
تقرير كافل السنوي

2021 م
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مجلس األمناء

معالي الشيخ

صالح بن عبد هللا بن حميد 

سعادة األستاذ

عبد هللا بن داود الفايز

سعادة الشيخ

إبراهيم بن عبد هللا الرسيع

فضيلة الشيخ الدكتور 

ماهر بن حمد المعيقلي

فضيلة الشيخ الدكتور

عبد العزيز بن داود الفايز

نائب رئيس مجلس األمناءرئيس مجلس األمناء

 عضو مجلس األمناء

 عضو مجلس األمناء

 األمني العام
 عضو مجلس األمناء
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من نحن ؟

الموارد  بوزارة  وسجلت  1424هـ  عام  أسست  ربحية(  غير   ( خيرية  مؤسسة 

البشرية والتنمية االجتماعية برقم )42(.

رعاية  ورعايتهم  األيتام  بكفالة  المجتمع  في  اجتماعيًا  أثرًا  لتحدث  وجدت 

والتعليمية  والتربوية  االجتماعية  البرامج  من  بنصيبهم  ليحظوا  شاملة 

خالل  من  العمل  لسوق  تأهيلهم  إلى  تسعى  كما   ، والترفيهية  والصحية 

تدريبهم وتمكينهم وكل ذلك تحقيقًا للشعار الذي نفخر به :

مع اليتيم حتى يستغني
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اسرتاتيجيتنا

الـــعـــمـــل بــأفــضــل 
التمزي   ممارســـــــــات 
ــــي فــي  ــؤس ــ ــم ــ ال
وأســرته  اليتيم  تنمية 

تنمية  ــي  ف الـــريـــادة 
ــه ــ ــ الـــيـــتـــيـــم وأرست

رؤيتنا 
رسالتنا
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أهدافنا ..

ــوي ــ ــ ــم ــ ــ ــن ــ ــ ــت ــ ــ الــــــــبــــــــنــــــــاء ال
ــال لـــلـــمـــســـتـــفـــيـــد . ــ ــ ــع ــ ــ ــف ــ ــ ال

ــة الـــــمـــــوارد  ــيـ ــمـ ــنـ ــع وتـ ــ ــوي ــ ــن ــ ت
ــة. ــدامـ ــتـ ــة لــتــحــقــيــق االسـ ــي ــال ــم ال

بــــــــــــنــــــــــــاء شــــــــــــراكــــــــــــات
ــه. ــ ــ ــدام ــ ــ ــت ــ ــ ــس ــ ــ فــــــاعــــــلــــــة م

ــة  ــيـ ــلـ ــداخـ ــة الـ ــئـ ــيـ ــبـ تـــطـــويـــر الـ
ــوارد الـــبـــشـــريـــة . ــ ــمـ ــ ــة الـ ــي ــم ــن وت

ــي  ــس ــؤس ــم ــق الـــتـــمـــيـــز ال ــي ــق ــح ت
والــــتــــحــــســــيــــن الـــمـــســـتـــمـــر.

تـــــحـــــســـــيـــــن اســـــتـــــثـــــمـــــار
ــا. ــ ــ ــهـ ــ ــ ــادتـ ــ ــ األوقـــــــــــــــــاف وزيـ

الذهنية  الـــصـــورة  ــز  ــزي ــع وت نــشــر 
ــل . ــ ــاع ــ وتـــســـويـــقـــهـــا بـــشـــكـــل ف
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إحصائيات اسرتاتيجية

فريق التخطيط 

ورش  عــــــدد 
عمل التخطيط 
االستــراتيجي

إجمالي عدد 
ساعات التخطيط 

االسرتاتيجي

عدد أفراد الفريق 
المشارك في التخطيط 

االسرتاتيجي

عدد الخرباء الذين 
أرشفوا على التخطيط 

االسرتاتيجي

1 11 24 8

عـــــــــــــــــــــــــر 
الــــــــفــــــــايــــــــز

نــــــــــــــــــــــواف
ــي ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــذبـ ــ الـ

مـــــــحـــــــمـــــــد 
بـــــــــــهـــــــــــادر

بـــــــــــاســـــــــــم 
الــــــــــرويــــــــــي

مـــــــحـــــــمـــــــد
ــدي ــ ــ ــام ــ ــ ــغ ــ ــ ال

يــــــــــوســــــــــف
ــي ــ ــط ــ ــي ــ ــن ــ ــح ــ ال

عـــــــــــهـــــــــــود
الــــمــــطــــرفــــي

د. علي
مـــــــصـــــــلـــــــح

زيــــــــــــنــــــــــــب
الـــــــروانـــــــي

مـــــــحـــــــمـــــــد
الـــــضـــــبـــــيـــــب

أســــــــــمــــــــــاء
ــدي ــ ــ ــام ــ ــ ــغ ــ ــ ال

1

7

6 2

8

3

9

4

10

5

11
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) ISO 9001 : 2015 ( الجودة الشاملة

10

مـــــنـــــشـــــورات
تــــــوعــــــويــــــة 

مرات التدقيق 
الداخلي

عــــــدد الــــــورش

معدل الساعات 
التدريبية لكل فرد

إجمالي الساعات 
التدريبية

عدد النساء

عــــــدد الــــرجــــال

مرات التدقيق 
الداخلي

عدد اجتماعات 
فريق العمل 11

24

5

1192

1

12

3

منذ أن نشأت »كافل« وهي تحمل طموح التميز المؤسسي وتقديم الخدمة 

يالزمها  الطموح  ذلك  وظل  الممكنة  الجودة  مستويات  بأعلى  للمستفيدين 

إلى برنامج عملي وثقافة مؤسسية تجلى  طيلة سنوات عملها حتى تحول 

في تطوير مهارات فريق العمل وتحسين المناخ التنظيمي وجودة الخدمات 

شهادة  على  مؤخرًا   المؤسسة  بحصول  الرحلة  هذه  توجت  ثم  المقدمة 

األيزو9001   في 1443/5/2هـ الموافق 2021/12/6م 

نرش ثقافة الجودة

التدقيق والرماجعة

فريق الجودة 8ورش العمل
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أرقام ناطقة

