

ملك لوسي  -955حي السراي العقار  -جديدة مرجعيون
 قضاء مرجعيون -الياس سويدان

 اجتماعي
)دعم المسنين 

 واالطفال(

الوطنية الجمعية االنسانية 1758 27/11/2118  
فؤاد شكيب حمرا ممثل الجمعية:السيد  

129  

الطابق  -ملك عفيف حيدر -شارع كفر جوز  -النبطية
 االرضي

 تعليمي
 )انشاء مدارس(

 المؤسسة الثقافية اللبنانية 1743 26/11/2118
Fondation Culturelle Libanaise 

حسين علي عبيد ممثل الجمعية:السيد  

130  

 جمعية الثقة لالعمال الخيرية االجتماعية 1828 4/12/2118 اجتماعي علي كمال ملك -طريق عام زبدين -النبطية
علي نمر قاسم كمال ممثل الجمعية:السيد  

131  

مبنى جمعية هيئة حماية البيئة  -حي الجزائر -النبطية
 والمحافظة على التراث

""تاج" شبكة تجمع اندية وجمعيات محافظة النبطية  1923 22/12/2118 بيئي
"والتنميةللبيئة   

دكتور ماجد حسن بعلبكيممثل الجمعية:ال  

132  

 -ملك محمود مقلد -الشارع العام -حي المستشفى -تبنين
 قضاء بنت جبيل

 جمعية تمكين المرأة والشباب في تبنين والجوار 2 2/1/2119 اجتماعي
حسن محمد خزعل ممثل الجمعية:السيد  

133  

 لجنة مهرجانات حاصبيا 1722 21/11/2118 فني حاصبيا ملك انور الخليل
حسن شميسغسان  ممثل الجمعية:السيد  

134  

 اجتماعي قضاء النبطية -ملك ازدهار وبهزاد جابر -ميفدون 
 )االهتمام بالمسنين(

جمعية رعاية المسنين وذوي الحاجات الخاصة في  1711 19/11/2118
 ميفدون

مروان علي هاشم ممثل الجمعية:السيد  

135  

 اجتماعي ملك فؤاد محمد حرب -يةشارع عين الحوران -النبطية
 )العناية بالطالب(

 نجاح 228 18/2/2119
صفا فؤاد صفا ممثل الجمعية:السيد  

136  

معهد مركز تقنيات  -بناية ونسة -حي البياض -النبطية
 المعلوماتية المتطورة

 الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث 293 3/3/2119 تربوي
National Association for Science and 

Research- NASR 
رضوان حسين شعيب ممثل الجمعية:السيد  

137  

قضاء  -ملك محمد موسى حرقوص -حي الساحة -حاروف
 النبطية

 فني -ثقافي
 

 جمعية موريكس الشرق في حوار الثقافات الفنية 316 5/3/2119
علي اسماعيل رمال ممثل الجمعية:السيد  

138  

 -ملك موسى حسن جميل -شارع ابو لبن -عيتا الشعب
 قضاء بنت جبيل

 اجتماعي
 

 رابطة االعمار والتنمية الخيرية 357 19/3/2119
موسى حسن جميل ممثل الجمعية:السيد  

139  

 اجتماعي قضاء حاصبيا -ملك يوسف متى -عريض اللوز -كوكبا
 

 الجمعية اللبنانية للتنمية والتواصل 413 25/3/2119
يوسف ميالد متى ممثل الجمعية:السيد  
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                               الجمهورية اللبنانية   
  وزارة الشؤون االجتماعية   

 

 

 

                

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

 الرقم اسم الجمعية/المؤسسة رقم العلم والخبر تاريخه نوع النشاط العنوان 
 تربوي قضاء بنت جبيل -267رقم العقار  -تبنين

 )فتح مدارس(
االجتماعية الخيرية -جمعية البراعم التربوية 453 2/4/2119  

حسن عبد الرحمن فواز ممثل الجمعية:السيد  
141  

قضاء  -ملك كمال علي عياد -شارع ابو زلط -عيترون
 بنت جبيل

 اجتماعي
 

 ريفنا 451 1/4/2119
كمال علي عياد ممثل الجمعية:السيد  

142  

 جمعية ايمن نصر هللا الثقافية االجتماعية 489 8/4/2119 ثقافي -اجتماعي قضاء مرجعيون -ملك نصر هللا -حوال
رفيق خليل نصر هللا ممثل الجمعية:السيد  

143  

مركز كامل  – 747طريق عام زبدين العقار رقم  -النبطية
  يوسف جابر الثقافي االجتماعي

 اجتماعي
 

عدين المدنيين في محافظة النبطيةرابطة المتقا 664 11/5/2119  
حسين موسى سالمى ممثل الجمعية:السيد  

144  

 الجمعية الخيرية في شبعا /اد 327 25/6/1968 تربوي -اجتماعي قضاء حاصبيا -شبعا
 ممثل الجمعية:السيد

  12/7/1981/اد تاريخ 116تعديل رقم 
  18/11/2118تاريخ  1677تعديل رقم 

 

145  

 جمعية االشعاع الفكري والثقافي الخيرية /اد167 3/5/2116  قضاء بنت جبيل -عيترون
  ممثل الجمعية:السيد

3/4/2119تاريخ  459تعديل رقم   

146  

 الجمعية اللبنانية للعلوم واالعمال 981 19/6/2119 تربوي الطابق الخامس -سنتر مروة -الساحة العامة -النبطية
Lebanese Association for Science 

&Business- LASB 
زياد عدنان علوية ممثل الجمعية:السيد  

147  

 اجتماعي ملك محمد ابراهيم الزغبي -شارع الوسطاني -شبعا
 

 جمعية اشراق النور الخيري 331 12/3/2118
جهاد محمد الزغبي ممثل الجمعية:السيد  
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