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اكتفاء

الرؤية و الرسالة

 أن تكون اكتفاء المرجع لمعلومات العمل الخيري
والتنموي في المملكة العربية السعودية

رؤيتنا

رسالتنا

3

لتحقيق الموثقة  المعلومات  ودراسة   جمع 
بالشراكة المحتاجة  ل©سر  الذاتي   االكتفاء 
 االستراتيجية مع قطاعات المجتمع وصوال لتنميه

مستدامة في منطقة مكة المكرمة



اكتفاء

المقدمة

كلمة رئيس مجلس ا دارة

رئيس مجلس ا دارة 
أ/ فريدة محمد علي فارسي

4

محمد سيدنا  والمرسلين  ا�نبياء  أشرف  على  والسالم  والصالة   ±  الحمد 
 وعلى آله وصحبه أجمعين . بنهاية العام 2019م تكمل اكتفاء عامها الحادي
المسوح في  خدماتها  اكتفاء  فيها  قدمت  التنموية,  مسيرتها  في   عشر 
ومشاكلهم احتياجاتهم  وتحديد  ا�سر  حاالت  وتوثيق  دراسة  و    الميدانية 
 (المادية والمعنوية والتعليمية و االجتماعية والنفسية والصحية ) لتقديم
البرامج ووضع  صحيحة  بصورة  المعونات  توزيع  و  لهم   الالزمة   الخدمات 
من المجتمعية  التنمية  في  وإشراكهم  لتمكينهم  السليمة   والخطط 
مقترح اعتماد  العام  هذا  شهد  وقد   . متخصصة  نوعية  مبادرات   خالل 
 استراتيجية التحول المؤسسي , كما شهد هذا العام توقيع عدة شراكات
 مع منظمات القطاع الغير ربحي لتحقيق التكامل والتعاون بين منظمات
 القطاع .ويسرني باسمي وباسم أعضاء مجلس ا دارة أن أضع بين أيديكم

 التقرير السنوي للعام 2019م متضمنا التقرير المالي والمؤشرات المالية
  

, ثم لتتم لوال توفيق ا± عز وجل  ا نجازات والخدمات ما كانت   كل هذه 
والتنمية البشرية  الموارد  وزارة  رأسهم  وعلى  النجاح  في  شركائنا   بدعم 
وعضوات وأعضاء  ربحي  الغير  القطاع  منظمات  من  وشركائنا   االجتماعية 
قدموا والذين   وداعمين  مستشارين  من  الفاعلين  العمومية   الجمعية 
 الدعم المادي والمعنوي والمهني , والشكر موصول �عضاء مجلس ا دارة
المتميز وعملهم  ودعمهم  جهودهم  على  الجمعية  ومنسوبات   الكرام 
 ونشكر ا± عز وجل أن سخرنا لخدمة عباده وسخر لنا من يعيننا على ذلك

.

.



اكتفاء

المقدمة

  أعضاء مجلس ا دارة  2017م - 2021م

أ. فريدة محمد علي فارسي
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دكتور.  أسامة حسين الجفري

مهندس.  وليد أحمد حمدان

رئيس مجلس ا دارة

نائب رئيس مجلس ا دارة

 عضو مجلس ا دارة
رئيس اللجنة التنفيذية

 عضو مجلس ا دارة،
المشرف المالي

عضو مجلس ا دارة

 عضو مجلس ا دارة، رئيس
لجنة ا ستثمار و ا�وقاف

عضو مجلس ا دارة

عضو مجلس ا دارة

أستاذة. سارة عبدا± بغدادي

أستاذة. إلهام علي قشالن

دكتور. فهد حمد الدعيلج

دكتور. أحمد حسين العطاس

أستاذة. نشوى عبدالهادي طاهر



اكتفاء

المقدمة

اللجان المنبثقة من مجلس ا دارة
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دكتور.  أسامة حسين الجفري

