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حققت الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمنطقة الرياض )إنسان( 
العديد من اإلنجازات والنجاحات المتتالية خالل العام المنصرم  
2016 م ، وابتكرت البرامج الجديدة النوعية التي تهدف إلى تقديم  
خدمات ترتقي لتطلعات األبناء واألسر الذين ترعاهم من خالل 17 
فرعا منتشرة في محافظات منطقة الرياض ، وتجاوز عددهم 
41.000 يتيما ويتيمة وأرملة. وشهد العام الماضي نشاطا ملحوظا 
يترجم أهداف الجمعية، من خالل حصولها على عدد من جوائز 
التميز ، وإنشاء إدارات تسجل نقلة  تطويرية في مفهوم العمل 
للتخطيط  إدارة  الجمعية  أنشأت  حيث  المنظم،  المؤسسي 
كما   ، التطوع  وإدارة  واألندية،  بالبرامج  تعني  وأخرى  والتطوير، 
أنهت الجمعية إنشاء البوابة اإللكترونية، إضافة إلى عقد عدد 

من الشراكات النوعية مع كبرى الشركات والجهات الداعمة. 
تحققت  التي  اإلنجازات  السنوي  تقريرها  في  الجمعية  ترصد 
والبيانات  باإلحصائيات  مدعمة  م   2016 الماضي  العام  خالل 

والصور .
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التأسيس
بمنطقة  االأيتام  لرعاية  الخيرية  الجمعية  تـأسست 
الرياض "أنسان" على يد خادم الحرمين الشريفين الملك 
السامية  الموافقة  صدرت  حيث  العزيز  عبد  بن  سلمان 

بتأسيس الجمعية برقم 8/427 وتاريخ 1419/6/22هـ

الرؤية 
االكتفاء  طريق  على  المستفيد  نضع  أن 
وخدمات  متجدددة  بموارد  مدعومين  الذاتي 

عصرية

الرسالة 
في  ومن  المحتاجين  األيتام  وتأهيل  رعاية 
يحفظ  بأسلوب  الرياض  منطقة  في  حكمهم 
ثقة  تكسبنا  وأمانة  وبشفافية  كرامتهم 

المحسنين

القيم 
المحافظة على كرامة اليتيم

التميز
الفاعلية

الشفافية

األهداف
غرس مبادئ الدين الحنيف لدى اليتيم.

توفير الرعاية المادية والمعنوية
تقديم المساعدات في مواجهة المشكالت 

التي تعترض اليتيم

الرؤية والرسالة
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•  المستفيدين: 
خدمات  من  المستفيدين  عدد  بلغ 
يمثلون  )41.049(مستفيد  الجمعية 

)10.150( أسرة 

•  الفروع:
وجاري   ، فرعا   17 الفروع  عدد  بلغ 
العمل على افتتاح فرعين في محافظتي 

الحريق ومرات ،

عدد األفرادعدد األسرالفرعم

10934305شمال الرياض1

12114587جنوب الرياض2

10894222شرق الرياض3

19757658غرب الرياض4

13635571حي الروضة5

11003819محافظة الخرج6

9083345محافظة الدوادمي7

279795محافظة الزلفي8

3721754محافظة المجمعة9

3881279محافظة األفالج10

محافظة وادي 11
الدواسر

3031282

3981789محافظة القويعية12

41168محافظة رماح13

119490حوطة بني تميم14

177674محافظة السليل15

56269شقراء16

158690محافظة عفيف17

جاري العمل على افتتاح الفرعمحافظة مــرات18

جاري العمل على افتتاح الفرعمحافظة الحريق19

فــروع إنسـان
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•  األنشطة لعام 2016م
البرامـج  مـن  عـدد  الجمعيـة  نفـذت 
واألنشـطة لألبنـاء وجـاءت  اإلحصائيـات 

