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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

جائحــة .. ليســت كلمــة فحســب، بــل حدثــاً شــكل حتــوالً هائــًا وغيــر مســبوق يف العالــم 
ــة لألســر املتعففــة  ــة الكويتي ــا يف اجلمعي ــم راســخة، وإنن ــر مفاهي بأســره، وأعــاد تشــكيل وتغيي
بالرغــم مــن صعوبــة العمــل يف بدايــة هــذه اجلائحــة، إال أننــا أســتطعنا وبالتنســيق مــع اجلهــات 
احلكوميــة و وقــوف املتطوعــني بجانبــا وبرغــم املخاطــر إضافــًة إلــى العامــل األكبــر وهــو ســخاء 
احملســنني املتواصــل يف مشــروع فزعــة الكويــت وغيرهــا مــن املشــاريع اخلاصــة باجلمعيــة، 
إســتطاعت اجلمعيــة اســتمرار تســيير أعمالهــا وعــدم تعطــل اجلمعيــة، مــن خــال العمــل عــن 
بُعــد مقرونــًة بالعمــل امليدانــي للموظفــني واملتطوعــني. ورغــم مســاوئ اجلائحــة إال أنهــا ســاهمت 
يف رســم خطــة تقنيــة كاملــة للتحــول الرقمــي يف عمــل اجلمعيــة لعــام 2021 أساســها الوضــوح 
والشــفافية وضمــان توزيــع التبرعــات بشــكل ســليم يضمــن حقــوق جميــع األســر ووصــول التقاريــر 
للمتبرعــني بوضــوح تــام تطبيقــاً لسياســة احلوكمــة، ألن العمــل خــال فتــرة اجلائحــة كشــف 
لنــا العديــد مــن الثغــرات يف العمــل داخــل الكويــت التــي تتطلــب معاجلــة لضمــان حقــوق جميــع 

احملتاجــني واملتعففــني. 

 م. بدر حمد املبارك
 رئيس مجلس اإلدارة
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المكتب الشرعي

يف إطــار اســتقطاب أفضــل الكــوادر املهنيــة واالختصاصيــة والعناصــر املهنيــة مــن ذوي اخلبــرة 
واالختصــاص فقــد انضــم الســرة اجلمعيــة الكويتيــة لألســر املتعففــة فضيلــة الشــيخ محمــد البــراك 
الشــرعية هــي اجلهــة املشــرفة علــى كافــة  كمستشــار شــرعي باجلمعيــة حيــث ســتكون االدارة 

التعامــات الشــرعية يف اجلمعيــة.

وتعتبــر االدارة الشــرعية يف اجلمعيــة مــن أهــم مفاصــل العمــل يف اجلمعيــة إذ أنهــا اجلهــة املخولــة 
إلعطــاء موافقتهــا علــى كافــة املنتجــات والتعامــات اخليريــة والعقود واالتفاقيات التــي تنوي اجلمعية 
إبرامهــا قبــل العمــل بهــا وإطاقهــا ، وتعــدُّ قــرارات االدارة الشــرعية وضوابطهــا بهــذا الشــأن ملزمــة 
لقطاعــات العمــل يف اجلمعيــة وتســهم مــع اإلدارات املعنيــة فيمــا يخــدم تنميــة أداء اجلمعيــة مــن 

الناحيــة الشــرعية وتطويــر املنتجــات بالتوافــق مــع الضوابــط الشــرعية. 

ــة  ــي تعــرض للجمعي ــة الت ــا املختلف ــس الشــرعي يف القضاي ــة اللب ــى ازال وتعمــل االدارة الشــرعية عل
ــة. ــواردة بخصــوص منتجــات وتعامــات اجلمعي ــة عــن االستفســارات الشــرعية ال ــى اإلجاب وعل

والشــيخ البــراك حاصــل علــى اإلجــازة اجلامعيــة يف تخصــص الشــريعة مــن جامعــة ام القــرى مبكــة 
املكرمــة بدرجــة االمتيــاز مــع مرتبــة الشــرف وحصــل علــى درجــة املاجســتير يف الفقــه املقــارن مــن كلية 
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الشــريعة والدراســات اإٍلســامية مــن جامعــة الكويــت وبســبيله للحصــول علــى درجــة الدكتــوراه التــي 
يحضــر لهــا حاليــا يف اململكــة املتحــدة يف تخصــص التمويــل واالقتصــاد اإلســامي.

