
تقرير دعم منصة إحسان
لبرامج وأنشطة جمعية العناية بمساجد الطرق

طساجثظا
سطى الطرق

جمسغئ السظاغئ بمساجث الطرق
بارخغص طظ المرضج العذظغ لاظمغئ الصطاع غغر الربتغ
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عن االتفاقية

هــي شــراكة اســتراتيجية بيــن الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء االصطناعــي 
)منصــة إحســان للعمــل الخيــري( وجمعيــة العنايــة بمســاجد الطــرق )مســاجدنا( وهي 
عبــارة عــن نشــر فــرص وبرامــج الجمعيــة علــى المنصــة أو مــن خــال الدعــم المباشــر 

والتي حققت بفضل اهلل نتائج إيجابية وأثر واضح على مشاريع وبرامج الجمعية. 
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كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية

ــة  ــن منص ــتثنائًيا م ــا اس ــرق دعًم ــى الط ــاجدنا عل ــة مس ــي جمعي ــل اهلل ف ــد بفض نج
إحســان والقائميــن عليهــا ليقينهــم التــام بخدمــة بيــوت اهلل وثقتهم الكبيــرة بمنتجات 
الجمعيــة كمــا نلمــس أيًضــا رغبــة المتبرعيــن بتطويــر هــذه المســاجد ومرافقهــا ألن 
المســافر علــى مــدى ســنين مضــت يــكاد ال يجــد أماكــن مهيــأة ألداء هــذه العبــادة 
العظيمــة واليــوم أصبحــت مســاجد الطــرق ومرافقهــا جــزًءا مــن متعــة الســفر ألننــا 

حرصنا كل الحرص أن تكون لخدمة المسافر وعائلته.
والدعــم الكبيــر مــن منصــة إحســان بفضــل اهلل أســهم بشــكل كبيــر فــي تحقيــق األثــر 

وتطوير الواقع الذي كان المسافر يعاني منه سنين عدًدا.  

المهندس: أحمد بن محمد العيسىالمهندس: أحمد بن محمد العيسى
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المشاريع التي دعمتها المنصة حتى أكتوبر 2022

البناءالبناء
24,435,00024,435,000

الصيانةالصيانة
12,227,00012,227,000

األوقافاألوقاف
5,200,0005,200,000

التأهيلالتأهيل
1,440,0001,440,000

التنمويةالتنموية
20,00020,000

السقياالسقيا
1,993,5001,993,500

 

إجمالي الدعمإجمالي الدعم
ريالريال   4 5 , 3 1 5 , 5 0 04 5 , 3 1 5 , 5 0 0   
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تقـــريـرتقـــريـر
مشاريعمشاريع
البنــــاءالبنــــاء
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جامع متبرعي منصة إحسان األول

مبلغ التبرع

تاريخ إطاق الفرصةرقم الفرصة

1,600,0001,600,000

نسبة اإلنجاز نسبة اإلنجاز %57%57

P01278P012782021/06/222021/06/22مم

يقع الجامع على طريق الرياض - شقراء
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جامع متبرعي منصة إحسان الثاني

مبلغ التبرع

تاريخ إطاق الفرصةرقم الفرصة

1,800,0001,800,000

نسبة اإلنجاز نسبة اإلنجاز %45%45

P01230P012302021/06/222021/06/22مم

يقع الجامع على طريق الرياض - الدمام
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إجمالي مبلغ التبرع

4,000,0004,000,000

جامع متبرعي منصة إحسان الثالث

مبلغ الوقف التابع لهمبلغ تنفيذ الجامع

تاريخ إطاق الفرصةرقم الفرصة

2,500,0002,500,0001,500,0001,500,000

نسبة اإلنجاز نسبة اإلنجاز %15%15

P23756P237562022/04/182022/04/18مم

يقع الجامع على طريق مكة المكرمة - الرياض
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جامع متبرعي منصة إحسان الرابع

قيمة تنفيذ الجامعقيمة تنفيذ الجامع

تاريخ إطاق الفرصةرقم الفرصة

3,500,0003,500,0001,500,0001,500,000

نسبة اإلنجاز نسبة اإلنجاز %2%2

P23896P238962022/04/282022/04/28مم

يقع الجامع على طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة

إجمالي مبلغ التبرع

5,000,0005,000,000
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مشاريع تحت الترسية

جامع متبرعي منصة إحسان الخامس
يقع الجامع على طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة

P23987 :رقم الفرصة

مسجد متبرعي منصة إحسان السابع
يقع المسجد على طريق الرياض - عسير

P44707 :رقم الفرصة

مسجد متبرعي منصة إحسان السادس 
يقع المسجد على طريق المدينة المنورة - حائل

P44659 :رقم الفرصة

مسجد متبرعي منصة إحسان الثامن
يقع المسجد على طريق الرياض - عسير 

P44832 :رقم الفرصة

جاري استكمال إجراءات الطرح وتسليم الموقع للمقاول

جاري استكمال إجراءات الطرح وتسليم الموقع للمقاول

جاري استكمال إجراءات الطرح وتسليم الموقع للمقاول

جاري استكمال إجراءات الطرح وتسليم الموقع للمقاول
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تقـــريـرتقـــريـر
مشاريعمشاريع
الصيانةالصيانة
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وصف المشروع

كفالة 30 مسجًدا في المنطقة الجنوبية

كفالة 40 مسجًدا في المنطقة الوسطى

كفالة 3 مساجد في المنطقة الشمالية

كفالة مسجد واحد في المنطقة الشمالية

2,160,000

2,880,000

200,000

60,000

1,620,000

2,160,000

54,000

18,000

ماتم صرفة على المشروعمبلغ الدعم
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أعمال الصيانة

فيديو فلم إحسانفيديو فلم إحسان

https://youtu.be/FfIuYsRnTRU
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مشروع فرش 75 مسجًدا

تكلفة الفرش الموقع اسم المسجد

المرحلة األولى
30,977.40 طريق جدة - الليث - القنفذه مسجد محطة بن صالح 1
65,517.51 طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة مسجد محطة بترومين المصيف 2
22,859.96 طريق الطائف - السيل الكبير مسحد محطة ويل السيل الكبير 3
96,146.56 طريق جدة - مكة المكرمة مسجد محطة الميزان 4
19,840.72 الرياض - الطائف الوفاء الدريس الخاصرة 5
86,264.00 طريق الطائف - الرياض مسجد محطة الدريس زمزم 6
34,289.94 طريق الرياض - الطائف مسجد محطة السعدي أورنج 7
21,566.00 طريق الطائف - الرياض مسجد محطة الدريس الرويضة 8

129,396.00 طريق الرياض - الطائف مسجد محطة أجزاال 9
23,921.44 طريق الطائف - الرياض مسجد محطة ساسكو الرويضة 10
8,626.40 طريق الرياض - الطائف مسجد محطة الماسة 11

17,252.80 طريق الطائف - الرياض مسجد محطة أورنج العويمر 12
41,172.16 طريق مكة المكرمة - جدة مسجد محطة الشميسي )ساسكو الفتح( 13
14,880.40 طريق الرياض - الحوطة مسجد رياض الشمري محطة وافي الحوطة 14
14,880.40 طريق الرياض - الحوطة - األفاج مسجد المئوية محطة سفن بلس 15

627,591.97

تاريخ إطاق الفرصةرقم الفرصةقيمة دعم المشروع
2,625,0002,625,000P23567P235672022/04/112022/04/11مم

جاري استكمال باقي المساجد
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أعمال الفرش

فيديو فلم إحسانفيديو فلم إحسان

https://youtu.be/Zve2ZQsrmcw
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تقـــريـرتقـــريـر
مشاريعمشاريع
التأهيلالتأهيل
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مشروع التأهيل الجزئي

تاريخ إطاق الفرصةرقم الفرصةقيمة دعم المشروع
1,440,0001,440,000P44805P448052022/07/192022/07/19مم

تكلفة التأهيل عدد المساجد شهر التنفيذ

428,564.50428,564.50 5959 يوليويوليو

476,204.51476,204.51 6161 أغسطسأغسطس



19

تقـــــريـــرتقـــــريـــر
المشاريعالمشاريع
التنمـويةالتنمـوية
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تطوير قاعة االجتماعات في المقر الرئيسي

تاريخ إطاق الفرصة

2022/06/062022/06/06مم

إجمالي مبلغ التبرع

20,00020,000
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تقـــريـرتقـــريـر
مشروعمشروع
السقـياالسقـيا
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مشاريع السقيا

ــدى  ــاه وم ــر المي ــى توفي ــل عل ــاري العم ج
احتيــاج المســاجد واختيار المســاجد المناســبة 

حسب األشد حاجة. 

تاريخ إطاق الفرصة

2022/09/262022/09/26مم

إجمالي مبلغ التبرع

1,993,5001,993,500




