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إنسان تنتخب أعضاء مجلس اإلدارة 
في دورته الخامسة

رعــاه  الــذي  العموميــة  الجمعيــة  حفــل  خــال 
صاحب الســمو الملكي األميــر/ فيصل بن بندر بن 
عبدالعزيــز آل ســعود، بتاريــخ 21 شــعبان 1438هـــ، 
الموافــق 17 مايو 2017م . في قاعة المؤتمرات 

بمقر الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالرياض. 

حفل الجمعية العمومية
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أعضاء مجلس اإلدارة في دورته الخامسة

صاحب السمو الملكي 
األمير أحمد بن فهد بن سلمان

نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية - 
رئيس اللجنة التنفيذية

معالي الدكتور
عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم

نائب رئيس اللجنة التنفيذية

صاحب السمو الملكي
األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

رئيس مجلس إدارة الجمعية

أ. إبراهيم بن محمد 
بن سعيدان

أ. عبدالرحمن بن 
إبراهيم أبوحيمد

د. بدر بن إبراهيم
بن سعيدان

أ. عبدالعزيز  بن حمد 
الجميح

د. خالد بن سليمان 
الراجحي

أ. عساف بن سالم 
أبو ثنين

أ. سليمان بن محمد 
القناص

د. فهد بن عبدالرحمن 
العبيكان

د. عابد بن حمود
البدر

أ. فيصل بن مساعد 
السيف
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إنسان تجسد رؤية المملكة 2030 بمزيد من البرامج والمبادرات النوعية

إن ما يميز التقرير السنوي للعام 2017 عن بقية التقارير السنوية التي تصدرها الجمعية، هو النقلة النوعية 
في البرامج واألنشطة والمشاريع ، والتي جاءت منسجمة مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030 ، وال غرابة في 
ذلك، ســيما وأن مؤســس جمعية )إنســان( هو خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبد العزيزـ  حفظه 
اللــهـ  الــذي أطلــق هــذه الرؤيــة التكاملية التي اشــتملت على كافة مناحــي الحياة االقتصاديــة واالجتماعية، 
لتوفيــر الحيــاة الكريمــة واالســتقرار للمواطن الســعودي، بمــا في ذلك المســتفيدين من خدمــات الجمعيات 
الخيريــة وتلمــس احتياجاتهم المعنوية والمادية واالجتماعية، واســتلهاما لهذا التوجه الوطني فقد شــهد 
العام الماضي تطورا ملحوظا في جمعية إنســان، من خال إنشــاء إدارات وأقســام لترســيخ مفهوم العمل 
المؤسسي المنظم، لخدمة المستفيدين بكل يسر وسهولة ، وفق رؤى شفافة تحقق تطلعات أبناء وأسر 

)إنسان(.

كمــا حرصــت الجمعية على توظيف أوعية العمل االجتماعي، وتفعيلها باســتراتيجية تحقق المنفعة الدائمة. 
من خال تقديم المزيد من البرامج والدورات التأهيلية لألبناء الستنهاض طاقاتهم وأفكارهم، وإلحاق الكثير 
منهــم بالجامعــات والكليــات وســوق العمــل. إضافــة إلى إبــرام االتفاقيات النوعيــة لتحقيق الــدور التكاملي 
بيــن القطــاع األهلــي وغيــر الربحي، وأخرى تســهم بانتقال المســتفيدين من الرعوية إلــى التنموية المنتجة. 

لتحقيق التنمية المستدامة لهم.

أ/  صالح بن عبدالله اليوسف

المدير العام 
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وأمهاتهــم  الريــاض  منطقــة  بأيتــام  تعنــى  أهليــة  جمعيــة 
لتمكينهــم من حياة كريمة ببرامج نوعية وجودة عالية وأســلوب 

متميز تكسبها ثقة المجتمع.
الرسالة

• كرامة المستفيد             • التميز والجودة        • العدالة

• النزاهة والشفافية        • الوالء                        • العمل الجماعي    القيم

األهداف

الريــادة فــي تمكيــن المســتفيد بمهنيــة عاليــة عبــر منظومــة 
مستدامة.

الرؤية

• غرس مبادئ الدين الحنيف لدى اليتيم.

• توفير الرعاية المادية والمعنوية.

• تقديم المساعدات في مواجهة المشكالت التي تعترض اليتيم.
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خريطة إنسان بالرياض ومحافظاتها
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عدد األفرادعدد األسرالفرعم

9873830شمال الرياض1

1,1524331جنوب الرياض2

9893857شرق الرياض3

1,8956877غرب الرياض4

1,3075305الروضة5

7923121محافظة الخرج6

4801980محافظة الدوادمي7

139463محافظة الزلفي8

3341507محافظة المجمعة9

214903محافظة األفالج10

احصائيات األسر
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عدد األفرادعدد األسرالفرعم

3051209محافظة وادي الدواسر11

3761576محافظة القويعية12

48205محافظة رماح13

95380محتفظة حوطة بني تميم14

169634محافظة السليل15

66289محافظة شقراء16

176685محافظة عفيف17

1473محافظة مرات18

28107محافظة الحريق19

9,59437,439إجمالي عدد المستفيدين
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عدد المكرمين 

ً
 ومتفوقة

ً
متفوقا

أمير الرياض يكرم متفوقي إنسان

تحــت رعايــة صاحب الســمو الملكي األمير فيصل بن بندر بــن عبدالعزيزـ أمير منطقة الرياض –رئيس مجلس إدارة الجمعية 
نظمــت الجمعيــة حفــل المتفوقيــن والمتفوقــات مــن أبناء إنســان، خال حفــل )جائزة إنســان للتفوق العلمــي( الذي رعاه 
سموه الكريم مساء األربعاء 7 جمادى األولى 1439هـ ، الموافق 24 يناير 2018م، في  قاعة الخزامى لاحتفاالت بالرياض. 

جائزة التفوق العلمي

442
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أوجه الرعاية التعليمية في إنسان:

إلحاق الطلبة والطالبات بالجامعات والكليات والمعاهد 
العلمية، وبرامج االبتعاث الخارجي .

تذليل العقبات التي 
قد تعترض المسار 
التعليمي لألبناء.

