
التقرير السنوي
٢ ٠ ٢ ٠
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الدولة بحمد الله تقوم بواجبها من رعاية
اجتماعيــة فــي كل أنحــاء المملكــة، وتقوم 
برعايــة اليتيــم كذلــك ، ونحــن نــرى والحمــد 
اللــه األعمــال الخيريــة والجمعيــات الخيريــة 
التــي ترعاهــا الدولــة ، ويرعاهــا المجتمــع 
بصفــة عامــة تــؤدي واجبهــا فــي كل يــوم 
وســاعة، وهذاوالحمد لله دليل على تراحم 

المجتمع وتعاونهم مع دولتهم.

خادم الحرمين الشريفين

سلمان بن عبدالعزيز
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ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الدفاع

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

ننظــر إلــى القطــاع غيــر الربحــي علــى أنــه 
التعليــم  مســيرة  دعــم  فــي  مهــم  قطــاع 
والثقافة والصحة والبحث، وســنعتمد عليه 

بشكل رئيسي.
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صاحب السمو الملكي األمير

معالي الدكتور

رئيس مجلس إدارة الجمعية

نائب رئيس اللجنة التنفيذية

فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم

أ. إبراهيم بن محمد بن سعيدان

د. بدر بن إبراهيم بن سعيدان

د. خالد بن سليمان الراجحي

أ. سليمان بن محمد القناص

أ. عبدالرحمن بن إبراهيم أبوحيمد

م. سعد بن إبراهيم المعجل

أ. عبدالعزيز  بن حمد الجميح د. عابد بن حمود البدر

د. فهد بن عبدالرحمن العبيكان

أ. فيصل بن مساعد السيف

أعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة الخامسة

صاحب السمو الملكي األمير

نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية
رئيس اللجنة التنفيذية

أحمد بن فهد بن سلمان
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يســر الجمعيــة الخيريــة لرعايــة األيتــام بمنطقــة الريــاض »إنســان« أن تطلعكم علــى تقريرها 
الســنوي لعــام 2020م، الــذي يســلط الضــوء على األنشــطة والبرامــج والمبــادرات والفعاليات 
التــي نفذتهــا اإلدارة العامــة بالجمعيــة وفروعهــا البالــغ عددهــا  20 فرعــا بمدينــة الريــاض 

ومحافظاتها، والتي استفاد منها ) ٤0٫000 ( يتيما ويتيمة وأرملة.

كمــا يوضــح التقريــر النتائــج اإليجابيــة التــي حققتهــا الجمعيــة مــن خــالل ارتفــاع نســبة رضــا 
المستفيدين ، والمتبرعين مقارنة بالعام الذي قبله، مع األخذ باالعتبار تداعيات جائحة كورونا 

التي استمرت قرابة ٧ أشهر.

 كمــا يســتعرض التقريــر أيضــا أبــرز الشــراكات التــي نفذتهــا الجمعيــة وســاهمت فــي خدمــة 
مستفيديها. إضافة إلى  تفصيل للقوائم المالية التي توضح مصروفات وإيرادات واستثمارات 
الجمعيــة للعــام المالــي 2020م ، المعــدة مــن المراجع الخارجي، والتي شــهدت نمــوا مقارنة 
بالعام 20١٩م. وكذلك الموازنة التقديرية لعام 202١م. وما كان لهذه الجهود أن تتحقق لوال 

فضل الله ثم بدعمكم وعطائكم لهذه الجمعية التي تهتم بفئة غالية من أبناء مجتمعنا.

ســائلين المولــى عــز وجــل أن يجزيكــم خير الجزاء، كما نســأله ســبحانه وتعالــى أن يبارك في 
الجهود المبذولة  ويجعلها خالصة لوجهه الكريم.

وتقبلوا أطيب التحية والتقدير ،،،

إدارة الجمعية
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رؤية الجمعية:

رسالة الجمعية:

أهداف الجمعية:

الريادة في تمكين المستفيد بمهنية عالية عبر منظومة مستدامة.

• غرس مبادئ الدين الحنيف لدى اليتيم.
• توفير الرعاية المادية والمعنوية.

• تقديم المساعدات في مواجهة المشكالت التي تعترض اليتيم.

قيم الجمعية:

 التميز
والجودة

 النزاهة
والشفافية

 كرامة
المستفيد

الوالء

 العمل
الجماعي

العدالة

جمعية أهلية تعنى بأيتام منطقة الرياض وأمهاتهم لتمكينهم من حياة 
كريمة ببرامج نوعية وجودة عالية وأسلوب متميز تكسبها ثقة المجتمع.
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سياسة الجودة ومعالجة شكاوى العمالء

تقديم أفضل الخدمات ألصحاب 
المصلحة من خالل اإلجراءات الفعالة 

وتحقيق متطلباتهم، وتجاوز 
توقعاتهم والعمل على رضاهم. 

العمل وفق قيم سامية 
تحفظ كرامة المستفيدين 
وتراعي مشاعرهم أثناء 

تقديم الخدمات لهم.

2
الريادة والتميز في تقديم 

خدمات ذات جودة عالية 
عبر منظومة مستدامة 

وشراكات استراتيجية.

3

االمتثال لجميع القوانين واللوائح 
والسياسات ذات الصلة في المملكة 

العربية السعودية التي تحقق 
الشفافية والنزاهة.

6
تحديد أهداف للجودة قابلة 
للقياس ومتابعة تنفيذها 

من خالل توفير الموارد 
الألزمة وتحديد المسؤوليات 
والصالحيات داخل الجمعية.

5
إنشاء وتطبيق وصيانة 
نظام إدارة الجودة بناًء 

على متطلبات المواصفة 
 ISO 9001:2015 / العالمية
ISO 10002:2018 وتحسين 
فعالية نظام إدارة الجودة 
وتقييم الفرص للتحسين 

المستمر. 

4

تأهيل وتطوير العاملين المستمر 
لزيادة اإلنتاجية وتحسين األداء 

من خالل توفير بيئة عمل محفزة 
وإبداعية والعمل بروح الفريق 

الواحد لتعزيز والء العاملين.

7
تشجيع العمالء على 

التواصل مع الجمعية، 
واالهتمام بمعالجة 

الشكاوى، بما يضمن تحقيق 
العدالة لجميع العمالء.
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وتلتزم الجمعية بالرد ومعالجة الشكوى خالل ثالثة أيام عمل.

قنوات تقديم الشكاوى والرد على االستفسارات واستقبال المقترحات:

١

ensanorg٠١١٤٩٦٦٦٦٦٠٥٠٣٨٥٠٢٤٤info@ensan.org.sa
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الحوكمة
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اجتماعات اللجنة التنفيذية لعام 2020م

عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها التاسع عن ُبعد برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز 
السويلم نائب رئيس اللجنة التنفيذية.

فرع الجمعية بشمال الرياضالمكان

تكليف شركة الثروة العقارية بإعداد دراسة عن عقارات الجمعية وسبل تطويرها.• 

الموافقــة علــى تقديــم هديــة لخــادم الحرميــن الشــريفين ) مركــز الملــك ســلمان • 
 على تأسيس الجمعية على يده حفظه الله.

