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سلمان بن عبد العزيز آل سعود
يحفظه اهللا

أيها اإلخوة ..ديننا دين التراحم والتعاون والتواصي بالمحبة وأن نكون دائمًا عونًا 
لآلخر , والمجتمـــع متعاون في سبيل القضـــاء على هذه اآلفة وال شك أن الدولــة 

ترعى أبناء المجتمع على كل المستويات
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الشبـاب السعـودي شـباب واٍع ورائع وقوي ولديه طمـــوح 
مثقــف متعلـــم بشـكل جيــــد، مبـدع لديـه قيـم عـاليـــة

الشـباب أهم الروافد لبناء الوطن

محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يحفظه اهللا
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لقد سرتني كثيرًا جهود هــذه الجمعيــة المباركة والقائمين عليهــا 
وتفانيهــم وإخالصهم متمنيًا مــن جميــع األفـراد و الجهــات والمؤسسـات 

الخاصــة والعامــة ورجـال المـال واألعمـال التعــاون معهــا ودعمها فــي 
ســبيل تحقيــق رسالتها الوطنية واإلنسانية

خالد الفيصل
 مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة
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األستاذ
عبد اهللا داود سليمان الفايز

رئيس مجلس اإلدارة 

الشيخ
عبدالعزيز محمد صالح السيف

المشرف المالي

الدكتور
عبد اإلله بن يحي محمد الحيفي

نائب رئيس مجلس اإلدارة 

المهندس
بسام جميل سليمان أخضر

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور 
نايف سعيد ذياب الجدعاني

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور 
عبد اهللا نفيع مرزوق المطرفي

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور
علي أحمد محمد الصحفي

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور 
يحي محمد حسين بانافع

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور 
عبد الناصر عبد اهللا حسين الهاللي

عضو مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة
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بترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتمـاعية برقــم 
٢٧٠، وهي جمعيــــة خيرية مجتمعيـــة رائدة تقدم خدماتهـــا 
التثقيفية والوقـائية والعالجية لبناء حصانة وحماية للمجتمع

جــــاءت فكـــرة جمعيـــة كفــــى
التي بدأت مسيرتها عام ١٤٢٥هـ

انطالقًا من المسؤولية
العظيمة تجاه ديننا ووطننا ومجتمعنا

القيــمالـرؤيةالرســالة
التحـفيـــــز

 التمكيــــن 
الشفافية 
التـــواصــل

 التفاعل
 الســـرية 
الجــودة

 االلتـــزام

جمعيـــة رائــدة في تقديـــم
الخدمات الوقائية والعالجية
من أضرار التدخين والمخـدرات

عبر بيئة عمل إبداعية
وجاذبة-

جمعيـة خيرية متخصصــة ُتسهـــم 
في حمـــاية المجتمـــع، وتوعيتــــه 
بــــأضرار التدخيــــــن والمخـــــدرات، 
ومساعدة الراغبين في العالج، عبر 

خدمات وبرامج نوعية تالمس 
احتياجاته وتطلعاته

النشأة والتأسيس
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نشر الوعي بمخاطر التدخين
والمخــــــــــدرات لدى طالب

التعليم العام

تعزيز الوعي المجتمعي
بــــــــأضرار التـــــــدخين

والمخــــدرات

رعاية وتأهيل المتعافين
من المخـــــدرات ببرامـــج

نوعية وهادفة

تعظيم األثر على
المستفيــــــدين

تحقيق رضا أصحاب المصلحة

بناء جيل واٍع يمتلك
المهارات الحيـــاتية

غرس الثقافة الصحية
في األحياء والتوعية

بأضرار التدخين

توعية وتثقيف الحجاج
والمعتمرين بـــــأخطار
التدخين والمخـــــدرات

تعزيز دور أولياء األمور ليكونوا
قادرين على حماية أبنائهـم من
مخاطر التدخين والمخــــــــدرات 

تحقيق االستدامة المالية

األهداف االستراتيجية للجمعية
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الشراكــــات

شرآكة جمعية كفى الخيرية بمنطقة مكه المكرمه
مع فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكه المكرمه

توقيع مذكرة شرآكة مجتمعية بين مؤسسة
عبداهللا الراجحي الخيرية وبناء الطاقات وجمعية كفى

مذكرة الشراكة المجتمعية
مع مؤسسة ابوغزالة الخيرية

مذكرة شرآكة مجتمعية
مع شركة االنظمة الغذائية البيك
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مبـــــــــــادرات
الــجمعيـــــــة
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جيـــل

أســـم المبــادرة

حماية طالب المدارس والجامعات من مخاطر التدخين والمخدرات
بنشر الوعي الوقائي بالمخاطر والتعريف باألسباب وطرق العالج

توعية عدد ١٧٧,٨٥١طالب من طالب
المدارس والجامعات عن مخاطر التدخين

١٧٧,٨٥١  
مستفيد

وصف المبادرة األثــــــرعدد المستفيدين



آمــــن
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أســـم المبــادرة

برنامج توعوي ووقائي يعنى بتوعية منسوبي
القطاعات العسكرية واألمنية.