اللجنة التنفيذية

لجنة الحوكمة

لجنة ا ستثمار و االوقاف

اللجنة العلمية

رئيس لجنة ا ستثمار و ا�وقافرئيس اللجنة التنفيذية

أستاذة. سارة عبدا± بغدادي

مهندس. وليد أحمد باحمدان

دكتور. محمود محمد  العايش

أستاذة. إلهام علي قشالن

دكتور. فهد حمد الدعيلج

مستشار. سمير أحمد باعامر

مستشار. سمير أحمد باعامر

دكتور. نبيل عبداالله نصيف

دكتورة. ريم فؤاد بخيت

أستاذ. محمد عدنان بن حمد

دكتورة. سعاد عبود بن عفيف

دكتورة. سميرة عباس شطا

مهندس. وليد أحمد باحمدان

رئيس اللجنةرئيس اللجنة
مهندس. وليد أحمد باحمدان

دكتور. أحمد حسين العطاس

أستاذة. نشوى عبدالهادي طاهر

أستاذة. نشوى عبدالهادي طاهر



اكتفاء

تقرير ا�عمال و ا نجازات
2019



اكتفاء

المشاريع

مشروع وظيفتي في حيي
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النتائج

الهدف

جمعية بين   " حيي  في  وظيفتي   " لبرنامج  تعاون  مذكرة   توقيع 
االجتماعية والتنمية  البشرية  الموارد  وزارة  وفرع  ا�هلية    اكتفاء 
ا�حياء في  الوظائف  لتوطين  وذلك  المكرمة  مكة   بمنطقة 

العشوائية

عدد
546

تقليص نسبة البطالة بين سكان الحي

 تمكين سكان الحي الراغبين في
التوظيف من العمل في نفس الحي

المساهمة في تحقيق االكتفاء الذا تي

 تحديث بيانات الراغبين في العمل بحي
الهنداوية من الذكور وا ناث

 تحديث بيانات الراغبين في العمل بحي
الربوة من الذكور وا ناث

 تحديد رغبات الراغبين في العمل في كال
الحيين

 تسليم بيانات الراغبين في العمل لفرع
 وزارة العمل والتنمية االجتماعية بمنطقة

     مكة المكرمة  -إدارة التوطين



اكتفاء

المشاريع

 مشروع تشخيص وتوثيق الحاالت
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الحاالت الطارئة

965
اسرة

 مستفيدة

 الهدف
 تحقيق التعاون والتكامل مع منظمات القطاع الغير ربحي والخاص

 والحكومي لدراسة وتوثيق حاالت ا�سر المستفيدة والوقوف على
 حاالتهم من الناحية االجتماعية والصحية واالقتصادية والتعليمية

 بهدف توزيع المعونات لمستحقيها بصورة صحيحة  ووضع البرامج
 والخطط السليمة لتمكينهم وإشراكهم في التنمية المجتمعية

22 أسرة مستفيدة دعم بمتأخرات ايجار من إيرادات الزكاة -  120.400 ريال

.



المشاريع

 المستفيدين من قاعدة بيانات اكتفاء
الهدف

دعم مادي

دعم عيني
( حقائب مدرسية)

صالون كاديتوظيف
بمدينة جدة

توظيف

سيدات مصابات
بسرطان الثدي 

أسر
 محتاجة

فتيات من ذوي
ا حتياجات الخاصة 

شباب و شابات
من حي الهنداوية

اسم الجهةالفئة المستهدفة

9 اكتفاء



المشاريع

 مشروع تطوير العشوائيات
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اعداد استمارات و استبيانات

استمارة دراسة وتوثيق لجمعية نفع لخيرية

 استمارة دراسة وتوثيق جمعية ا�يدي الحرفية

 استبيان رضا عمالء الجمعية

 استبيان تقييم خدمات الجمعية

جاري العمل على ا�دلة التالية
 

 دليل الدعم الحكومي

 دليل ا�سرة للترشيد

 دليل خارطة االحتياجات ا نسانية



المشاريع

 برنامج تمكين ذوي االحتياجات الخاصة

 فتيات من ذويالمستفيدات
االحتياجات الخاصة

الهدف

الغاية

في القاطنات  الشابات  من  فئة   استقطاب 
 المناطق العشوائية من ذوي االحتياجات الخاصة
بهدف الجواالت  صيانة  مهارة  من   وتمكينهم 
 خلق فرص وظيفية لهم وتمكنهم من االندماج

 في المجتمع والقيام بأنفسهم وذويهم

 تمكين فئة من ذوي االحتياجات على مهارة صيانة الجواالت 
للحصول على دخل ثابت واندماجهم في المجتمع

المساهمة في توطين القطاع

المحافظة على خصوصية المرآة فيما يخص الجوال

.