ً
الحضاري (  بمناسبة مرور 20 عاما

اعتماد تقرير الحسابات الختامية والقوائم المالية لعام 2019.• 

اعتماد دليل الصالحيات اإلدارية والمالية والعمل به اعتبارا من 1 يوليو 2020 ونشره • 
في الموقع اإللكتروني للجمعية ليتسنى للجمعيات الخيرية االستفادة منه.

اعتماد الئحة خدمات المستفيدين بعد تحديثها.• 

أهــم
التوصيات

الثالثاءاليوم

02 ذو القعدة ١٤٤١هـ الموافق 2٣ يونيو 2020مالتاريخ
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سياسة الحوكمة

١

سياسة االحتفاظ بالوثائق:

حفظ دائم للوثائق الرسمية والرئيسيةـ لمدة ال تقل عن 5 سنوات للوثائق.• 
االحتفاظ بنسخة إلكترونية لكل ملف في مكان آمن.• 

سياسة إتالف الوثائق:

مدىر الشؤون المالية هو المسؤول عن سياسة إتالف الوثائق، وإصدار مذكرة االتالف.• 
تشكيل لجنة للتخلص من الوثائق بطريقة آمنة، وغير مضرة بالبيئة.• 
إعداد محضر رسمي ويتم االحتفاظ به في األرشيف.• 

سياسة اإلبالغ عن المخالفات وحماية مقدمي البالغات:

وتشــمل )المخالفــات - الضمانــات - إجــراء اإلبالغ عن المخالفــة - معالجة البالغ - ملحق نموذج 
اإلبالغ عن المخالفة(.

سياسة تعارض المصالح:

تأتي هذه السياسة استكماال لما جاء  في التشريعات والقوانين المعمول بها في المملكة 
التــي تحكــم تعــارض المصالــح، ونظــام الجمعيات والمؤسســات األهليــة والئحتــه التنفيذية، 
ن تحــل محلهــا. تطبق هذه السياســة على كل شــخص 

ً
والالئحــة األساســية للجمعيــة ، دون ا

يعمل لصالح الجمعية.

سياسة خصوصية البيانات للمواقع اإللكترونية:

تلتــزم الجمعيــة بالمحافظــة علــى خصوصيــة بيانــات الزائــر، وتوضيــح سياســتها  المتعلقــة 
بخصوصيــة بياناتــه التــي  تشــكل للجمعيــة  أولويــة كبــرى،  ولــن نســتخدم تلــك البيانــات إال 

بالطريقة المالئمة للحفاظ على خصوصية الزائر و بشكل آمن.

2

3

4

5

سياسات الحوكمة المعتمدة في جمعية إنسان:



١4

خدمات المستفيدين
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خدمات المستفيدين

عدد األخصائيين واألخصائيات بالجمعية 

١08

النطاق الجغرافي لعمل فرق البحث

20
 في محافظات الرياض

ً
فرعا

إجمالي عدد األسر المستفيدة

١0,509
أسرة

إجمالي عدد األفراد 

39,92١
مستفيد

عدد الزيارات الميدانية:

20١92020مسمى الزيارة

987956األولية

9,793١0,١١4 التتبعية

3١8١04االرشادية

تعــد  خدمــة المســتفيدين  أول خطــوات العمــل المقدم ألســر )إنســان( حيث يتولــى فريق بحثي 
زيــارة لمقــر ســكن األســرة وتلبيــة احتياجاتهــم، والوقــوف علــى وضعهــم المــادي، وكذلــك رفع 
التوصيات عن األســر المســتجدة  ومدى اســتحقاقها لالســتفادة من خدمات الجمعية، وذلك بعد 

استيفاء الشروط المطلوبة. 
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أعداد المستفيدين:

20١92020 فئة األسرة

أ
3,013 أسرة1,399 أسرة

10,863 فرد4,534 فرد 

20١92020 فئة األسرة

ب
2,196 أسرة1,566 أسرة

8,073 فرد6,249 فرد 

20١92020 فئة األسرة

ج
2,898 أسرة2,55١ أسرة

١١,359 فرد9,898 فرد 

20١92020 فئة األسرة

د
2,394 أسرة4,046 أسرة

9,578 فرد١6,099 فرد 

20١92020 فئة األسرة

هـ
2,03١ أسرة2,536 أسرة

8,694 فرد8,046 فرد 

«فئة« هـ*
وهي األســر التي يكون صافي دخل الفرد الشــهر 
مــن )85١ ــــ 2500( ِريــال وإذا تجــاوز دخل الفــرد أكثر 
مــن )250١( ِريــال فيلــزم اســتثناؤه مــن مديــر عــام 

الجمعية.

«فئة« ج*
الفــرد  دخــل  صافــي  يكــون  التــي  األســر  وهــي 

الشهري من )٤5١ ــ 650( ِريال.

«فئة« د*
الفــرد  دخــل  صافــي  يكــون  التــي  األســر  وهــي 

الشهري من )65١ ــ 850( ِريال.

«فئة« أ*
وهــي األســر األشــد حاجــة والتــي يكــون صافــي 

الدخل الشهري للفرد ال يزيد عن )250( ِريال.

«فئة« ب*
الفــرد  دخــل  صافــي  يكــون  التــي  األســر  وهــي 

الشهري من )25١ ــ ٤50( ِريال.
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خدمات المستفيدين

بوابة إنسان اإللكترونية 2020م:

عدد األسر الممكنةعدد األسر الكليالفرعم

١,240١,240شرق الرياض١

١,١45933شمال الرياض2

2,095933غرب الرياض3

2,7١5١,475االلكتروني4

73١688الخرج5

35١603المجمعة6

١١8١١4الزلفي7

450447الدوادمي8

238238األفالج9

295١90وادي الدوأسر١0

435400القويعية١١

١56١3١حوطة بني تميم١2

١43١١١شقراء١3

١9١١84السليل١4

206١84عفيف١5

١0,5097,87١المجموع

بيان بعدد أسر الفروع، واألسر الممكنة من تقديم طلباتها عبر البوابة اإللكتروني خالل عام 2020م.
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خدمات المستفيدين

الخدمات الموسمية:

20١92020الخدمة

١8,669 فرد١8,669 فرد زكاة الفطر

24,584 طالب وطالبة2١,589 طالب وطالبةالحقيبة المدرسية

39,75١ فرد36,794 فردكسوة الشتاء

 تم إيقاف الحج بسبب جائحة كورونا١26 أسرةالحج

3,954 أسرة2,589 أسرةاألضاحي

9,825 أسرة5,644 أسرةالسلة الرمضانية

9,664 أسرة5,7١7 أسرةهدية العيد
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خدمات المستفيدين

الخدمات المقدمة ألسر الجمعية:

20١92020 الخدمةم

5,١235,603  إيجار منازل ١

6,6096,874أجهزة كهربائية2

853444مواصالت3

١,688١,2١5أثاث4

١3680شراء سيارة5

388١,325سداد فواتير الكهرباء6

53صيانة األجهزة الكهربائية7

35١صيانة السيارات8

١8982إعانات الزواج9

478١3الرعاية الصحية١0

87أدوية وأجهزة طبية١١

١852سداد فواتير المياه١2

١80تسديد إيجار سكن مؤقت١3

١685توفير أجهزة الحاسب اآللي١4

98استقدام خادمة١5

3١١0مواد السباكة والكهرباء١6

2١2تسديد الديون١7

١00مرافعات قانونية١8

2080دروس تقوية١9

05رسوم اختبار قياس20

إجمالي عدد الخدمات المقدمة
ألسر الجمعية

20١9

١5,238 

2020

١4,2١6
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خدمات المستفيدين

خدمات اإلسكان:

المبلغعدد األسر 2020 المبلغعدد األسر 20١9مسمى الخدمة

5,60335,878,33١ 5,١2330,506,598,00إيجارات

303,860,359445,١58,2١2,34شراء

592,925,907,0089١,963,446ترميم

4١١,043,580  3١١,986,572إكمال بناء

0025١,085,5١0هدم وإعادة بناء 

حرصــت الجمعيــة على توفير الســكن المالئم للمســتفيدين، وذلك لما يمثله من اســتقرار لأليتام 
وأســرهم وتوفير الحياة الكريمة لهم، حيث ترصد الجمعية ميزانية ســنوية لإلسكان، إضافة إلى 
إبــرام مجموعــة مــن االتفاقيــات مــع عــدد من الجهــات ذات الصلــة، وأثمــرت هــذه االتفاقيات عن 

تقديم المزيد من الدعم لمشاريع اإلسكان في الجمعية. 