متابعة األبناء 
دراسيا 

إلحاق المتعثرين 
بدروس التقوية

 توفير الحقيبة 
المدرسية بداية كل 

عام دراسي 

توفير وسائل 
المواصالت
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انطلقت جائزة إنسان للتفوق العلمي في عام 2001 م ، حيث تقيم الجمعية حفال سنويا لالحتفاء 

بالمتفوقين  من الطلبة والطالبات . 

فكرة 
الجائزة

تكريم أبناء جمعية إنسان المتفوقين بجميع المراحل الدراسية • 

إذكاء روح المنافسة لدى بقية األبناء لزيادة تحصيلهم الدراسي • 

تحقيق الشعور بالرضا لدى أبناء الجمعية المتفوقين لينعكس أثره إيجابا على تحصيلهم الدراسي  .• 

أهداف 
الجائزة

جائزة التفوق العلمي في إنسان
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تشجيع أبناء إنسان على التفوق العلمي حتى يتمكنوا من التميز على مستوى المملكة. 
رؤية 
الجائزة

التحاق العديد من الطلبة والطالبات بالجامعات والمعاهد العلمية وسوق العمل، وبرامج االبتعاث. • 

تكريم أكثر من 6.500  طالبا وطالبة في مختلف المراحل الدراسية. • 

حصول بعض أبناء الجمعية على مراكز متقدمة على مستوى منطقة الرياض. • 

ثمار 
الجائزة
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نظمت الجمعية حفل الكافات الرمضاني برعاية كريمة من صاحبة الســمو الملكي األميرة ســارة بنت خالد بن مســاعد بن 
عبدالعزيــز، حــرم صاحــب الســمو الملكــي األمير عبدالعزيز بن ســلمان بن عبدالعزيز، وذلك مســاء الخميــس 9/13/ 1438هـ  

الموافق 2017/6/8م بقاعة المقصورة بالرياض.

التعريف  بأهداف
وبرامج الجمعية

المساهمة في تنمية الموارد 
المالية في الجمعية

تقديم الشكر
والتقدير لكافالت

وداعمات الجمعية

تعزيز التواصل بين 
الجمعية وداعماتها

األهداف

حفل الكافالت  الرمضاني
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األميرة سارة بنت خالد بن 
مساعد بن عبدالعزيز

األميرة سلطانة بنت عبد العزيز 
بن سلمان بن عبد العزيز

تتبرع بـ 300 ألف ريالتتبرع بـ 1,000,000 خالل الحفل

التبرعات:

إجمالي التبرعات 

 1,600,000)مليون وستمائة الف ريال (
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برعاية سمو األميرة ريما بنت سلطان بن عبدالعزيز، نظمت الجمعية حفل زواج فتيات إنسان الثاني، وذلك مساء الخميس 
23 رجب 1438هـ ، الموافق 20 أبريل 2017م ، بقاعة قصر الرياض لاحتفاالت.

إهداء:
تقديــم طقمــا ذهبيــا  تــم 
فاخــرا ومبلغــا نقديا مجزيا 
وتجهيــزا كامــا لــكل فتــاة 

مشاركة

حفل زواج فتيات إنسان الثاني

عدد المتزوجات 

150 فتاة
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نظمت الجمعية  دورات تأهيلية وإرشادية للفتيات المقبات على الزواج ، اشتملت على المحاور التالية:

التعرف على 
واجبات الزوجة

تكوين األسرة 
المثالية

أهم أسس نجاح 
الزواج

كيفية التعامل مع 
الخالفات الزوجية 

وحسن إدارتها

المشاكل التي 
قد تواجه حياتهن 

الزوجية

إدخال البهجة والسرور 
على أبناء إنسان 

إعفاف الشباب
من الجنسين 

المساهمة بتكوين أسر 
مستقرة 

توعية المجتمع بأهمية مساعدة 
الشباب والشابات على الزواج

تخفيف األعباء وتكاليف الزواج على 
أبناء وفتيات إنسان

أهداف الزواج الجماعي في إنسان:

محاور الدورات التأهيلية للمقبالت على الزواج تأهيل:
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تعــد  خدمــة المســتفيدين  أول خطــوات العمــل المقــدم ألسر)إنســان( حيث يتولى فريق بحثي بزيارة لمقر ســكن األســرة 
للوقوف على وضعها المادي ورفع توصياتهم عن مدى استحقاق تلك األسرة لاستفادة من خدمات الجمعية.

خدمة المستفيدين:

الزيارات الميدانية

7,900

شراء المنازل

30

ترميم المنازل

17

شراء السيارات

122

مساعدات الزواج

155
شراء األجهزة

الكهربائية

8,109

الحج

56

األضاحي

1,600

إيجارات المنازل

9,648

إكمال البناء

4

تأثيث المنازل

2,287

سداد الفواتير

325 ت المقدمة
ما

الخد

كسوة الشتاء 

42,000

هدية النجاح

1,200

حفل التفوق

670

تسديد الديون 

5

استقدام خادمات 
وسائقين

16

سداد رسوم
المدارس األهلية

1,200

محو األمية

40

مدارس
دور التحفيظ 

4
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ســعت إدارة  خدمة المســتفيدين بالجمعية إلى التطوير اإلداري لضمان تقديم خدمات ترتقي إلى تطلعات أســر إنســان، 
واشتملت أوجه التطوير على:

مؤشرات 
فرق البحث

تقييم 
الزيارات 
الميدانية

تقييم 
خدمات 
األجهزة 
الكترونيا

الميثاق 
األخالقي

واتس آب 
إدارة البحث

تخفيض 
مدة تقديم 

الخدمات
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نفــذت إدارة البرامــج واألنديــة بالجمعيــة عــدد كبيــر مــن البرامج واألنشــطة الهادفة التي  تعــود بالفائدة علــى األبناء من 
الجنسين، وتنوعت طبيعة البرامج التي تحاكي  ميول ورغبات األبناء.

