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فعالية  الخيرية  المبّرات  جمعية  أثبتت 
والشدائد،  التحديات  مواجهة  في  حضورها 
وأربعين  ثالثة  منذ  ونشأتها  تأسيسها  تحدي  من 
إلى   ،1975 عام  المفروضة  األهلية  الحرب  أبان  عامًا، 
القرن  من  التسعينيات  اإلسرائيلية في  االعتداءات  أزمات 
ثماني  تهدمت  حيث   2006 تموز  حرب  إلى  الماضي، 
لتبدأ  وإباء  قوة  بكل  المبرات  بعدها  ونهضت  مؤسسات 
غياب  إلى  االنهزام،  على  عصية  الرعائي  الدراسي  عامها 
مؤسسها العاّلمة المرجع فضل الله عام 2010، إلى الوباء 
االقتصادية  واألزمة  غير مسبوقة،  كأزمة صحية  المستجد 
والمعيشية، إلى انفجار المرفأ الذي خّلف ضحايا ومآٍس ال 

يمكن تجاوز أحداثها.

وضبابية،  وحرجة  خطرة  اليوم  نعيشها  التي  المرحلة  إن 
وحينما تشتد األزمات تقف المبرات أمام التحديات الجديدة 
وصبرهم  وجهودهم  أسرتها  أفراد  بإيمان  التجربة  لتخوض 
ومساندة أهل الخير والجود واإلحسان.. ومع توالي األزمات 
تزداد مناعة المؤسسات، هذه المناعة التي تتأسس عمليًا 
باإلرادة والعزيمة واإلصرار على العمل.. وبالتفكير اإليجابي 
والتقييم  والتدريب  والتعلم  السابقة  التجارب  مراكمة  عبر 
الذي  بالله  وصلتها  بارتباطها  اإليمانية  والروح  المستمر 

تستمد منه الصبر الجميل .. وإن الله مع الصابرين .. 

المدير العام 
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َه ِبِه َعِليٌم{ }َوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر َفِإنَّ اللَّ
البقرة 215 فعالية 

الحضور
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مسيرة العطاء: 
ترتقي  الخيرّية  المبّرات  زالت جمعّية  منذ ثالثة وأربعين عامًا وما 
بالعطاء  حافلة  مسيرة  في  وأنشطتها،  ومشاريعها  برامجها  في 

واإلنجاز. 

ورغم المآسي والمشاكل االقتصادية والصحية التي حّلت بلبنان 
في السنوات األخيرة، لم تتواَن المبّرات عن االستمرار في مسيرتها 
والخير  وفيرًا  الحصاد  فكان  والعطاء،  بالمحبة  المكللة  اإلنسانية 

عميمًا. 

}َوَما ُتنِفُقوا ِمْن َخْيٍر ُيَوفَّ ِإَلْيُكْم ...{
البقرة 272



المؤسسات الرعائية: 
منذ بداية األزمة الوبائية وتأكيدًا على الرعاية اإلنسانية المتكاملة، 
عملت المؤسسات الرعائية في المبّرات على تقديم الرعاية لألبناء 

من األيتام والحاالت االجتماعية الصعبة من خالل:

 المتابعة التعليمية لألبناء عبر المنصة التعليمية لتذليل مشكالت 
التعّلم عن بعد. 

تتوفر  ال  الذين  لألبناء   )CD( بالدروس  مدمجة  أقراص  إيصال   
لديهم خدمة اإلنترنت. 

 توفير العديد من األجهزة االلكترونية والهواتف الخليوية وأجهزة 
Tablet وأجهزة DVD لتسهيل تعّلم األبناء. 

ُهْم َخْيٌر ۖ{ }َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمٰى ۖ ُقْل ِإْصَلٌح لَّ
البقرة 220



 القيام بزيارات لألبناء في مختلف المناطق من أجل المتابعة 
الحياتية واالجتماعية والصحية والنفسية .

المبّرات  برعاية  المشمولين  والفقراء  األيتام  أسر  مساندة   
وتزويدهم بمساعدات مالية وغذائية ومساعدات تدفئة. 

 تأمين وجبات إفطار لألبناء األيتام في شهر رمضان المبارك. 

 توزيع كسوة العيد والعيدية على 3900 يتيم ومحتاج.

