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جمعية اكتفاء االهلية النسائية 
ترخيص رقم (٣٤١)
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المقدمة
 الرؤية و الرسالة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
أعضاء مجلس اإلدارة ٢٠١٧م

أعضاء مجلس اال دارة ٢٠١٨م
اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة

 خدمات اكتفاء 

اإلنجازات
 مشاريع

تجربة مشاركة العنصر النسائي في المسوح الميدانية

مشروع توثيق و تشخيص الحاالت 

  مشروع تطوير العشوائيات

المشاريع و البرامج التنموية

التميز المؤسسي

ابرز الشراكات و االتفاقيات

التواصل  
ذوي المصلحة

مواقع التواصل االجتماعي

 التقرير المالي للعام المالي ٢٠١٧م

 الميزانية الفعلية من شهر يناير الى شهر سبتمبر
للعام المالي ٢٠١٨ م

خطة تصحيح المسار اإلستراتيجي ٢٠١٨م
التوصيات
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الرؤية
أن تكــون اكتفــاء المرجــع لمعلومــات 
فــي  والتنمــوي  الخيــري  العمــل 

الســعودية. العربيــة  المملكــة 

الرسالة
الموثقــة  المعلومــات  ودراســة  جمــع 
لتحقيــق االكتفــاء الذاتي لألســر المحتاجة 
قطاعــات  مــع  االســتراتيجية  بالشــراكة 
المجتمــع وصــوال لتنميــه مســتدامة فــي 

ــة. ــة المكرم ــة مك منطق

الرؤية

الرسالة
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الســالم عليكم ورحمــة الله وبركاته؛

ســيدنا  علــى  والســالم  والصــالة  العالميــن  رب  الحمدللــه 

محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن. 

ــس  ــاء مجل ــن أعض ــة ع ــي وبالنياب ــن نفس ــة ع ــرني باألصال يس

اإلدارة أن أضــع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي لجمعيــة اكتفــاء 

األهليــة النســائية لعــام ٢٠١٧م ، والــذي يعــرض أهــم إنجــازات 

الجمعيــة حيــث حرصــت اكتفــاء علــى رفــع نســبة المســتفيدين 

الجهــات  مــع  الشــراكات  خــالل  مــن  وذلــك  خدماتهــا  مــن 

٢٠١٧م  لعــام  المالــي  التقريــر  يعــرض  كمــا  العالقــة،  ذات 

بالشــكر  أتقــدم  أن  إال  يســعني  وال   . الماليــة  والمؤشــرات 

ألعضــاء الجمعيــة العموميــة والداعميــن وشــركاء النجــاح ، 

ســائلين اللــه العلــي القديــر التوفيــق وأن نحقــق أفضــل أداء 

ــة ٢٠٣٠ . ــة المملك ــع رؤي ــالءم م ــا يت ــوي وبم تنم

 كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

 المقدمة

الســالم عليكم ورحمــة الله وبركاته؛

ســيدنا  علــى  والســالم  والصــالة  العالميــن  رب  الحمدللــه 

محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن. 

مجلس اإلدارة

المقدمةالمقدمة

اإلدارة                                                                                                                         رئيس مجلس 

فريدة محمد علي فارســي
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أعضاء مجلس اإلدارة ٢٠١٧م

