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رؤيتنا:
التميز والريادة في العمل اخليري والتنموي للتخفيف من حدة وطأة الفقر واجلهل واملرض.

رسالتنا:
نســعى دائمــاً للتميــز فــي العمل اإلنســاني مــن أجل تنمية املجتمــع في الكويت وفــي الدول اإلســامية واألقليات 
اإلســامية فــي العالم مســتعينني بعد اهلل ســبحانه وتعالى بدعم الدولــة والهيئات والشــركات واملنظمات املانحة 

وأصحاب األيادي البيضاء من أهل اخلير.

قيمنا:
اإلنسانية.... الشفافية.... الشراكة.... املؤسسية.... التطوع.... التعليم.... التدريب والتطوير.... املهنية.

أهـدافنــا:
إنشاء مدارس ومعاهد وجامعات واإلشراف عليها وفقاً للنظم واملقررات املعمول بها في وزارة التربية ووزارة 	 

التعليم العالي.
تقدمي العون األدبي واملادي املتنوع لطاب العلم الذين تثبت حاجتهم لذلك بعد دراسة حالتهم االجتماعية.	 
تشجيع األبحاث التربوية واالجتماعية اإلسامية.	 
إنشاء جلان الزكاة والصدقات للمساهمة في تقدمي العون لأليتام واألرامل والعجزة املعسرين املستحقني.	 
فتح ماجئ لأليتام واملعوزين ورعايتهم دينياً واجتماعياً وثقافياً.	 
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تأسست جمعية النجاة اخليرية في دولة الكويت في يوم 
الثاثــاء 6 ربيع األول 1398هـــ املوافق: 14/2/1978م 
وهــي تعتبــر من أولى جمعيات النفــع العام التي متيزت 
املــدارس  مــن  العديــد  فأنشــأت  التعليمــي  بنشــاطها 
اخلاصــة والهادفة لبناء جيل صالح متميز علمياً وقادر 

على حمل املسئولية واملساهمة في بناء وطنه.

وكذلــك أنشــأت العديد من اللجــان املتخصصة وجلان 
الــزكاة لكي تســتطيع حتقيق أهدافهــا ففتحت مدارس 
النجــاة لتخريــج أجيــال محافظــة على الهويــة الوطنية 
ومحصنــة ضــد التطــرف والتعصب، كما أنشــأت جلنة 
الرســوم  فــي ســداد  باملســاهمة  لتقــوم  العلــم  طالــب 
الدراســية للطلبة غير القادرين على الوفاء بالتزاماتهم 
املدرســية مــن األيتــام وضعــاف الدخل ســواء كانوا في 
مدارس النجاة أو غيرها من املدارس اخلاصة املنتشرة 

بجميع مناطق الكويت.

أما معهد كامز للتدريب األهلي والذي أسسته اجلمعية 
فــي أكتوبــر 2006م حيــث يديــره نخبــة متميــزة مــن 
األســاتذة واملدربــني فهــو يقــوم بتلبية رغبــات العاملني 
فــي القطــاع اخليــري والتطوعــي فيقدم لهــم الدورات 
التدريبية املتميزة باإلضافة إلى املساهمة في األنشطة 

واملشاريع اخليرية وتنظيم ورش العمل.

وفــي مجــال تقــدمي املســاعدات للمحتاجــني والفقــراء 
فتجــد جلان الزكاة املنتشــرة في معظــم مناطق الكويت 
لتقدمي املساعدات للمحتاجني وذلك حتقيقاً ألحد أهم 

املبــادئ واألهــداف األساســية التي أنشــأت مــن أجلها 
جمعية النجاة اخليرية.

ولــم يقتصــر دور اجلمعية عند تيســير أداء الزكاة على 
املزكني وإيصالها إلى مستحقيها فحسب بل يتعداه إلى 
إقامة العديد من األنشطة االجتماعية بهدف التواصل 
مع أفراد املجتمع مثل الدورات الشــرعية واحملاضرات 
والنــدوات الثقافية التــي تتناول العديد من املوضوعات 
التي تهم الفرد واألسرة واملجتمع وغيرها من األنشطة 
املتنوعة التي تتيح التواصل بني املواطنني واملقيمني مع 
جلــان الزكاة فيســتفيد من أنشــطة اللجنة املســتحقني 

واملتبرعني معاً.

كمــا أولــت جمعيــة النجــاة اخليريــة اهتمامــاً خاصــاً 
بتحفيظ كتاب اهلل للنشء ولألطفال والرجال والنســاء 
لكافــة فئــات املجتمع العمرية حيث أنشــأت العديد من 
حلقــات حتفيــظ القــرآن الكــرمي مع اختيــار احملفظني 
واملشــرفني األكفاء وأصحاب اخلبــرة والدراية الطويلة 
فــي مجــال القــرآن الكــرمي، أيضــاً اهتمــت اجلمعيــة 
بتنفيذ املشاريع اخليرية خارج دولة الكويت إمياناً منها 
بأهمية التكافل بني املسلمني بغض النظر عن حدودهم 

اجلغرافية.