اإلسكان في إنسان:

شراء منازل ترميم منازل إكمال بناء منازل
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خدمات المستفيدين

ممارسات متميزة:

اتفاقية: التملك الميسر

الشريك

مؤسسة اإلسكان التنموي األهلية 
 بمنصة جود اإلسكان التابعة 

ً
ممثلة

لوزارة اإلسكان

الهدف

ير ١٠٠ وحدة سكنية ألسر األيتام 
ّ

توف
األشد حاجة من مستفيدي جمعية 

إنسان في محافظة المجمعة 

مدة المشروع

24ً
شهرا
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خدمات المستفيدين

برامج متنوعة:

20١92020البرنامج

١3١ركن تعريفي

84األيام العالمية

54برامج الصيف والحفالت

4043دورات متنوعة 

93ثقافي وتوعي وصحي

١2١١اتفاقيات ومبادرات

46ملتقيات

5-مسابقات

-١رحله سياحية

-4حفالت المعايدة

42تواصل خارجي وتبادل خبرات

-3معارض

-5حفالت

المستهدفات المالية:

20١92020

١5,١22,924١5,033,378
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عدد الدورات:

62

برنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء إنسان

يعــد برنامــج الملــك ســلمان لتأهيــل أبنــاء إنســان أحــد البرامــج الرئيســية بالجمعية ، حيث تســعى 
)إنسان(  إلى توظيف وتدريب وتأهيل األبناء، وترسيخ أهمية العمل في نفوسهم  ومساعدتهم 
فــي الحصــول علــى فرص وظيفية بمختلف المجــاالت. واالنتقال بالمســتفيدين  من الرعوية إلى 
التنمويــة ، وتحقيــق االكتفــاء الذاتي لهم، وتمكينهم من اإلنتاج، وإطالق مبادرات بناءة تســاعد 

األبناء في مسيرتهم المستقبلية. 

الدورات:

20١92020

236١,357

عدد المستفيدين من الدورات:

التوظيف

عدد جهات التدريب:

8

الدبلومات والتدريب المنتهي بالتوظيف:

20١92020

262324

عدد المستفيدين من التدريب:

عدد جهات التوظيف:

56

التوظيف:

20١92020

373249

عدد المستفيدين من التوظيف:

نماذج  إبداعية لتوظيف المستفيدين:

20١92020

نموذج طلب الكوادر البشريةنموذج ذكاء األعمال
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عدد الدورات:

39

الدورات:

20١92020

6١6١,688

عدد المستفيدين من الدورات:

المبادرات

عدد جهات التعليم:

١0

التعليم األهلي:

20١92020

395298

عدد المستفيدين من التعليم األهلي:

عدد الدورات:

30

الدورات:

20١92020

78١6١5

عدد المستفيدين من الدورات:

التمكين

أنواع المشاريع:

١١

المشاريع:

20١92020

48١١3

عدد المستفيدين من المشاريع:

برنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء إنسان
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نادي إنسان االجتماعي

يعد نادي إنســان االجتماعي حاضنة تعليمية وتربوية ألبناء )إنســان(،  حيث تســعى الجمعية من 
خاللــه إلــى اكتشــاف مواهب وقدرات األبناء ، وإيجاد مكان مناســب وآمن لقضــاء أوقات فراغهم 

وتدعيم قدراتهم المهارية والتعليمية. 

عدد البرامج:

١,١4١20١92020

30,3747,247

عدد المستفيدين من البرامج:
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برامج فروع الجمعية

حرصــت الجمعيــة علــى إشــراك المســتفيدين بكافــة فروعهــا فــي المناســبات الوطنيــة واأليــام 
العالميــة والمهرجانــات،  وتنظيم الملتقيات األســرية ، إضافة إلى الرحالت  الســياحية المتنوعة ، 
للتعرف على ما تزخر به المملكة من آثار تاريخية  ومعالم حضارية، وتنظيم األنشطة والفعاليات 
المختلفــة، وذلــك  بهــدف دمــج األبنــاء فــي المجتمــع ورســم االبتســامة علــى محياهــم ، وإثــراء 
الثقافة العامة لديهم ، إضافة إلى الزيارات المختلفة التي تنظمها فروع إنسان لمختلف الجهات 

والشخصيات ووجهاء المجتمع.

الفرع
عدد المشاركينعدد البرامج المنفذة

المجموعنساءرجالالمجموعنساءرجال

4035757248011,525شرق الرياض

3758955621,1651,727شمال الرياض

30737712224936غرب الرياض

3014449904391,473الروضة

1665822423840278جنوب الرياض

603494125166291الخرج

281442176212388الدوادمي

13112482169251الزلفي

15223722104124القويعية

16132974401475المجمعة

323769186208394حوطة بني تميم

810185468122عفيف

5466036851419شقراء

344882102860962وادي الدوأسر

212849241528769األفالج

3629655952111السليل

620424١,0444,7١55,488١0,203المجموع

البرامج المنفذة خالل عام 2020م



27

الموارد البشرية
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الموارد البشرية

الدورات

١,606
دورة

المتدربين

350
موظف

الساعات التدريبية

6,4١8
ساعة

عدد المتدربين:

20١92020

2١4350

 مــن الجمعيــة على التطوير اإلداري، ورفع كفاءة الموظفين، واســتثمار طاقاتهم لتقديم 
ً
حرصــا

خدمــات متميــزة ألســر الجمعيــة ، وفــق أســاليب مهنيــة عصريــة. واالرتقــاء بالخدمــات المقدمــة 
للمســتفيدين، فقــد أقامــت الجمعيــة العديــد مــن الــدورات التدريبيــة والتطويريــة للموظفيــن 

والموظفات. 

الدورات:

عدد موظفي وموظفات الجمعية:

20١92020

396367
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التطوع

حرصــت الجمعيــة على إشــراك أفراد المجتمع والموظفين، لإلســهام في تحقيــق رؤية المملكة 
، حيــث دشــنت الجمعيــة منصــة التطوع 

ً
20٣0، والتــي دعــت للوصــول إلــى مليــون متطــوع ســنويا

للمســاهمة في نشــر ثقافــة التطوع ، وغرس العمل الخيري في نفــوس أفراد المجتمع، وتعزيز 
اللحمة االجتماعية بين أفراده. 

