
رع��ى �ساحب ال�س��مو الملك��ي الأمير 

في�س��ل ب��ن بن��در ب��ن عبدالعزي��ز اأمي��ر 

منطق��ة الريا�س، رئي���س مجل���س اإدارة 

الأيت��ام  لرعاي��ة  الخيري��ة  الجمعي��ة 

م�س��اء  الريا�س)اإن�س��ان(،  بمنطق��ة 

 12 1440، المواف��ق  7 رم�س��ان  الأح��د 

ماي��و 2019وبح�س��ور �ساح��ب ال�س��مو 

الملك��ي الأمير اأحم��د بن فهد بن �س��لمان 

ب��ن عب��د العزي��ز، نائ��ب اأمي��ر المنطق��ة 

ال�س��رقية، نائب رئي���س مجل���س الإدارة 

رئي���س اللجن��ة التنفيذية، حف��ل اجتماع 

الجمعية العمومية ال�سنوي لعام 2019، 

بقاع��ة الملك في�س��ل للموؤتم��رات بفندق 

النتركونتننت��ال، وح�سر الحفل اأع�ساء 

الجمعي��ة العمومي��ة، واأع�س��اء مجل���س 

الإدارة وكب��ار الداعمين ورجال الأعمال 

والكفالء.

وقبي��ل الحفل الر�س��مي عق��د اجتماع 

مناق�س��ة  خالل��ه  ت��م  الإدارة  مجل���س 

الموا�سيع المدرجة على جدول الأعمال.

وتخلل الحف��ل كلمة ل�ساحب ال�س��مو 

الملك��ي الأمي��ر في�س��ل ب��ن بن��در بنعبد 

العزي��ز، اأمي��ر منطق��ة الريا���س رئي���س 

مجل���س الإدارة كلمة قال فيها » با�س��مي 

وبا�س��م اأخي �س��مو الأمير اأحم��د بن فهد 

وبا�س��م اأع�س��اء مجل���س الإدارة اأرحب 

بكم في ه��ذا اللقاء المب��ارك وهذه الليلة 

المبارك��ة به��ذه الجمعي��ة الفتي��ة الت��ي 

تعي���س ف��ي كن��ف ومج��د ه��ذا الوط��ن 

برعاية كريمة من �س��يدي خادم الحرمين 

ال�س��ريفين الملك �س��لمان بن عبد العزيز 

اآل �س��عود حفظ��ه اهلل، ال��ذي يعيرها جل 

عنايت��ه و اهتمام��ه فه��و موؤ�س�س��ها وهو 

الذي احت�سنها حتى اأ�سبحت يانعة وهلل 

الحمد تخدم فئة غالية علينا جميعا بهذا 

الوطن، وبف�سل اهلل �س��بحانه وتعالى ثم 

دعم��ه الم�س��تمر ورعايت��ه اأ�سبحت هذه 

الجمعي��ة ت�س��م 40.000 يتيم��ا ويتيمة 

واأرملة هم في حاجة اإلى دعمكم وعطفكم 

ووقوفك��م، متمنيا اأن تحظ��ى منكم بدعم 

م�س��تمر والوقف��ة ال�سادق��ة  لك��ي توؤدي 

دورها كام��ال لخدمة هذه الفئ��ة الغالية، 

اإنني با�س��مكم جميع��ا اأتمن��ى اأن تحظى 

ه��ذه الجمعية باأن تكون عالمة بارزة في 

هذا الوطن ي�س��ار اإليها بالبن��ان باأعمالها 

ومنجزاته��ا وتفوقه��ا وتطوره��ا راجي��ا 

لك��م التوفي��ق جميع��ا والأج��ر العظي��م 

م��ن رب الع��زة والج��الل واأن يجزيك��م 

خي��را عل��ى اأعمالك��م واأفعالك��م ودعمكم 

الم�س��تمر ف��ي ه��ذا ال�س��هر الكري��م وف��ي 

ه��ذه الليلة المبارك��ة واأ�س��محوا لي باأن 

اأ�س��كر كل م��ن هي��اأ ورت��ب وانج��ز له��ذا 

الجتم��اع وهذا اللقاء وقد �س��بق  لقاءنا 

وهلل  كان  الإدارة  مجل���س  اجتم��اع  الآن 

الحم��د نم��وا  منتظم��ا، والتقري��ر اأمامنا 

وا�س��ح و�س��هل علين��ا اتخاذ الق��رارات 

ف��ورا ودون ت��ردد وه��ذا ب��ال �س��ك ناتج 

ع��ن جه��د وعم��ل وحر���س عل��ى العطاء 

م��ن �س��كرتارية اللجن��ة  ومديره��ا العام 

الأخ �سالح اليو�س��ف الذي يرتب ويهيئ 

ويدع��م ويداف��ع ويتحرك يمينا و�س��مال 

لتكون ه��ذه الجمعية في  اأعلى م�س��توى  

واأف�س��ل مكانة، وين�س��د له��ا دائما خادم 

الحرمي��ن ال�س��ريفين المل��ك �س��لمان ب��ن 

عبد العزيز، ويدعمه��ا ويقف اإلى جانبها 

ويدعمها دائما �س��مو  ولي العهد �ساحب 

ال�سمو  الملكي الأمير محمد بن �سلمان بن 

عب��د العزيز � حفظهما اهلل � اأرجو لكم اأيها 

الإخ��وة التوفيق والأجر م��ن رب العزة 

والجالل واأ�س��كر اأخي �س��مو الأمير اأحمد  

بن فهد وزمالئي اأع�ساء مجل���س الإدارة 

ولح�س��ور حفلنا هذا في هذه المنا�س��بة 

ال�سعيدة«.