عدد األيتام 6416

عدد األرامل 1744

غري المستحقني 
ــة ــالـ ــفـ ــكـ ــلـ لـ

غيــر المستحقات
ــة ــ ــال ــ ــف ــ ــك ــ ــل ــ ل

المكفولني

المكفوالت

غري المكفولني

غري المكفوالت

3983

820

2301

370

132

554

الــمــســتــحــقــات
لـــلـــكـــفـــالـــة

924

لمستحقيـــن ا
لـــلـــكـــفـــالـــة

2433
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13,529,773

12,136

1,744

8,508,042

ــت عــلــى  ــ ــرف ــ ــي ص ــ ــت ــ ــغ ال ــالـ ــبـ ــمـ الـ
ــات األيــــتــــام ــ ــ ــه ــ ــ ــام وأم ــ ــ ــت ــ ــ األي

ــي لـــأيـــتـــام  ــ ــم ــ ــراك ــ ــت ــ ــدد ال ــ ــعـ ــ الـ
ــادوا من  ــف ــت ــن اس ــذي والــيــتــيــمــات ال
2021 ــي  فـ ــة  ــس ــؤس ــم ال ــات  ــدمـ خـ

إجـــــــــمـــــــــالـــــــــي األرامــــــــــــــــــل
مــــــــن أمــــــــهــــــــات األيـــــــتـــــــام

توفير  ــي  ف الــمــصــروفــة  الــمــبــالــغ 
االحتياجـــــــات الرئيسية للمستفيدين

ريال

ريال
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إنجازاتنا لعام 2021
واألرامل  األيتام  من  لديها  المسجلين  كافة  احتياجات  بحصر  »كافل«  تعنى 

وتصنيفها تمهيدًا لتغطيتها بشكل مناسب  وبرنامج سد االحتياجات األساسية 

هو برنامج يقوم على حصر تلك االحتياجات  والعمل على تغطيتها من خالل 

الخدمات التالية:

برنامج سد االحتياجات األساسية لعام 2021م
ــدات الذبائحالزكاة ــاع ــس م

ــارات ــ ــج ــ اإلي

فــــــواتــــــري 
الــكــهــربــاء

ــوة  ــسـ ــكـ الـ
الــمــدرســيــة

ــوم  ــ ــرسـ ــ الـ
الـــدراســـيـــة

ــة  ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ
الـــغـــذائـــيـــة

أجـــــــهـــــــزة 
ــة  ــي ــائ ــرب ــه ك
وأثـــــــــــــاث

الــحــقــيــبــة 
ــة ــي ــدرس ــم ال

ــدات  ــاع ــس م
الـــــــــــــزواج

كـــــســـــوة
ــد ــ ــيـ ــ ــعـ ــ الـ

تفـــريج كربة

1,097

2,265

2

1,097

27

176

478

1,611

2,017

6

1,781

62

3,360,049

 469,400

3,360,049

 31,439

1,406,240

4,403,374

 851,850

 448,580

520,520

 217,061 ريال

ريالريالريالريالريال

ريال ريالريال
ريال

48,264 63,000 ريالريال
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إنجازاتنا لعام 2021

ــري ــ ــوف ــ حــــــــــــاالت ت
األدويــــــــــــــــــــــــــة

حاالت المساهمة في 
ســداد قيمة العــــالج 

التأمني الصحي لأليتـام 
واليتيمات واألرامـــــل

ــري  ــوفـ حـــــــــــــاالت  تـ
الطبية االحتيـــــــاجات 

84

6

732

31

17,550

20,545

146,400

2,315 ريال

ريالريال

ريال
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الخدمات القانونية : أخذت »كافل« على عاتقها مسؤولية رعاية الحقوق 

عن  والدفاع  عنهم  والترافع  ــل  واألرام األيتام  من  لمستفيديها  القانونية 

إمكانياتها  كل  وسخرت  المحاكم  ردهــات  وفي  القضاء  أمــام  حقوقهم 

القانونية حتى  يطمئن اليتيم واألرملة على صيانة حقوقهما.

جلسات 
الصلح

األحكام 
المكتسبة 

مراجعات 
لطلبات 

المستفيدين

الوكاالت

كتابة اللوائح 
والمذكرات 

القانونية

عدد 
المكالمات 

الواردة 

تقديم 
طلبات عبر 
بوابة ناجز

البرامج 
التوعوية

الحضور 
والترافع في 

الجلسات 

مراجعة 
العقود

االستشارات 
القانونية

األحكام غير 
المكتسبة 

6

8

30

12

75

34

30

88

31

266

92

5

إجمالي المبالغ المكتسبة للمستفيدين
1,961,000

إنجازاتنا لعام 2021



21

في  األفــراد  تمكين  درجــات  وأولــى  المستقبل  بوابة  هما  والتدريب  التعليم 

المجتمع وقد أولت »كافل« هذا الملف عناية فائقة وعملت على بناء شراكات 

فاعلة ومتميزة مع عدد من الجهات كما سعت إلى تقديم العديد من الفعاليات 

والبرامج التي تحقق للمستفيدين التفوق العلمي والتميز الدراسي.