إنجازات الموارد البشرية:

عدد المتطوعين:

20١92020

١,06074١

اعتماد دليل الشكاوى والتظلمات وفق متطلبات نظام االيزو

تكوين اللجنة العمالية بالجمعية والتي تشرف عليها
وزارة الموارد البشرية والتنمية  االجتماعية

إعداد خطة بديلة بسبب جائحة كورونا واعتماد العمل )عن ُبعد( للموظفين
وتفعيل التدريب مع المنصات التدريبية

تم تفعيل المنصة الوطنية للعمل التطوعي واستقبال عدد 7٤١ متطوع

انطالق برنامج القائد المتكامل لتأهيل قيادات الصف الثاني

تفعيل نظام الحضور الذكي عبر تطبيقات الجوال

عمل أدلة ) التعاقب الوظيفي، دليل الموظف، دليل التطوع،دليل قياس أثر التدريب،
الدوران الوظيفي(
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المشاريع والصيانة

يعمــل قســم المشــاريع والصيانــة علــى اإلشــراف ومتابعــة مشــروع اإلســكان بالجمعيــة بكافــة 
مجاالتــه، وذلــك لتوفيــر الســكن المالئم ألســر الجمعية ، ومن أبرز مهام القســم اإلشــراف على 
التصاميــم وتنفيــذ وتشــييد المبانــي. وعلى إكمال بنــاء  وترميم منازل األســر. إضافة إلى أعمال 

الصيانة وترميم المباني ألوقاف الجمعية وفروعها.

إنشاء وتأهيل الفروع:

5 فروع

مشاريع عقود األوقاف:

7 عقود

التصاميم ودراسة الجدوى:

7 مشاريع 

أوقاف تحت اإلنشاء:

6 أوقاف 

ترميم:

23 منزل

إعادة بناء:

١4منزل

هدم وإعادة بناء:

7 منازل

شراء منازل:

32 منزل
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الخدمات اإلدارية

اإلنجاز:

المركبات
)فحص - تأمين - تجديد - مخالفات(

GPS متابعة حركة السيارات بتقنية

 توحيد جميع أرقام الجواالت حسب 
الوظيفة

 حفظ الصكوك في صندوق األمانات 
البنكية

 توحيد أصناف المشترياتعقود وإيجارات

التعاقد مع شركة نقل ألبناء الجمعيةسداد جميع الخدمات

عقود العمالة
تنظيم مواعيد ١٩٩ اجتماع في قاعة 
االجتماعات الرئيسية باإلدارة العامة

الصيانةتأمين جميع المشتريات وتوحيد أصنافها

التعاقد مع شركات البريدالعالمات التجارية

تأسيس وتركيب خطوط الهاتف الثابت و 
االنترنت لجميع الفروع
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االستدامة

تقنية المعلومات

اإلنجاز:

تقديم الدعم الفني عن بعد وحضوري 
في خالل أزمة كورونا

تحسين خدمة االنترنت في بعض الفروع

تحديث نظام الكاميرات
في اإلدارة والفروع

تأسيس بنية تحتية للشبكة
لبعض الفروع

تمكين %60 من األسر خالل جائحة كورونا
تطوير البوابة اإللكترونية واطالق فرع 

اإللكتروني لدعم األسر وتيسير االعمال 
خالل أزمة كورونا

العمل على نظام الحضور الذكي عن 
طريق الهاتف  بديل عن البصمة اليدوية

متابعة وتحديث تراخيص البنية التحتية 
للجمعية

16.نشر دورات تعليمية عن برامج االوفيس 
“مبادرة أوفيس 365

تجهيز البنية التحتية للفرع االلكتروني عن 
بعد

اطالق و تقديم الدعم التقنية للمتجر خالل 
نشر نصائح تقنية في األمن السيبرانيأزمة كورونا

اطالق مشروع األضاحي بشكل االلكتروني تدريب طالب كلية التقنية
خالل جائحة كورونا
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االستدامة
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التسويق والشراكات

 منها لإلســهام في تحقيق االســتدامة المالية من 
ً
حرصت )إنســان( على تنمية الشــراكات ســعيا

خــالل التكامــل بيــن القطــاع الخــاص والقطــاع غير الربحــي، وفي هذا اإلطــار فقد قامــت الجمعية 
بالعديد من الشراكات التي تعود بالفائدة على المستفيدين.

الكفاالت:

68١

١80

2,499

١,7١7

١9,32227,١58

عدد كفالء 
مشروع الكفالة الدائمة

عدد كبار الكافلين 

عدد كفالء
مشروع الكفالة الخاصة 

عدد األرامل المكفوالت

عدد كفالء األرامل

عدد المكفولين

الشراكات:

20١92020

6669
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التسويق والشراكات

شراكات الجمعية خالل عام 2020م
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دشــنت إنســان متجرها االلكتروني، والذي يتيح التبرع بكل يســر وســهولة من خالل وسائل الدفع 
»مــدى و البطاقــات اإلئتمانيــة  ) فيــزا وماســتر كارد (  و Apple pay« حيــث يعــرض المتجــر جميــع 
المشاريع  التي تقدمها الجمعية ) الموسمية والدائمة واألوقاف والكفاالت ( إضافة إلى قسم 

ن المتبرع من إهداء التبرع آلي شخص آخر.
ّ
خاص لإلهداءات والذي ُيمك

متجر إنسان االلكتروني:

معدل الزائرينعدد الزائرينأكثر المدن تواجد

60%172,293 منطقة الرياض

27%78,136 منطقة مكة المكرمة

١0%22408 المنطقة الشرقة

3%7,162 منطقة المدينة المنورة

١,5%2897 منطقة عسير

١%1,834 منطقة القصيم

0,5%590 منطقة حائل

0,3%530منطقة تبوك

0,2%156منطقة جازان

0,١0%141منطقة نجران

0,08%84منطقة الحدود الشمالية

0,05%63منطقة الجوف

0,03%42 منطقة الباحة

3%4,083أخرى

290,4١9المجموع

التسويق والشراكات

عدد الزائرين
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التسويق والشراكات

انثىذكر

%56%44

تصنيف الزائرين

النسبةالعمر

25-34%49

18-24%24

35-44%١9,5

45-54%4,5

55-64%2

65+%١

معدل أعمار الزائرين
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العضوية:

20١92020

222 عضو452 عضو

التسويق والشراكات

عضو فعال

١39

عضو منتسب

78

عضوية طالب

5

إجمالي عدد األعضاء

222

تصنيفات العضوية

ذكور

١03

إناث

١١9

تصنيفات العضوية حسب الجنس
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االستثمار واألوقاف

تعمل الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمنطقة الرياض »إنسان« على تحقيق االستدامة المالية 
بتنفيذ استراتيجية تسهم في زيادة إيرادات الجمعية، من خالل تشييد األوقاف لتغطية 50% من 
 منها إلى تحقيق االكتفاء الذاتي في المستقبل.

ً
مصاريف الجمعية خالل السنوات القادمة سعيا

وتســعى الجمعيــة إلــى العمل على إنشــاء األوقــاف الخيرية في كل محافظــات منطقة الرياض 
 لمصاريف ونفقات الفــرع التي تصرف 

ً
 ماليــا

ً
 وموردا

ً
التــي يوجــد بهــا فروع للجمعية ليكــون رافدا

على المستفيدين. 