ويعتبــر الشــيخ البــراك  أحــد أبــرز القــراء الذيــن متيــزوا بإمامــة املصلــني يف املســجد يف صغــره 
وحفــظ القــرآن الكــرمي كامــًا ولــم يتجــاوز عمــر 12 عامــاً ، كمــا يعتبــر الشــيخ البــراك مــن أصحــاب 
اخلبــرات الواســعة اذ عمــل يف أكثــر مــن مــكان  فقــد عمــل باحثــاً قانونيــاً  يف الهيئــة العامــة للشــباب 
والرياضــة وموثقــاً يف إدارة التوثيقــات يف وزارة العــدل وعضــوا مقيــدا يف جمعيــة احملامــني الكويتيــة 

وهــو اآلن مديــراً للرقابــة الشــرعية يف أحــد البنــوك  اإلســامية داخــل الكويــت.

والشــيخ البــراك صاحــب مخــزون علمــي ثــري اذ أنهــى العديــد مــن الــدورات يف مجــال اختصاصــه 
أبرزهــا شــهادة املدقــق الشــرعي املعتــد الصــادرة مــن بنــك الكويــت املركــزي.

 مــن جهتــه أعــرب األســتاذ بــدر حمــد املبــارك رئيــس مجلــس اإلدارة عــن ترحيبــه وســعادته بانضمــام 
الشــيخ البــراك ألســرة اجلمعيــة واعتبــر انضمامــه إضافــة نوعيــة تســهم بشــكل مؤكــد يف االرتقــاء يف 

اخلدمــات اخليريــة للمســتفيدين واحملســنني والعاملــني أيضــا.
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 ملخص أحداث الربع األول

اجلمعيــة  فيــه  تطلعــت  جديــد  عــام  بدايــة  مــع 
باملســتويات  للنهــوض  املتعففــة  لألســر  الكويتيــة 
املعيشــية لألســر املتعففــة التــي تقــدم لهــا الرعايــة 

ســنوياً. االجتماعيــة 

املجــاالت  مــن  الكثيــر  الرعايــة يف  هــذه  تتلخــص 
اإلغاثيــة والتعليميــة والتربويــة واالجتماعيــة جلميــع 
ومحتاجــني  وأيتــام  أرامــل  مــن  املجتمــع  فئــات 
وغارمــني متعففــني، دون النظــر للجنســية، العــرق 

فئــة دون األخــرى.  أو 

ــه دعــم املشــاريع  ــرراً في ــذي كان مق ــع األول وال الرب
اجلمعيــة  كانــت  إذ  مســبقاً  مبيزانيــات مخصصــة 
تعتــزم بــذل اجلهــد الكامــل لتمويلهــا والعمــل فيهــا 
اال وهــي املشــاريع التعليميــة، إال أن األزمــة كانــت 
لهــا الكلمــة األخيــرة يف تأجيــل هــذا املشــروع وأصبــح 
رهــن قــرارات وزارة التربيــة، رغــم ذلــك فقــد رفــض 
التعليميــة  املشــاريع  دعــم  إلغــاء  اإلدارة  مجلــس 
ــرارات  ــى ق ــام وأصبــح الدعــم مقتصــر عل لهــذا الع

احلكومــة والســلطات الصحيــة. 

الربع األولالبيان

المصروف 

7,643.54كفالة األسر

1,125.95كفالة وعيدية يتيم

لم ُيقر المشروعسداد اإليجارات

510كسوة شتاء

 شراء أجهزة التعليم عن 
لم ُيقر المشروعبعد 

لم ُيقر المشروعكفالة طالب

12,000السلل الغذائية 

لم ُيقر المشروعالوجبات الغذائية 

لم ُيقر المشروعإفطار صائم

لم ُيقر المشروعالزكاة والصدقات

لم ُيقر المشروعزكاة الفطر

لم ُيقر المشروعالغارمين الكويتيين

لم ُيقر المشروعسقيا الماء

لم ُيقر المشروعاألضاحي

لم ُيقر المشروعتوزيع الخبز

21,279.49المجموع



15

التقرير السنوي لعام 2020م – 1441 هجري

 ملخص أحداث الربع الثاني

يف أعقــاب تفشــي جائحــة كورونــا )كوفيــد - 19( 
أثبــت الربــع الثانــي أنهــا الفتــرة األســوء اجتماعيــاً 
وماديــاً علــى األســر احملتاجــة واملتضــررة مــن هــذا 
الوبــاء، و رغــم عــدم وجــود خطــة مســبقة ملثــل هــذه 
واملبــرات  اجلمعيــات  أن  إال  والكــوارث  األزمــات 
ــة  ــات املجتمــع املدنــي مبســاندة أجهــزة الدول وهيئ
كافــة اســتطاعت إدارة تبعــات هــذه األزمــة بشــكل 
حملــة  املتبرعــني يف  ســخاء  مــع  بالتزامــن  مميــز 
أنحــاء  يف  صداهــا  تــردد  التــي  الكويــت  فزعــة 

الوطــن العربــي. 