التعليم

دروس 
التقوية

ــل  ــيـ ــجـ ــسـ تـ
الـــــطـــــالب

ــي ــ ــال ــ ــم ــ إج
المستفيدين

ــل  ــ ــيـ ــ ــأهـ ــ تـ
ــدرات ــ ــقـ ــ الـ

ــة  ــع ــاب ــت ــم ال
التعليمــــــية

27 130

244

45 27
8

إنجازاتنا لعام 2021

برنامجنيبرنامجني

مستفيدمستفيد مستفيد مستفيد

برامج واحد برامج

إجمالي البـرامج 
ــيــمــيــة ــتــعــل ال

6

الـــفـــصـــول 
الـــعـــالجـــيـــة

15
برنامجني

مستفيد
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تتابع »كافل« باهتمام بالغ مسيرة أبنائها وبناتها في كافة مسارات الحياة 

وتسعى  نتائج  من  يحققونه  ما  وتبارك  خصوصا  التعليمي  المسار  وفي 

والرقي. التميز  من  المزيد  يحققوا  أن   في  أماًل  ومعنويًا  ماديًا  لتشجيعهم 

جوائز  وبناتها  أبنائها  من  المتفوقين  منح  على  المؤسسة  ــت  دأب وقــد 

العلمي«.   الــتــفــوق  ــزة  ــائ ج  « بــرنــامــج  مسمى  تــحــت  ســنــويــة  تحفيزية 

أسماء المتفوقين
محمد عبد هللا 

محمد قوته

لني خاتم احمد 
الزهراني

دعاء داود 
ياسني فطاني

ريماس نايف بن جىء 

عرم بن غه فطاني

فاطمة محمود 
محمد بكر فالتة

عالية حميد محمد 
الفاخري العبدلي

روز عبد القادر 
ابراهيم السندي

رتاج عبدهللا بن صفري 

بن سالم القارحي

رتال احمد 
صدقة ابو شال

الجوهرة محمد بن مظفر 

بن محمد عالم عطرجى

أماني عابد عبد 
هللا كمال

وائل عطية
عبد هللا الزهراني

إنجازاتنا لعام 2021
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غالية خرض بن محمد بن 

حامد المديين القرشي

أمجاد عبدهللا بن صفري 

بن سالم القارحي

وجدان محمد بن 

عرمبن سعيد المولد

عائشة محمد صديق 

بن عبدالرحيم بن احمد 

أصايل عبدهللا احمد 

رشيف سميع الدين 

أمجاد أحمد

سليمان زكريا

مىن حسن عبدهللا 

محمد ابراهيم

ريف سفر بن رجاء بن 

عبيدان المحمودي 

هاجر علي دخيل قهيب 

الجاهلي الثقفي

نداء ابراهيم بن احمد 

بن زعيب الخزمري 

أضواء موسم

دسمان القرشي

رزان رزيق عالي 

الفهمي

نجوى عبدهللا بن 

عوض بن سعيد 

لمار عبد هللا بن 

عبد اله بن عبد هللا 

رشوق محمد آدم 

محمد فالته

دانية عباس بن 

ابراهيم بن عباس جي

نجوى وليد

احمد النجار

فاطمة احسان

حسن هريدي

عبري فائز بن محمد بن 

عبدهللا بالبيد

سامية نماء بن مفلح 

بن نافع العبيدي 

اركان محمد بن مولي 

محمد بن علي اكرب 

ريم احمد بن مويس 

بن عبده حارثي

غرام نارص عبد هللا 

الدورسي

أشجان آدم امني 

تكروني

جنا جمعان بن حبيش 

بن فرج العاميه 

زين حسان خالد

اسعد حديدى

جنا مسعد بن عوض 

هللا بن مفنت الفهيدي 

الرميصاء محمد 

مسعود العرمي

غالء نارص عبد هللا 

الدورسي

امجاد  محيا بن هالل 

بن يحي الربهومي 
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ميعاد محيا بن هالل 

بن يحي الربهومي 

جنات عبدهللا احمد 

رشيف سميع الدين 

سعدية محمد بن 

عرمبن سعيد المولد

افنان حامد بن محمد 

بن خاتم المحمودي 

نور حسن الطويرقي

إيالف غازي عابد 

الرديين

تهاني عبدهللا بن مربك 

بن امبرييك المطرفي

نجاح عبدهللا احمد 

رشيف سميع الدين 

مها محسن بن فلحان 

بن راضي الدعجاني

هنوف سهل بن رسور 

بن حبيب الروقي 

أمل امني محمد

رجب خان

حسام عبدالحميد 

بن سعد بن جميعان 

وفاء مسعد بن 

عوض هللا بن مفنت 

شوق عوض بن محمد 

بن سحيم المطرفي 

منال علي بن سليمان 

بن عثمان خرباني

رنني عبد القادر ابراهيم 

السندي

خلود إبراهيم

احمد الزهراني

عجالن علي دخيل 

قهيب الجاهلي 

رنني عبدالحميد بن 

سعد بن جميعان 

تهاني سفر بن رجاء 

بن عبيدان المحمودي 

مىن سعيد بن غرم 

هللا بن محمد العرمي

نجاح عبد هللا

عبد المطلب

سماهر حسن جميل 

الدعدي الهذلي

تركي يحي مرعي علي 

مشيين

مرام عباس بن ابراهيم 

بن عباس جي

نورة عبدهللا بن عوض 

بن سعيد السليماني

أنهار ساعد بن سعد 

بن رداد اليوسفي 

راجني عبد الغين علي

أنهار محمد عبد 

الحميد السلمي

زياد سفر بن رجاء بن 

عبيدان المحمودي 
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عبد هللا محمد بن 