أصول الجمعية:

١25أصل

إيرادات أصول الجمعية:

ً
27 مليون ريال سنويا

عدد األوقاف ذات الريع:

أوقاف57 وقف

هبات

أمالك

منح

تبرعات

أنواع أصول الجمعية:

األوقاف ذات الريع:

2020البيان

458,552,334إجمالي قيمة األصول الثابتة 

314,262,810أصول عقارية ذات ريع 

21,741,350إيرادات األصول العقارية ذات ريع 

6,92%نسبة الريع من األصول ذات الريع 

408,107,606إجمالي إيرادات الجمعية 

5,33%نسبة ريع العقارات من إيرادات الجمعية 
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اإلدارة المالية

نظــم الالئحــة المالية للجمعية النشــاط المالــي بكافة جوانبه. وتقوم بإعــداد ميزانيات تقديرية 
ُ
ت

للنشــاط المالي للســنة المالية المقبلة خالل الشــهر الحادي عشر من كل سنة مالية، توضح فيه 
تقديرات اإليرادات والمصروفات. ُوتوقع الميزانيات التقديرية.

 المواد الغذائية  النفقات األسرية

 نفقات نقديةالكسوة

١54,933,9١6 إجمالي ما تم إنفاقه

التقرير المالي

 النفقات األسرية المساندة

64,29١,445 إجمالي ما تم إنفاقه

 تعليمتأهيل والتدريب

١0,844,308 إجمالي ما تم إنفاقه

األضاحيكسوة الشتاء  

السلة الغذائيةالعمرة

الحقيبة المدرسيةالبرامج التربوية )القرآن والسنة النبوية(

هدية العيددعم أسر محتاجة

برامج تطوير الذاتالبرامج الترفيهية والرياضية

الملتقيات األسريةبرامج الزيارات

22,049,802 إجمالي ما تم إنفاقه
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اإلدارة المالية

مشروع وقف االفالجمشروع وقف الزلفي

مشروع وقف القويعيةمشروع وقف رماح

 مشروع وقف حوطة بني تميممشروع وقف الحريق

مشروع وقف الدوادميمشروع وقف وادي الدوأسر

مشروع وقف السليل

١54,933,9١6 إجمالي ما تم إنفاقه

مشاريع تحت التنفيذ

مصروفات التشغيلالرواتب والبدالت

مصروفات األوقافمصروفات تنمية الموارد

37,722,967 إجمالي ما تم إنفاقه

المصروفات 

كفالة اليتيم الزكاة

صدقة جاريةتبرعات عامة

ريع األوقاف واالستثمارتبرعات مشروطة

أخرى

392,753,56١إجمالي اإليرادات

إيرادات الجمعية 
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التطوير والجودة

تســعى الجمعيــة الخيرية لرعاية األيتام بمنطقة الرياض)إنســان( إلى تجويــد الخدمات المقدمة 
ألســر وأبنــاء إنســان، واالبتكار والتطويــر، والتميز في كافــة أعمالها وبرامجها، والمشــاركة في 
الجوائــز المحليــة واإلقليميــة والعربية، ومتابعة التطوير والتحســين في كافــة إدارات الجمعية. 
وقــد أســفر ذلــك التوجــه عن العديد من اإلنجــازات خالل العام الماضي ، ممــا انعكس على األداء 

العام للجمعية.

اإلنجاز:

التعاقد مع مستشار خارجي لتطوير نظام 
تقييم األداء الوظيفي

إطالق مشروع لتطوير الموارد البشرية 
يتضمن إعداد موسوعة الموارد البشرية 

بإنسان يشتمل على 62 دليل

مشروع تطوير تقييم األداء
الحصول على شهادة

»االيزو« ٩00١ و ١0002

الحصول على جائزة أفضل بيئة عمل الحصول على شهادة المنظمة الموثوقة

إعداد أول دراسة لقياس األثر
لعدد ١2 برنامج

إعداد أول تقرير استدامة في مجال
رعاية األيتام 

إطالق مبادرة ملتزمون 2020 لتنفيذ 70 
مشروع متنوعا مع مختلف اإلدارات الفنية 

باإلدارة العامة

إطالق مبادر بيئة إنسان
يتضمن ١٩ مشروعا

توقيع عقد لتأهيل الجمعية
للتميز األوروبي 

تكوين ١٩ فريق للتطوير والتميز 
المؤسسي

استحداث قسم خدمة العمالء
المشاركة في عدد 5 جوائز

للتميز المؤسسي
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التطوير والجودة

اإلنجاز:

تنظيم 2٣ حلقة نقاش
)حلقات نقاش إنسان ــ نقاش للتطوير(

إعداد بطاقة األداء التشغيلية 2020

تنظيم مبادرة بـ »تطوعك تسعد إنسان«
استحداث ١٤ جائزة ومسابقة ومشروعا 

لتطوير العاملين للتميز

تكوين فريق عمل لتطوير وسائل
جمع التبرعات بالجمعية 

تكوين فريق عمل لتطوير تقارير الكافلين

تنظيم ٣ اجتماعات قبة إنسان استحداث مشروع )إنسان بال ورق(

تكوين فريق للتميز المؤسسي
باإلدارة العامة

تكوين فريق للتميز المؤسسي بالفروع

تنظيم حفل القائد المتكاملعمل ٣0 استطالع رأي 

عمل 5  تقارير مرئية و ٩ تقارير مطبوعةاطالق مبادرة ملتزمون بالتميز 

تقييم األداء العام للمبادرات 2020
تقديم 80 فكرة تطويرية للجمعية، تم 

تنفيذ واعتماد ٩2% منها 

حصول موظفي اإلدارة على 8 شهادات  
ودبلومات في القيادة واالعالم،  والجودة 

وخدمة العمالء والتميز المؤسسي

توقيع عقد لتطبيق 8 مواصفات للجودة 
ومنها مواصفة االيزو الخاصة باستمرارية 

األعمال والمخاطر وأمن المعلومات
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تواصل وإعالم

التطوير والجودة

اإلنجاز:

إعداد مقياس التميز المؤسسيإعداد دليل تنوير

تنظيم 5 حمالت توعوية داخلية للعاملين 
المشاركة في تنظيم ١2 برنامج للتواصل 

الداخلي مع إدارة اإلعالم والتواصل

اعتماد إنشاء مركز إعالمي ومعامل 
لالبتكار ومعارض دائمة بالفروع

البدء في مشروع تطوير الهوية
اإلعالمية للجمعية 

إعداد برنامج »حكايا إنسان«  لزيارة كافة 
مناطق المملكة

إعداد ٩0 فرصة تحسين لكافة اإلدارات 
وإنجاز ما يزيد على 50% منها

خالل العام 2020

إعداد ما يزيد على 200 برنامج لكافة عمالء 
الجمعية بمناسبة مرور عشرين عاما على 
تأسيس الجمعية يتم تنفيذها بالعام 202١

المشاركة في إعداد موازنة الجمعية 202١ 
واإلشراف على إعداد موازنة 2020

اإلشراف على مشروع توحيد إجراءات 
التعامل مع كافة عمالء الجمعية 

عمل  ٤ مبادرات مع المجلس التنسيقي 
لرعاية االيتام منها )تحديد مفهوم 

التمكين بجمعيات األيتام - إطالق جائزة 
للتميز على مستوى جمعيات االيتام

إطالق مبادرة لتطوير إعالم إنسان يتضمن 
١7 مشروعا يغطي كافة مجاالت عمل 

اإلعالم واالتصال
تحديث الهيكل اإلداري للجمعية 
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تواصل وإعالم
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اإلعالم والتواصل

حرصــت إدارة اإلعــالم والتواصــل علــى تعزيز عالقة الجمعيــة بالمجتمع ، ومد جســور التعاون بين 
الجمعية والجهات ذات الصلة , وتنظيم الفعاليات والمهرجانات والحفالت , إضافة إلى نشر أخبار 
الجمعيــة في وســائل اإلعالم المختلفــة، وإصدار المطبوعات المتنوعة وإنتــاج األفالم ، وتنظيم 

الحمالت السنوية , وتفعيل حسابات الجمعية في مواقع التواصل االجتماعي.

