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معكـــم يستمـر العطــاء ..
وبكم تكتمل مسيرة الخير

بين أيديكم أبواب الخير حتمـــًا ستزداد
بمشاركتكم الكريمة وأياديكم البيضاء
صدقتـــــك اليــــــوم .. تجدهــــــا غــــــدًا

فالمال يفنى .. والعمل يبقى.

أخوكم : محمد عبد الرحمن الشايع
رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا اإلنسانية
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الصفا اإلنسانية

نشأتنــا :

رؤيتـنـا :

رسالتنا :

04

جمعية الصفا الخيرية اإلنســــــانية هـــــــــي جمعية 
مرخصة من قبل وزارة الشئــــون االجتماعية فــــي 
دولة الكويت؛ حيث تم إشهارهـــــا بموجب القــــرار 
الوزاري رقم (61/أ) لسنة 2016 ، و هــــــي تـــــزاول 
عملها الخيري واإلنساني داخل الكويـــت وخارجهــا؛ 
لتقديـــــــم الدعــــــــم واإلغاثــــة لألرامــــل واأليتـــــام 
والمساكين ، وتمكينهم؛ وتقديم الرعاية الشاملــة 

لهم، وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات.

تحقيق الريادة والتميـــز فــــي مجـــــــــال خدمــــة 
األرامل واأليتام و المساكيـــن و تعزيــز شبكــــة 

األمــــــان االجتماعي.

تمكين اإلنسان في شتى الجوانب ، وفقــــًا لمبــــــادئ 
الكرامة اإلنسانية والعدالـــــة االجتماعــــية ، وتحقيــــق 

االستدامة في العمل الخيري



الصفا اإلنسانية

قيمنــا :

أهدافنا :

شركاؤنا :
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الشفافية : نحرص على التعامل بوضـــــوح وشفافيـــة فـي 
جميع مشاريعنا وتقاريرنا وأعمالنا. 

التنمية المجتمعية : نسـعــى لتحقيـــق االستدامـــــة فــــــــي 
العمل الخيري والديمومة للنتائج. 

الشراكة : نؤمن بأن الشراكة االستراتيجية بين المؤسسات 
أصبحت من أهم األعمــــدة التـــــي يرتكز عليهــــــا العمــــــــل 

اإلنساني والخيري.

تعزيز الدور التنموي للفئـــــات األكثــــر احتياجـًا وتهيئة 
الفرص الوظيفية لهم. 

توفير فرص التعليم الجيد لتحقيق مخرجــــات نوعيـــة 
متميزة و االرتقاء بمخرجات التعليم. 

تحسين عملية تقديم الخدمات الصحية المتكامــلة و 
المستدامة وفق أعلى معايير الجودة. 

االستجابة للنداء اإلنساني وتنظيم الحمالت اإلغاثية 
للدول المنكوبة والمتضررة. 

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية.

األمانة العامة لألوقاف.
بيت الزكاة الكويتي.
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مشاريعنا
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المشاريع
التنمـويـة

المشاريع
اإلنشائية

مـشـاريــع
الكفاالت

المشاريع
اإلغـاثـيــة



الصفا اإلنسانية

المشاريع اإلنشائية
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بنـــــاء مـــــــدارس
ابتـــــــداًء مـــــن
174600 د.ك

بناء مستشفيات
ابتـــــــداًء مــــن
102600د.ك

بناء مستوصفات

ابتـــــداًء من
9500 د.ك

بنـــــاء مســــاجـــــد

ابتـــــــداًء مــن
12200 د.ك

آبـــــار ارتـــوازيــــــة

ابتـداًء من
500 د.ك

شبكـــــــات ميــــاه

ابتـــداًء مــن
8700 د.ك

بيـــــــوت أرامـــــــل

ابتـــــداًء من
4750 د.ك

محطــــــــة ميــاه
ابتـــــداًء مـــــــن
195000 د.ك

مراكز تحفيظ قرآن

ابتـــــــداًء مــن
13500 د.ك

للتبــــــــــــــــــرع
و المساهمة
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المشاريع التنموية

09

البقـــرة الحلــوب

300 د.ك
ماكيـنــة خيــاطــة

130 د.ك

توفيــــــر معــــــــدات
تصنيــــــع الجبـــــــــن

1100 د.ك

تملــــــيـــــــــــــــــك
ورشــــة لحــــــــام

1400 د.ك

تجهيز ورشــــــــــة
خــــــــــراطـــــــــــــــة

1850 د.ك

تمليـك منحلــة
متنــقــــــــــلـــــــة

2050 د.ك

مشغل خياطــــة
17850 د.ك

ورشة تدريب مهني

35700 د.ك

للتبــــــــــــــــــرع
و المساهمة
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مشاريع الكفاالت

كفالــــــــة أيتـــــام

15 د.ك شهريًا
180 د.ك سنويــًا

30 د.ك شهريًا
360 د.ك سنــويًا

كفالـــــــة أرامــــل

40 د.ك شهريًا
480 د.ك سنــويًا

كفالة طلبة علم
جامعيـــــــــيـــــــــن

50 د.ك شهريًا
600 د.ك سنــويًا

كفالة معلم

30 د.ك شهريًا
360 د.ك سنــويًا

كفالـــــــة
مرضــــى السرطــان

15 د.ك شهريًا
180 د.ك سنــويًا

كفالة حافظ قرآن
كريــــــــــــم

60 د.ك شهريًا
720 د.ك سنــويًا

كفالة داعية أو
إمــام مسجــــد

للتبــــــــــــــــــرع
و المساهمة
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المشاريع اإلغاثية