رغــم ذلــك إال أن اآلثــار الناجمــة عــن هــذه األزمــة 
يف  األعمــال  مــن  الكثيــر  انقطــاع  يف  تســببت 
يــورث  القطــاع اخلــاص، وهــذا االنقطــاع ســوف 
ترعاهــا  التــي  الفئــات  جلميــع  املاديــة  األزمــات 
اجلمعيــة إلــى الربــع الثالــث والرابــع وقــد تصــل 

القادمــة. الســنوات  إلــى 

يف الربــع الثانــي حتولــت أكثــر مــن 90 ٪ مــن حصيلــة 
التبرعــات إلــى معاجلــة التبعــات اخلاصــة باألزمــة 
وحتســني أوضــاع املناطــق احملجــورة صحيــاً. هــذا 
التحــول يف منــط املســاعدات املقدمــة لــم يغيــر يف 
اخلطــة الســنوية للجمعيــة وكان للغارمــني الكويتيــني 

نصيــب مــن هــذه اخلطــة املوضوعــة مســبقاً. 

الربع الثاني البيان

المصروف 

27,680.41كفالة األسر

2,257كفالة وعيدية يتيم

3,335سداد اإليجارات

لم ُيقر المشروعكسوة شتاء

 شراء أجهزة التعليم عن 
لم ُيقر المشروعبعد 

لم ُيقر المشروعكفالة طالب

50,632.40السلل الغذائية 

2,611.89الوجبات الغذائية 

11,065.50إفطار صائم

3,000الزكاة والصدقات

3,200زكاة الفطر

160,276.43الغارمين الكويتيين

2,400سقيا الماء

لم ُيقر المشروعاألضاحي

9,500توزيع الخبز

275,958.63المجموع
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 ملخص أحداث الربع الثالث

مــع بدايــة الربــع الثالــث قامــت الســلطات الصحيــة 
األعمــال  علــى  والقيــود  اإلجــراءات  بتخفيــف 
واألنشــطة اخلاصــة والعامــة وكانــت هــذه القيــود مــن 
أجــل احتــواء فايــروس كورونــا ومنــع انتشــاره، وهــذا 
مــا أحــدث حتســن نســبي يف املعيشــة بالنســبة للفــرد 

ــى حــد ســواء.  ولألســرة عل

رغم رفع القيود والتحســن النســبي اال أن التراكمات 
ــا  ــد، وممــا طغ ــى الســطح مــن جدي ــدأت تطفــو عل ب
علــى الســطح وعانــى منهــا اجلميــع ..اإليجــارات، 
هــذه  تســتمر  فســوف  اجلمعيــة  تقديــر  وحســب 

التراكمــات الــى فتــرة ليســت بالقصيــرة. 

يف الربــع الثانــي والثالــث، كان للغارمــني الكويتيــني 
النصيــب األكبــر مــن اإليــرادات العامــة للجمعيــة، 
وآليــات  طــرق  الســتحداث  اجلمعيــة  دفــع  وهــذا 
يتــم مــن خالهــا الوصــول لألكثــر احتياجــاً وهــو مــا 

ســتوضحه التقاريــر املاليــة . 

خــال الربــع األول قامــت اجلمعيــة بالتأجيــل وعــدم  
البــت يف ميزانيــة املشــاريع التعليميــة إلــى أجــل غيــر 
مســمى ووضعتهــا رهــن وضــوح الرؤيــة من ِقبــل وزارة 
التربيــة والتعليــم، جــاءت التوصيــات إلــى التوجــه 

نحــو التعليــم عــن بُعــد.

الربع الثالثالبيان

المصروف 

34,999.14كفالة األسر

2,111كفالة وعيدية يتيم

25,929سداد اإليجارات

لم ُيقر المشروعكسوة شتاء

 شراء أجهزة التعليم عن 
11,052بعد 

840.5كفالة طالب

20,247.95السلل الغذائية 

12,675الوجبات الغذائية 

تم اإلنجازإفطار صائم

95الزكاة والصدقات

تم اإلنجاززكاة الفطر

113,262.84الغارمين الكويتيين

11,364سقيا الماء

35,479األضاحي

تم اإلنجازتوزيع الخبز

268,055.43المجموع
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الربع الرابعالبيان