األنشــطة  أهــم  التاليــة  الصفحــات  فــي  ونســتعرض 
واملشــاريع التــي قامــت اجلمعيــة بتنفيذهــا خــال عام 

2014م.

مقدمة
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 مدارس النجــاة
مساعدات طالب العلم 

معهد كامز للتدريب األهلي
 مشروع ورثة األنبياء

التعليم والتدريب
املجال األول



املجال األول )التعليم والتدريب(
)١( مدارس النجــاة

بدأت مدارس النجاة مسيرتها التعليمية حتت اسم مدرسة الفتح عام 1968م أي قبل نشأة جمعية النجاة اخليرية 
بعشر سنوات وكان عدد الطاب امللتحقني باملدرسة حينئذ 129 طالب موزعني على 7 فصول دراسية في املرحلة 
االبتدائية مبنطقة الســاملية وبعدها قام مؤسســو املدرســة بتأســيس جمعية النجاة اخليرية وانضمت املدرسة لها 
وحملت اســمها وتبنت توجهها والذي يتمثل في إنشــاء كيان تربوي تعليمي يســهم مع مجتمعه في حتقيق أهدافه 
الوطنية ويحافظ على قيمه الدينية والثقافية ثم توسعت في إنشاء العديد من املدارس استجابًة لإلقبال املتزايد 
عليها ساعيًة إلى توفير بيئة تربوية وإميانية خصبة ألبنائها الطاب تساعد على تخريج جيل متمكن علمياً وقادر 
على حتمل املسئولية، وذلك من خال انتقاء البرامج واألساليب واملشاريع التربوية املتميزة واحلديثة واستقطاب 

أعلى الكفاءات واخلبرات التربوية.

وإميانــاً بأهميــة العمليــة التعليمية واصلت اجلمعية مســيرتها التربوية بخطى ثابتة لتصبح مؤسســة عريقة تضم 
مــدارس عــدة تخــدم مناطق متعددة حيث بلــغ عدد الطاب والطالبات في العام الدراســي 2013/2014 10961 
عشــرة آالف وتســعمائة وواحد وســتون طالب وطالبة منهم 2512 طالب كويتي موزعني على 15 مرحلة دراســية، 
يقوم بتدريسهم واإلشراف عليهم نخبة من املعلمني واإلداريني بلغ عددهم 916 موظف منهم 745 مدرس ومدرسة 
مت اختيارهم بواســطة جلان متخصصة ووفق ضوابط محددة كما يخضعون لدورات تدريبية تضمن كفاءة ومتيز 

من يقع عليه االختيار مبا يخدم سياسة وأهداف مدارس النجاة.
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نخبة من اخلمسني األوائل على مستوى دولة الكويت
تقــدم مــدارس النجــاة نخبــة من الطلبة والطالبــات املتفوقني في كل املراحــل التعليمية بقســميها العلمي واألدبي 
وخاصــة فــي شــهادة الثانويــة العامــة، ونعرض فيمــا يلي لوحة الشــرف ألبنائنا وبناتنــا الذين كانــوا ضمن قائمة 

اخلمسني األوائل على مستوى دولة الكويت في نتائج العام الدراسي 2013/2014م.

اميان علوانى محمد هيبه
%99.47

الركز التاسع والعشرون

اميان محمد هشام حويدق
%99.46

الركز  الثاني والثالثون“مكرر”

مها محمد ربيعي شلقامي
%99.46

الركز  الثاني والثالثون“مكرر”

نشوى حسنى عبد العليم احلواش
%99.39

الركز الثامن واألربعون“مكرر”

) القسم العلمي ( 

مدارس النجاة حتصد ستة مراكز من

اخلمسني األوائل على مستوى دولة الكويت

سلمى حسام الدين أبو شادي
%98.65

الركز اخلامس

خيرات مصطفى سليخ
%96.31

الركز اخلامس واألربعون

) القسم األدبي (
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ولوحة الشرف التالية ألبنائنا وبناتنا الذين حصلوا على نسبة أعلى من %95 في نتائج العام الدراسي 2013/2014م 
بالقسم العلمي ومت تكرميهم في احلفل السنوي جلمعية النجاة اخليرية.