30 د.ك طن فحم
8 د.ك بطــانـــيـــــة
20 د.ك كســـــــوة

دفء الشتاء
80 د.ك كرســـــــي عــــــادي

235 د.ك كرسي إلكتروني

410 د.ك كرسي إعاقة خاصة

كراسي طبيـــــة

47300 د.ك

المختبر الوقـائي
الصــــحـــــــــــــــــي

طـــرود غذائية
ابتداء من 50 د.ك30 د.ك

عالج مرضــــى

18100 د.ك
سيارات إسعاف

47900 د.ك

المركـــــــز الصحي
لألمراض الوبائية

للتبــــــــــــــــــرع
و المساهمة
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الوقف ..

قال جابر

أجر دائم وثواب ال ينقطع

( لم يكن أحد من أصحـــــــاب
النبي صلى الله عليه وسلم

ذو مقدرة إال وقف).

وقفيــــاتنـــــا
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وقفيــــة
الساعي

وقفــــــيــــــــة
سقيا المياه

وقفـــــيــــــة
بر الوالدين

وقفــــــيـــــــــــــة
األجور السبعة

الوقفيـة
الشاملة

وقفية رياحين
لكفالة األيتام

أثر يبقى .. وأجر يرقى

للتبــــــــــــــــــرع
و المساهمة
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الــــزكـــــــــاة

الزكاة هي الركن الثالث من أركان اإلسالم ، وقد فرضهــا 
الله سبحانه وتعالى طهرة للنفس ونمــاء وبركــــة للمــــال 

والرزق.
قال تعالى : 

نُفِسُكم  ُموا ِألَ َكاَة َوَما ُتَقدِّ َالَة َوآُتوا الزَّ    َوَأِقيُموا الصَّ
ِه ـــْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعنَد اللَّ مِّ

فإذا كان لديك من المال ما يبلغ نصابًا و هو مـا يعـــــادل 
قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب ، وحـــــــال عليـــــه 

الحول ، أي سنة كاملة هجرية. 
فبادر إلخراج زكاة مالك ، وتذكر أن هذا لن ُينقص المـــال 
الذي أعطاك الله ، بل يزيــــــده وينميه لك ، وهـــــو نمـــاء 

لخيرك ، وحياة لغيرك.

نحن في جمعية الصفا اإلنسانيـــة 
نستقبل زكاتك ، ونوصلهــــــــا إلى 
من يستحقها من األرامل والفقراء 
والمساكين ، فندخل الفرحة علـــى 
نفوسهم ونرســــم البسـمــة علــى 

شفاههم.

( البقرة :110)

للتبــــــــــــــــــرع
و المساهمة
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كيف تشاركنــا األجــر فــــي دعـــــم
مشاريع جمعية الصفا اإلنسانية؟

alsafakw.org.kw : الموقع اإللكتروني

تم تصميم الموقع اإللكتروني للجمعيـــــة متوافقــــًا مــــــع أحــــــدث 
التقنيات والمعايير األمنية ؛ تسهيًال لعملية التبرع على المحسنيــن 
والمحسنات ، وحفاظًا على خصوصيتهم حيث يقدم الموقع تقاريـر 
دورية عن المشاريع المنفذة ، ويتيح للمتبــــرع إمكانيــــة استعــراض 

تبرعاته وتقارير مشاريعه.

مركز خدمة المتبرعين

يستقبل مركز اتصــاالت المحسنين والمحسنـــات علــى البـدالة رقم 
22233322 خالل أيام العمل الرسمي ، مــن يوم األحــد وحتى يوم 
الخميس لتقديم كافــة المعلومــــات الالزمـــــة حــــــول مشــــــــــــاريع 

الجمعية والرد على االستفسارات والمقترحات.

الخط الساخن

تم تخصيص الخــــــــــط الساخـــــن 97658888 ، للرد علــــــى استفســــــارات 
المحسنين طوال اليوم ، وتوفيـر مسئولي خدمة المتبرعيـــــن ، الستقبــــال 
تبرعات المحسنين عبر وسائل الدفع المعتمـــــــدة مــــــــن أجهـــــــــز الكي نت 

واالستقطاعات البنكية وغيرها.

تطبيقات البنوك المحلية

خالل  من  الخيرية  مشاريعها  بدعم  المساهمة  إمكانية  الجمعية  تتيح 
تطبيقات البنوك المحلية.
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للتواصل

alsafakw.org.kw
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أرقام الحسابات البنكية

271010017083
kw15 kfho 0000 0000 0027 1010 0170 83

0390978001
kw52 bbyn 0000 0000 0000 0390 9780 01

2014321285
kw64 nbok 0000 0000 0000 2014 3212 85

93355212
kw76 GULB 0000 0000 0000 0093 3552 12

1165831011
kw71 WRBA 0000 0000 0000 1165 8310 11
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الصفا اإلنسانية
AlSafa Humanity


