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ممــا ال شــك فيــه ،أن التكافــل االجتماعي بين
المســلمين ســمة من سمات هذا الدين الذي
تميــز عــن جميــع األديــان واألعــراف بســماحته
ً
وكرمــه ,وكان التكافــل عونــا للموســر فــي
ً
ً
توزيع زكاته وصدقاته ،وطريقا سهال للتعريف
بالمعسر.
خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ننظــر إلــى القطــاع غيــر الربحــي علــى أنــه قطــاع
مهــم فــي دعــم مســيرة التعليــم والثقافــة
والصحة والبحث ،وسنعتمد عليه بشكل رئيسي.
ولي العهد صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أعضاء مجلس اإلدارة في الدورة الخامسة
(من ٢٠١٧/5م حتى 2021/4م)

صاحب السمو الملكي
األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز
رئيس مجلس إدارة الجمعية
صاحب السمو الملكي
األمير أحمد بن فهد بن سلمان
نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية
رئيس اللجنة التنفيذية

إبراهيم بن محمد بن سعيدان

معالي الدكتور
عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم
نائب رئيس اللجنة التنفيذية

د .بدر بن إبراهيم بن سعيدان

د .خالد بن سليمان الراجحي

سليمان بن محمد القناص

م .سعد بن إبراهيم المعجل

د .عابد بن حمود البدر

عبدالرحمن بن إبراهيم أبوحيمد

عبدالعزيز بن حمد الجميح

د .فهد بن عبدالرحمن العبيكان

فيصل بن مساعد السيف
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رؤية الجمعية

الريــادة فــي تمكيــن المســتفيد بمهنيــة عاليــة عبــر
منظومة مستدامة.

رسالة الجمعية

جمعيــة أهلية تعنى بأيتام منطقة الرياض وأمهاتهم
لتمكينهــم مــن حياة كريمة ببرامــج نوعية وجودة عالية
وأسلوب متميز تكسبها ثقة المجتمع.

• غرس مبادئ الدين الحنيف لدى اليتيم.

أهداف الجمعية

• توفير الرعاية المادية والمعنوية.
• تقديم المساعدات في مواجهة المشكالت التي تعترض اليتيم.
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تعزيز العمل المؤسسي
في ظل متابعة وتوجيهات ســمو رئيس مجلس إدارة الجمعية صاحب الســمو
الملكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيز ــــ أمير منطقــة الرياض ،ــ وســمو
نائبــه رئيــس مجلــس اإلدارة ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة صاحــب الســمو الملكــي
األميــر أحمــد بــن فهد بن ســلمان بن عبدالعزيز  -نائب أمير المنطقة الشــرقية -
وأعضاء مجلس اإلدارة ،ســعت «إنســان» خالل العام الماضي إلى تعزيز العمل
المؤسســي وفــق أعلــى المعاييــر ،حيــث أقــرت الجمعيــة الخطة االســتراتيجية
الخمســية الثانيــة ( )٢٠٢٢-٢٠١٨والهيكل اإلداري الجديــد ،الذي يلبي متطلبات
ً
الخطــة االســتراتيجية هدفــا فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة الطموحــة  ٢٠٣٠في
رفع نســبة مشاركة المرأة الســعودية فقد استحدثت الجمعية وظيفة قيادية
لتمكين المرأة بمســمى مســاعدة للمدير العام للشؤون النسائية ،واستحداث
إدارات أخرى ،مثل إدارة الشــراكات والتســويق ،كما شــرعت الجمعية في تنفيذ
استراتيجيتها الثانية.
ّ
حيــث كرســت الجمعيــة جهودهــا لتحقيــق مخرجــات أفضــل بتكلفــة أقــل ،وخلق
بيئة عمل اتســمت بســرعة االســتجابة في تنفيذ اإلجراءات ،من خالل االستفادة
القصوى من التحول الرقمي في تعامالتها اليومية ،وتسخير التقنية الحديثة
لتحقيق أعلى درجات الرضى لدى المستفيدين عبر البوابة اإللكترونية للجمعية.
وشــهد عــام 2018م تنامــى فــي تحســين الخدمــات وتجويدهــا ،ســواء فــي
النفقــات الرئيســية ،والموســمية ،أو فــي البرامــج والمبــادرات والشــراكات
الهادفــة ،لتحقيــق التكامل بيــن القطاع الخاص والقطاع غيــر الربحي ،كما ركزت
الجمعيــة علــى تطويــر برامجهــا الموجهة للمســتفيدين واالنتقال مــن البرامج
الرعويــة إلــى التنمويــة مــن خــال التأهيل والتمكيــن كي تحقق لهــم االكتفاء
الذاتي وتلبية تطلعاتهم المستقبلية.
ومــن خالل هذا التقرير الســنوي نســتعرض أهــم اإلنجازات والبرامج واألنشــطة
التــي نفذتهــا الجمعية لعام ٢٠١٨م .وأوجه التميز المؤسســي للجمعية في
مختلــف المجــاالت ،متمنين أن نحقق رضــى وتطلعات الداعمين والمســتفيدين
فــي تحســين الخدمــات ،ورفــع مســتوى األداء الوظيفــي لمنســوبي الجمعية
حتى تواصل جمعية إنسان الريادة في القطاع الخيري.