مصطفى عصام أنور البرى
%98.80

ثانوية بنني حولي

محمد مجدى محمد محمود
%98.81

ثانوية بنني السالية

ضياء أحمد رمزي صحصاح
%98.82

ثانوية بنني حولي

حسان ادهم طليمات
%99.28

مدرسة ثانوية بنني حولي

ادهم عالء الدين صبرى الباسطى
%99.30

ثانوية بنني السالية

حسني محمود حسن راشد
%98.46

ثانوية بنني حولي

أحمد عماد أحمد شكر
%98.50

ثانوية بنني حولي

احمد عالء عبد احلي السعيد
%98.51

ثانوية بنني السالية

محمد مصطفى عبداخلالق 
%98.65

ثانوية بنني السالية

عبد الرحمن ابراهيم الشرقاوى
%98.65

ثانوية بنني السالية

عبد الرحمن شعبان عيد
%98.19

ثانوية بنني السالية

محمد عالء عبد احلي السعيد
%98.23

ثانوية بنني السالية

عبدالرحمن فؤاد البسيونى
%98.26

ثانوية بنني حولي

خالد طلعت سالم عبدالعاطى
%98.37

ثانوية بنني حولي

حامت محمد عبده السيد
%98.38

ثانوية بنني حولي

عمرو عبد البارى محمد محجوب
%97.94

ثانوية بنني حولي

محمد طلعت محمد مبروك شعله
%97.96

ثانوية بنني السالية

محمد ابراهيم محمود سرور
%97.99

ثانوية بنني حولي

احمد عبده عبداللطيف االمام
%98.00

ثانوية بنني حولي

محمد ممدوح محمد ابراهيم
%98.13

ثانوية بنني السالية

أحمد عالء الدين أحمد جاويش
%97.65

ثانوية بنني حولي

مؤمن احمد مهدى محمد عثمان
%97.80

ثانوية بنني السالية

اسامه رشيد مصطفى يوسف
%97.89

ثانوية بنني السالية

طالب مدارس النجاة املكرمون في حفل الثانوية العامة
العام الدراسي 2014/2013م

) القسم العلمي ( بنني
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مصطفى عصام أنور البرى
%98.80

ثانوية بنني حولي

محمد مجدى محمد محمود
%98.81

ثانوية بنني الساملية

ضياء أحمد رمزي صحصاح
%98.82

ثانوية بنني حولي

حسان ادهم طليمات
%99.28

مدرسة ثانوية بنني حولي

ادهم عالء الدين صبرى الباسطى
%99.30

ثانوية بنني الساملية

حسني محمود حسن راشد
%98.46

ثانوية بنني حولي

أحمد عماد أحمد شكر
%98.50

ثانوية بنني حولي

احمد عالء عبد احلي السعيد
%98.51

ثانوية بنني الساملية

محمد مصطفى عبداخلالق 
%98.65

ثانوية بنني الساملية

عبد الرحمن ابراهيم الشرقاوى
%98.65

ثانوية بنني الساملية

عبد الرحمن شعبان عيد
%98.19

ثانوية بنني الساملية

محمد عالء عبد احلي السعيد
%98.23

ثانوية بنني الساملية

عبدالرحمن فؤاد البسيونى
%98.26

ثانوية بنني حولي

خالد طلعت سالم عبدالعاطى
%98.37

ثانوية بنني حولي

حامت محمد عبده السيد
%98.38

ثانوية بنني حولي

عمرو عبد البارى محمد محجوب
%97.94

ثانوية بنني حولي

محمد طلعت محمد مبروك شعله
%97.96

ثانوية بنني الساملية

محمد ابراهيم محمود سرور
%97.99

ثانوية بنني حولي

احمد عبده عبداللطيف االمام
%98.00

ثانوية بنني حولي

محمد ممدوح محمد ابراهيم
%98.13

ثانوية بنني الساملية

أحمد عالء الدين أحمد جاويش
%97.65

ثانوية بنني حولي

مؤمن احمد مهدى محمد عثمان
%97.80

ثانوية بنني الساملية

اسامه رشيد مصطفى يوسف
%97.89

ثانوية بنني الساملية

فرح ابراهيم عزب دسوقي
%98.92

الساملية بنات

لينه سامح رياض املندوه
%98.93

ثانوية بنات الساملية

فرح عمادالدين جميل سعداهلل
%99.03

ثانوية بنات الساملية

ايه السعيد منصور طعيمه
 %99.26

ثانوية بنات الساملية

نور عمر عبدالقادر عبداجلابر
%99.30

ثانوية بنات الساملية

حنان وليد فوزى املهداوى
%98.70

ثانوية بنات الساملية

دينا عبداملنعم منصور 
%98.73

ثانوية بنات الساملية

آيه تشني داولياجن
%98.77

ثانوية بنات الساملية

ياسمني ياسر املرسي حبيب
%98.80

ثانوية بنات الساملية

ضحى طارق شوكت حنفي
%98.86

ثانوية بنات الساملية

تسنيم اشرف محمد اخلولي
%98.18

ثانوية بنات الساملية

ساره أحمد الرفاعى
%98.34

ثانوية بنات الساملية

مروه محمد عبداملعز صالح
%98.38

ثانوية بنات الساملية

نادين اشرف ناجى ادم
%98.40

ثانوية بنات الساملية

هبة نزار مرشد احلدرب
%98.67

ثانوية بنات الساملية

ساره السيد السيد احمد
%97.84

ثانوية بنات الساملية

آيه رمضان شعبان حسن
%97.84

ثانوية بنات النموذجية

زبيده عاطف سيد البقيعي
%97.85

ثانوية بنات الساملية

اسراء امني احمد الصالح
%98.07

ثانوية بنات الساملية

ساره اسامه احمد دقشومي
%98.15

ثانوية بنات الساملية

اسراء محمد جمال الدين ابوالسعود
%97.63

ثانوية بنات الساملية

رانيا اسماعيل صالح اسماعيل
%97.67

ثانوية بنات الساملية

اسراء حمدى املتولى زكى املتولى
%97.80

ثانوية بنات الساملية

طالب مدارس النجاة املكرمون في حفل الثانوية العامة
العام الدراسي 2014/2013م

طالبات مدارس النجاة املكرمات في حفل الثانوية العامة
العام الدراسي 2014/2013م

) القسم العلمي ( بنات) القسم العلمي ( بنني
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جانب من الطاب املتفوقني الذين مت تكرميهم خال العام الدراسي 2013/2014م

