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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل وكفى والصالة والسالم على النبي املصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وبعد:

يسرني أن أقدم التقرير السنوي جلمعية النجاة اخليرية ألعضاء اجلمعية العمومية للفترة التي بدأت في 
01/01/1433هـ وانتهت في 18 صفر/1434هـ املوافق: 31/12/2012م حيث شهدت قرار اجلمعية العمومية 

بتحويل السنة املالية للجمعية من التقومي القمري إلى التقومي الشمسي حيث تبدأ السنة اجلديدة من 
01/01/2013م.

وإنَّ من فضل اهلل علينا أن شرع لنا سبل التعاون والتراحم والتكافل فيما بيننا ووعدنا بعونه كما قال ] 
»اهلل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه« ومن أبرز عالمات التراحم انتشار اجلمعيات اخليرية في 

أرضنا املباركة التي تعتبر مبثابة حلقة الوصل بني األغنياء والفقراء ومن بني هذه اجلمعيات.

»جمعية النجاة اخليرية« التي تسابق الزمن في البذل والعطاء. وأن الرسالة التي تود اجلمعية توصيلها ما 
كانت لتصل لوال فضل اهلل تعالى علينا ثم مساهمات احملسنني من أبناء هذا الوطن الطيب.

وتصدر اجلمعية هذا التقرير سنويًا ليعكس حجم أنشطة ومشاريع عام حافل باإلجنازات والعمل الدؤوب، 
عن طريق حزمة متكاملة من املشاريع والبرامج واألنشطة التي تصب جميعها في خدمة شرائح املجتمع 

املختلفة.

وقد سعت جمعية النجاة اخليرية إلى تطوير وتنويع وسائلها إلى أن أصبحت بفضل اهلل ثم بالدعم السخي 
من أهل اخلير مؤسسة خيرية متكاملة حتقق أهدافها بكل كفاءة واقتدار في محيط خدماتها بواسطة 
رجااًل ونساًء شيبًا وشبابًا مخلصني لدينهم ووطنهم نذروا أنفسهم لهذا العمل اخليري محتسبني األجر 

والثواب من اهلل سبحانه وتعالى.

ويسعدني بهذه املناسبة أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم االمتنان لكل من ساهم في دعم اجلمعية ماديًا 
أو معنويًا وعلى رأسهم صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل ورعاه، 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح، واحلكومة ممثلًة على وجه اخلصوص في 
كل من وزارة الشئون االجتماعية والعمل ووزارة اخلارجية، وجلميع أهل الكويت أصحاب األيادي البيضاء 
اهلل  ق  وفَّ املساعدة  حاالت  وأصحاب  عليها  والقائمني  للجمعية  التابعة  اللجان  إدارات  مجالس  وأعضاء 

اجلميع ملا فيه اخلير والصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وفيما يلي نستعرض أهم نشاطات جمعية النجاة اخليرية للفترة املنتهية في 31/12/2012م والتي أقيمت 
الرجوع  ميكن  األنشطة  لهذه  التفصيلية  التقارير  على  وللحصول  للجمعية،  التابعة  اللجان  خالل  من 

إلدارة اجلمعية التي تتوفر لديها البيانات التفصيلية لهذه األنشطة.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

أحمد سعد اجلاسر
رئيس مجلس اإلدارة
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أواًل: مجال التعليم والتدريب
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1- مدارس النجــاة

التعريف باملدارس: 
أنشأت جمعية النجاة اخليرية العديد من مدارس النجاة اخلاصة والتي تهدف إلى حتقيق 
مستوى عاٍل من املخرجات تتلقى التعليم في مناخ تربوي عن طريق مد أمناط الرعاية التربوية 
إلى املنزل واستقطاب اجلهود الوالدية لضمان استمرارية العائد التربوي، فضاًل عن تفعيل 
دور املدرسة في البيئة احمليطة بها وتطوير برامج النشاط االجتماعي ومفهوم املدرسة من 

خالل توفير املصادر التعليمية املختلفة.
كما تسعى مدارس النجاة إلى توفير بيئة إميانية خصبة ألبنائها الطالب تساعد في تخريج 
جيل قادر على حتمل املسئولية محافظاً على قيمه الدينية والثقافية وفق منهج وطني قائم 
على تعميق الوالء للدين والوطن، وذلك من خالل انتقاء البرامج واألساليب واملشاريع التربوية 
املتميزة واحلديثة واستقطاب أعلى الكفاءات واخلبرات التربوية، وقد متيزت مدارس النجاة 
بتخريج طالب بارعني في شتى املجاالت العلمية واألدبية والرياضية واإلسالمية مما جعلهم 
يحصدون العديد من اجلوائز في حفالت تكرمي أوائل الطلبة على مستوى املدارس اخلاصة 

واحلكومية.