كما األقى اأ. �سالح بن عبد اهلل اليو�سف 

المدي��ر العام كلمة نوه فيها  بالدور الذي 

تقوم به الحكومة الر�سيدة في ظل قيادة 

خ��ادم الحرمي��ن ال�س��ريفين و�س��مو ولي 

عه��ده الأمي��ن، وم��ا تولي��ه م��ن اهتم��ام 

كبي��ر بالقط��اع الخي��ري، حي��ث جعلت��ه 

ركيزة اأ�سا�سية في تحقيق روؤية المملكة 

الطموح��ة 2030، واعتم��دت علي��ه ف��ي 

مجال التنمية الجتماعية.

وا�ستعر�س اليو�سف الإنجازات التي 

تحققت خ��الل الع��ام الما�س��ي 2018م، 

حيث بلغ اإجمالي ما اأنفقته الجمعية على 

الأيت��ام منذ تاأ�سي�س��ها حت��ى نهاية العام 

الما�س��ي اأكثر م��ن )ملياري��ن وثمانمائة 

مليون ريال( مبينا اأن الجمعية بداأت في 

تنفيذ ا�س��تراتيجيتها الثانية التي ركزت 

على تمكين الم�ستفيدين حتى ي�ستطيعوا 

العتم��اد عل��ى اأنف�س��هم. وتكوين م�سدر 

دخ��ل ثاب��ت ومتنام��ي يحق��ق ا�س��تدامة 

العمل، 

وع��رج بالحديث على الموا�سيع التي 

تط��رح عل��ى الجمعي��ة العمومي��ة للنظر 

اإق��رار الح�س��ابات  ف��ي اإقراره��ا وه��ي: 

الختامية لعام 2018 م، واإقرار الموازنة 

التقديري��ة لع��ام 2019م المعتم��دة م��ن 

موؤ�س��راتها:  واأه��م  الإدارة،  مجل���س 

 2019 لع��ام  المتوقع��ة  الإي��رادات 

ثالثمائ��ة   )335.000.000( ب  تق��در 

وخم�س��ة وثالث��ون ملي��ون ري��ال. كذل��ك 

تم تقدي��ر الم�سروف��ات الإجمالية بمبلغ 

واأربع��ة  ثالثمائ��ة   )334.718.049(

وثالثون مليوناً و�سبعمائة وثمانية ع�سر 

األف وت�سعة واأربعون رياًل.

كم��ا  ا�س��تعر�س المراج��ع الخارجي 

المال��ي  والأداء  الختام��ي  الح�س��اب 

والموازن��ة  الما�س��ي،  للع��ام  للجمعي��ة 

�س��اهد  ث��م  م.   2019 لع��ام  التقديري��ة 

الح�س��ور بع��د ذل��ك فل��م وثائق��ي ع��ن 

الجمعي��ة وم�س��يرتها ف��ي خدم��ة الأيتام 

ومراحل التطوير والنمو فيها.

بلغ��ت  تبرع��ات  الحف��ل  و�س��هد 

)16.400.000( ريال.

وفي ختام الحفل كرم �ساحب ال�س��مو 

الملكي الأمير في�سل بن بندر اأمير منطقة 

الريا�س، رئي�س مجل���س اإدارة الجمعية  

كب��ار الداعمي��ن للجمعي��ة خ��الل الع��ام 

الما�سي.

يوليو 2019 منشرة دورية تصدر عن إدارة اإلعالم والتواصل ) العدد الخامس (

م الداعمين أمير الرياض يرعى حفل اجتماع الجمعية العمومية لعام 2019 ويكرِّ

حازت جمعية )اإن�س��ان( لرعاية الأيتام على الن�سبة الأكثر 

فاعلي��ة خالل �س��هر رم�س��ان المبارك للع��ام الحال��ي 2019 ؛ 

وذلك عبر ال�س��تفتاء ال�س��نوي الذي قام به نادي الم�س��وؤولية 

الجتماعية بجامعة الملك �س��عود، و�سارك فيه اأكثر من 1200 

ت عن الموا�سيع التي تعني بالم�سوؤولية الجتماعية.  م�سوِّ

وف��ي ه��ذا الإطار فقد نظم��ت الجمعية خالل �س��هر رم�سان 

للع��ام الحال��ي 2019 حف��ل اجتم��اع الجمعي��ة العمومية، كما 

اأقامت حفل الإفطار ال�سنوي، اإ�سافة اإلى تنظيم الحفل التراثي 

لالأ�س��ر المنتجة، كما نظمت حفل جائزة الأميرة البندري بنت 

عبد الرحمن الفي�سل � رحمها اهلل � للتفوق العلمي.

اإل��ى ذلك فق��د اأبرمت الجمعي��ة نحو 10 اتفاقي��ات مع عدد 

من الجهات لدعم برامج واأن�س��طة الجمعي��ة، وتنظيم الإفطار 

الرم�سان��ي بن��ادي اإن�س��ان الجتماع��ي تحت �س��عار )اأ�س��رنا 

تفطرن��ا(،  كم��ا �س��اركت الجمعي��ة ف��ي 6 برام��ج للم�س��وؤولية 

الجتماعية.

