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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

ــة،  ــا املُســتجد )كوفيــد - 19 (  وارتفــاع عــدد احلــاالت املصاب ــام بعــد انتشــار فايــروس كورون ــم الــى اجلمــود الت ــه العال يف الوقــت الــذي تعــرض في
وإغــاق األنشــطة التجاريــة والعمليــة كافــة، مضــت اجلمعيــة الكويتيــة لألســر املتعففــة ُقُدمــاً علــى أن تكــون لهــا البصمــة الفاعلــة يف التصــدي لتبعــات هــذه 
اجلائحــة اجتماعيــاً علــى الفــرد واملجتمــع علــى حــد ســواء باعتبارهــا جمعيــة هدفهــا منــذ تأسيســها الــى توطــني العمــل اإلنســاني واخليــري داخــل دولــة 
الكويــت، ومــن خــال مــا تيســر لنــا تقدميــه الــى الشــريحة األكثــر تضــرراً مــن خــال هــذه اجلائحــة التــي حتولــت الــى أزمــة حتــى يف حــال انتهائهــا، ألن 

التبعــات واألعبــاء تفاقمــت وتضاعفــت علــى األســر املتعففــة واحملتاجــة.

لــم تُكــن هــذه املهمــة ســهلة إلــى هــذا احلــد، لــو ال ثقــة وســخاء املتبرعــني، وعطــاء والتــزام املتطوعــني واملوظفــني، وبــا أدنــى شــك .. ســرعة جتــاوب 
وزارة الشــئون االجتماعيــة والعمــل لتســهيل هــذه املهمــة مــن خــال إطــاق منصــة خاصــة بتوحيــد جهــود اجلمعيــات واملبــرات ملســاعدة هــذه األســر وتســهيل 

احلصول على املوافقات والتراخيص الازمة عبر املوقع اإللكتروني للوزارة للتجاوب السريع ألعباء هذه األزمة. 

 م. بدر حمد املبارك
 رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة نائب رئيس مجلس اإلدارة

منــذ بدايــة تشــكل معالــم اجلائحــة وتبلــور خطرهــا املرتقــب علــى جميــع فئــات ومكونــات املجتمــع، استشــعر الكثيــر مــن أبنائنــا وبناتنــا املتطوعــني 
مبختلــف األعمــار حجــم املســؤولية امللقــاة علــى عاتقهــم لتقــدمي كل مــا يســتطيعون فعلــه يف التصــدي لهــذه اجلائحــة وإرســاء مبــدئ التكافــل االجتماعــي، 

مســتذكرين بذلــك عطــاء  اآلبــاء واألجــداد الذيــن جبلــوا علــى فعــل اخليــر.

وإننــا يف اجلمعيــة الكويتيــة لألســر املتعففــة وبحكــم طبيعــة العمــل داخــل دولــة الكويــت وااللتقــاء املباشــر واملســتمر مــع املتطوعــني .. أدركنــا أن خيــر 
اســتثمار هــو أن تســتثمره يف "إنســان يعــرف معنــى العطــاء"، ومــن خــال االســتثمار فيــه، وتنميتــه، وتطويــره .. ميكننــا خلــق قيمــة اجتماعيــة تليــق بدولــة 

الكويــت كمركــز إنســاني. 

د. طالل إبراهيم املسعد
 نائب رئيس مجلس اإلدارة
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 ملخص أحداث الربع األول

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

تتلخــص هــذه الرعايــة يف الكثيــر مــن املجــاالت اإلغاثيــة والتعليميــة والتربويــة واالجتماعيــة جلميــع فئــات املجتمــع مــن أرامــل وأيتــام ومحتاجــني وغارمــني 
متعففــني، دون النظــر يف اجلنســية، العــرق أو فئــة دون األخــرى. 

الربــع األول والــذي كان مقــرراً فيــه دعــم املشــاريع مبيزانيــات مخصصــة مســبقة قــام مجلــس اإلدارة بتخصيصهــا للعــام احلالــي، وأحــد هــذه املشــاريع التــي 
كانــت اجلمعيــة تعتــزم يف 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 أن مجلــس اإلدارة رفــض إلغــاء دعــم املشــاريع التعليميــة لهــذا العــام وأصبــح الدعــم مقتصــر علــى قــرارات 

احلكومــة والســلطات الصحية. 