فروع املدارس:
وصل عدد الطالب والطالبات خالل العام الدراسي 2011/2012م إلى )10202( طالب وطالبة 
منهم 2270 طالب كويتي موزعني على 15 مرحلة دراسية في ست مجمعات مدرسية بإجمالي 
306 فصل، حيث يقوم بالتدريس على هؤالء الطالب والطالبات واإلشراف عليهم نخبة من 

املعلمني واإلداريني األكفاء بلغ عددهم 921 موظف من بينهم 679 مدرس ومدرسة مت اختيارهم 
يقع عليه  كفاءة ومتيُّز من  ووفق ضوابط وشروط محددة تضمن  بواسطة جلنة متخصصة 

االختيار مبا يخدم سياسة مدارس النجاة التربوية وأهدافها.
ثمارنا... جواهر تضيء في سماء الكويت:

كالعادة سنوياً تقدم مدارس النجاة نخبة من طلبة وطالبات مدارسها املتفوقني في كل املراحل 
التعليمية بقسميها العلمي واألدبي وخاصة في شهادة الثانوية العامة، ونعرض فيما يلي لوحة 
الشرف ألبنائنا وبناتنا الذين كانوا ضمن قائمة اخلمسني األوائل على مستوى دولة الكويت 

خالل العام الدراسي 2011/2012م.
واجلدول التالي يوضح عدد الطالب احلاصلني على نسبة %95 فما فوق بالقسمني العلمي واألدبي بجميع 

فروع مدارس النجاة خالل العام الدراسي 2011/2012م:

عدد الطالبالقسمالنسبة املئويةم
107العلمي%95 فما فوق1

3األدبي%95 فما فوق2

محمد سعيد صالح يونس
% 99٫50
اخلامس والثالثون
علي مستوى دولة الكويت

القسم العلمي

حازم حسني عطية أحمد
% 99٫48
الثاني واألربعون
علي مستوى دولة الكويت
القسم العلمي

عبد الرحمن أحمد رفاعي
% 99٫46
التاسع واألربعون
علي مستوى دولة الكويت
القسم العلمي

سارة أحمد محمود خشاب
% 98٫83
اخلامسة
علي مستوى دولة الكويت
القسم األدبي

رنا احلسن عبد الرؤوف على
% 96٫24
السابع واألربعون
علي مستوى دولة الكويت
القسم األدبي
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2- معهد كامز للتدريب األهلي:

التعريف باملعهد:
والتطوعي  القطاع اخليري  العاملة في  الكوادر  النجاة اخليرية في تدريب  رغبة من جمعية 
قامت بتأسيس معهد كامز للتدريب األهلي في أكتوبر 2006م بترخيص من الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب.
م املعهد في العام 2012م 684 دورة تدريبية شارك فيها 7998 متدرب ومتدربة شملت  وقد نظهَّ

العديد من املوضوعات التي تهم العاملني في القطاع اخليري والتطوعي.
اإلجنازات اإلدارية للمعهد خالل عام 2012م:

املعهد وموردين محليني في مجاالت تدريبية مختلفة يقوم  1- توقيع بروتوكوالت تعاون بني 
معهد كامز بطرح البرامج املعتمدة لديها وتنفيذها.

للمرتبطني  خصوصاً  الشباب  لفئة  بيانات  قاعدة  لبناء  العمل  على  واإلشراف  التنفيذ   -2
باجلمعيات التطوعية والعاملني بالقطاع اخليري )مؤمتر سواعد للعمل التطوعي(.

يقدمها  والتطوعي  اخليري  العمل  مجال  في  تخصصية  تدريبية  برامج  في  مجال  فتح   -3
محاضرو عامليون من خالل بنك دودجا األملاني )املسئولية االجتماعية(.

4- حتديث املوقع اإللكتروني للمعهد وإضافة وسائل التواصل االجتماعي ضمن وسائل التسويق.

ونستعرض فيما يلي إحصائية بالدورات خالل عام 2012م:

1031209اللغة العربية لغير الناطقني بها 1

347إعداد الدعاة 2

30169احلاسب اآللي 3

16310الدورات اإلدارية 4

5246129الدورات الشرعية للمهتدين اجلدد 5

6108دورات امللتقى األوربي الثالث 6

226أخرى 7

6847998اإلجمــــــــالي



2012 جمعية النجاة اخليريةالتقـريـــر السـنـــوي  2021 2012 التقـريـــر السـنـــوي  جمعية النجاة اخليرية

3- مساعدة طالب العلم:

قامت اجلمعية بكفالة الطالب األيتام في مدارس النجاة واملدارس األهلية األخرى ومساعدة 
الطالب املعسرين بتسديد جزء من الرسوم الدراسية مبدارس النجاة واملدارس األهلية األخرى 

بعد دراسة حالتهم املادية واالجتماعية.

وقد بلغ عددهم خالل العام الدراسي 2011/2012م:

عدد الطلبــــةالبيـــــــان

202أيتام النجاة واملدارس األخرى

1811ضعاف الدخل مبدارس النجاة واملدارس األخرى

2013اإلجمالي

4- مشروع ورثة األنبياء:

الدورات التي مت انعقادها في مشروع ورثة األنبياء:

املستفيدينمكان االنعقادتاريخ الدورةاسم الدورة

185مسجد عبدالعزيز الراشد- السالم29/09/2012التأصيلية 3

208مسجد حنظلة بن أبي عامر- العمرية30/09/2012التمهيدية 2

5- دور لجان الزكاة في مجال التعليم:

