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 مقدمة -
ه 1296وافق م الم1879عام ال في "جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية في صيدا"تم تأسيس 

بفضل من هللا )وهي جمعية مستقلة بالكامل عن جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية في بيروت( 
انطالقا من إدراك أهمية العلم والمعرفة في بناء  المخلصين الخيرين وتضافر جهود تعالى

 خيرية.  إسالميةلتكون جمعية تربوية ثقافية المجتمع الصيداوي، 
االهداف المتوخاة  في صيدا لجمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية سون الصيداويون المؤس حدد

 المستمدة من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيفهداف ألفي طليعة هذه اوكان  ،انشائهامن 
عماًل بوصية النبي محمد صلى صيدا  المسلمين فيتأمين التعليم ألبناء العمل على  المعتدل،

بقي الصيداويون الذين و .  ومسلمة كل مسلمعلى  علم فريضةالتؤكد بأن  وسلم التيهللا عليه 
بالغايات التربوية من وملتزمين  الساميةتعاقبوا على إدارة هذه الجمعية أوفياء لهذه األهداف 

ليكون مؤمنًا بالتعاليم االسالمية والمبادئ االنسانية ومتحليًا بأخالق القرآن  النشءعداد إ حيث 
العلمي في للمعرفة وللبحث  اعلى المجتمع العالمي، منتج اومنفتح ،لعربيةابلغِته  اً وفخور ، الكريم

في ظل نظام  في تطوير وتنمية مجتمعه المدى الحياة، ومساهم اكافة المجاالت، متعلم
 .واالعتدال اجتماعي قائم على الديمقراطية والعدل والحرية واالستقامة

 

 اتاريخ جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية في صيد -

ن ألمدارس خاصة بهم  بضرورة تأسيسفي نهاية القرن التاسع عشر، شعر المسلمون في صيدا 
إزاء هذا و في المدينة. هلية أ جنبية و أ مدارس بإنشاءقامت اإلرساليات األجنبية والطوائف المسيحية 

صد جمعية المقا"مجموعة من أبناء صيدا المتنورين  تسأس واالجتماعي المستجدالواقع التربوي 
بناء أتلبية ضرورات وحاجات  جلأمن  1879نيسان  18 صيدا" بتاريخ في اإلسالميةالخيرية 

واعتبر المجتمعون ، واإلنسانية االجتماعيةوالخدمات  التعليم والتربيةمجاالت  المسلمين فيصيدا 
 :هاوجاء فيللجمعية أنفسهم هيئة تأسيسية وأصدروا وثيقة تأسيس 

 ساحانه وتعالىو واالستمداد من ضير روحانية صاحا الرسالة العظمى عليه "انه بعد االتكال على هللا
الصالة والسالمو فقد تعاهد واتفق كّل من الموقعين ضيهو على أن يكون كل منهم عضدًا واحدًا متناصرين 

 قدام بما في الوسع واإلمكانو وهللا المستعان.إلمنافع الوطن العموميو والذب عن مضاربه بكل 
م.1879نيسان  18ه الموافق 1296ربيع الثاني 26وثيقة المعاهدة بيننا في حررت   

يعبد اللطيف لطف حسن الجوهري  محمد النعماني محمد فريد خورشيد  
 علي البزري  محمد محي الدين حشيشو محمود منح الصلح الحاج محمود المجذوب

لصلحمحمد منيا ا محمد كامل المغربي محمد صالح لطفي اسماعيل النقيا  
 عبد الهادي زنتوت حسين الجوهري  عبد السالم زنتوت محي الدين الجوهري 

 عبد هللا لطفي ناصيف األسعد عمر نحولي عثمان البزري 
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قانونها األساسي  التربوية فيأهدافها وتوجهاتها  "وقد حددت "جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية في صيدا
األهداف نذكر على سبيل المثال انشاء  ومن هذه. 1911انون الثاني الصادر في ك" برنامج“المسمى األول 
 .معتدلة وتربيتهم تربية إسالمية الصيداوية يم الناشئةتعلمن اجل  س االبتدائية في مدينة صيداالمدار 