كلمة الجمعية
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اجتماع الجمعية العمومية ٢٠١٨م
تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير فيصل
بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز  -أميــر منطقــة الرياض،
رئيــس مجلــس إدارة الجمعية  -عقــدت جمعية
إنســان اجتماع الجمعية العمومية ،األربعاء 23
شــعبان 1439هـ ،الموافق  9مايو2018،م .في
قاعة الملك فيصل للمؤتمرات ،وبحضور أعضاء
الجمعيــة العموميــة ومنــدوب وزارة العمــل
والتنميــة االجتماعيــة .وقــد وافقــت الجمعيــة
العمومية على القرارات التالية:
•اعتمــاد التقريــر المالــي والحســاب الختامــي
لعام ٢٠١٧م.
•اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٨م.
•تفويــض مجلــس اإلدارة بإكمــال اجــراءات
تســجيل أوقــاف الجمعيــة وتحويــل المبانــي
التي تم شــراؤها بأموال وقفية إلى أوقاف
وتعديــل االجــراءات الالزمــة علــى النظــام
األساسي فيما يتعلق بذلك.
•الموافقــة علــى تفويــض مجلــس اإلدارة
بافتتاح فروع للجمعية في باقي المحافظات
التي لم تشملها خدمات الجمعية.
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اجتماع مجلس اإلدارة لعام ٢٠١٨م
٢٠١٨/٠٤/٠٤م أهم القرارات:
1.1اعتماد التقرير المالي للحسابات الختامية والقوائم المالية للجمعية للعام 2017م.
2.2اعتماد الميزانية التقديرية لعام 2018م.
3.3الموافقة على تشكيل لجنة لالستثمار.
4.4اعتمد المجلس تطبيق سياسات مشروع حوكمة الجمعيات (مكين) على أعضاء مجلس
إدارة الجمعية ومنسوبيها.
5.5الموافقة على المساهمة في صندوق الراجحي للمرابحة بالسلع بالريال السعودي
بمبلغ ( )100,000,000مائة مليون ريال.

اجتماعات اللجنة التنفيذية لعام ٢٠١٨م
االجتماع األول٢٠١٨/٠١/٣٠ :م أهم القرارت:
1.1اعتماد الخطة االستراتيجية الخمسية الثانية ( ،)2022 - 2018والهيكل التنظيمي للجمعية.
الجمعية الذين لم تشملهم
2.2الموافقة على صرف مبلغ ( )100مائة ريال لكل فرد من مستفيدي ً
المكرمة الملكية في الضمان االجتماعي لمدة عام واحد فقط اعتبارا من بداية العام 2018م.
ً
3.3الموافقة على تطبيق خطة المستهدفات المالية والحوافز اعتبارا من العام 2018م.
4.4الموافقة على بناء مشروع وقف محافظة األفالج.

االجتماع الثاني٢٠١٨/07/10 :م أهم القرارت:
1.1اعتماد التقرير المالي للنصف األول من العام 2018م.
2.2الموافقة على دعم األيتام الغير مسجلين في الجمعية البالغ عددهم ( )189ابن وابنه ضمن
برنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء إنسان لحين استكمال دراستهم الجامعية.

االجتماع الثالث٢٠١٨/12/04 :م أهم القرارت:
1.1اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2019م.
2.2الموافقة على تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.
3.3الموافقة على إقامة المؤتمر الثالث لرعاية األيتام ،وفعالية عشرينية انسان.
4.4الموافقة على بيع أرض الجمعية الواقعة في محافظة رماح ،واالستفادة من قيمتها لدعم
وقف الجمعية في المحافظة (وذلك بناء على رغبة المتبرع باألرض).
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حفل التفوق العلمي ٢٠١٨م
رعى صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز  -أمير منطقة الرياض
،رئيس مجلس إدارة الجمعية  -حفل التفوق العلمي لتكريم ( )٤٤٢من أبناء وفتيات
ً
إنسان المتميزين علميا وذلك مساء األربعاء  7جمادى األولى 1439هـ  ،الموافق 24
يناير 2018م ،في قاعة الخزامى لالحتفاالت بالرياض.
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خدمات المستفيدين
يقوم اخصائيين/اخصائيات اجتماعيين (وعددهم  )١٠٨بزيارة منازل المستفيدين والوقوف
علــى أوضاعهــم االجتماعيــة والتحقق من مدى احتياجهم واســتحقاقهم لالســتفادة من
خدمات الجمعية ،بعد استيفاء الشروط المطلوبة.

إحصائيات المستفيدين:
األسر

( )9,771أسرة مستفيدة

األرامل

( )9,338أرملة

األبناء

باإلضافــة إلــى عدد ( )٢,٦٣٣أســرة من

(  )12,600إبن

الفتيات

فئة (هـ) التي ال تستفيد من الخدمات
األساســية بســبب ارتفــاع دخلهــا.

( )18,250إبنة

وتشــملها رعايــة الجمعيــة مــن خــال
البرامــج الصحيــة والتعليميــة وبرامــج

اإلجمالي

( )40,188مستفيد ومستفيدة

األسر المضافة

التدريب والتوظيف.

األسر الممكنة* 954

1014

ً
* هي األسر التي استطاعت الجمعية تأهيلها ،حتى اصبحت مكتفية ذاتيا.