املجموعخارج الكويتداخل الكويتاملشروعاملجال

مجال التعليم

773773حتفيظ القرآن الكرمي

55كفالة محفظني

1220221دعم طالب العلم

4242مكتبة طالب العلم

11املساهمة في بناء املدارس
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ثانيًا: مجال إعانة الفقراء والمحتاجين
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منذ تأسيس جمعية النجاة اخليرية فقد حملت على عاتقها تقدمي العون واملساعدة للمحتاجني والفقراء 
واأليتام واألرامل ولتحقيق هذا الهدف أنشأت العديد من جلان الزكاة في عدة مناطق مختلفة بدولة الكويت 
حيث أصبحت هذه اللجان هي حلقة الوصل بني األغنياء والفقراء فهي تقوم بجمع أموال الزكاة والصدقات 
وإعادة صرفها في مصارفها الشرعية على هذه الشريحة من شرائح املجتمع الفقيرة مع األخذ في االعتبار 
سكان كل منطقة حيث تكون األولوية في تقدمي املساعدات لسكان املنطقة الكائنة بها جلنة الزكاة ثم تعطى 

األولوية للمناطق املجاورة.

ونستعرض فيما يلي أنشطة ومشاريع اجلمعية خالل عام 2012م:

ـــن
جـيـ

تـــــا
مح

والـ
اء 

ــــــر
فقـ

 ال
نـــــة

عا
ل  إ

ــــــــا
جـــ

م

املجموعخارج الكويتداخل الكويتاملشروع

78307830كفالة األيتام

55كفالة أسرة

345212664718املساعدات الشهرية واملقطوعة

72853781الصدقات / الزكاة

21516001815كفارات

39342مشروع ماء السبيل

170170مشروع اهلل يبرد عليك )مكيفات(

470470حفر اآلبــــار

94399439زكاة الفطر

161377161377إفطار الصائم

10221022إطعام احلاج

1049010490مصرف اإلطعام

15514531608كسوة وعيدية اليتيم

164164احلج

1253128العمرة

26562656األضاحي

11870188الذبائح والعقائق

1010مشروع الزواج

1502515025مصروفات إغاثية

300300دفئ علينا شتانا

2121توزيع األجهزة الكهربائية

2525كراسي للمعاقني باحلرم
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1- لجنة التعريف باإلسالم:

التعريف باللجنة:

النجاة اخليرية والتي قام على تأسيسها كوكبة من دعاة  التابعة جلمعية  اللجان  هي إحدى 
ويتمثل عمل  1978م،  عام  تأسست  34 عام حيث  يزيد عن  ما  منذ  وذلك  املعروفني،  الكويت 
اللجنة في التعريف باإلسالم لغير املسلمني وتضم أكثر من ) 85 داعية( يتحدثون مبختلف 
لغات العالم، كما تؤدي نشاطاتها املتنوعة في مجال الدعوة إلى الل بفاعلية على مستوى العمل 
اخليري بالكويت من منطلق قول الل تعالى: “ادع إلى سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة” 
بعيداً عن الغلو والتطرف، وكانت سبباً في إشهار إسالم 59 ألف مهتد بالكويت على أيدي دعاة 

اللجنة وقامت برعايتهم وتعليمهم العلوم الشرعية.

ونستعرض فيما يلي مشاريع وأنشطة اللجنة خالل عام 2012م

اجنازاتنا 2012النشاطم

4815عدد الذي أسلموا  عن طريق أفرع اللجنة  1

45200توزيع حقيبة الهداية لغير املسلمني واملسلمني اجلدد2

200 ألف نسخةإصدار عدد 8 مجالت دعوية باللغات وتوزيعها 3

2000 نسخةإصدار عدد جديد ملجلة دعوية باللغة االندونيسية خاصة باجلاليات 4

88652 وجبةإفطار صائم في رمضان للمسلمني اجلدد5

2431 مشاركمسابقة حفظ القرآن وعلومه للمسلمني اجلدد واجلاليات6
 9 مسابقات

620 دورةدورات شرعية ولغة عربية للمسلمني اجلدد جلميع املستويات7
7544 دارس

اجنازاتنا 2012النشاطم

20598التواصل مع غير املسلمني بـ ) البريد – امييل – اتصال( 8

9

زيارات دعوية ميدانية ) للسلك الدبلوماسي- املعارض – أسواق – املساكن 
– للمرضى والعاملني في املستشفيات- مجمعات- مساجد- مدارس- جلان 
نسائية- جامعة الكويت- السجون- الدواوين- صالونات – جمعيات- مزارع- 

جواخير(.

7327

13تأليف كتب ونشرات وأشرطة لغير املسلمني10

50وضع حامالت نشرات في األماكن العامة 11

1786محاضرات لغير املسلمني واملسلمني اجلدد12

257رحالت دعوية ثقافية ترفيهية لغير املسلمني وللمسلمني اجلدد13

21300التواصل مع املسلمني اجلدد ) بريد – امييل- اتصال ( 14

255إصدار بوسترات دعوية 15

35املشاركة في املعارض واملؤمترات 16

3املخيم الطبي 17

125مشروع األضاحي للمسلمني اجلدد18

3رحلة العمرة للمسلمني اجلدد20

20حفل العيد للمسلمني اجلدد21

3974 مشاركاملسابقات الثقافية 22

23
إنشاء مواقع الكترونية للتواصل االجتماعي - تويتر – فيس بوك – انستجرام 

12000 مشارك- يوتيوب

95كفالة دعاة 24

52إنتاج برامج مرئية وسمعية بعدة لغات 26

2إصدار بحوث ودراسات في التعريف باإلسالم 27

84تخريج دعاة ميدانيني من املهتدين واجلاليات30

3إقامة حمالت دعوية 31

4املنتدى الثقافي باللغات32

1افتتاح دار النوري للتعريف باإلسالم 33

2عمل دورات لتأهيل الدعاة املتطوعني 36

1تنفيذ حملة جديدة بعنوان » الدعوة مسؤولية بلغها معانا«37
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2- الدعوة اإللكترونية:

التعريف بالنشاط:
هو نشاط دعوي متخصص بدأ نشاطه مع بداية سنة 2012م وهو امتداد لـ )الشبكة الدعوية 
املتخصصة( حيث كان لنجاح هذه الشبكة والتوسع الكبير والسريع الذي شهدته دافعاً ومنطلقاً 
وإملامها بجميع  التي تطرقها  العناوين  العالم من حيث  نوعها في  الفريدة من  لهذه اخلطوة 

املواضيع التي يحتاجها الفرد املسلم وغير املسلم.

ونستعرض فيما يلي مشاريع الدعوة اإللكترونية خالل عام 2012م

عدد املشروع/ النشاطم
بيان مختصر عن املشروعاللغاتاملواقع

1
نشر ترجمات 
30 لغة2القرآن وعلومه

 Mp3 1-  ترجمة القرآن الكرمي الصوتية
www.mp3qurantranslation.

com
 2- تعليم القرآن الكرمي

www.learning-quran.com

2
املكتبة اإلسالمية 

80 لغة1الشاملة
يقدم املوقع كتبا بـ 80 لغة تغطي كثيرا من 

جوانب اإلسالم واملسلمني واملعتقدات األخرى 
والقضايا املعاصرة 

3
تعليم ورعاية 

لغتان1املهتدين
موقع متخصص للمهتدين اجلدد يقوم بتعزيز 

إمكاناتهم في أسلوب احلياة ااجلديدلذي 
اختاروه.

4
تطوير مهارات 

11الدعاة
وهو موقع متخصص لتدريب من يعملون في 

مجال الدعوة. 

)اإلجنليزية(1دعوة الالدينيني5
وهو موقع يعد مصدراً متميزاً وموثوقاً به 
يقدم معلومات حول حقيقة اخللق ووجود 

اخلالق والهدف من احلياة.

يعنى املوقع بالتعريف باإلسالم بصورة )اإلجنليزية(1موقع اإلميان6
تفصيلية.

7
موقع املعجزة 

يهتم املوقع بنشر الوثائقيات والفيديوهات )اإلجنليزية(1األخيرة
التي تتعلق باإلسالم واملسلمني.

يهدف املوقع إلى تعليم املهتدين اجلدد الصالة )اإلجنليزية(1تعليم الصالة8
وكيفية أدائها.

9
مدونات جلنة 

7513التعريف باإلسالم
تعد هذه املدونات الصفحات الشخصية لدعاة 

جلنة التعريف باإلسالم بـ 13 لغة. 

77املجالت الدعوية10
هي مجالت دعوية تصدر باللغات التالية: 

السنهالية والهندية والفلبينية والتلغو والهندية 
والبنغالية والتاميلية.

موقع للصوتيات الدعوية باللغة األوردية.11موقع الصوتيات11

3- دور لجان الزكاة في مجال الدعوة:

املجموعخارج الكويتداخل الكويتاملشروعاملجال

عوة
لد

ل ا
جا

م

2727كفالة الدعاة

23112311طباعة املصاحف

30003000توزيع كتيبات

7700077000توزيع أشرطة

2128130دعم وبناء املساجد

11مركز جرين لني
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رابعًا: مجال رعاية الشباب وخدمة كتاب اهلل
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أ- أواًل رعاية الشباب:

• لجنة مفاتيح الخير:
بناء شخصية  في  واملساهمة  الشباب  رعاية  إلى  أعمالها  من خالل ممارسة  اللجنة  تهدف 
إسالمية متزنة وتخريج جيل صالح يحافظ على دينه ويعتمد على نفسه ويبني وطنه ويطيع 
والديه ويساهم في سعادة اإلنسانية جمعاء. ويتحقق ذلك من خالل األهداف التي تسعى إليها 

اللجنة وهي:
توثيق العالقة األسرية بني الوالدين وأبنائهم.  •

من  اللجنة  قامت  الشخصية. وقد  قدراتهم  وتنمية  احلياة  مهارات  على  الشباب  تدريب   •
)الفترة فــتــرات  ــى  إل السنة  بتقسيم  الــعــام  لــهــذا  الــتــربــوي  الفتية  نـــادي  مــشــروع   خــالل 
األولى، الفترة الربيعية، الفترة الثانية، الفترة الصيفية، الفترة الرمضانية، فترة ما بعد رمضان( 
9 سنة مت خاللها إستقطاب 500 ناشئ ورعاية 100 نا شئ  مستهدفًة في ذلك شريحة النشئ من 14-

كما هو موضح باجلدول التالي:

عدد املشاركنيشعار البرنامجاسم الفترةم

45بأخالقي أرقى بأمتيالفترة األولى1

40 + 110امللوك + بيارقالفترة الربيعية )سفرة امللوك + مخيم البيارق(2

40استفادة... ومرحالفترة الثانية3

200صيف النواخذةالفترة الصيفية4

50قناديل رمضانيةالفترة الرمضانية5

36أهل القرآن أهل الل وخاصتهفترة ما بعد رمضان6

فترة اإلعداد7

ب- ثانيًا خدمة كتاب اهلل

1- لجنة المنابر القرآنية:

تسعى املنابر القرآنية لتعليم القرآن الكرمي حفظاً وفهماً لتنشئة جيل يتحلي بالسلوك واخللق 
القرآني مبستوي عاٍل من الكفاءة والتميز.