 

المير في صيدا القديمة سنة  للذكور في محلة ضهر المدرسة الخيريةانشاء الجمعية عمال أ كانت باكورة و 
حياء أحدى عشرة مدرسة في مختلف إ الجمعية نشأتأ ،1903الى  1880وفي الفترة الممتدة من  .1879
 ألف تلميذ وتلميذةحينها . وقد بلغ عدد تالمذة مدارس الجمعية الصيداويينتعليم المسلمين بهدف صيدا مدينة 

  .صيدا مدينة ةذتالمعدد نحو نصف  الذين شكلوا
 

إنشاء عبر آنذاك  في صيدا اإلسالميةالخيرية مؤسسي جمعية المقاصد ل االستشرافية وتجسدت الرؤية 
هذه ساسي إلنشاء األ وكان الهدف. 1903ير سنة " في محلة ضهر المالمدرسة المهنية الصناعية للذكور"

ن أونذكر على سبيل المثال  ؛بطريقة علميةألبنائها  تعليم المهنو  في في صيدار  تحسين الواقع الحِ  المدرسة
 . بهذه المهنةاألصول الفنية المتعلقة نوال لتعليم التالمذة الحياكة و ستة أاشترت معية الج

 
هي جمعية ذات منفعة عامة ال تبتغي في صيدا جمعية المقاصد الخيرية االسالمية ن أوتجدر االشارة الى 

وقد والخير  ساناالح هلأ ( هي هبات من أبنية مدارس، عقارات واراض ،الجمعية )مدارسن أمالك أالربح و 
تبرع  1879وقفًا مؤبدًا وحبستها حبسًا مخلدًا.... ". ومنذ تاريخ تأسيسها عام وقفت جميع العقارات "

العقارات  يضًا بشراء بعضأ. وقد قامت الجمعية للجمعيةوبوقف عدد من العقارات  باألموالالصيداويون 
بناء المسلمين في أتعليم  الالزمة الستمراريةة الموارد المالي جل تأمينأبناء بعض المباني لتأجيرها من و 

  .مدارسها
 

خطى  واالحسان علىهل البر أ والعرب من  من الصيداويين واللبنانيينسار عدد كبير  االخيرة،وفي السنوات 
 واإلنسانية،للجمعية وقدموا الدعم المالي والمعنوي لتنفيذ مشاريع الجمعية التربوية  االعضاء المؤسسين

تة باالضافة الى مساعدتها في مواجهة الصعوبات بمشاريعها العقارية بهدف تأمين موارد مالية ثا ولتطوير
 . والمنطقة االقتصادية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون  نتيجة االوضاعالمالية التي تعترضها 
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 صيدا" في اإلسالمية الخيرية المقاصد "جمعية لـ التفصيلي التنظيمي الهيكل   -
يئة العامةاله  

 

 رئيس الجمعية
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*اللجان: اللجنة التربويةو اللجنة الماليةو اللجنة القانونيةو لجنة التطوير واالستثماراتو لجنة العالقات العامة.
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 صيدا" في اإلسالمية الخيرية المقاصد "جمعية لـ التفصيلي الوظيفي الهيكل - 
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يةو اللجنة القانونيةو لجنة التطوير واالستثماراتو لجنة العالقات العامة.*اللجان: اللجنة التربويةو اللجنة المال  
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 الموظفون والطالب في جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية في صيداأعداد   - 

 العام الدراسي

2020-2021 

 ثانوية حسام

 الدين الحريري 

 ثانوية المقاصد

 اإلسالمية  

مدرسة 

 دوحة

 المقاصد 

 مدرسة عائشة

المؤمنين أم  

 المجانية

 قسم

 النقل

 مكتب

 

 المجموع الجمعية

 438     96 76 45 221 عدد المعلمون

 225 23 16 37 33 24 92 عدد اإلداريون والعمال

 663 23 16 133 109 69 313 المجموع 

 