وفعل��ت برام��ج التط��وع من خالل م�س��اركة الم�س��تفيدين، 

والموظفي��ن والموظف��ات ف��ي ع��دد م��ن الجه��ات الحكومي��ة 

والأهلية، وم�س��اركة الأبناء بتنظيم تلك الفعاليات التطوعية، 

وبلغ عدد المتطوعين قرابة 190  متطوعا ومتطوعة.  

كم��ا فعل��ت الجمعي��ة الجان��ب الإعالم��ي م��ن خ��الل ن�س��ر 

الأخبار في ال�سحف الورقية والإلكترونية، واإجراء المقابالت 

التلفزيوني��ة والمداخالت الإذاعي��ة، اإ�سافة اإلى تفعيل مواقع 

التوا�سل الجتماعي محققة اأرقاما قيا�سية، حيث بلغت ن�سبة 

الم�س��اهدات في �س��ناب الجمعي��ة اأكثر من 36 األف م�س��اهدة، 

وع��دد م��رات الظهور في تويت��ر اأكثر م��ن 620 األ��ف، كما بلغ 

مرات الظهور في الن�سجرام اأكثر من 108 األف. 

جمعية إنسان تحقق النسبة األكثر تأثيرا في 
المسؤولية االجتماعية خالل شهر رمضان لعام 2019

بناء على االستفتاء السنوي لنادي المسؤولية االجتماعية بجامعة الملك سعود
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�س��ارك �ساحب ال�س��مو الملك��ي الأمير 

محم��د ب��ن عبدالرحم��ن ب��ن عبدالعزي��ز 

نائ��ب اأمي��ر منطق��ة الريا�س ف��ي الإفطار 

اإن�س��ان(  جمعي��ة )  لأبن��اء  الرم�سان��ي 

وذل��ك ي��وم الأربع��اء 19 رم�س��ان 1440 

مق��ر  ف��ي   2019 ماي��و   22 المواف��ق 

بح�س��ور  الجتماع��ي،  اإن�س��ان  ن��ادي 

الخي��ري  بالعم��ل  المهتمي��ن  م��ن  ع��دد 

الجمعي��ة. ومن�س��وبي   والجتماع��ي 

وق��دم �س��موه تبرًع��ا �س��خًيا بمبل��غ 200 

األ��ف ريال ل�سال��ح الجمعية، وذل��ك دعًما 

لأن�س��طتها وبرامجه��ا المتنوع��ة، مبدًي��ا 

تقدي��ره واإعجاب��ه بال��دور النبي��ل ال��ذي 

تقوم الجمعي��ة في مجال رعاي��ة الأيتام، 

وتميزها في هذا المجال.

م��ن جهت��ه ق��ّدم مدي��ر ع��ام الجمعي��ة 

اأ. �سال��ح ب��ن عب��د اهلل اليو�س��ف، �س��كره 

وتقدي��ره ل�ساحب ال�س��مو الملك��ي الأمير 

محم��د ب��ن عبدالرحم��ن ب��ن عبدالعزي��ز 

���� نائ��ب اأمي��ر منطق��ة الريا���س ���� عل��ى 

م�س��اركته اأبن��اءه الأيت��ام ف��ي اإفطاره��م 

والتع��رف  به��م  واللتق��اء  الرم�سان��ي، 

عليه��م. وتلبي��ة الدع��وة وت�س��ريفه ه��ذه 

والجتماعي��ة،  الرم�ساني��ة  المنا�س��بة 

ودعمه ال�س��خي، �سائاًل اهلل تبارك وتعالى 

اأن يجعل ذلك في موازين ح�سناته.

نائب أمير منطقة الرياض يشارك أبناء جمعية 
إنسان إفطارهم ويتبرع بـ 200 ألف ريال

رع��ت �ساحب��ة ال�س��مو الملكي الأمي��رة �س��ارة بنت عبد 

الرحم��ن الفي�س��ل حف��ل جائزة الأمي��رة البن��دري بنت عبد 

الرحم��ن الفي�س��ل، للتفوق العلم��ي بجمعية اإن�س��ان لرعاية 

الأيت��ام، وذلك في الرابع من �س��هر رم�سان 1440، الموافق 

9 ماي��و 2019م، بفندق النتركونتننت��ال، وتم خالل الحفل 

تكري��م 186متفوق��ا ومتفوق��ة لمختل��ف الم�س��تويات ب��دءًا 

م��ن محو الأمي��ة والمرحل��ة البتدائية والمتو�س��طة مرورا 

بالثانوي��ة العام��ة وانته��اء بدرج��ة البكالوريو���س، وذل��ك 

بفندق النتركونتننتال.

واأك��دت �ساحبة ال�س��مو الملكي الأميرة �س��ارة بنت عبد 

الرحم��ن الفي�س��ل اأن جمعية »اإن�س��ان« ُتعد م��ن الجمعيات 

العريقة في بالدنا الفريدة في عملها من خالل تمكين الأ�س��ر 

المحتاج��ة والأيت��ام والأرام��ل من العي���س الكري��م، مبينة 

ان الجمعي��ة ت�س��عى الى توفي��ر العناي��ة والرعاية لهم على 

اأ�سعدة مختلفة وعمل ميداني، �سحياً وثقافياً وتعليمياً.