المصروف 

70,099.84كفالة األسر

17,199كفالة وعيدية يتيم

8,565سداد اإليجارات

4,893.17كسوة شتاء

 شراء أجهزة التعليم عن 
56,730بعد 

45,511كفالة طالب

71,012السلل الغذائية 

تم اإلنجازالوجبات الغذائية 

تم اإلنجازإفطار صائم

3,225الزكاة والصدقات

تم اإلنجاززكاة الفطر

159,409.71الغارمين الكويتيين

28,750سقيا الماء

تم اإلنجازاألضاحي

تم اإلنجازتوزيع الخبز

465,394.72المجموع

 ملخص أحداث الربع الرابع

املميــزة  خدماتهــا  تقــدمي  يف  اجلمعيــة  اســتمرت 
لألســر احملتاجــة واملتعففــة، فمــع دخول الربــع الرابع 
للعــام املاضــي قدمــت اجلمعيــة الكثيــر مــن املشــاريع 
ومنهــا مشــاريع التعليــم عــن بعــد والتــي تدعــم قطــاع 

التعليــم عــن بعــد يف البلــد. 

ولــم تغفــل اجلمعيــة دعــم املشــاريع اإلعتياديــة كتوزيع 
الســال الغذائيــة والوجبــات و كســوة الشــتاء ممــا 
ســاعد األســر علــى حتمــل أعبــاء احليــاة والســير بهــا 

نحــو األمــان واالســتقرار املجتمعــي. 

وإننــا يف اجلمعيــة الكويتيــة لألســر املتعففــة أخذنــا 
نحــو  بهــا  والســير  األســر  تنميــة  عاتقنــا  علــى 
التــي  املشــاريع  مــن  خــال جملــة  مــن  االطمئنــان 
حياتهــم. يف  وتســاعدهم  ضيقهــم  وتفــك  تعينهــم 
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ملخص أحداث عام 2020م

ال شــك أن اجلائحــة كانــت احلــدث األهــم واألوســع حــول العالــم، وأن انتشــار فايــروس 
كورونــا ) كوفيــد 19 ( كانــت نتائجــه ســلبية علــى جميــع القطاعــات والفئــات االجتماعيــة 
محليــاً وعامليــاً، وهــذا مــا دفــع العديــد مــن الــدول واملنظمــات الربحيــة وغيــر الربحيــة إلــى 
الســعي يف  تغطيــة هــذه الفجــوات التــي أحدثهــا الوبــاء وصــوالً إلــى الفــرد يف املجتمــع. 

ومــن واقــع عملــي دقيــق ومتابعــة يوميــة حلــاالت األســر داخــل دولــة الكويــت، ميكننــا القول 
بــأن أحــد أكثــر الفجــوات التــي أحدثتهــا اجلائحــة هــي قضايــا اإليجــار يف أروقــة احملاكــم 
وتعثــر دفــع الرســوم الدراســية وهــذا يهــدد بشــكل كبيــر إســتقرار األســرة َكُكّل  ومســتقبل 

األبنــاء بشــكٍل خــاص.  

لذلــك ميكننــا القــول أن جميــع اخلطــط الســنوية املرســومة بتفاصيلهــا الكامنــة للعــام 
القــادم 2021 ســتكون مبنيــة علــى هــذه األســس وملعاجلــة هــذه األوضــاع الغيــر طبيعيــة.
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)معلومات مالية تفصيلية  عن العام  2020(

إجمالي الربع الرابعالربع الثالثالربع الثاني الربع األولالبيان
المصروفات

المصروف المصروف المصروف المصروف المصروف 

7,643.5427,680.4134,999.1470,099.84140,422.93كفالة األسر

1,125.952,2572,11117,19922,692.95كفالة وعيدية يتيم

3,33525,9298,56537,829لم ُيقر المشروعسداد اإليجارات

4,893.175,403.17لم ُيقر المشروعلم ُيقر المشروع510كسوة شتاء

11,05256,73067,782لم ُيقر المشروعلم ُيقر المشروع شراء أجهزة التعليم عن بعد 

840.545,51146,351.50لم ُيقر المشروعلم ُيقر المشروعكفالة طالب

12,00050,632.4020,247.9571,012153,892.35السلل الغذائية 

15,286.89تم اإلنجاز2,611.8912,675لم ُيقر المشروعالوجبات الغذائية 

11,065.50تم اإلنجازتم اإلنجاز11,065.50لم ُيقر المشروعإفطار صائم

3,000953,2256,320لم ُيقر المشروعالزكاة والصدقات

3,200تم اإلنجازتم اإلنجاز3,200لم ُيقر المشروعزكاة الفطر

160,276.43113,262.84159,409.71432,948.98لم ُيقر المشروعالغارمين الكويتيين

2,40011,36428,75042,514لم ُيقر المشروعسقيا الماء

35,479تم اإلنجاز35,479لم ُيقر المشروعلم ُيقر المشروعاألضاحي

9,500تم اإلنجازتم اإلنجاز9,500لم ُيقر المشروعتوزيع الخبز

21,279.49275,958.63268,055.43465,394.721,030,688.26المجموع

1,030,688.26
دينار كويتي
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 لك ولعائلتك
ٌ