الزيارات التي قامت بها الجمعية لألسر:
الزيارات الدورية ( )6,531زيارة
الزيارات األولية ( )1,108زيارة
زيارات طارئة ( )271زيارة
زيارات إرشادية ( )5زيارات

إجمالي الزيارات المنفذة:
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7,915

اإلسكان في إنسان
حرصت الجمعية على توفير السكن المالئم للمستفيدين وذلك لما يمثله من استقرار
لأليتــام وتوفيــر الحياة الكريمة لهم ،حيث ترصد الجمعية ميزانية ســنوية لإلســكان،
إضافــة إلــى إبــرام مجموعة من االتفاقيات مع عدد من الجهات ذات الصلة ،وأثمرت
هذه االتفاقيات عن تقديم المزيد من الدعم لمشاريع اإلسكان في الجمعية.
عدد األسر المستفيدة

المبلغ

الخدمة

٦,٣٠٦

 ٤٠,٨١٧,٧٢٢ريال

المساهمة في شراء المنازل

44

 6,172,003ريال

ترميم المنازل

48

 1,814,807ريال

إكمال بناء المنازل

22

 1,091,663ريال

مساعدات في شراء أثاث منزلي

١٫٧٣٢

 ٦٫٠٧٧٫١٩٩ريال

مساعدات في شراء أجهزة كهربائية

٤٫٢٣٥

 ٤٫٣١٤٫٣٨٠ريال

اإلجمالي

١٢٫٣٨٧

 ٦٠٫٢٨٧٫٧٧٤ريال

المساهمة في اإليجار

الخدمات المقدمة للمستفيدين:
مسمى الخدمة

العدد

مواصالت

 756مستفيد

شراء سيارة

 106مستفيد

سداد فواتير الكهرباء والمياه

 4٣٣أسرة

صيانة األجهزة الكهربائية

 11أسرة

صيانة السيارات

 19مستفيد

إعانات الزواج

 ١٦٠مستفيد

الرعاية الصحية

 96مستفيد

سداد ديون

 ٣١مستفيد

تسديد إيجار سكن مؤقت

 18أسرة

توفير حاسب آلي

 8حاسب

استقدام خادمة

 20أسرة

استقدام سائق

 1أسرة

مرافعات قانونية

 5أسر

إصالح السيارات (حوادث مرورية)

 1مستفيد

خدمات إرشادية

 110مستفيد

التقرير السنوي 2018

13

النفقات الموسمية:
الحقيبة المدرسية

زكاة الفطر

عدد المستفيدين
 23,331طالب وطالبة

عدد المستفيدين
 9,788أسرة

األضاحي

الحج

عدد المستفيدين
 2,260أسرة

عدد المستفيدين
 52مستفيد

كسوة الشتاء
واستفادت منها 9,500
أسرة بواقع  370,101فرد

السلة الرمضانية
عدد المستفيدين
 5,817أسرة

هدية العيد
استفاد منها  3,278أسرة
بواقع  5,954طفل

فعاليات متنوعة:

14

مسمى الفعالية

العدد

زيارات تعريفية

26

استضافة جهات

10

اتفاقيات وشراكات

7

دورات تعليمية

٣٣

المشاركة باأليام العالمية

5

حفالت

5

استقبال ومعالجة شكاوي أسر

٨٨

برامج ثقافية ودينية

89
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الحفالت:

عدد العرائس:

الزواج
الجماعي

الكافالت
الرمضاني

األسر
المنتجة

إيرادات الحفل:

١٥٠

3,000,000

عدد الحضور:

إيرادات الحفل:

١٠٥

1,762,000

عدد األسر:

عدد الحضور:

23

300

ريال

ريال

إيرادات الحفل:

1,710,000

ريال
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فروع الجمعية
إحصائيات الفروع:
فروع الرياض

فروع المحافظات

اإلجمالي

البند
الفروع

٥

١٥

٢٠

الزيارات التعريفية

36

329

365

906

992

1898

البرامج التي قامت بها الفروع

مدينة الرياض

أوقاف

16

مراكز إعالمية
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منطقة الرياض

الكفاالت
يساهم برنامج الكفالة في إنسان بسد احتياجات األيتام وتقديم النفقات األساسية
والموسمية لهم ،وتتلخص مهام إدارة الكفاالت فيما يلي:

إحصائيات الكفاالت:
العدد

الكفاالت

24٫044

األيتام المكفولين
األيتام الغير مكفولين وجميعهم فوق سن  18سنه

1٫668

األمهات المكفوالت

1٫698

األمهات الغير مكفوالت

7٫975
708

الكفاالت الدائمة
المجموع الكلي للمكفولين

26٫450

الكافلين

18٫293

البرامج ونادي إنسان االجتماعي

دورات

معارض

241

64

حفالت نجاح
ومعايدة

تربوي

174

89

تعريف

اجتماعي

461
ثقافي

259

ترفيهي

351

رحالت
ومخيمات

205

شباب

15,624
فتيات

18,002

54
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إحصائيات البرامج واألنشطة:
عدد البرامج