طاب مدارس النجاة أثناء إحدى الرحات الترفيهية خال العام الدراسي 2013/2014م



2- مساعدات طالب العلم:
ســاهمت اجلمعية في دفع الرســوم الدراســية للطلبة الغير قادرين من األيتام  وتســاهم في دفع جزء من الرســوم 
الدراســية للطلبة ضعاف الدخل  وقد بلغ عدد الطاب الذين ســاهمت اجلمعية في دفع الرســوم الدراســية لهم 
ستمائة وتسعة وتسعون طالب وطالبة  علماً بأن نشاط اللجنة داخل الكويت فقط حسب ما هو  مبني في اجلدول 

التالي:

املشروع 
عدد املستفيدين 

إجمالي املستفيدين مدارس أخرى مدارس النجاة

61324385مساعده الطلبة االيتام 

191123314مساعده الطلبة ضعاف الدخل 

252447699إجمالي الطلبة املستفيدين 
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جانب من فعاليات حفل تكرمي الطلبة املتفوقني األيتام والذي قامت جلنة طالب 
العلم مبساعدتهم خال العام 2014م

رئيس جلنة طالب العلم يكرم أحد الطلبة األيتام



3- معهد كامز للتدريب األهلي:
أسســت جمعية النجاة اخليرية معهد كامز للتدريب األهلي في أكتوبر 2006م بترخيص من الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب وبدأ نشاطه الفعلي في أوائل العام 2007م بهدف تدريب الكوادر العاملة في القطاع اخليري 
بصفــة خاصــة وتعليــم اللغــة العربية لغيــر الناطقني بها وتأهيل األفراد لســوق العمل من خــال مدربني متميزين 
باستخدام التقنيات احلديثة في التدريب، ساعياً إلى احلصول على بعض االعتمادات احمللية والدولية من جهات 
 CompTIA مختلفــة تعمــل في مجــال التدريب واالستشــارات مثل اجلهاز املركــزي لتكنولوجيا املعلومات وشــركة

األمريكية التي تقدم العديد من الشهادات الدولية املعتمدة.

وفيما يلي نستعرض أهم الدورات التي نفذها املعهد خال العام التدريبي2013/ 2014م وعدد املستفيدين منها:

عدد املستفيدينعدد الدوراتالبندم

55445اللغة العربية للناطقني بغيرها1 

2743811الدورات الشرعية للمهتدين اجلدد2 

1461807دورات القرآن الكرمي3 

92340دورات تطوير واعداد الدعاة4 

19272الدورات اإلدارية5 

5866675اإلجمــــــــالي

كمــا قــدم املعهــد العديــد مــن الــدورات املتنوعــة فــي 
مجاالت إدارة املشــاريع والتســويق اخليري والتخطيط 
وتنميــة مهارات املوظفــني ومجاالت أخرى متنوعة وقد 

شارك في هذه الدورات أكثر من 312 مشارك.
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جانب من فعاليات دورة سلوكيات ومهارات التعامل مع املراجعني

خال دورة احتراف إدارة املشروعات في املؤسسات اخليرية
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4- مشروع ورثة األنبياء:
نظمــت جمعيــة النجــاة اخليريــة من خال مشــروع ورثة األنبيــاء العديد من الــدورات التدريبية للعلوم الشــرعية 
مبختلــف املســتويات بحيــث تناســب مختلف املراحــل العمرية داخل دولــة الكويت واجلدول التالــي يبني الدورات 
التدريبيــة التــي مت تنفيذهــا خــال العــام 2014/2013 م وذلك على يــد نخبة من خيرة العلمــاء املتخصصني في 

العلوم الشرعية.

املكانالعدداسم الدورةم

مسجد الراشد137الدورة األولى1

مسجد حنظلة ابن ابي عامر128الدورة الثانية2
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إعانة الفقراء
املجال الثاني

جلان الزكاة والصدقات



املجال الثاني - إعانة الفقراء28

املجال الثاني )إعانة الفقراء(
لجان الزكاة والصدقات ) داخل دولة الكويت (

تقــوم جمعيــة النجــاة اخليريــة بتقــدمي العون املــادي واملعنــوي للمحتاجني والفقراء واملعســرين من خــال جلانها 
املنتشــرة في مختلف مناطق الكويت والتي تعني بجمع أموال الزكاة والصدقات وصرفها في مصارفها الشــرعية 
علــى الفقــراء واأليتــام مــع إعطاء األولوية في صرف املســاعدات لســكان منطقة عمل اللجنة ومن بعدها ســكان 