الحياة  نحو  »زادي  الرعائي  التربوي  البرنامج  فقرات  تقديم    
أو  ومسرحيات  وإرشادات  ومسابقات  كأنشطة  الطيبة«، 

قصص وبرامج علمية متنوعة.
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ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت{ ِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَّ ُه الَّ }َيْرَفِع اللَّ
المجادلة 11

المؤسسات التعليمية: 
التكيف  على  والمهنية  األكاديمية  المبّرات  مدارس  عملت 
التعليمي والتربوي مع األزمة الوبائية، وتحويل األزمة إلى فرصة 

من خالل: 

%90 من تالمذة  التعلم ألكثر من  العمل على ضمان استمرار   
 985 بينهم  من  تلميذ  ألف   20 عددهم  تخطى  الذين  المبّرات 
تلميذًا من  التعلمية، و602  الصعوبات  ذوي  تلميذًا مدمجًا من 
المكفوفين والصم وذوي االضطرابات اللغوية والتوحد والتأخر 

العقلي. 

 إطالق منصة تعليمية قابلة لكل الوسائط االلكترونية من هاتف 
.laptop و tabletو

 إعداد المواد التعليمية التفاعلية، والمواد الداعمة وإجراء التقييم 
للمكتسبات عن ُبعد.

الفروض  آالف  وعشرات  التعليمية  الفيديوات  آالف  تحميل   
والتفاعل النشط من خالل الملتقيات. 



لألهل  التكنولوجي  العون  المعلومات«  نظم  »لجنة  تقديم   
والتالمذة.

 اعتماد برامج تنمية المهارات الفكرية واالجتماعية وبناء تقدير الذات 
وصواًل إلى مهارات التعلم العميق والتعلم العاطفي االجتماعي.

 التعاون مع مركز سراج للتشخيص التربوي التابع للمبّرات لتأمين 
الصعوبات  وذوي  الخاصة  االحتياجات  لذوي  العالجية  الخدمات 

التعلمية بشكل مباشر.
على  الهادي  مؤسسة  في  والصم  المكفوفين  الطالب  تدريب   

كيفية استخدام المنصة وقراءة مضامين المواد. 
لذوي  عالجية  وتقنيات  بأنشطة  خاصة  لألهل  فيديوهات  إرسال   
الحسي  ومهارات  الحسية  المهارات  تطال  الخاصة  االحتياجات 

حركي والمهارات الفكرية ومهارات االستقاللية وغيرها.
 إطالق خدمة الدعم النفسي االجتماعي لتالمذة مدارس المبّرات. 
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من عال يتيمًا حتى يستغني أوجب الله عز وجل له 
بذلك الجنة

الرسول األكرم)ص(

رعاية المتخرجين: 
الجامعيين  األبناء  من  المتخرجين  رعاية  في  المبّرات  استمرت 
المؤسسات  خالل  من  المبّرات  في  الثانوية  المرحلة  أنهوا  الذين 
الرعائية وجمعية متخرجي المبّرات، وجامعة USAL, وقد تمثلت بما 

يلي:

 المساعدة في عملية التسجيل في الجامعات والمساهمة في 
دفع األقساط الجامعية.

 االستمرار في عقد اللقاءات التوجيهية المهنية عن بعد. 

اللبنانية،  واآلداب  العلوم  جامعة  في  »طموح«  برنامج  إطالق   
وهو برنامج منح أكاديمية للطالب غير المقتدرين، ُخصصت من 
خالله ستون منحة أكاديمية في كليات الجامعة كافة؛ تصل إلى 

حدود 100% .  
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}َوِإَذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشِفيِن{
الشعراء 80

المبادرات الصحية:
العديد من  للمبّرات  كان  الناس  جانب  إلى  للوقوف  سعيًا منها 

المبادرات على المستوى الصحي، أبرزها: 

 افتتاح قسم خاص لعالج مرضى كورونا في مستشفى بهمن 
الجامعي، يتسع ل50 سريرًا، من بينها 12 سريرًا مجهزًا الستقبال 

مرضى كورونا الذين يحتاجون للعناية الفائقة. 

مبادرة صحية  المسنين«  لرعاية  األمان  »دار  إطالق مستشفى   
خدمات  تقديم  بهدف  بأمان«  »صحتك  عنوان  حملت  إجتماعية 
شملت  بيوتهم،  في  السن  لكبار  متنوعة  ومساعدات  صحية 

العديد من البلدات في الجنوب والبقاع. 