الفرع

عدد المشاركين

شباب

فتيات

المجموع

شباب

فتيات

المجموع

الشمال

59

78

137

657

2,108

2,765

الجنوب

105

65

170

1,219

1,879

3,098

الشرق

72

69

141

889

2,141

3,030

الغرب

64

61

125

949

1,889

3,838

الروضة

82

63

145

1,277

1,852

3,129

الخرج

50

76

126

717

880

1,624

حوطة بني تميم

49

58

107

368

722

1,090

الدوادمي

79

32

111

954

401

1,355

المجمعة

47

56

103

627

759

1,386

شقراء

54

36

90

269

134

403

الزلفي

57

56

113

347

707

1,054

االفالج

28

22

50

204

208

412

السليل

22

27

49

227

280

507

وادي الدواسر

52

49

101

473

542

1,015

القويعية

16

49

65

122

377

499

عفيف

49

28

77

352

232

584

نادي إنسان

120

68

188

5,973

2,800

8,773

1,005

893

1,898

15,624

18,002

33,626

المجموع
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برنامج الملك سلمان للتأهيل
يعد برنامج الملك سلمان للتأهيل أحد
الركائــز المهمــة فــي برامــج التمكيــن
التي تســعى لها جمعية إنســان ،حيث
يتــم مــن خالله تدريــب وتأهيــل األبناء
من الجنســين ،وترســيخ أهميــة العمل
فــي نفوســهم ومســاعدتهم فــي
الحصــول على فــرص وظيفية بمختلف
المجاالت ،وتمكينهم بمشــاريع تحقق
لهم االكتفاء الذاتي.

إجمالي ماتم انفاقه على البرنامج:

١٣,٧٠٠,٦٧٧

ريال

إحصائيات التمكين:
اإلنجازات
الدورات التثقيفية
المشاركين في الدورات التثقيفية
الدورات التخصصية
المشاركين بالدورات التخصصية

العدد
 18دورة
 300مشارك
 4دورة
 150مشارك

المشاركات في المعارض

 1مشاركة

إنجاز الئحة دعم المشاريع

%100

إعداد نماذج عمل

 10نماذج

اتفاقيات

 2اتفاقية
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إحصائيات التوظيف والتأهيل:
اإلنجازات

العدد

الممكنين من التوظيف

50

جهات التوظيف المستهدفة

15

المرشحين للتوظيف

1,200

تكوين قاعدة بيانات للراغبين بالتوظيف

2,154

الملتحقين بالتعليم الجامعي الخاص

337

الملتحقين بالتعليم الجامعي العام

330

الملتحقين بالدبلومات

147

المستفيدين من الدورات

148

دورات صيفية

26

فتح قناة للتواصل عبر التليجرام
زيارة الجامعات والكليات

2,400
10

المبادرات النوعية:
اإلنجازات
المبادرات النوعية

العدد
 4مبادرات

المستفيدين من المبادرات النوعية

 ٥٩٩مستفيد

الرسائل اإللكترونية التوعوية

 1,000رسالة
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مبادرة عصامي في إنسان:

أحــد البرامــج النوعيــة ينمــي روح القيــادة لــدى الشــباب
والفتيــات لعــدد ( )٥٤طالــب وطالبة من المرحلــة الجامعية،
وقد اعتمد على معايير عالمية في تصميم نماذج التأهيل
القيادي للشباب.

مبادرة أهالينا:
برنامــج يهــدف لتأهيــل خريجــي الثانويــة من أبنــاء الجمعية
لســوق العمــل لعــدد ( )٢٥أبــن عاطــل عــن العمــل ،واشــتمل
علــى تعليم اللغة اإلنجليزيــة ودورات في تطوير المهارات
الوظيفية.

مبادرة مستقبل إنسان:
تهــدف هــذه المبــادرة إلــى تشــجيع طالب الصــف الثالــث ثانوي
علــى إكمــال تعليمهــم العالي ،ورفــع مســتوى قدراتهم في
رفــع درجــة (التحصيلــي والقــدرات) ،باإلضافــة إلــى مســاعدتهم
على اختيار التخصص المناسب وعددهم( )٤٨٠طالب وطالبة.

مبادرة أنر إنسان لألرامل وأطفالهن:
يتم من خاللها تهيئة األرملة ورفع مستوى الوعي لديهن
فــي عــدد مــن الجوانــب التي تخــص أفــراد أســرتهن .تتضمن
دورات فــي تطويــر الذات وتعليم األمهات وكيفية التعامل
مــع األطفــال ،ودورات فــي التوفيــر واالدخــار وغيرها وعدد
المستفيدات ( )١٧أرملة.
كمــا شــملت علــى مبــادرة خاصــة باألطفــال بنظــام التعليــم
االجتماعي العاطفي الذي يهتم بتطوير الطفل ومساعدته
لفهم شخصيته ،واكتشاف أحالمه وطموحاته والتعليم عن
طريق اللعب وقراءة الكتب واالتصال وعددهم ( )٢٣طفل.