املناطق األخرى.
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ونعرض فيما يلي أهم أنشطة ومشاريع جلان الزكاة التابعة للجمعية خال العام 2014م داخل دولة الكويت:

عدد املشروعم
نبذة عن املشروعاملستفيدين

تتولى اللجان دفع رواتب شهرية لألسر الفقيرة بعد دراسة حالتها 2952املساعدات الشهرية1

مساعدات ملرة واحدة للفقير وابن السبيل واملريض والغارم بعد التأكد من حاجتهم4915املساعدات املقطوعة2

توزيع املواد التموينية على األسر الفقيرة1808إطعام الطعام3

عبارة عن شراء البرادات وتركيبها وصيانتها باملناطق املزدحمة بالسكان 78براد ماء السبيل )تركيب(4

تقوم اللجان بشراء الثاجات واملكيفات وتوزيعها على الفقراء107اهلل يبرد عليك5

توزيع البطانيات والدفايات على األسر الفقيرة9889دفي علينا شتانا6

دفع رواتب شهرية لأليتام2661كفالة أيتام7

تقدمي وجبات إفطار الصائم في شهر رمضان املبارك90000إفطار صائم8

تقوم اللجان باستقبال زكاة الفطر عيناً ونقداً وتقوم بتوزيعها ملستحقيها650زكاة الفطر9

شراء املابس وتوزيعها على أطفال األسر الفقيرة1455كسوة العيد10

توزيع ألعاب على أطفال مرضى السرطان باملستشفيات1100توزيع ألعاب على األطفال املرضى11

تطبيق سنة األضحية عن أهل اخلير وتوزيع األضحية على الفقراء واحملتاجني674األضاحي12

وذلك بإرسال حجاج فقراء ألول مرة على نفقة أهل اخلير 131احلج13

إرسال معتمرين فقراء ألول مرة أو عن الغير 128العمرة14

مصحف4487توزيع املصاحف15

توزيع كتيبات ومطويات وأشرطة على املراجعني بلجان اجلمعية1000توزيع كتيبات ومطويات وأشرطة16
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جانب من املعتمرين الذين أدوا مناسك العمرة على نفقة أهل اخلير

مشروع ماء السبيل داخل الكويت
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توزيع زكاة الفطر على احملتاجني





الدعــــوة
املجال الثالث

جلنــــة التعريـــف باإلســالم
 الدعــــــوة اإللكترونية
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املجال الثالث: الدعوي 
تهتم جمعية النجاة اخليرية في مجال الدعوة إلى اهلل ســبحانه وتعالى فأنشــأت اللجان املتخصصة التي تنشــط 
بني أبناء اجلاليات من الديانات املختلفة في الكويت، كما تهتم بشــكل خاص بأبناء اجلاليات غير الناطقة باللغة 
العربية وذلك بهدف تعريفهم بتعاليم وأخاق ومبادئ الدين اإلسامي احلنيف. وتساعدهم للتعرف على تقاليد 

املجتمع الكويتي العربي املسلم.

وتضم العديد من الدعاة الذين يتحدثون بلغات متعددة، وتستمد منهجها من قول اهلل تعالى "اْدُع ِإلَى َسِبيِل َرِبَّك 
َســَنِة" صدق اهلل العظيم، وقول الرســول صلى اهلل عليه وســلم: "ألن يهدي اهلل بك رجًا  ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ ِباحْلِ
واحداً خير لك من حمر النعم" صدق رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم. كما تضم اللجنة عدداً من دعاة الكويت 

املعروفني.
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ونستعرض في اجلدول التالي أهم إجنازات اجلمعية في مجال الدعوة داخل دولة الكويت خال العام 2014م:
العدداملشــــروعالرقم

4476 شخصإشهار إسام   1
43905 حقيبةتوزيع حقيبة الهداية لغير املسلمني واملسلمني اجلدد2
5000 مقالةإرسال مقاالت بالبريد االلكتروني 3
4)My Path( 1 منهجإنتاج وطباعة منهج املهتدين اجلدد
إصدار مجات دعوية بثمان لغات وتوزيعها   5 108771 نسخة 
17 تأليف وترجمةتأليف كتب ونشرات وأشرطة لغير املسلمني6
55 برنامجإنتاج برامج مرئية وسمعية بعدة لغات 7
1 فيديواعداد فيديو اعاني بلغة االشارة8
8287 مشاركدورات شرعية ولغة عربية للمسلمني اجلدد جلميع املستويات9