أعضاء مجلس اال دارة ٢٠١٨م

أ. الجوهــرة محمد العنقري
اإلدارة رئيس مجلس 

أ. فريدة محمد علي فارســي
اإلدارة رئيس مجلس 

أ. فريده محمد علي فارســي
نائــب رئيس مجلس االدارة

م. رائــدة محمد بن الدن
إدارة عضو مجلس 

د. عمــر زهير حافظ 
إدارة عضو مجلس 

د. محمــد يحي آل مفرح
عضــو مجلس إدارة و رئيس لجنة االســتثمار

م. وليــد أحمد باحمدان
نائــب رئيــس مجلس االدارة و رئيس اللجنــة التنفيذية

م. رائــدة محمد بن الدن
عضــو مجلس إدارة و رئيــس لجنة الحوكمة 

د. أحمد حســين العطاس
عضــو مجلس إدارة و رئيس لجنة االســتثمار 

د. أســامه حسين الجفري
إدارة  عضو مجلس 

د. فهــد حمد الدعيلج
إدارة عضو مجلس 

أ. إلهام علي قشــالن
عضــو مجلس اإلدارة و المشــرف المالي

أ. ســاره عبد الله بغدادي
عضــو مجلس إدارة و رئيس لجنــة تطوير االعمال 

أ. نشــوى عبد الهادي طاهر
إدارة عضو مجلس 

٢٠١٧م

أ. الجوهــرة محمد العنقري
اإلدارة رئيس مجلس 

المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة

أ. الطاف محمد جمال فارســي
عضــو مجلــس إدارة و رئيس اللجنــة  التنفيذية 

أ. إلهام علي قشــالن
أمينــة الصندوق و عضو لجنة االســتثمار

أ. منــال محمد أنيس الزبن
إدارة عضو مجلس 

د. ســعاد عبود بن عفيف
عضــو مجلس إدارة و رئيس اللجنــة العلمية

نائــب رئيــس مجلس االدارة و رئيس اللجنــة التنفيذية



٧٧

  اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة لعام ٢٠١٨ م

م. و ليــد أحمد باحمدان
اللجنة رئيس 

د. أســامه حسين الجفري

أ. إلهام علي قشــالن

المقدمةالمقدمة
اللجنــة التنفيذية

لجنة االســتثمار و األوقاف

أ. نشــوى عبد الهادي طاهر

المستشــار. ســمير محمد باعامر

د. فهــد حمد الدعيلج

د. أحمد حســين العطاس
اللجنة رئيس 

م. و ليــد أحمد باحمدان
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المقدمةالمقدمة

أ. ســاره عبدالله بغدادي
اللجنة أ. عبداللــه محمد ظاهررئيس 

د. ريــم فؤاد بخيتم.رائــده محمد بن الدن

لجنــة تطوير األعمال

د. وداد عبد الســميع نور الدين 
اللجنة رئيس 

د. ســميرة عباس شطاد. ســعاد عبود بن عفيف

اللجنــة العلمية
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أعضاء الجمعية  العمومية 
٢٠١٥م الى ٢٠١٧م  

عضو

عضو

عضو

111

124

87

المقدمةالمقدمة

2015

2016

2017
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خدمات اكتفاء

الميداني المسح 

التدقيق

التوثيق

وتقارير تحليل 

ومشاريع  برامج 

التنمية المســتدامة

الجهــات الحكومية المؤسســات الخيرية 
الجمعيات

 الشــركات الخاصة و البنوك 
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تقرير األعمال
واإلنجازات 

 لعام ٢٠١٧م 
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المشاريعالمشاريع
 تجربة مشاركة العنصر

 النسائي في المسوح
 الميدانية

                                                                             
ــف  ــاء تكل ــة لإلحص ــة العام الهيئ
ــى  ــراف عل ــاء باإلش ــة اكتف جمعي
النســائي  العنصــر  مشــاركة  
ــة لصحــة  فــي المســوح الميداني

األســرة ٢٠١٧م.  فــي كل مــن :
جدة، الرياض، الهفوف، جيزان.

 
الهدف من المشروع

قياس فعالية ادخال العنصر النسائي في المسوح الميدانية التي . ١
تقوم بها الهيئة، 

تحقيق رؤية المملكة برفع نسبة مشاركة المرأة في التنمية.. ٢

دور اكتفاء
ــة . ١ ــة ، مــن مرحل اإلشــراف علــى أعمــال العنصــر النســائي الميداني

اســتقطاب الباحثــات مــرورًا بالتأهيــل والتدريــب وأعمــال  المســح ، 
وعقــد شــراكات لتكامــل العمــل مــع جمعيــات أخــرى فــي مناطــق 

المســح،
تكويــن فــرق العمــل اإلشــراقية ومتابعــة األعمــال وتقديــم تقريــر . ٢

لتقييــم التجربــة وتحليــل عوامــل النجــاح لمشــاركة العنصر النســائي 
فــي المســوح الميدانيــة.