11 اكتفاء



الشراكات و ا تفاقيات

   الشراكات واالتفاقيات
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الجهة

 التوثيق الميداني لحاالت
 أسر جمعية أصدقاء

 المجتمع الخيرية
 المسجلين لديهم

 تصميم استمارة توثيق
 وتشخيص حاالت أسر

 جمعية نفع، وعمل
 التوثيق الميداني ل©سر

 المسجلة بالجمعية

 توثيق وبحث حاالت ا�سر
 المسجلة في مؤسسة
 حياة الخيرية، والوقوف
 على حال المستفيدين

 بمدينة جدة، لتوزيع
 المعونات بصورة صحيحة

 تدريب المستفيدات من
 برنامج صيانة الجواالت

 لذوي االحتياجات الخاصة
 والمسجلة بياناتهن

.بقاعدة بيانات اكتفاء

.

.

.

اكتفاء

الهدف



اكتفاء

الصورة الذهنية الكتفاء
2019



اكتفاء

الصورة الذهنية
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اكتفاء

ورش العمل التطويرية
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 ورش عمل داخلية لتطوير الخطة التشغيلية و
 الموازنة التقديرية للعام 2020 م (مقدمة من عضو
 مجلس ا دارة والمشرف المالي ا�ستاذة سارة عبد

 ا± بغدادي  لمنسوبات الجمعية وعلى مدى 3
 أسابيع متتالية، تم خاللها وضع الخطط التشغيلية

.�قسام ووحدات الجمعية

.

)

المخرجات

التشغيلية ل©قسام والوحدات  الخطط 
في الجمعية للعام 2020 م

 الموازنة التقديرية للعام 2020 م

 ورش عمل داخلية �عضاء اللجنة التنفيذية برئاسة الدكتور أسامة
الجفري ومشاركة أعضاء اللجنة الدكتور محمود العايش والمشرف
 المالي ا�ستاذة سارة بغدادي وذلك ضمن خطة التحول المؤسسي
2020 لجمعية اكتفاء ا�هلية , لتطوير خطط العمل التشغيلية للعام

ومناقشة المالمح النهائية لخطط ا�قسام والوحدات 2020

ورش العمل

 م



اكتفاء

 التطوير المؤسسي
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التطوير المؤسسي

تأسيس وحدة الشؤون ا دارية والمتابعة

تطوير إجراءات و نماذج وحدة المحاسبة

 الحصول على اعانة الباحث االجتماعي من وزارة

الموارد البشرية و التنمية االجتماعية لموظفتين

 

أرشفة أعمال مجلس ا دارة إلكترونيا

ً

التحول الرقمي الستمارات البحث الميداني وأتمتة

استمارة اكتفاء واستمارات الجهات المتعاقد معها 



اكتفاء

 تطبيق معيار مكين لحوكمة
 الجمعيات ا�هلية

16

الحوكمة

 خضعت جمعية اكتفاء ا�هلية خالل العام 2019م للمراجعة من قبل فريق
 وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية لتقييم تطبيقها لمعايير وضوابط
 الحوكمة ( مشروع مكين ) وقد حققت مستوى عالي في التقييم ويرجع

 ذلك إلى التزام الجمعية بتطبيق معايير الحوكمة منذ عدة سنوات حرصا
   على تقديم خدماتها ضمن أعلى معايير الشفافية

  النتيجة العامة

 معيار ا لتزام
و ا متثال

%91.93

%93.5

%88.75
 معيار الشفافية

و ا فصاح

التقييم الذاتي للجمعية وفق معايير التميز المؤسسي للقطاع الخيري

الئحة سياسة وإجراءات مكافحة تمويل ا رهاب وغسيل ا�موال

 الئحة سياسة المساعدات

 الئحة الضوابط والمعايير الخاصة بالمستفيدين

الئحة السياسات المالية

الئحة ا�رشفة وا تالف

ميثاق أخالقيات المهنة

.