أنواع البرنامج المنفذة وعددها:

250

82

67

165

66

201

تربوية

رحالت ومخيمات

دورات

إجمالي المشاركينذكــــــــــورإنـــــــــــــاث
11,40915,63727,046

501

134

223

1,689

تعريفية

اجتماعية

ترفيهي

إجمالي البرامج

ثقافية

حفالت

معارض

برامج وأندية

عدد المستفيدين من البرامج بكافة فروع الجمعية:
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برامج متميزة:

ربيع 
إنسان

رحلة 
الشرقية

برامج 
رمضانية

رحلة 
الطائف

رحالت 
العمرة

رحلة
أبها

حفالت 
النجاح

رحلة 
الباحة
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حرصــت الجمعيــة علــى توفيــر الســكن المائــم للمســتفيدين وذلك لما يمثله اإلســكان من اســتقرار لألســر وتوفيــر الحياة 
الكريمة لها، حيث ترصد الجمعية ميزانية سنوية لمجاالت اإلسكان . إضافة إلى إبرام مجموعة من االتفاقيات مع عدد من 

الجهات ذات الصلة. وأثمرت هذه االتفاقيات عن تقديم المزيد من الدعم لمشاريع اإلسكان في الجمعية.

 
المبلغالجهة

4  مليون

2 مليون

عدد المستفيدين 

6,833

إجمالي ما أنفقته الجمعية
على اإلسكان 

 48,000,000 ريال

اإلسكان في إنسان

شراكات لتوفير اإلسكان:



23التقرير السنوي 2017

المبلغالمبلغ

عدد المنازلعدد المنازل

39,500,0002,000,000

3,59042

المبلغ

عدد المنازل

1,400,000

18

ترميم المنازلايجارات المنازل

استكمال البناء

مجاالت اإلنفاق

المبلغ

عدد المنازل

4,900,000

38

شراء المنازل

المبلغ

عدد المنازل

200,000

1

هدم وإعادة بناء

إجمالي
عدد المنازل 

ً
3,689 منزال
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تســعى الجمعية من خال برنامج الملك ســلمان إلى تدريب وتأهيل أبناء إنســان، وترســيخ أهمية العمل في نفوســهم 
لينشئوا معتمدين على أنفسهم وكذلك مساعدتهم في الحصول على فرص وظيفية بمختلف المجاالت.

برنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء إنسان
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كفالة دائمة 

60,000 ريال
كفالة يتيم 

300 ريال
كفالة أم اليتيم 

300 ريال

يساهم  برنامج الكفالة في إنسان بسد احتياجات أسر الجمعية وتقديم النفقات األساسية والموسمية لهم ، وتنقسم 
الكفالــة إلــى )كفالــة يتيــمـ   كفالــة أم اليتيــمـ  كفالــة دائمــة(  واســتقطبت الجمعية الكثيــر من الكفاء الجــدد خال العام 

الماضي وحاءت اإلحصائيات على النحو التالي:

الكفاالت
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عدد الكفاء الجدد لهذا العام بلغ:                           كافل.

الكفالء الجددالفرع

1,391الروضة

1,086الشرق

1,743الغرب

971الجنوب

1,125الشمال

869الخرج

143الحوطة

277االفالج

217السليل

332وادي الدواسر

الكفالء الجددالفرع

380القويعية

437الدوادمي

78شقراء

193الزلفي

317المجمعة

75رماح

203عفيف

2الحريق 

6مرات 

9,845
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الكفالة الدائمة:

الوقف األول

الوقف الثاني

عدد الكفالء

عدد الكفالء

عدد األيتام 
المكفولين

عدد األيتام 
المكفولين

مبلغ كل وقف

مبلغ كل وقف

137

272

226

483

13,560,000

28,980,000
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تحديث أرقام 
السجل المدني 

للكافلين في البوابة 
اإللكترونية لعدد  

 6000
كافل

إرسال رسائل تهنئة 
لعيد الفطر واألضحى 

لجميع الكافلين

تقرير شهري عن 
إيرادات الفروع

إرسال رسائل 
نصية تسويق 
لمشروع الحج 

ومشروع االضحية 
لجميع الكافلين

تقرير يومي عن 
إيرادات الفروع في 
رمضان مقارنة مع 

السنة الماضية

إرسال أسئلة للفروع 
لقياس معلومات 

الموظفين ثم تصحيح 
االخطاء

تقرير يومي
عن إيرادات

) األضاحي ــ الحج ( 
في العشر األولى 

من  شهر
ذي الحجة

االنتهاء من نطاقات 
لتقييم الفروع ) 
األخضر واألزرق 

واألصفر واألحمر (

إنجازات الكفالة:
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عــضـــو

ــال ــــ ــــ ــــ ــعـ ــــ فـ

وهو العضو الذي شارك في 
تأســيس الجمعيــة أو التحــق 
بهــا بعــد قيامهــا بنــاء علــى 
لطلــب  اإلدارة  قبــول مجلــس 

العضوية المقدم منه.

ــو الـــــــــذي يــطــلــب  ــضــ ــعــ ــ ــو ال ــ هــ
االنــــــتــــــســــــاب إلـــــــــى عـــضـــويـــة 
العضو  لهذا  ويكون  الجمعية، 
الجمعية  اجتماعات  حضور  حق 
العمومية وال يحق  له الترشح 

لعضوية مجلس اإلدارة.

أنواع العضوية:

عــضـــو

مـــنـــتـــســـب

عضوية إنسان تجسيد للتكافل االجتماعي
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ــو الــعــضــو الـــــذي تــمــنــحــه الــجــمــعــيــة  هـ
عضويتها نظير ما قدمه لها من خدمات 
جليلة مادية كانت أو معنوية ، وله حق 
العمومية،  الجمعية  اجتماعات  حضور 
أو  الــتــصــويــت  حـــق  ــه  لـ يـــكـــون  أن  دون 

الترشح لعضوية مجلس اإلدارة.

هـــو الــعــضــو الـــــذي يــطــلــب االنــتــســاب 
للعضوية ، وهو دون سن الثامنة عشر 
بعد قبوله من مجلس اإلدارة ، وال يحق 
الجمعية  اجتماعات  العضو حضور  لهذا 
لعضوية مجلس  الترشح  العمومية وال 

اإلدارة.

عــضـــو

شـــــــــــــــــــــرف

عضوية

الـــــطـــــالـــــب
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األعضاء الجدد 120 عضوا ، بزيادة مقدارها
10 % عن العام الماضي.