ونستعرض فيما يلي مشاريع وأنشطة اللجنة خالل عام 2012م

جلنة املنابر القرآنية اسم اللجنة م

عدد مراكز القرآن: مراكز5 1

 سعد العبد الل ـ جنوب اجلهراء ـ  الصليبية ـ حولي
 والساملية ـ السالم ـ الصديق ـ السرة ـ الفنطاس  ـ

 ميدان حولي
املناطق التي تغطيها حلقات اللجنة 2

48 عدد احللقات باملراكز: 3

• فتح حلقة جديدة مبسجد العثمان بالقادسية
• عمل رحلة للمدينة الترفيهية بسعد العبد الل

• عمل تسجيل إذاعي ملدير اللجنة ببرنامج تباشير 
 الصباح وبناًء عليه مت التواصل مع شريحة كبيرة من

 الطالب الكويتيني برغبتهم في االلتحاق بحلقات 
املنابر 

• عمل تسجيل تليفزيوني ملدير اللجنة على تليفزيون 
قناة دولة الكويت ومت عرض مشروع اللجنة علي 

شريحة اكبر 
• تدشني حفل بحضور الراعي الرسمي حللقات 

اإلسناد )عبد اإلله املطوع( والتقائه مبعلمي وطالب 
اإلسناد )مرفق صور(

• عمل حفل تكرمي حتت اسم )يوم املعلم( لتكرمي 
معلمي اللجنة )مرفق صور(

اجنازات اللجنة: 4

بيانات الدارسني والدارسات:

االجمالي
مستوى الفئة

 البيان
أكبر )20سنة( أخرى )20-16( سنة )15-5( سنة

498 -- 68 -- 430  عدد البنني
152 -- -- -- 152 عدد البنات
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2- لجان الزكاة:

عدد املستفيدينعدد حلقات القرآن الكرمياسم اللجنةم

2600زكاة العثمان1

2280زكاة سلوى2

112زكاة الرميثية3

2156زكاة الفحيحيل4

115زكاة كيفان5

81063اإلجمالي

3- مدارس النجاة:

حتفيظ  مسابقات  في  اخلاص  التعليم  مدارس  على  األولى  املراكز  النجاة  مدارس  أحرزت 
القرآن الكرمي حيث حققت املراكز التالية في العام الدراسي 2012/2011م.

مسابقة حفظ القرآن الكرمي على مستوى اإلدارة العامة للتعليم اخلاص: 

خمسة مراكز متقدمةمدرسة النجاة االبتدائية بنني حولي1
مركزان متقدمانمدرسة النجاة املتوسطة بنني حولي2
ثالثة مراكز متقدمةمدرسة النجاة الثانوية بنني حولي3
خمسة مراكز متقدمةمدرسة النجاة االبتدائية بنني الساملية4
أربعة مراكز متقدمةمدرسة النجاة املتوسطة بنني الساملية5
ثالثة مراكز متقدمةمدرسة النجاة الثانوية بنني الساملية6
ثالثة مراكز متقدمةمدرسة النجاة االبتدائية بنات الساملية7
مركزان متقدمانمدرسة النجاة املتوسطة بنات الساملية8
ثالثة مراكز متقدمةمدرسة النجاة الثانوية بنات الساملية9

أربعة مراكز متقدمةمدرسة النجاة االبتدائية بنات النموذجية10
أربعة مراكز متقدمةمدرسة النجاة متوسط وثانوي بنني النموذجية11

مسابقة تالوة القرآن الكرمي على مستوى اإلدارة العامة للتعليم اخلاص:

أربعة مراكز متقدمةمدرسة النجاة االبتدائية بنني حولي1
أربعة مراكز متقدمةمدرسة النجاة املتوسطة بنني حولي2
مركزان متقدمانمدرسة النجاة الثانوية بنني حولي3
ثالثة مراكز متقدمةمدرسة النجاة االبتدائية بنني الساملية4
أربعة مراكز متقدمةمدرسة النجاة املتوسطة بنني الساملية5
ثالثة مراكز متقدمةمدرسة النجاة الثانوية بنني الساملية6
مركزان متقدمانمدرسة النجاة االبتدائية بنات الساملية7
مركزان متقدمانمدرسة النجاة املتوسطة بنات الساملية8
ثالثة مراكز متقدمةمدرسة النجاة الثانوية بنات الساملية9

أربعة مراكز متقدمةمدرسة النجاة متوسط وثانوي بنني النموذجية10
أربعة مراكز متقدمةمدرسة النجاة االبتدائية بنات النموذجية11
ست مراكز متقدمةمدرسة النجاة متوسط وثانوي بنات النموذجية12