عضو مجلس اإلدارة
  د. سهام عبدالوهاب الفريح

عضو مجلس اإلدارة
د. سهام  الفريح
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ملخص أحداث الربع الثاني 

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

الوطــن العربــي. 

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

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 النصيــب مــن هــذه اخلطــة املوضوعــة مســبقاً. 

أمني السر
  د. أحمد إبراهيم الهولي

أمني السر
د. أحمد ابراهيم الهولي
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ملخص أحداث الربع الثالث 

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

رغــم رفــع القيــود والتحســن النســبي اال أن التراكمــات بــدأت تطفــو علــى الســطح مــن جديــد، التراكمــات التــي َطفــت علــى الســطح يعانــي منهــا اجلميــع اال 
وهــي اإليجــارات، وحســب تقديــر اجلمعيــة ســوف تســتمر هــذه التراكمــات الــى فتــرة ليســت بالقصيــرة. 

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

خــال الربــع األول قامــت اجلمعيــة بالتأجيــل وعــدم  البــت يف ميزانيــة املشــاريع التعليميــة إلــى اجــل غيــر مســمى ووضعتهــا رهــن وضــوح الرؤيــة مــن ِقبــل 
وزارة التربيــة والتعليــم، حيــث جــاءت التوصيــات يف بدايــة الربــع الثالــث إلــى التوجــه نحــو التعليــم عــن بُعــد وهــذا مــا ســنقوم بالتفصيــل فيــه يف هــذا الربــع. 

 عضو مجلس إدارة
  جاسم خالد املضف

عضو مجلس اإلدارة
جاسم خالد املضف
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إيضاحات مالية عن الثالث أرباع السنوية

لقــد أخــذت اجلمعيــة الكويتيــة لألســر املتعففــة علــى عاتقهــا التــزام الشــفافية الكاملــة يف ممارســة أعمالهــا ملزيــد مــن بنــاء الثقــة بينهــا وبــني 
الكــرام.  متبرعيهــا 

إن التزامنــا يف هــذا األمــر التــزام تــام، إذ أننــا نقــدم التقاريــر الدوريــة املختلفــة إلطــاع احملســنني، وبهــذا فإننــا نطمئنهــم علــى أن املشــاريع التــي 
تبنوهــا هــي مشــاريع ناجــزة وبأفضــل أســاليب اجلــودة املمكنــة ليــس لشــيء إال ملرضــاة اهلل تعالــى وحتقيقــاً لرغبــات احملســنني وبلــوغ دعــوات 

املســتفيدين. 

 أمني الصندوق
  د. حسني علي الديحاني

أمني الصندوق
د. حسني علي الديحاني
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)معلومات مالية تفصيلية عن الفترة(

اإلجماليالربع الثالثالربع الثاني الربع األولالبيان

المصروف المصروف المصروف المصروف 

7،198.97525،499.06533،478.47466،176.514كفالة األسر - مساعدات مقطوعة

1،005.9502،257.0001،921.0005،183.950كفالة وعيدية يتيم

0.0003،065.00029،809.00032،874.000سداد اإليجارات

0.0001،177.5004،292.0005،469.500شراء أجهزة كهربائية

عد
ُ
30،635.00030،635.000لم ُيقّر المشروعلم ُيقّر المشروعشراء أجهزة للطلبة - التعليم عن ب

0.0000.000840.500840.500كفالة طالب

12،000.00050،194.20019،851.37082،045.570السالل الغذائية

0.000376.200376.200لم ُيقّر المشروعالسالل الوقائية 
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)معلومات مالية تفصيلية عن الفترة(

