
التميز المؤسسي في جمعية إنسان



حرصت جمعية إنسان منذ تأسيسها على 
أن يكون عملها مؤسسيًا، وكان - وال يزال 

- همها وطموحها..
 وباإلضافة إلى أهدافها في مجال خدمة 
باالرتقاء  تهتم  كانت  ترعاها.  التي  الفئة 
في العمل الخيري بشكل عام وجمعيات 

رعاية األيتام على وجه الخصوص.

مقدمة: 



التميز في اللغة العربية له عدة معاني لكن ما يعنينا هنا تعريفين 
هما: 

1.  نقول: تميز عن غيره. أي انعزل عن غيره بميزه. فليس بالضرورة أن تكون 
للتفضيل عن غيره.

2.  وجاء معناها أيضًا )ماز( أو فضل على غيره وهنا المعنى المطلوب وهو 
هو  الفردي  المجال  في  والتميز  غيره  عن  وارتفع  مثله(  على  الشيء  )امتاز 
الذي لديه درجات عالية من األداء، مقارنة مع المجموعة العمرية التي ينتمي 
إليها  ومن خالل هذا يمكن أن نقول عن المؤسسة أو المنظمة أنها متميزة 
بقية  عن  تفضلها  ونتائج  مخرجات  وتحقيق  عالية  بكفاءة  تعمل  كانت  إذا 

المؤسسات أو المنظمات المماثلة.

ماهو التميز المؤسسي: 



المالية لضمان سيرها وفق أهدافها وخططها  إلى االستدامة  تحتاج  ألنها 
التدفقات  توفرت  إذا  إال  المالية  االستدامة  تتحقق  أن  يمكن  وال  السنوية 

المالية )التبرعات(.

)المجتمع( ويتحقق ذلك من خالل  الداعمين والشركاء  تأتي من  والتبرعات 
ثقة المجتمع ورضى العمالء بهذه أو تلك الجمعية وال تتحقق الثقة ورضى 
مؤهلين  موظفين  وبأيدي  عالية  جودة  ذات  عمليات  خالل  من  إال  العمالء 

ولديهم روح االنتماء لهذه المنشأة.

وفي ظل زيادة ونمو الجمعيات والمؤسسات الخيرية تزداد المنافسة بين تلك 
الجمعيات لكسب أكبر قدر من ثقة المجتمع ولفت النظر لها لذا فمسئولية 
التميز  يحققوا  أّن  فيها  العاملين  وكذلك  الخيرية  المنظمات  على  القائمين 

بينهم وبين المنظمات األخرى.

لماذا التميز المؤسسي في الجمعيات: 



من هنا برزت الحاجة إلى وجود معايير تضمن التميز المؤسسي وقد يتفق 
معي الكثير بأن بلوغ األداء المتميز ال يشكل تحديًا كبيرًا في منظمات القطاع 
الخاص والقطاع األهلي ألنها تتميز بمساحة كبيرة من الحرية إدارية في اتخاذ 

القرار. الذي قد ال يتوفر في القطاع الحكومي.

لماذا التميز المؤسسي في الجمعيات: 



الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  هو  مؤسسها  أن  إنسان  جمعية  يميز  مما 
سلمان بن عبدالعزيز، وحظيت برئاسته الفعلية لقرابة خمسة عشر عامًا فقد 
كان مطلعًا على عملها من خالل ترؤسه لمجلس إدارة الجمعية، حيث يعرض 

على المجلس ما يلي: 
1.  عرض استراتيجية الجمعية الخمسية، التي تتضمن رؤية

ورسالة الجمعية وقيمها وأهدافها.
2.  الحسابات الختامية لكل سنة منتهية. 

3.  الميزانية التقديرية للسنة القادمة.

اوال/ القيادة: 



4.  تقرير عن أهم إنجازات الجمعية للسنة الماضية.
5.  أهم البرامج والمشاريع التي تعتزم الجمعية تنفيذها.

6.  تقرير عن إستثمارات الجمعية.

7.  عرض اللوائح المالية واإلدارية وجميع اإلجراءات الداخلية.

تابع/ القيادة: 

عدة  بعقد  يقضي  الجمعية  نظام  ولكون 
المجلس  رشح  فقد  السنة  خالل  اجتماعات 
وقد  الجمعية  عمل  تسيير  تتولى  تنفيذية  لجنة 
اللجنة  لهذه  الكاملة  الصالحيات  المجلس  منح 
إلتخاذ وذلك  المجلس،  أعضاء  من  المكونة 



والقيم  ورؤيتها  رسالتها  الجمعية  قادة  يضع  وبالتالي  الالزمة.  القرارات 
مع  يتوافق  بما  الجمعية  هيكلة  إعادة  مع  سنوات  خمس  كل  تتطور  التي 
المصداقية  في  بها  يحتذى  كنماذج  ويتصرفون  الجديدة.  استراتيجيتها 
ويتولون  الجمعية،  عام  مدير  يختارون  وبدورهم  االجتماعية،  والمسؤولية 

متابعته وتحسين نتائجه.

