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 :      تعالى قال 

ا َوَعََلنِيَةً فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْندَ َرب ِِهْم َوََل } ف ٌ َعلَْيِهْم َخوْ الَِّذيَن يُْنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم بِاللَّْيِل َوالنََّهاِر ِسرًّ

 {  َوََل ُهْم يَْحَزنُونَ 

                                                                                                       

 ( 274)البقرة 
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أن تكون " إحسان"تسعى جمعية اإلحسان والتكافل اَلجتماعي 
رائدة للعمل الخيري في مكة الكرمة ومطبقة لمعايير الجودة 

 الشاملة في األداء

تلتزم الجمعية في رسالتها بتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وفق 
 أحدث األساليب واألدوات لمشاريعها المتعددة

اإلخَلص ــ التكافل  ــ اإلتقان ــ التطوير  ــ العمل بروح 
 الفريق ــ الشراكة الفعالة ــ الشفافية

 عن الجمعية 

 األهداف  

 .                                                        

 .                                                          

 .                                                                                                                          

 .                                                                              

  .                                                                       

 .                                                                                            

 .                                                                                    

 .                                                                    

                                                                               

   الرسالة

   القيم 

  الرؤية
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 *سليمان بن عواض الزايدي

 2030الريادة في إطار رؤية المملكة 

 يوم إلى والتابعين وصحبه آله وعلى عبدهللا بن محمد األمين رسولنا على والسَلم والصَلة ، الصالحات تتم بنعمته الذي هلل الحمد

 وأعضاء اإلدارة مجلس أعضاء لتوجيهات وكان ،2021 لعام السنوي التقرير إكمال هللا يسر فقد ، وقوته هللا بحول ، الدين

 خبرتهم عصارة سكبوا الذين والعاملين اإلدارة جهد ذلك بعد جاء ثم ، واإلنجاز التجويد في الكبير الدور ، العمومية الجمعية

 .والمنة الحمد وهلل ، محتوى أبهى في التقرير هذا يخرج لكي اَلحترافية

 معدَلت رفع في تسهم التي الدولي المؤسسي التميز معايير حسب النوعية والمشاريع البرامج من حزمة (إحسان) استحدثت لقد

 .2030 المملكة رؤية إطار في ، وريادتها الجمعية لدى النجاح مؤشرات

 ، تحقيقه إلى الجمعية تسعى الذي المؤسسي اإلبداع عملية في أساسية ركيزة والخدمات والمنتجات للعمليات المستمر التحسين إن

 المستفيدين خدمة بتحسين لَلرتقاء ، للجمعية الحديثة اإللكترونية والمتاجر الجديد اَللكتروني الموقع وتطوير تحسين تم فقد ولهذا

 .رضاهم ونيل ثقتهم لكسب ، والوقت الجهد بتوفير  معهم التجاوب وسرعة

 اإلفصاح يعزز بما الخيرية الجمعيات حوكمة أعمال بمبادئ اَللتزام مدى تعكس ، الشامل التقرير هذا في البيانات رصد دقة ولعل

 .المعنيين جميع وثقة واإلزهار، والتقدم والنماء اَلستمرار ثَّم ومن الرضا من مزيداً  الجمعية يكسب مما ، والنزاهة والشفافية

 أهالي من للمستفيدين الجمعية تقدمها التي الخدمات كافة في المتميز األداء على للحفاظ الجهد من المزيد بذل الجميع من آمل ولهذا

 .الحرام البلد وقاصدي والمعتمرين والحجاج المقدسة العاصمة

 رئيس مجلس اإلدارة *        
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 أعضاء مجلس إدارة الجمعية 

 صالح بن غميض الشاكري / د       

 إبراهيم بن عبدهللا السريع / أ     

 يحيى بن عطية الزهراني / أ     

 بكر بن إبراهيم بصفر / أ  

 محمد أحمد منشي   / د                

 جمال بكر حريري / م                

 رئيس مجلس اإلدارة 

 نائب الرئيس 

 عضواً 

 عضواً 

 عضواً 

 عضواً 

 عضواً 

 سليمان بن عوض الزايدي  / أ      
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                                   البرامج والمشاريع 

 

إدارة تنمية       

األوقاف      

 الرعاية تقديم    

األسرية        
 السلة تقديم   

ال ذائية        
 اإلطعام الخيري 

الزكاة      سقيا الماء          
إفطار صائم     

 )جاف / ساخن(

 إفطار صائم     

طوال العام        

إطعام حاج      

 )جاف / ساخن(

  