األمن اإلجتماعي : أمان

دأبــت اجلمعيــة الكويتيــة لألســر املتعففــة ُمنــذ تأسيســها علــى ُصنــع قيمــة يف املجتمــع، 
ــة وال  ــاً، فقــد أصبــح أكثــر حيوي ــى املشــكلة وتبنيهــا وحلهــا جذري مــن خــال الوقــوف عل
يعتمــد علــى إيصــال املســاعدات فقــط، بــل إيصــال املســاعدة وحــل مشــكلة وتقــومي األســرة 
وإعادتهــا للمجتمــع املُنتــج القــادر علــى انتشــال نفســه بنفســه، دون العــودة إلــى نقطــة 

البدايــة.

ــاة الكرميــة .. متــى مــا توافــرت هــذه  الوظيفــة، الراتــب، املســكن وجميــع مقومــات احلي
الضروريــات لــدى األســرة البســيطة كلمــا تعــزز األمــن اإلجتماعــي وكلمــا قــل ارتــكاب 

ــة.  ــى الهاوي ــة أســرة إل ــى جــرف أيَّ الســلوكيات الســلبية القــادرة عل

وقــد قامــت اجلمعيــة بتعزيــز حرصهــا علــى معاجلــة الظواهر املزعزعة لألمــن االجتماعي 
مــن خــال توقيــع اتفاقيــة مــع مركــز اجلهراء لألمــن االجتماعي.

وميكننــا تلخيــص األمــن االجتماعــي يف ضمــان عــدم اضطــراب األســرة يف املجتمــع 
وإقصــاء الســلوكيات الســلبية احمليطــة بهــا مــن خــال توفيــر متطلبــات احليــاة الكرميــة .. 

ــه. ــاً لــك ولعائلتــك وللمجتمــع بأكمل حينهــا ســيصبح األمــن اإلجتماعــي أمان
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م »األسر المتعففة« 
ِّ
وزارة الداخلية تكر

لجهودها خالل جائحة »كورونا«

ــة  ــة الكويتي ــة بالفريــق عصــام ســالم النهــام بتكــرمي اجلمعي ــة متمثل قامــت وزارة الداخلي
لألســر املتعففــة علــى جهودهــا احلثيثــة خــال أزمــة جائحــة كورونــا باإلضافــة الــى تقــدمي 

الدعــم للمؤسســات اإلصاحيــة التــي تشــرف عليهــا الــوزارة وتوفيــر كافــة احتياجهــا.

وتؤكــد اجلمعيــة علــى كل عمــل يحقــق األمــان املجتمعــي للدولــة إلــى حــد التجانــس 
االجتماعــي وصــوالً لتكافــل مجتمعــي يحقــق األمــن واالســتقرار والتكافــؤ املعيشــي بــني 

أفــراد مجتمعنــا الكويتــي.
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  الحوكمة في العمل اإلنساني

رؤية جديدة .. وجريئة
ــر ربحــة  ــة أو غي ــام والشــامل للحوكمــة يف أي مؤسســة ربحي ــكل واإلطــار الع يحــدد الهي
هويتهــا وليــس ذلــك فقــط، بــل هــي البوصلــة التــي حتــدد وترســم معالــم الطريق للمؤسســة 

يف مزاولــة أعمالهــا وتضمــن التزامهــا بأرقــى معاييــر العمــل كاملهنيــة والشــفافية. 

أحــد التعليمــات الصــادرة مــن ِقبــل وزارة الشــئون اإلجتماعيــة يف شــهر ديســمبر 2020، 
والــذي تقضــي بضــرورة البــدء يف تطبيــق احلوكمــة املؤسســية علــى العمــل اإلنســاني، 
وتلخــص هــذه التعليمــات والركائــز يف 3 نقــاط اال وهــي : الشــفافية، املشــاركة واحملاســبة. 

حرصــت اجلمعيــة علــى تعزيــز تلــك املبــادئ وجــودت إميانهــا الراســخ بضــرورة تعزيــز ثقــة 
وتفاعــل املجتمــع مــن متبرعــني، متطوعــني، وجهــات حكوميــة وغيــر ذلــك مــن خــال نشــر 
األرقــام والتقاريــر والوقائــع كمــا حتــدث وركــزت علــى إعتنــاق هــذه الوقائــع والتعامــل معهــا 

بجديــة كاملــة. 