اإلجماليالربع الثالثالربع الثاني الربع األولالبيان

المصروف المصروف المصروف المصروف 

8،750.63512،425.00021،175.635لم ُيقّر المشروعتوزيع الوجبات الغذائية 

4،851.750250.0005،101.750لم ُيقّر المشروعإفطار صائم

0.0003،000.0000.0003،000.000الزكاة والصدقات

3،200.000تم اإلنتهاء منه3،200.000لم ُيقّر المشروعزكاة الفطر

160،276.432113،180.423273،456.855لم ُيقّر المشروعالغارمين الكويتيين 

2،400.00011،365.00013،765.000لم ُيقّر المشروعتوزيع مياە

35،564.00035،564.000لم ُيقّر المشروعلم ُيقّر المشروعتوزيع األضاحي

9،500.000تم اإلنتهاء منه9،500.000لم ُيقّر المشروعتوزيع الخبز

20،204.925274،171.582293،987.967588،364.474المجموع

إفطار يوم عرفة



16

تقرير الربع الثالث لعام 2020م – 1441 هجري

هذا التقرير ال يشتمل على التبرعات العينية التي حصلت عليها الجمعية من المحسنين، حيث قامت الجمعية بتوزيع عدد من السالل الغذائية 
والمياہ والتمور )2 طن ( وزكاة الفطر بما يقدر ب )13 طن( .
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استجابة الجمعية لجائحة كورونا )كوفيد – 19( 

إن سامة وصحة املوظفني واملتطوعني تأتي ضمن أولوية اجلمعية يف أي خطة قامت بوضعها خال أزمة كورونا )كوفيد - 19(. 

مــع وضــوح رؤيــة األزمــة وانتقــال فايــروس كورونــا مــن اعتبــاره وبــاء الــى جائحــة عامليــة، قامــت اجلمعيــة بتشــكيل فريقــني تنفيذيــني، يختــص كل فريــق مبهــام 
محــددة، الفريــق األول يختــص بالتنســيق مــع أجهــزة الدولــة ملســاندتهم يف تغطيــة بعــض احملاجــر الصحيــة والعمــارات احملجــورة بقــرار صحــي، والفريــق 
ــى البقــاء يف املنــزل وعــدم انتشــار  ــة والتجــاوب مــع متطلباتهــم خــال األزمــة ملســاعدتهم عل الثانــي يختــص بدراســة أوضــاع األســر املســجلة يف اجلمعي

فايــروس كورونــا.

هــذه االســتجابة قائمــة علــى أُســس االشــتراطات الصحيــة، وقــد ســاهمت يف توظيــف أكبــر عــدد مــن املتطوعــني يف أداء أكثــر تنظيمــاً واســتجابة لتغيــرات 
ومتطلبــات املرحلــة احلاليــة. 

 عضو مجلس إدارة
  أحمد صالح آل هيد

عضو مجلس اإلدارة
أحمد صالح آل هيد
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أولويات وإيضاحات

تشدد 
اجلمعية على وصول املساعدات داخل الكويت ملستحقيها وملن ال متكنهم الفرصة من احلصول على مساعدات من جهات أخرى.

حترص 
اجلمعية على وصول جميع التقارير الدورية والتقارير الفورية املصورة والورقية جلميع املتبرعني واجلهات الرسمية.

تطمح 
اجلمعية إلى حتويل اليد السائلة إلى يد ُمنتجة، تنهض .. وينهض بها املجتمع.

تسعى 
اجلمعية لطرح مشاريع تضيف قيمة تربوية واجتماعية على األسر التي ترعاها من خال خطط سنوية واضحة تتاءم مع أي أحداث 

داخلية أو إقليمية متغيرة.
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الغارمين الكويتيين
أولوية ومسئولية اجتماعية 
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الغارمين الكويتيين
أولوية ومسئولية اجتماعية 

حتــرص اجلمعيــة الكويتيــة لألســر املتعففــة مــن خــال عملهــا يف دولــة الكويــت احلفــاظ علــى خصوصيــة وكرامــة األســر املتعففــة واحملتاجــة التــي تقــدم لهــا 
الرعايــة بأنواعهــا، وذلــك مــن خــال اســتحداث طريقــة التســجيل عبــر املوقــع اإللكترونــي وتزويــد اجلمعيــة بكافــة املســتندات الازمــة لذلــك دون احلاجــة 
للقــدوم إلــى أفرعنــا واالنتظــار مــع أســراب احملتاجــني وهــذا مــا تســعى مــن أجلــه اجلمعيــة وهــي إضفــاء أســمى معانــي التعفــف يف مجتمعنــا، وبعــد مراجعــة 
ــة، اال وهــم  ــة واملادي ــة للنظــر يف حاالتهــم االجتماعي ــى وقفــة حقيقي ــة مــن املواطنــني يحتاجــون إل ــا فئ ــة، وجدن دقيقــة لهــذه األســر وحاالتهــم االجتماعي
الغارمــني الكويتيــني، بيــوت الغارمــني .. بيــوت ال يعلــم مــا بداخلهــا مــن أزمــات ومعانــاة إال اهلل وحــده ســبحانه، قررنــا الدخــول لهــذه البيــوت وَطــرق أبوابهــا 

ومعرفــة مــا بداخلهــا والنظــر يف حاالتهــم وتفريــج كربهــم .. دون املســاس بهويتهــم وخصوصيتهــم وعــدم رفــع غطــاء التعفــف عنهــم. 