مسابقة حفظ احلديث الشريف على مستوى اإلدارة العامة للتعليم اخلاص:

خمسة مراكز متقدمةمدرسة النجاة االبتدائية بنني حولي1
أربعة مراكز متقدمةمدرسة النجاة املتوسطة بنني حولي2
ثالثة مراكز متقدمةمدرسة النجاة الثانوية بنني حولي3
خمسة مراكز متقدمةمدرسة النجاة االبتدائية بنني الساملية4
أربعة مراكز متقدمةمدرسة النجاة املتوسطة بنني الساملية5
مركزان متقدمانمدرسة النجاة الثانوية بنني الساملية6
مركزان متقدمانمدرسة النجاة االبتدائية بنات الساملية7
ثالثة مراكز متقدمةمدرسة النجاة املتوسطة بنات الساملية8
ثالثة مراكز متقدمةمدرسة النجاة الثانوية بنات الساملية9

خمسة مراكز متقدمةمدرسة النجاة االبتدائية بنات النموذجية10
أربعة مراكز متقدمةمدرسة النجاة متوسط وثانوي بنني النموذجية11
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خامسًا: المجال الصحي
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1- مشروع الرحمة للخدمات الطبية:

يعتبر مشروع الرحمة الطبية مشروع كويتي خيري اجتماعي متخصص في املجاالت الطبية واخلدمات 
الصحية التطوعية امليدانية؛ حيث يَُعدُّ مركًزا طبّيًا خيرّيًا يعني بتقدمي املساعدات الطبية مبختلف 
أشكالها جلميع احملتاجني للرعاية الطبية من العمالة املساعدة الوافدة من مختلف الدول لكسب 
العيش على هذه األرض الطيبة املباركة دولة الكويت، كما يقوم مبد يد العون والتنسيق مع سفارات 

الدول احملتاجة للعمل على إبراز اسم الكويت في جميع احملافل الدولية اخليرية.

ونستعرض فيما يلي أنشطة املشروع خالل عام 2012م

بيان العملم

ن 
دي

في
ست

امل

ان
ملك

ا

باء
ألط

ا

يخ
تار

ال

ني 
ض

مر
امل

ني
فني

وال

10 152011/12/20 املنظمة الدولية للهجرة 500  الكشف الطبي وتوفير العالج مجانًا1

12 142012/1/2 منطقة املنقف 400 الكشف الطبي وتوفير العالج مجانًا2

10 102012/2/10 منطقة الفروانية 300 الكشف الطبي وتوفير العالج مجانًا3

15 162012/2/22 أمغرة500الكشف الطبي وتوفير العالج مجانًا4

20 152012/4/25 خيطان1200 الكشف الطبي وتوفير العالج مجانًا5

14 102012/5/10 خيطان350 الكشف الطبي وتوفير العالج مجانًا6

10 102012/9/5 جليب الشيوخ500 الكشف الطبي وتوفير العالج مجانًا7

10 152012/9/20 كبد300 الكشف الطبي وتوفير العالج مجانًا8

15 102012/10/10 الوفرة الزراعية 300 الكشف الطبي وتوفير العالج مجانًا9

10 152012/10/19 حولي 700 الكشف الطبي وتوفير العالج مجانًا10

12 102012/12/7 اجلهراء 250شخص الكشف الطبي وتوفير العالج مجانًا11

34 402012/12/15 الفحياحيل 1000 الكشف الطبي وتوفير العالج مجانًا12

2- دور لجان الزكاة في المجال الصحي:

املجموعخارج الكويتداخل الكويتاملشروعاملجال

مجال الصحة
55-دعم مستشفيات

1212-أجهزة غسيل الكلى

50005000-توزيع أدوية إلغاثة الصومال 
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سادسًا: مجال المشاريع الخارجية
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1- لجنة العمل الخارجي:

تساهم جلنة العمل اخلارجي في دعم املشاريع اخليرية واإلنشائية والتنموية ومشاريع إعادة 
األعمار التي تنفذها جمعية النجاة اخليرية بالدول املنكوبة واملتأثرة بفعل الكوارث واألزمات 
بقوة في تأهيل البنية التحتية وأعمار املرافق احليوية وإزالة آثار اخلراب والدمار الذي تخلفه 
تلك الكوارث، خاصًة في مجاالت الصحة والتعليم والدعوة واإلسكان واملرافق العامة، وعادة 
ما تبدأ اجلمعية في تنفيذ مشاريعها التنموية في الدول املنكوبة عقب عمليات اإلغاثة العاجلة 

والطارئة للضحايا واملتأثرين.
ونستعرض فيما يلي مشاريع وأنشطة اللجنة خالل عام 2012م

جمهورية مصر العربية

اجلهة املنفذة للمشروعنوع املشروعاسم املشروع

مساعدة ميزانية املستشفىدعم مستشفى املبعوثني
مستشفى املبعوثني اخليريةاألطفال اخلدج

عدد 2 سيارةمؤسسة العني اجلارية
العني اجلارية)العني اجلارية(

جمعية تنمية املجتمعدعم مالي ملشروع الزواج
جمعية تنمية املجتمع الفيوممحافظة الفيوم - مساعدة زواج