زكاة الفطر              استضافة لحوم        

الهدي واألضاحي          

        

الفدية             

كسوة العيد      مالية المساعدات ال     عينية المساعدات ال       
  م سلة األموات   

بجامع التوحيد      

المشاريع والبرامج          
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 (رجال)إدارة البحث اَلجتماعي 

1 2  

 البيان العدد الحالة  م

 أسرة جديدة ــــ  تسجيل 1
 مستفيد  316 تحديث بيانات  2
 مستفيد 474 عدد المسجلين 3

 الحاالت الواردة  الجهة  م

 77 وزارة العمل والتنمية اَلجتماعية    1
 ـــ الدفاع المدني 2 

 2 الجمعية الوطنية لحقوق اَلنسان 3

 المسجلون  الفئة 1 79 اإلجمالي

 ــ األولى  2
 346 الثانية  3
 102 الثالثة  4
 26 الرابعة  5

 774  االجمالي 

 عدد المتدربين   الجهة 

 17 طالب جامعة أم القرى

بدراسة ( رجال)تُعنى إدارة البحث اَلجتماعي 

الحاَلت لديها من األسر وعائليهم ومتابعة 

شؤونهم وتأهيل أبنائهم ليكونوا منتجين 

وقادرين على رفع المستوى المعيشي ألسرهم 

 باَلعتماد على ذاتها في المستقبل 

كما تُعنى باألسر المحالة إليها من بعض الجهات 

 الحكومية 
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 تدريب الطَلب 
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بدراسة الحاَلت المسجلة لدى الجمعية من ( نساء)تُعنى إدارة البحث اَلجتماعي 

األسر وعائليهم ، ومتابعة شؤونهم وتأهيل بنات األسرر لريكن منتجرات وقرادرات 

 على رفع المستوى المعيشي ألسرهن ، باَلعتماد على ذاتهن في المستقبل

 كما تُعنى باألسر المحالة إليها من بعض الجهات الحكومية 

 (نساء)إدارة البحث اَلجتماعي 
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 (  نساء)إدارة البحث اَلجتماعي 

 تتابع الحاَلت المسجلة     
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 برنامج السلة ال ذائية 

(  متوسطة/ كبيرة )توفر الجمعية للمستفيدين من خدماتها الخيرية سَلل غذائية 

لتخفيف أعباء المعيشة المتبرعين وذلك بحسب ما يرد إليها من مواد غذائية من 

 .التكافل اَلجتماعيعلى كاهل األسر الفقيرة ، إنطَلقاً من مبدأ ترسيخ 

 توزيع 

2.629 
 سلة غذائية 
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 توزيع السَلل ال ذائية 
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 ( الوجبة الساخنة) إفطار صائم برنامج    

 م أماكن التوزيع  مكونات الوجبة عدد الوجبات 

نصف حبة + أرز  وجبة 25.000

 عصير+ماء + دجاج 

 1 المساجد

 2 الخيمة الرمضانية 

في خيمة الجمعية ( وجية ساخنة )يقوم البرنامج بتفطير الصائمين من المعتمرين والزوار ويقدم لهم 

 .  ومواقف حجز السيارات ومساجد مكة المكرمة طوال شهر رمضان المبارك
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 ( الوجبة الساخنة)توزيع إفطار صائم  
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 (الساخنةالوجبة )برنامج إفطار صائم 

تقدم الجمعية ، وجبة إفطار صائم ساخنة لقاصدي بيت هللا الحرام 

من المعتمرين والمصلين والزوار ، طوال شهر رمضان المبارك 

وفي مواقف حجز السيارات وخيمة إحسان الرمضانية وعدد من 

 المكرمة مساجد مكة 

    أماكن التوزيع        الوجبات عدد  مكونات الوجبة   المستفيدون    
 م

  

 .ـ المعتمرون والزوار

 .ـ خيمة جمعية اإلحسان

 .ـ مساجد مكة

   .ـ عصير

  

47.874 

  

  

 1 اإلحسانخيمة جمعية 

 2 .الحفائر ـ الستين .ـ ماء

 3 الهنداوية .ـ فطيرة

 4 الحسينية .ـ تمر

 5 شارع الحج  .ـ كب كيك
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 (الوجبة الجافة)توزيع إفطار صائم 
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، ومن ثم قامت بتوزيعهرا ( المادية/ العينية )استقبلت الجمعية  زكاة  الفطر 