التقرير السنوي 2018
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االستثمار واألوقاف
ممتلكات الجمعية:
قيمتها

م

األصل االستثمار

١

مشروعات تحت اإلنشاء

53,878,087

2

مباني ذات ريع

275,287,980

3

مباني وأراضي بدون ريع

172,171,481

4

صناديق عقارية

41,520,786

5

محفظة شركات مدرجة

22,976,477

6

أصول ثابتة أخرى

5,263,565

7

أصول متداولة أخرى

22,120,729

الــــمـــجـــمـــوع الــكــلـــي

مقارنة أصول الجمعية
بين عامي 2018 - 2017
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٥٩٣،٢١٩،١٠٥

نسبة النمو
% 3,92

األوقاف والهبات التي وردت للجمعية خالل عام ٢٠١٨م:
نوع التبرع

م

الموقع

صفة التبرع

المساحة

القيمة الدفترية

الرياض

وقف

762,5

3,749,450

القويعية

هبة

157,93

191,406

هبة

٣٣٢

513,419

24,6

40,000
325,080
40,000

1

عمارة شقق سكنية بحي النزهة

2

عمارة شقق سكنية

3

عمارة دورين مكونة من ثالث شقق
ومحالت تجارية بسوق شعبي

عفيف

٤

محل تجاري بسوق شعبي

شقراء

هبة

٥

أرض

شقراء

هبة

768

٦

محل تجاري بسوق شعبي

شقراء

هبة

27,5

4,859,355

المجموع الكلي للقيمة الدفترية

ريع األوقاف لعام ٢٠١٨م:
البيان

2017

2018

ريع العقارات

23,914,375

25,701,852

ريع االستثمارات*

472,500

1,145,783

ً
* محققة دفتريا.
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التسويق والشراكات
ً
حرصت (إنسان) على تنمية الشراكات سعيا منها
لإلســهام فــي تحقيــق االســتدامة الماليــة من
خــال التكامــل بيــن القطــاع الخاص والقطــاع غير
الربحي.

إحصائيات التسويق والشراكات:
 2017م

 ٢٠١٨م

التبرعات الموسمية

5,754,000

7,600,000

الزكاة

43,789,192

45,887,555,41

١٨

58

 ٢٣مليون ريال

 ٣٨مليون ريال

265

٢٨٧

عدد الشراكات
إيرادات الشراكات
عدد األعضاء

24
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التخطيط والتطوير
أهم اإلنجازات:

الحصول على شهادة
ربيز

االستفادة من  12جهة
حاصلة على جوائز التميز
المؤسسي

نشر ثقافة التميز
المؤسسي

استحداث جائزة
االداء المتميز

عمل مقياس المستوى
المؤسسي في
الجمعية

تنظيم  ٨ورش عمل
خاصة بالجودة والتطوير

االستفادة من فرص
التحسين
وعمل  ٧٠مبادرة

تنظيم حفل
جائزة إنسان للتميز

تنظيم مسابقة مواهب
موظفي إنسان

تطوير الئحة خدمات
المستفيدين

وضع خطط تشغيلية
لجميع إدارات وفروعها

متابعة تنفيذ الخطط
التشغيلية من خالل
برنامج قبة إنسان

تطوير الئحة صالحيات
الجمعية

تطوير الوصف
الوظيفي

متابعة حصول الجمعية
على نظام األيزو
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اإلعالم والتواصل
حرصــت إدارة الجمعيــة علــى تعزيــز عالقتهــا بالمجتمــع ،ومــد جســور التعــاون مــع
الجهــات ذات الصلــة  ,وتنظيــم الفعاليــات والمهرجانــات والحفــات ،إضافة إلى نشــر
أخبــار الجمعية في وســائل اإلعــام المختلفة ،وإصدار المطبوعــات المتنوعة وإنتاج
األفالم الوثائقية ،وتنظيم الحمالت السنوية  ,وتفعيل حسابات الجمعية في مواقع
التواصل االجتماعي.

التواصل االجتماعي:

عدد التغريدات

عدد المتابعين

20,465

164,465

عدد المنشورات

عدد المتابعين

1,698

20,419

عدد المشاهدات

عدد المشتركين

137,153

305

عدد المشاهدات

1,500

النشر الصحفي:

26

عدد األخبار

عدد مرات النشر

62

242

عدد التقارير

عدد مرات النشر

14

26
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الموارد البشرية
تهتــم الجمعيــة باختيــار الموظفيــن وتدريبهــم وتقييمهــم ومتابعــة تحفيزهــم،
ً
وأيضا متابعة قيادة المنظمة والتأكد من تطبيق قوانين العمل.

أهم إنجازات الموارد البشرية:
إنجازات
استقبال  983متطوع في مختلف التخصصات والمجاالت
تدريب  214موظف في معاهد ومراكز حكومية وخاصة
اتفاقية مبادرة إصدار رخص تطوعية لطالبات جامعة الملك سعود
المساهمة في نشر ثقافة العمل التطوعي ونشر رسائل عبر التواصل االجتماعي
تنظيم مبادرات تطوعية من أهمها( :أبناء الشهداء ،حملة تبرع بالدم للمرابطين في الحد الجنوبي)

مقارنة عدد الموظفين

مقارنة عدد المتطوعين
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المشاريع والصيانة
م

المشاريع

صيانة األوقاف
والفروع

الخدمات المقدمة
لألسر

28

اإلنجازات

العدد

األوقاف المنجزة

1

أوقاف تحت اإلنشاء

4

أوقاف تحت التصميم

2

صرف مستخلصات المشاريع

37

زيارات المشاريع

27

صيانة األوقاف

%75

صيانة الفروع وتجهيزها

13

عقود صيانة نظام إنذار الحريق

32

عقود صيانة المصاعد

11

ترميم المنازل

٤٨

إكمال البناء

٢٢

فحص المنازل قبل شراء

٤٤

زيارات منازل األسر لإلشراف على الخدمات
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تقنية المعلومات
م اإلنجازات
1

