






٢٠٢٠ 
١٤٤١

٣

أيهــا اإلخـــوة ..ديننا دين التراحم والتعــاون والتواصي 
بالمحبة وأن نكون دائمـــًا عونــــًا لآلخـــر , والمجتمـــع 
متعاون في سبيل القضـــاء على هذه اآلفـة وال شك أن 
الدولـــة ترعى أبنــــاء المجتمــع على كل المستويـــــات.

سلمان بن عبد العزيز آل سعود
يحفظه اهللا



٢٠٢٠ 
١٤٤١

٣

نحن ننظر إلى القطاع غير الربحي على أنه قطــاع مهـــم 
في دعم مسيرة التعليم والثقافـة والصحـــة والبحــث, 
وســنعتمـــــــــد عـليـــــــــه بـشكــــــــــل رئـيســـــــــــي.

محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء



٢٠٢٠ 
١٤٤١

٣

لقــد سرتنــي كثيــــرًا جهود هــذه الجمعيـــــــة المباركــــــة 
والقائمين عليهــا وتفانيهـــم وإخالصهــــم متمنيــــــا مــن 
جميــع األفـراد و الجهــات والمؤسسـات الخاصـــة والعامـــة 
ورجـال المـال واألعمــال التعــــاون معهــــا ودعمهـــا فـــي 
ســبيـــــل تحقيـــــــق رسالتهــــــا الوطنيــــــة واإلنسانيـــــة.

خالد الفيصل
 مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة



٧

أعضاء مجلس اإلدارة

األستاذ
عبد اهللا داود سليمان الفايز

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

الدكتور
 عبد اإلله بن يحي الحيفي

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور
صالح من محمد الشيخ

عضو مجلس اإلدارة

 المحامي
خالد سامي أبو راشد

عضو مجلس اإلدارة

 الدكتور
علي حماد مدهثم الزهراني

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور
عبداهللا أبو بكر عثمان

عضو مجلس اإلدارة

 الدكتور
نواف عبدالعزيز الحارثي

عضو مجلس اإلدارة

 الدكتور
عبد الناصر عبد اهللا حسين الهاللي

 أمين الصندوق

الشيخ
عبدالعزيز محمد صالح السيف



٨

أعضاء مجلس اإلدارة

النشأة والتأسيس

انطالقًا من المسئولية العظيمة تجاه ديننا ووطننــا ومجتمعنـا، جاءت فكرة جمعية كفى، والتي 
بدأت مسيرتها عام ١٤٢٥هـ بترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعيــة برقم ٢٧٠، 
وهي جمعية خيرية مجتمعية رائدة تقدم خدماتها التثقيفية والوقائية والعالجية لبناء حصانـة 

وحماية للمجتمع.



٩

الرؤيـــة والرسالـــــة

الرؤيــــــــة

الرسالــــــة

القيــــــــم

جمعية رائدة في تقديم الخدمات الوقائية والعالجية  من أضرار التدخين والمخدرات عبر بيئة عمل
إبداعية وجاذبة.

جمعية خيرية متخصصة ُتسهم في حماية المجتمع، وتوعيته بأضرار التدخين والمخدرات،
ومساعدة الراغبين في العالج، عبر خدمات وبرامج نوعية تالمس احتياجاته وتطلعات

التحفيز - التمكين - الشفافية – التواصل الفاعل - السرية – الجودة - االلتزام



١٠

األهـــــــــداف
االستراتيجية للجمعية

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

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



١١

درجــــة الحوكمـــة

النتيجة العامة

٩٧,٦٦٪ ٩٦,٥٠٪

حصلت جمعية كفى في تقييم
الحوكمة على االمتيـاز بدرجـة

معيــــــــــــار
االمتثـــــــال
وااللتــــــزام

١٠٠٪

معيــــــــــــار
الشفافيــــة
واإلفصـــــاح



مبادرات الجمعية



جـيـــــــــــــل
اسم المبادرة

١٣

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

وصف المبادرة

مبادرات الجمعية

٣٩,٧٢٥
مستفيد

عدد المستفيدين

توعية عدد ٣٩,٧٢٥ طالب من طالب المدارس
والجـــــامعــــــات عن مخاطــــــــــــر التدخيـــــــن

األثــــــــــــــــر



آمــــــــــــــن
اسم المبادرة

١٤

برنامج توعوي ووقائي يعنى بتوعية منسوبي القطاعات العسكرية واألمنية.

