
 

 

 

 

 الجدد بمجلس  اإلدارة ءالبرامج التعريفية لألعضا

 قاءات مع المسؤولين في الجمعية  للاأوال : 

 لقاء مع رئيس مجلس اإلدارة  وأعضاء المجلس  -１

 لقاء مع المدير التنفيذي للجمعية   -２

 لقاء مع مديري اإلدارات بالجمعية  -３

 ثانياً: الزيارات الميدانية. 

 جولة ميدانية على مرافق الجمعية   -１

 زيارة ميدانية لمكاتب إدارات الجمعية  -２

 زيارة ميدانية لفروع الجمعية   -３

 زيارة ميدانية ألوقاف وعقارات الجمعية   -４

 ثالثاً: التعريف بأنظمة وأعمال الجمعية من خالل . 

 الالئحة األساسية للجمعية -１

 لجميع اإلدارات  جميع سياسات الجمعية  -２

 باللجان الدائمة في الجمعية وطبيعة عمل كل منها . التعريف   -３

 االطالع على محاضر االجتماعات للجمعية العمومية ومجلس اإلدارة  -４

 االطالع على التقارير السنوية المالية والربعية   -５

 تقديم نبذة عن الجمعية .  -６

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 المقدمة 

مطلباً وطنياً وضرورة إنسانية ودعامة أساسية في بناء وتعزيز التكافل االجتماعي في   االغاثي والخيري  يعد العمل
المجتمعات المتحضرة والمتقدمة كما أنه أحد الطرق والوسائل التي تتيح لتلك المجتمعات توظيف الطاقات البشرية بما  

 يساهم في تنمية مواردها . 

عزز انتماء الفرد لمجتمعه ووطنه وتقديم الخدمة له وتعويده على روح  من كونه ي الخيري واإلغاثي وتنبع أهمية العمل 
وفق مبادئ الدين الحنيف.  يللتكافل االجتماعالبذل والعطاء وممارسة الخير تطبيقاً لمعتقده   

الجمعيات الخيرية والقطاع األهلي في المساهمة في التنمية   شاركتتسعى إلى أن   2030والمملكة في رؤيتها الطموحة   

في مختلف المجاالت.  االجتماعية واالقتصادية   

ضمن برامجها ومبادراتها المتعددة على دعم وتمكين العمل (   إحسـان)  االجتماعي والتكافل اإلحسان وتحرص جمعية

ماً منها في تعزيز رؤية الوطن المعطاء ، وتحقيق األثر  ونشر ثقافته وممارساته في المجتمع، إسها الخيري واالغاثي 

. لإلنتاجيةفي مساعدة المحتاجين وتأهيلهم للوصول بهم من الرعوية المجتمعي والنوعي   

 . المنظمة طبيعة

الفاعلة  جمعية اإلحسان والتكافل االجتماعي ) إحسـان ( جمعية ذات رؤى ورسالة وأهداف تتطلع من خاللها للمساهمة 

في الرقي بهذه األعمال الخيرية في أطهر البقاع ومهبط الوحي لتشمل خدماتها المواطنين والوافدين في تنوع بديع  

  ومنهجيه علمية.

 النشأة 

 المستودع الخيري بمكة 

 ة من الفضالء وهم : بمع نخ 1421أسسها الشيخ صالح بن عبدهللا العساف رحمه هللا في 

رحمه هللا  .المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمةاألمير عبد  ـ   
 الرئيس الفخري لمجلس المستودع الخيري بمكة المكرمة 

. مجلس إدارة المستودع الخيري رئيس رحمه هللا فضيلة الشيخ عبد هللا البسام  ـ   

 :ـ   أعضاء المجلس •
 . فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن حميد  .1
 . لشيخ عبد الرحمن السديسافضيلة  .2
 . رئيس البنك االسالمي للتنمية،   الدكتور أحمد محمد علي .3

. عبد الرحمن فقيه  .

 
 
 

 . مبارك السويكت  .5
 . محمد مرزا عالم  .6
 . عبد هللا ابراهيم السبيعي  .7
 . سالم حسين الجعفري  .8
 . الفايزبن  داود عبد هللا   .9

 رحمه هللا .  الشيخ صالح العساف 
 



 

 

 
 
 
 

جمعية  البتسجيل هـ   / /   ( بتاريخالشؤون االجتماعية رقم ) صدر قرار معالي وزير ثم 

والتكافل االجتماعي الخيرية بمنطقة مكة المكرمة وبموجبه تم تسجيلها في سجل الجمعيات الخيرية    اإلحسان
    وأصبحت المستودع الخيري ضمن إدارات إحسان هـ .     9/1429/ 22 ( بتاريخ 446تحت رقم )

 

     :إلحسان سين المؤس •
                                          صالح بن عبدهللا بن حميد  .1
 أحمد محمد المدني   .2
 عبدهللا بن داود الفايز   .3
 سليمان بن عواض الزايدي   .4
 عبدالمحسن بن صالح الراجحي   .5
 إبراهيم بن عبد هللا السريع   .6
 عبد هللا علي بالشرف   .7

 :أعضاء مجلس اإلدارة  •
 رئيس مجلس اإلدارة :        سليمان بن عواض الزايدي   .1
 نائب الرئيس :                  صالح بن غميض الشاكري   .2
 المشرف المالي :              بكر بن إبراهيم بصفر  .3

 دارة إعضو مجلس 
 محمد أحمد منشي-٢إبراهيم بن عبد هللا السريع           -١
 جمال بكر محمد حريري  - ٤يحيي بن عطية الكناني                 -٣