 تقرير تجربة مشاركة العنصر النسائي
 في المسوح الميدانية  مقدم الى

الهيئة العامة لالحصاء
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`الهيئة العامة لإلحصاء

جمعية اكتفاء تشكر 
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جمعية اكتفاء 
الجمعياتتشكر 



١٦

التغطية االعالمية 
للمشروع



١٧

مؤسسة عبدالقادر 
البكري الخيرية

                                                                             
ــادر  ــد الق ــة عب ــروع مؤسس مش
البكــري مؤسســة خيريــة تعمــل 
ــم  ــري وتقدي ــال الخي ــي المج ف
ــات  ــة والخدم ــاعدات الخيري المس
لألفــراد  والتعليميــة  الصحيــة 

ــة ــر المحتاج واألس

الهدف  
التعاون بين الطرفين في مجال الخدمة االجتماعية والصحية 
والتعليمية لتحقيق التكامل االجتماعي والوصول الى االسر 

المستحقة للدعم باألحياء بمدينة جدة.

مستفيد حالة صحية حالة دعم شهري مساعدات متنوعة

278 200 300 778

المشاريعالمشاريع
  ١

مشروع توثيق 
وتشخيص الحاالت
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برنامج رحماء لمساعدة اسر 
السجناء المحتاجين

                                                                             
مشــروع برنامــج رحمــاء لمســاعدة 
الســجناء الفقــراء يعنــى بدعــم أســر 
ومســاعدتهم  الفقيــرة  الســجناء 
فــي ســداد االيجــار الســنوي عنهــم

الهدف 
التعاون بين الطرفين لتقديم الخدمات المشتركة لتحقيق االكتفاء 

الذاتي بدعم أسر السجناء الفقيرة ومساعدتهم في سداد االيجار 
السنوي عنهم.

521 مستفيد

دعم ألسر السجناء والمفرج عنهم لسداد متأخرات االيجار

  ٢

مشروع توثيق المشاريعالمشاريع
وتشخيص الحاالت
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مشروع تطوير 
العشوائيات

اعداد تقارير لألحياء العشوائية 
بناء على المسح الميداني 

من عام ١٤٣٣هـ / ١٤٣٦هـ

الهوارنة العزيزية حي كيلو ٢٣ الهنداوية

الروابي قرية الجبل المرسالت الرحاب

اعداد مبادرات تطوير حي المنتزهات

 تطوير الحي تطوير السكان

المستفيدين من قاعدة بيانات اكتفاء 

 مركز التنمية
االجتماعية بجدة

 أمارة منطقة
مكة المكرمة فاعل خير مؤسسة

 ثمرات الخير 
 مؤسسة عبد
 القادر البكري

أسر بحاجة لسكن بيانات األفراد بدون هوية دعم سالل غذائية دعم سالل غذائية  دعم أيتام

9532 283 10 22 23
 أفراد تم استخراج
 بياناتهم لتحسين

 أوضاعهم المعيشية

مدارس الحمراء
 توظيف مستخدمات

معهد التميز
تدريب على الطبخ

 أسر مشروع برنامج 
رحماء لمساعدة السجناء

 أسر مشروع مؤسسة
البكري

12353 15 71 429 644

المشاريعالمشاريع
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 برنامج التدريب على
 صيانة الجواالت

 برنامج تمكين التقني

مشروع صيانة الجوال المنتهي بالتوظيف     مشروع التمكين التقني لحملة شهادة   
االبتدائي والمتوسط

 هدف المشروع

تأهيل وتدريب السيدات على برامج التدريب في 

مجاالت المبيعات وخدمة العمالء وصيانة الجواالت 

وإنهاء تدريبهم ببرنامج تدريبي مكثف على رأس 

العمل بعقود توظيف.

تمكين السيدات من حمالت الشهادة 

االبتدائية والمتوسطة من مهارة أو مهنة 

تؤهلهم للتوظيف ضمن برامج التوطين 

للوظائف أو صيانة الجوال والحاسب اآللي.

 غاية المشروع

استجابة لقرار  وزارة العمل بتوطين قطاع  بيع وصيانة 

الجوالت وملحقاتها. المحافظة على خصوصية المرآة 

فيما يخص الجوال. تمكين المتدربات من الحصول على 

دخل ثابت من خالل التوظيف أو فرصة عمل.

تأهيل السيدات من مهارة مطلوبة لسوق 

العمل. تمكين المتدربات من الحصول على 

دخل ثابت من خالل التوظيف أو فرصة عمل.