كما عينت اللجنة التنفيذية مراجعًا داخليًا يرتبط باللجنة من حيث متابعة سير 
وتتولى  المنفذة،  اإلجراءات  ونظامية  سالمة  من  والتحقق  الجمعية  عمل 

اللجنة مراجعة نتائج الخطط التشغيلية الربع سنوية.

تابع/ القيادة: 



تأسيسها وعملت على  االستراتيجيات منذ  إنسان عدد من  وضعت جمعية 
وتطلعات  احتياجات  لتلبية  تسعى  التي  ورسالتها،  رؤيتها  لتحقق  تطويرها، 

عمالئها )من مستفيدين ومتبرعين(.
تقوم استراتيجية الجمعية األولى على ثالث محاور هي:

1.  زيادة دخل الجمعية و خفض نسبة المصروفات التشغيلية.
2.  توسيع القدرة الخدمية.

3.  إنشاء نظام إلكتروني و كسب رضاء العاملين.

/ االستراتيجية: 
ً
ثانيا



أحد  مع  الجمعية  تبنت  فقد  االستراتيجية  هذه  تطوير  الضروري  من  وألن 
بيوت الخبرة رسم استراتيجيتها الخمسية الثانية التي سوف تبدأ مع مطلع 
2018م والتي شارك في حلقات نقاشها واجتماعاتها مدراء اإلدارات  عام  

والفروع وعينات من المستفيدين والداعمين وتتشكل أهم معالمها في

تحقيق االستدامة المالية وتمكين المستفيدين وفق مشاريع نوعية اضافة 
الى تطبيق مفهوم االدارة الرشيقة.

ولنشر وتنفيذ ومراقبة االستراتيجية فقد تبنت الجمعية مشروع رائد وهو قبة 
إنسان الذي يتلخص في متابعة تطبيق آليات فعالة لمتابعة األداء واإلنجاز 

ومراجعة مؤشرات األداء لتنفيذ خطة العمل وقياس التقدم المحقق.

كما يتم نشر  وتعميم  الخطة  اإلستراتيجية  على  كافة اإلدارات والفروع  
وتقييم مدى استيعاب الموظفين لها ونشرها عبر بوابتها االلكترونية.

تابع/ االستراتيجية: 



تؤمن جمعية إنسان بأن العاملين هم الركيزة األساسية لتحقيق التميز، لذا 
وضعت عدة ركائز لتقدير العاملين البالغ عددهم 450 موظف وموظفة، 
ومن أهم ما عملته الجمعية لتقدير العاملين وخلق ثقافة تحقيق المنفعة، 

أوجدت ما يلي:
1.  عدلت الجمعية وقت العمل ليكون من الساعة السابعة صباحًا حتى 
الثالثة عصرًا مع إيجاد الساعة المرنة. حتى الساعة الثامنة والنصف. في 

الحضور واالنصراف.
2.  أوجدت الجمعية سلم وظيفي ينافس في راتبه كثيرًا من المنظمات 
السنوية  والعالوات  والبدالت  األساسي  الراتب  حيث  من  المماثلة، 

المشجعة.
3.  أدرجت الجمعية جميع موظفيها في نظام التأمينات االجتماعية. 

/ الموارد البشرية: 
ً
ثالثا



4.  أوجدت الجمعية نظام التأمين الطبي للموظف وزوجته، وجاري دراسة 
ضم ثالث أطفال.

5. أوجدت الجمعية نظام حوافز لتشجيع الموظفين والموظفات المتميزين، 
بمنحهم بعض الحوافز المادية نظير تميزهم.

العاملين من خالل عقد شراكة مع  الجمعية في تطوير قدرات  6.  تسهم 
الموظفين بشكل سنوي  لتدريب  المتخصصة  المراكز  اإلدارة وبعض  معهد 
ويتولى قسم التدريب والموهوبين بالموارد البشرية مهمة رفع مستوى أداء 
العاملين وتحديد االحتياجات التدريبية واالهتمام بالموهوبين من الموظفين.

العام مع جميع  المدير  لتواصل  )وصل صوتك(  برنامج  الجمعية  أوجدت    .7
العاملين.