   الخيرية اإلسالمية في صيدا مدارس جمعية المقاصد -

 على تربية النشء وفقالترخيص المرفق(  حسب) اإلسالميةالخيرية المقاصد  التربوية لجمعيةارتكزت السياسة 
الحديثة في حقول العلم السمحة ومواكبة المستجدات المعتدلة  والثقافة اإلسالميةالدين االسالمي الحنيف تعاليم 

في  ميةاإلسالجمعية المقاصد الخيرية  عدد مدارس تطبيقها في مدارسها. ويبلغمن اجل  والتكنولوجياوالتربية 
  وهي التالية:ربع مدارس أحاليًا صيدا 

 
 المقاصد اإلسالمية  ثانوية-1

على  ةمطل في مبان  بجوار المسجد العمري الكبير  م1936تأسست "ثانوية المقاصد الخيرية اإلسالمية " عام 
اللغة العربية التدريس فيها ب ويتم، والثانويةفي المرحلتين المتوسطة  طالب وطالبة 400حوالي وتضم  ،البحر

 االنكليزية.  ةإلى اللغ باإلضافة
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 دوحة المقاصد  مدرسة-2

 رياض األطفالمراحل الدراسة فيها وتشمل  في حي الفواخير، 1956 عام" مدرسة دوحة المقاصدتأسست "
ربية العاللغتين بالتدريس فيها  ويتم وتلميذة. تلميذاً  700والمرحلة االبتدائية ويبلغ عدد طالبها نحو 

 واالنكليزية. 
 

 
 
 
 الحريري  حسام الدين ثانوية-3

في منطقة الصحابي الجليل "شرحبيل بن حسنا" على تلة  1995تأسست "ثانوية حسام الدين الحريري" عام 
على نفقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري على أرض مساحتها خمس وستين ألف  مطلة على مدينة صيدا

تعتبر و متر مربع( التي تبرع بها والده المرحوم الحاج بهاء الدين الحريري.  65.500وخمسمائة متر مربع )
التدريس فيها  ويتمتقدم خدمات تعليمية وتربوية من الحضانة حتى الثانوي.  حيثمن أحدث مدارس المقاصد 

 إلى اللغتين الفرنسية واالنكليزية.  باإلضافةباللغة العربية 
 

 :وطالبة، أحدث الطرائق التعليمية العالمية باطال 1200بها تتبع المدرسة، التي يبلغ عدد طال

 ( المنهج الفرنسي: البكالوريا الفرنسيةBaccalaureat Francais) 
  :المنهج األمريكي(High school diploma) 
 البتدائية المنهج المحور البحثي في المرحلتين ما قبل االبتدائية وا(Primary Years Program-PYP) 
 كالوريا الدولية: منهج البIB Diploma 
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عبر مناهج وكتب إنكليزية وفرنسية  ،-سويسرا  –ومقرها جنيـــف  IBOوتشرف عليها منظمة البكالوريا الدولية  

 عّدل في مضمونها ليتناسب مع احتياجات مجتمعنا وعاداتنا وثقافتنا.
 

ي االحتياجات الخاصة، ويشرف ويوجد في ثانوية حسام الدين الحريري قسم مخصص لتدريس التالميذ ذو 
عليه معلمات في التربية المتخصصة بالصعوبات التعليمية. ولذلك يمكن اعتبار ثانوية حسام الدين الحريري 

 رائدة في تطبيق طرق الدمج المدرسي للتالمذة ذوي االحتياجات الخاصة في الصفوف العادية. 
 

 
 

 

 الخيرية المجانية  عائشة أم المؤمنين مدرسة-4

في صيدا حمود بمحلة الشارع  في سراي 1936عام مدرسة عائشة أم المؤمنين الخيرية للبنات في  تأسست
الذي  1730سنة حمود هذا السراي  وشيد علي صيدا.في  إلى مدرسة لإلناثلحاجة الماسة لتلبية القديمة، 

والة المقر الرسمي لكان  السرايهذا  نأ وتجدر االشارة الى الرائعة؛سالمي وبزخارفه بنائه اإل يتميز بطراز
 .في صيدا اإلسالميةالمقاصد الخيرية  السراي الى جمعيةالسلطات العثمانية هذا  وقد أوقفت ،صيدا