 شرعاً ، على األسر المستحقة ، وفقراء الحرمالمقرر في الوقت 

 زكاة الفطر 

 الكمية  المستفيدون 

 الجمعية ـ أسر 

 (رجل)يرعاهم والد ـ        

 (نساء)ترعاهن ـ    

   كيس 2.000

 كجم10 وزن
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 برنامج سقيا الماء 

توفر الجمعية عبوات ماء طوال العام وفي موسمي رمضان والحج لسقيا 

المركزية والمساعر والمنطقة المعتمرين والحجاج في مداخل الحرم المكي 

 .الرمضانية ، ومساجد مكة المكرمة( إحسان)المقدسة ومواقف السيارات وخيمة 

 عدد العبوات الكمية بالكرتون

20.000   
 عبوة  800,000
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 توزيع الماء 
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 برنامج الفدية 

تستقبل الجمعية الفدية ، ومن ثم تقوم 

بتوزيعها على مستحقيها من األسر 

المسجلة لديها من المحتاجين وفقراء 

 .  البلد الحرام

 عدد الذبائح    المستفيدون

 أسر الجمعية 

 ذبيحة  300

 فقراء الحرم

 تجهيز ذبائح الفدية 

23 



 برنامج لحوم الهدي واألضاحي 

تستقبل الجمعية لحوم الهدي واألضاحي ويتم توزيعها على أسر الجمعية وفقراء 

 .الحرم في عيد األضحى المبارك خَلل أيام التشريق الثَلثة

 أيام التوزيع  عدد الذبائح  المستفيدون 

 .ـ أسر الجمعية

 .ـ فقراء الحرم

 .  ـ المحتاجون

  

 11/12أول أيام التشريق   125

 12/12التشريق  ثاني أيام  125

 13/12ثالث أيام التشريق  125

 375                   إجمالي التوزيع 
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 توزيع لحوم الهدي واألضاحي
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 برنامج اإلطعام الخيري 

تقوم الجمعية بتوزيع وجبة ساخنة على زوار المسجد الحرام 

 .الحرم واألربطة الخيرية والعمال المحتاجينوفقراء 

 م المستفيدون   الوجبة مكونات    

 ماء + عصير + نصف حبة دجاج + أرز 

 1 فقراء الحرم 

 2 األربطة الخيرية 

 3 العمال المحتاجين
 9.500الوجبات                                          إجمـــــــــالي عدد        
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 توزيع اإلطعام الخيري 
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 وحدة التطوع 

بالجمعية بتوفير عدد من ( وحدة التطوع)قامت 

يعملون كإسناد المتطوعين والمتطوعات الذين 

لفريق العمل سواًء بتوزيع السَلل ال ذائية أو 

الفرص من الوجبات الساخنة والجافة وغيرها 

التطوعية المتاحة على المنصة الوطنية للعمل 

 :  التطوعي وهي كالتالي 

 البيان  م

ً  186 (رجال)المتطوعون  1  متطوعا

 ساعة  24.868 (رجال)ساعات التطوع  2

 متطوعة 40 (نساء)المتطوعات  3

 ساعة 6.557 (نساء)ساعات التطوع  4

 ساعة  31.425 إجمالي ساعات التطوع 5

 متطوعاً ومتطوعة 226 إجمالي عدد المتطوعين 6

 رياَلً  439.500 العائد من التطوع 7
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 المتطوعون يعملون كفريق إسناد 
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   األوقاف

تمتلررك الجمعيررة عرردداً مررن قطررع األراضرري السرركنية فرري 

أماكن متعددة بمكة المكرمرة ، ووفرق خطتهرا المسرتقبلية ، 

ومسرتودعات اسرتثمارية علرى عمائر سكنية تسعى إلنشاء 

هررذا األراضرري لترروفير دخررَلً ثابترراً يسررتثمر ريعرره لصررالح 

 مشاريع وبرامج الجمعية المتعددة

 (1)وقف إحسان    

 (الوسيق)مخطط الزايدي                مكان الوقف

 مستودعين+ مبنى إداري من دورين  المكونات 

 2م2788 المساحة 

 رياَلً ( 3.666.000)   التكلفة 

 معروض لإليجار  الوضع الحالي   

 دعم مشاريع وبرامج  الجمعية المتعددة  ال رض من اَلستثمار
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 وقف الوسيق 
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 (2)وقف إحسان 

