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الرؤية
ي  ــ�ي ــل الخ ــات العم ــع لمعلوم ــاء المرج ــون اكتف أن تك

ــعودية. ــة الس ي ــة العرب ي المملك
ــوي �ف والتنم

الرسالة
ــاء  ــق الكتف ــة لتحقي ــات الموثق ــة المعلوم ــع ودراس جم
مــع  اتيجية  الســ�ت اكــة  بال�ش المحتاجــة  لــ�أ�  ي 

الــذا�ت
ي منطقــة 

ــه مســتدامة �ف قطاعــات المجتمــع وصــول لتنمي
ــة. ــة المكرم مك
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الســ�م عليكــم ورحمة هللا وبركاته؛

ف والصــ�ة والســ�م عــى ســيدنا  الحمــدهلل رب العالمــ�ي

. ف محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــ�ي

ي بالأصالــة عــن نفــ�ي وبالنيابــة عــن أعضــاء 
يــ��ف

ف أيديكــم التقريــر الســنوي  دارة أن أضــع بــ�ي مجلــس الإ

لجمعيــة اكتفــاء الأهليــة لعــام ٢٠١٨م ، حيــث عملــت 

اتيجي.  ــ�ت ــارها الس ــى مس ــة ع الجمعي

لعــام  المــالي  التقريــر  الصفحــات  خــ�ل  ونعــرض 

ي إل أن أتقــدم 
ات الماليــة . ول يســع�ف ٢٠١٨م والمــؤ�ش

ف  والداعمــ�ي العموميــة  الجمعيــة  لأعضــاء  بالشــكر 

ــق  ــر التوفي ــىي القدي ف هللا الع ــائل�ي ــاح ، س كاء النج و�ش

ــداد. والس

 كلمة رئيس
دارة مجلس الإ

 المقدمة

دارة                                                                                                                         رئيــس مجلس الإ

فريــدة محمد عىي فارسي
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أعضاء مجلس ال دارة ٢٠١٨م

أ. فريــدة محمد علي فارسي

دارة رئيــس مجلس الإ

م. وليــد أحمد باحمدان
نائــب رئيــس مجلس الدارة و رئيــس اللجنــة التنفيذية

م. رائــدة محمد بن لدن
عضــو مجلــس إدارة و رئيس لجنــة الحوكمة 

ف العطاس د. أحمد حســ�ي
عضــو مجلــس إدارة و رئيس لجنة الســتثمار 

ف الجفري د. أســامه حس�ي
عضــو مجلس إدارة 

د. فهد حمــد الدعيلج
عضــو مجلس إدارة

أ. إلهام عىي قشــ�ن

ف المالي دارة و الم�ش عضــو مجلــس الإ

أ. ســاره عبد هللا بغدادي
عضــو مجلــس إدارة و رئيس لجنــة تطوير العمال 

أ. نشــوى عبــد الهادي طاهر
عضــو مجلس إدارة

 المقدمة
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دارة لعام ٢٠١٨ م   اللجان المنبثقة من مجلس الإ

م. و ليــد أحمد باحمدان
رئيــس اللجنة

ف الجفري د. أســامه حس�ي

د. محمــود محمــد زين العايش

أ. إلهام عىي قشــ�ن

ي
أ. نشــوى عبــد الهادي طاهرم. جواهر حســن القرسش

المستشــار. ســم�ي محمد باعامر

د. فهد حمــد الدعيلج

ف العطاس د. أحمد حســ�ي
رئيــس اللجنة

م. و ليــد أحمد باحمدان

د. وداد عبــد الســميع نور الدين 
رئيــس اللجنة

ة عباس شطاد. ســعاد عبــود بن عفيف د. ســم�ي

 المقدمة

ــة التنفيذية لجنة الســتثمار و الأوقافاللجن

ــة العلمية اللجن
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لجنــة الحوكمــة و المراقبــة و المتابعة

م. رائــدة محمد بن لدن 
رئيــس اللجنة

المستشــار ســم�ي محمد باعامر

د. ريــم فؤاد بخيت

أ. محمــد عدنــان بن حمد

أ. ســاره عبدهللا بغدادي
رئيــس اللجنة

أ. عبــدهللا محمد ظاهر

د. ريــم فؤاد بخيتم.رائــده محمد بن لدن

 المقدمة
لجنــة تطوير الأعمال
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أعضاء الجمعية  العمومية ٢٠١٧م ال ٢٠١٨م  