 موافقة مجلس ا دارة على تأسيس وحدة التطوع بالجمعية وتعيين مدير للوحدة

مع والتقييمية  االستشارية  الجلسات  خالل  من  الوحدة  تأسيس  على   العمل 
 مستشاري التطوع ووضع خطة للتأسيس وسد الفجوات لذلك، والتي تضمنت عقد
الجمعية ومنسوبي  الوحدة  عمل  فريق  لتأهيل  والورش  االجتماعات  من   مجموعة 
لديهم بالتطوع  الخاص  والمهاري  المعرفي  المستوى  رفع  في  للمساهمة   وذلك 

  وفقا للمعيار الوطني السعودي للتطوع

 تم االنتهاء من مرحلة التأسيس بنهاية شهر ديسمبر 2019 م والبدء بمرحلة التشغيل
 التجريبي في شهر يناير للعام 2020 م

االستراتيجية للخطط  وفقا  2020م  للعام  للتطوع  التشغيلية  الخطة  وضع   تم 
والتشغيلية لجمعية اكتفاء ا�هلية

 إعداد دليل سياسات التطوع

 

اكتفاء

التطوع
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الموارد وزارة  من  بدعم  بالجمعية  التطوع  وحدة   تأسيس 

التميز مركز  مع  بالتعاون  و  االجتماعية  والتنمية   البشرية 

 للقطاع الغير ربحي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

.   وتطبيق المعيار الوطني السعودي للتطوع

التطوع



 تقديم طلب
 تأسيس الوحدة

134
ساعة 

8
متطوعين 

+=

العائد ا قتصادي للتشغيل التجريبي

4216
ريال 

 االنتهاء من مرحلة
 التأسيس

 ديسمبر 2019م

 التشغيل التجريبي
وانطالق أعمال الوحدة

 يناير 2020م

19 
متطوع

16
فرصة تطوعية

11
تسكين متطوع التشغيل

التجريبي

 مايو 2019م

 تعميد الوزارة
 ببدء التأسيس

 أكتوبر 2019م

 تعين مدير الوحدة
 وبدء التأسيس

 أكتوبر 2109م

اكتفاء

التطوع
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التطوع



اكتفاء

التدريب و بناء القدرات
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فنيات التحصين النفسي

التطوع

 المحاسبة\الجودة و
التميز المؤسسي

 تنمية الموارد المالية
و التسويق

السالمة النفسية وجودة الحياة

العالج النفسي بالواقع االفتراضي

ي
اع

تم
ج

ا 
ط 

ط
خ

لم
ا

تنمية المهارات الشخصية للمعالج النفسي
جديد التدخالت العالجية في االضطرابات النفسية واالدمان

بناء قدرات منسوبي القطاع الخيري

مدير التطوع في القطاع غير الربحي

 ورشة عمل دليل الحسابات الموحد ومعيار
السالمة المالية

تطوير الموارد المالية في القطاع غير الربحي

الوحدة  البرنامج / الدورة التدريبية / ورشة عمل

   التدريب وبناء القدرات



اكتفاء

اجتماع
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 تكريم ا�عضاء المؤسسين والداعمين للجمعية منذ تأسيسها

 اجتماع الجمعية العمومية العادية
 والغير عادية  للعام المالي 2018م

 ا�ستاذة الجوهرة محمد العنقري

 الشيخ حيدر محمد بن الدن

 المهندسة رائدة محمد بن الدن

 المهندسة جواهر حسن القرشي

 ا�ستاذة إلطاف محمد جمال فارسي

 ا�ستاذة منال محمد أنيس الزبن



اكتفاء

اجتماع
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 تكريم أعضاء الجمعية العمومية المؤسسين
 والداعمين للجمعية منذ تأسيسها

 تعديل الالئحة ا�ساسية للجمعية وتخفيض عدد
 أعضاء مجلس ا دارة لـ 7 أعضاء

 اعتماد منهجية التحول المؤسسي

تفويض مجلس ا دارة في كل من:

 التقديم على منح الوزارة أو أي منح أخرى من
مؤسسات خيرية وحكومية

 االستثمار في ا�وراق المالية وصناديق االستثمار
 منخفضة المخاطر وجميع ا جراءات  التي تسهم

في إدارة أموال االستثمار

 تفويض رئيس مجلس ا دارة في منح صالحية
توكيل الموكل للغير

1

2
3
4



اكتفاء

2019 التقرير المالي للعام









































اكتفاء
@ektefaasa

@Ektefaa2020 

@Ektefaa2020 

www.ektefaa.org

مواقع التواصل ا جتماعي