التالـي: النحـو  علـى 

عدد البرامج الفرع
المنفذة

عدد 
المستفيدين 

من البرامج

855,525نادي انسان االجتماعي

1872,526شمال الرياض

1442,061جنوب الرياض

1421,753شرق الرياض

2084,325غرب الرياض

1583,567حي الروضة

68940محافظة الخرج

63275محافظة حوطة بني تميم

64120محافظة الدوادمي

72620محافظة المجمعة

36182محافظة شقراء

43756محافظة الزلفي

101968محافظة االفالج

18124محافظة السليل

86390محافظة وادي الدواسر

9100محافظة رماح

24287محافظة عفيف

1,5082,4519المجموع

1,508عدد البرامج 

عدد
2,4519 المستفيدين 
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عدد الموهبة 
المشاركين 

86الشعر بنوعيه )الفصيح والشعبي( 

52الخط العربي 

43الكتابة النثرية 

28القصة القصيرة 

36الخواطر 

18الرواية 

48الفن التشكيلي 

16الكاريكاتير 

23اإلنشاد 

12التمثيل 

614مهارات الحاسب اآللي 

352التصاميم 

140التصوير الفوتوغرافي 

66التفكير اإلبداعي 

11االبتكار

1,522األنشطة الرياضية 

3,067المجموع 

•  الموهبة في إنسان
األبناء  مواهب  اكتشاف  على  إنسان  جمعية  حرصت 
وتنميتها وصقل مهاراتهم اإلبداعية ، وفتح آفاق التألق 
والتطوير الذاتي من خالل مواهبهم المتعددة ، وذلك 
وتعتمد   ، الخاصة  رغباتهم  وإشباع  أمنياتهم  لتحقيق 
الجمعية على اكتشاف مواهب األبناء العديد من البرامج 
)مواهب  مقدمتها  وفي   ، لهم  تنفذها   التي  المتنوعة 
فاشتملت  المواهب  تلك  طبيعة  تنوعت  حيث  إنسان( 

على:
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عدد المشاركين البرنامج 

150ابتسامة إنسان 

150مضمار حلبة الريم 

70مخيم شباب إنسان 

700نادي إنسان يجمعنا 

6,000حفل فرحة النجاح 

500قمة إنسان 

600رحالت ألداء العمرة 

المتعة بالترفيه  •
األنشطة  من  العديد  تنظيم  على  الجمعية  تحرص 
إلى  إضافة   ، األيتام  ألبنائها  الهادفة  والبرامج 
المشاركات المتنوعة مع مختلف الجهات، بهدف دمج 
األبناء في المجتمع ، ورسم االبتسامة على محياهم 
مواهبهم  واكتشاف  نفوسهم،  إلى  السرور  وإدخال 
وتنمية قدراتهم الذاتية ، وفي هذا اإلطار نفذت إدارة 
البرامج واألندية العديد من الفعاليات والمشاركات 

خالل العام المنصرم كان أبرزها :
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المخيم الربيعي السابع بدعم
 من أ. عبد العزيز بن خالد بن إبراهيم آل إبراهيم

نظمت الجمعية المخيم الربيعي السنوي السابع  ألبنائها 
، الذي انطلق تحت شعار " ربيع إنسان يجمعنا" ،وذلك 
خالل إجازة منتصف العام الدراسي الماضي بمشاركة 
نحو ) 2,400 ( من األبناء والفتيات ،وذلك في منطقة 
الثمامة، وعلى نفقة أ. عبد العزيز بن خالد بن إبراهيم 

آل إبراهيم.

الفعاليةالفترة

الصباحية

تناول وجبة اإلفطار
المسابقات الذهنية
مسابقات ثقافية

استراحة
رياضة الفكر
صالة الظهر

الغداء
استراحة

برنامج المخيم
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الفعاليةالفترة

المسائية

كرة قدم 
كرة طائرة 
 تنس طاولة 

مسابقة  ذكاء 
رياضة فكر 

ألعاب حركية 
ألعاب ترفيهية 
دورات تدريبية 

تناول وجبة العشاء 
توزيع الجوائز على الفائزين في 

المسابقات  
جلسة سمر 
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جائزة إنسان للتفوق العلمي

