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خدماتنا

أن تكون اكتفاء املرجع ملعلومات العمل اخليري والتنموي في اململكة 
.العربية السعودية 

رسالتنا

جمع ودراسة املعلومات املوثقة لتحقيق االكتفاء الذاتي لألسر 
احملتاجة بالشراكة االستراتيجية مع قطاعات اجملتمع وصوال 

.لتنميه مستدامة في منطقة مكة املكرمة

رؤيتنا

البحث االجتماعي امليداني.

التحليل اإلحصائي والتقارير.

تصميم االستبانات وحتليلها .

البرامج التنموية واملبادرات.



احلكيمةالقيادةتهنئاكتفاء
الـبالذكرىالسعوديوالشعب

العربيةاململكةلتوحيد91
.السعودية

واألمنوالرخاءواالزدهاراجملدمنعاًما91
شامًخاستبقىوالسالم،والسلمواألمان

وطنييا

..ُُنكن....نُدرب...نُؤهل...وطنيفي
متميزاً سعودياً إنساناً لُنكِون



شكر وتقدير 

إدارتهامجلسفيممثلةاألهليةاكتفاءجمعيةتتقدم
الدكتورلسعادةوالتقديرالشكربخالصومنسوبيها

التنفيذيةللجنةرئاستهنظيراجلفريحسنيأسامة
بنجاحللجمعيةقيادتهوسنوات3مدىعلىللجمعية

مزيدالهوجلعزاهللنسأل،اجلائحةفترةخاللمتيزو
اخليريالعملخدمةفيالنجاحووالتميزالتوفيقمن

وجهدوقتمنللجمعيةقدمهمايجعلوأنوالتنموي
.حسناتهموازينفي

لسعادةوالتقديرالشكربخالصاكتفاءتتقدمكما
للجنةرئاستهنظيرباحمدانأحمدوليداملهندس
للجنةإجنازاتمنمتماوباجلمعيةواملراقبةاحلوكمة

خدمةفيوالتميزالتوفيقمنمزيدا،رئاستهفترةخالل
.التنمويواخليريالعمل



امليداني االجتماعيالبحث 

الدراسات والتقارير

بيانات حي املنتزهات 

أسرة مبحوثة145

تقرير عن األسر املبحوثة145

الصحيةللخدماتزمزمجمعيةتسليم
تابعةألحياءبياناتقاعدةالتطوعية

برامجبناءبهدفاملنتزهاتحيملركز
حيمركزمنللمستفيدينمميزةصحية

املنتزهات

خدماتنا

32.573

أفراد



مشروع مؤسسة مجتمع جميل األهلية 

خدماتنا

مجتمعمؤسسةمعالتعاونعقدعلىبناءً 
امليدانياالجتماعيالبحثبهدفاألهليةجميل
جميلاللطيفعبدمبراتفيالقاطنةلألسر

االنتهاءمتفقد،جدةواملكرمةمكةمنكلفي
بحيمبرات3لعددامليدانياالجتماعيالبحثمن

.جدةمبحافظةالكندرة
احلاالتدراسات.
املبراتللبياناتاإلحصائيالتحليل.
النهائيالتقريرإصدار.

أسرة118



مبادرة مستقبل أفضل
استهدف الفتيات املنقطعات عن التعليم العام من قاعدة تطوعية مبادرة 

بيانات اكتفاء بهدف حتفيزهم للعودة إلى مقاعد الدراسة للعام الدراسي 
. هـ1443

منى الذيابي. أ: مدربة اللقاء

أميرة أولياء: املصورة

باتياهسحر باتياهخلود : منّظمات القاعة
شيماء احلمدان: مصممة بطاقات الدعوة
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هند علي: متحدثة نقل جتربة

االختيار "لقاء توعوي بعنوان -
".ما بني التقدم والفشل

جاري متابعة إمتام تسجيل مستفيدات املبادرة في املدارس بالتعاون مع إدارة 
.التعليم املستمر بنات مبحافظة جدة

نقل جتربة في مواجهة -
.الظروف واكمال التعليم

.تسليم الشهادات والهدايا-



التعاون لبحث أوجهلقاءات 

جمعية البر بجدة 
نادي البر التطوعي 

خدمةوحدة
بأمانةاجملتمع

جدةمحافظة

جمعية زمزم 
للخدمات الصحية 

التطوعية 



شراكات واتفاقيات 
املنتزهاتحيمركزمعتعاوناتفاقيةتوقيع

املشاركةمبدأتفعيلبهدفالنموذجي
لدىاجملتمعيةالتنميةلتحقيقالعملية

حيملركزالتابعةاألحياءفياألسر
.املنتزهات

رئيس مجلس إدارة 
جمعية اكتفاء األهلية

فريدة فارسي / أ

رئيس مجلس إدارة 
مركز حي املنتزهات

شوقي الزهراني / د 



التعاون لبحث أوجهلقاءات 

جمعية البر بجدة 
نادي البر التطوعي 

خدمةوحدة
بأمانةاجملتمع

جدةمحافظة

جمعية زمزم 
للخدمات الصحية 

التطوعية 



التعاون لبحث أوجهلقاءات 

تقييم حوكمة 
اجلمعيات اخليرية 

أكادميية نفيسة 
شمس العالي 

للتدريب 



التعاون لبحث أوجهلقاءات 

األولاللقاءفيالتطوعبقسمممثلةاكتفاءشاركت
التعليمإداراتفيالتطوعيالعملومنسقاتملنسقي
وكالةنظمتهالذيوله،املصاحبواملعرضباململكة

