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مقدمة

مقدمة

الرؤية

الرسالة
جمــع ودراســة المعلومــات الموثقــة لتحقيــق االكتفــاء

أن تكــون اكتفــاء المرجــع لمعلومــات العمــل الخيــري

الذاتــي لألســر المحتاجــة بالشــراكة االســتراتيجية مــع

والتنمــوي فــي المملكــة العربيــة الســعودية

قطاعــات المجتمــع وصــوال لتنميــه مســتدامة فــي منطقــة
مكــة المكرمــة

األهداف اإلستراتيجية
•إيصال عمل خيري منظم وفعال يعتمد على مفهوم التنمية المستدامة .
•إنشاء قاعدة بيانات عن حالة األسر الصحية  ،التعليمية  ،اإلقتصادية  ،اإلجتماعية .
•تحديد اإلحتياجات بهدف وضع خطط وبرامج لالكتفاء الذاتي للفرد واألسرة والمجتمع .
•وضع خطة التعاون مع مختلف القطاعات الحكومية واألهلية ذات العالقة بإعتماد مبدأ المشاركة المجتمعية .
•التركيز على فئة الشباب للنهوض بمسئولياتهم نحو أنفسهم  ،أسرهم والمشاركة في التنمية المجتمعية .
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اكتفاء في سطور

اكتفاء في سطور
ً
طبقــا ألحــكام الئحــة الجمعيــات والمؤسســات الخيريـــة
ُأنشــئت جمعيــة اكتفــاء األهليــة
الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم  107وتاريـــخ 1410/6/25هـــ  ،وبموجــب قـــرار معـــالي وزيــر
الشــئون االجتماعيــة رقــم ( . )18099و تــم قيدهــا فــي ســجل الجمعيــات الخيريــة برقــم (  ) 431فــي
1429/2/26هـــ  .ومنطقــة خدماتهــا منطقــة مكــة المكرمــة.
انطلقــت فكــرة اكتفــاء للمســاهمة فــي رفــع كفــاءة العمــل الخيــري والتنمــوي وانتهجــت فــي
ذلــك األســلوب العلمــي فــي المســوح الميدانيــة بهــدف تكويــن قاعــدة معلومــات إحصائيــة
موثقــة عــن أحــوال األفــراد واألســر المحتاجــة اجتماعيــا واقتصاديــا وصحيــا وتعليميــا ،وذلك وفق
آليــات منظمــة وتناســق أدائـــي مــع كافـــة الجهــات ذات العالقــة تجنبـ ًـا لخلــط المهـــام وتكــرار
المجهــود ،وكانــت هــذه الفكــرة هــي النـــواة األولــى التــي انبثقــت منهــا اكتفاء كجمعيــة خيرية
ـاء علــى خطتهــا االســتراتيجية وعلــى مــدى  5ســنوات المســح الميدانــي لجميــع
 ،حيــث أتمــت وبنـ ً

المناطــق العشــوائية فــي محافظــة جــدة والقــرى المحيطــة بهــا .كمــا شــاركت فــي المســوح
الميدانيــة بالتعاقــدات مــع شــركات التطويــر العمرانــي المكلفــة بتطويــر العشــوائيات فــي
كل مــن مدينتــي مكــة المكرمــة وجــدة  .أكملــت اكتفــاء مســيرتها التنمويــة مــن خــال إعــداد
وتنفيــذ البرامــج و المبــادرات التنمويــة بهــدف تفعيــل بيانــات األســر المســجلة فــي قاعــدة
بيانــات المناطــق العشــوائية الممســوحة  ،باإلضافــة إلــى تعاقــدات الجمعيــة مــع جهــات ربحيــة
وغيــر ربحيــة لتنفيــذ البحــوث االجتماعيــة الميدانيــة لألســر المســجلة لديهــا .
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