 المشاريع والبرامج التنموية

  مهارات مكتسبة للمستفيدات
إدارة الوقت، االعتماد على النفس.. ١
التخطيط، الحوار والنقاش، التفاوض.. ٢
كيف اتخذ القرار وتحليل المواقف بطرق إيجابية.. ٣
التصورات الذهنية، التعامل مع العميل. . ٤
التعامل مع أنماط الشخصية، فن االتصال ، التسويق والبيع.. ٥
صيانة الجوال، مهارات تقنية .. ٦
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المشاريع والبرامج التنموية

برنامج التدريب على صيانة الجواالت  برنامج تمكين التقني

المانح الداعم المانح الداعم

 مؤسسة سالم
 بن محفوظ

 االهلية

 مؤسسة
 المهيدب لخدمة

المجتمع
مصرف االنماء

 مؤسسة سالم
 بن محفوظ

االهلية

 وزارة العمل
 والتنمية

 االجتماعية
اسم الجهة

١٧ ١٩ ٦ ١٧ ٤٣  عدد
المستفيدات

 تمكينهم ذاتيا
على التسويق

 مجموعة الحداد
تمكينهم ذاتيا على التسويق لالتصاالت جهة التوظيف
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اكتفاء تحصل على الدرجة الكاملة في 
مشروع حوكمة الجمعيات الخيرية ( مكين )
بنسبة ١٠٠٪ ، وامتثالها لمعايير الشفافية 

والمساءلة، وفق نظام وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية.

 التميز  
المؤسسي
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إعداد أدلة العمل االسترشادية 
دليل الموارد البشرية

دليل الموظف 

 
 

 التميز  
المؤسسي

حصول اكتفاء على منحة مايكروسوفت في المجال التقني.

  الحصول على برامج  لويندوز ١٠ قيمتها السوقية  $11,280.00 
وبرامج ألوفيس ٢٠١٦ قيمتها السوقية   $48,180.00

التدريب  للموارد البشرية في اكتفاء
داعمــة  عمــل  بيئــة  خلــق  علــى  اكتفــاء  تعمــل 
ومحفــزة وذلــك بإكســاب كوادرهــا المعــارف المهنيــة 
انجــاز  فــي  تســاهم  والتــي  الالزمــة  والوظيفيــة 

المخرجــات. وجــودة  العمــل 

التسويق االبداعي 
البحث العلمي 

بناء مهارات القيادة والريادة في العمل 
تدريب الموظفين على ويندوز ٢٠١٦ م 

٦٦ متدربة 



 ابرز الشراكات واالتفاقيات

دعم مشروع صيانة الجواالت 
المنتهي بالتوظيف. 

توظيف المستفيدات من مشروع 
صيانة الجواالت. 

دعم مشروعي التمكين التقني 
وصيانة الجواالت. 

تدريب المستفيدات على ادارة الوقت 
وكيفية اتخاذ القرارات وتحديد االهداف.

تدريب المستفيدات على التسويق 
االلكتروني للمنتجات.

تدريب المستفيدات على المهارات التقنية 
وبرامج الحاسب االلي. 

تدريب المستفيدات في دورة متخصصة لصيانة 
الجواالت، خدمة العمالء، مهارات البيع.

دعم مشروع صيانة الجواالت. 



٢٥

التواصل مع اكتفاء

 التواصل
بالمستفيدين

1,320

التواصل مع
ذوي المصلحة

التواصل االجتماعي

٢٥

مواقع  
التواصل االجتماعي

2,064

 رسائل
الواتس أب

عدد المتابعين
٤٦١٠

 عدد الزائرين
٨٥٢

عدد المتابعين
٤٦٨٤

 عدد الزائرين
٣٧٨٧



٢٦

التقرير المالي عن الفترة المالية

 من ١/١ /٢٠١٧ م إلى ١٢/٣١ /٢٠١٧ م  



٢٧



٢٨



٢٩



٣٠



٣١



٣٢



٣٣



٣٤



٣٥



٣٦



٣٧



٣٨



٣٩



٤٠



٤١



٤٢



٤٣٤٣

المؤشرات الماليةالمؤشرات المالية

تكاليف وايرادات لعام ٢٠١٧ م 



٤٤٤٤

الميزانية الفعلية
2018 م

 الميزانية الفعلية من شهر
 يناير الى شهر سبتمبر للعام

 المالي ٢٠١٨م



٤٥



٤٦



٤٧

 خطة تصحيح المسار
االستراتيجي للعام ٢٠١٨ م



٤٨

تصحيح المسار االستراتيجي ٢٠١٨م 

ورش عمل لتصحيح المسار االستراتيجي
مجلس اإلدارة  يعقد ورش عمل بهدف رسم خارطة الطريق لتشخيص الوضع الراهن ومراجعة استراتيجية الجمعية 