 

 
 تحول إلى صرح أكاديمي بعد الترميم- األثري آل حمود -لمدرسة عائشة أم المؤمنين  المبنى القديم
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 جمعية المقاصد في منطقةتابع للى مبنى إين الخيرية للبنات انتقلت مدرسة عائشة أم المؤمن 1962 وفي سنة
شة أم دمجت جمعية المقاصد مدرستي فيصل األول وعائ 1974– 1973 العام الدراسيالوسطاني. وفي 

 والبنات.لبنين لمدرسة عائشة أم المؤمنين اإلبتدائية المجانية المختلطة  أسمتهاالمؤمنين في مدرسة واحدة 
 
بناء جمعية المقاصد قررت المجانية  االبتدائية الخيريةمدرسة عائشة أم المؤمنين تالمذة عدد  زدياداونتيجة  

 . 1982في منطقة بركة غزالة جنوب مدينة صيدا سنة  جديد للمدرسةمبنى 
 

الجديد لمدرسة عائشة ام المؤمنين  هذا المبنى الخاصة الرئيس الشهيد رفيق الحريري على نفقتهوقد شيد 
دائرة األوقاف  حشيشو إلىم.م مقدمة من المرحوم الشيخ أحمد  8480رض مساحتها أ المجانية علىخيرية ال

 . في صيدا اإلسالمية جمعية المقاصد الخيريةلى إبدورها  التي وهبتها اإلسالمية في صيدا
 

 
 لمدرسة عائشة أم المؤمنين الخيرية المجانية المبنى الجديد

 
المرحلة الدراسة فيها وتشمل . 1982سنة  الخيرية المجانية االبتدائيةة أم المؤمنين مدرسة عائش وتم افتتاح
   وتلميذة. تلميذاً  1150ويبلغ عدد طالبها نحو  واإلنكليزية، العربيةاللغتين بالتدريس فيها  ويتماالبتدائية 
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   الخيرية اإلسالمية في صيدا جمعية المقاصدالتربوية لالرؤية   - 

التربوية التي تطبق في مدارسها والغايات الرؤية في صيدا جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية حددت 
 :والمرتكزة على

 بأخالق القرآن الكريم. مية والمبادئ اإلنسانية ومتحلياإعداد النشء ليكون مؤمنًا بالتعاليم اإلسال (1

 ية النتمائها العربي دون تعصب أو انغالق.بناء الشخصية السوية القادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية الواع (2

 تزويد التلميذ المقاصدي بالثقافة الحية وتأهيله علميًا لمتابعة دراسته في الجامعات ومعاهد التعليم العالي كافة. (3

 تعزيز التعليم المجاني لذوي الدخل المحدود والعمل على إنشاء فروع مهنية. (4

 
 

 
 

عامًا حملت لواء  وأربعون حافال باإلنجازات، فمنذ تأسيسها أي منذ المائة  ُتعتبر الجمعية إرثا تاريخا وتربويا
العمل الخيري التطوعي الذي ُيعتبر قيمة إنسانية كبرى من العطاء والبذل، حيث ساهمت الجمعية في تطوير 

أعداًد كبيرة خّرجت مدارس المقاصد فقد  .فيه علميًا واجتماعيًا وتربوياالمجتمع الصيداوي وفي تنمية اإلنسان 
واإلداري، شغل كثير منهم ومازالوا مواقع متقدمة في العمل السياسي،  من الخريجين والخريجات،

وتدريسًا  واالقتصادي، والتربوي والثقافي داخل الوطن وخارجه. وقد عمل في مؤسساتها التربوية، إدارةً 
والعربي  الصيداوي والوطنيبارزة ترك بعضها بصمات واضحة في المجتمع وإدارية شخصيات تربوية 

 .والعالمي
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 المشاريع وفق التالي:
 :منجزة حديًثامشاريع  -أ

 

 (Teaching Diploma)مشروع تجهيز وتشغيل مركز تربوي متقّدم لتأهيل المعّلمين والمعلمات أواًل: 
 : مقّدمة 