إصالح وإعادة تأهيل مراكز النسخ االحتياطي والبيانات الرئيسية للبرامج

2

توفير ومتابعة خدمة البريد اإللكتروني ألكثر من  360موظف

3

تحديث وتطوير  100جهاز حاسب آلي

4

تفعيل وتشغيل الخوادم االحتياطية على السحابة للبوابة اإللكترونية

5

تطوير مهارات موظفين الجمعية حيث تم تدريب  260من منسوبي الجمعية على «ساعة برمجة
أون الين» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت

6

توحيد هوية الجمعية وتصميم  360توقيع إلكتروني للموظفين

7

تصميم وإعداد البث المباشر على قناة الجمعية على YouTube

8

تركيب وإعداد وتجهيز  40جهاز حاسب آلي جديد لإلدارة العامة والفروع

9

تخفيض التكلفةبما يعادل  % 50من البريد اإللكتروني

 10إعداد الدليل الشامل للتحول التقني
11

تقديم الدعم الفني للموظفين على البرامج المكتبية المساعدة

 ١٢تطوير البنية التحتية لشبكات فروع الجمعية
 ١٣تفعيل الخدمة السحابية  One driveبحجم  50جيجا لكل موظف
 14تمكين أسر الجمعية من تقديم خدماتها عبر بوابة إنسان
 ١٥تقليص زمن تنفيذ الخدمات المقدمة لألسر
 ١٦ميكنة جميع أعمال الجمعية بنسبة ٪٨٠
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التقرير المالي
النفقات األسرية:
المواد الغذائية
المالبس واألحذية
نفقات نقدية

تأهيل وتدريب
تعليم خاص

إجمالي ماتم انفاقه

140,296,963
إجمالي ماتم انفاقه

13,700,677
النفقات المساندة

ريال

إجمالي ماتم انفاقه

60,287,774
مشروع العمرة
مساعدات السلة الغذائية
زكاة الفطر
هدية العيد
حقيبة مدرسية ومريول
مشروع الحج
مشروع االضاحي
مساعدات كسوة الشتاء
مصروفات عقائق

30
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ريال

ريال

إجمالي ماتم انفاقه

14,440,988

ريال

مشاريع تحت التنفيذ:

مشروع وقف الزلفي
مشروع وقف األفالج
مشروع نادي المجمعة
مشروع وقف وادي الدواسر
مشروع وقف رماح
مشروع وقف القويعية

إجمالي ماتم صرفه

4,750,016

ريال

المصروفات العمومية:
الرواتب والبدالت
مصروفات التشغيل
مصروفات تنمية الموارد

إجمالي ماتم صرفه

38,913,823

ريال

إيرادات الجمعية:
الزكاة
كفالة اليتيم
تبرعات عامة
صدقة جارية
تبرعات مشروطة
ريع األوقاف واالستثمار
أخرى

إجمالي اإليرادات

346,529,368

ريال
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تقرير المراجع الخارجي
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الموازنة التقديرية لعام 2019م

الباب

المعتمد  2018م

الفعلي  2018م

التقديري  2019م

الرواتب والبدالت

26,529,084

29,006,262

28,557,568

مصروفات تشغيلية

7,055,000

5,237,147

7,210,000

النفقات األسرية

278,617,840

259,226,383

272,738,000

المصروفات الرأسمالية

1,880,000

699,248

1,550,000

مشاريع تحت التنفيذ

17,946,000

4,750,016

19,650,000

مصروفات تنمية الموارد

5,424,544

4,277,319

5,012,481

اجمالي المصروفات

337,452,468

303,196,375

334,718,049

اجمالي اإليرادات

350,375,000

346,529,368

335,000,000

اجمالي المصروفات
٪٣٥

٪٣٤

٪٣١
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٪٣٢

٪٣٤

٪٣٤

معيار مكين

كفﺎءة جﻤع اﻟتبﺮعﺎت:
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻴﺎر:
يقﻴــس ﻫذا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻣﺪى ﻛﻔﺎءة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ واﺳﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ
ﺗقﻴس ﻛﻔﺎءة ﺟﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻣقﺪار ﻣﺎ ﺗﻨﻔقﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻟﺠﻤﻊ ريﺎل واﺣﺪ.

وبتطبﻴقه على اﻟجﻤﻌﻴة:
ﻣؤشﺮات األداء اﻟﻤﺎﻟي :
اﻟﻤﻌﻴﺎر األول :

كفﺎئة جﻤع اﻟتبﺮعﺎت
ﻣصﺎريف جﻤع اﻟتبﺮعﺎت

اﻟﻤﻌﺎدﻟة =

تقسﻴم

_____________

ﻣجﻤوع اإليﺮادات اﻟنﺎتجة عﻦ
جﻤع اﻟتبﺮعﺎت

=
اﻟدرجة اﻟﻤستحقة
اﻟتوصﻴة
اﻟقﺮار

4,277,318.87

346,529,367.52

0.0123
 10درجﺎت

اﻟجﻤﻌﻴة تحصل على  10درجﺎت اذا كﺎنت اﻟنسبة ﻣﻦ صفﺮ اﻟى 0.1

اﻟجﻤﻌﻴة ﻟديهﺎ كفﺎئة في جﻤع اﻟتبﺮعﺎت فهي تصﺮف نسبة قلﻴلة ﻣﻤﺎ تتحصل علﻴه ﻟجﻤع اﻟتبﺮعﺎت
و تحقق إيﺮادات جﻴدة
اﻟجﻤﻌﻴة بحﺎجة اﻟي اﻟﻤحﺎفظة على اﻟكفﺎءة اﻟﻤﺮتفﻌة ﻟجﻤع اﻟتبﺮعﺎت