44 دورة لـ8800 شخصعمل دورات لتأهيل الدعاة املتطوعني واملوظفني10
51570 مستفيدمحاضرات لغير املسلمني واملسلمني اجلدد11
19438 اتصال وامييلالتواصل مع غير املسلمني بـ ) البريد - امييل - اتصال( 12
6109 زيارةزيارات دعوية ميدانية 13
24227 اتصال وامييلالتواصل مع املسلمني اجلدد ) بريد - امييل- اتصال ( 14
 2 معرض ومؤمتراملشاركة في املعارض واملؤمترات 15
55227 وجبةإفطار صائم في رمضان للمسلمني اجلدد16
1000 مستفيدمشروع األضاحي للمسلمني اجلدد17
7 حجاجرحلة احلج للمسلمني اجلدد18
7 رحلة  31500 معتمررحلة العمرة للمسلمني اجلدد19
850 فردمسابقة وحفل الرهيماني السنوية 20
4119 مشاركاملسابقة الثقافية 21
800 مشاركمسابقة عبد اهلل املا الثقافية األولى 22
107 رحلةرحات دعوية ثقافية ترفيهية لغير املسلمني وللمسلمني اجلدد23
1 حفل حفل التميز للدعاة واملوظفني السنوي 24
2 حفلحفل العيد للمسلمني اجلدد لـ 13 فرع25
30 داعيةتخريج دعاة ميدانيني من املهتدين واجلاليات26
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دفعة من خريجي دورات اللغة العربية والثقافة اإلسامية

أثناء تنفيذ أحد األنشطة في املركز الكويتي الفلبيني الثقافي التابع للجنة التعريف باإلسام
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الدعوة اإللكترونية:
في عام  2010 م مت إطاق مشروع الشبكة الدعوية املتخصصة التابع للجنة التعريف باإلسام 
وإدارة الدعــوة اإللكترونيــة، وفي بداية عام 2012 م خرجت جلنة الدعوة اإللكترونية من رحم 

جلنة التعريف باإلسام لتكون أول جلنة متخصصة في الدعوة إلى اهلل عبر اإلنترنت.

وامتثــاال لقــول اهلل تعالــى: )ادع إلى ســبيل ربــك باحلكمة واملوعظة احلســنة( واهتــداًء بقول 
الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم } بلغــوا عني ولو آيــة { ومع التزايد املطرد بأعــداد املهتدين 
اجلــدد حــول العالــم، فإن جلنــة الدعــوة اإللكترونيــة التابعة جلمعيــة النجــاة اخليرية أخذت 
على عاتقها أن تســاهم في ســد الفراغ املوجود في العمل الدعوي اإللكتروني مســتخدمة في 
ذلك كافة الوســائل احلديثة من خال شــبكة اإلنترنت والهواتف الذكية والقنوات التلفزيونية 
الفضائيــة وغيرهــا من التقنيات املتوفرة، حيث أصبح وجود هذه اللجنة ضرورة ملحة لتقدمي 
احملتوى اإلسامي والدعوي إلى العالم أجمع با قيود وال حدود وبأيسر السبل تعزيزاً للهوية 
اإلســامية لدى املســلمني وفق منهج وســطي معتدل وبناء جسور التواصل احلضاري وإشاعة 

ثقافة احلوار البناء واحترام األديان.
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وفيما يلي تقرير مبسط عن إجنازات اللجنة في عام 2014
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إحصائيات املواقع:
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احلمالت الدعوية على الفيس بوك

47   إعالنعدد اإلعانات

251.134  ضغطةعدد الضغطات على اإلعان

17.191.451  مشاهدةإجمال عدد املشاهدات

14.342  ضغطةإجمالي الضغط على رابط الشات

38.768  إعجاباًعدد اإلعجاب اإلعان

3779  تعليقاًعدد التعليقات

14.144  مشرتكاًعدد مشتركي الصفحات

اإلصدارات املكتوبة: 
27 كتيبا للتعريف باإلسام وتعليم املهتدين اجلدد

اإلصدارات املرئية:
نشر ثاث أفام قصيرة للتعريف مبفهوم اإلحسان في اإلسام بـ 8 لغات

اإلصدارات التقنية:
إضافة إذاعات ترجمات القرآن لنظام إدارة احملتوى )وردبرس( Quran Radio عدد مرات التحميل )3،856( مرة	 
إضافة املكتبة اإلسامية اإللكترونية لنظام إدارة احملتوى )وردبرس(  Islamic Books عدد مرات التحميل )227( مرة	 
إضافة ترجمات القرآن الكرمي Quran Translations عدد مرات التحميل )151( مرة	 

تقرير إذاعات ترجمات القران الكرمي
عدد ساعات االستماععدد املستمعني

237.62432706

تقرير حسابات تويتر:
اإلجمالي منذ التأسيسإجمالي املتابعني 2014إجمالي احلسابات

71581.1831.612.782
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مواقع جلنة الدعوة اإللكترونية :





خدمة كتاب اهلل 
ورعاية الشباب

املجال الرابع

أواًل : خدمة كتاب الل
ثانيًاً : رعاية الشباب
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أواًل: خدمة كتاب اهلل تعالى:
إن تعليم األبناء القرآن الكرمي وعلومه ضرورة تربوية كونه خط احلماية األول لهم من الضياع في ظل تعدد وتنوع 
اآلفات التي تســتهدف الصغار، حيث ســعت جمعية النجاة اخليرية مســخرًة جميع إمكانياتها إلى رعاية شــباب 
املســلمني وذلــك مــن خــال تنظيــم حلقات التحفيظ املنتشــرة في جميع مناطــق الكويت مراعيًة فــي ذلك اختيار 
احملفظني واحملفظات واملشرفني واملشرفات األكفاء واملتميزين في مجال حتفيظ القرآن الكرمي واجلدول التالي 