من جهتها بينت م�س��اعدة مدير عام الجمعية لل�س��وؤون 

الن�سائية الدكتورة �سعيع العتيبي، اأن حفل جائزة اإن�سان 

للتف��وق العلم��ي  تحمل ه��ذا العام ا�س��م �ساحبة ال�س��مو 

الملكي الأميرة البندري بنت عبد الرحمن الفي�سل رحمها 

اهلل، الت��ي كانت اأح��د اأعم��دة العمل الخيري ف��ي المملكة 

له��ا دورا  العم��ل الجتماع��ي، وكان  م��ن رواد  ورائ��دة 

لفت��اً في تطوي��ر العمل الموؤ�س�س��ي للجمعي��ات الخيرية، 

و�س��اهمت في تغيير النمط التقليدي للعمل الخيري ونقله 

م��ن الرعوي اإل��ى التنموي، ووف��اء من ان�س��ان واأبنائها، 

فقد ت��م توجيه الإدارة العليا بجمعية »اإن�س��ان« ت�س��مية 

حفل التفوق العلمي با�س��م الراحلة وذلك تقديرا لجهودها 

الإن�س��انية في تطوي��ر وتنمية القطاع الخي��ري بالمملكة.

و�س��هد الحف��ل تبرع��ات نقدية بقيم��ة ملي��ون واأربع مائة 

وثالثون الف. كما �س��اهد الح�سور عر�سا مرئيا عن م�سيرة 

الراحلة �س��مو الأمي��رة البندري بنت عب��د الرحمن الفي�سل 

)رحمها اهلل(.

األميرة سارة بنت عبدالرحمن ترعى 
حفل جائزة األميرة البندري بنت عبدالرحمن 

للتفوق العلمي بجمعية »إنسان«

الملك��ي  ال�س��مو  �ساحب��ة  �س��ّرفت 

الأمي��رة �س��ارة بن��ت خالد بن م�س��اعد، 

ح��رم �ساح��ب ال�س��مو الملك��ي الأمي��ر 

عبدالعزي��ز بن �س��لمان ب��ن عبدالعزيز، 

الحف��ل التراثي لأ�س��ر اإن�س��ان المنتجة، 

بفن��دق  اإن�س��ان  جمعي��ة  نظمت��ه  ال��ذي 

النتركونتننتال، في ال�سابع والع�سرين 

 ،1440 الما�س��ي  �س��عبان  �س��هر  م��ن 

الموافق 2 مايو 2019 م.

الملك��ي  ال�س��مو  �ساحب��ة  وقال��ت 

الأميرة �س��ارة بنت خالد بن م�ساعد: اإن 

من نعم اهلل علينا في هذا البالد المباركة 

اأن وهبن��ا ق��ادة عظم��اء يول��ون العم��ل 

الخيري والإن�س��اني اأق�س��ى اهتماماتهم 

اأولوياته��م  راأ���س  عل��ى  ويجعلون��ه 

ويتفقدون احتياج��ات اأبنائهم وبناتهم، 

ول�س��ك اأن خ��ادم الحرمي��ن ال�س��ريفين 

الملك �س��لمان ب��ن عبدالعزيز اآل �س��عود 

- اأي��ده اهلل - كان ل��ه الف�سل بعد اهلل في 

ن�س��اأة الجمعية قب��ل اكثر من عقدين من 

الزمن ودعم كاف��ة اأوجه العمل الخيري 

في �ستى مناطق المملكة.

الملك��ي  ال�س��مو  �ساحب��ة  وق��ادت 

الأمي��رة �س��ارة بن��ت خالد بن م�س��اعد، 

حمل��ة تبرع��ات حف��ل »تراثي اإن�س��ان« 

بتبرعه��ا بمبلغ مليون ري��ال، كما اأعلنت 

�س��موها تب��رع �ساح��ب ال�س��مو الملكي 

ب��ن  �س��لمان  ب��ن  عبدالعزي��ز  الأمي��ر 

عبدالعزيز بمليون ريال، وتبرع الأمراء 

)�س��لطانه وخالد و�س��لمان( اأبناء الأمير 

عبدالعزي��ز ب��ن �س��لمان ب��ن عبدالعزيز 

بمبلغ مليون ريال.

عبدالعزي��ز  اأم  قدم��ت  جهته��ا  م��ن 

العبيي��كان تبرعا بمبل��غ 100 األف ريال، 

و�س��هد الحفل تبرعات اأخرى، وذلك من 

اأج��ل دع��م م�س��يرة الجمعية ف��ي البناء 

والعطاء.

من جهتها األقت م�ساعدة المدير العام 

لل�سوؤون الن�س��ائية بالجمعية الدكتورة 

�سعيع بنت مهل العتيبي كلمة اأو�سحت 

فيه��ا ماتبذل��ه الحكوم��ة الر�س��يدة م��ن 

رعاية كريم��ة لأبناء الوط��ن بما ي�سمن 

المزي��د م��ن التق��دم والتطور عل��ى كافة 

ال�سعدة، وخا�سة العمل الخيري.

وقدمت �س��كرها  لراعي��ة الحفل على 

ت�س��ريفها حفل الأ�س��ر المنتجة بجمعية 

اإن�س��ان  ودعمها الم�ستمر للجمعية ، كما 

�س��كرت الحا�سرات والداعمات لح�سور 

هذه المنا�سبة. 

