
مبادرات المبّرات 
في العام 2021-2020



مبادرات على امتداد الوطن

المعيشية آلالف األسر  العام 2020، متسببة بتردي األوضاع  لبنان منذ  تزاحمت األزمات في 

اللبنانية التي باتت مثقلة بمتطلبات أرهقت كواهلها وأربكت حياتها، وأصبحت هذه األسر 

أن  بالله سبحانه وتعالى  الرجاء  لكن  الحياة.  األدنى من مقّومات  الحد  تأمين  غير قادرة على 

ا﴾﴾ )الشرح: 7-6(. ا إِنَّ َمَع الُْعْسِ يُْسً افَإِنَّ َمَع الُْعْسِ يُْسً ا إِنَّ َمَع الُْعْسِ يُْسً يتغير الحال إلى ماهو أحسن وأفضل، ﴿..﴿..فَإِنَّ َمَع الُْعْسِ يُْسً

الشرائية  القيمة  رواتبهم  أفقدت  التي  القاسية  الظروف  هذه  يكابدون  أهلنا  كان  ولّما 

وأحالتهم عاجزين عن مواكبة الغالء الفاحش، وجعلت عددًا كبيرًا منهم دون عمل، كان ال بّد 

للمبّرات أن تتحرك كعادتها في األزمات، فوقفت إلى جانب أهلها وساندتهم، معّولة على 

الدور الكبير ألخوتنا الداعمين والكافلين والمتبرعين الذين لم يبخلوا يومًا في مؤازرتها ومّد 

يد العون لها.

 المبّرات وال تتعب، تواجه التحديات بصالبة الموقف وعمق اإليمان 
ّ

في دروب الخير ال تمل

جديدة  آفاقًا  وتفتح  قوة،  الضعف  من  وتخلق  فرص،  إلى  األزمات  وتحّول  الخيرين،  وتعاون 

للعطاء، وتقوم بمبادرات على امتداد الوطن،متسلحة بقيمة المعرفة والعلم ورحابة االنفتاح 

وإرادة التغيير، ليكون الحصاد وفيرًا، ويكون الخير في زمن الصعوبات عميمًا.

 مربّة اإلمام زين العابدين )ع(  
)البقاع - الهرمل 1989(

 مربّة النبي يوسف )ع(
)بريوت - الدوحة 2008(

 مربّة النبي إبراهيم )ع(
)الجنوب - الخيام 2005(

 مربّة اإلمام الرضا )ع( 
)الجنوب - النبطية 2007(

 مربّة اإلمام الخويئ 
)بريوت - الدوحة 1977(
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المؤسسات الرعائية:

في  الرعائية  المؤسسات  عملت  المتكاملة،  اإلنسانية  الرعاية  على  تأكيداً 
المبرّات على تقديم الدعم والمساندة لألبناء األيتام وعوائلهم من خالل:

تأمين التعليم النوعي لألبناء وتذليل مشكالت التعّلم عن بعد، إضافة إلى   -
الثانوية من أجل الدخول إلى الجامعات،  تقديم منح للذين أنهوا المرحلة 
التحصيل  عن  للتوقف  عرضة  كانوا  طــالب  أقساط  دفــع  في  والمساهمة 

الجامعي.
وتقديم  شــهــري،  بشكل  ــتــام  األي ــنــاء  األب عــوائــل  على  مــوادغــذائــيــة  تــوزيــع   -
مساعدات مالية للعائالت األشد فقراً، إضافة إلى تأمين قطع أثاث ودفايات 
بيوت  ترميم  فــي  والــمــســاعــدة  وتعقيم،  تنظيف  ــواد  ومـ وأحــذيــة  وألبسة 
في  العالج  نفقات  تغطية  إلــى  وصــواًل  العوائل،  لبعض  منازل  واستئجار 

المستشفيات، عند اإلصابة بفيروس كورونا.
رمضان  شهر  طيلة  األيتام  األبناء  لعوائل  والسحور  اإلفطار  وجبات  تأمين   -
نفقة  على  وخــارجــهــا  المؤسسات  داخــل  لهم  إفــطــارات  وإقــامــة  الــمــبــارك، 
الخيرين، فضاًل عن تأمين العيدية وكسوة العيد في عيدي الفطر واألضحى 

لجميع األيتام والفقراء في المؤسسات الرعائية. 

 مربّة الخري
)الجنوب - بنت جبيل 2011(

مربّة السيدة خديجة الكربى 
)بريوت -برئ حسن 1996(

 مربّة السيدة مريم )ع( 
)الجنوب - جويّا 1992(

 مربّة اإلمام عيل )ع(
)الجنوب - معروب 1990(

 مربّة الحوراء 
)البقاع - عيل النهري 2015(

10 مؤسسات رعائية تحتضن 4000 يتيم ويتيمة  •
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المؤسسات التعليمية: 

بادرت مدارس المبرّات األكاديمية والمهنية والتربية المختصة إلى المؤازرة ومّد 
يد العون إلى الطالب األكثر حاجة وعوائلهم، فعملت على:

األيام،  من  ممكن  عدد  أقصى  في  الحضوري  التعليم  ضمان  على  العمل   -
الفيديوهات  اآلف  وتحميل  بعد،  عــن  للتعليم  إلكترونية  منصة  وإطـــالق 

وعشرات آالف الفروض، والتفاعل النشط من خالل الملتقيات.
تأمين كفاالت تعليمية شملت: األقساط، والكتب والزي المدرسي والنقل   -
واشتراك   Tablet/Laptop وأجهزة  هواتف  من  اللوجستية  والمستلزمات 
المنح  عشرات  تقديم  إلى  إضافة  مجانية،  تعليمية  دعم  وحصص  انترنت 

لضمان عدم تسرّب الطالب في مرحلة التعليم العالي. 
الخاصة،  االحتياجات  ذوي  للطالب  الطبية  والمعاينات  العالجات  تأمين   -
وتوفير مساعدات مالية الجراء عمليات جراحية )زراعة قرنية، تركيب عدسات 
وبطاريات(. وتأمين سماعات لألبناء الصّم ومعينات بصرية لضعاف البصر، 

وأدوية أمراض مزمنة للطالب المحتاجين إليها. 

 ثانوية االٕمام الحسن)ع(
)بريوت - الرويس 1992(

 ثانوية االٕمام جعفر الصادق)ع(
)الجنوب - جويّا 1992(

 ثانوية االٕمام عيل)ع( 
)الجنوب - معروب 1991(

 ثانوية االٕمام الباقر)ع(
)البقاع - الهرمل 1988(

ثانوية االٕمام الجواد )ع(
)البقاع - عيل النهري 1990( 

 ثانوية البشائر
)البقاع - دورس2000(

 ثانوية الرحمة
)الجنوب - النبطية 2001(

ثانوية الكوثر
)بريوت - طريق املطار 1996(

USAL جامعة العلوم واالٓداب اللبنانية 
)بريوت -طريق املطار 2013(
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15مدرسة أكاديمية و5 معاهد مهنية وفنية، يصل   •
عدد تالمذتها إلى 22600 بينهم ما يقرب من 670 

تلميذًا مدمجًا من ذوي االحتياجات الخاصة. 
مؤسسة  لإلعاقة السمعية والبصرية واضطرابات   •

اللغة والتواصل تحتضن 700 تلميذ. 
3 مراكز للتشخيص التربوي.  •

جامعة العلوم واآلداب اللبنانية.  •
مركز رساج للتشخيص الرتبوي 
)بريوت - طريق املطار ٢٠١٣(

مؤسسة الهادي لإلعاقة السمعية 
 والبرصية واضطرابات اللغة والتواصل 

)بريوت - طريق املطار 1988(

 ثانوية اإلمام املجتبى)ع(
)بريوت - حي السلم 1991(

 ثانوية عيىس بن مريم)ع(
)الجنوب - الخيام 2002(

 مدرسة االرٕشاق
)الجنوب - بنت جبيل 2002(

 مدرسة االٕمام الحسني)ع(
)البقاع الغريب - سحمر 1999(

 معهد عيل االٔكرب املهني والتقني
)بريوت - خلدة 1992(

 مدرسة االٔبرار
)بريوت - خلدة 1981(

 مدرسة االٕمام الكاظم)ع(
)البقاع - عيل النهري 1999(

معهد املربّات للعلوم الصحية
)بريوت - حارة حريك 1994(

 دار الصادق للرتبية والتعليم
)بريوت - برئ حسن 1996(

 مدرسة رسول املحبة
)جبل لبنان - جبيل 2008(

 معهد السيدة سكينة الفني للفتيات
)بريوت - برئ حسن 2003(
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مبادرات عامة:  

واالقتصادية،  االجتماعية  األزمــة  رحم  من  ولــدت  التي  الخيرية  البرامج  إطــار  في 
قامت المبرّات بما يلي:

- دعم رواتب العاملين في مؤسسات المبرّات بعد تردي قيمة الرواتب 
توزيع آالف الحصص التموينية وكميات كبيرة من المازوت على العائالت   -

المتعففة.
وســيــارة  حافلة  ســائــق   6000 لنحو  بنزين  قسائم  األيــتــام  محطات  تأمين   -

عمومية، وتعبئة 30 ألف قارورة غاز للعوائل المحتاجة. 
مراكز  عبر  المناطق  في  المحتاجة  للعوائل  المجانية  الصحية  الفحوصات  تقديم   -
المبرات الصحية، وتأمين المعاينات للمرضى في مختلف االختصاصات ببدل رمزي.
األمــراض  وأدويــة  بيوتهم،  في  السّن  لكبار  مجانية  صحية  خدمات  تقديم   -

المزمنة والمستلزمات الطبية التي يحتاجون إليها بشكل شهري. 
تــنــفــيــذ كــشــافــة الـــمـــبـــرات أنــشــطــة دعــــم نــفــســي ومــجــتــمــعــي لــألطــفــال   -

والمراهقين والمسّنين في البلدات اللبنانية المختلفة.