عدد األخبار:

74

معدل مرات النشر:

320

أخبار البوابة:

74

الموجز الدوري:

4

مجلة إنسان:

2

تقارير:

١5

تحقيقات:

3

ملفات إصدار العشرينية:

34

النشر الصحفي:
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اإلعالم والتواصل

عائلتنا الكبيرة

 9
برامج

مسابقات متنوعة

6
مسابقات

برامج التواصل الداخلي:

نبينا الكريم عليه أفضل الصالة وأتم التسليم

لد يتيًما، وعاش يتيًما، ومع ذلك عّمت دعوته  وُ

ى﴾. آوَ
َ

يًما ف تِ
 يَ

َ
ك دْ جِ

مْ يَ
َ
ل
َ
العالم بأسره، قال تعالى ﴿أ

استضافة قنوات:

25

إذاعات:

4

إذاعة وتلفزيون:
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اإلعالم والتواصل

التواصل االجتماعي:

2020اإلحصائيات

178,789المتابعون

1,250التغريدات

21,638,000مرات الظهور

1,394,450زيارة الملف الشخصي

 9,378المتابعون الجدد

تويتر

2020اإلحصائيات

3,000المتابعون

١,500المنشورات

سناب شات

2020اإلحصائيات

25,000المتابعون

594المنشورات

576,450المشاهدات

إنستغرام
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مـــبــادرات الجمعية
خالل جائحة كورونا

خالل الفترة من
) ٩ مارس إلى ٣١ مايو ٢٠٢٠ (
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#مبادرات_إنسان

إحصائيات:

نتائج رضى العاملين عن 
الجمعية خالل الجائحة

71%

9,52%

19,48%����

�� �א� ����

���� ���

نتائج رضى المستفيدين عن 
الجمعية خالل الجائحة

63.15%

10.59%

25.9%����
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���� ��� 71%

9,52%
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�� �א� ����

���� ���

نتائج رضى الداعمين عن 
الجمعية خالل الجائحة

87%
19,48%
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 لصحة إنسان
ً
ل تعليمكمعا كمِّ

عطاء مستمرنحن معكم

مبادرات إنسان:



فريق إدارة األزمة:

شكلت الجمعية فريق عمل إلدارة أزمة جائحة كورونا 

#مبادرات_إنسان

مهام اللجان:

متابعة الوضع المالي للجمعية بتحقيق المستهدفات المالية للعام 2020.

متابعة التواصل التقني بين كافة العاملين طيلة فترات الدوام عن بعد.

وضع خطة تنفيذية  ومؤشرات أداء حتى نهاية فترة الحجر.

اقتراح وتنفيذ مبادرات إعالمية ومجتمعية وأسرية متميزة. 

تحديد كافة الفرص التي يمكن استغاللها لصالح الجمعية.

رفع تقارير يومية بالمخرجات والنتائج لكل لجنة ومبادرة.

ضمان استمرار خدمات المستفيدين  بأعلى المعايير.

الحفاظ على سالمة العاملين والمستفيدين.

تحديد كافة المخاطر والتحديات.

لجنة الموارد الماليةاللجنة الماليةلجنة الخدماتلجنة المستفيدين

رئيس اللجان



_لصحة_إنسان
ً
#معا

وصف المبادرة:

مســاندة جهــود وزارة الصحــة فــي توعيــة المســتفيدين مــن خدمــات الجمعيــة وتقديــم المســاعدات 

الصحيــة والوقائيــة لهم.

أهداف المبادرة:

رفع الوعي الــصـحي لـمــســتــفــيـــدي إنــســـان لــمــواجــهــــة 

                   فايروس كورونا، والوقاية من العدوى.

تـــــعـــــريـــــــف المستفيدين باالحترازات الوقائية، عبر قنوات

                    التواصل. 

تــــــوفــــــيـــــــر المستلزمات الوقائية للمستفيدين. 

تـــــقـــــديــــــم العون للحاالت التي قد تحتاج للمساعدة.

#مبادرات_إنسان



#مبادرات_إنسان

مشاريع المبادرة:

رســائـل تـوعـوية:  نــــــــشــــــــر رســــــــائـــــــل تــــــوعــــــويـــــــة عــــــبــــــر بـــــرامــــج الـــتـــــواصـــــــل 

                             االجــتـماعي المختلفة.

دورات تـثـقـيـفية:  تـــنـــظـــيـــم دورات وبـــرامـــج تــثــقــيـــفــــيـــة حــــــول أزمـــــة كـــورونــا  

                             لأليتام واألرامل عبر قنوات التواصل.

الـسـلـة الوقائـية:  تــوزيــع ســـالل وقائــيـة تحتوي على »قــــفــــازات، ومـعـقــمــات، 

                              وكمامات، وصابون لغسل اليدين«.

الدعم والمساندة:  تــوفــيــر خــط ســاخــن الســـتــقــبـــال اتصـــاالت األســــر الــــتــــي قــــد 

                              تـتـعــــرض لـحـاالت طـارئـة أو تـحـتــــاج للمساعدة. 



الوسائل المستخدمة في المبادرة:

نشرات توعوية وقائية. 	 

خط ساخن )جوال - واتس آب(.	 

دعم مالي وعيني.	 

دورات تدريبية.	 

#مبادرات_إنسان

نتائج المبادرة:

إرتفاع    الـــوعــــي  مــن خــالل نــشــر عــدد ) 50 ( مـحـتوى توعوي لمستفيدي إنـسـان. 

تـنـظـيـم  وتـــنــفــيـذ  عـــدد  ) 34 ( دورة تـــــثـــــقـــــيـــــــفـــــيـــــة اســــــتــــــفــــــاد مـــــنـــــهـــــــــا ) 531 (  

                              مستفيد خالل أزمة جائحة كورونا.

تـــوفـيــر   الـوسـائـل  الصـحـيــة الـضـروريـة لألســــــر عـــبـر تــوزيــع ) 9,737 (  ســلـة وقـائـيـــة 

                              بقيمة إجمالية ) 973,700 ( ريال.

دعــــــــم   الــجــــهـــــود  الصــحــيــة الـحـكـومـيـة مـن خـالل تقـديـم  العــون والمساندة لعدد

                              ) ٦,022 ( حالة. 



ل_تعليمك #كمِّ

وصف المبادرة:

التعليــم  مراحــل  جميــع  فــي  الجمعيــة  خدمــات  مــن  المســتفيدين  والطالبــات  الطــالب  مســاندة 

انقطــاع. دون  تعليمهــم  الســتمرار 

#مبادرات_إنسان

أهداف المبادرة:

تمكين األبناء من إكمال تعليمهم عــن طــريــق مـنـظـومـة 

                       التعليم عن بعد.