وصف المبادرة

مبادرات الجمعية

١٢,٨٢٦
مستفيد

عدد المستفيدين

توعية وإرشـــاد ١٢,٨٢٦ مستفيــد من
منسوبي القطاعات العسكري واألمنية.

األثــــــــــــــــر



بيئـــة عمــل نقيـــة
اسم المبادرة

١٥

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

وصف المبادرة

مبادرات الجمعية

١٠,١٢٥
مستفيد

عدد المستفيدين

توعية عدد ١٠,١٢٥ مستفيد من الجهات
الحكوميـــة والخاصــــة وغير الربحيــــــة .

األثــــــــــــــــر



نقـــــي
اسم المبادرة

١٦

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

وصف المبادرة

مبادرات الجمعية

٢٥,٣٢٧
مستفيد

عدد المستفيدين

نشر الوعي لعدد ٢٥,٣٢٧ مستفيد للوقاية من مخاطر
التدخين والمخدرات األســــواق والتجمعـــات العامـــة.

األثــــــــــــــــر



الملتقيــــــات
اسم المبادرة

١٧

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

وصف المبادرة

مبادرات الجمعية

١٠,٨٦٨
مستفيد

عدد المستفيدين

نشر الوعي المجتمـــــعي بمخاطر التدخيـــــن
لعدد ١٠,٨٦٨ مستفيد من خالل الملتقيات.

األثــــــــــــــــر



خاشــــع
اسم المبادرة

١٨

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

وصف المبادرة

مبادرات الجمعية

٧,٤٣٠
مستفيد

عدد المستفيدين

نشر الوعي لعدد ٧,٤٣٠ مستفيــــد
والوقاية من التدخين في المساجد .

األثــــــــــــــــر



أحيـــاء نقيــة
اسم المبادرة

١٩

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

وصف المبادرة

مبادرات الجمعية

٦,٣٢٨
مستفيد

عدد المستفيدين

توعية المستفيدين في األحياء
لعــــــــدد ٦,٣٢٨ مستفيـــــــــد

األثــــــــــــــــر



اكاديميــة كفى الرياضيـــة
اسم المبادرة

٢٠

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

وصف المبادرة

مبادرات الجمعية

٣٠٢
مستفيد

عدد المستفيدين

بنـــــاء الشبــــاب فكريــــــًا وجسديـــــًا
وتوفير بيئة آمنة من مخاطر التدخين.

األثــــــــــــــــر



األيام العالمية ذات العالقة
اسم المبادرة

٢١

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

وصف المبادرة

مبادرات الجمعية

٤٨,٣٢٦
مستفيد

عدد المستفيدين

إيصال رسالة الجمعية ونشــــــر
الوعي لعدد ٤٨,٣٢٦ مستفيد.

األثــــــــــــــــر



الحـــرم بيئـــة نقيـــة
اسم المبادرة

٢٢

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

وصف المبادرة

مبادرات الجمعية

٣٢٢,٩٥٤
مستفيدا من الحجاج والمعتمرين وزوار بيت اهللا الحرام

عدد المستفيدين

زيادة الوعي
لعدد ٣٢٢,٩٥٤ من زوار مكة 

األثــــــــــــــــر



مالعبنـــا نقيـــة
اسم المبادرة

٢٣

مبادرة تركز على الجماهير من مرتادي المالعب لحضور المباريات في مكة وجدة.

وصف المبادرة

مبادرات الجمعية

٥١,٣٥٨
مستفيد

عدد المستفيدين

زيادة الوعي لعدد ٥١,٣٥٨ من مرتادي المالعب ورفع مدى
معرفتهــــم وإدراكهم عن أضـرار التدخيـــن والمخـــدرات.