 2كلم 5.5يبعد عن الحرم ( حي الهجرة)مخطط األمير أحمد بكدي  مكان الوقف 

 شقة 30 ملحق + دور متكرر  3+ دور أرضي + دور مواقف سيارات  مبنى سكني المكونات  

 2م1681.41 المساحة 

 رياَلً  14.115.348  التكلفة 

ً رياَلً  450.000مؤجر بـ  الوضع الحالي     سنويا

 .دعم مشاريع وبرامج الجمعية المتعددة ال رض من اَلستثمار
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 (3)وقف إحسان 

 شعب عامر                مكان الوقف

مبنى قديم ، َل يصلح لَلستثمار بوضعه الحالي ، في منطقة عشوائية غير نافذة حسب  المكونات 

 الكروكي المساحي

 2م 84 المساحة 

 معروض لَلستثمار أو البيع  الوضع الحالي   

 دعم مشاريع وبرامج  الجمعية المتعددة  ال رض من اَلستثمار
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 مخطط الحسينية مكان الوقف

 .في السنةرياَلً  100.000مؤجرة بـ  2م 36x 22مستودعات مساحة كل مستودع  3 المكونات

 2م 2500 المساحة  

 تحت إجراء فصل األطوال وتحديدها والمعاملة في المحكمة  الوضع الحالي

 دعم مشاريع وبرامج الجمعية المتعددة  ال رض  من اَلستثمار 

 (4)وقف إحسان 
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 شارع الحج مكان الوقف

 2م 1053 المساحة 

، معرض على شارعين مؤجر بـ رياَلً  13.000مستودع مؤجر بـ  الوضع الحالي   

ً رياَلً  45.000  سنويا

 (هناك دراسة لمشروع تنفذا البلدية في شارع الحج: مَلحظة )برج سكني  مستقبَلً 

 دعم مشاريع وبرامج الجمعية المتعددة  ال رض من اَلستثمار

 (5)وقف إحسان 
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 م سلة األموات بجامع التوحيد

تقوم الجمعية ممثلة في م سلة األموات بجامع التوحيد ، 

باستقبال األموات من حوادث الطرق ، ثَلجات الموتى 

بالمستشفيات ، ومن ثم غسلهم وتكفينهم ثم نقل الجثث 

ومرافقيهم بسيارات مجهزة إلى المسجد الحرام للصَلة 

 على الموتى ، ومن ثم نقل الجثث إلى المقبرة للدفن

 2021إحصائية بأعداد الحاَلت حسب األشهر لعام 

 اإلجمالي مجهولون زوار حجاج معتمرون مقيمون مواطنون الشهر م

 115 2 2 0 4 55 52 30إلى  17هـ من 1442جماد أول 1

 292 3 4 0 5 140 140 هـ1442جماد ثاني  2

 329 4 6 0 5 171 143 هـ 1442رجب  3

 326 4 4 0 13 153 152 هـ1442شعبان  4

 358 1 0 0 6 181 170 هـ 1442رمضان  5

 446 3 5 0 20 218 197 هـ 1442شوال  6

 439 3 5 0 12 233 186 هـ 1442ذو القعدة  7

 340 4 1 0 6 176 153 هـ 1442ذو الحجة  8

 372 8 1 0 8 154 201 هـ 1443محرم  9

1

0 
 390 6 3 0 20 148 147 هـ 1443صفر 

1

1 
 305 3 2 0 3 152 146 هـ1443ربيع أول 

1

2 
 276 1 1 0 9 138 127 1443ربيع ثاني 

 293 4 4 0 7 143 135 27إلى  1هـ من 1443جماد أول  13

 4195 42 36 0 103 2062 1949 اإلجمالي    
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 جاهزية المغسلة الستقبال الحاالت 

37 



 سنوات  4مقارنة مصروفات البرامج خَلل الـ 

 برنامج المساعدات العينية 

 المصروفات  السنة 

 رياَلً  17.962.237 2017

 رياَلً  17.884.209 2018

 رياَلً  11.758.374 2019

 رياَلً  21.654.202 2020

 رياَلً    9.296.999 2021

 المصرفات  السنة 

 رياَلً  5.998.300 2017

 رياَلً  5.070.800 2018

 رياَلً  5.019.200 2019

 رياَلً  5.009.841 2020

 رياَلً  5.053.390 2021

 برنامج مساعدات الزكاة 

   المصروفات السنة 

 رياَلً     977.534 2017

 رياَلً  1.745.459 2018

 رياَلً  1.135.877 2019

2020 0 

 رياَلً     418.739 2021

 المصروفات  السنة 

 رياَلً   667.000 2017

 رياَلً   601.832 2018

 رياَلً   764.232 2019

2020 0 

 رياَلً    115.301 2021

 (الوجبة الساخنة)برنامج إفطار صائم  (الوجبة الجافة)برنامج إفطار صائم 
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 إفطار صائم طوال العام 