إنسان  جائزة  حفل  الجمعية  نظمت 
)نفخر  شعار  تحت  في  العلمي  للتفوق 
 18 اإلثنين  مساء  وذلك  بتفوقكم(  
أبريل   25 الموافق  ـ  1437هـ  رجب 
فندق  في  الكبرى  بالقاعة   ، 2016م 
مداريم كراون . برعاية صاحب السمو 
الملكي األمير أحمد بن فهد بن سلمان 

بن عبد العزيزـ نائب رئيس مجلس اإلدارة ، 
رئيس اللجنة التنفيذية  ، حيث تم تكريم 700 

متفوقا ومتفوقة .
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برنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء إنسان
يتشرف البرنامج بحمل اسم خادم الحرمين 
كبيرة  جهود  وللبرنامج   .. الشريفين 
وتوظيف  وتدريب  بتأهيل  يتعلق  فيما 
وإلحاق  الجمعية،  خدمات  من  المستفيدين 
األبناء من الجنسين في الجامعات والمعاهد 
الجمعية  وأنفقت  واألهلية،  الحكومية 
الماضي  العام  خالل  البرنامج  هذا  على 

)16.000.000( ستة عشر مليون ريال.

 البرامج المقدمة
عدد المستفيدين

مالحظات
بناتبنين

19280التوظيف

244336الدورات تدريبية

153485الجامعات الحكومية

102198الملتحقين باختبار قياس

121179االبتعاث الداخلي بالجامعات األهلية

250 قبل عدة ــــــــاالبتعاث الخارجي
سنوات

8121.278المجموع

2,090 يتيمًا ويتيمةالمجموع الكلي
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مبادرة أرامكو السعودية لتأهيل أبناء إنسان
ُتعنى برعاية برامج التأهيل والتدريب والتطوير ألبناء الجمعية في نادي انسان االجتماعي 
وهذه المبادرة مدعومة من شركة أرامكو السعودية يستفيد منها عدد )160( طالب، من 

أبناء  الجمعية في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

األهـــداف

بناء الشخصية 
المتوازنة 

للطالب.
دعم انتماء 

الطالب لهذه 
البالد و قادتها 
و علمائها و 

مجتمعهم.

اكتشاف المواهب 
لدى الطالب و 

صقلها  و تدعيم 
خبراتهم و 

تنمية مهاراتهم 
المختلفة.

حماية الطالب 
من آثار الفراغ 

السلبية و استثماره 
بالبرامج 

تدريب الطالب 
على تحمل 
المسؤولية 

و المشاركة 
االجتماعية
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متطلبات 
المبادرة

تهيئة نادي إنسان االجتماعي 
ليكون مناسبا لتطبيق برامج 

وأنشطة المبادرة . تحديد الشريحة المستهدفة 
من خالل المقابالت والزيارات 

الميدانية .

اختيار المرشحين 
لالنضمام للنادي 

واالستفادة من مبادرة 
ارامكو لتطوير األيتام .

توقيع اتفاقيات مع 
المرشحين من األيتام 

تتضمن حقوقهم 
وواجباتهم تجاه المبادرة .

تصميم البرامج واألنشطة الموجهة لأليتام وتوزيعها 
حسب متطلبات المرحلة والفصول الدراسية .

ترشيح وتعيين الكادر اإلداري 
والتدريبي و التعليمي .

االتفاق مع شركة 
متخصصة للتقييم 

القبلي و المرحلي و 
النهائي.

االتفاق مع شركة متخصصة 
لنقل األيتام من و إلى مقر 

النادي.
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أنشطة المبادرة

فترات دراسيـــة 
تعليمـية تتضـمن 
دروس تقــــوية 
في المـــــــواد 

العلميــــــــة .

حلقات قـرآنية لحفظ 
القــــرآن الكـــريم 

و مراجعتــه.

دورات تدريبيــة فــي 
مجــــــاالت)التطـوير  

التفكـــير،التقنــــية،   
الفنيــة،االقتصـــادية   

االجتمـاعية ( .