مظفر بن محمد عالم 

محمد عبد القادر 

ابراهيم السندي

وجدان محمد بن 

عرمبن سعيد المولد

عائشة محمد صديق 

بن عبدالرحيم بن احمد 

أصايل عبدهللا احمد 

رشيف سميع الدين 

جمال احمد بن حبيب بن 

حبيب الرحيلي الحربي

مراد  امني محمد

رجب خان

هاجر علي دخيل قهيب 

الجاهلي الثقفي

نداء ابراهيم بن احمد 

بن زعيب الخزمري 

أضواء موسم

دسمان القرشي

فيصل محمد

الهذلي

عبد الرحمن

ماجد صديقي

رشوق محمد آدم 

محمد فالته

دانية عباس بن 

ابراهيم بن عباس جي

نجوى وليد

احمد النجار

مهند ظافر

الزهراني

عبد المجيد عبد هللا 

حسني المالكي

اركان محمد بن مولي 

محمد بن علي اكرب 

ريم احمد بن مويس 

بن عبده حارثي

جنا جمعان بن حبيش 

بن فرج العاميه 

عبد هللا سليم عبد 

الرحمن السلمي

جنا مسعد بن عوض 

هللا بن مفنت الفهيدي 

الرميصاء محمد 

مسعود العرمي

غالء نارص عبد هللا 

الدورسي
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التدريب

المستفيدون من البرامج 
التدريبية

البرامج التدريبية

49852

إنجازاتنا لعام 2021
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في  األسرية  االستشارات  برامج  تعد  لم   : األســـرية  االستشــــــــارات 

الناس  من  قليلة  فئة  إال  تحتاجها  ال  التي  الثانوية  البرامج  من  اليوم  عالم 

المتغيــرات  بسبـب  المعــــاصرة   الحيـــاة  أولويــــــــات  إحدى  أصبحت  بل 

المتسارعة والتحديات الكبيرة التي تتعرض لها الكثير من األسر لذا لم تدخر 

لخدمة  الموثوقين  األسريين  المستشارين  توفير  سبيل  في  جهدا  كافل«    «

المشورة  وتقديم  معانـــاتهم  مــن  التخفيف  في  سعيا  وأسرهم  األيتام 

  . الحكيمة التي تعينهم على تجاوز مشكالتهم وتحسن من جودة حياتهم 

52 أرسة

عدد األرس 
المستفيدة
من الربنامج

إنجازاتنا لعام 2021
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: الفعاليات واألنشطة وما تتضمنها من قيم شرعية  الفعاليات واألنشطة 

وتربوية واجتماعية تعد أحد مجاالت الرعاية التي توفرها » كافل« لمستفيديها 

إليمانها بدور تلك البرامج في بناء شخصيات المستفيدين واالرتقاء بأفكارهم. 

الربامج االجتماعية المسابقات الثقافية

الربامج الرتفيهية  

إجمالي عدد المستفيدين

2722 إجمالي عدد المستفيدينإجمالي عدد المستفيدين

إجمالي عدد المستفيدينإجمالي عدد المستفيدينإجمالي عدد المستفيدين

123

الدورات التدريبية

إجمالي عدد الربامجالربامج الرشعية والرتبوية 

116

9

703 يتيما-

186 يتيمة

135 يتيما

53 يتيما

148 يتيما

91 يتيمة

101 يتيمة

494 يتيمة

189 يتيمة

43 أرملة

36 أرملة

248 أرملة

295 أرملة

-

73

24

إنجازاتنا لعام 2021

632272

91795932
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مقرأة كافل القرآنية 
ــم  والــمــســتــفــيــد  ــل ــع ــم ــة يــلــتــقــي فــيــهــا ال ــي ــرون ــت ــك ــات إل ــق ــل ــي ح هـ

ــة،  ــي ــراض ــت ــات اف ــاعـ ــالل قـ ــ ــن خ ــن بـــعـــد( مـ ــد عـ ــ ــت واحـ ــ ــي وق مـــًعـــا فـ

ــة ــع ــراج ــم ــظ وال ــف ــح ــالوة وال ــتـ ــارات كــتــصــحــيــح الـ ــسـ ــل عـــدة مـ ــم ــش وت

مسارات المقرأة

التحفيظ  طــاب  من  مجمـــوعة  إعــداد 

للمشاركة والمنافسة في المسابقات على 

مستوى المنطقة وعلى مستوى المملكة

ــن  ــي ــارك ــش ــم ــع ال ــ خــتــمــة نـــظـــريـــة م

ــة ــ ــري ــ ــدب ــ ــات ت ــ ــفـ ــ ــوقـ ــ مــــــعــــــززة بـ

وتــــــربــــــويــــــة مـــــــع كــــــتــــــاب هللا

المسابقات القرآنية

عدد المشاركينعدد المشاركين

حلقة المدارسة

2420
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ملتقى توظيف الحالمني

الهادفة  المملكة2030  رؤية  من  فكرته  انطلقت  افتراضي   : ملتقى  هو 

للسعوديين  عمل  فرص  توفير  خالل  من  والمجتمع  الفرد  اقتصاد  تعزيز  إلى 

وتوطين األعمال.

التي  النوعية  الوظيفية  الفرص  توفير  خالل  من  واألرامل  األيتام  تمكين  وألن 

تحقق لهم جودة الحياة  يعد غاية تسعى »كافل« لتحقيقها لمستفيديها 

فرص  خالل  من  التمكين  لذلك  بوابة  الملتقى  هذا  يكون  أن  على  حرصت  فقد 

العمل التي وفرتها الجهات المشاركة في الملتقى.