الحمــد للــه والصــاة والســام علــى اشــرف األنبيــاء والمرســلين ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن  .يســرني
باألصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أن أضــع بيــن أيديكــم تقريــر األداء واإلنجــاز والتقريــر المالــي للعــام
2020م  .هــذا العــام والــذي كان اســتثنائيا علــى العالــم بأســره شــهدنا فيــه جائحــة كورونــا المســتجد والتــي كان لهــا
أكبــر األثــر علــى ســير العمليــة التنمويــة للجمعيــة  ،حيــث تــم علــى أثرهــا تعطيــل خطــة الجمعيــة وبرامجهــا ومبادراتهــا
 ،ولكــن بفضــل هللا ثــم قيــادة اإلدارة التنفيذيــة و مجلــس اإلدارة وبتعــاون فريــق العمــل فــي الجمعيــة تمكنــا عــن بعــد
مــن تعديــل خطــة الجمعيــة واإلعــداد لمبــادرات تســاهم فــي تخفيــف وطــأة األزمــة علــى المحتاجيــن والمتعففيــن  .وقــد
تــم تنفيذهــا بفضــل هللا ثــم بجهــود المتطوعيــن المتعاونيــن مــع الجمعيــة والذيــن قدمــوا جهــدا قيمـ ًـا ورائعـ ًـا بالرغــم
مــن الصعوبــات واألخطــار التــي واجهتهــم خــال فتــرة تفشــي الجائحــة و ظــروف حظــر التجــول  ،والتــي لــم تمنعهــم مــن
أداء دورهــم فــي تخفيــف آثــار األزمــة علــى المحتاجيــن والمتعففيــن فجزاهــم هللا خيــرا علــى مــا قدمــوه  .كمــا نشــكر
شــركاءنا فــي النجــاح وعلــى رأســهم وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة وشــركاءنا مــن منظمــات القطــاع
الربحــي و الغيــر ربحــي وأعضــاء وعضــوات الجمعيــة العموميــة الفاعليــن مــن مستشــارين وداعميــن  ،والذيــن قدمــوا
الدعــم المــادي والمعنــوي والمهنــي  ,والشــكر موصــول ألعضــاء مجلــس اإلدارة الكــرام ونخــص بالشــكر ســعادة رئيــس
اللجنــة التنفيذيــة الدكتــور أســامة الجفــري علــى مــا قدمــه مــن جهــود إلدارة الجمعيــة خــال األزمــة  .وشــكرا لمنســوبات
الجمعيــة علــى جهودهــم ودعمهــم وعملهــم المتميــز ونشــكر هللا عــز وجــل أن ســخرنا لخدمــة عبــاده وســخر لنــا مــن
يعيننــا علــى ذلــك .

رئيس مجلس اإلدارة

فريدة محمد علي فارسي
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أعضاء مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة ـ 2020

اﺳﺘﺎذة /ﻓﺮﻳﺪة ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻓﺎرﺳﻲ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻣﻬﻨﺪس  /وﻟﻴﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﺎﺣﻤﺪان

دﻛﺘﻮر  /أﺳﺎﻣﺔ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺠﻔﺮي

أﺳﺘﺎذة  /ﺳﺎرة ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻐﺪادي

رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

اﻟﻤﺸﺮف اﻟﻤﺎﻟﻲ

أﺳﺘﺎذة  /إﻟﻬﺎم ﻋﻠﻲ ﻗﺸﻼن

أﺳﺘﺎذة  /ﻧﺸﻮى ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي ﻃﺎﻫﺮ

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

دﻛﺘﻮر  /اﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﻄﺎس
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻹﺳﺘﻤﺜﺎر واﻷوﻗﺎف
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ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
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اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة

اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺪﻳﺔ
د  .أﺳﺎﻣﺔ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺠﻔﺮي
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ

أ  .ﺳﺎرة ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻐﺪادي

أ  .إﻟﻬﺎم ﻋﻠﻲ ﻗﺸﻼن

أ  .ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺎﻳﺶ

ﻟﺠﻨﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر واﻷوﻗﺎف
د  .أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﻄﺎس
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ

م  .وﻟﻴﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﺎﺣﻤﺪان

د  .ﻓﻬﺪ ﺣﻤﺪ اﻟﺪﻋﻴﻠﺞ

أ  .ﻧﺸﻮى ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي ﻃﺎﻫﺮ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

م  .وﻟﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﺑﺎﺣﻤﺪان
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ

د  .أﺳﺎﻣﺔ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺠﻔﺮي
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ

ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺳﻤﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﺎﻋﺎﻣﺮ

أ  .ﻧﺒﻴﻞ ﻋﺒﺪاﻹﻟﻪ ﻧﺼﻴﻒ

د  .ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺎﻳﺶ

د  .ﻫﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻐﺎﻣﺪي

د  .رﻳﻢ ﻓﺆاد ﺑﺨﻴﺖ

أ  .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺪﻧﺎن ﺑﻦ ﺣﻤﺪ

م  .ﻋﺼﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ﻣﺠﻠﺪ

م  .ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر اﺑﺮاﻫﻴﻢ أﺑﻮ اﻟﻌﻼ

أ  .ﻳﺎﺳﺮ ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﻣﺤﻔﻮظ

موافقة مجلس اإلدارة بقرار صادر بتاريخ 2021/11/20م على إنبثاق لجنة المستشارين مناطة به المهام التالية :
•طرح ومناقشة المبادرات والبرامج التنموية .
•التوصية بآليات التطوير للجمعية .
•مناقشة ورفع التوصيات لخطط التحول المؤسسي وإلستراتيجيات .
التقرير السنوي ـ جمعية اكتفاء األهلية
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الهيكل التنظيمي لجمعية اكتفاء األهلية للعام 2020م
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﺠﻨﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر واﻷوﻗﺎف

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
اﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

ﻗﺴﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة

ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻗﺴﻢ اﻹﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ

اﻟﺘﻄﻮع

ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ
واﻟﻤﺒﺎدرات

اﻟﺪراﺳﺎت
واﻷﺑﺤﺎث

9

تقرير األعمال
واإلنجازات للعام
2020م

تقرير األعمال واإلنجازات للعام 2020

المشاريع
مشروع تشخيص وتوثيق الحاالت

الهدف:

618

الحاالت الطارئة

أسرة

22

أسرة

الهدف :

تحقيــق التعــاون والتكامــل مــع منظمــات
القطــاع الغيــر ربحــي والخــاص والحكومــي ،
لدراســة وتوثيــق حــاالت األســر المســتفيدة

والوقــوف علــى حاالتهــم مــن الناحيــة
االجتماعيــة والصحيــة واالقتصاديــة والتعليميــة
 ،بهــدف توزيــع المعونــات لمســتحقيها

دعم بمتأخرات إيجار
وفواتير وكهرباء
بقيمة (  120.400ريال )

بصــورة صحيحــة ووضــع البرامــج والخطــط
الســليمة لتمكينهــم وإشــراكهم فــي التنميــة

المجتمعيــة .
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تقرير األعمال واإلنجازات للعام 2020

اتفاقيات البحث اإلجتماعي
إنجازات العام 2020
انطالقـ ًـا مــن المســؤولية المجتمعيــة المشــتركة فــي التعامــل مــع قضايــا المجتمــع وفــق تنســيق العمــل وتكاتــف الجهــود وتأكيـ ً
ـدا علــى أهميــة
التكامــل والتنســيق بيــن الجهــات ذات اإلهتمامــات المشــتركة تــم تعــاون جمعيــة اكتفــاء مــع عــدة جهــات وفــق اتفاقيــات محــددة ضمــن نطــاق
مدينــة جــدة بهــدف خدمــة المجتمــع وتحســين األوضــاع المعيشــية لألفــراد ووضــع البرامــج والخطــط الســليمة لتمكينهــم وإشــراكهم فــي التنميــة
المجتمعيــة مــن خــال مبــادرات نوعيــة متخصصــة .
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﺒﻜﺮي الخيرية

ﺗﻢ اﻟﺒﺪء بهذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ بتاريخ
2011/12/25م
مجال دعم األسر





الجمعية السعودية
إلضطراب فرط الحركة
وتشتت اإلنتباه

عدد الحاالت التي تم
دراستها خالل عام
2020

عدد الحاالت التي تم
دراستها خالل عام
2020
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•اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺼﺤﻲ
•توزيع المساعدات المالية

مجال دعم األسر
عدد الحاالت التي تم
دراستها خالل عام
2020

439
حالة

ﺗﻢ اﻟﺒﺪء بهذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ بتاريخ
2020/1/19م
مجال دعم الجمعية

ﻣﺆﺳﺴﺔ
حياة الخيرية

اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﺬوي اﺿﻄﺮاب
ﻓﺮط اﻟﺤﺮﻛﺔ وﺗﺸﺘﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه

13

حالة

ﺗﻢ اﻟﺒﺪء بهذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ بتاريخ
2019/9/30م

جمعية
نفع الخيرية

•سداد اإليجار .
•سداد المقابل المالي .