األثــــــــــــــــر



التوعية والنشر اإلعالمي
التوعيـــة عبر وسائـــل اإلعالم

حرصت الجمعية على التواجد اإلعالمي في جميع منصات التواصل االجتمــــاعــــي ومواكبة الجديد منهـــا سعيـــــًا
للوصول إلى المستفيدين بمواد تثقيفية صحية احترافية عن أضــــرار التدخيــن والمخـــدرات ونصائــــــــح

وتوجيهات لعموم المجتمع في مجال الوقاية من أضرار التدخيــــن والمخـــدرات وفق منهجيـــة
محكمة ألخذ المعلومات من مصادر موثوقة ومراجعتها من قبل فريق طبي واستشـــاري

مختص لنشر الوعي بين أوساط المجتمع وإيصال رسالة الجمعية ألكبر شريحة ممكنة

إعداد محتوى توعوي وإعالمي بالدراسات واإلحصائيات عن
أضرار السموم وطرق الوقاية والعالج 

تفضـــــل بمســــــح الباركـــــــــود
للتوجـه إلـــى صفحــــة الرسائـــــل
التوعوية  والوصول إلى المحتوى



٢٥

اإلعالم الفاعل والمؤثر

اإلجمالي العــــــام لوصـــول المشـــاهـــدات عبر وسائـــــل التواصــــل

٦,٦١٥,٩٨٩

إجمالي المتابعين

١٥,٦٢٧

الظهور والوصل

١,٥١٥,٣٠٠

إجمالي المنشورات

منشـــــــــــــــــــور
١٢١٩

المنتجات الجديدة

مقطـــــــــــــــــع
١٧

الحمالت الترويجية

٤,٢٦٣,٩٤٦



٢٦

مقارنـــــة بين
إجمالـــي عدد المستفيديــــن من برامــــج
الجمعيــــــــة خالل آخر ثالثـــة سنـــــــوات

٢٠٢٠

٥١١

٢٥٣,٢١١

٧٢١

٤٥٦,٠٧٥ 

٨٥٠

٥٣٥,٢٦٧

عـــــام

٢٠٢١
عـــــام

٢٠٢٢
عـــــام

برنــامـــجبرنــامـــجبرنــامـــج

مستفيــــد

٦٦,٣٤١ ٪ زيادة في البرامج٤١,٠٩٦٪ زيادة في البرامجخط األساس للقياس

مستفيــــدمستفيــــد

خط األساس لمقارنة عدد المستفيدين = ٢٥٣,٢١١ مستفيد
الفرق في عدد المستفيدين لعام ٢٠٢١ عن خط األساس =  +٢٨٢,٠٠٠ مستفيد، بمعدل =  ١١١,٣٩٢٪ زيادة

الفرق في عدد المستفيدين لعام ٢٠٢٢ عن عدد المستفيدين لعام ٢٠٢١ = +٧٩,٠٠٠ مستفيد بمعدل =  ١٧,٣٦٧٪ زيادة



٢٧

مقارنـــــة
مستهدفات عدد المستفيدين
والمنجـــز آلخر ثالثـة سنـــــوات

٢٠٢٠

٣٧٣,٣٠٠

٢٥٥,٨٨٦

٤٢٣,٨٠٠

٤٥٦,٠٧٥

٤٢٤,٤٠٠

٥٣٥,٢٦٧

عـــــام

٢٠٢١
عـــــام

٢٠٢٢
عـــــام

مستفيــــدمستفيــــدمستفيــــد

مستفيــــدمستفيــــدمستفيــــد

مستهدف

منجـــــــــز

تناقص عن المستهدف
التنــــــاقــــص في عــــــــــــام ٢٠٢٠
بسبــب اإلجـــــراءات االحــتـرازيــــــــة
١٩-COVID لـمـواجـهــة جــائــحــة

٣١,٤٥٣٪
زيادة عن المستهدف

٧,٦١٦٪
زيادة عن المستهدف

٢٦,١٢٣٪



تقريـــــر الكــــول سنتــــر

(اتصاالت كفى) مركز خدمة العمالء
١/١/٢٠٢٢٣١/١٢/٢٠٢٢ -

هي خدمة مخصصة الستقبال المكالمات الهاتفية من مستفيدي الجمعية
لتقديم الخدمة لهم وتقديم االستشارات الهاتفية المتخصصـة  في مجـال
التدخيـن والمخــدرات من قبل فريــــق خدمــــة عمالء مختصيـــــن وأطبــــاء

متخصصيـــــن في المجـــــــــال.