دبلومات للمبتـدئين في 
مجاالت ) الحاسب اآللي  

اللغـات ، اإلدارة (.

أنشطة اجتمـــاعية
 ) زيـارات،مخيمات  
معسكرات كشـــفية   

رحـــالت (.

برامــــج رياضيــة 
تنافسيــة متنــوعة

) قـدم ،طـــــائرة   
السلة، كارتيه،تنـس  
بلياردو،باليستيشن ( 

03
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برنامج أهالينا:  •
ويستهدف  األهلي  البنك  من  مدعوم  برنامج 
طالب وطالبات الصف األول والثاني متوسط، 
من  تخرجهم  حتى  رعايتهم  في  ويستمر 
مكثفة  دورات  لهم  يقدم  العامة،  الثانوية 
اآللي  والحاسب  اإلنجليزية  اللغة  مجال  في 
المستفيدين  .عدد  الحياتية،وبلغ  والمهارات 
طالب   )182( تاريخه  حتى  البرنامج  هذا  من 
مطلع  طالب   )100( إضافة  وسيتم  وطالبة، 

كل عام دراسي جديد. 
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قم
ريع الوقف تاريخ الوقفالموقفالوقفالر

)سنويا(
نوع 

المدينةالوقف

قصر بحي 1
الرحمانية

األميرة 
سارة بنت 
خالد بن 
مساعد 
بن عبد 

العزيز آل 
سعود

الرياضوقفــــــــــــ15/01/2016

2
عمارة 

رقم )25( 
الجرادية

علي 
الرياضوقف13/10/2016102,900التويجري

3
عمارة 

رقم )26( 
الجرادية

احمد 
الرياضوقف13/10/2016102,900الراشد

4
عمارة 

القيروان 
)1(

الرياضهبه3/8/2016140,000فاعل خير

5
عمارة 

القيروان 
)2(

الرياضهبه3/8/2016140,000فاعل خير

6
عمارة حي 

الملك 
فيصل

االميرة 
نوف بنت 
بدر ال 
سعود

الرياضتبرع31/10/20161000,000

األوقــاف
حصلت الجمعية على عدد من األوقاف خالل عام 2016م 

وكانت على النحو التالي:
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84 بلغ العدد اإلجمالي ألوقاف وعقارات الجمعية حتى نهاية عام 2016  

قم
تاريخ الوقفالموقفالوقفالر

ريع 
الوقف 
)سنويا(

نوع 
المدينةالوقف

ارض حوطة 7
حوطة هبه31/8/2016متعددةبني تميم

بني تميم

ارض حوطة 8
حوطة بني تميم31/8/2016متعددةبني تميم

محل دكان9
خلف 

بن سعد 
العنزي

عفبف16/2/2016

منزل10
دويهيس 

عايد 
الحربي

عفيف21/12/201515,000

كتاب االدارة 11
االسالمية

الدكتور/ 
حزام 

المطيري
1/4/2016

ليس ثابت 
على حسب 
بيع النسخ 

العام الماضي 
)11,000(

الرياضوقف
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1.  االنتهاء من مشروع وقف حي الندوة 
لألرض  إجمالية  بتكلفة  بالرياض 
اثنان   )22.000.000( قدرها  والبناء 
وعشرون مليون ريال .. وجاري العمل 

على تأجيره.  

ونادي  فرع  مقر  إنشاء  في  البدء    .2
من  سخي  بدعم  بالمجمعة  إنسان 
)تبرع  الرميح  طارق  األعمال  رجل 
وتبرع  5.722م²  ومساحتها  باألرض 
بتكاليف اإلنشاء( بقيمة اجمالية تقدر 
مليون  عشر  اثنا  بـ)12.000.000( 

ريال.

فرع  مقر  من   %80 بناء  استكمال    .3
أوقاف  من  الممول  الدواسر  وادي 
بمبلغ  الخيرية  الراجحي  محمد 
ريال.  ماليين  ثالثة   )3.000.000(
نهاية  في  اهلل(  )بمشيئة  تسليمه  وسيتم 

هذا العام.