وبناءها المؤسسي 

توصياتنا لتصحيح المسار االستراتيجي الحالي:
١- النطاق المالي: (تأمين الموارد لتحقيق متطلبات التطوير واالستدامة)

رفع مستوى دعم أعضاء المجلس والجمعية العمومية ألنشطة الجمعية.. ١

تعزيز االستدامة المالية من خالل تحقيق أفضل العوائد من االستثمارات واألوقاف.. ٢

تعزيز القدرة المالية للجمعية من خالل تسويق البرامج والخدمات. ٣

٢- نطاق التعلم والنمو ( االلتزام بتنفيذ االستراتيجية )
تقديم تأهيل وتدريب احترافي للموظفين.. ١

منح رواتب ومزايا منافسة للموظفين.. ٢

بناء نظم متميزة لتحفيز العاملين.. ٣

صناعة بنية عمل محفزة.. ٤

تقييم مستوى تحقيق اإلدارات واألقسام واألفراد للمستهدفات.. ٥

تقديم تحليالت علمية دقيقة حول أسباب ضعف تحقيق مستهدفات األداء المعتمدة.. ٦

االلتزام بشكل مباشر بتقديم حلول فاعلة لفجوات األداء اثناء التنفيذ لالرتقاء بقدرة اإلدارات في تحقيق مستهدفاتها.. ٧

٣-نطاق العمليات الداخلية ( تحقيق التميز المؤسسي )
تحقيق أعلى مستوى ممكن من جودة قاعدة معلومات المسوح الميدانية.. ١

بناء منظومة معرفية متكاملة من قاعدة معلومات المسوح الميدانية لخدمة أهداف وتوجهات الجمعية.. ٢

بناء نظم تقنية احترافية إلدارة المعرفة.. ٣

بناء قاعدة معلومات احترافية وشاملة ومحدثة دورية ومصنفة موضوعيا لكافة المستفيدين.. ٤

تقديم تصاميم متميزة للمشاريع والبرامج لتلبية احتياجات الجهات المستفيدة بالتعاون مع االستشاريين.. ٥

إدارة عالقات متميزة وفاعلة تحقق التكامل مع الشركاء.. ٦

تطوير كفاءة وفاعلية البرامج.. ٧

تحقيق أعلى مستوى ممكن من رضاء المستفيدين.. ٨

بناء صورة ذهنية مؤسسية متميزة عن الجمعية في المجتمع.. ٩

المشاركة الفاعلة في األنشطة والفعاليات العامة الرئيسية.. ١٠

إدارة فاعلة واحترافية لمحتوى وأعمال الموقع االلكتروني للجمعية.. ١١

٤-نطاق  المستفيدين ( تحقيق الرؤية والرسالة )
 تحقيق أهداف وتطلعات الجمعية في خدمة المجتمع.. ١

 تحقيق الشراكة والتواصل الفعال مع المجتمع ومؤسساته.. ٢

دعم مبادرات التكامل والشراكة مع المؤسسات الخيرية والمانحة والجمعيات المتخصصة.. ٣

 إدارة عالقات متميزة وفاعلة تحقق التكامل مع الشركاء.. ٤

استقطاب حلفاء استراتيجيين لدعم أهداف وتوجهات الجمعية.. ٥

إقامة تحالفات/ شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية.. ٦

العمل المتواصل لضمان تحقيق االكتفاء للمستفيدين من برامج الجمعية الموجهة للداعمين.. ٧

الشكر 
للمستشار 

سمير محمد 
باعامر



٤٩

شركاء النجاح



حقوق الطبع محفوظة لجمعية اكتفاء 
االهلية النسائية 