 

تابع/ الموارد البشرية: 



إدارات  ضمن  التواصل(  )إدارة  مسمى  تحت  إدارة  الجمعية  استحدثت    .8
كالرحالت  داخلية  اتصال  برامج  تنظيم  تتولى  واإلعالم  العامة  العالقات 

والملتقيات الربيعية والملتقى الرمضاني.

من  المحتاجين  لدعم  التكافلي  إنسان  صندوق  الجمعية  استحدثت    .9
الموظفين وهو صندوق تعاوني.

10.  إنشاء قسم ُيعنى بالمتطوعي.

تابع/ الموارد البشرية: 



11.  استحدثت الجمعية نظام ساعة إبداع وذلك
بهدف إشراك الموظفين والموظفات في عملية

التطوير.
12.  استحدثت الجمعية جائزة إنسان للتميز

13. توفير بيئة عمل وتطوير أنظمة المكاتب
واستحداث قسم األمن والسالمة.

14. تطوير مقاييس رضى العاملين حول بيئة
العمل والتواصل والتقييم والمشاركة والتحفيز

والعدالة وبلغت نسبة رضى العاملين في أخر
استطالع 80%.

15. استحداث برنامج حلقات نقاش إنسان تقام
شهريا وتتناول مواضيع متعلقة بعمل اإلدارات.

تابع/ الموارد البشرية: 



أهتمت الجمعية بتنمية مواردها المالية عبر انشاء وتملك األوقاف وإدارة 
التخطيط  بالغًا في  المحافظ االستثمارية كما تولي جمعية إنسان اهتماما 
إلدارة شراكاتها الخارجية، باعتبار أن هذه الشراكات هي داعم أساسي لها من 

أجل تحقيق أهدافها واستدامتها.
لذا أوجدت الجمعية إدارة تحت مسمى )إدارة الشركاء( لتعمل جنبًا إلى جنب 

مع إدارة تنمية الموارد المالية
ومن أهم الشراكات التي نفذتها
الجمعية في هذا اإلطار ما يلي:

1.  شراكة الجمعية مع ماكدونالدز
لمدة عشر سنوات متتالية حققت

الجمعية مردود مالي يزيد على
3.000.000 ريال باإلضافة إلى

المردود اإلعالمي. 

/ الشراكة والموارد: 
ً
رابعا



بلغ  حيث  متتالية  سنوات  خمس  لمدة  كوكاكوال  مع  الجمعية  شراكة    .2
اجمالي ماتحقق للجمعية مايزيد على 3.000.000 ريال.

3.  شراكة الجمعية مع كارتيه من خالل سوار الخير لمدة 3 سنوات.
4.  شراكة الجمعية مع مصرف الراجحي وفيزا العالمية من خالل إصدار فيزا 

إنسان منذ سبع سنوات وال زالت الشراكة قائمة.
5.  شراكة الجمعية مع شركات االتصال بتخصيص جمعية إنسان ضمن الجهات 

المتاحة للتبرع بنقاط العمالء المكتسبة.
6.  شراكة الجمعية مع البنوك لتخصيص جمعية إنسان لمن أراد التبرع بنقاطه 

المكتسبة.
7.  الشراكة مع شركة أرامكو السعودية من خالل تبني برامج التأهيل والتدريب 

ألبناء الجمعية.

تابع/ الشراكة والموارد: 



8.  الشراكة مع البنك األهلي ضمن برنامج أهالينا.
9.  الشراكة مع بنك البالد لتبني برنامج بوابة إنسان بقيمة مليونين وسبعمائة 

ألف ريال. 

تابع/ الشراكة والموارد: 



10.  الشراكة مع شركة بوينج لمدة عامين متتالين لتبني مشروع دعم ورعاية 
الموهوبين األيتام.

الجمعية في  لفروع  لبناء مقرات  الراجحي  أوقاف محمد  الشراكة مع    .11
المحافظات.

آل  مخيم  مثل  نوعية  لتبني مشاريع  األعمال  رجال  بعض  مع  الشراكة    .12
إبراهيم الترفيهي السنوي حيث تبلغ تكلفته السنوية مليون وأربعمائة ألف 

ريال، يستفيد منه 3500 يتيم ويتيمة وأرملة.

لتبني دعم مشاريع  المماثلة  الجمعيات  الشراكات مع بعض  13.  عدد من 
مخصصة لأليتام مثل جمعية بنيان وجمعية عناية.