 المصروفات  السنة 

 رياَلً  172.533 2017
 رياَلً  376.567 2018
 رياَلً  338.793 2019
 رياَلً    25.000 2020
2021 0 

 برنامج الفدية 

 المصروفات  السنة 

 رياَلً  312.700 2017

 رياَلً  306.100 2018

 رياَلً  194.720 2019

 رياَلً  180.600 2020

 رياَلً  267.125 2021

 المصروفات  السنة 

 رياَلً  308.200 2017

 رياَلً  647.949 2018

 رياَلً               234.888 2019

 رياَلً  107.687 2020

 رياَلً  120.518 2021

 برنامج زكاة الفطر  برنامج اإلطعام الخيري والكفارات 

 المصروفات السنة 

 رياَلً  220.000 2017

 رياَلً  245.401 2018

 رياَلً  236.250 2019

 رياَلً  265.653 2020

 رياَلً    84.500 2021
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 المصروفات  السنة 

 رياَلً  1.953.535 2017
 رياَلً  1.185.009 2018
 رياَلً               1.076.460 2019
 رياَلً     170.000 2020
 رياَلً     401.613 2021

 المصروفات  السنة 

 رياَلً  114.000 2017

 رياَلً  149.213 2018

 رياَلً  333.491 2019

2020 0 

2021 0 

 (الوجبة الجافة)برنامج إطعام حاج  برنامج سقيا الماء 

 م سلة األموات بجامع التوحيد  (الوجبة الساخنة)برنامج إطعام حاج 

 المصروفات  السنة 

 رياَلً  2.717.498 2017

 رياَلً  2.789.087 2018

 رياَلً  2.780.538 2019

 رياَلً  2.484.346 2020

 رياَلً  3.689.632 2021

 المصروفات  السنة 

 رياَلً     426.000 2017

 رياَلً     169.070 2018

 رياَلً  1.538.572 2019

2020 0 

2021 0 

 سنوات  4مقارنة مصروفات البرامج خَلل الـ 

40 



 المصروفات  السنة 

 رياَلً  507.066 2017

 رياَلً  474.302 2018

 رياَلً  882.153 2019

 رياَلً  209.059 2020

 رياَلً  463.760 2021

 األوقاف      برنامج الرعاية األسرية 

 المصروفات  السنة 

 رياَلً  8.391.931 2017

 رياَلً  5.149.167 2018

 رياَلً     994.885 2019

 رياَلً     533.293 2020

2021 0 

 سنوات  4مقارنة مصروفات البرامج خَلل الـ 
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 حسابات برامج الجمعية 
 

       

 

 

                                                                        

                                                                        

                                                 
 

SA10 8000 0201 6080 1166 6663 

SA65 8000 0201 6080 1037 0044 

SA65 8000 2001 6080 1063 3011 

SA13 8000 0201 60801026 3504 

SA25 8000 0201 6080 1063 3052 

SA59 8000 0201 6080 1035 0558 

SA03 8000 0201 6080 1063 3060 

SA87 8000 0201 6080 1063 3003 

SA64 8000 0201 6080 1063 3029 

SA42 8000 0201 6080 1063 3037 

SA76 8000 0201 6080 1000 0955 

SA67 8000 0201 6080 1062 2014 

 الحساب العام 

   األوقاف

 سقيا الماء 

 الزكاة 

 إفطار صائم طوال العام 

 (الوجبة الجافة)إفطار صائم 

 (الوجبة الساخنة)إفطار صائم 

 زكاة الفطر

 (الوجبة الجافة)إطعام حاج 

 (الوجبة الساخنة)إطعام حاج 

 الفدية

 اإلطعام الخيري والكفارات

 م سلة األموات بجامع التوحيد 

 وقف م سلة األموات بجامع التوحيد 

SA91 8000 0201 6080 1061 1009 

SA07 8000 0201 6080 1999 9017 
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 :نستقبل صدقاتكم وزكواتكم ومساهماتكم ودعمكم في 

 مقر الجمعية ـ أمام مستشفى النور

 فرع الجمعية ـ برج الصفوة 

 بجوار الحرم المكي ـ دور المصلى
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