 مستشفى بهمن
)بريوت - حارة حريك 1999(

 مركز املصطفى الصحي االجتامعي
)الجنوب - قربيخا 2015 (

 مركز العباس الصحي االجتامعي
)الجنوب - ياطر 2003(

دار االٔمان لرعاية املسّنني - مركز 
السيدة الزهراء الصحي االجتامعي 

)الجنوب - العباسية 2007(

دار األمان لرعاية املسّنني - مركز 
السيدة زينب الصحي االجتامعي 

) الجنوب - جويّا 2016(

 مركز االٕمام الحسني)ع( الطبي
)البقاع - جالال 2004(

للمسنّين  ودور  صحية  مراكز   •
ومستشفى جامعي.

متنوعة  استثمارية  مشاريع   •
لدعم العمل الخيري.

رياضية  ونــوادي  ثقافية  مراكز   •
وتطوعية  كشفية  وجمعيات 
عامة  ومكتبات  دينية  ومعاهد 

ودور عبادة. 
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حجم اإلنفاق بالليرة اللبنانية للعام 2021/2020:

60,230,000,000 األيتام والحاالت اإلجتماعية الصعبة

 ذوو اإلحتياجات الخاصة: صم،  
5,600,000,000مكفوفون، توحد، إعاقة لغوية وتواصل

5,250,000,000كبار السّن

10,727,000,000الطالب: متخرّجون/ دعم طالب/ مساعدات اجتماعية

12,000,000,000دعم مدارس المناطق والمعاهد والتالمذة ذوي الصعوبات

المجموع:  ثالثة وتسعون مليارًا وثمانماية وسبعة 
ماليين ليرة لبنانية

93,807,000,000

أقسامها  وتحديث  المؤسسات  بناء  ونفقات  الصحية  المساعدات  عن  عدا  هذا   *
واستحداث مرافق جديدة فيها.

شكر وتقدير

أغنوا  الذين  كل  إلى  والتقدير  بالشكر  الخيرية  المبرّات  جمعية  تتوجه 
في  البرّ  صــروح  تشييد  في  ساهموا  ممن  التنموية،  الخيرية  مسيرتها 
والخاصة،  الرسمية  والمؤسسات  األيتام  كافلي  ومــن  والــخــارج.  لبنان 
المحلية،  والهيئات  الــدولــيــة  والمنظمات  الدبلوماسية  والبعثات 
الكريمة  وأيديهم  بالبذل  الطيبة  أنفسهم  جادت  الذين  وكل 
بالعطاء، مؤكدين بأن تبقى المبرّات مؤسسة إنسانية 
تعمل باستقاللية، لخير الناس كل الناس، طلبًا 
لالستقرار  ودعــمــًا  تعالى  اهلل  لــرضــوان 

االجتماعي في الوطن.
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مبادرات المبّرات 
في العام 2021-2020

حريك  حارة  للتكفل:  املركزية  اإلدارة   .1

الحسنني)ع(  اإلمامني  مسجد  مقابل 

بناية الزهور ط1:هاتف: 01/551000 - 

70/155199

مقابل  السكة  عــني  الــرباجــنــة:  ــرج  ب  .2

 : ــف  ــات ه ط1  ــار  عـ ــرات  ــوه ــج م

71/933770 - 01/465666

الخليل  الكريم  عبد  شــارع  الشياح:   .3

هاتف:  الحسن  القرض  مكتب  مقابل 

 70/725111 - 01/557351

مار الياس: مقابل محالت class هاتف   .4

71/181155 - 01/307001 :

الدرك  سيار  قرب  العام  الشارع  فردان:   .5

مقابل بنك بيبلوس، هاتف: 01/800655

الرشقي  األوتــوســراد  صيدا/الزهراين:   .6

زيــدان  بناية  ــداعــوق   ال عــزت  قــرب 

وحريري ط أريض، هاتف: 07/736822 

76/969997 -

صور: الكورنيش البحري مفرق االنجيلية   .7

أريض  ط  صرباوي  بناية  اإلسراحة  طلعة 

هاتف: 07/349091 - 70/113511

بنت جبيل: السوق التجاري مقابل بنك   .8

عودة  ط أريض هاتف: 27/450850 -  

71/715155

العامة  جانب رضيح  الساحة  النبطية:   .9

هاتف:  الصباح   كامل  حسن  العامل 

71/181187 - 07/762575

العامة   الساحة  الخيام   مرجعيون:   .10

هاتف:  أريض،  ط  الخيام   سنر  مقابل 

03/890477 - 07/840660

العام  الطريق  سحمر  الغريب:  البقاع   .11

هاتف: 28/635051 - 70/039639

مقام  جانب  بعلبك  مدينة  البقاع:   .12

السيدة خولة)ع( هاتف: 08/372406 - 

03/379961

مقابل  جبيل  مدينة  والشامل:  جبيل   .13

مسجد  جانب  املحبة   رسول  مدرسة 

 -  09/541299 هاتف:  عيل)ع(  اإلمام 

70/655523

اإلدارة العامة: مركز الرشق األوسط، الغبريي، هاتف: 01/822221-03/210316	 

مؤسسات الجمعية يف بريوت واملناطق.	 

مكاتب التكفل والعالقات:	 