96

حالة

ﺗﻢ اﻟﺒﺪء بهذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ بتاريخ
2019/7/8م
مجال دعم الجمعية

التدريب والتوظيف

عدد الحاالت التي تم
دراستها خالل عام
2020

33

حالة

12

مبادرات جمعية
اكتفاء أثناء جائحة
كورونا

مبادرة جمعية اكتفاء أثناء جائحة كورونا

مبادرة الخير ألهل الخير
الفئة المستهدفة

الهدف
ســد األحتيــاج الفعلــي للمجتمــع ( مــن الغــذاء ) بمــا يتوافــق
مــع التدابيــر اإلحترازيــة المتخــذة ضــد انتشــار فايــروس
كورونــا المســتجد لتوزيــع ســال غذائيــة وبشــكل عاجــل
علــى األســر فــي محافظــة جــدة وضواحيهــا

•األسر المحتاجة المسجلة بقاعدة بيانات اكتفاء .

•األســر المتضــررة فــي أعمالهــا جــراء حظــر التجــوال المقــرر
مــن الجهــات المختصــة .

•األســر المتعففــة الغيــر قــادرة علــى توفيــر متطلباتهــا
جــراء حظــر التجــول .

عدد السالل

عدد األسر

إجمالي الدعم

 1500سلة

 1330أسرة

إجمالي الدعم
ريال
186.560

تم تفعيل العمل التطوعي من خالل مشاركة الفرق التطوعية في توزيع السالل الغذائية بمحافظة جدة
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مبادرة جمعية اكتفاء أثناء جائحة كورونا

مبادرة اوصلها وأنقذهم

الهدف
مبادرة توعوية عن جائحة كورونا لغير الناطقين باللغة العربية
ترجمة اإلرشادات التوعوية الصادرة من وزارة الصحة إلى عدة
لغات ومراجعتها ثم نشرها عبر وسائل التواصل اإلجتماعي

للجمعية باإلستعانة بمتطوعين يجيدو هذه اللغات إجادة تامة

جميع األفراد
الغير ناطقين
باللغة العربية

الفئة
المستهدفة

152

جمع المحتوى
ـ الترجمة ـ
التصميم ـ النشر
اإللكتروني

ً
متطوعا

التقرير السنوي ـ جمعية اكتفاء األهلية

فئة
العمالة
من األجانب

•اإلنجليزية
•الفرنسية
•البرماوية
•األندونيسية

15

مبادرة جمعية اكتفاء أثناء جائحة كورونا

دعم ألعمال مبادرة ً
برا بمكة

التنسيق بن أمانة جدة
وجمعية نماء الخيرية
بشأن توصيل  90طن
من الدقيق وتوزيعها
على األسر المنتجة في
األحياء المحظورة
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التواصل مع أصحاب
البسطات بمحافظة
ً
اقتصاديا
جدة المتأثرين
من حظر التجول
وتلمس إحتياجاتهم
حسب الحالة
اإلجتماعية ( ) 829

تقديم تقرير عاجل لفرع
الوزارة بجدة يشمل
إحصائية مصنفة وفق
الحالة اإلجتماعية
واإلحتياجات واألحياء
لعدد  487مستفيد
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مبادرة جمعية اكتفاء أثناء جائحة كورونا

مبادرة دليل اكتفاء ( اكتفاء معكم  ..دليلك في بيتك )
•دليــل تفاعلــي لجميــع الخدمــات اإللكترونية لتســهيل وصول أفــراد المجتمع
لهــا فــي ظل ظــروف جائحــة كورونــا وحظــر التجول .
•تــم نشــر الدليــل عبــر وســائل الرســائل النصيــة ورســائل الواتــس أب وكافــة
وســائل التواصــل اإلجتماعــي
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مبادرة جمعية اكتفاء أثناء جائحة كورونا

تعليق األعمال في المقرات ومباشرة العمل عن بعد
اطلقــت جمعيــة اكتفــاء األهليــة فــي ظــل إتخــاذ المملكــة لمختلــف اإلجــراءات اإلحترازيــة للحــد مــن إنتشــار فايــروس كورونا
المســتجد منظومــة مــن اإلجــراءات تحــت مظلــة إدارة األزمات