عضو

عضو

80

87

 المقدمة

2017

2018
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خدمات اكتفاء

ي
المســح الميدا�ف

لتدقيق ا

لتوثيق ا

تحليــل وتقارير

ومشاريع  برامج 

ــتدامة التنمية المس

الجهــات الحكومية 

ية  المؤسســات الخ�ي

ت  لجمعيا ا

الخاصة كات  ال�ش

الأفراد
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نجازات تقرير الأعمال والإ
 لعام ٢٠١٨م 
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 المشاريع

وع  حساب المواطن م�ش
 

ي حساب المواطن من ذوي 
ف �ف ١- الوقوف عى نسبة المسجل�ي

الدخل القل من ٨5٠٠ ريال .

ي حساب المواطن 
ف �ف ٢- تعريف ال� والأفراد الغ�ي مسجل�ي

وط الستحقاق . ونية  للحساب و�ش بالبوابة اللك�ت

ي حساب 
ف الفراد والأ� المستحقة من التسجيل �ف ٣- تمك�ي

المواطن .

وع   أهمية الم�ش

وع  نتائج الم�ش

البحث الأولي لحي الهنداوية  من خ�ل التوثيق الهاتفي لعينة عشوائية لعدد   ٢٠4  استمارة، 

ي 
ي نطاق الستحقاق  ومعالجة التحديات ال�ت

ف الذين هم �ف بهدف معرفة أسباب عدم تسجيل المواطن�ي

ي حل  مشك�ت الأفراد وتلبية احتياجاتهم النسانية
تواجههم ، وذلك بتقديم  تقارير تساهم �ف



مبادرة
ي  ي ح�ي

ي �ف
وظيف�ت
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ي ي ح�ي
ي �ف

وظيف�ت
 

ــرع  ــاء و ف ــة اكتف ف جمعي ــ�ي ) ب ي ي حــ�ي
ي �ف

ــ�ت ــج  )وظيف نام ــرة تعــاون ل�ب ــع ُمذك ــم توقي ت

ف الوظائف  ــة بمنطقــة مكــة المكرمــة  وذلك لتوطــ�ي ــة الجتماعي وزارة العمــل والتنمي

ــالي   ت ــاء العشــوائية بهــدف ال ي الأحي
�ف

ي من أولوياتها فتح أفاق جديدة للتوظيف. 
مواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠ وال�ت

ف سكان الحي. تقليص نسبة البطالة ب�ي

ي نفس الحي.
ي التوظيف من العمل �ف

ف �ف ف سكان الحي الراغب�ي تمك�ي

ف للضمان الجتماعي. تخفيض عدد المستحق�ي

. ي
ي تحقيق الكتفاء الذا�ت

المساهمة �ف

توف�ي حياة كريمة لسكان الحي.

ي الحي.
ية �ف استثمار الموارد الب�ش

ف بالعمل. ف عى انضباط الراغب�ي الحد من الت�ب الوظيفي والتحف�ي

ي التنمية الجتماعية.
المشاركة الفعالة �ف

:
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وع توثيق وتشخيص الحالت   م�ش

وع مؤسسة عبد القادر البكري  م�ش

برنامج رحماء لمساعدة السجناء الفقراء

ية  وع مؤسسة عبد القادر البكري الخ�ي م�ش

ــة  ــات الصحي ــة والخدم ي ــم المســاعدات الخ�ي ي وتقدي ي المجــال الخــ�ي
ــة تعمــل �ف ي مؤسســة خ�ي

ــراد والأ� المحتاجــة. ــة ل�أف والتعليمي

تفاقية  -الهدف من الإ

ي مجــال الخدمــة الجتماعيــة والصحيــة والتعليميــة لتحقيــق 
ف �ف ف الطرفــ�ي التعــاون بــ�ي

ف لتحقيقهــا. ي يســعى الطرفــ�ي
كة الــ�ت التكامــل الجتماعــي والوصــول ل�أهــداف المشــ�ت