 ورؤساء مجلس إدارة الجمعية الذين مرو على الجمعية :
 ) مجلس المستودع الخيري (    فضيلة الشيخ عبد هللا البسام/1

 0هـ1439حتى 1429ميد منذ /فضيلة الشيخ صالح بن عبدهللا  بن ح2 

 /سليمان بن عواض الزايدي ، حتى تاريخه. 3

: الذين مروا عليها هم ومدراءها    
 /محمد مرزا عالم. 1

 /مبارك بن عواض القرشي. 2

 /عبدهللا بن عبدالمعطي النفيعي. 3

الخيري في مكة  تسعى جمعية اإلحسان والتكافل االجتماعي "إحسان" أن تكون رائدة للعمل    :  لرؤيةا •

 . الكرمة ومطبقة لمعايير الجودة الشاملة في األداء

تلتزم الجمعية في رسالتها على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وفق أحدث األساليب   الرسالة : •

 واألدوات لمشاريعها المتعددة. 
 
 

 محمد راشد بن دايل   .8
 السيد علوي التونسي   .9

 حمد بن محمد السعيدان   .10
 محمد بن سليمان المحيسني   .11
 حمد بن محمد الغماس  .12
 بكر بن إبراهيم بصفر   .13
 الشريف منصور أبو رياش    .14

 



 

 

 
 
 
 
 
 

عمل بروح الفريق ــ  اإلخالص ــ التكافل ــ  الجودة وحسن األداء ــ اإلتقان ــ التطوير  ــ ال لقيم :ا •

 . الشراكة مع اآلخرين  الشفافية و الالمركزية في إنجاز األعمال 
 

 األهداف : •
 العناية بخدمة ضيوف الرحمن وتقديم الوفادة والرفادة لهم. ـ 1
 ـ العمل على نشر وتشجيع ثقافة التكافل االجتماعي في المجتمع.  2

الرعاية وتقديم الصدقات والزكوات بما يساعدهم على تحسين  ـ حصر األسر واألفراد المحتاجين إلى  3

 أوضاعهم االجتماعية والصحية واألسرية. 
 ـ المشاركة مع الهيئات األهلية والحكومية لمساعدة المتضررين في الحوادث والكوارث.  4

 ـ القيام بمشروعات موسمية كإفطار صائم ووجبات للحجاج في المشاعر المقدسة.   5

 على تأهيل األسر المحتاجة وتطوير الخدمات االجتماعية لهم بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة. ـ العمل   6

 ـ تقديم الدراسات والبحوث االجتماعية المتخصصة في حل المشكالت األسرية والخدمات اإلرشادية.  7

 ـ تقديم مساعدات اإلسكان للمستفيدين من خدمات الجمعية وفق آليات محددة.  8

 الجمعية ممثلة في مغسلة جامع التوحيد بخدمة غسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم. ـ تقوم  9

 برامج وخدمات الجمعية : •
 برامج طوال العام : 

 برنامج الرعاية االسرية  •

 السلة الغذائية   •
 االطعام الخيري والكفارات   •
 إفطار صائم طوال العام   •
 برنامج سقيا ماء   •
 الفدية والكفارات   •
 مغسلة األموات الخيرية بجامع التوحيد   •

 األوقاف   •
 

 البرامج الموسمية: 
 خيمة موائد احسان الرمضانية   •

 ة  الجاف الواجبة إفطار صائم  •

 ةالساخن  الواجبة إفطار صائم  •

 زكاة الفطر   •

 إطعام حاج الوجبة الساخنة   •

 إطعام حاج الوجبة الجافة   •
 استقبال لحوم الهدي واالضاحي  •



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 التنظيمي للجمعية : الهيكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الجمعية  التواصل مع 
   النور  مستشفى  أمام  الثالث  الدائري الجمعية  مقر ـ

 )النقدية(.  المصلى دور ، المكي  الحرم  بجوار  الصفوة برج ،  الجمعية فرع )ـ
   المملكة في  السعودي البريد  مكاتب  جميع ـ

 ٥٦٦٦٦٦٦٠١٢  تلفاكس 
  0500649090  – 0505555081 –   0500647070/  جوال

 

 . انضم إلينا
 حسابات جمعية اإلحسان والتكافل االجتماعي )إحسان( بمكة على مواقع التواصل االجتماعي  

 ـ موقع جمعية اإلحسان والتكافل االجتماعي بمكة  
http://ehssan.org.sa/ 

 -------------------------- 
 ـ حساب تويتر  

@esanmakkah 
 ------------------------- 

 ـ حساب الفيس بوك
 اإلحسان االجتماعي )إحسان( 

https://m.facebook.com/ehsanmakkah 
 -------------------------- 

 انستغرام  ـ حساب
ehsanmakkah   

------------- ----- ----- - 
 
 

 

 خريطة الموقع  
https://goo.gl/maps/LYRrJ5f6hZWX3hhL8 

 24242الطريق الدائري الثالث، النسيم، مكة 
 
 
 
 

  بمكة والتكافل اإلحسان ـ جمعية
   شات سناب حساب

Ehsanchirity 
 ---------------------- - 

 G+ بلس قوقل ـ حساب
Ehsan chirity  

----------------------- - 
   االجتماعي والتكافل اإلحسان ـ جمعية
  أب واتس حساب

0555631080 
----------------- -- 

  يوتيوب ـ حساب
Ehsan chirity  
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