تـعـزيز قـدرات األيتام التعليمية وتطويــر مـهـاراتـهـم مــن 

                       خالل دورات تدريبية وتطويرية.



مشاريع المبادرة:

أجهزة تعليمية:  تــوفــيــر أجـهـــزة وشــــــرائـــــح بـــيـــانـــات )إنـتـرنـت( ومـــســـتـــلـــزمـــات 

                             تعليمية تمكن األيتام من مواصلة تعليمهم.

دورات تـدريـبـيــة:  تــســاهـم فــي تـعـزيــز قـــــدرات األيــتــــام وتــطــويــر مـهـاراتـهـم،  

                             عبـر حزمة من الدورات المتخصصة عن بعد.

#مبادرات_إنسان



نتائج المبادرة:

نـــجــــاح  اســــتمرار الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــعـــلــيـــمـــيـــة لــــعــــدد ) 2٨,234 ( مـــن األيــــتـــــــام 

             لتعليمهم عــن ُبعد في مختلف المراحل التعليمية، على النحـو التالي:

                	 إبــتــدائــي: ) 9,472 ( مستفيد.          	 متوسط: ) 5,٦01 ( مستفيد.

                	 ثـــــانــــــوي: ) 9,472 ( مستفيد.          	 دبــــلــوم: ) 1,05٨ ( مستفيد.

                	 جامــــعــي: ) 5,٦1٨ ( مستفيد.          	 دراسات عليا: ) 2٦ ( مستفيد.

تـوفـيـر  عـــــدد ) 9,75٦ ( جـــــهـــــاز مــــحــــمــــول )الب تــــــوب( وجـــــهـــــاز لـــــوحـــــي مــــع 

             شـرائـح بيانات )إنترنت( لكل أسرة بقيمة ) 10,3٨0,712 ( ريال.

تقديم  عـــدد ) 111 ( دورة، بــشــهــادات مـعـتـمــدة استفاد منها ) 2,404 ( مـتـدرب.

الوسائل المستخدمة في المبادرة:

رسائل تعريفية. 	 

شراكات مجتمعية. 	 

دورات تدريبية.	 

الخدمات البريدية.	 

#مبادرات_إنسان



#نحن_معكم

وصف المبادرة:

طمأنة أسر الجمعية باستمرار تقديم الخدمات لهم والتواصل الفعال معهم.

#مبادرات_إنسان

أهداف المبادرة:

استمرار تــــقــــديــــم الـــخـــدمـــات األسـاسـيـــة والـمــســانـــــدة 

              )التنمويـة والموسمـيـة(  لألســـر الـــمــســتــفــيــــدة 

              من الجمعية.

تـمـكـيـن أسر الـجــمــعــيــة مــن اســتــخــدام بــوابــة »إنسان« 

              اإللكترونية لخدمتهم عن ُبعد ورفع احتياجاتهم 

.
ً
              ذاتيا

تـقـديم الدعم المادي والمعــنــوي ألصــــحـــاب المشــاريــع 

             من األسر المنـتــجــة ممن حــصــل لــهــم ضــرر خــالل 

             جائحة كورونا.



مشاريع المبادرة:

نـــــــفــــــــقــــــــات:  االنــتــظــام فـــــي تــــقــــديــــم صــــرف الــخــدمــــات األساسيـة الدوريـة 

                        لألســــر، وتـقـــديـــم الـعـديــد مـــن الـــخـــدمــــات المســانـدة التنمويـة 

                        والموسميـة دون انقطاع خالل فترة الجائحة. 

تـــــــــــــواصــــــــــل:  تلبية احتياجـات المستفيدين على مـدار الساعة وتفريغ الباحثين 

                        والــباحثــات االجتماعيين، وتفعيــل خطــوط اتصال وبرامج التواصل 

                        االجتمــاعــي تـعــمــل عـلــى مــدار الساعــة الســتــقــبــال طلــبــاتــهــم 

                        واحــتــيــاجــاتهم وتنفيــذهــا، وتسهيــل إجــراءات الـتـسـجـيـل لألســر 

                        الجديدة لالستفادة من خدمات الجمعية في ظل الجائحة. 

تــــــيــــــســـــــيـــــر:  تـمـكـيـن األسر مــن رفــع احــتــيـــاجـاتـها ذاتـيـا، عـبـر بــوابـة »إنـسـان« 

                        اإللــكترونــيــة، دون الــحــاجــة لــمــراجــعـة الجمعية، وتقديم الدعــم 

                        الفني لهم، حيث تحتوي البوابــة عــلــى ) 45 ( خــدمــة تــقــدمــهــا 

                        الجمعية للمستفيدين.

وقفة إنسان:  لــدعــم الــمــشــاريــع واألسـر المنتجة واستمرار انتاجيتهم.

#مبادرات_إنسان



#مبادرات_إنسان

المبلغاألسر المستفيدةمسمى الخدمةنوع الخدمة

34,781,300 9,756مصاريف دوريةالخدمات األساسية

الخدمات المساندة 
)التنموية(

1,1127,190,627إيجار المنازل

187198,518سداد فواتير الكهرباء والماء

10225,123ترميم المنازل

7252,480هدم وإعادة بناء المنازل

81,143,000شراء المنازل

10177,775إكمال بناء المنازل

131408,710المساهمة في تأثيث المنازل

454865,583أجهزة كهربائية

330,000شراء سيارة

612,341رعاية صحية

الخدمات المساندة 
)الموسمية(

9,8172,959,865السلة الرمضانية

8,0892,569,200زكاة الفطر

4,8061,955,190هدية العيد

52,769,839 االجمالي

نتائج المبادرة:

استمرار  تقديم الخدمات حيث بلغ إجمالي ما أنفقته الجمعية ) 52.7٦9.٨39 ( ريال.



نتائج المبادرة:

تـــعــزيــز  ثــقــة المسـتفيــديــن بالجمعيـة مــن خـــالل التواصل اإليجابي معهم عبر 

              تفريغ ) 104 ( بــاحــث وبــاحـــثــة، بـواقـع ) 50 ( ألف ساعة عمل عن ُبعد.

خــدمـــة  األســــر عـــن ُبـعـد مـــن خـــالل تـــمـــكـــيـــن ) ٦,000 ( أســرة لـرفـــع خــدمـــاتـهـا 

( عبر بوابة »إنسان« اإللكترونية.
ً
              )ذاتيا

دعـــــــــم  عدد ) 153 ( أسرة مــن  األسـر المنـتـجـة المستفيدة من خدمات الجمعيـة 

              والتي تضررت مشاريعهــا خـــالل فــتــرة الـجـائـحةـ حــيــث بـــلـــغ ما قــدمــتــه 

              الـجـمـعية لـهــم ) 210.000 ( ريال.

تخفيف  إجراءات التسجيل، حيث تم تسجيل ) 144 ( أسرة جديدة، وعدم إستبعـاد 

 لظروف األسر خالل الجائحة.
ً
              أي أسرة وذلك تقديرا

رفــــــــــــع  نسبة رضى الـمـسـتـفـيـديــن عن الجمعية.