يرصد أهم االجنازات التي قامت بها اجلمعية داخل دولة الكويت خال عام 2014م:

عدد عدد املراكزاسم اللجنةم
عدد عدد املشرفنياحللقات

املعلمات
عدد 
املعلمني

إجمالي عدد 
املشرفني واملعلمني

اجمالي 
الدارسني

12133151821541237جلنة املنابر القرآنية1

5716151738824أترجة العثمان2

15416714750جلنة الفحيحيل3

12111321جلنة الرميثية4

2426--222جلنة سلوى5

14115761جلنة الشامية والشويخ6

1115----11مفاتيح اخلير7

1745--------125 دورة6جلنة التعريف باإلسام8

293922641541214679االجمالي
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مدارس النجاة:

حصــد طالــب وطالبــة علــى املركزيــن األول والثانــي في مســابقة الكويــت الكبرى حلفظ 	 
القرآن الكرمي وجتويده الســابعة عشــر "مســابقة النشء والشباب" وذلك خال العام الدراسي 

2013/ 2014م.

كمــا حصــد 17 مشــارك مــن طــاب وطالبــات مــدارس النجاة علــى 3 مراكــز األولى في 	 
مسابقة حفظ القرآن الكرمي على مستوى اإلدارة العامة للتعليم اخلاص التابعة لوزارة التربية 

والتعليم. 

كما شــارك عدد من العاملني مبدارس النجاة في مســابقة النجاة العاشــرة حلفظ القرآن 	 
الكرمي وجتويده.

الكتيبات واإلصدارات:

من باب نشــر علوم القرآن الكرمي قامت جمعية النجاة اخليرية من خال إدارة شــئون القرآن 
الكــرمي بإصــدار احلقيبــة القرآنيــة وهي حتتوي علــى 12 كتابــاً متميزاً وذلك للمســاهمة في 
تقدمي العلم الشرعي الصحيح ألهل القرآن مستهدفًة كا من معلمي القرآن الكرمي والطاب 

وأئمة املساجد والدعاة وكل بيت مسلم محب للقرآن الكرمي.
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ثانيًا: رعاية الشباب:
اهتمت جمعية النجاة اخليرية بشــريحة الشــباب حيث تتيح للكثير الفرصة ملمارســة مختلف 
األنشــطة الثقافيــة واالجتماعيــة والرياضيــة فــي جــو مــن الرعايــة اإلميانيــة وذلــك بالتعاون 

والتواصل مع أسرهم وأولياء أمورهم.

حيــث تهــدف اجلمعيــة إلــى احلفاظ على الشــباب في هــذه املرحلة العمريــة احلرجة بدرجة 
خاصــة املرحلــة املتوســطة والثانويــة مــن االجنــراف وراء التيــارات الضــارة ورفقة الســوء مع 
احلــرص علــى توفيــر البديل لهم من الهوايات املمتعة امللتزمــة بضوابط الدين واألخاق حيث 
يــؤدي ذلــك للمســاهمة فــي بناء شــخصية وســطية متزنة وتخريــج جيل صالــح يعيش عصره 
محافظاً على دينه ويعتمد على نفســه ويبني وطنه وقد قامت اجلمعية بالعديد من األنشــطة 

خال العام 2014م نذكر منها ما يلي:
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نادي الفتية التربوي

الصف الدراسيعدد املشاركنياألعمارالتاريخالفترات

من01/11/2013  إلى 19/01/2014األولى
من 10 - 14 سنة

32
من الصف اخلامس االبتدائي 

إلى الصف الثامن املتوسط
32من21/03/2014  إلى 31/05/2014الثانية

الصحبة الصاحلة

املكانعدد املشاركنياألعمارالتاريخالنشاط

ميناء عبداهلل35من 17-14 سنةمن 01/11/2013 إلى 01/04/2014ماملخيم التربوي

مسجد السعد- الرميثية25اجلميعمن 13/03/2014-09منحبك يا رسول اهلل

10املشرفني25/03/2014دورة تدريبية للمشرفني
صالة جمعية اإلصاح 

االجتماعي

3 مساجد بالرميثية60من 17-14 سنةمن 27/07/2014-17ماالعتكاف السنوي

ماليزيا35من 14-09 سنةمن 30/01/2014 إلى 08/02/2014السفر إلى ماليزيا

إندونيسيا35من 18-14سنةمن 21/08/2014 إلى 05/09/2014السفر إلى إندونيسيا

مسجد السعد- الرميثية25الصحبة الصاحلةيوم االثنني من كل أسبوعالفطور األسبوعي

ماعب مختلفة40الصحبة الصاحلةيوم اخلميس من كل أسبوعاللعب األسبوعي

ميناء عبداهلل50الصحبة الصاحلةمن 06/02/2014 إلى 08/02/2014مخيم الربان
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جانب من فعاليات شباب مفاتيح اخلير في املدينة الترفيهية

