


 األسئلة الشائعة 

1-من نحن ؟ 
جمعيــة كويتيــة تــم إشــهارها بموجــب القــرار الــوزاري رقــم 123/أ لــوزارة الشــئون االجتماعية 

والعمــل لغــرض مســاعدة األســر املتعففــة واملعســرين داخــل الكويت.

2-ما هي رؤية ورسالة الجمعية ؟
الرؤية :

ــري يف  ــل الخي ــدة يف العم ــة رائ ــة جمعي ــر املتعفف ــة لألس ــة الكويتي ــون الجمعي أن تك
ــر. ــة واملعايي ــل األنظم ــق أفض ــة وف ــت الحبيب ــة الكوي دول

الرسالة :
ــاة  ــن لعيــش حي ــة إحتياجــات األســر املتعففــة واملحتاجي ــة يف كفاي املســاهمة الفعال

ــب. ــي الحبي ــا الكويت ــل دورهــم اإليجابــي يف مجتمعن كريمــة وتفعي

3-ما هي أهداف الجمعية ؟ 
تعزيز دور الكويت كمركز عاملي للعمل اإلنساني والخيري ىلع مستوى العالم.	 
تحويــل اليــد الســائلة إلــى يــد منتجــة والحفــاظ ىلع كرامــة األســرة املحتاجــة 	 

واملتعففــة إجتماعيــا داخــل دولــة الكويــت الحبيبــة.
تقديــم الخدمــات اإلنســانية والتنمويــة والتعليميــة والرعايــة االجتماعيــة لألســر 	 

املتعففــة واأليتــام وفــق ضوابــط ومعاييــر تمــت دراســتها مســبقا.
تعزيز دور األمن االجتماعي يف دولة الكويت.	 



 4- هــل لــدى الجمعيــة أي إنتمــاءات حزبيــة أو طائفيــة 
؟  معينة

ــري وإجتماعــي ووطنــي،  ــة لألســر املتعففــة ذات توجــه إنســاني وخي ــة الكويتي الجمعي
بعيــدًا عــن أي إنتمــاءات طائفيــة أو حزبيــة أو قبليــة، مــن الكويــت .. وللكويــت ومــن تواجــد 

ىلع أرضهــا الطيبــة. 

5- مــا هــي أوقــات العمــل الرســمي للجمعيــة الكويتيــة 
ــر املتعففة؟  لألس

من األحد إلى الخميس
من الساعة 8:30 ص إلى الساعة 4:30 م 

6- أين يتواجد مقر الجمعية ؟ 
كيفان – قطعة 4  – شارع 45 – منزل 2 / مقابل الدائري الثالث. 

7- متى تأسست الجمعية الكويتية لألسر املتعففة؟ 

يوم األربعاء املوافق 28 نوفمبر 2018م - املوافق بالهجري 20 ربيع األول 1440 هـ



8- كيف نستطيع التبرع يف مشاريع الجمعية ؟ 
أواًل : عبر زيارة مقر الجمعية الكائن يف منطقة كيفان – ق4 – ش45 –م2

ثانيا : اإلتصال ىلع الخط الساخن وطلب مندوب )الخط الساخن 91110303( 

 https://www.kanf.org.kw ثالثا : عبر الدخول إلى املوقع الرسمي للجمعية

رابعا : عبر التطبيق الخاص يف بنك بيت التمويل وبنك بوبيان. 

9- من هم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة للجمعية ؟ 
م. بدر حمد املبارك – رئيس مجلس اإلدارة 	 

د.طالل إبراهيم املسعد – نائب رئيس مجلس اإلدارة	 

د. أحمد إبراهيم الهولي – أمين السر	 

د.حسين علي الديحاني – أمين الصندوق	 

د. سهام عبدالوهاب الفريح – عضو 	 

جاسم خالد املضف – عضو 	 

طارق محمد العجيل – عضو	 

أحمد حسين الكندري - عضو	 

أحمد صالح آل هيد – عضو	 



10-  اإلدارة التنفيذية :

باسمة البراك – مستشار تنمية املوارد. 	 

هنادي الحفيتي – مستشار العمل الخيري.	 

مريم املنيع – رئيس لجنة العمل التطوعي.	 

11- ما هو أقل أو اكبر مبلغ يمكن التبرع به؟ 
ال يوجد مبلغ محدد للتبرع .. يمكنكم التبرع بأي مبلغ تجود به نفسكم . 

ــف  ــرع كمصاري ــن التب ــزء م ــص ج ــم تخصي ــل يت 12-ه
إداريــة ؟ 

نعم، يتم تخصيص جزء من التبرع كمصاريف إدارية حسب النسب الشرعية. 

ــة  ــر املتعفف ــة لألس ــة الكويتي ــل الجمعي ــل تعم 13-ه
ــتقباًل؟  ــك مس ــة يف ذل ــا الرغب ــت أو لديه ــارج الكوي خ

ال تعمل حاليا، وال يوجد أي رغبة مستقبلية للعمل خارج الكويت. 



ــا التطــوع مــع الجمعيــة يف الحمــالت  14-كيــف يمكنن
ــة؟  ــج التطوعي والبرام

عبر التواصل مع لجنة العمل التطوعي – ت : 99902234.

15- كيــف يمكننــا عمــل إســتقطاع دائــم ألحد املشــاريع 
ــة لديكم؟  الخيري

عبر اإلتصال بالخط الساخن )91110303( وإرسال مندوب لعمل اإلستقطاع.	 
الذهاب للبنك وطلب منه عمل إستقطاع مالي للجمعية.  	 
عبر التطبيق الخاص يف بيت التمويل الكويتي. 	 

16-هــل يتــم إســتقبال األســر املحتاجــة يف مقــر 
الجمعيــة للتســجيل؟ ومــا هــي آليــة التســجيل لديكم؟ 
ال يتــم إســتقبال األســر املحتاجــة يف مقــر الجمعيــة منعا إلحــراج األســرة وحفظــا لكرامتها، 
والطريقــة الوحيــدة واملعتمــدة للتســجيل عبــر رابــط مخصــص ىلع املوقــع اإللكترونــي 

https://www.kanf.org.kw/StatusStudy.aspx



17- هــل يشــترط ىلع الجمعيــة تقديــم املســاعدة 
للمحتــاج ملجــرد التســجيل يف نظــام الجمعيــة؟ 

ــم تتطابــق حالتــه مــع شــروط  ــزم الجمعيــة تقديــم املســاعدة للمحتــاج يف حــال ل ال ُيل
ــة.  اإلســتحقاق الخاصــة بنظــام عمــل الجمعي

 18- كيــف يمكننــا التواصــل مــع الجمعيــة ومخاطبتهــا 
عبــر اإليميــل؟ 
info@kanf.org.kw

ــر  ــة لألس ــة الكويتي ــمي للجمعي ــع الرس ــل املوق 19- ه
ــرع؟  ــن للتب ــة آم املتعفف

نعم، موقع الجمعية يتمتع بشهادة حماية عاملية من نوع
وذلــك باإلضافــة الــى حمايــة البنــوك لبوابــات الدفــع اإللكترونــي وحمايــة بيانــات العمــالء 

لديهــم.

 (secure socket layer)  SSL  