٢٩

عدد المكالمات
الواردة والصادرة لمركز خدمة العمالء 

تفاصيل المكالمات الواردة

٣٣٤٣

إجمالي المكالمات الواردة

٥٤٠

إجمالي المكالمات الصادرة

١١٠٨

مكالمات االستشارات الواردة



٣٠

مراكز لرعاية وتأهيل المتعافين من اإلدمان عر برامج معرفية وسلوكية ومهارية تساعد المرضى المدمنين
للتخلص من مضاعفات اإلدمان وإبقائهم متعافين وتحسين جودة حياتهم وتقليل فرص االنتكاسة لديهم.

الوصـــف

٥٨٦
مستفيد

عدد المستفيدين

تحسين جودة حياة ٥٨٦ مستفيد
وتقليل فرص االنتكاسة لديهـــم 

األثــــــــــــــــر



إحصائيات مركز الرعاية والتأهيل

٣١

اللقاءات

٦,٧٢٠

المستفيدين

مستفيد
٥٨٦

قروبات عالجية

١,٤٠٢

أفــراد أســـرة
المستفيـــــــد
واألبناء المعالين

٣٢٤

المتعافين

٢٦٢

برامج الرعاية
والمتابعة

٥,٣١٨

المستضافين من خـارج
المركز والزيارات الخارجية

٤٠٠



٣٢

العيــــــــادات
الثابتــــة والمتنقلـــة

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. الوصف

تتوزع عيادات  كفى الثابتـــــــة
على أربع محافظات رئيسيــــــة
بمنطقة مكة المكرمة وهي:

تقديـــــــــم العـــالج واالستشــــــــارات
الطبيـة للمستفيديـــن لإلقـــالع عــــن
التدخين وإدمان التبغ بمختلف أنواعه

عدد المستفيدين من العيادات الثابتة

مكة المكرمة – جــدة 
الطائــــف - القنفــــذة

٢,٧٩٥ مستفيد
عدد المستفيدين من العيادات الثابتة

٨٩٤ مستفيد
إجمالي عدد المستفيدين من العيادات

٣,٦٨٩ مستفيد

فـــــروع
األثـــــرالمستفيدينالعيادات



٣٣

إحصائيــــات
وأرقـــــام التطـــــــوع

عدد الفرص التطوعية

١٥٥ فرصة
عدد الساعات التطوعية

١٥,٨٣٧ ساعة

إجمالي عدد المتطوعين

٨٣٧ متطوع ومتطوعة

متطوعين المستوى العام

١٦٨متطوع ومتطوعة

متطوعين المستوى المهاري

٢٥١ متطوع ومتطوعة

العائد االقتصادي من التطوع العام 

 ٣٦٩,٣٣

العائد االقتصادي للتطوع على الجمعية

 ٧٧٨,١٥١ العائد االقتصادي من التطوع الصحي

ريــــال

ريــــال

ريــــال  ٤٠٨,٨٢٠

نسبة رضى المتطوعين

 ٪٩٥

نسبة تقييم أداء المتطوعين

٪٩٨

متطوعين المستوى االحترافي

٤١٨ متطوع ومتطوعة



٣٤

الشركــــــــاء



٣٥

الداعميـــــن



٣٦

SA٢٨١٠٠٠٠٠١٣٩٦٦٠٠٠٠٠٠٦٠٠
SA٥٥٨٠٠٠٠٤٦٢٦٠٨٠١٠٠٣٣٠٠٠

وبـــــــــــادر لتخفيف آالمهــــم

ســــاهـم
وتحقيق آمالهم بصدقة تدفع عنك البالء





٠١٢٥٢٨٢٢٠٠

kafa.org.sa

٠٥٣٥٨٤٤٤٤٦

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

kafaorg @kafaorg.sa @kafaorg١

روابــــط تهمـــــك