4.  جاري العمل بالمراحل األخيرة لتشطيب 
الزلفي.  بمحافظة  الجمعية  وقف 
 )54.800.000( تبلغ  الوقف  وتكاليف 
أربعة وخمسون مليون وثمانمائة ألف 

ريال.

5.  اشترت الجمعية أرضًا في حي التعاون 
بالرياض على الدائري الشمالي بمساحة 
الجمعية  ألرض  مالصقة  )300م²( 
بن سعيدان  الشيخ حمد  بها  تبرع  التي 
إجمالي  ليكون  )650م²(،  بمساحة 
العمل  جاري  )950م²(  األرض  مساحة 
مقرًا  بناؤها  ليتم  إجراءاتها  إنهاء  على 

رئيسيًا إلدارة الجمعية.

استثمـارات 
     بلغـة األرقام 

20
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أهم االستثمارات

22.000.000

بناء وقف 
هاء من 

االنت

وة بقيمة
ي الند

ح

إنشاء مقر فرع ونادي 

إنسان بالمجمعة
12.000.000

54.800.000

العمل بالمراحل األخيرة 

لتشطيب وقف الجمعية 
بمحافظة الزلفي

1

2

3

5

4

فرع وادي الدواسراستكمال بناء 80% من مقر 

3.000.000

شراء أرض في حي التعاون

21
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التطوير 
انطالقا من حرص الجمعية على تطوير مهارات الموظفين والموظفات بما ينعكس 
على مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين ورفع مستوى الرضا الوظيفي، فقد تم 
إلحاقهم بدورات تخصصية في مجاالت العمل بالتعاون مع مجموعة من الشركاء 
والجهات ذات االختصاص ، وبلغ إجمالي عدد الموظفين الذين تم تدريبهم خالل 

عام 2016 م )748( موظفًا وموظفة وجاءت الدورات على النحو التالي :

عدد الدوراتالجهة

8أكاديمية آل إبراهيم
56معهد اإلدارة العامة

9شركة رواد المعرفة للتدريب 
5مركز العنود الدولي للتدريب

7مركز وابل للتدريب
4مجموعة السلطان القانونية

7مؤسسة الملك خالد الخيرية
919 جهات تدريبية مختلفة

115المجموع
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منسـوبي  بيـن  التواصـل  تعزيـز  إلـى  تهـدف   
بينهـم  الحسـنة  الروابـط  وتنميـة  الجمعيـة 
للموظفيـن  المعنويـة  بالجوانـب  واالهتمـام 
والموظفـات، بمـا ينعكـس على أدائهـم الوظيفي 
فـي خدمـة أسـر وأبنـاء إنسـان. ومـن ضمنهـا

والملتقـى  الرمضانيـة  العائليـة  )الملتقيـات 
  ) للموظفيـن  الربيعـي 

يعنـي بتلمس احتياجات الموظفيـن والموظفات، 
، حيـث تـم اعتماد أكثـر مـن 100 برنامج نوعي 
الموظـف  احتياجـات  كافـة  يغطـي  وجديـد، 
وعائلتهـم ، ويسـتفيد مـن هـذا الصنـدوق كل 

مشـترك مـن منسـوبي الجمعية

تسـعى الجمعيـة مـن خـالل سـاعة إبـداع إلـى 
تطويـر التفكيـر اإلبداعـي ، وإتاحـة الفرصـة 
للموظـف / الموظفـة للمشـاركة فـي تطويـر 
جديـدة  أفـكار  واسـتحداث  الجمعيـة  برامـج  

تسـهم فـي تنميـة العمـل بالجمعيـة   

 برامج االتصال الداخلي:

صندوق إنسان التكافلي 

ساعة إبداع 
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يهـدف إلـى تبـادل اآلراء والمقترحـات بيـن 
الموظـف  صـوت  وإيصـال  العمـل،  فريـق 
لـإدارة، للخـروج بأفضـل المقترحـات لمـا 

فيـه خدمـة أبنـاء وأسـر الجمعيـة 

ويعنـي البرنامـج بطـرح مسـتجدات العمل 
الموظفيـن  ووضوح،بيـن  شـفافية  بـكل 
ومدرائهم وإيجاد اآلليات المناسـبة لتجاوز 
كافـة العقبـات التـي تعترض مسـيرة عمل 

الجمعيـة . 