يقة في مجال التربية والتعليم على صعيد لما كانت جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية في صيدا من الجمعيات العر 
عامــًا، وحيـث أن الجمعيـة تحـر  علـى جـودة التعلـيم وتقديمــه  140 أكثـر مـن الـوطن، حيـث مضـى علـى تأسيسـها

وفـــق أحـــدث الوســـائل واألســـس العالميـــة المّتبعـــة وبمـــا يتناســـب مـــع عـــادات مجتمعاتنـــا، نشـــأت فكـــرة إنشـــاء مركـــز 
 والمعلمات.متخّصص إلعداد وتأهيل المعّلمين 

 
 فكرة ومبررات المشروع: 

 تأهيل المعّلمين والمعلمات بالتعاون والتنسيق األكاديمي مع جامعات رائدة في هذا المجال. 

 .إقامة دورات تدريبية دائمة للمعّلمين بما يواكب التطور الدائم في مجال التعليم 

 إنشاء أكاديمية للفنون والموسيقى 

 من راتبه األساسي %25الشهادة بنسبة ال تقل عن  تطوير وزيادة الدخل لحامل هذه 

  فتح فر  عمـل لحـاملي هـذه الشـهادة فـي دول الخلـيج وخصوصـا" إذا تـم التعاقـد مـع الجامعـة اللبنانيـة
 األميركية وجامعة القديس يوسف لما تحمل هاتين الجامعتين من سمعة طيبة في لبنان والخارج.

 عــــن كلفتهــــا فــــي الجامعــــات  %30تعليم بنســــبة تفــــوق تخفــــيض كلفــــة الحصــــول علــــى الماجيســــتير بــــال
 المذكورة.

 

 المستفيدون من المشروع: 

 .المعّلمين والمعلمات في مدارس المقاصد 

 .كّل من يرغب من المعّلمين في مدارس مدينة صيدا والجوار 

 .)طالب من ذوي الدخل المحدود للتدريب الموسيقي والفني )طالب أهل مدينة صيدا القديمة 

  عدد من المؤهالت لإلشراف والعمل في هذا المعهد:توظيف 

 مدير/ة للمعهد -1

 سكرتيريا لإلدارة -2

 محاسبة عامة -3

 مكتب للتسجيل وقبول الطلبات -4

 عالقات عامة وتسويق للمعهد -5

 من قبل الجامعات المتعاقدة مع المعهد االختصاصيينمجموعة من الدكاترة  -6
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 عدد من العامالت والعمال من حراسة ونظافة وخالفه -7
 :االختصاصات واختيار الجامعات 

بعد دراسة جميع االختصاصات المطلوبة وتلقي عدد من العروض من جامعات مختلفة تم التوافق 
 على اختيار ما هو أفضل لمدارس المقاصد ومعلميها وهي كالتالي:

الموجــودة لــديها وبحســم  ت( بجميــع االختصاصــاLAUالجامعــة اللبنانيــة األميركيــة ) -1
لطالب المسـجلين فـي المعهـد دون أي كلفـة تـدفع مقـدما" مـن قبـل ل %30يصل الى 

 الجمعية على أن يكون الصف مكون من عشرة طالب على األقل.

االحتياجــات الخاصــة وهــي الجامعــة الوحيــدة  لقســم (USJجامعــة القــديس يوســف ) -2
 الحاصلة على هذا الترخيص وأيضا" بسعر خا  للمعهد.

 

 
 

 

 :صيدا –مدرسة عائشة أم المؤمنين المجانية مشروع توسعة مااني :ثانًيا
 :مقّدمة

تعتبــر مدرســة عائشــة أم المــؤمنين المجانيــة إحــدى المــدارس التــي تملكهــا جمعيــة المقاصــد الخيريــة اإلســالمية فــي 
صيدا، وهي مدرسـة ابتدائيـة مجانيـة، تهـدف إلـى تعلـيم أبنـاء محـدودي الـدخل فـي مدينـة صـيدا، وحيـث أن المدرسـة 

تمّيزة بمستواها األكاديمي باإلضافة إلى كونها مدرسـة مّجانيـة، فقـد تزايـدت طلبـات الـدخول إليهـا بمـا فـاق المذكورة م
تلميذ كحّد أقصى، ال سيما في ظّل األوضاع االقتصادية الصعبة  1250طاقة المباني االستيعابية والتي تستوعب 

 التي يمر بها لبنان.
 