ــن  ــاءة م ــة بّن ــة وعاق ــق بيئ ــى خل ــة ال ــة يف اجلمعي ــق سياســة احلوكم ــن تطبي ــا م وهدفن
خــال التمتــع بالوضــوح والشــفافية .. للمجتمــع واجلهــات الرقابيــة علــى حــد ســواء.
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مشروع بيت العائلة

قامــت وزارتــّي الشــئون االجتماعيــة والداخليــة بترشــيح اجلمعيــة الكويتية لألســر املتعففة 
لإلشــراف علــى تنفيــذ وبنــاء مشــروع بيــت العائلــة وهــو عبــارة عــن فنــدق مكــون مــن 
مجموعــة بيــوت ومســاكن خاصــة للنــزالء يف املؤسســات اإلصاحيــة، يســتطيع النزيــل مــن 
ــرات متقطعــة مــن الشــهر وهــذا يســهم بالدرجــة  ــه خــال فت خالهــا االلتقــاء مــع عائلت
األســاس يف تهذيــب وتقــومي ســلوك النزيــل وعــدم عزلــه عــن املجتمــع وعــن أســرته 

ــى أســس حقــوق اإلنســان. واحملافظــة عل

ــأة لألطفــال واألســرة يف أماكــن التوقيــف وهــذا   وذلــك بعيــداً عــن األجــواء غيــر املُهيَّ
يعــزز رؤيــة املؤسســة اإلصاحيــة يف تهذيــب وتقــومي ســلوك النــزالء مــن خــال الســماح 
ــئ لذلــك، وقــد تكفلــت األمانــة العامــة  لهــم بااللتقــاء مــع أســرهم يف مــكان مناســب وُمهيَّ

ــاء وجتهيــز املشــروع. لألوقــاف بتكاليــف بن
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الرعاية السكنية لألسر المتعففة

ضمــن خطــط اجلمعيــة الكويتيــة لألســر املتعففــة يف تغطيــة عدة جوانب متعلقــة بالقضايا 
ــة األســر املتعففــة، وتوزعــت هــذه اجلوانــب إلــى طريقــني، الطريــق األول  اإلســكانية لفئ
يقضــي بســداد اإليجــارات عــن األســر املتعففــة بجميــع فئاتهــا دون النظــر لفئــة دون 
األخــرى. الســداد يكــون للمالــك مباشــرًة لضمــان وصــول املبلــغ للمســتفيد الغيــر مباشــر 
وعــدم ذهــاب املبالــغ ملخصصــات أخــرى ضمــن عقــود اإليجــار بــني الطرفــني، والطريــق 
الثانــي يقضــي بترميــم بيــوت األســر املتعففــة وذلــك بضوابــط دقيقــة وضعتهــا اجلمعيــة 
وأحــد هــذه الضوابــط املهمــة اال وهــي ترميــم البيــوت املمنوحــة او املؤجــرة مــن ِقبــل 
احلكومــة علــى هــذه األســر لضمــان عــدم رفــع اإليجــار علــى األســر بعــد الترميــم وضمــان 

إســتمرار املســتأجر بــه. 

وأحــد الفئــات التــي قامــت اجلمعيــة بتوفيــر الســكن الــازم لهــا اال وهــي فئــة املعنفــات 
ــى لشــئون لألســرة.  ــة واملجلــس األعل وذلــك بالتعــاون مــع وزارة الشــئون االجتماعي

قامــت وزارة الشــئون االجتماعيــة بترشــيح اجلمعيــة الكويتيــة لألســر املتعففــة كمؤسســة 
ــك ملســاهمتها يف مجــال  ــة الســكنية وذل ــزة املؤسســة العامــة للرعاي ــة  جلائ ــر حكومي غي

العمــل اإلســكاني لعــام 2020م.
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سالمة التعليم .. وتذليل عقبات الجائحة 

منــذ أن بــدأت الرؤيــة بالوضــوح يف مــا يتعلــق مبســيرة التعليــم يف دولــة الكويــت 
ــرة اجلائحــة املســتمرة وضــرورة  ــا خــال فت ــة عــن خطته بإعــان وزارة التربي
إســتئناف الفصــول الدراســية عــن بُعــد، حرصــت اجلمعيــة الكويتيــة لألســر 
املتعففــة علــى معاجلــة وتذليــل هــذه العقبــات ووفــرت كل متطلبــات وأدوات 
التعليــم عــن بُعــد مــن خــال توفيــر األجهــزة بأنواعهــا للطلبــة املُســجلني يف 
قاعــدة بياناتهــا والبالــغ عددهــم 8233 طالــب. وحرصــت مــن أجــل ضمــان 
ســامة املســتوى التعليمــي واملهنــي يف الكويــت حيــث وفــرت اجلمعيــة 1000 
جهــاز للطلبــة والطالبــات املتعففــني، حيــث لــم نكتفــي عنــد هذا احلد بــل توصلنا 