اإلعداد لترشيح أعضاء مجلس
إدارة جدد.

التنسيق مع شركة بحر العرب إلدراج العضوية 
في البوابة االلكترونية

المشاركة في الحصول على شهادة
) نظام ربيز للجودة (

إنجازات العضوية:
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رسائل العضوية:
حرصت الجمعية على التواصل مع األعضاء بشكل مستمر من خال إرسال الرسائل المتنوعة: 

نشرات 
إنسان

رسائل حملة  
#أسعدهم_تسعد

الرصد الصحفي 
وأخبار الجمعية 
لعموم األعضاء 

رسائل 
التهاني 

في األعياد 
والمناسبات 

العامة
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مجموعة السياحة 
الدولية السعودية

أوقاف محمد الراجحي 
النوعية

مركز اإلرشاد األسري 
بالدرعية

جمعية البهاق
الخيرية )فأل(

شركة متاجر سبار 
التجارية )السدحان(

تسهيل إصدار تذاكر السفر والحجوزات

تجديد اتفاقية كفالة 80 يتيم من أبناء 
فرع الجمعية بمحافظة الدوادمي

تقديم االستشارات والبرامج التدريبية

تقديم عالج )توحيد اللون( لمرضى 
البهاق من األرامل واأليتام

التبرع ببواقي الهلل من المتسوقين

288,000 ريال

نوع الشراكةالجهة

الشراكات
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مجموعة دراجي 
السعودية

معهد مفتاح
اللغة للتدرب

شركة إرتقاء 
المعلومات )لمسة(

مؤسسة أسوار
البالد للتجارة

)أسواق البالد(

شركة الزوردي 
للمجوهرات

أكاديمية األمير أحمد 
بن سلمان للتدريب

تسويق ودعم برنامج الرعاية
التعليمية والموهبة

إقامة برنامج تدريبي لعدد 4 - 8 
من أبناء الجمعية

التبرع بنصف قيمة االشتراك بالبرنامج 
خالل شهر رمضان

التبرع بما ال يقل عن 300 ألف ريال 
 وخدمات أخرى

ً
سنويا

التبرع بنسبة 10% من أرباح شهر رمضان 
بما ال يقل عن 50000

تدريب وتأهيل الموظفين
وخصم 35% للمستفيدين

10,900 ريال

300,000 ريال

50,000 ريال

نوع الشراكةالجهة
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مركز عالجي
المتكامل

مؤسسة األميرة 
الجوهرة بنت إبراهيم 

آل إبراهيم

شركة محمد بن 
ابراهيم السبيعي 

الخيرية

مكتب األمير محمد
بن فهد بن مقرن

مؤسسة وقف سعيد 
السيد الخيرية

مركز برايت دنت لطب 
األسنان

المساهمة في تقديم العالج لألسر 
المحتاجة

كفالة 200 يتيم

زكاة

تبرع 1000 ريال لعدد 1000 أسرة

زكاة

تقديم العالج المجاني

780,000 ريال

200,000 ريال

1,000,000 ريال

500,000 ريال

نوع الشراكةالجهة
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شركة بوينج
Boeing

مؤسسة الراجحي 
اإلنسانية

مبادرة بصمتنا

أرامكو

العثيم

المبلغ اإلجمالي

رعاية برنامج موهبة إنسان

مشروع رعاية األيتام )850-801(

التبرع بقيمة األجهزة التالفة

تأهيل أبناء إنسان

التبرع ببواقي الهلل من المتسوقين

6,305,933 ريال

368,000 ريال

1,119,750 ريال

89,937 ريال

1,250,000 ريال

349,346 ريال

نوع الشراكةالجهة
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مشاريع 
األوقاف

األوقاف 
المنجزة

صيانة 
الفروع 

وتجهيزها

أوقاف 
تحت 

اإلنشاء

أوقاف تحت 
التصميم

صيانة األوقاف

2

5
9

4

4

تســعى تنمية الموارد بالجمعية لتنفيذ اســتراتيجية مســتقبلية من خال بناء األوقاف، وإنشــاء وقف خيري في كل محافظة 
 لمصاريف ونفقات الفرع.

ً
 ماليا

ً
 وموردا

ً
من محافظات منطقة الرياض التي يوجد بها فرع لجمعية إنسان ، ليكون رافدا

أوقاف وهبات الجمعية

13
وقف خيري
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ريع الوقفتاريخ الوقفالموقف    الوقفالرقم
) سنويا(

نوع 
المدينةالوقف

الرياض هبة 1438/5/4٥٢،٠٠٠هـ ضحية العنزي النسيم1

والدة عساف رماح 2
رماح أرض  15/6/1438هـابواثنين 

 حوطة بني  هبة1438/4/1310،000هـ فاعل خير حوطة بني تميم 3
تميم 

الرياض وقف1438/09/281،042،000هـفاعل خيرحريمالء4

الحوطةهبة  أرض 1438/05/22هـفاعل خيرحوطة بني تميم 5

 االفالج وقف أرض 1438/4/27هـ  فاعل خير االفالج 6

مراتوقفأرض 1438/11/25  فاعل خيرمرات7

مراتوقفأرض 1438/11/25  فاعل خيرمرات8

مراتوقفأرض 1439/02/19  فاعل خيرمرات9

الرياض وقف1439/02/262،600،000فاعل خيركفالة دائمة10 

الرياض  هبة1439/2/26450،000هـعبدالعزيز الدريبيالدريبي 11

الرياضوقف 1439/04/7200،000هـاحمد التويجرياحمد التويجري12

المجمعةوقف1438/8/515،000هـحمد الفارسحمد الفارس13

إجمالي أوقاف الجمعية حتى نهاية عام 2017
ً
 خيريا

ً
13 وقفا

األوقاف التي حصلت عليها الجمعية لعام 2017
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مجاالت اإلنفاق

طة
رو

ش
لم

ت ا
ما

خد
ال

6,816,246

النقدية

الغذائية

ترميم منازل

المبلغ

ية
س

سا
األ

ت 
ما

خد
ال

147,350,145
المبلغ

مجاالت اإلنفاق

دة
سان

لم
ت ا

ما
خد

ال
103,848,670

المبلغ

مجاالت اإلنفاق

ية
سم

مو
 ال

ت
ما

خد
ال

11,669,000
المبلغ

مجاالت اإلنفاق

السلة الغذائية

األضاحي

الحج والعمرة

هدية العيد

الحقيبة المدرسية

كسوة الشتاء

نظــم الائحــة الماليــة للجمعية النشــاط المالــي بكافة جوانبه. وتقــوم بإعداد ميزانيات تقديرية للنشــاط المالي للســنة 
ُ
ت

الماليــة المقبلــة خــال الشــهر الحــادي عشــر مــن كل ســنة ماليــة، توضــح فيــه تقديــرات اإليــرادات والمصروفــات. ُوتوقــع 
الميزانيات التقديرية.