 :فكرة ومبررات المشروع
الجمعيــة ترخيصــًا مــن وزارة التربيــة لعــدد طــالب إجمــالي فــي مدرســة عائشــة أم المــؤمنين المجانيــة وحيــث أن بحــوزة 

 طالب. 400طالب، نشأت فكرة إنشاء مبنى جديد على جزء من مالعب المدرسة يّتسع لـ  1650يوازي 
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 المستفيدون من المشروع: 
 طالب من أبناء ذوي الدخل المحدود في صيدا. 400

 
 

 :مشروع بناء استثماري  :لًثاثا
في سبيل دعم التعليم لطالب جمعية المقاصد ال سـيما الطـالب المنتسـبين إلـى مدرسـة عائشـة أم المـؤمنين  :مقّدمة

المجانيــة، باشــرت جمعيــة المقاصــد الخيريــة اإلســالمية فــي صــيدا ببنــاء مشــروع اســتثماري مخّصــص للتــأجير وذلــك 
 ي مدينة صيدا. على عقارها الموجود في منطقة الوسطاني ف

 فكرة ومبررات المشروع: 

إن الدعم الذي تؤمنـه الجمعيـة للتعلـيم المجـاني ألبنـاء ذوي الـدخل المحـدود يجعـل فـي ميزانيـة الجمعيـة فـي 
عجز دائم، وهو عجز يتراكم سنة بعد سنة، ولحّل هذه المشكلة وإليجـاد تـوازن بـين اإليـرادات والمصـاريف، 

 لمذكور.باشرت الجمعية ببناء المبنى ا
 المستفيدون من المشروع: 

 تغطية مصاريف الجمعية التي تترتب عن دعم التعليم المجاني في مدينة صيدا.
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 :مشاريع غير منجزة لغاية تاريخه -ب

 :مشروع إنشاء معهد تكنولوجي للتعليم المهني :رابًعا
ا لتلبيــة الحاجــات المتزايــدة فــي هــذه فــي ضــوء الحاجــة الماســة الحاليــة والمرتنبــة فــي مدينــة صــيدا وجوارهــ :مقّدمــة

المنطقة للتعليم المهني والتقني العالي، وفي ضوء تشابه األهداف مع جمعية تنمية الخبرات الصناعية والتكنولوجية 
)وهي جمعية شنيقة لجمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية في صيدا( في مجال العمل على نشـر الخبـرات الصـناعية 

 ي ذلك فتح المدارس والمعاهد العليا.والتكنولوجية بما ف
وحيث أن جمعيـة تنميـة الخبـرات الصـناعية والتكنولوجيـة قـد عرضـت علـى جمعيـة المقاصـد الخيريـة اإلسـالمية فـي 

 ( بشــرإ إنشــاء جمعيــة المقاصــد لمبــاني المعهــدصــيدا –)فــي منطقــة القرّيــة  2م20000صــيدا تقــديم أرض بمســاحة 
التكنولـوجي علـى هـذه األرض وذلــك علـى نفقـة وبـإدارة جمعيــة المقاصـد علـى أن يـتم نقــل الملكيـة لجمعيـة المقاصــد 

 فور تشغيل المباني كمعهد مهني.
 