جانب من نشاط مفاتيح اخلير في املخيم الربيعي





الخدمات الصحية
املجال الخامس
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املجال الخامس: الخدمات الصحية
تســعى جمعيــة النجــاة اخليريــة إلى تقدمي اخلدمات الطبيــة للجاليات الوافدة والعمالــة الفقيرة وذلك من خال 
املخيمات الطبية التي تقوم بتنظيمها على مدار العام واجلدول التالي يبني مناطق املخيمات الطبية التي أقامتها 

جلنة الرحمة للخدمات الطبية خال العام 2014م وعدد املستفيدين منها:

عدد املستفيدينمنطقة املخيمم

600 مريض ومريضةاجلابرية بالتعاون مع السفارة النيبالية1

700 مريض ومريضةأمغرة بالتعاون مع مبرة الصناعات الوطنية2

1300 مريض ومريضةإجمالي املستفيدين
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قافلة الرحمة الطبية التي جتوب مناطق العمالة الفقيرة

أثناء توقيع الكشف الطبي على أحد املرضى





املشاريع الخارجية
املجال السادس
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املجال السادس: املشاريع الخارجية
إميانــاً مــن جمعيــة النجاة اخليرية بأهمية التكافل االجتماعي بني املســلمني بغــض النظر عن احلدود اجلغرافية 
حملت على عاتقها تنفيذ املشــاريع اخليرية املتنوعة خارج دولة الكويت وذلك تلبيًة لرغبات املتبرعني واحملســنني 
من أهل الكويت الكرام حيث تقوم اجلمعية باإلشــراف على هذه املشــاريع من خال الوفود التي تشــكلها لزيارة 
وتفقــد تنفيــذ هــذه املشــاريع في اخلــارج بالتعاون مــع جمعيات خيرية معتمــدة من دولها ومتارس أنشــطتها وفق 

القانون إضافة إلى أن املشاريع تتم مبتابعة وزارة اخلارجية الكويتية وبالتعاون مع السفارات الكويتية باخلارج.

وقــد قامــت اجلمعيــة بتنفيــذ العديــد مــن املشــاريع فــي العديد من الــدول منهــا )مصري، ســوريا، لبنــان، اليمن، 
األردن، مكة، فلســطني، العراق، الســودان، املغرب، الصومال، تركيا، جيبوتي، إيران، اندونيســيا، البانيا، البوســنة، 
قرغيزســتان، كوســوفا، روانــدا، النيجــر، الفلبني، ايطاليــا، بريطانيا، فرنســا، رومانيا، هولنــدا، الصني( واجلدول 

التالي يبني مشاريع اجلمعية خارج دولة الكويت خال العام 2014م.
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العدد املشروعمالعدد املشروعم

1000 مخيم طبي11642017 إغاثة ومساعدات 1

2700السلة والكرتون الغذائية105318 مشروع بناء مساجد2

741780 إفطار الصائم417619 مشروع حفر آبار3

70 العمرة20 52942 طباعة املصحف4

184 كفالة الدعاة ومحفظني القرآن6854021زكاة الفطر5

47 بناء بيوت فقراء وأيتام155122حلقات حتفيظ قرآن واملسابقات6

1000 مخيم طبي123 محطة تنقية مياه 7

20884 كفالة األيتام296524أضاحي 8

1 سيارة اسعاف 7725احلج9

4 بناء مستوصف26  265 مراكز إسامية وفصول دراسية10

1 شراء مكائن خياطه27 234 مساعدات زواج11

4 عربة الركشا11128مساعدات مرضى12

1 بناء مستشفى 129 محل وقفي 13

40 كفالة طالب علم31830 كفالة أسر14

1 ترميم منازل 731 وقفيات15

6 بناء قرية سكنية 832 مشروع كفالة معاقني16
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اخلط الساخنحساب جارياللجنةم

جمعية النجاة اخليرية1
0119810003

97277745 o119810004

o119810005

جلنة التعريف باإلسام2
o119810002

97600074
o119810007

o11981000697277745جلنة طالب العلم3

011981000897222542جلنة زكاة الشامية والشويخ4

011981000955644002جلنة زكاة سلوى5

011981001099388878جلنة زكاة العثمان6

011981001197277745جلنة زكاة الرميثية7

011981001298855495جلنة زكاة الفحاحيل8

011981001366293044جلنة زكاة كيفان9

011981001497277745جلنة زكاة اجلابرية10

011981001567675959جلنة زكاة األندلس11

011981001990004561جلنة الرحمة الطبية14

011981002397288044جلنة الدعوة االلكترونية16

011981002497774383جلنة ورثة األنبياء17

011981002797277745إدارة العمل اخلارجي18

نستقبـل تبـرعـاتـكم عبـر إدارة جمعية النجاة اخليرية
)الروضة- ق-4 ش-42 م 15( - ت: 4/3/2/22524501  ف: 22524520  ص.ب: 187 السرة- الرمز البريدي: 45712 الكويت

أو  عن طريق جلان اجلمعية وفروعها املنتشرة في جميع أنحاء دولة الكويت أو عبر أرقام احلسابات التالية ببنك بوبيان:
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