إعداد دليل اإلجراءات اإلحترازية الوقائية
والعمل عن بعد

تسهيل كافة الموارد الالزمة للموظفات
للعمل عن بعد

تقديم التوعية للكادر اإلداري للوقاية من الفايروس

توفير أجهزة التعقيم والحماية الشخصية
للحفاظ على سالمة الجميع

تفعيل البريد اإللكتروني الخاص بالعمل على
األجهزة اللوحية وأجهزة النقال الخاصة بالموظفات
لمتابعة األعمال
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تقديم الدعم الفني من منسوبات تقنية المعلومات
بالجمعية عن طريق برامج التحكم باألجهزة عن بعد
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الشراكات
واإلتفاقيات

الشراكات واإلتفاقيات

أكاديمية دلة للعمل التطوعي

جمعية البر بجدة

التعاون في مجال تنظيم األعمال

التعاون في تزويد جمعية البر ببيانات

التطوعية وتأهيل المتطوعين
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أسر أيتام وأرامل ومطلقات لدعمهم
وتمكينهم

الجمعية السعودية إلضطراب فرط
الحركة وتشتت اإلنتباه

أثرنا

التوثيق الميداني لحاالت أسر جمعية
إشراق وفق اإلستمارة المعتمدة لألسر
المسجلة لديهم

التعاون بين الطرفين فيما يخص تصميم
المبادرات وتعظيم أثرها في المجتمع

20

الشراكات واإلتفاقيات

األعمال التطوعية

272

141

ذكور

متطوع

131

إناث

العائد اإلقتصادي للتشغيل التجريبي
91
فرصة
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5036
ساعة

159850
ريال

مستوى
التطوع

عدد الفرص
الوظيفية

تطوع
عام

6

تطوع
مهاري

42

تطوع
إحترافي

20

عدد
الساعات

1683
1995
1358
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الصورة الذهنية
لجمعية اكتفاء
األهلية
للعام 2020

الصورة الذهنية لجمعية اكتفاء األهلية للعام 2020

المبادرات على وسائل التواصل اإلجتماعي
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الصورة الذهنية لجمعية اكتفاء األهلية للعام 2020

التدريب وبناء القدرات
تم استفادة  21موظفة من دورات تدريبية متخصصة في المجاالت التالية :
دورة اإلشراف للفنيين
دورة التواصل واإلتصال
دورة غسيل األموال ومكافحة اإلرهاب
ورشة عمل قياس األثر
دورة التحول الرقمي
ورشة عمل إدارة أصحاب العالقة
دورة اخصائي الحوكمة في القطاع الغير ربحي
دورة المدير التنفيذي في القطاع الغير ربحي
التقرير السنوي ـ جمعية اكتفاء األهلية
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الصورة الذهنية لجمعية اكتفاء األهلية للعام 2020

الجمعية العمومية للعام المالي 2019
أقــرت الجمعيــة العموميــة فــي اجتماعهــا للعــام
المالــي  2019مايلــي :
•تمــت الموافقــة باألغلبيــة علــى التقريــر الســنوي ألهــم
إنجــازات وأعمــال جمعيــة اكتفــاء .
•تمــت الموافقــة باألغلبيــة علــى القوائــم الماليــة
وتقريــر المراجــع المســتقل عــن الفتــرة المنتهيــة فــي
3 1 / 1 2 / 2 0 1 9م .
•تم اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2020م باألغلبية .
•تمــت الموافقــة باألغلبيــة علــى تشــكيل لجنــة اإلنتخــاب
كال مــن الدكتــورة ســعاد عبــود بــن عفيــف
وعضويــة
ً
واألســتاذ خالــد أســعد جمجــوم

التقرير السنوي ـ جمعية اكتفاء األهلية
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التقريرالمالي
للعام 2020

التقرير المالي

التقرير السنوي ـ جمعية اكتفاء األهلية
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التقرير المالي

التقرير السنوي ـ جمعية اكتفاء األهلية
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التقرير المالي
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التقرير المالي
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التقرير المالي
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التقرير المالي
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التقرير المالي
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العمالء والداعمين
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