ًدا  دعم المؤسسة لحاالت ومساعدات متنوعة ٧٢٤ مستفي

برنامج رحماء لمساعدة أرس السجناء الفقراء

ي سداد اليجار السنوي عنهم.
ة ومساعدتهم �ف يُع�ف بدعم أ� السجناء الفق�ي

تفاقية  -الهدف من الإ
ي بدعــم 

ــذا�ت ــاء ال ــق الكتف كة لتحقي ــم الخدمــات المشــ�ت ف لتقدي ف الطرفــ�ي ــ�ي التعــاون ب

ي ســداد اليجــار الســنوي عنهــم.
ة ومســاعدتهم �ف أ� الســجناء الفقــ�ي

ًدا  دعم الأرس السجناء والمفرج عنهم لسداد متأخرات االيجار ١١٧ مستفي
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 الحالت الطارئة

 يُعــ�ف برنامــج طــارئ بدعــم حــالت الفقــر والمــرض الشــديد  

نامــج. ف لل�ب وذلــك مــن خــ�ل الداعمــ�ي

ًدا  الحاالت الطارئة المدعومة ١٨ مستفي
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وع   م�ش
تطوير العشوائيات 
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ـــة ـ ـ ـ ـ ـ دراسـ ـــر ـ ـ ـ ـ تـــقري

التقارير والدراسات

ي مدينة 
ــة �ف ــات الأهلي حاجــة الجمعي

ــوح الميدانية. ــدة للمس ج

ف المســتفيدات مــن الضمان  تمكــ�ي

ــوائية  ــاء العش ي الأحي
ــي �ف الجتماع

ــة جــدة. بمدين

 اعداد استبيانات
استبيان برنامج حساب المواطن.

استبيان مدى احتياج الجمعيات الأهلية للباحثات الجتماعيات بمدينة جدة.

ف المستفيدات من الضمان الجتماعي. استبيان دراسة تمك�ي

استبيان التطوع الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة.

. ي ي ح�ي
ي �ف

استبيان مبادرة وظيف�ت
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المستفيدين من قاعدة
 بيانات اكتفاء

التوظيف 

التوظيف 

التوظيف 

ويد بأ� لدعمها  ف ال�ت
بالم�بس

 
ويد بأ� لدعمهم  ف ال�ت

بلحوم الأضاحي

ويد بأ� سجناء  ف ال�ت
لدعمهم بحقائب مدرسية 

محل الأديب التجاري

ويد بحالت  ف ال�ت

٧

٨4

١٠

4,٠٢٧

٢٠

٧٢

٣5
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امج التنموية المشاريع وال�ب
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امج التنموية    المشاريع وال�ب
 الستدامة للمستفيدات

اســتقطاب فئــة مــن الشــابات القاطنــات يف املناطــق العشــوائية مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة، ومتكينهــم مــن مهــارة 

صيانــة الجــواالت، وذلــك بهــدف خلــق فــرص وظيفيــة لهــم ودمجهــم باملجتمــع, للقيــام بأنفســهم وأرسهــم ، مــن خــال 

إلحاقهــم بــدورات متخصصــة يف صيانــة الجــواالت وخدمــة العمــاء.

متكني فئة من ذوي االحتياجات عىل مهارة صيانة الجواالت للحصول عىل دخل ثابت واندماجهم يف املجتمع .

املساهمة يف توطني القطاع.

املحافظة عىل خصوصية املرآة فيام يخص الجوال. 

ن ذوي االحتياجات الخاصة  برنامج تمك�ي

عىل صيانة الجواالت
 هدف املرشوع

 غاية املرشوع

عدد املستفيدات

مهارات مكتسبة للمستفيدات

6
املؤسسة املانحة

 مؤسسة سامل بن محفوظ األهلية

إدارة الوقت، االعتامد عىل النفس

التخطيط، الحوار والنقاش، التفاوض

وكيفية اتخاذ القرار , التعامل مع العميل 
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الصورة الذهنية 
لجمعية اكتفاء

الأهلية
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 أبرز اللوائح والأدلة
المنجزة لعام ٢٠١٨م



2٣

إعداد لوائح إجراءات العمل  بهدف تحديد  العمليات والمسئوليات 
دارات والأقسام والوحدات  ف الإ والأدوار، وتنظيم تدفق الإجراءات  ب�ي

دارية حيث أصدرت اللوائح التنظيمية  التالية: الإ

 . لوائح إجراءات قسم الدعم المؤس�ي
       لوائح إجراءات قسم المعلومات والدراسات.