.البشريةللمواردالوزارة
إدارات إلى حتقيق الترابط والتكامل بني يهدف اللقاء  

واجلهات ذات العالقة باألعمال التطوعية في التعليم 
.ربحي القطاع الغير 

وجاءت مشاركة اكتفاء في هذا اللقاء في التعريف 
بآلية اشراك املتطوعني في أعمال اجلمعية و أبرز اجملاالت

.التطوعية فيها



التدريب وبناء القدرات 

دورات و ورش العمل

دورة إدارة املشاريع التنموية بأكادميية الفوزان 
ربحي لتطوير قيادات املؤسسات في القطاع الغير



تعديل على اللجان 

اللجنة التنفيذية

وليد باحمدان /م

رئيس اللجنة 

سارة بغدادي / أ

عضو اللجنة 

رجاء مؤمنة / أ

عضو اللجنة 

هناء الطويرقي / أ

المدير التنفيذي 

احلوكمة واملراقبة جلنة 

نشوى طاهر /أ

رئيس اللجنة 

سمير باعامر / م

عضو اللجنة 

آل عبد محمد /د

الرحيم  

عضو اللجنة 

محمود تركستاني / م

عضو اللجنة 

نبيل نصيف/ أ

عضو اللجنة 



م 2021-2018أعضاء مجلس اإلدارة 

أستاذة فريدة محمد علي فارسي 

اإلدارةرئيس مجلس 

وليد احمد باحمدان/ م 

نائب الرئيس 

سارة عبد هللا بغدادي/ أ

المشرف المالي 

أحمد حسين العطاس/ د

رئيس لجنة االستثمار و األوقاف

نشوى عبد الهادي طاهر/ أ

و المراقبةالحوكمةرئيس لجنة 

إلهام علي قشالن/ أ

عضو مجلس اإلدارة 

أسامة جسين الجفري/ د

عضو مجلس اإلدارة



املهندس أنس محمد صالح صيرفي 

باعامراملستشار سمير محمد 

هلل آل عبد الرحيم  الدكتور محمد عبد ا

هلل امليمان الدكتور ناصر عبد ا

الشيخ خالد أحمد أبو بكر باعشن 

السيدة سميرة محمد مراد نيازي 

أعضاء جمعية عمومية تشرفنا بانضمامهم  

الدكتور أمين صالح فاضل

الشيخ محمد محمود عطار 



أعضاء جمعية عمومية تشرفنا بانضمامهم  

هلل السيدة هبة سعود عو ن ا

معينا األستاذ محمود محمد آل

األستاذ عمر محمود آل معينا 

سلمى خالد عبد الهادي طاهر 

السيدة ملياء حفظي 

مهندسة فاتن إبراهيم شطا 

مهندس قثم خالد أسعد جمجوم  

هلل العامري  األستاذ محمد عبد ا



التطوع

متطوع 27
ذكور2

إناث25

تطوعيةة فرص14

فرص عامة7

مهاريةفرص 5

احترافيةفرصة 2

تطوعيةةساع535

استدامة التطوع
متطوعني8



كل الشكر واالمتنان ملساهمتكم معنا 
بوقتكم وعلمكم وجهدكم

بامشموسعائشة . أ

باحبيشيربى . أ

آل محبوبنبيلة . أ

باتياهخلود . أ

رهف الغامدي . أ

طالل سمرقندي. محمد حلواني                   م. م

ليال حسن . أ

ربى احلربي. أ

أمل البقمي. أ

الصاعدينهى . أ

احلربيشيماء . أ

روان الشهري. أ

: اإللكترونيةاألرشفةو اإلدخالخاللمنالرقميالتحولفي

بدرية القرني. أ

دينا عبد السميع. أ

شهد املطيري. أ

روان الشريف. أ

الفيفيجواهر . أ

بدور اخلماش. أ

:تقدمي االستشارات املتخصصةفي

:اجلرافيكيالتصميم في



اإلجتماعيالتواصل
عدد التغريدات

27

املشاهداتعدد
20.427



كل الشكر واالمتنان لشركاء النجاح 



في التقرير الربعي الرابع 

م و انتخابات مجلس اإلدارة 2020اجلمعية العمومية للعام 

إعالن التشكيل اجلديد جمللس اإلدارة للدورة القادمة

إعالن التشكيل اجلديد للجان املؤقتة والدائمة 