 تقديم المساعدات الصحية عبر المراكز الصحية في المناطق.
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حملة قلبي ع قلبك 
أطلقتها المبّرات على إثر االنفجار المأساوي في مرفأ بيروت )4 

آب 2020( ، وقد اشتملت على: 

 تجهيز مستوصف ميداني في مستشفى بهمن الستقبال 400 
جريح، وإطالق حملة تبرع بالدم للجرحى.

 مساعدة المتضررين ومن دون تمييز على رفع ما خّلفه االنفجار 
من دمار بالتعاون بين كّشافة المبّرات وجمعية متخرجي المبّرات. 

في  شاملة  كفالة  االنفجار  شهداء  أبناء  من  طفاّل   15 تكفّل   
مؤسسات المبّرات.

مختلف  في  العائالت  على  التموينية  الحصص  اآلف  توزيع   
المناطق المتضررة. 

ُهم ُيرحمون َحماِء، ألنَّ هنيًئا للرُّ
السيد المسيح )ع(
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 تقديم الدعم النفسي للمتضررين من خالل افتتاح مركز في 
منطقة الكرنتينا.

 إقامة معارض متنقلة )ألبسة وخالفها( استفاد منها ما يزيد 
عن 2000 عائلة.
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خدمة الناس قّمة العبادة
المرجع فضل الله )رض(

من الناس وإلى الناس: 
في إطار البرامج الخيرية التي ولدت من رحم األزمة االجتماعية 

واالقتصادية والوبائية، قامت المبّرات بما يلي:

 تقديم آالف المساعدات العينية والتموينية لألهالي في مختلف 
المناطق اللبنانية دون أي تمييز طائفي أو مناطقي. 

الفانات  أصحاب  لدعم  مبادرة  للمحروقات  األيتام  شركة  إطالق   
والسيارات العمومية األكثر حاجة من خالل تأمين قسائم بنزين 
ومازوت لنحو 6000 سائق وتعبئة 30,000 قارورة غاز للمحتاجين 

من خالل تبرعات أهل الخير في لبنان والخارج. 

الساحة  قرية  البلدية« من خالل  المونة  إطالق مشروع »سوق   
فترة  في  العاملين  لتشغيل  الرعائية،  والمؤسسات  التراثية 
اإلقفال نتيجة أزمة كورونا، فضاًل عن تصريف محاصيل المناطق 

الريفية، وتشجيع رّبات البيوت في القرى على اإلنتاج. 

 استثمار المخيمات الكشفية في الزراعة للمساهمة في تمويل 
حمالت المساعدات. 
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ا َوَعَلِنَيًة َفَلُهْم  َهاِر ِسرًّ ْيِل َوالنَّ ِذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَلُهم ِباللَّ }الَّ

َأْجُرُهْم ِعنَد ربهم ...{
البقرة 274

إيرادات الجمعية
تتكون روافد الجمعية من: 

والمنظمات  التربية  ووزارة  االجتماعية  الشؤون  وزارة  مساهمات   
االجتماعية في لبنان والخارج.

 كفاالت نفقات األيتام والمعّوقين والمسنين مساهمة من الكافلين 
الكرام في اإلكرام والرعاية.

 الحقوق الشرعية )الخمس والزكاة( والصدقات. 
 الهبات المالية والعينية من أهل الخير واإلحسان في لبنان والخارج.
 إيرادات المؤسسات اإلنتاجية التي تسّد جزءًا من نفقات المبّرات. 

 مساهمات اإلعضاء واشتراكاتهم.

2019 / 20

األيتام والحاالت 
االجتماعية الصعبة دعم مدارس المناطق 

والمعاهد والتالمذة 
ذوي الصعوبات

طالب متخّرجون
دعم طالب

مساعدات اجتماعية

ذوو الحاجات الخاصة: 
صم،مكفوفون، توحد، 

اعاقة لغوية وتواصل

 كبار السّن

$18,364,300

$1,949,663

$4,309,339

$3,944,319

$1,609,992

المجموع $30,177,613
هذا عدا عن المساعدات الصحية ونفقات بناء المؤسسات وتحديث أقسامها 

واستحداث مرافق جديدة فيها.
األرقام الواردة هي حسب سعر الصرف الرسمي للدوالر في عام 2020-2019

حجم اإلنفاق:
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المبّرات باألرقام 
 10 مؤسسات رعائية تحتضن 3900 يتيم ويتيمة.

عدد  يصل  وفنية،  مهنية  معاهد   5 و  أكاديمية  مدرسة   15  
من  مدمجًا  تلميذًا   985 بينهم   تلميذا   20377 الى  تالمذتها 

ذوي الصعوبات التعلمية. 
اللغة  واضطرابات  والبصرية  السمعية  لإلعاقة  مؤسسات   3  

والتواصل تحتضن 602 تلميذا من ذوي االحتياجات الخاصة
  3 مراكز للتشخيص التربوي.