269,684,061اإلجمالي

المبالغ النقدية

المواد الغذائية

المالبس

دفع اإليجارات

تسديد فواتير الخدمات

التأهيل والتدريب والتعليم

اإلسكان

األجهزة كهربائية

 شراء سيارات

مساعدات زواج

 رعاية صحية

كفارات وعقائق

ريالاستقدام عمالة

المصروفات
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اإلنجازات:

الزكاة 
النقدية

الوصايا 
واألوقاف

التبرعات 
والهبات 
العينية

اإلعانات 
الحكومية

التبرعات 
والهبات 
النقدية

إيرادات كافل 
اليتيم

اشتراكات 
األعضاء

الزكاة 
العينية

عائدات 
االستثمار

اللجنة  من  التقديرية  الموازنة  اعتماد 
التنفيذية لعام 2018 م 

اصدار دليل الشفافية.

عمل إجراءات لإلدارة المالية.

المستحقة  التغذيات  جميع  من  االنتهاء 
لألسر لعام 2017 م .

عمل خطة طوارئ .

ــر ربــــــع ســـنـــويـــة لــجــمــيــع  ــ ــاري ــقــ ــ اصـــــــــدار ت
المصروفات وااليرادات.

ريال

اإليرادات

361,584,132اإلجمالي
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االستقطاب والتعيين:
تتــم عمليــة االســتقطاب والتعيين حســب احتياج الجمعية من الكوادر بأســاليب وطرق متقدمة وتعييــن أفضل المؤهلين 

للوظيفة.

أهداف عملية االستقطاب والتعيين:

المساعدة على اختيار
الموظف المؤهل
للوظيفة المتاحة.

اختيار أفضل األفراد
الذين يحملون

المؤهل المناسب.

تحقيق
أهداف

الجمعية.

الموارد البشرية
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التواصل مع المستشفيات 
الحكومية  وتم إرسال )50( 

نموذج فحص طبي.

إضافة 
)1670( سيرة ذاتية.

عقود عمل لعدد
)50( وظيفة.

تكوين لجان
للمقابالت الشخصية

بعدد )17( لجنة.

تسجيل
عدد )50( موظف في 
التأمينات االجتماعية.

التواصل مع األدلة 
الجنائية وإرسال

)50( نموذج.

نتائج االستقطاب والتعيين:
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شؤون الموظفين:
تعنــى شــؤون الموظفيــن بمتابعــة جميــع األمور المعنيــة بالموظفين مثــل التأمين الصحــي، والتقاعد، ومراقبة ســاعات 

الدوام، إضافة إلى تحديث بيانات الموظفين، وأتمته اإلجراءات اإلدارية الكترونية وكل ما يتعلق بالموظف.

إدخال إجازات سنوية عدد )11,790( إجازة.

إصدار عدد )670( تعريف بالراتب.

إصدار عدد )604( قرار إداري.

تدريب طالب الجامعات عدد )25( طالب.

متابعة البريد االلكتروني عدد )1,284( صادر، وعدد )1,587( وارد.

مراجعة الدوائر الحكومية وتنفيذ )134( معاملة.

تحديث نماذج الموارد البشرية عدد )9( نماذج.

إصدار وتصميم بطاقات الموظفين الخاصة بالعمل عدد )362( بطاقة.

إخال بيانات الموظفين في نظام مكتب العمل عدد )183( عملية.
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تقييم األداء الوظيفي:
قياس مدى قيام العاملين بالوظائف و تقّدمهم في العمل، وقدرتهم على االستفادة من الفرص والميزات المتاحة.

أهداف التقييم الوظيفي:

نتائج تقييم األداء الوظيفي:

عبر  الوظيفي  األداء  تقييم  نموذج  إرسال 
البريد االلكتروني لعدد )29( مدير إدارة وفرع 

ورئيس قسم.

تشكيل لجنة االعتراض الوظيفي

األداء  تقييم  على  اعتراض  نموذج  إعداد 
وعددهم  المعترضين  للموظفين  وارساله 

)33( موظف.

التقييم  ودرجات  والضعف  القوة  نقاط  فرز 
لجميع موظفي الجمعية.

ضمان عدالة 
المعاملة.

الرقابة واإلشراف 
تقييم سياسات 
االختيار والتدريب.

المساهمة في 
تخطيط الموارد 

البشرية
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الرواتب واألجور:
تســعى الجمعية لتقديم رواتب تنافســية، وذلك لجذب واســتبقاء أفضل الكفاءات  القيادية واإلدارية بنظام رواتب عادل 

وشفاف ومرتبط باألداء المبذول وتحقيق أهداف الجمعية.

إنشاء عدد )225( 
مسير  رواتب.

استقطاعات شهرية ثابتة 
)كفالة يتيم، صندوق تكافل( 

عدد )60( استقطاع شهري.

إنشاء عدد )14( 
مسير رواتب إضافية 
)خارج دوام(.

إضافة )54( خارج 
دوام.

إعداد )12( تقرير إجماليات 
الرواتب للمطابقة مع 
الشؤون المالية.

ارسال عدد )31( ملف 
تغذية الحسابات البنكية 

للموظفين للبنك.

النتائج:
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التأمين الطبي:

 
ً
توفــر الجمعيــة التأميــن الطبــي لكل موظف وزوجته ، وتتحمل الجمعية مســؤولية المســاهمة في رعايته صحيا ترســيخا

لروح الوالء والتكافل. 