#مبادرات_إنسان

إجمالي
1,778عدد المشاركين

تعكس هذه النتائج إرتفاع نسبة رضى المستفيدين تجاه
الجمعية بالرغم من الظروف الصعبة خالل أزمة كورونا

وفترة الحظر.
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#مبادرات_إنسان

الوسائل المستخدمة في المبادرة:

بوابة إنسان االلكترونية.	 

نشرات توعوية 	 

أفالم إرشادية وبوسترات توجيهيه لتمكين األسر على البوابة. 	 

منصات التواصل االجتماعي.	 

لقاءات وورش عمل عن بعد.	 



#عطاء_مستمر

وصف المبادرة:

استمرار عمل الموظفين لضمان عطاء الداعمين وخدمة المستفيدين بكفاءة عالية.

#مبادرات_إنسان

أهداف المبادرة:

تفعيل البنية التقـنية لضمان استمــرار عــمــل الموظفــيــن 

            عن ُبعد. 

تـهيئـة بيئة العمل وفق المتطــلبــات االحتــرازيــة لجــائــحــة 

            كورونا. 

تــعـزيـز الصورة الذهنية لــدى الــمــجتمــع لضمان استمـــرار 

            عطاء الداعمين. 



مشاريع المبادرة:

مــــســـــتـــــمـــــرون:  تــفــعــيــل عــمــل الـمـوظـفـيـن عـبـر بـوابـة »إنسان« اإللـكـترونـيـة 

                             لضمان استمرار انتاجيتهم من خالل العمل عن ُبعد. 

ســــالمـــــتــــــــكـــــم:  تــهــيــئــة مــقــرات الــعــمــل ) اإلدارة الــعــامــة والــفــروع( وفــــــق 

                             االحـتـرازات الـوقـائـيـة مـن جـائـحـة كـورونا لتحقيـق أعلى درجات 

                             األمــن والـــســالمــة لـمــن يـتـطـلـب ضــرورة حــضــورهــم لــمــقــرات 

                             الــجــمــعــيــة وذلك بـتـعـقـيـم الـمـقـرات بـشـكـل يـومـي وتـأمـيـن 

                             الكمامات والمعقمات ومقياس الحرارة لجميع المنسوبين.

تــواصــــل إنسـان:  إبــراز دور الجمعية ومبادراتهـا وجهودها حيال جائحة كورونا.

سهلنا لك األجر:  تــنــويــع قـنـوات الـدعـم للمتبرعين ليسهل ايصال تبرعهم من 

                             خالل الحواالت البنكية ورسائل SMS ومتجر إنسان اإللكتروني 

                              والحسابات البنكية.

#مبادرات_إنسان



نتائج المبادرة:

ســـاعـــات العمل عن بعد ) 14٦,000 ( ساعة.

بــــيــــئــــــــة  عـمـل صـحـيـة داخـل مـقـرات الـجمعية فــي صـفـوف العاملين المكلفين 

                بالحضور في مقر الجمعية خالل الجائحة.

ظـــهـــــور  إعــالمــي مــمــيــز، حــيــث عــقــدت الـجـمـعـيــة ) 3 ( لــقــاءات تــلــفــزيــونــيـة،

                و ) 5 ( لــقــاءات إذاعــيـــة، وعدد ) 14 ( خـبــر نـشـر بالصحــف، إضــافــة إلــى 

                وسم )هاشتاق( #مشاعر_انسان الــــذي وصـــــــل إلــــى الـــــتـــــرنـــد األول 

                 علـى مـسـتوى المملكة في يوم 2٨ رمضان 2020م.

تحقــيــــق  ) 101٪ ( من المستهدفات المالية المتوقعة.  

رفـــــــــــــــــع  نسبة رضى الموظفين عن الجمعية.

#مبادرات_إنسان

إجمالي
١٥٠عدد المشاركين

تعكس هذه النتائج إرتفاع نسبة رضى الموظفين تجاه الجمعية
وتعاملها خالل أزمة كورونا وفترة الحظر، حيث استثمرت

الجمعية نجاحها في العمل التقني 
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#مبادرات_إنسان

الوسائل المستخدمة في المبادرة:

بوابة إنسان اإللكترونية والبريد اإللكتروني. 	 

نشرات توعوية وقائية. 	 

مستلزمات وقائية لبيئة العمل. 	 

القنوات الفضائية واإلذاعية والصحف الورقية	 

واإللكترونية ومنصات التواصل االجتماعي.	 

الحسابات البنكية ومتجر إنسان اإللكتروني	 
.SMS ورسائل        

تعكس هذه النتائج إرتفاع نسبة رضى الداعمين تجاه
الجمعية بالرغم من الظروف الصعبة خالل أزمة كورونا

وفترة الحظر.
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نتائج المبادرة:

رفــــــــــــع  نسبة رضى الداعمين عن الجمعية.

بـــــــلـــــــغ  ما حققته الجمعية من شراكات خالل أزمة كورونا ) ٨02,530 (ريال.



الشراكات التي تمت خالل أزمة كورونا:

#مبادرات_إنسان
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Scanned with CamScanner

العائد المتوقع السنويملخص الشراكةاالتفاقية

120,000استقطاع من المبيعاتصالة كبار الزوار للسيارات

4,000التبرع بريع االستشارات الطبية الهاتفية لفترة محدودةالدكتور فادي نصر 

30.000تمكين حاملي بطاقة الوالء من استبدال النقاط بالتبرع للجمعيةمنصة والء بلس

126,000استقطاع من المبيعاتالتيار السريع للنقل البري  

2,500تعقيم مبنى اإلدارة العامةمهارة للموارد البشرية 

300,000تقديم الخدمات واالستشارات القانونيةمكتب ال فريان للمحاماة

250,000كفالة ورعاية ل25 يتيمسليمان بن عبدالله الراجحي

802,530 ريالاإلجمالي



برنامج »الراصد«برنامج »صباح السعودية«

برنامج »أحداث 24«

المداخالت التلفزيونية:

المداخالت اإلذاعية:

المشاركات اإلعالمية:

#مبادرات_إنسان



النشر الصحفي:

البروموات التوعوية:

إلزم بيتكابتعد.. يبعدكلنا مرابطون 

يمكنكم مشاهدتها على قناة الجمعية باليوتيوب

إنسان.. بالميدان

)3( أخبار)4( أخبار)3( أخبار)4( أخبار

المشاركات اإلعالمية:

#مبادرات_إنسان



المشاركات في التواصل االجتماعي:

٦15
تغريدة

11,14 M
 مرات ظهور

التغريدة

354,٦ K
 زيارة الملف
الشخصي

٨,٨٦0
االشارات

5,39٨
متابعون جدد

ملخص شهر مارس، وأبريل، ومايو 2020م:

#مبادرات_إنسان

احصائيات تويتر:



احصائيات انستقرام:

ملخص شهر مارس، وأبريل، ومايو 2020م:

احصائيات سناب شات:

ملخص شهر مارس، وأبريل، ومايو 2020م:

#مبادرات_إنسان

229
منشور

229 K
مشاهدة

5٨ K
مشاهدة



نماذج توعوية للمستفيدين:

تم اعداد 50 تصميم توعوي مرفق لكم أمثله منها:

#مبادرات_إنسان



نماذج لألخبار الصحفية واإللكترونية:

#مبادرات_إنسان



للــــــتــــــبــــــرع#سهلنا_لك_األجر
صور الكود

 33 11 000 92الرقـم المـوحــد
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