 عضو مجلس إدارة
  م. أحمد حسني الكندري

عضو مجلس اإلدارة
 م. أحمد حسني الكندري
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ضوابط واستحقاقات
الغارمين الكويتيين

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

أبرز هذه الضوابط : 

أن يكون الغارم كويتي اجلنسية.  -
ٌض لذلك. أن يكون الغارم صدر بحقه ضبط وإحضار أو سجني أو ُمَعَرّ  -

جميع املديونيات تُسدد إلى إدارة التنفيذ - وزارة الداخلية اذا كانت احلالة قد َصدر بحقها إجراء قانوني.   -

مع عدم النظر يف املديونيات التالية : 

شركات االتصال واإلنترنت.   .1
املديونيات التي تكون دون ال1000 د.ك إال اذا كان الغارم سجني وال يتعارض مع أيَّ من النقاط املذكورة.   .2

ال يتم النظر يف القضايا املخلة بالشرف واألمانة أو القتل )الدية(   .3
يف حال كانت القضية على أحد السجناء، يجب أن تكون مدة دخوله السجن أكثر من 6 شهور.   .4

ال يتم النظر يف املديونيات التي تكون ضد أشخاص.  .5
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مرحلة التفاوض 
الغارمين الكويتيين

كان الهــدف مــن البــدء يف مشــروع الغارمــني الكويتيــني أن تتــم إعــادة الغارمــني الــى النمــط الطبيعــي لــكل أســرة كويتيــة تنعــم بحيــاة كرميــة مــن خــال ســداد 
املديونيــات التــي أثقلــت كاهــل هــذه األســر املتعففــة.

وبــا شــك يصعــب علــى الكثيــر مــن اجلهــات اخليريــة واالجتماعيــة وغيرهــا النظــر يف املبالــغ الكبيــرة للحــاالت الغارمــة، إال أن اجلمعيــة الكويتيــة لألســر 
املتعففــة اتخــذت سياســة ومنحنــى جديــد اال وهــو أســلوب التفــاوض.

نعــم، التفــاوض علــى املديونيــات الكبيــرة، بحيــث يتــم ســداد مبلــغ الــى اجلهــة الدائنــة مــع وجــود ضمانــات للقبــول بتقســيط املبالــغ األخــرى علــى دفعــات 
شــهرية مــن ِقبــل الغــارم للجهــات املباشــرة  ورفــع اإلجــراءات القانونيــة مــن ضبــط وإحضــار ومنــع ســفر.

نعم، حصلنا على تسويات بالتراضي بنسبة تصل إلى 60 % من خال اتباع هذا األسلوب الناجح. 

مالحظة : جميع عمليات التدقيق على املديونيات وتفاصيل القضايا يتم بالتعاون مع إدارة التنفيذ يف وزارة العدل.
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عد
ُ
التعليم عن ب

مرحلة مهمة في مستقبل الطلبة

يف ظــل جائحــة كورونــا والــى انقطــاع مــا ال يقــل عــن 290 مليــون طالــب حــول العالــم عــن الدراســة  حســب تقريــر منظمــة اليونســكو بتقريرهــا الصــادر 
يف شــهر فبرايــر مــن هــذا العــام 2020 والــى تســارع وتيــرة احلاجــة الــى ضمــان ســامة املســتوى التعليمــي واملهنــي يف دولــة الكويــت أصبــح مــن الضــروري 
االبتعــاد عــن ادوات مســتوى التعليــم التقليــدي وأصبحــت احلاجــه ملحــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى الــى االرتقــاء بالفكــر والتعليــم متاشــياً مــع العالــم الرقمــي 
مــن حولنــا لذلــك ارتــأت اجلمعيــة الكويتيــة لألســر املتعففــة ومتاشــياً مــع سياســتها يف مســاعدة األســر احملتاجــة يف دولــة الكويــت أن تخلــق األجــواء املناســبة 
لــكل مــا مــن شــأنه بالنهــوض مبســتوى التعليــم يف الكويــت وعلــى جميــع األصعــدة، لذلــك عكفــت علــى خلــق مشــروع  يهــدف إلــى توفيــر األجهــزة العلميــة 
مــن كمبيوتــرات شــخصية ) البتــوب ( أو أجهــزة تابليــت للطلبــة األيتــام أو ضعيفــي مســتوى الدخــل حتــى يتســنى لهــم املشــاركة ومواكبــة فرصــة التعليــم عــن 