الجهات المشاركة
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المشاركون

عدد الجهات 
المشاركة 

عدد المشاركين
من خارج كافل

عدد الذين تم 
توظفيهم

إجمالي عدد 
المستفيدين

10104

14533



32



33

منتجون
ــن  ــا مـ ــراز جهودهـ ــة و إبـ ــر المنتجـ ــم األسـ ــادرة لدعـ ــادرة : مبـ ــن المبـ عـ

المجتمـــع  دور  تفعيـــل  و  إنجازاتهـــا   و  لمشـــاريعها  التســـويق  خـــالل 

رؤيـــة  مـــع  يتوافـــق  بمـــا  المجتمعيـــة  والمســـؤولية   المشـــاركة  فـــي 

المملكـــة  2030 لتحقيـــق جـــودة الحيـــاه و االرتقـــاء باليتيـــم و أســـرته .

األرقام

عدد
المستفيدين

عدد المشاريع 
المسوق لها

99
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فعالية اليوم الوطين )هي لنا دار (

الفكرة

عد المشاركني

أهداف المسابقة 

قيمة الجوائز

مســــابقة تفاعليه افتــراضيه شــــاركت 
بهـا األسر لتعزيز قيــم الـوالء واالنتماء 

للوطن وقيادته الرشيدة

580

1ـ مشاركة اسر المؤسسة فرحتهم بيوم الوطن
2- تعزيز قيم الوالء واالنتماء

لدى االيتام وأسرهم

12,000
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جائزة أمري مكة لحفظ القرآن الكريم أليتام
المملكة العربية السعودية

ألن القرآن الكريم هو عز هذه األمة ومنبع شرفها فقد وضعته قيادات هذا 

البلد المعطاء في قائمة أولوياتها  وشجعت المجتمع على  االرتباط به حفظًا 

وتالوة وعماًل إيمانًا منها بأهمية هذا الكتاب الكريم في حياة المسلم ودوره 

في إصالح ظاهره وباطنه .

وهاهو صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة 

ـ حفظه هللا ـ يرعى مبادرة » جائزة أمير مكة لحفظ القرآن الكريم أليتام 

المملكة العربية السعودية في نسختها األولى .

عن الجائزة هي مسابقة تنافسية في حفظ القرآن الكريم تنظمها »كافل« 

صاحب  من  كريمة  برعاية  السعودية  العربية  بالمملكة  األيتام  جمعيات  بين 

الفعاليات  ببعض  مصحوبة  سعود  آل  الفيصل  خالد  األمير  الملكي  السمو 

التفاعلية وقد شارك في دورتها األولى )131( مشاركا يمثلون )18( جمعية أيتام 

من مختلف أرجاء مملكتنا الحبيبة وبلغت قيمة جوائزها )   190,000ريااًل (.
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فروع الجائزة

كـــــــــــــــــامـــــــــــــــــل
الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــرآن

خـــــــــــمـــــــــــســـــــــــة
أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــزاء

ثــــــــــــــــــاثــــــــــــــــــة
أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــزاء

6

30

5

3

20

25

10

عـــــــــــــــشـــــــــــــــرون
جـــــــــــــــــــــــــــــــــــزًءا

ــر ــشـ ــَة عـ ــ ــ ــس ــ ــ ــم ــ ــ خ
جـــــــــــــــــــــــــــــــــــزًءا

عـــــــــــــــــشـــــــــــــــــرِة
أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــزاء
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الرمحلة النهائية 

الرمحلة األولى

عدد
المشاركين

عدد
المشاركين

الجمعيات
المشاركة 

الجمعيات
المشاركة 

13

18

32

131

مراحل الجائزة
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فعاليات الرمحلة األولى

اللقاء التعريفي

51 عدد المشاركين

وطريقة  وبنودها  أهدافها  وعرض  االنضمام   آليات  شرح  إلى  اللقاء  يهدف 
واالستماع  الجمعيات  مشرفي  استفسارات  على  واإلجابة  األولية  التصفيات 

إلى آرائهم ومقترحاتهم.
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فعاليات الرمحلة األولى

اللقاء اإلثرائي
على  والنفسي  واالجتماعي  التربوي  وأثرها  القرآنية  المسابقات  بعنوان: 

الطالب ومهارات ماقبل االختبارات.

التدريس  هيئة  عضو  هوساوي  عمر  أنور  الدكتور  سعادة  اللقاء:  قدم 
بجامعة أم القرى.
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عدد
الجمعيات 

عدد
المشاركين

عدد
ساعات التأهيل

117629

فعاليات الرمحلة األولى

هي مبادرة مقدمة من مؤسسة كافل لرعاية األيتام بمنطقة مكة المكرمة 

وهي عبارة عن فريق متخصص من المعلمين في تحفيظ كتاب هللا وتجويده  

ليس  الذين  من  المسابقة  في  المشاركين  الجمعيات  أبناء  وتهيئة  إلعداد 

لديهم حلقات تحفيظ أو برامج قرآنية.