ستدامة المالية.  لوائح إجراءات قسم الإ

اللوائح الإجرائية التنظيمة للعمل 

 اللوائح الإجرائية التنظيمة 
للعمل

 الحوكمة

 اللوائح والأدلة

 الحوكمة

إعداد لجنة الحوكمة  للوائح وأدلة ومواثيق  تهدف إل تنظيم عمل 
بنيتها  رساء  لإ التنظيمية  والسياسات  القواعد  وايضاح  الحوكمة، 
ام بأفضل ممارسات “الحوكمة الرشيدة  ف الأساسية من أجل ضمان الل�ت

شاداً بمواد حوكمة الجمعيات الأهلية ي الجمعية ، اس�ت
“ �ف

) والصادرة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية،  حيث تضمنت  ف )مك�ي
: إصدارات اللجنة التالي

لئحة لجنة الحوكمة. 
         ميثاق مهام أعضاء المجلس.

دليل حوكمة الجمعية.
مصفوفة الص�حيات.
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اكات والتفاقيات  ابرز ال�ش

دعم برنامج صيانة الجوالت لذوي 
الحتياجات الخاصة .

ف من  ف القادرين عى العمل من السعودي�ي تمك�ي
ي شملها 

ي القطاعات ال�ت
ي نفس الحي �ف

العمل �ف
  . ف التوط�ي

ف لتطوير  ف الطرف�ي اكة المجتمعية ب�ي تفعيل مبدأ ال�ش
وتعزيز العمل التطوعي والرتقاء بجودة الخدمات 

التطوعية.

تدريب المستفيدات من برنامج صيانة 
الجوالت لذوي الحتياجات الخاصة 

والمسجلة بياناتهن بقاعدة بيانات اكتفاء. 

ف للعمل  ف الطرف�ي اكة المجتمعية ب�ي تفعيل مبدأ ال�ش
ي 

عى مبادرة خدمة المجتمع للحالت الصحية �ف
الحياء العشوائية. 
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  ابرز المشاركات

اإلستفادة الهدف منها الجهة املشاركة

 حضور ومتثيل الجمعية  

 يف اللقاء الخامس عرش

 للجهات الخريية باملنطقة

 الرشقية

 االستفادة من الطرح 

 خالل اللقاء وآراء

 املستشارين املتخصصني يف

مجال تنمية املوارد املالية

 اللقاء الخامس عرش

 للجهات الخريية باملنطقة

 الرشقية لتنمية املوارد

املالية

 تلبية دعوة احد رشكاء

الجمعية و

 استقطاب أعضاء للجمعية

 تعزيز العالقات مع رشكاء

الجمعية

 و االطالع عىل أخر،

 برامجهم ومستجداتهم يف

املنح

 ملتقى تواصل مبؤسسة

سامل بن محفوظ األهلية



26

التواصل مع اكتفاء

 التواصل

بالمستفيدين

700

 التواصل مع
 ذوي المصلحة

 مواقع  
التواصل االجتماعي

373

ف عدد المتابع�ي

4.5٧٢

 عدد الزائرين

4.59٠

ف عدد المتابع�ي

٣,٧٢5

 عدد الزائرين

٢.٣١٣

 التواصل
ف  بالمانح�ي

 التواصل بأعضاء

 الجمعية العمومية

17
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ي اكتفاء
التطوع �ف

وفقاً لرؤية اململكة 20٣0 اكتفاء تُفعل العمل التطوعي من خال 

أعاملها التنموية 

 عدد الساعات التطوعية يف الجمعية خالل

عام 2018م

عدد الفرص التطوعية يف الجمعية

خالل عام 2018م 

172

ساعة تطوعية

  57

فرصة تطوعية
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كاء النجاح �ش

28



29

التقرير المالي
 لعام ٢٠١٨م 



٣0



٣1



٣2



٣٣



٣٤



٣5



٣6



٣7



٣8



٣9



٤0



٤1



٤2



٤٣



٤٤



٤5



٤6



٤7



٤8



٤9



50



51


