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ملخص أحداث الربع األول 

ــى  ــا الكــرام خــال العــام عل ــي نصدرهــا ملتبرعين ــر الت ــدوري بالتقاري ــام وال ــا الت كمــا عودناكــم دائمــاً بإلتزامن
ــة  ــى ســير عمــل اجلمعي ــر أهــم املســتجدات التــي طــرأت عل ــع ســنوية، حيــث نســتعرض يف هــذا التقري مراحــل رب
خــال فتــرة ال90 يومــاً، كمــا يوضــح التقاريــر املبالــغ املصروفــة خــال الفتــرة احملــددة، آملــن ان نكــون قــد وفقنــا 

ــزام يف نشــر األرقــام كمــا صرفــت يف مصارفهــا.  يف الوفــاء باإللت

 م. بدر حمد املبارك
 رئيس مجلس اإلدارة
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الذكاء اإلصطناعي يف خدمة العمل اخليري 

ــة بهــدف  ــر تقليدي ــى العمــل بصــورة غي ــة لألســر املتعففــة عل ــة الكويتي ــذ إشــهار اجلمعي ــا من حرصن

إضافــة نهــج مختلــف مــن شــأنه تطويــر العمــل اإلنســاني واخليــري يف دولــة الكويــت الرائــدة مبجاالتهــا 

اإلنســانية املتعــددة، حيــث قمنــا يف بدايــة العــام اجلــاري بتوقيــع إتفاقيــة تهــدف إلــى تطويــر تقنيــة 

التبــرع  عمليــات  تســهيل  يف  اإلصطناعــي  الــذكاء  وتوظيــف خصائــص  باجلمعيــة  اخلــاص  املعلومــات 

ــكل أســرة يف  ــرد ل ــر إســتحقاقاً للمتعففــن بشــكل منف ــة واألكث ــة دراســة احلال للمحســنن وتســهيل عملي

قاعــدة بيانــات اجلمعيــة.



تقرير الربع األول لعام 2022م – 1443 هجري

إيضاحــات ماليــــة
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املصاريف والتبرعات يف الربع األول لعام 2022  

الربع األول 2021م البيان

إجمالي المصروف )د.ك(

22,923كفالة األسر

3,180كفالة ايتام

6,000ترميم بيوت

865أجهزة كهربائية 

6,000سداد اإليجارات

عد
ُ
10,390أجهزة التعليم عن ب

6,875كفالة طالب

10,944السالل الغذائية

14,571الزكاة والصدقات

80,214الغارمين الكويتيين 

6,222مشروع بيت العائلة 

168,185المجموع

الربع األول 2022م البيان

إجمالي المصروف )د.ك( 

32,398كفاالت األسر الشهرية 

6,340كفالة ايتام

26,200ترميم المنازل

6,000سداد اإليجارات

1,650كفالة طالب

11,038سقيا الماء

67,441بطاقة الجود

36,317الزكاة والصدقات

197,661سداد قضايا الغارمين

385,045المجموع

2022

2021
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الربع األول 2022م 

إجمالي المصروف

385,045 د.ك
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الربع األول 2021م 

 168,185 د.ك

الربع األول 2022م

  385,045 د.ك
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نسبة التغيير 

% 43.28 
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ويف اخلتام 

كلمة

ال يســعنا إال أن نتقــدم بجزيــل الشــكر والثنــاء لــكل مــن ســاهم معنــا يف إجنــاح وإســتمرار هــذا العمــل  مــن احملســنن واملتطوعــن 
واملوظفــن وجميــع اجلهــات العامــة يف الدولــة مــن دعــم مباشــر أو تذليــل للعقبــات أمــام مســيرة العمــل اخليــري واإلنســاني.

#بكم  نستمر 

مجلس اإلدارة                 

مالحظة: 
يف حــال وجــود أي استفســارات أو الرغبــة يف احلصــول علــى إيضاحــات ماليــة وإداريــة معينــة عــن أي مشــروع أو فتــرة ماليــة مذكــورة يف التقريــر .. يســرنا اســتقبال 

info@kanf.org.kw  استفســاراتكم عبر اإلمييل

_
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لإلطالع على
األسئلة الشائعة