تأهيل مشارك 
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الرمحلة النهائية
هللا-  –حرسها  المكرمة  مكة  بمدينة  للجائزة  النهائية  المرحلة  أقيمت 

الموافق  1443/2/7هـــ  إلى  2021م   /9/9 الموافق  1443/2/2هـــ  من  الفترة  خالل 

2021/9/14م.
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مسابقة الرمحلة النهائية
الموافق  السبت 1443/2/4هـ  النهائية صباح يوم  المسابقة  افتتحت فعاليات 

الفترة  إلى  واستمرت  شيراتون,  باي  فوربوينتس  فندق  بقاعة  2021/9/10م 

المسائية من اليوم الثاني األحد 1443/2/5هـ الموافق 2021/9/11م
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الفعاليات المصاحبة

أفضل 
الممارسات في 
صناعة البرامج 
القرآنية لأليتام

اللقاء
اإلثرائي

مدة اللقاء 
)بالساعات(

عدد الجمعيات 
المشـــــــاركة

بـــأوراق عمـل 

عدد
المتحدثين

عدد
الحضور 

عدد األوراق 
المعروضة 

4

8

3

50

4
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3113

3 31

 31103

أمسية االحتفاء 
بالمشاركين

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد
ــن  ــ ــي ــ ــق ــ ــاب ــ ــس ــ ــت ــ ــم ــ ال

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد
ــن ــ ــ ــي ــ ــ ــرف ــ ــ ــش ــ ــ ــم ــ ــ ال

لــــــــــــــــــجــــــــــــــــــان
الــــــتــــــحــــــكــــــيــــــم 

فـــــــــــــــــريـــــــــــــــــق
الـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــل 

ــق  ــ ــ ــري ــ ــ عــــــــــــــدد ف
كــــافــــل الـــتـــطـــوعـــي

اإلجــــــــمــــــــالــــــــي

الفعاليات المصاحبة
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القيادات الشبابية ) التوستماسرتز(

كلمة المشاركين  : اسمي محمد سالم عبدالعزيز الرفاعي 
من  تعلمنا  وفيه   , رائًعا  لقاء  وكــان  الشبابية  القيادة  برنامج  في  شاركت 
أساتذتنا الكثير, وفي كل لقاء كان هناك العديد من الفعاليات والمشاركات 
من الشباب أيًضا وذلك ما كان ثمرة جهود القائمين على البرنامج واستفدت 
وانتقاء  واالرتجال  الحديث  أتقن  وأصبحت  لألفضل  شخصيتي  تغيير  في  منه 
لإللقاء. حماس  وعندي  جــرأة  أكثر  وأصبحت  مفهومة  بمعان  كلماتي 

عدة  له  العالمية   التوستماسترز  منظمة  من  مقدم  عالمي  تدريبي  برنامج 
القيادية  المهارات  وتنمية  والخطابة  التواصل  فنون  بتعزيز  ويعنى  مسارات 
المستقبل. في  متميزين  قــادة  ليكونوا  يؤهلهم  مما  المشاركين  لــدى 

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد
الــــــــــلــــــــــقــــــــــاءات 

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد
الـــــمـــــشـــــاركـــــيـــــن 

قــــــــــــيــــــــــــمــــــــــــة
الـــــــــــجـــــــــــوائـــــــــــز

8252000
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مبادة نفخر بكم

مبادة مفاتيح الخريمبادة ُمعان
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فريق كافل التطوعي)شباب(

الفرص التطوعية
144 28 الفرصة

4 1  تنظيم مسابقة جائزة امير مكة لحفظ القران الكريم
أليتام المملكة

20 2 المشاركة في حفل جائزة التفوق العلمي
168 31 استقبال مستفيدي جمعية بناء
8 4  المجموع

تهدف »كافل« إلى إعداد وتأهيل قيادات شبابية من األبناء  والفتيات من 

خالل فريق كافل التطوعي.

ويلعب فريق كافل من الجنسين دورًا مهمًا في صناعة وتنفيذ الفرص 

والمبادرات التطوعية التي تعد دعمًا نوعيا   كبيرًا للمؤسسة.  



54

فريق كافل التطوعي)شباب(

 عدد
 المستفيدين
من المبادرة

 عدد الساعات
التطوعية

 عدد الفريق
المنظم عنوان المبادرة م

3,000 15 12 مبادرة مفاتيح الخير )توزيع 
وجبات افطار صائم( 1

140 2 6
مبادرة وقاية  )توزيع 

حقائب تحوي على 
سجاد,معقم,كمام( للمصلين

2

15 6 3 فرحة العيد 3

100 2 4

مبادرة بكم نفخر )تكريم 
منسوبي القطاع الصحي نظير 

جهودهم
في مواجهة فايروس 

كورونا (

4

8 4 7 مبادرة ُمعان ) تهدف للتبرع  
بالدم (  5

700 4 ساعات 6 مبادرة عطاء لتوزيع الوجبات 6
1000 4 ساعات 6 مبادرة افطار الصائمين 7

4,963 مستفيد 33 ساعة 44 متطوع 7 مبادرات

 عدد الفرص
 والمبادرات
 التطوعية

 عدد
المتطوعين

 عدد الساعات
التطوعية عدد المستفيدين

10 71 201 4963
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الفرص التطوعية

عدد الساعات  عدد
المتطوعين الفرصة

8 1 تنظيم واشراف برنامج تعزيز الصحة النفسية
1,30 2 تقديم ورشة عمل و مسابقات نادي ارتقاء الصيفي

4 1 تقديم حفل تكريم جائزة امير مكة
19 2 مساندة داخلية في فرز وترشيح قوائم للتوظيف
2 4 تنظيم برنامج اعرف أرقامك الصحي

34:30 10 متطوعات  5 فرص تطوعية

فريق كافل التطوعي)بنات(

 عدد
 المستفيدين
من المبادرة

 عدد الساعات
التطوعية

 عدد الفريق
المنظم عنوان المبادرة م

22 4 ساعات 10  مبادرة فرحة العودة
)للمدارس )حادي بادي 1

36 3ونصف ساعة 7
 مبادرة ترفيهية لألطفال ,

 رحلة لمدينة األلعاب روائع
المرح

2

1000 4 ساعات 8 مبادرة افطار الصائمين 3
700 4 ساعات 8 مبادرة عطاء لتوزيع الوجبات 4