ــى الســداد.  ــة الغيــر قادريــن عل الــى ضــرورة دفــع الرســوم الدراســية للطلب
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الغارمون الكويتيون .. مسؤولية مجتمع

األقربون أولى باملعروف 
ــة  ــذ بداي ــة، لعــل من ــى منطقــة جغرافي ــاً ملشــروع يقتصــر عل ــاً وليــس عنوان تطبيقــاً عملي
الربــع الثانــي لعــام 2020 جّســد مشــروع الغارميــني الكويتــني أحــد أســمى صفــات التكافل 
اإلجتماعــي يف مجتمعنــا الكويتــي، حتــى أصبــح يــوم اخلميس من كل أســبوع لــدى متبرعّي 

اجلمعيــة الكــرام يومــاً إلنهــاء معانــاة أســرة كويتيــة.

ال تتبــع اجلمعيــة أي طــرق تقليديــة يف إدارة مشــروع الغارمــني الكويتيــني، ويف احلقيقــة 
إدارة مثــل هــذا املشــروع ليــس أمــراً هينــاً لينــاً.

معرفــة نــوع املديونيــة والتحقــق مــن تطابقهــا مــع الئحــة وضوابــط املديونيــات، ومــن ثــم 
معرفــة اجلهــات الدائنــة والتأكــد مــن صحــة البيانــات املقدمــة للجمعيــة وتطابــق حيثيــات 
ــذ إن كان الغــارم صــدر بحقــه ضبــط وإحضــار  ــة مــع وزارة العــدل - إدارة التنفي القضي
أو أي إجــراءات قانونيــة، وبعــد إجنــاز كل مــا ســبق نقــوم بالتفــاوض مــع اجلهــة الدائنــة 
ــغ وإســقاط جــزء آخــر   ــى تســوية بالتراضــي تقضــي بســداد جــزء مــن املبل للحصــول عل
قبــل البــدء بتحصيــل املبالــغ للحالــة وبعدهــا يتــم الســداد، هــل انتهينــا؟ بالطبــع لــم نتوقــف 

عنــد هــذا احلــد. 

قمنــا بإطــاق برنامــج يختــص بدراســة وحتليــل ســلوك األســر عبــر مختصــني يف املجــاالت 
التربويــة وريــادة األعمــال، ومــن ثــم يقــوم هــذا الفريــق املختــص بإعــادة تأهيــل وتدريــب 
وتوعيــة هــذه األســر لتقــومي وتطويــر الفكــر املالــي واإلســتهاكي لديهــم عبــر متابعــة 

ــة.  دقيقــة ومتواصل
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وبتحليل مبدئي لهذه احلاالت وجدنا التالي :
اعتادت بعض األسر للتسول العارض لألسف الشديد.	 
سوء اإلدارة املالية.	 
سوء التخطيط.	 
اجلهل بالقدرات الذاتية واملواهب.	 
قلة اخلبرة يف إدارة املشروع متناهي الصغر )لبعض األسر(.	 
احلاجة للدعم النفسي لضبط العاقات االجتماعية داخل األسرة.	 
احلاجة للدعم املالي النطاق فكرة مشروع متناهي الصغر.	 

واحللول التي توصلنا إليها هي كالتالي :
عمل اختبار مبدئي لقياس مدى استعداد احلالة للتطوير الذاتي.	 
تقدمي االستشارات الفردية للحاالت التي بحاجة للدعم النفسي.	 
تقدمي االستشارات اجلماعية ألصحاب األفكار واملشاريع متناهية الصغر.	 
تقدمي االستشارات الفردية ملتابعة صاحب املشروع متناهي الصغر.	 
تقدمي البرامج التدريبية لتطوير القدرات الذاتية واملواهب.	 
تقدمي البرامج التدريبية التأهيلية لإلدارة املالية.	 
تقدمي البرامج التدريبية يف التخطيط وإدارة احلياة.	 
املتابعة والتطوير املباشر.	 
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ضوابط وإستحقاقات

الغارمون الكويتيون
كل مشــروع تقــوم بإطاقــه اجلمعيــة الكويتيــة لألســر املتعففــة يخضــع لضوابــط دقيقــة، 
بفعــل هــذه  الــى مســتحقيها  املســاعدات  إيصــال  إلــى  مــن خالهــا اجلمعيــة  تســعى 

الضوابــط.