النتائج:

متابعة معامالت الموظفين عدد)425( متابعة.

إضافات موظفين ومواليد جدد لعدد )142( إضافة.

إضافات موظفين ومواليد جدد عدد )360( إضافة.

تعديل وترقيات عدد )149( و حذف عدد )101( عملية.

عدد )207( عملية تعديل وترقية و )90( عملية حذف.

ترجمة وتدقيق فواتير شركة بوبا  لعدد )22( فاتورة.

التأمين الطبي )بوبا( من يوليو 2016م إلى يونيو 2017م

توزيع البطاقات للموظفين بعد استالمها عدد)765( بطاقة.

ترجمة وتدقيق فواتير شركة)ميد غلف ( لعدد )38( فاتورة.

التأمين الطبي )ميد غلف( من يوليو 2017م إلى يونيو 2018م.

استقبال طلبات موظفي الجمعية من حيث الترقية واإلضافة عدد )663( طلب.

توفير عدد )8( عروض شركات تأمين طبي قبل انتهاء التأمين بمدة ال تقل عن 3 أشهر.
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التوثيق االلكتروني:
 علــى إدراج 

ً
تســعى الجمعيــة إلــى أتمتــة وأرشــفة جميــع بيانــات الموظفيــن واإلجــراءات اإلداريــة إلكترونيــا، وتعكــف أيضا

البيانات عبر البوابة اإللكترونية ليتم تقديم الطلبات آليا.

النتائج:

ــث الــــبــــيــــانــــات الــشــخــصــيــة  ــديــ ــحــ ــ ت
للموظفين على البوابة االلكترونية 

عدد )320( موظف وموظفة.

ــور  ــضــ ــحــ ــ أرشـــــــفـــــــة كـــــشـــــوفـــــات ال
واالنصراف لجميع الموظفين خالل 

العام.

أرشفة مسيرات الرواتب.

الطبي  التأمين  معامالت  أرشــفــة 
عدد)3,562( معاملة.

ــة  ــ ــرارات اإلداريـ ــقــ ــ أرشـــفـــة جــمــيــع ال
والتعاريف.

توظيف  وإعــالنــات  عـــروض  تصميم 
عدد )18( تصميم.

أرشفة اإلجازات المرضية عدد )996( 
إجازة مرضية.
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األهداف:

أهداف وطموحات:

عمــل اتفاقيــة مــع كلية الريــاض لطب طموحات :

األســنان وتــم عــالج عــدد )45( موظف 

وعوائلهم.

الجمعية  خــارج  عمل  ورش  حضور 
عدد )8( ورش.

التميــز  جوائــز  فــي  المشــاركة 

المؤسسي.

المشاركة والعمل على مسابقة ربيز  

وتوفير عدد )44( مشهد.

عــلــى مسابقة  والــعــمــل  الــمــشــاركــة 

االيزو وتوفير عدد )13( مشهد.

معرفة االنجاز.رفع الروح المعنوية.
معرفة نقاط القوة 

والضعف.
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التطويــر  علــى  الجمعيــة  مــن  حرصــا 
الموظفيــن،  كفــاءة  ورفــع  اإلداري، 
واســتثمار طاقاتهــم لتقديم خدمات 
متميزة ألسر الجمعية ، وفق أساليب 
مهنيــة عصريــة. واالرتقــاء بالخدمــات 
المقدمــة للمســتفيدين، فقد أقامت 
الــدورات  مــن  العديــد  الجمعيــة 
للموظفيــن  والتطويريــة  التدريبيــة 

والموظفات.

التدريب
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التدريب

عدد الجهة
الدورات

عدد 
المجالالمتدربين

دورة تأهيل مدير التطوع ضمن برنامج تأسيس 11وزارة العمل والتنمية االجتماعية
إدارات التطوع بالجمعيات الخيرية

منح مقعدين مجانية في كل دورة لجميع الدورات.1830شركة رواد المعرفة للتدريب والتعليم

منح مقاعد مجانية في الدورات حسب االتفاقية 810معهد األمير أحمد بن سلمان للتدريب
الموقعة معهم.

منح مقاعد مجانية في الدورات حسب االتفاقية 1528معهد اإلدارة العامة
الموقعة مع جمعية تكاتف

دعوة للمشاركة في مبادرة بناء قدرات 2017 + 611الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بناء
دورة مهارات التعامل مع المتبرعين

دعوة للمشاركة في دورة إدارة المشاريع االحترافية11جمعية بنيان النسائية

دعوة من كلية خدمة المجتمع للمشاركة في 712جامعة االمام محمد بن سعود
البرامج التدريبية

دعوة للمشاركة في دورات المعهد210مؤسسة األميرة العنود الخيرية 

دعوة للمشاركة في دورة بناء مهارات القيادة 14الجامعة العربية المفتوحة
النسائية في العمل الخيري

تقديم خصم خاص للجمعية بمقدار 60%  على الدورتين235معهد االدريسي للتدريب والتعليم

ضمن برنامج تأهيل الجمعيات الخيرية من 33شركة العوشن للمحاماة
النواحي القانونية

منح مقعد مجاني في دورة صياغة العقود11مركز منالك للتدريب النسائي

دورة التسويق االحترافي خاصة بمدراء الفروع 120دورة خاصة بمقر الجمعية

برنامج مهارات إنسان 61782017برنامج مهارات إنسان 2017

72311المجموع
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احصائيات التدريب:
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حرصــت الجمعيــة على إشــراك الطاب والموظفين لإلســهام فــي تحقيق رؤية المملكة 2030، والتــي دعت للوصول إلى 
، حيــث تأسســت إدارة التطــوع بالجمعية مطلــع العام الماضي، بإشــراف من وزارة العمــل والتنمية 

ً
مليــون متطــوع ســنويا

االجتماعية، ضمن سعي الوزارة لمأسسة العمل التطوعي. 