1758 مستفيد 15.5 ساعة 24 متطوعة 4 مبادرات اإلجمالي5

 عدد
المستفيدين

 عدد الساعات
التطوعية

 عدد
المتطوعين

 عدد الفرص والمبادرات
 التطوعية

1758 50 34 9
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التطوع المجتمعي 
وإدراكًا من » كافل « لدور المجتمع في التنمية والتكافل فقد عنيت بإشراكه في 

تنفيذ العديد من الفرص التطوعية التي أطلقتها المؤسسة في هذا العام وقد 

تلقى المجتمع هذه المبادرة بقبول حسن وساهم فيها بجهود مشكورة . 

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد
الــــمــــتــــطــــوعــــيــــن 

عــــــــدد الــــســــاعــــات
ــة  ــ ــ ــي ــ ــ ــوع ــ ــ ــط ــ ــ ــت ــ ــ ال

ــي عــــــدد  ــ ــ ــال ــ ــ ــم ــ ــ إج
والمتطوعات  المتطوعين 

عــــــــــــدد الــــــفــــــرص
ــة  ــ ــ ــي ــ ــ ــوع ــ ــ ــط ــ ــ ــت ــ ــ ال

ــدد  ــ ــي عـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ إجـ
التطوعية الساعـــــــــات 

ــدد الــمــســتــفــيــديــن  ــ ع
التطوعية الــفــرص  مــن 

العائد على االستثمار

عــــــــدد الــــســــاعــــات
ــة  ــ ــ ــي ــ ــ ــوع ــ ــ ــط ــ ــ ــت ــ ــ ال

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد
الـــــمـــــتـــــطـــــوعـــــات 

118

391

262

126

777

9120

396130

122300
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ـ إعداد جيل قيادي لتمكينه وممارسة دوره المجتمعي بإيجابية وكفاءة لتحقيق 
رؤية 2030

ـ رفع وتحسين مستوى جودة األداء في البرامج والخدمات المقدمة 
ـ المساهمة في ابتكار مبادرات و برامج تنموية جديدة 

ـ اشراك المستفيد في صناعة خطط اأٌلقسام 
ـ المشاركة بمراجعة السياسات التطويرية لتحسين خدمات رضا المستفيدين 

أهداف المجالس :

إيمانًا منا في » كافل « بدور المستفيد في تطوير 

خدمات المؤسسة وبرامجها ورغبًة منا في إشراكهم

في صناعة البرامج والمشاريع لتحقيق أثر أكبر وعائد اجتماعي أفضل من خالل 

التكامل بين المؤسسة ومستفيديها فقد تم تشكيل   ثالثة مجالس استشارية 

للمستفيدين )مجلس األبناء، مجلس الفتيات، مجلس األمهات( ليسهموا بأفكارهم 

وتوصياتهم في تطوير عمل المؤسسة وأداء منسوبيها.

المجالس االستشارية للمستفيدين
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إحصائيات المجالس االستشارية

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد
األعــــــــــــــــضــــــــــــــــاء

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد
األعــــــــــــــــضــــــــــــــــاء

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد
االجــــــتــــــمــــــاعــــــات

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد
االجــــــتــــــمــــــاعــــــات

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد
الـــــــتـــــــوصـــــــيـــــــات

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد
الـــــــتـــــــوصـــــــيـــــــات

10

10

1

8

3

65

مجلس األبناء

مجلس الفتيات

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد
األعــــــــــــــــضــــــــــــــــاء

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد
االجــــــتــــــمــــــاعــــــات

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد
الـــــــتـــــــوصـــــــيـــــــات

9755

مجلس األمهات
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أصداء إعالمية 

تويرت الموقع االلكرتوني

يوتيوب

عــــــــــــــدد الــــــــــــــــــزوار

2.847.988 زيارة

عدد المشتركين

347 مشترك

عدد المتابعين

64.400 متابع
عدد المنشورات

88

عدد المنشورات

26

 عدد التغريدات

201

االنستجرام

فيس بوك 

عــــــــــــــدد الــــــــــــــــــزوار

3519 متابع

عدد المتابعين

3519 متابع

عدد المنشورات

154

عدد المنشورات

154
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قياس رضا الكفالء

مشاركة المعرفة
هل يوجد لدى الكافل تصور كامل عن الخدمات المقدمة للمستفيدين؟

نعم
ال 

إلى حد ما

%15%8

%1

الوصــــــول  تفخر »كافل« بعمالئها وتعّدهم شركاء رئيسيين فـــي رحلــة  
ألهدافها وتحقيق نجاحاتها  لهذا  فهي تهتم باختياراتهم وآرائهم وتضعها 
االستراتيجية وتوجهاتها  المستقبلية  سياساتها  ترسم  وهي  عينيها  نصب 
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قياس رضا الكفالء

كفالة 
يتيم 
خاصة

كفالة راضي
عامة

وقفإلى حد ما لم يصله 
التقرير

نوع الدعم شمولية التقارير
مـــــــــــــا نـــــــــــــــــوع الـــــــــدعـــــــــم
ــل؟ ــ ــافـ ــ ــكـ ــ الـــــمـــــقـــــدم مـــــــن الـ