نسبة ﻣصﺎريف جﻤع اﻟتبﺮعﺎت:
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻴﺎر:
يقﻴﻴﻢ اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺣﺠﻢ ﻣﺼﺎريﻒ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت وﻣقﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎريﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺣﻴﺚ يﺘﻢ ﻗﺴﻤﺔ ﻣﺼﺎريﻒ ﺟﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎريﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ.

وبتطبﻴقه على اﻟجﻤﻌﻴة:
اﻟقﺮار

اﻟجﻤﻌﻴة بحﺎجة اﻟي اﻟﻤحﺎفظة على اﻟكفﺎءة اﻟﻤﺮتفﻌة ﻟجﻤع اﻟتبﺮعﺎت.

ﻣؤشﺮات األداء اﻟﻤﺎﻟي :
اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟثﺎني :
اﻟﻤﻌﺎدﻟة =
=
اﻟدرجة اﻟﻤستحقة
اﻟتوصﻴة
اﻟقﺮار

نسبة ﻣصﺎريف جﻤع اﻟتبﺮعﺎت
نسبة ﻣصﺎريف جﻤع اﻟتبﺮعﺎت

4,277,318.87
_____________

اﻟﻤصﺎريف اﻟتشﻐﻴلﻴة

48,970,885.66

تقسﻴم
%8.7
 10درجﺎت

اﻟجﻤﻌﻴة تحصل على  10درجﺎت اذا كﺎنت نسبة ﻣصﺎريف جﻤع اﻟتبﺮعﺎت
أقل ﻣﻦ  %10خالل اﻟسنة

اﻟجﻤﻌﻴة تنفق نسبة ﻣﻌقوﻟة وﻣنﺎسبة ﻣﻦ ﻣصﺮوفﺎتهﺎ علي جﻤع اﻟتبﺮعﺎت.
اﻟجﻤﻌﻴة بحﺎجة اﻟي اﻟﻤحﺎفظة علي نسبة ﻣصﺎريف جﻤع اﻟتبﺮعﺎت.
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نﻤو اإليﺮادات اﻟﺮئﻴسﻴة:
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻴﺎر:
يقﻴس اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻣﺪي ﻧﻤﻮ اإليﺮادات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ خالل ﻓﺘﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ.

وبتطبﻴقه على اﻟجﻤﻌﻴة:
ﻣؤشﺮات األداء اﻟﻤﺎﻟي :
اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟثﺎﻟث :
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻴﺎر

نﻤو اإليﺮادات اﻟﺮئﻴسﻴة

يقﻴس اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻣدي نﻤو اإليﺮادات األسﺎسﻴة ﻟلجﻤﻌﻴة االهلﻴة خالل فتﺮة ﻣﻌﻴنة
سﻴتم قﻴﺎس ﻣﻌدل نﻤو إيﺮادات عﺎم  2017و عﺎم  2018م

اﻟﻤﻌﺎدﻟة =

إيﺮادات عﺎم 2017م

361,584,130.00

إيﺮادات عﺎم  2018م

346,529,367.52

يقسم اااليﺮادات ﻟﻌﺎم  2018على عﺎم  2017و يتم اخذ اﻟجذر اﻟتﺮبﻴﻌي ﻟلنﺎتج و يخصم  1ﻣﻦ نﺎتج
اﻟجذر اﻟتﺮبﻴﻌي و اﻟنﺎتج يضﺮب في 100
نﺎتج قسﻤة اإليﺮادات ﻟﻌﺎم  2018على عﺎم 2017

نﻤو اإليﺮادات =

0.958364427
يطﺮح  1ﻣﻦ نﺎتج اﻟجذر اﻟتﺮبﻴﻌي

ﻣﻌدل نﻤو اإليﺮادات =

اﻟجذر اﻟتﺮبﻴﻌي
0.98
0.02-

%2-

نسبة ﻣصﺎريف اﻟبﺮاﻣج:
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻴﺎر:
يقﻴس ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺼﺎريﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤقﻖ
ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ واﻟﺘﻲ وﺟــﺪت ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﻣقﺎرﻧﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﺎريﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.