جمعية العباسيةدعم جمعية العباسي باألقصردعم ألرض في مصر

مستشفى آمنه التخصصيدعم مستشفى آمنه التخصصي للسرطاندعم مستشفى آمنه مصر

اجلمهورية اللبنانية:

اجلهة املنفذة للمشروعنوع املشروعاسم املشروع

جمعية االستجابةدعم ميزانية جمعية االستجابة لبناندعم جلمعية االستجابة

جمعية بشائر اخليردعم الالجئني السورينيدعم الالجئني السوريني

استجابة - سراج- سنابلدعم ميزانية جمعيات لبناندعم جمعيات لبنان

سوريا وإيران واليمن:

اجلهة املنفذة للمشروعنوع املشروعاسم املشروع

مساعدة الالجئينالسورينيإغاثة سوريا
الهيئة اخليرية اإلسالمية العامليةفي تركيا

استكمال بناء دار قرآناستكمال بناء دار قرآن
مكتب فارسفي فارس

تركمان الصحراءأهالي تركمان الصحراءإفطار صائم إيران

جهاز تكييفجهاز تكييف لدار قرآن فارس
مكتب فارسلدار قرآن فارس

جلنة مفاتيح اخليررحلة عمرةجلنة مفاتيح اخلير

مؤسسة ينابيع اخليرمستوصف احليمة اخليريبناء مستوصف

البوسنة والهرسك وكوسوفا وألبانيا:

اجلهة املنفذة للمشروعنوع املشروعاسم املشروع

دعم مشيخة البوسنة 
املشيخة البوسنة والهرسكاملشيخة البوسنة والهرسكوالهرسك

دعم مركز الشيخ عبدالقادر األرناؤوطيدعم مركز األرناؤوطي
مركز عبدالقادر األرناؤوطيكوسوفا

دعم لبناء ) 5 ( مساجدبناء مساجد
في السجون األلبانية 

إصالح وتأهيل السجناء 
ألبانيا
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بريطانيا وباكستان والهند وبنغالديش:

اجلهة املنفذة للمشروعنوع املشروعاسم املشروع

بناء سكن طالب في 
جمعية الشيخ عبدالل النوريبناء سكن للطالب بالهند سافي الهند

دعم مشاريع تنموية في 
اللجنة الكويتية املشتركة مكتب عربات ركشه ومكائن خياطهبنغالديش

بنغالديش

دعم
مخيمان طبية + دور قرآن + زواج جماعي + 
أجهزة غسيل كلى + ديون جامعة اإلحسان . 

كفالة أستاذ جامعي

اللجنة الكويتية املشتركة مكتب 
بنغالديش

طلب مساعدة مريض 
اللجنة الكويتية املشتركة مكتب مساعدة مريض مهندس غالمبنغالديش

بنغالديش

دعم مركز البيان 
مركز البياندعم مركز البياناإلسالمي

2- زيارات ومشاركات جمعية النجاة الخيرية خالل عام 2012م:

أ- سفرة وفد اجلمعية إلى جمهورية مصر العربية: )01-2102/10/61م(:
قام الوفد الزائر خالل هذه السفرة بتنفيذ العديد من املشاريع في محافظة سوهاج بصعيد 
مصر كان من أبرزها تنظيم حفل زواج جماعي للشباب الغير قادرين على الزواج باإلضافة 
هذا مت عن  وكل  لألطفال  األيتام  كفالة  وتسليم  والفقراء  للمحتاجني  املساعدات  توزيع  إلى 
طريق بعض اجلمعيات املشهرة بجمهورية مصر العربية كما هو موضح مبشاريع جلنة العمل 

اخلارجي.
ب- سفرة وفد اجلمعية إلى اليمن: )12-2102/90/82م(:

وكانت أعمال الوفد هي ثالثة أيام في صنعاء وثالثة أيام في حضرموت قام خاللها بتنفيذ 
اجلمعيات  طريق  عن  للمحتاجني  والعينية  املالية  املساعدات  وتقدمي  املشاريع  من  العديد 

والهيئات اخليرية باليمن كما هو موضح بأنشطة مشاريع جلنة العمل اخلارجي.
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سابعًا: التطوير اإلداري- البنية التحتية اإللكترونية 
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من  وجلانها  اخليرية  النجاة  جمعية  حققته  فيما  كبير  دور  لها  املجال  هذا  إسهامات  كانت 
جناحات وإجنازات خالل عام 2012م، حيث متكنت اإلدارة من حتقيق امليكنة واحلوسبة الشاملة 

جلميع أنشطة وخدمات جمعية النجاة اخليرية وجميع جلانها.