تقرير  عن  الكــافل  رضــــا  مدى  ما 
بالشمـــولية؟ اليتيـــم واتســــامه 

%54
%84

%23

%6
%4

%14
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قنوات التواصل المفضلة 

حسن تعامل الموظف 

ما وسيلة التواصل المفضلة  لدى الكافل؟

ما مدى رضا الكافل  عن تعامل موظفي المؤسسة بشكل عام وسرعة 
استجابتهم عند طلب أي خدمة؟

راضي

االتصال الهاتفي

SMS رسائل

رسائل واتساب

نعم

إلى حد ما

قياس رضا الكفالء

%84

%81

%9

%16

%3

%4
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قياس رضا الكفالء

جودة التسويقحسن األداء
ما مدى رضا الكافل عن أداء الموظف الذي
قدم الخدمة له و أجاب على استفساراته؟

ــل عن  ــاف ــك مـــا مـــدى رضـــا ال
لبرامجها؟ المؤسسة  تسويق 

إلى
حد ما

راضي راضي إلى
حد ما

غير راضيغير راضي

%57 %85%31 %12

%12 %3
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راضينعم غير إلى حد ماال
راضي

التحسني المسترمالحفاظ على العميل
دعم  مــــواصلة  الكـــــافل    ينوي  هل 
المؤسسة وحث األصدقاء على ذلك؟

معالجة  عن  الكــافل  رضــــا  مدى  مـــا 
اقتراحات وشكاوى العمالء بشفافية؟

قياس رضا الكفالء

%96
%79

%17

%4

%3
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رسعة اإلنجاز
ما مدى رضا الكافل عن سرعة إنجاز تسجيل الكفالة لدى مقدم الخدمة؟

راضي

إلى حد ما

غري راضي

قياس رضا الكفالء

%85

%13

%2
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عدالة التوزيع
المواد الغذائية في السلة كانت متكاملة لجميع األصناف.

موافق

لم يستلم الخدمة

موافق بشدة 

محايد

%41

%33

%13

%7

قياس رضا المستفيدين

حسن اختيار التوقيتحسن اختيار الرشكاء
جـــودة  الجهــة المــــــوردة 
منــاسبة كـــــانت  للكســـوة 

الخدمــــــــات  تسليم  موعد 
ــان مــنـــــــــــاســبــا ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ك

موافق 
بشدة

موافق 
بشدة

موافق  موافق 

محايد محايد

%60 %67%35 %33

%3 %0
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قياس رضا المستفيدين

موافق 
بشدة

محايدموافق 

حسن تعامل الرشكاء جودة المنتجات 
ــة  ــ ــي ــ ــذائ ــ ــغ ــ الــــســــلــــة ال
ــانـــت عــالــيــة الـــجـــودة. كـ

للكسوة  الـــمـــوردة  الــجــهــة  تــعــاون  
ــا. ــي ــة كـــان راق ــدم ــخ فـــي تــقــديــم ال

موافق موافق 
بشدة

لم محايد
يستلم 
الخدمة

%44
%48

%35

%37

%11%11%11
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تغطية االحتياج

جودة المنتجات

الخدمات العينية التي صرفت في شهر رمضان كانت كافية.

كانت أنواع الذبائح عالية الجودة.

موافق بشدة 

موافق بشدة

لم يستلم الخدمة

موافق 

موافق 

محايد

محايد

قياس رضا المستفيدين

%49

%39

%33

%12

%36

%15

%7
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حسن اختيار التوقيتحسن اختيار الرشكاء
جـــودة  الجهــة المــــــوردة 
منــاسبة كـــــانت  للكســـوة 

مــــــــوعــــــــد تـــســـلـــيـــم 
منـــاسبا كان  الخدمــــــــات 

قياس رضا المستفيدين

موافق 
بشدة

موافق 

غير محايد
موافق

%38 %36

%10
%10

موافق 
بشدة

موافق 

محايد

%55 %41

%3
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موافق 
بشدة

موافق موافق موافق 
بشدة

محايدمحايد

56

قياس رضا المستفيدين

تلبية احتياجات المستفيدجودة الخدمات 
الخدمـــــــــات التي تقدمهــا 
المؤسسة ذات جــودة عالية 

المــــــــوردة  لجهـــة  لـــــدى  يـوجـد 
مــايــنــــــــــــــاســب اتــيــــــــاجـــــاتــك؟

غير 
موافق

%44 %56

%40%40

%17

%9

%11
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قياس رضا المستفيدين

حسن تعامل الموظفني

رسعة االستجابة 

تعامل الموظفين عند التواصل وتسليم الخدمة كان ممتازا

استجابة المؤسسة لطلبات المستفيدين كانت سريعة.

موافق بشدة

موافق بشدة

موافق 

موافق 

محايد

محايد

%25

%41

%73

%42

%1

%10
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قياس رضا المستفيدين

التحلي بالمسؤولية
طريقة تسليم الخدمة كانت وفق االحترازات الصحية

موافق 
بشدة موافق 

محايد

%29%70

%1
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رشكاء النجاح
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رشكاء النجاح

المحــــامي  مجمـــوعة 

والموثق رامي عطا هللا 
شـــــركة آل غـــــــالب 

والحويس للمحـــــاماة 

ــي  ــامـ مـــكـــتـــب سـ

ــي ــب ــي ــت ــع ــي ال ــ ــع ــ رب
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رشكاء النجاح

مجمع عبد العزيز 

البشــــري الطبي

مجمع عيـــــادات 

ــد الــطــبــيــة ــالـ خـ

مختبـــــــر وتين القلـب 

لــلــتــحــالــيــل الــطــبــيــة

مركــــز المرجع الطبي 

لطب وجراحـــة العيون

شركة رضــــا للخدمات 

المحـــــدودة الغذائية 
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