تابع/ الشراكة والموارد: 



/ الشؤون المالية: 
ً
خامسا

يتميز العمل المالي في الجمعية بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية ومن 
أبرز مايميز البرنامج المالي بالجمعية مايلي:

1.  تتم كافة العمليات المالية بالجمعية الكترونيًا عبر بوابة إنسان اإللكترونية 
والتي ساعدت في سرعة إنجاز األعمال ودقتها.

2.  متابعة إيرادات الفروع والمكاتب اإلعالمية إلكترونيًا.
3.  وجود مراجع داخلي مرتبط بمجلس اإلدارة. يتولى عملية مراجعة العمليات  

المالية بما يحقق أحد قيم الجمعية المتمثله بالشفافية والنزاهة.
4.  إصدار تقرير مالي كل 3 أشهر يحدد اإليرادات والمصروفات واإلنحرافات 
ويتم عرضه على اللجنة التنفيذية وقيادات الجمعية كما أنه يتاح للداعمين 

اإلطالع عليه.
لها  تتعرض  مالية قد  أزمات  أي  للتعامل مع  مالية  5.  وجود خطة طوارئ 
الجمعية ال سمح الله ومن ذلك توفر سيولة نقدية تغطي احتياجات الجمعية 

األساسية لمدة 6 أشهر. 



تابع/ الشؤون المالية: 

6.  جميع ماتنفقه الجمعية على المستفيدين يتم بطريقة آلية ويتم تحويلها 
لحساباتهم على النحو التالي:

أ. يتم ايداع ما يقارب 12٫500٫000 ريال في حسابات األسر البنكية وبطاقات 
 األسر لدى أسواق العثيم شهريا بما مجموعه 150٫000٫000 ريال سنويا.

ب. يتم الصرف لحسابات األسر يوميا بالمساعدات الدائمة من إيجار المنازل و 
األثاث المنزلي و سداد فواتير الخدمات )كهرباء وماء( والنقل للمستشفيات 
والنقل المدرسي و الجامعي وسداد الديون وشراء وصيانة السيارات بمبلغ 

يقارب 70٫000٫000 ريال سنويا.
يقارب مبلغ  بما  العمل  األبناء لسوق  تأهيل  و  التعليم  الصرف على  يتم  ج. 
15٫000٫000 ريال سنويا تصرف عن طريق الشيكات لجهات التعليم و التدريب.



تابع/ الشؤون المالية: 

د . يتم صرف احتياجات األسر من األجهزه الكهربائية بما يقارب مبلغ 6٫500٫000 
ريال سنويا تصرف عن طريق موردين متعاقد معهم من قبل الجمعية.

هـ . يتم الصرف على ترميم منازل األسر واستكمال بناء وشراء المنازل لأليتام 
بما يقارب 10٫000٫000 ريال سنويا.

و. يتم الصرف لحسابات األسر البنكية وبطاقات األسر لدى أسواق العثيم 
والعمرة  والحج  الشتاء  وكسوة  الفطر  زكاة  من  الموسمية  بالمساعدات 
يقارب  بما  الغذائية  والسالل  العيد  وهدية  والمريول  المدرسية  والحقيبة 

10٫000٫000 ريال سنويا.
ز. يتم توزيع األضاحي والعقائق والذبائح على األسر عن طريق مراكز متعاقد 
بمقدار حصه  رسائل لألسر على جوالها  إرسال  يتم  آليه حيث  بطريقة  معها 
بما  الذبائح  الذبائح عند استالم  توزيع  يتم تسليمه لمسؤول  األسرة وكود 

يقارب سنويا مبلغ 2٫500٫000 ريال.



وقد حققت الجمعية إشادة محلية ودولية كان أهمها مايلي: 

1.  حققت الجمعية المركز األول في جائزة الشيخ فهد األحمد الدولية من  
خالل البطاقات االلكترونية التي تقدمها الجمعية لمستفيديها عام 2009.

2.  حققت الجمعية جائزة الفوربس في مجال الشفافية لعام 2012.
3.  حققت الجمعية جائزة السنابل 2015 في مملكة البحرين.

4.  حققت الجمعية المركز األول في جائزة األمير نايف للسعودة على مستوى 
القطاع الخيري في المملكة العربية السعودية.

5.  حققت الجمعية جائزة في السعفة للنزاهة والشفافية لعام 2012.
6.  حققت الجمعية المركز األول في جائزة السبيعي للتميز 2016.

7.  الحصول على شهادة ربيز في تطبيق المستوى األول و الجمعية بصدد 
الحصول على شهادة اآليزو 9001.  

رحلة التميز المؤسسي في إنسان: 





 الستماعكم
ً
شكرا