رف حفل 
ّ

األميرة سارة بنت خالد بن مساعد تش
األسر المنتجة ألسر جمعية إنسان بالرياض

اأنه��ى  448 متط��وع ومتطوع��ة 1840  �س��اعة 

عمل تطوعية في الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام 

بمنطقة الريا�س )اإن�س��ان(، خ��الل الن�سف الأول 

م��ن الع��ام الحال��ي 2019 م ،   وا�س��تملت الفر�س 

التطوعي��ة عل��ى تقدي��م ال�ست�س��ارات ، وتقدي��م 

وكذل��ك   ، ترفيهي��ة  وبرام��ج  تدريبي��ة  دورات 

التنظيم  والت�سوير ، اإ�سافة اإلى اإدخال البيانات، 

والتن�س��يق والمتابع��ة، وبلغت القيم��ة التقديرية 

لإجمالي ال�س��اعات التطوعية بح�سب �سوق العمل 

) 82.800( رياًل

كم��ا نظم��ت الجمعي��ة بم�س��اركة الموظفي��ن 

والموظف��ات والأبن��اء مجموع��ة م��ن  البرامج 

التطوعي��ة، حي��ث ت��م تنظي��م برنام��ج ترفيهي 

واآخ��ر   ، الجتماعي��ة  الرعاي��ة  دار  لأبن��اء 

وثال��ث  والم�س��نات،  الم�س��نين  دار  لن��زلء 

لنزلء م�ست�س��فى النقاه��ة، اإ�ساف��ة اإلى تنظيم 

حمل��ة للتب��رع بال��دم ل�سالح جنودنا البوا�س��ل  

المرابطي��ن عل��ى الح��دود ، وزي��ارة لالأطف��ال 

المنومي��ن في ع��دد م��ن الم�ست�س��فيات وتقديم 

هدايا لهم.

إنسان تستقطب 448 متطوعا ومتطوعة خالل 
النصف األول من العام الحالي
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نظم نادي اإن�س��ان الجتماعي مبادرة 

بعن��وان » اأ�س��رنا تفطرنا » على �س��رف 

�س��مو الأمي��رة ريم��ا بن��ت من�س��ور اآل 

�س��عود وبرعاي��ة م��ن اأوقاف المو�س��ى 

)م�س��اعي ( وته��دف المب��ادرة اإلى دعم 

الأ�س��ر المنتجة من م�ستفيدات الجمعية 

وتحقيق مبداأ العتماد على الذات 

و�س��هدت المب��ادرة ح�س��ور عدد من 

والتربوي��ة  الجتماعي��ة  ال�س��خ�سيات 

والإعالمية.

م��ن  مجموع��ة  الفعالي��ة  و�ساح��ب 

الفق��رات المتنوعة، والترفيهية المقدمة 

م��ن الف��رق التطوعي��ة، ب��دوره ق��دم اأ. 

�سالح ب��ن عب��د اهلل اليو�س��ف مدير عام 

الجمعية �س��كره وتقدي��ره لالأميرة ريما 

بن��ت من�سور لرعايته��ا الحفل ولأوقاف 

المو�س��ى ) م�س��اعي ( الراعي الر�س��مي 

للمبادرة ولكل من �س��اهم في نجاح هذه 

المبادرة.

مو�سحا اأن الجمعية ت�سعى للتكثيف 

من المبادرات الجتماعية التي تنعك�س 

اإيجابا على الم�ستفيدين. 

نفذت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الريا�س »اإن�س��ان« م�سروع ال�سلة 

الرم�سانية مع بداية �سهر رم�سان الما�سي، وذلك لم�ساعدة الم�ستفيدين من خدماتها 

في تاأمين المواد التموينية. 

وقد اأنفقت الجمعية مبلغ )1.798.275( ريال على ال�س��لة الرم�سانية، وا�س��تفاد 

منها )5.955( اأ�سرة.

وزع��ت جمعي��ة »اإن�س��ان« لرعاية الأيت��ام  زكاة الفطر على اأ�س��ر 

الجمعية،  وذلك ليلة التا�س��ع والع�سرين من �سهر رم�سان الما�سي؛ 

حيث تمكنت  الأ�س��ر الم�س��تفيدة من الح�سول عل��ى زكاة الفطر ليلة 

العيد.

وق��د بلغت قيم��ة زكاة الفطر 18 ريال للف��رد الواحد، حيث تولت 

الجمعي��ة  �س��راء زكاة الفط��ر )عينياً( نياب��ة عن الأ�س��خا�س الذين 

وكلوه��ا، وتم اإدراجها ف��ي البطاقات التمويني��ة المخ�س�سة للمواد 

الغذائية. 

الخدم��ات والنفق��ات  تق��دم  الجمعي��ة  اأن  اإل��ى  الإ�س��ارة  تج��در 

الأ�سا�س��ية والمو�س��مية اإلكتروني��ا للم�س��تفيدين وذل��ك حفاظ��ا على 

كرامتهم ومراعاة لم�ساعرهم. 

اإل��ى ذل��ك اأثنى معالي ال�س��يخ عبداهلل ب��ن محمد المطل��ق �� ع�سو 

هيئ��ة كبار العلماء ����  على هذه الطريقة والأ�س��لوب الع�سري الذي 

تنتهج��ه الجمعية في توزيع زكاة الفطر حيث اأنه يخفف العناء على 

الجمعية، واأبنائها الم�س��تفيدين الذين بلغ عددهم نحو 40.000 األف 

يتيماّ ويتيمة واأرملة.