توعية وإرشاد ١٥,٨٧٦ مستفيد من
منسوبي القطاعات العسكرية واألمنية 

١٥,٨٧٦
مستفيد

وصف المبادرة األثــــــرعدد المستفيدين
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بيئة عمل نقية

أســـم المبــادرة

برنامج توعوي ووقائي يستهدف الجهات الحكومية غير األمنية
والتعليمية والجهات الخاصة وغير الربحية

توعية عدد ١٥٦١ مستفيد من
الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية 

١,٥٦١
مستفيد

وصف المبادرة األثــــــرعدد المستفيدين



نقـــي
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أســـم المبــادرة

استثمار التجمعات العامة في بيئاتها المتعددة لنشر الوقاية والوعي
بمخاطر التدخين والمخدرات في األسواق والحدائق العامة.

نشر الوعي لعدد ٥٠,٦١٧ مستفيد للوقاية من مخاطر
التدخين والمخدرات في األسواق والتجمعات العامة 

٥٠,٦١٧
مستفيد

وصف المبادرة األثــــــرعدد المستفيدين
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الملتقيـــات

أســـم المبــادرة

نشر الوعي المجتمعي بمخاطر التدخين والمخدرات وطرق الوقاية منها
بإقامة الملتقيات والمشاركة مع الجهات ذات االختصاص.

نشر الوعي المجتمعي بمخاطر التدخين
لعدد ١٤,٤٩١ مستفيد من خالل الملتقيات 

١٤,٤٩١
مستفيد

وصف المبادرة األثــــــرعدد المستفيدين



خـــاشع
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أســـم المبــادرة

استثمار المساجد والجوامع إليصال رسالة الجمعية ونشر الوعي والوقاية
من أضرار التدخين والمخدرات

نشر الوعي لعدد ٢٨,٩٥٠ مستفيد
والوقاية من التدخين في المساجد 

٢٨,٩٥٠
مستفيد

وصف المبادرة األثــــــرعدد المستفيدين



16

أحياء نقية

أســـم المبــادرة

برنامج توعوي ووقائي ينفذ بالتعاون مع الجهات المعنية بالشراكة مع
جمعية مراكز األحياء للسعي في أن تكون أحياؤنا نقية خالية من التدخين

توعية المستفيدين في
األحياء لعدد ١٢٩٩ مستفيد 

١,٢٩٩
مستفيد

وصف المبادرة األثــــــرعدد المستفيدين



اكاديمية كفى الرياضية
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أســـم المبــادرة

تهئية بيئة رياضية آمنة للشباب من مخاطر التدخين والمخدرات من خالل
برامج تعنى ببناء ووقاية الشباب أخالقيًا وفكريًا وجسديًا

بناء الشباب فكريًا وجسديًا
وتوفير بيئة آمنة من مخاطر التدخين 

٥,٨٤٠
مستفيد

وصف المبادرة األثــــــرعدد المستفيدين
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األيام العالمية ذات العالقة

أســـم المبــادرة

استثمار األيام العالمية المتعلقة بالتدخين والمخدرات في إبراز أنشطة
الجمعية وإيصال رسالتها في نشر الوعي وتبادل الخبرات مع المشاركين فيها

إيصال رسالة الجمعية ونشر الوعي
لعدد ٧٣,٧٥٥ مستفيد 

٧٣,٧٥٥
مستفيد

وصف المبادرة األثــــــرعدد المستفيدين



الحرم بيئة نقية
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أســـم المبــادرة

برنامج يركز على زوار مكة من الحجاج والمعتمرين وكذلك المقيمين فيها بتوزيع
المنشورات التثقيفية في المنطقة المركزية وكذلك منافذ الدخول إليها

زيادة الوعي لعدد ٨٥,٥٤٥ من زوار مكة ٨٥,٥٤٥ 
مستفيد

وصف المبادرة األثــــــرعدد المستفيدين
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التوعية عبر وسائل اإلعالم

إعداد محتوى توعوي وإعالمي بالدراسات واإلحصائيات
عـن أضــــرار السمـــوم وطـــــــرق الوقـــــاية والعــالج



تقرير التواصل واإلعالم
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منصــــة تويتـــــــــر