ونستعرض فيما يلي إجنازات عام 2012م:

التعريفالبيانم

وهو يتيح سهولة متابعة كافة االستقطاعات بجميع اللجاننظام االستقطاعات املركزي1

وهو خاص باستقبال التبرعات العينية والتحكم في جميع هذه نظام املوارد2
التبرعات وتقارير املتبرعني

وهو يتيح للمستخدمني فرصة تقييم ما مت اجنازه من أعمالنظام الدعم الفني3

يعمل على استخراج التقارير واملتابعات لكافة املستخدمنينظام طلبات الشراء4

وهو خاص مبتابعة األعمال املتعلقة إغاثة سوريانظام إغاثة سوريا5

املواقع اإللكترونية التي مت إنشاءها وتطويرها خالل عام 2012م:

الرابطاسم املوقعم

http://portal.alnajat.com.kw/Login.aspxبوابة النجاة اإللكترونية1

/https://www.alnajat.com.kwجمعية النجاة اخليرية2

https://www.alnajat.com.kw/donationالتبرع اآللي واإللكتروني 3

http://www.ipc.org.kwجلنة التعريف باإلسالم4

http://albushraa.comمجلة البشرى5

وهو نظام الدفع اآللي ببطاقات االئتمان– كي نتصدقة6
http://al-ruhaimani.comمسابقة سليمان الرهيماني7

/http://www.edc.org.kw/arجلنة الدعوة اإللكترونية8
http://www.talebalaelm.org.kwجلنة طالب العلم9
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الخـاتمة 

يتضح لنا من هذا التقرير أن جلمعية النجاة اخليرية دوراً هاماً في تنمية املجتمع يبرز من 
خالل مشاريعها وأنشطتها وبرامجها التي تسهم في حتقيق التعاون والتكامل بني جميع جوانب 

احلياة االجتماعية والدينية واإلنسانية والتعليمية.
ولم يكن من املمكن جلمعية النجاة أن حتقق هدفها التي تسعى إليها إالهَّ بتفاعل أهل اخلير 
واإلحسان بدولة الكويت مع ما تطرحه اجلمعية من مشاريع وأنشطة وبرامج سواًء داخل دولة 

الكويت أو خارجها.
تها اجلمعية  زنا اهتمامنا في هذا التقرير على إبراز املشاريع واألنشطة التي نفذهَّ ولهذا فقد ركهَّ
خالل عام حافل باإلجنازات سواًء كانت "تعليمية أو دعوية أو تنموية أو إغاثية أو إعالمية أو 

إدارية".
واحلمدلل رب العاملني بات أسلوب العمل في مختلف جلان اجلمعية وإداراتها يواكب التطور 
الهائل والتكنولوجيا احلديثة إلدارة األعمال، والل نسأل أن يكون هذا العمل لصالح اإلسالم 

واملسلمني.
األيادي  أصحاب  واإلحسان  اخلير  ألهل  والتقدير  الشكر  بوافر  نتقدم  آخراً  وليس  وأخيراً 
البيضاء ووزارة الشئون االجتماعية والعمل واألمانة العامة لألوقاف ومكتب التدقيق اخلارجي 
"البزيع وشركاه"  وأعضاء مجالس إدارات اللجان واملدير العام وجهازه التنفيذي وجميع العاملني 
وكل من ساهم في حتقيق هذه اإلجنازات، داعني الل عز وجل أن يجزي اجلميع خير اجلزاء 

على ما قدموه خالصاً لوجهه الكرمي.

مت بحمد اهلل
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البنكرقم احلساباسم اللجنةم

بيت التمويل011010146416جمعية النجاة اخليرية1
بيت التمويل011020881322جمعية النجاة اخليرية2

بنك بوبيان0119810001جمعية النجاة اخليرية3

بنك بوبيان0119810002جمعية النجاة اخليرية4

بنك بوبيان0119810003جمعية النجاة اخليرية5

بنك بوبيان0119810004جمعية النجاة - اإلدارة6

بنك بوبيان0119810005جمعية النجاة - إنشاءات7

بنك بوبيان0119810006جمعية النجاة - طالب العلم8

بنك بوبيان0119810007جمعية النجاة - التعريف باإلسالم9

بنك بوبيان0119810008جمعية النجاة - الشامية10

بنك بوبيان0119810009جمعية النجاة - سلوى11

بنك بوبيان0119810010جمعية النجاة - العثمان12

بنك بوبيان0119810011جمعية النجاة - الرميثية13

بنك بوبيان0119810012جمعية النجاة - الفحيحيل14

بنك بوبيان0119810013جمعية النجاة - كيفان15

بنك بوبيان0119810014جمعية النجاة - اجلابرية16

بنك بوبيان0119810015جمعية النجاة - األندلس17

بنك بوبيان0119810016جمعية النجاة - مفاتيح اخلير18

بنك بوبيان0119810017جمعية النجاة - املنابر القرآنية19

بنك بوبيان0119810018جمعية النجاة - املدارس20

بنك بوبيان0119810019جمعية النجاة - الرحمة21

بنك بوبيان0119810020جمعية النجاة - الوعي22

بنك بوبيان0119810021جمعية النجاة اخليرية23

بنك بوبيان0119810023جمعية النجاة – الدعوة اإللكترونية24

25
بنك بوبيان0119810024جمعية النجاة – ورثة األنبياء

التجارى0019439049100414011جمعية النجاة اخليرية25

الكويت الدولى011010157205جمعية النجاة اخليرية26

نستقبـل تبـرعـاتـكم عبـر
إدارة جمعية النجاة اخليرية )الروضة- ق4 - ش 42 - م 15(

تليفون: 22524501/2/3/4  فاكس: 22524520  
ص.ب: 187 السرة- الرمز البريدي: 45712 الكويت

Email: info@Alnajat.com.kw

أو عن طريق جلان اجلمعية املنتشرة في جميع مناطق دولة الكويت
أو عبر أرقام احلسابات بالبنوك التالية:
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