وبتطبﻴقه على اﻟجﻤﻌﻴة:
ﻣؤشﺮات األداء اﻟﻤﺎﻟي :
اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟثﺎﻟث :
اﻟﻤﻌﺎدﻟة =
=
درجة اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤستحقة
اﻟتوصﻴة
اﻟقﺮار
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نسبة ﻣصﺎريف اﻟبﺮاﻣج :
ﻣصﺎريف اﻟبﺮاﻣج ( االسﺮية)

259,045,380.41
_____________

اﻟﻤصﺎريف اﻟتشﻐﻴلﻴة

48,970,885.66

تقسﻴم
5.29
52.9

نسبة ﻣصﺎريف اﻟبﺮاﻣج *10

اﻟجﻤﻌﻴة تنفق اكثﺮ على اﻟخدﻣﺎت و اﻟبﺮاﻣج
اﻟجﻤﻌﻴة بحﺎجة اﻟي اﻟﻤحﺎفظة على اﻟنسبة اﻟﻤﺮتفﻌه ﻟالنفﺎق على اﻟبﺮاﻣج

نسبة اﻟﻤصﺎريف اإلدارية:
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻴﺎر:
يقﻴس اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺼﺎريﻒ اإلداريﺔ واإلﻫالك ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣقﺎرﻧﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﺎريﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ خالل ﻋﺎم.

وبتطبﻴقه على اﻟجﻤﻌﻴة:
ﻣؤشﺮات األداء اﻟﻤﺎﻟي :
اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺮابع :

نسبة اﻟﻤصﺎريف اإلدارية :
االهالك  +اﻟﻤصﺎريف اإلدارية

اﻟﻤﻌﺎدﻟة =

44,693,566.79
_____________

تقسﻴم
اجﻤﺎﻟي اﻟﻤصﺎريف (تشﻐﻴلﻴة و اسﺮية )

=
درجة اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤستحقة
اﻟتوصﻴة
اﻟقﺮار

308,197,266.07

%14.50
تحصل اﻟجﻤﻌﻴة على  10درجﺎت اذا كﺎنت نسبة اﻟﻤصﺎريف
اإلدارية اقل ﻣﻦ  %15خالل اﻟسنة اﻟﻤﺎﻟﻴة.

10

انخفﺎض نسبة اﻟﻤصﺎريف اإلدارية يدل علي فﺎعلﻴة اﻟجﻤﻌﻴة
اﻟجﻤﻌﻴة ﻣطﺎﻟبة بﺎﻟﻤحﺎفظة علي انخفﺎض نسبة اﻟﻤصﺎريف اإلدارية

نسبة رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣل:
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻴﺎر:
يقﻴــس اﻟﻤﻌﻴــﺎر ﻣــﺪي ﻗــﺪرة اﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ ﻣﺎﻟﻴــﺎ ﻟﻠﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻲ ﻣﺴــﺘﻮي االﺗﻔــﺎق ﻋﻠــﻲ اﻟﺒﺮاﻣــﺞ ﻣــﻦ صﺎﻓــﻲ
اﻷصــﻮل اﻟﻤﺘﻮﻓــﺮة دون اﻟﺤﺎﺟــﺔ ﻟﺪﻋــﻢ إضﺎﻓــﻲ.

درجة اﻟﻤﻌﻴﺎر:
•ﺗقﻴﻢ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر ﻧﺴﺒﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣل ﻣﻦ  10درﺟﺎت ﻛﻤﺎ يﻠﻲ:
•ﺗﺤﺼل اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻲ  10درﺟﺎت إذا ﻛﺎﻧت ﻧﺴﺒﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﻤﺎل أﻛﺒﺮ ﻣﻦ .1
•ﺗﺤﺼل اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻲ  7.5درﺟﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻧﺴﺒﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣل أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  0.5وأصﻐﺮ ﻣﻦ .1
•ﺗﺤﺼل اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻲ  5درﺟﺎت إذا ﻛﺎﻧت ﻧﺴﺒﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣل أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  0.25وأصﻐﺮ ﻣﻦ .0.5
•ﺗﺤﺼل اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻲ  2.5درﺟﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻧﺴﺒﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣل أﻛﺒﺮ ﻣﻦ صﻔﺮ وأصﻐﺮ ﻣﻦ .0.25
•ﺗﺤﺼل اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻲ صﻔﺮ درﺟﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻧﺴﺒﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣل ﻣﻦ صﻔﺮ.

نسبة رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣل:
وبتطبﻴقه على اﻟجﻤﻌﻴة:
ﻣؤشﺮات األداء اﻟﻤﺎﻟي :
اﻟﻤﻌﻴﺎر األول :
اﻟﻤﻌﺎدﻟة
نسبة رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣل

نسبة رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣل
(األصول اﻟحﺎﻟﻴة  -اﻟخصوم
اﻟحﺎﻟﻴة )
تقسﻴم

=

ﻣجﻤوع اﻟﻤصﺎريف

=

1.177593055

اﻟدرجة اﻟﻤستحقة
اﻟتوصﻴة
اﻟقﺮار

 10درجﺎت

362,930,960.00
_____________
308,197,266.07
اﻟجﻤﻌﻴة تحصل على  10درجﺎت اذا كﺎنت نسبة رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣل أكبﺮ
ﻣﻦ 1

ﻟدي اﻟجﻤﻌﻴة نسبة ﻣقبوﻟة ﻣﻦ ارتفﺎع رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣل
اﻟجﻤﻌﻴة ﻣهﻴأة ﻟالستداﻣة اﻟﻤﺎﻟﻴة  ,فﻌلﻴهﺎ ان تحﺎفظ علي هذه اﻟنسبة أو تزيدهﺎ
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الرقـم المـوحــد

42

التقرير السنوي 2018

92 000 11 33