لرعاي��ة  )اإن�س��ان(  جمعي��ة  نظم��ت 

لأبنائه��ا  النج��اح  حف��الت  الأيت��ام 

الناجحي��ن م��ن الجن�س��ين تحت �س��عار 

)فرحة نج��اح( ، وذلك بجمي��ع فروعها 

في مدينة ومحافظ��ات الريا�س والبالغ 

عدده��ا ) 20 ( فرع��ا، وبم�س��اركة نحو  

لمختل��ف  وطالب��ة،  طالب��ا   )7.000(

حف��الت  وتخل��ل  الدرا�س��ية،  المراح��ل 

العدي��د  الجمعي��ة  بف��روع  النج��اح 

الترفيهي��ة  والفق��رات  الفعالي��ات  م��ن 

والعرو�س الم�سرحية الهادفة والألعاب 

اإل��ى  اإ�ساف��ة  والحركي��ة،  البهلواني��ة 

توزيع الهدايا الت�س��جيعية على الأبناء 

الناجحين، و�س��هادات ال�س��كر والدروع 

التذكارية للداعمين لحفالت النجاح.

جدير بالذكر اأن جمعية اإن�سان تحتفي 

�س��نويا باأبنائها الناجحين بهدف اإدخال 

الف��رح وال�س��رور اإل��ى نفو�س��هم، ورفع 

معنوي��ات الط��الب والطالب��ات وحثه��م 

عل��ى النج��اح والتف��وق، وت�س��جيعهم  

لبذل المزيد من الجد والمثابرة لتحقيق 

تطلعاتهم الم�ستقبلية.

نادي إنسان االجتماعي ينظم 
مبادرة أسرنا تفطرنا

»إنسان« تنفذ مشروع السلة 
الرمضانية بمبلغ 1.798.275 ريال

إنسان توزع زكاة الفطر على أسر الجمعية

»إنسان« تحتفي بالناجحين
بجميع فروعها

قام مجموعة من اأبناء جمعية اإن�سان 

بف��رع غ��رب الريا�س بزيارة اإلى �س��ركة 

المراع��ي، و�س��ارك في الزي��ارة نحو 25 

ابنا بمرافقة عدد من الم�سوؤولين بالفرع. 

بالحف��اوة  الأبن��اء  ا�س��تقبال  وت��م 

والتكري��م، وتخلل الزي��ارة جولة داخل 

مزارع ال�س��ركة وم�سنع��ي المخبوزات 

اطل��ع  حي��ث  والألب��ان.  والع�سائ��ر 

الأبن��اء على خطوط الإنت��اج بالم�سنع، 

وطريق��ة  بالأبق��ار،  العناي��ة  م��ن  ب��دًء 

تنظيفه��ا وولدتها وتقدي��م الأعالف لها، 

و�س��رح كيفية تح�سير منتج��ات الألبان 

والع�سائ��ر وتعليبها ، كما تجول الأبناء 

داخ��ل مراف��ق الم�سن��ع وتعرف��وا على 

الأجه��زة الم�س��تخدمة في الإنت��اج ، ثم 

تناول الأبناء وجبة الغداء ، وتم توزيع 

هدايا على الم�س��اركين في الزيارة ، كما 

تم ت�سليم ال�س��ركة درع تذكاري من قبل 

جمعية اإن�سان .

أبناء إنسان في ضيافة شركة المراعي

لرعاي��ة  )اإن�س��ان(  جمعي��ة  اأقام��ت 

الأيتام لقاء المعايدة ال�سنوي بمنا�سبة 

عي��د الفط��ر المب��ارك، بح�س��ور مدي��ر 

ع��ام الجمعية الأ�س��تاذ �سال��ح بن عبد 

اليو�س��ف، والم�س��اعدين ومدي��ري  اهلل 

الإدارات وروؤ�س��اء الأق�س��ام، وموظفي 

بالتزام��ن  العام��ة  ب��الإدارة  الجمعي��ة 

م��ع فروعه��ا ال�20 ف��ي مدين��ة الريا�س 

ومحافظاته��ا، وق��دم اليو�س��ف التهنئة 

ال�س��عيدة،  المنا�س��بة  به��ذه  للجمي��ع 

�س��ائال اهلل للجمي��ع القب��ول والتوفي��ق 

المعاي��دة  لق��اء  اإن  وق��ال  وال�س��داد. 

ال�س��نوي م��ن �س��اأنه تقوي��ة الرواب��ط 

الجمعي��ة،  موظف��ي  بي��ن  الجتماعي��ة 

وتطبيق��اً عملياً للتوا�س��ل المفتوح بين 

من�سوبي الجمعية، وا�ست�سعارًا باأهمية 

الحتفاء بعيد الفطر المبارك، وتاأ�سيل 

العاملي��ن  بي��ن  الت��واد والمحب��ة  قي��م 

بالجمعية.

المعاي��دة  لق��اء  تنظ��م  اإن�س��ان  اأن 

ال�س��نوي لمن�س��وبيها في كاف��ة فروعها 

والبال��غ عددها )20( فرعا منها 5 فروع 

ف��ي مدين��ة الريا�س و 15 فرع��ا في كل 

الدوادم��ي،  )الخ��رج،  محافظ��ات  م��ن 

وادي  المجمع��ة،  الزلف��ي،  الأف��الج، 

الدوا�سر، القويعية، رماح، حوطة بني 

تميم، ال�سليل، �سقراء، عفيف، الحريق، 

مرات، حريم��الء( حيث يحتفي كل فرع 

به��ذه المنا�س��بة ال�س��عيدة، ويتبادلون 

والتبري��كات،  التهان��ي  الموظفي��ن 

متهيئين لمزيد من العطاء والن�ساط لما 

فيه خدمة فئة عزيزة في مجتمعنا.