إجمالي المتابعين

٢٢,٣١٦ 

عدد التغريدات

٥١٨

إجمالي الردود

٣,٩٩٤ 

الوصول للجمهور

٢,٤٩٢,٦٠٠ 

معدل الظهور يوميا

٦٩,٢٣ 

منصــــة يوتيــوب

مقاطع جديدة

٣٥

إجمالي المشتركين

١١,٩٠٠ 

إجمالي المشاهدات

١,٩٥٩,٣٨٣ 

مشاهدات جديدة

١٥٤,٦٤٦ 

منصــــة إنستقرام

مادة فيديو وصورة

٣١٥

إجمالي المنشورات

١,٣٨٢ 

إجمالي المتابعين

١٠,٤٠٠ 

الوصول للمتجر

٣,٧١٦ 

المشاهدات عبر الترويج

١٣٢,٧٣٢ 

منصــــة السنــاب

مقاطع جديدة

٤٣٠

إجمالي المشاهدات

٢٥,٠٠٠ 

إجمالي المتابعين

١٠,٤٠٠ 

مشاهدات عبر الترويج

٩٤٢,٨٦٥ 
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اإلجمــــالي العــــــــــام
لوصــول المشـــاهدات
عبر مواقع التواصل اإلجتماعي

٢,٧٢٢,٨٤٣ 

إجمــالي
اللقــــــــــاءات
والمستفيدين

اللقــــــــاءات
٧٢١ لقاء

المستفيدين
٤٥٦,٠٧٥ مستفيد



مقارنة إجمالي عدد البرامج

والمستفيدين آلخر ثالث سنوات
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٢٠١٩

١,٤٢٨ 
٦٨٢,٢١١

٥١١
٢٥٣,٨٤٦ 

٧٢١
٤٥٦,٠٧٥ 

عـــــام

٢٠٢٠
عـــــام

٢٠٢١
عـــــام
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مراكز كفى للرعاية والتأهيل

اسم المركز 

مراكز لرعاية وتأهيل المتعافين من اإلدمان عر برامج معرفية وسلوكية ومهارية
تساعد المرضى المدمنين للتخلص من مضاعفات اإلدمان وإبقائهم متعافين

وتحسن جودة حياتهم وتقليل فرص االنتكاسة لديهم.
تحسين جودة حياة ٢٨٧١ مستفيد

وتقليل فرص االنتكاسة لديهم 
٢٨٧١
مستفيد

الوصف األثــــــرعدد المستفيدين



إحصائيات مركز الرعاية والتأهيل
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اللقاءات
٢,٨٧١

المستفيدين
٢٣١ مستفيد

قروبات عالجية
أفراد أسرة المستفيد واألبناء المعالين٧٤٢

٩٥

برامج الرعاية والمتابعة
٢,١٢٩

ساعات تطوعية
١٠٠

المتعافين
٧٦

المستضافين من خارج المركز 
٥٢
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العيادات الثابتة والمتنقلة

اسم العيادات

وهي عبارة عن عيادات ثابتة ومتنقلة تقدم االستشارات الطبية حول اإلقالع  عن آفة
التدخين وتقديم العالج المجاني من خالل أجهزة حديثة ومتطورة عبر مقر الجمعية في

فروعها وكذلك عن طريق العيادات المتنقلة للبرامج الميدانية.

تقديم العالج واالستشارات
الطبية للمستفيدين

٣,٩٠٧ حالة عدد الحاالت الجديدة

٨,١٠٩ حالة عدد حاالت المراجعة

٣,٤٠٠ حالة عدد المستفيدين من
البرامج واالستشارات

الوصف
المستفيدين

األثــــــر



إحصائيات وأرقام التطوع
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نسبة  المتطوعين الجدد 

٪٨١
نسبة المتطوعين المكررين

٪ ١٩

عدد ساعات التطوع

٦‘٨٦٨ ساعة تطوعية
قيمة اإلسهامات

٢٦٦,٣٣٥

عدد الفرص التطوعية

٣٣٧ فرصة تطوعية
إجمالي عدد المتطوعين

٣٤٤ متطوع

نسبة رضا المتطوعين

٪١٠٠
نسبة تقييم أداء المتطوعين

٪١٠٠

لالطالع على التقرير
امســح البــــــاركودالمصور لإلحصائيـات 

٪١٠٠
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الشركـــاء



الداعميــن

29
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للمساهمة معنا

SA٢٨١٠٠٠٠٠١٣٩٦٦٠٠٠٠٠٠٦٠٠
SA٥٥٨٠٠٠٠٤٦٢٦٠٨٠١٠٠٣٣٠٠٠

وبـــــــــــادر لتخفيف آالمهــــم
ســــاهـم
وتحقيق آمالهم بصدقة تدفع عنك البالء
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حسابات التواصل اإلجتماعي 
يسعدنا متابعتكم على

@kafaorg



٠١٢٥٢٨٢٢٠٠

kafa.org.sa

٠٥٣٥٨٤٤٤٤٦

info@kafa.saالمركز الرئيسي : مكة المكرمة
بطحاء قريش خلف النيابة العامة
مركز البلد األمين التجاري
جدة حي الفيحاء

فروع الجمعية جدة - الطائف - الليث - القنفذة - بحرة


