الئحة بأسماء الجمعيات والمؤسسات التي تقدمت بطلب االستفادة من الدعم
 وقف الرحمة الخيري -بلدية مزبود

بلدية درب السيم
جمعية البشرى
جمعية خير KHAYR
جمعية المستقبل المنتظر الخيرية الثقافية
جمعية هيئة اإلنماء الصحي واالجتماعي
جمعية بيوت طوعة الثقافية الخيرية
جمعية المودّة واإلخاء
جمعية تاليا الخيرية
جمعية المركز اإلسالمي للبحوث والتوجيه
جمعية صور اإلنسان للرعاية الصحية واالجتماعية الخيرية
الجمعية النسائية للرعاية االجتماعية
جمعية المختار االجتماعية
جمعية بصمة خير
مؤسسة الفرح االجتماعية
نادي الندوة الرياضي
جمعية "نعمل للمحبة"
جمعية الجبل العاملي للتواصل اإلنساني
شركة مطر التجارية
جمعية رابطة آل الخطيب في لبنان
جمعية "بيتي بيتك"
جمعية ثمار للتنمية االقتصادية
جمعية أجيال الغد
جمعية بنك الطعام اللبناني
الجمعية الخيرية إلنعاش القرى الخمس بنهران الكورة
جمعية رابطة اإلنسان في لبنان
بلدية الوردانية
جمعية الحنان واإلنماء االجتماعي
جمعية اإلسعاف والخدمات األهلية
جمعية اإلمام المهدي الخيرية
الرابطة الثقافية في ميس الجبل
جمعية أحلى فوضى
جمعية ثمار
جمعية هونين الخيرية

-

جمعية اإلرشاد واإلصالح
بلدية بليدا
جمعية شمران
جمعية كيفون
جمعية إقليم الخروب
المبرات الخيرية
جمعية
ّ
جمعية سبع سنابل للعمل الخيري والثقافي
جمعية حصاد االجتماعية
نادي الفجر الثقافي
جمعية هيئة اإلنماء الصحي واالجتماعي
المبرات الخيرية
مبرة السيدة خديجة الكبرى (ع) التابعة لجمعية
ّ
ّ
جمعية مرسال المحبة لحبيب جبر
جمعية لبنان للخير واإلنماء
األخوة لإلنماء والتربية
جمعية
ّ
جمعية النادي الثقافي االجتماعي – كفرصير
جمعية دار اإلغاثة والتنمية
جمعية روح العمل االجتماعية
األب أيوب شهوان – رئيس دير القديسة تقال في وادي شحرور
جمعية كاريتاس لبنان
جمعية ركاز للتنمية والتعليم
بلدية الجية
أبرشية طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك
جمعية الوعي والمواساة الخيرية
جمعية المرأة في السفيرة
بلدية داريا – الشوف
رعية سيدة المعونات
جمعية األهداف اإلسالمية
جمعية آل شمص
رابطة عكا الخيرية
جمعية دار الحديث
مدرسة راهبات المحبة
جماعة عباد الرحمن
رابطة آل نجم
جمعية مشروع للثقافة والتنمية
لجنة وقف رعية مار أنطونيوس الكبير

-

جمعية Life Live
بلدية أرزون
بلدية العديسة
بلدية الغبيري
جمعية the Masumer
جمعية سانت برناديت
مطرانية بيروت
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم
جمعية األصيل
بلدية كفركال
الجمعية الرعوية الوطنية
جمعية وقت وبيت
بلدية زبدين
بلدية ميفدون
جمعية اإلنماء الخيري – السكسكية
المديرية العامة لألوقاف االسالمية
وقف كتائب الشويفات
جمعية الحر العاملي الخيرية
كنيسة سيدة الخالص
جمعية نوافذ لبنان
جمعية ضيعتي بيئتي
جمعية أجيال الغد
جمعية كيفون
بلدية رب ثالثين
جمعية إقليم الخروب
بلدية دير سريان
جمعية العطاء
جمعية العطاء للعمل اإلسالمي الخيري
*مالحظة :إن الجمعيات الواردة أعاله تقدت لدى وزارة اإلقتصاد والتجارة لغاية -04-09
 2021للحصول على طلب اإلستفادة من الدعم وهذا ال يعني أنه تمت الموافقة أو أنها نالت
الدعم بأكملها.