»إنسان«.. تقيم حفل المعايدة في 20 فرعا بالرياض ومحافظاتها
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اأطلقت جمعية )اإن�سان ( لرعاية الأيتام  مهرجانها 

ال�سيف��ي له��ذا الع��ام تح��ت �س��عار ) بهج��ة ال�سيف 

مع اإن�س��ان( وي�س��تمر اإل��ى نهاية الإج��ازة ال�سيفية، 

وبم�س��اركة نحو 8.000 م�ستفيدا وم�ستفيدة من كافة 

ف��روع الجمعي��ة البالغ عدده��ا 20 فرعا ف��ي الريا�س 

ومحافظاته��ا، حي��ث ر�س��دت الجمعي��ة قراب��ة 200 

برنامجا وفعالية لم�ساركة الأبناء.

الفعالي��ات  م��ن  العدي��د  المهرج��ان  و�س��يت�سمن 

والأن�س��طة المتنوع��ة، حيث �س��يقوم الأبن��اء برحلة 

�سياحية اإلى مدينة اأبها ت�ستمر لمدة 10 اأيام، يتخللها 

زي��ارة اإل��ى متنزه��ات ال�س��ودة والحبل��ة و دلغ��ان 

وغيرها، وزيارة اإلى بع�س الجهات الر�سمية. 

كما �س��يتخلل المهرجان الم�س��اركة ف��ي الأولمبياد 

الوطن��ي لجمعي��ات الأيت��ام بالمملك��ة، وكذل��ك اإقامة 

اأولمبياد اإن�سان الريا�سية بمختلف الألعاب الريا�سية 

والذهنية والم�سابقات الثقافية، اإ�سافة اإلى الدورات 

التدريبي��ة والتطويري��ة، وبرام��ج في تطوي��ر الذات 

والتفكي��ر الإبداعي واأخرى لإك�س��اب الأبناء مهارات 

المعرفة في مختلف المجالت.

كما �سي�سارك جوالة وك�سافة اإن�سان في الحج لهذا 

الع��ام. اإ�ساف��ة اإل��ى فعالي��ات اأخرى متنوع��ة بنادي 

الفتيات، كم��ا اأتاحت الجمعية خ��الل فترة المهرجان 

اأداء العمرة لالأ�سر الم�ستفيدة. 

وا�ستكمال للمهرجان ال�سيفي فاإن الجمعية �ستنظم 

زي��ارات لالأبناء اإل��ى المجمعات التجاري��ة والمولت 

والمراك��ز الترفيهي��ة وال�سيفي��ة والحدائ��ق العام��ة 

التجاري��ة  والمجمع��ات  المفتوح��ة  الأي��ام  وتنظي��م 

والم��ولت والمراك��ز الترفيهي��ة والحدائ��ق العامة، 

بالإ�سافة لتنظيم الأيام المفتوحة وجل�سات ال�سمر. 

اختتم��ت اأولمبياد اإن�س��ان الريا�سية الخام�س��ة 

الت��ي نظمته��ا الجمعي��ة الخيري��ة لرعاي��ة الأيتام 

بمنطق��ة الريا�س)اإن�س��ان(  في بي��ت الأمير في�سل 

ب��ن فه��د لل�س��باب، تحت �س��عار » مواه��ب واعدة 

 2019 30 يوني��و  » والت��ي انطلق��ت ي��وم الأح��د 

وا�س��تمرت عل��ى م��دى   4 اأيام. و�س��ارك فيها نحو 

300 من اأبناء الجمعية. 

وتخل��ل حفل الختتام تكريم الرعاة وال�س��ركاء 

م��ن  للفائزي��ن  والميدالي��ات  الكوؤو���س  وت�س��ليم 

الف��روع والبناء، ف��ي الم�س��ابقات الريا�سية التي 

ت�سمن��ت ك��رة الق��دم والطائ��رة، وتن���س الطاولة 

وال�س��باحة والبلي��اردو، واألعاب الق��وى، اإ�سافة 

اإلى الم�س��ابقات الثقافية لأعذب تالوة والم�س��رح 

والإلقاء. 

وته��دف اأولمبي��اد اإن�س��ان اإلى توطي��د العالقة 

بين اأبناء اإن�س��ان و تنمية روح التناف���س بينهم، و 

اكت�س��اف المواه��ب الريا�سية، وكذل��ك اإبراز دور 

الجمعية ف��ي رعاي��ة اأبنائها، اإ�سافة اإل��ى  اختيار 

منتخب يمثل الجمعية في المناف�س��ات الريا�سية، 

كما ت�سعى الجمعية من خالل اإقامة الأولمبياد اإلى 

اإيجاد جو من المتعة والفرح من خالل تنوع برامج  

الأولمبياد. وتعزيز روح التعاون بين الم�ساركين.

جوائ��ز  ر�س��دت  الجمعي��ة  اأن  بالذك��ر  جدي��ر 

مالي��ة للف��روع والأف��راد الفائزي��ن ف��ي الأولمبياد 

بقيم��ة 25.000 ريال و96 ميدالي��ة ذهبية وف�سية 

وبرونزية.