وّصل صوتك 

لقاء مع مدير 
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التطــوع:
شاركت الجمعية مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية في صياغة مشروع العمل 
التطوعي في المملكة وإنشاء المنصة الوطنية للتطوع، وجاري العمل على إعداد 
وتهدف  الجمعية.  في  للتطوع  وحدة  واستحداث  التطوعي  للعمل  داخلية  الئحة 
الجمعية من خالل برنامج تطوع في إنسان إلى تنمية روح العمل التعاوني ضمن 
الفريق الواحد ، وتنمية الحس الوطني والمجتمعي ، والمبادرة في تقديم أعمال 

إنسانية واإلسهام برعاية األيتام
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أوقاف محمد بن عبدالعزيز الراجحي النوعية
تمويـل بنـاء مقر الجمعيـة بوادي الدواسـر ، وكفالة 

80 يتيما لمدة سـنة . 

نفذت الجمعية عدد من الشراكات مع الجهات ذات العالقة لتفعيل برامج 
رعاية األيتام وتحقيق مبدأ المسؤولية االجتماعية 

مذكرة تعاون مع وزارة اإلسكان
وقعـت الجمعيـة مذكـرة تعـاون مـع وزارة 
اإلسـكان فـي مشـروع السـكن الميسـر، بحيث 
تتولـى الجمعيـة ترشـيح عـدد )4.620( مـن 
أسـر الجمعيـة، وتتولى الـوزارة منح األسـرة 
أرض ويتـم االتفـاق علـى وضـع آليـة البناء.

شراكات إنـسان

شركة موبايلي
دعـم خدمـات الجمعيـة التسـويقية 

5055 لمشـروع 
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مركز اإلرشاد األسري
القضايـا  توفيـر خدمـات استشـارية قانونيـة فـي 
األسـرية والزوجية وخدمـات استشـارية اجتماعية 
في المشـكالت األسـرية والزوجية وبرامـج تأهيلية 
تثقيفيـة أسـرية وبرامج تدريبية لمنسـوبي الجمعية

الشركة السعودية لتمويل المساكن
كفالة 25 يتيم لمدة سنة واحدة

معهد الحكير للتدريب الفندقي
تدريب منتهي بالتوظيف ألبناء 

الجمعية

شراكات إنـسان

بنيان
وتهـدف االتفاقيـة إلى خدمة أسـر جمعية إنسـان في 
مجال اإلسـكان، بمبلغ) 5.000.000 (خمسـة ماليين 

سنويا ريال 
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شراكات إنـسان

جامعة الملك سعود
عقد الندوات والمؤتمرات وإقامة 

الدورات لمنسوبي الجمعية

شركة دور للضيافة
إتاحة التبرع للنزالء

شركة مطاعم نيرفانا
تقديم ضيافة مجانية لمناسبات الجمعية

الدولية للسفر والسياحة
تقديم خدمات السفر والسياحة 

لمنسوبي الجمعية

جمعية البهاق الخيرية "فأل"
تقديـم العـالج والتوعيـة لمرضـى البهـاق 

مـن األرامـل واأليتـام
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العالقات العامة واإلعالم
حرصت الجمعية  على تعزيز عالقتها بالمجتمع ، وإبراز 
جسور  ومد   ، لألبناء  خدماتها  تقديم  في  دورها  
التعاون بين الجمعية والجهات والهيئات والجمعيات 
في   المشاركة  إلى  إضافة  العالقة،  ذات  والمؤسسات 
المعارض والبرامج اإلعالمية  ، ونشر أخبار الجمعية 
التواصل  ومواقع  المختلفة  اإلعالم  وسائل  في 
وإنتاج  المتنوعة  المطبوعات  و إصدار   ، االجتماعي  
األفالم .  وتنظيم الحفالت والمهرجانات  التي تقيمها 