التطوع

مالحظاتالعددالتصنيف

97عدد الفرص التطوعية

109 رجال / 120 نساء229عدد المتطوعين خالل العام

14عدد مجاالت التطوع

ـ3,146عدد الساعات التطوعية

ـ87,319القيمة المالية المقدرة لساعات التطوعية

جهات التدريب:

جامعة اإلمام 
محمد بن سعود 

اإلسالمية

المؤسسة
العامة
للتدريب

جامعة
الملك سعود

مكتب
الدعوة
بالربوة

جامعة األميرة
نورة بنت

عبد الرحمن

شركة
االتصاالت 
السعودية

التطوع
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أعداد المتطوعين حسب قطاعات األعمال

5القطاع الخيري23القطاع الخاص9القطاع الحكومي97الطالب والطالبات

84 %نسبة الطالب16 %نسبة الموظفين54 %نسبة النساء46 %نسبة الرجال
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احصائيات التطوع:
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برو بلس من شركة مايكروسوفت لجميع منسوبي  1 365 مع مزايا  أوفيس  تدشين وتفعيل نظام 
 تم توفير 50 % من قيمة العقد السابق مع شركة علم«.

ً
الجمعية. »حيث أنها خدمة متطورة وأيضا

وتوفير  كمبيوتر  أجهزة   30  -  25 تطوير 
مبالغ أجهزة جديدة.

حفل  في  وتشغيله  تبرعات  نظام  إنشاء 
الجمعية العمومية.

توفيــر مبلــغ اســترجاع واســتضافة نظــام 
وتشــغيل   

ً
خارجيــا اإللكترونيــة  التعامــالت 

نسخة داخل مقر الجمعية.

تفعيــل نظــام كاميــرات المراقبــة عــن بعد 
وربطها على االنترنت والمقر الرئيسي.

تحديث مجال وشبكة اإلدارة العامة.

تـــفـــعـــيـــل خــــدمــــة الـــتـــخـــزيـــن الـــســـحـــابـــي 
OneDrive مع نشر رسالة تدريب وتفعيل 

النظام لكافة منسوبي الجمعية.

1

2

4

6

3

5

7

تقنية المعلومات
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مزود  مع  انترنت  خدمة  وتشغيل  تفعيل 
الــخــدمــة االتـــصـــاالت الــســعــوديــة خــطــوط 

مؤجرة 3 فروع.

تفعيــل خدمــة االجتماعــات المرئيــة والصوتيــة عبــر االنترنــت 
» Skype For Business «. مــع نشــر رســالة تدريــب وتفعيــل 

النظام لكافة منسوبي الجمعية.

إنجــاز أكثــر مــن 400 طلــب صيانــة وتحديث 
تم إنهاؤها.

االجتماع مع ربيز ومناقشة متطلبات الجودة 
الخاصة بقسم التقنية وتكملة الشواهد.

تركيب وتشغيل نظام التخزين االحتياطي 
شــركة  مقــر  فــي  االلكترونيــة  للبوابــة 

. ITC استضافة خوادم البوابة

أجــنــدة قــســم تقنية  ــع  رفـ
الـــمـــعـــلـــومـــات والـــمـــهـــام 

لمدير اإلدارة.

رفع سياسات والمهام واإلجراءات لعمل 
الئحة خاصة بقسم تقنية المعلومات.

الدعم الفني المستمر والمتابعة لجميع 
الفروع.

8

10

12

14

9

11

13

15
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أبرز الفعاليات:

عدد الفعاليات والبرامج

29

تنظيم ملتقى فهد بن خالد
آل إبراهيم الربيعي

إقامة حفالت فرحة النجاح
بجمبع فروع الجمعية

التعاون مع  نبراس لتوعية األبناء 
بأضرار المخدرات

المشاركة في أسبوع المهنة 
بجامعة الملك سعود 

استضافة  500 من أبناء الجمعية  في إفطار عطاء 
الخيري مقدم من مجموعة الحكير

المشاركة بجناح تعريفي
في مهرجان الجنادرية

المشاركة إنسان بركن تعريفي 
في ملتقى الشرقية

المشاركة بعدد 100 ابن في اإلفطار 
الرمضاني لمطاعم صب واي

مشاركة األبناء في المناسبات 
الرياضية 

مشاركة أبناء الجمعية في رحالت 
»عيش السعودية«

المشاركة بيوم اليتيم العربي 
بالتعاون مع دراجي السعودية 

االحتفال باليوم
الوطني 

تنظيم مهرجان إنسان الصيفي 
بجميع فروع الجمعية 

تبرع شركة كي بي ام جي الفوزان بمبلغ  ) 189,530 (
ريال، لصالح برنامج السلة الغذائية في الجمعية.

حرصت إدارة اإلعام والتواصل، على تعزيز عاقة الجمعية بالمجتمع 
، ومــد جســور التعاون بيــن الجمعية والجهــات ذات العاقة . وتنفيذ 
العديــد مــن البرامــج واألنشــطة البنــاءة، وكذلــك تنظيــم الفعاليــات 
والمهرجانــات والحفــات . إضافــة إلــى نشــر أخبــار  وتقاريــر الجمعية 
في وسائل اإلعام المختلفة، وإصدار المطبوعات المتنوعة وتفعيل 

حسابات الجمعية في مواقع التواصل االجتماعي.

اإلعالم والتواصل
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تقرير المراجع الخارجي
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التقديري لعام 2018 م    الفعلي  2017 مالمعتمد لعام 2017 مالباب

٣٣،٨٩٢،١٥٩٣٢،٣٧٦،٥٥٩٣٣،٥٨٤،٠٨٤العمومية واإلدارية

270,857,840269,684,059278,617,840النفقات األسرية

2,015,000578,1391,880,000المصروفات الرأسمالية

19,283,4774,395,27217,946,000مشاريع تحت التنفيذ  

6,131,5603,037,0565,424,544مصروفات تنمية الموارد

332,180,036310,071,085337,452,468اجمالي المصروفات

341,465,000349,203,396350,375,000اجمالي اإليرادات

الموازنة التقديرية لعام 2018م

إجماليات أبواب الموازنة:

اجمالي اإليراداتاجمالي المصروفاتالنفقات األسريةالرواتب والبدالت

 

م 2017المعتمد لعام  م 2017الفعلي  *    م 2018التقديري لعام 

اجمالي اإليراداتاجمالي المصروفاتالنفقات األسرية العمومية واإلدارية
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التواصل االجتماعي:

عدد التغريدات

18,051

عدد المتابعين

143,223

عدد المتابعين

19,032

عدد المنشورات

1,193

عدد المشاهدات

13,518

عدد المشتركين

176

750

يتر

تو

وتيوب
ي

م
انستقرا

ت
شا

سناب 
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النشر الصحفي:

عدد األخبار

61

عدد مرات النشر

227

عدد األخبار

11

عدد مرات النشر

23

 الصحفية
بار

ألخ
ا

التقارير
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إصدار نشرة إنسان الدورية:

توفير احتياجات الفروع من المطبوعات والتصاميم:
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الرقـم المـوحــد

92 000 11 33 E N S A N O R G

e n s a n . o r g . s a

اكفلهم لتسعد بصحبة النبي 

صلى الله عليه وسلم

تكفل كفالة دائمة

بمبلغ

ريال
60.000 الرقـم المـوحــد

92 000 11 33 E N S A N O R G

e n s a n . o r g . s a

بمبلغ

ريال
100

أسعدهم بتوفير 

كسوة الشتاء

عند مساهمتكم 

نرجو إشعارنا

بصورة التحويل على

0555249104 

الرقـم المـوحــد

92 000 11 33 E N S A N O R G

e n s a n . o r g . s a

اكفلهم لتسعد بصحبة النبي 

صلى الله عليه وسلم

ً
تكفل يتيما

بمبلغ

ريال
300

الرقـم المـوحــد

92 000 11 33 E N S A N O R G

e n s a n . o r g . s a

بمبلغ

ريال
200

تسعدهم 

بهدية العيد

:
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حملة أسعدهم تسعد:

الرقـم المـوحــد

92 000 11 33 E N S A N O R G

e n s a n . o r g . s a

بمبلغ

ريال
300

تسهم في كفالة

أم اليتيم
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الرقـم المـوحــد

92 000 11 33 E N S A N O R G

e n s a n . o r g . s a

بمبلغ

ريال
600

تسعدهم في تقديم 

الرعاية التعليمية

الرقـم المـوحــد

92 000 11 33 E N S A N O R G

e n s a n . o r g . s a

بمبلغ

ريال
تسعدهم300

بالعناية بصحتهم

الرقـم المـوحــد

92 000 11 33 E N S A N O R G

e n s a n . o r g . s a

بمبلغ

تسعدهم بالمساهمة ريال

في مسكنهم
3.000
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الرقـم المـوحــد

92 000 11 33 E N S A N O R G

e n s a n . o r g . s a

بمبلغ

ريال
100

تسعدهم في دعم 10 برامج 

لتقديم خدمات متنوعة.
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100
الرقـم المـوحــد

92 000 11 33 E N S A N O R G

e n s a n . o r g . s a

 SMS برســالة  أســعدهم 

لكافــة   5055 الرقــم  إلــى 

مــزودي خدمــة االتصــاالت .

فارغة رســــالة  أرســل  ريال   »10« بمبلغ  للتبرع 

»1« أرســـــل  شهــريا  ريال   »12« بمبلغ  للتبرع 

للتبرع بمبلغ »12« ريال شهريا للوالدين أرسل »11«
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الرقـم المـوحــد

92 000 11 33 E N S A N O R G

e n s a n . o r g . s a
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َ
قال ص

ريال
250

توفر سلة غذائية وتسعدهم

بإطعامهم

الرقـم المـوحــد

92 000 11 33 E N S A N O R G

e n s a n . o r g . s a

بمبلغ

ريال
500

وقف التعليم والتأهيل 

صدقة جارية لعلم ينتفع به

صدقة جارية لك ولمن تحب

حساب الوقف بمصرف الراجحي 164608010100016

الرقـم المـوحــد

92 000 11 33 E N S A N O R G

e n s a n . o r g . s a

ريال
1,090

أسعدهم بأضحيتكمن خالل توكيل الجمعية بذبحها وتوزيعها.

يمكن للمضحي الحصول على جزء من أضحيته

قيمة أضحية

»خروف نعيمي«

عند مساهمتكم نرجو إشعارنا

بصورة التحويل على        0555249104 

الرقـم المـوحــد

92 000 11 33 E N S A N O R G

e n s a n . o r g . s a

بمبلغ

ريال
15

أسعدهم بإطعامهم زكاة الفطرللفرد الواحد

أسعدهم ليؤدوا فريضة حجهم

ريال
7,150

تسهم في حـج

يتيم أو أرمـلــة

عند مساهمتكم نرجو إشعارنا

بصورة التحويل على        0555249104 

الرقـم المـوحــد

92 000 11 33 E N S A N O R G

e n s a n . o r g . s a
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جوائز وشهادات
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تعتبــر جمعيــة إنســان أول جمعيــة حصلت على 
شهادة تطبيق ربيز، وهو مؤشر ايجابي في ظل 
العدد الكبير الذي ترعاه الجمعية والمســاحة 

الجغرافية التي تغطي كافة منطقة الرياض.
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رقم الحساباسم البنك

SA6580000164608010000190مصرف الراجحي ) عام ( 

SA6480000164608010000208مصرف الراجحي ) زكاة (

SA51البنك األهلي ) عام ( 10000022319000000200

SA61البنك األهلي ) زكاة ( 10000022319000000505

SAبنك البالد 1 5 1 5 00099 9 3 3 3 3 1 1 1 1 0 005

SA90بنك البالد ) زكاة ( 1 500099 9 3 3 3 3 1 1 1 1 0 0 1 3

SA502000000201بنك الرياض 1693049901

SA5945000000020099990472البنك السعودي البريطاني - »ساب«

SA0840000000009907004758البنك السعودي األمريكي - سامبا«

SA76304001080البنك العربي الوطني 1 1 740000015

SA5655000000077964000163البنك السعودي الفرنسي

SA9150000000033178100005البنك األول

SA736000000003623بنك الجزيرة 1 1 1 1 00 1

SA7305000068220002000000مصرف اإلنماء ) عام (

SA89650000001013البنك السعودي لالستثمار 10000001

1بنك االمارات دبي الوطني 0 1 6 0 2 9 4 6 4 0 0 1
ية

مع
لج

ت ا
ابا

س
 ح

م
قا

أر