وقعت جمعية » اإن�س��ان » لرعاي��ة الأيتام اتفاقية 

تعاون م�س��ترك مع اأوقاف ال�س��يخ يحي��ى بن محمد  

الراجحي

وتق�س��ي التفاقي��ة بكفال��ة 40 يتيم��اً م��ن اأبن��اء 

جمعي��ة ) اإن�س��ان(، بمبل��غ اإجمال��ي ق��دره 144 األف 

ري��ال، بواق��ع 3600 ري��ال �س��نويا )قيم��ة الكفال��ة 

ال�سنوية للفرد(

لأوق��اف  وتقديره��ا  �س��كرها  الجمعي��ة  وقدم��ت 

ال�س��يخ يحيى بن محمد الراجحي، عل��ى هذه المبادرة 

باأهمي��ة  منه��م  ا�ست�س��عارا  تاأت��ي  الت��ي  الجتماعي��ة 

الم�س��اركة ف��ي الم�س��وؤولية الجتماعية ودع��م برنامج 

الكفالة في اإن�سان، وتج�س��يدا للتكافل الجتماعي الذي 

ح��ث علي��ه ديننا الحني��ف، ويترج��م الروؤي��ة الوطنية 

الت��ي اأكدت على دعم فئات المجتمع والم�س��تفيدين من 

خدمات الجمعيات الخيرية وتحقيق ال�ستقرار لهم.

وقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام 

بمنطق��ة الريا�س »اإن�س��ان« اتفاقية تعاون 

م�سترك مع مركز كير الطبي. 

وت�سمن��ت التفاقي��ة، ا�س��تقطاع ج��زء 

من مبل��غ الفواتي��ر والإج��راءات الإدارية 

ف��ي المركز ل�سال��ح الجمعي��ة، اإ�سافة اإلى 

و�س��ع الرق��م) 5055 (لالأكيا���س الخا�سة 

الدع��م  تقدي��م  و  وال�سيدلي��ة،  بالمرك��ز 

الإعالم��ي، وكذل��ك تقدي��م عر���س خا���س 

لموظف��ي الجمعية وعائالته��م.  وتاأتي هذه 

التفاقي��ة حر�سا من الطرفي��ن على تفعيل 

الروؤي��ة الوطني��ة، وتحقيق��اً للتكام��ل بين 

القط��اع الخا���س والقط��اع غي��ر الربح��ي 

لخدم��ة المجتم��ع ممث��اًل بالم�س��تفيدين من 

اأبناء وبنات الجمعية. 

ب��دوره اأع��رب اأ. �سال��ح ب��ن عب��د اهلل 

اليو�س��ف مدي��ر ع��ام الجمعي��ة عن �س��كره 

وتقدي��ره لمرك��ز كي��ر الطب��ي  لدورهم في 

الم�سوؤولية الجتماعية وا�ست�سعارهم بفئة 

اأبنائهم الأيتام.

من جهته عّبر د.عبد العزيز ال�س��دحان، 

به��ذا  للمركزع��ن �س��روره  الطب��ي  المدي��ر 

التع��اون بي��ن مركز كي��ر الطب��ي وجمعية 

اإن�س��ان، واإتاح��ة الفر�سة للقط��اع الخا�س 

لالإ�س��هام في دعم الأيتام وتج�س��يد الروؤية 

الوطنية للمملكة.

بمشاركة نحو 8000 مستفيدا ومستفيدة 

انطالق فعاليات مهرجان إنسان الصيفي تحت شعار )بهجة الصيف مع إنسان(

اختتام أولمبياد إنسان الرياضية 2019

تعاون مشترك بين إنسان وأوقاف
يحيى بن محمد الراجحي لكفالة 40 يتيم

تعاون مشترك بين جمعية إنسان 
ومركز كير الطبي

الرؤيةالتأسيس

الرسالة

القيم

األهداف

فروع )إنسان(

الخيريــة  الجمعيــة  تأسســت 
لرعايــة األيتام بمنطــة الرياض 
)إنسان( على يد خادم الحرمين 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن 
عبــد العزيــز حفظــه اللــه حيــث 
الســامية  الموافقــة  صــدرت 
 8/427 برقــم  بالتأســيس 

وتاريخ 1419/6/22هـ.

الذاتي  االكتفاء  طريق  على  المستفيد  نضع  أن 
مدعومين بموارد متجددة وخدمات عصرية.

• المحافظة على كرامة اليتيم.
• التميز.        • الفاعلية.        • الشفافية.

 .
ً
بلغ عدد فروع الجمعية )20( فرعا

الــعــاصــمــة  فـــي  ــروع  ــ ف  )5( مــنــهــا 
مــن  ــل  كــ ــي  فــ  )15( و  الــــريــــاض 
ــي،  ــدوادمـ مــحــافــظــات الـــخـــرج، الـ
وادي  األفالج،  المجمعة،  الزلفي، 
حوطة  رماح،  القويعية،  الدواسر، 
بــنــي تــمــيــم، الــســلــيــل، شــقــراء، 
حريمالء  مـــرات،  الحريق،  عفيف، 

وثادق.

رعاية وتأهيل األيتام المحتاجين ومن في حكمهم 
كرامتهم  يحفظ  بأسلوب  الرياض  منطقة  في 

وبشفافية وأمانة تكسبنا ثقة المحسنين.

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

• تقديم المساعدات في مواجهة المشكالت التي تعترض اليتيم.