 5 مراكز صحية اجتماعية ودور لرعاية المسنين. 
 مراكز ثقافية ورسالية ومكتبات عامة، ومعاهد دينية ودور عبادة. 

 مشاريع استثمارية متنوعة لدعم العمل الخيري.
 مستشفى بهمن الجامعي. 

 جامعة العلوم واآلداب اللبنانية. 
كشافة  جمعية  المبّرات،  متخرجي  جمعية  مساندة:  جمعيات   
المبّرات، اتحاد مجالس أصدقاء المبّرات، الهيئة النسائية، نادي 

المبّرة الرياضي، أكاديمية المبّرات الرياضية. 

َمآ َكاَن ِلّلِه َيْنُمُو



تتوجه جمعية المبّرات الخيرية بالشكر والتقدير إلى كل الذين أغنوا 
البّر  صروح  تشييد  في  ساهموا  ممن  التنموية،  الخيرية  مسيرتها 
في لبنان والخارج، من كافلي نفقات األيتام، المؤسسات الرسمية 
والهيئات  الدولية  والمنظمات  الدبلوماسية  البعثات  والخاصة، 
المحلية، وكل الذين جادت أنفسهم الطيبة بالبذل وأيديهم الكريمة 

بالعطاء..

مؤكدين بأن تبقى المبّرات مؤسسة إنسانية تعمل، باستقاللية، 
لخير الناس، كل الناس، طلبًا لرضا الله ودعمًا لالستقرار االجتماعي 

في كل أنحاء الوطن.

إن سعي الساعين لدعم المبّرات هو جزء 
أساس من حفظ الوطن وحماية إنسانه

 العّالمة المرجع السيد محمد حسين فضل الله )رض(



مكاتب مديرية العالقات والتكفل في المناطق:
1. اإلدارة المركزية: حارة حريك مقابل مسجد اإلمامين الحسنين)ع( بناية الزهور ط1  -  

هاتف:   551000 -01     155199 - 70 
مكتب برج البراجنة: عين السكة مقابل مجوهرات عمار ط1   .2

هاتف : 01/465666 – 71/933770  
مكتب الشياح: شارع عبد الكريم الخليل مقابل مكتب القرض الحسن   .3

هاتف: 01/557351 – 70/725111   
مكتب مارالياس: مقابل محالت class هاتف : 01/307001 – 71/181155  .4

مكتب الحمرا:  الشارع الرئيسي  Hamra Square Center  ط أرضي،   .5
هاتف: 01/747717 – 71/256349  

مكتب فردان: الشارع العام قرب سيار الدرك مقابل بنك بيبلوس ،   .6
هاتف: 01800655  

زيدان  بناية  الداعوق   الشرقي قرب عزت  الزهراني:األوتوستراد   / مكتب صيدا   .7
وحريري ط أرضي، هاتف: 07/736822 – 76/969997

مكتب صور: الكورنيش البحري مفرق االنجيلية طلعة اإلستراحة بناية صبراوي   .8
       ط أرضي هاتف: 07/349091 – 70/113511

مكتب بنت جبيل: السوق التجاري مقابل بنك عودة  ط أرضي   .9
هاتف: 07/450850 -  71/715155  

مكتب النبطية: الساحة العامة  جانب ضريح العالم حسن كامل الصباح    .10
هاتف: 07/762575 – 71/181187  

مكتب مرجعيون:  الخيام  الساحة العامة  مقابل سنتر الخيام  ط أرضي،   .11
هاتف: 07/840660 – 03/890477  

مكتب البقاع الغربي: سحمر الطريق العام  جانب محطة األيتام    .12
هاتف: 08/051635 – 70/039639  

مكتب البقاع: مدينة بعلبك جانب مقام السيدة خولة )ع(   .13
هاتف: 08/372406 – 03/379961  

14. مكتب جبيل والشمال: مدينة جبيل مقابل مدرسة رسول المحبة  جانب مسجد 
اإلمام علي)ع( هاتف: 09/541299 – 03/370993

AL-MABARRAT ASSOCIATION

Al-Mabarrat Associationmabarrat@mabarrat.org.lb

اإلدارة العامة: 
مركز الشرق األوسط، الغبيري، هاتف: 01-822221 / 03-210316