أبرز هذه الضوابط : 
أن يكون الغارم كويتي اجلنسية.	 
ٌض لذلك.	  أن يكون الغارم صدر بحقه ضبط وإحضار أو سجني أو ُمَعَرّ
جميــع املديونيــات تُســدد إلــى إدارة التنفيــذ - وزارة الداخليــة اذا كانــت احلالــة قــد 	 

َصــدر بحقهــا  إجــراء قانونــي. 

مع عدم النظر يف املديونيات التالية : 
1. شركات اإلتصال واإلنترنت. 

2. املديونيــات التــي تكــون دون ال1000 د.ك إال اذا كان الغــارم ســجني وال يتعــارض مــع 
أيَّ مــن النقــاط املذكــورة. 

3. ال يتم النظر يف القضايا املخلة بالشرف واألمانة أو القتل )الدية( 
4. يف حــال كانــت القضيــة علــى أحــد الســجناء، يجــب أن تكــون مــدة دخولــه الســجن أكثــر 

مــن 6 شــهور. 
5. ال يتم النظر يف املديونيات التي تكون ضد أشخاص.
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شراكات نفخر بها 

وزارة الداخلية
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قريبًا..
تعريف اجلائزة:

ألبناء  تشجيعاً  الرعاة،  من  أو مجموعة  راعي  باسم  تقام  مسابقة سنوية 
منطقة كيفان من طلبة اإلبتدائي يف املدارس  حلفظ وتاوة وترتيل كتاب اهلل 
وااللتزام بآدابه وأحكامه وشغل أوقات فراغهم مبا يعود عليهم باخلير والفائدة .
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رؤية اجلائزة :

اجلائزة الثانية على مستوى منطقة كيفان

رسالة اجلائزة : 

جائزة محلية داخل الكويت تعمل على تشجيع طلبة مدارس اإلبتدائي صغار 
السن على حفط قصار السور وترتيلها.

أهداف اجلائزة : 

تتطلع هذه اجلائزة القرآنية املباركة إلى حتقيق األهداف اآلتية: 

 إذكاء روح املنافسة اإلميانية الشريفة بني حفظة كتاب اهلل تعالى. 	
 اإلسهام الفاعل يف ربط املجتمع بالقرآن الكرمي؛ مصدر عزٍة وسعادٍة لها.  	
إبــراز عنايــة دولــة الكويــت حكومــة وشــعباً  بكتــاب اهلل تعالــى، واالهتمــام  	

بحفظــه وتاوتــه وجتويــده، وتدبــر معانيــه.

شروط اجلائزة :

أن ال يزيد عمر املتقدم عن 10 عاما. 	
يجب أن يكون املتقدم كويتياً. 	
املشاركون هم من طلبة املدارس البنني والبنات.  	
يحق فقط ملرحلة االبتدائي املشاركة. 	
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وفي الختام .. 

رؤية 
تتطلــع اجلمعيــة يف العــام اجلديــد إلــى تغييــر عــدة مفاهيــم وسياســات يف العمــل 
الداخلــي، مــن شــأنها اإلرتقــاء يف العمــل مــن خــال برامــج ومشــاريع مت اإلعــداد 
لهــا مســبقاً ضمــن فريــق عمــل مختــص يســعى إلــى دمج عــدة مشــاريع إجتماعية 
وتربويــة وتعليميــة وتنمويــة وتقنيــة حتــى تتشــكل للجمعيــة رؤيــة إجتماعيــة مرنــة 
متكاملــة األطــراف تســتطيع مــن خالهــا نقــل األســر املتعففــة مــن خــط الفقــر 
إلــى خــط اإلكتفــاء الذاتــي الــذي يحقــق لهــم األمــن اإلجتماعــي مــن خــال 

التدريــب والتأهيــل يف املشــاريع التنمويــة متناهيــة الصغــر. 

شكر
ال يســعنا إال أن نتقــدم بجزيــل الشــكر والثنــاء جلميــع مــن ســاهم معنــا يف 
إجنــاح ودميومــة هــذا العمــل مــن احملســنني واملتطوعــني واملوظفــني واملؤسســات 
احلكوميــة والغيــر حكوميــة مبــا فيهــا وزارة الشــئون اإلجتماعيــة علــى مرونتهــا 

ــات لألعمــال اإلنســانية. ــل العقب وتعاملهــا يف تذلي
         
         

مجلس اإلدارة           

في حال وجود أي استفسارات أو الرغبة في الحصول على إيضاحات مالية 
وإدارية معينة 

عن أي مشروع أو فترة مالية مذكورة في التقرير ..
Info@kanf.org.kw يسرنا استقبال استفساراتكم عبر اإليميل 
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لإلطالع على 
تقرير الربع الثالث

لإلطالع على
األسئلة الشائعة