 

 فكرة ومبررات المشروع: 

تحقيــق أحــد األهــداف األساســية لجمعيــة المقاصــد الخيريــة اإلســالمية فــي صــيدا وهــي تلبيــة حاجــات الســوق 
 مدّربين وفق األسس العلمية الحديثة.بالمهنيين ال

 المستفيدون من المشروع: 

 الطالب من أبناء مدينة صيدا وجوارها.
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 :مشروع إنشاء مجمع رياضي وثقافي :خامًسا

تحتاج مدينة صيدا لوجود مدّرج لالحتفاالت + قاعات رياضية مقفلة، ولّمـا كانـت جمعيـة المقاصـد الخيريـة  :مقّدمة
صـيدا هـي جمعيـة عريقـة فـي مجـال التربيـة والتوعيـة والتعلـيم، وضـعت مـن بـين أهـدافها إنشـاء مبنـى اإلسالمية فـي 

( علـى قطعـة أرض مسـاحتها Auditorium  +Gym) يضّم قاعـة مسـرح متطـورة لالحتفـاالت والمـؤتمرات الثقافيـة
. وهـذا المبنـى يعتبـر مرفـق مـن مرافـق األنشـطة شـرحبيل بـن حسـنه – تملكها الجمعية في منطقـة بقسـطا  2م3200

 الضرورية لجمعية المقاصد ولمدينة صيدا بشكل عام. 
 

 فكرة ومبررات المشروع: 

شـخص( التـي ال يوجـد فيهـا مثـل  630تحقيق هدف الجمعية في إيجاد قاعة مؤتمرات لمدينة صـيدا )سـعة 
دمــة المرافقــة التربويــة واألنديــة فــي المدينــة هــذا النــوع مــن القاعــات باإلضــافة إلــى إيجــاد مالعــب مســقوفة لخ

 ومن بينها المرافق التربوية التابعة لجمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية في صيدا.
 
 

 المستفيدون من المشروع: 

 مدينة صيدا ومرافقها التربوية وأنديتها الرياضية.
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 :مركز تجاري وسياحيمشروع إنشاء  :سادًسا
االقتصادية التي تعيشها البالد بشكل عام منذ حوالي السنتين والتي انعكست على جمعية في ظل الضائقة  :مقدمة

 المقاصد الخيرية اإلسالمية في صيدا أدى إلى تراجع كبير في مداخيلها.
الحاجــة إلــى زيــادة مــداخيل الجمعيــة لتغطيــة عجزهـا النــاتج عــن دعــم التعلــيم المجــاني فــي مدرســة وفـي ظــل  

المجانية، إضافة إلى الحاجـة إلـى سـد الفجـوة المترتبـة عـن ارتفـاع سـعر صـرف الـدوالر عائشة أم المؤمنين 
األميركي، ومـا نـتج وسـينتج عـن هـذا االرتفـاع عـن تضـخم فـي مصـاريف الجمعيـة، نشـأت فكـرة إنشـاء هـذا 

 المشروع.
 

 فكرة ومبررات المشروع: 

مقابـــل ملعـــب رفيـــق الحريـــري  إنشـــاء مشـــروع تجـــاري وســـياحي علـــى األرض التـــي تملكهـــا جمعيـــة المقاصـــد
 صيدا بيروت الدولي(، وهو عبارة عن صاالت تجارية ومطاعم معّدة للتأجير. دالبلدي )على أوتوسترا

 المستفيدون من المشروع: 

 دعم المتعلمين في مدرسة عائشة أم المؤمنين المجانية.
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 لالتصال بالجمعية: 

 

 د الخيرية اإلسالمية في صيدااألستاذ يوسف النقيا: رئيس جمعية المقاص -

على االستراتيجيات وخطط العمل  اإلشرافبالمكلف األستاذ رغيد مكاوي: رئيس لجنة اإلنماء والتطوير  -
الرئيسية والتنفيذية الخاصة بالجمعية، ومتابعة تنفيذ السياسات واإلجراءات ومراجعتها والتأكد من نتائجها 

 بشكل مستمر.
 

 
 
   "مقاصد الخيرية اإلسالمية في صيداجمعية ال"عنوان    -
  

 عمارة المقاصد-حي الشمعون  –شارع رياض الصلح 
 لبنان –صيدا 

 صيدا – 67 . ب.: 
 724852/07فاكس: 
 726280/07-   720809/07- 720291/07هاتف: 

 board@makassed-saida.edu.lbبريد اإللكتروني:
 
 
 

 رئيس جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية في صيدا                                                  
 المهندس يوسف النقيا                     

                                                                                                   