الجمعية  

مواقع التواصل االجتماعي

يوتيوب 

عدد 
المشاهدات 

عدد 
المشتركين 

6891113

تويتر

عدد 
التغريدات

عدد
المتابعين

 15.112124.157

انستقرام

عدد 
المتابعين 

عدد 
المنشورات 

15.980658

سناب شات

عدد المشاهدات

1,500So
ci

al
 M

ed
ia

So
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al
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Social MediaSocial Media
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عدد مرات النشر عدد األخبار 

73315

الصحف الورقية واإللكترونية

30



31

العدد  المطبوعات 
800,000بروشورات الحملة

2,000 نسخة المجلة 

500.000الملف الصحفي 

المشاركات

شاركت الجمعية في العديد من المعارض والمهرجانات السنوية وتنظيم 
الزيارات ، وبلغ عدد المشاركات  51 مشاركة .

10بوب أب 

30رول أب استاند 

140لوحات موبي

وسائل إعالنية
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ضية، 
حلية في الفترة الما

جمعية من جوائز دولية وم
ضافة إلى ما حققته ال

باإل
حو التالي : 

صرم 3 جوائز نوعية جاءت على الن
ت خالل العام المن

فقد حقق
حية للعام 2016م.

ظمات غير الرب
ك خالد للتميز للمن

•  جائزة المل
حرين 

•  جائزة السنابل للمسؤولية االجتماعية في مملكة الب
ي 

خير
•  جائزة السبيعي للتميز في العمل ال
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أنهت الجمعية تنفيذ بوابتها االلكترونية .. وهي 
نشاطات  جميع  تضم  إعالمية  خدمية  بوابة 
الجمعية تحت مظلة تقنية واحدة باستخدام 
من  تقوم   )ERP( الموارد  تخطيط  نظام 
األجزاء  جميع  بإدارة  الجمعية  خالله 
األسرية  التعامالت  مثل:  أعمالها  من  الهامة 
الشؤون  وتعامالت  المستفيدين  ومعلومات 
المالية وإدارة الفروع والموارد البشرية، وكافة الخدمات األخرى. كما يتاح من 
خالل هذه البوابة إمكانية التواصل مع األسر المستفيدة والمتبرعين دون الحاجة 
لمراجعة الجمعية. وفي هذا اإلطار فقد وقع صاحب السمو الملكي األمير أحمد بن 
ـ نائب رئيس مجلس اإلدارة، رئيس اللجنة التنفيذية  فهد بن سلمان بن عبدالعزيزـ 
ــ اتفاقية دعم مع بنك البالد، تبرع البنك بموجبها بتكاليف إنشاء بوابة إنسان 

االلكترونية بمبلغ )2.750.000( مليونين وسبعمائة وخمسون ألف ريال
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إنجازات التقنيةت

تدشين البوابة اإللكترونية للجمعية 

تطوير البنية التحتية للشبكات الداخلية للجمعية 

توسعة الشبكة الداخلية  لإدارة العامة 

دمج البوابة اإللكترونية و موقع إنسان
www.ensan.org.sa

الصيانة الدورية لكافة  أجهزة الحاسب اآللي 

تطوير بنية أجهزة الحاسب اآللي  لتتوافق مع 
البرامج الجديدة  و البوابة اإللكترونية 

  Scribes تحميل البرنامج المالي الجديد

إنشاء الشبكات و إعداد السيرفرات و األجهزة للفروع 
الجديدة 

ترقية السيرفرات للوندوز سيرفر 2012

ترقية البريد اإللكتروني  

إغالق الثغرات للشبكة الداخلية و اإلنترنت 

34
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حملة الجمعية عام 2016م  #لين_قلبك
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حملة الجمعية عام 2016م  #لين_قلبك