بُعــد عــن طريــق  الدخــول الــى املنصــات الرقميــة املعتمــدة مــن قبــل وزارة التربيــة يف دولــة الكويــت .

عضو مجلس إدارة
  م. طارق محمد العجيل

عضو مجلس اإلدارة
 م. طارق محمد العجيل
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أهداف املشروع : 

1( حرص اجلمعية على إعادة الطلبة إلى قواعد التعليم األساسي واملهني واجلامعي خال فترة اجلائحة .

2( نقل املواد العلمية والتربوية للطلبة بشكل سهل ومبسط بعيداً عن االحتكاك والتزام التباعد اإلجتماعي الذي حترص عليه السلطات الصحية. 

3( خلق جيل من الطلبة حريص على استمرارية التعليم حتى يف أصعب الظروف الطبيعية .

4( األجهزة وقفية ولها اشعارات خاصة تدل على ملكيتها وعودتها للمشروع ) حتمل شعار اجلمعية ويتحمل الطالب عهدتها وتلفياتها(.

آلية وضوابط املشروع : 

إعادة دراسة حالة جميع الطلبة املسجلني يف قاعدة بيانات اجلمعية الكويتية لألسر املتعففة.	 

استيفاء األوراق الرسمية التي تثبت استمرارية الطالب للعام الدراسي احلالي.	 

دراسة خاصة باألسرة تثبت ضعف أو انعدام الدخل.	 

يتضمن املشروع توزيع ُكتيب تعريفي عن برامج التعليم عن بُعد، باإلضافة إلى ضرورة وأهمية االعتياد على التعليم عن بُعد.	 

ال يخصص أي جهاز أو مساعدة تعليمية ملن قام بالرسوب يف العام املاضي. 	 
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األسر المتعففة .. باألرقام 

العدد اإلجمالي املسجل 8235 حالة.

عدد الحاالت المسجلةالجنسية

3913غير كويتي
1802سوريا
817مصر

745الكويت
368األردن
98العراق

87السعودية 
84لبنان
66إيران

37فلسطين 
37افغانستان

30اليمن
26الهند

22الصومال
16بنغالدش

عدد الحاالت المسجلةالجنسية

12المغرب
9السودان
7سريالنكا
6باكستان
6تونس
6عمان
6كندا

6الفلبين
الواليات المتحدة 

5األمريكية

3البحرين
2نيبال

2نيجيريا
2نيوزيالندا

2ارتيريا
2الجزائر

عدد الحاالت المسجلةالجنسية

المملكة 
2المتحدة

2اإلمارات
1اثيوبيا 
1إكوادور

1الدومينكان
1رومانيا
1السويد
1النرويج
1هنغاريا

8235
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وفي الختام

تسعى اجلمعية الكويتية لألسر املتعففة من خال رؤية واضحة لقادم السنوات  من ترسيخ وإضفاء مبدأ االعتماد على النفس والنهوض الذاتي لكل 
َرب أسرة ، وتتضمن هذه الرؤية تدريب وتأهيل هذه األسر مع إمكانية توفير الوظائف لهم من خال حاضنات اجتماعية حرفية تعتمد على التطوير 

املستمر للطاقات وقياس األداء املهني املستمر لفئة األسر املتعففة. 

باإلضافة الى ذلك، من خال العمل داخل دولة الكويت ومتابعة األسر بشكل دوري ودقيق وعن ُقرب .. ميكننا القول أن 70 % من هذه األسر وحتديداً 
األسر الغارمة رغم ضعف الدخل اخلاص إال أن التوعية املالية شبه معدومة وما تسعى له اجلمعية من هذا اجلانب، إلى تقومي وتطوير الفكر املالي 

وُسبل االستهاك وإدارة أمورهم املالية لدى هذه الفئة من األسر املتعففة والغارمة. 

 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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