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االيرادات والتبرعات خالل العام 

2والتوزيعات

3

4

مشاريع جمعية سقيا الماء

المحتويات المصروفات العمومية واالدارية

مصاريف البرامج واالنشطة



التأسيس

بناء على نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء 

هـ18/02/1437وتاريخ61رقم

هـ19/02/1437وتاريخ/8/م)والمصادقة عليه بالمرسوم الملكي رقم 

ومقرها الرئيسي محافظة جدة ونطاقسقيا الماءفقد صدرت الموافقة على تأسيس جمعية

خدماتها منطقة مكة المكرمة

مسجلة بوزارة الموارد 01/11/1440وتاريخ195220بموجب القرار الوزاري رقم

1287البشرية والتنمية االجتماعية برقم

تقدم خدماتها ألهالي منطقة مكة المكرمة وزوار الحرم المكي والمشاعر المقدسة دون و

أن يكون هدفها الربح



مشروع سقيا المساجد واألماكن العامة

مشروع سقيا الحاج والمعتمر

مشروع سقيا الصائم

مشروع سقيا العمال

مشروع سقيا الكبد الرطبة

مشروع الزكاة

مشروع  سقيا الماء للقرى والهجر

مشروع سقيا  األسر المحتاجة

مشروع فعاليات ترشيد المياه

مشروع حفر اآلبار وشبكات المياه في القرى

مشروع ثالجات الخير

مشروع سقيا االربطة

البرادات الذاتية

وقف السقيا

المشاريع

مشروع سقيا الصائم

مشروع ثالجات الخير



المشروع اإليرادات المصروفات

مشروع وقف السقيا   4,054,116         

مشروعات ومبادرات وحمالت  سقيا الماء   1,858,375         458,031               

            103,752 مشروع برادة وسيارة الخير

مشروع الزكاة 736,505            100,298               

دعم مشاريع الجمعية 506,568            

مشروع إفطار صائم   341,849            343,704               

تبرعات عينية 100,286            

مشروع ثالجات الخير   93,738              34,461                 

مشروع سقيا الحاج والمعتمر   70,631              

مشروع سقيا المحتاج اربطة   53,065              

المنح الحكومي - دعم التشغيل 50,000              

               465,946              40,332  مشروع سقيا المساجد واألماكن العامة

مشروع حفر اآلبار وشبكات المياه في القرى 33,344              

مشروع سقيا دور تحفيظ القران الكريم   33,264              

مشروع برادات المياه الذاتية 28,074              89,223                 

مشروع سقيا الصائم   27,515              

مشروع  سقيا الماء للقرى والهجر 22,840              

مشروع سقيا العامل   11,277              2,227                   

مشروع سقيا  ااالسر المحتاجه   7,430                63,941                 

مشروع سقيا الكبد الرطبة   2,349                

                1,720  مشروع فعاليات ترشيد المياه

االجمالي 8,177,030         1,557,831            

 اجمالي مشاريع السقيا        3,386,409

مصاريف برامج وانشطه السقيا        1,557,831

46% نسبة مصروفات مشاريع السقيا

اجمالي تبرعات الوقف        4,054,116

مصاريف مشروع وقف السقيا                  -

اجمالي تبرعات مشروع الزكاة           736,505

اجمالي مصروفات مشروع الزكاة           100,298

14%  نسبة مصروفات مشروع الزكاة

اجمالي اإليرادات 8,177,030

         877,660اجمالي المصروفات اإلدارية والعمومية

%10.70نسبة المصروفات اإلدارية والعمومية من التبرعات

    10,513,900اجمالي الموازنة التقديرية للعام المالي 2021 م

%77.8نسبة المتحقق  من الموازنة التقديرية 
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السنة 2021

الشهر اجمالي التبرعات النسبة

يناير 48,144              1%

فبراير 77,009              1%

مارس 171,938            2%

ابريل 940,699            12%

مايو 1,595,974         20%

يونيو 403,469            5%

يوليو 1,751,866         21%

اغسطس 589,912            7%

سبتمبر 525,224            6%

اكتوبر 556,347            7%

نوفمبر 538,561            7%

ديسمبر 977,889            12%

االجمالي 8,177,030         

 -
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تقرير التبرعات الشهري



المشاريععننبذة
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وقف السقيا 

انشاء وقف خيري :  الهدف 

بمكة المكرمة يعود ريعه 

لبرامج وانشطة الجمعية 

الخيرية وميزانيتها

التشغيلية واإلدارية

المصروفاتاإليرادات

المرصوفات عات اإليرادات/التبر الشهر

يناير                                    1,100                            -

اير                                        200                            - فبر

مارس                                  16,168                            -

ابريل                               304,068                            -

مايو                               879,979                            -

يونيو                               192,348                            -

يوليو                            1,091,691                            -

اغسطس                               332,510                            -

سبتمبر                               320,765                            -

اكتوبر                               305,120                            -

نوفمبر                               298,157                            -

ديسمبر                               312,012                            -

االجمالي                            4,054,116                            -

وقف السقيا
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تقديم الماء البارد : الهدف 

للحجاج والمعتمرين في جميع 

المواقع التي يتواجدون بها 

بالتنسيق مع 

جميع الجهات الحكومية القائمة 

على خدمتهم

المصروفاتاإليرادات

لسقيا الحاج والمعتمر  وعابري السبي

المرصوفات عات االيرادات التبر الشهر

يناير                            -

اير                            - فبر

مارس                                        350                            -

ابريل                                    1,785                            -

مايو                                    1,220                            -

يونيو                                    1,295                            -

يوليو                                  53,570                            -

اغسطس                                  10,230                            -

سبتمبر                                    1,911                            -

اكتوبر                                        235                            -

نوفمبر                                          35                            -

ديسمبر                                        -                            -

االجمالي                                  70,631                            -

لسقيا الحاج والمعتمر  وعابري السبي
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سقيا المساجد والمقابر  ومغاسل االموات  واالماكن العامة 

تزويد المساجد : الهدف 

والمقابر واالماكن العامة 

بالماء في جميع المحافظات 

والقرى والهجر التابعة 

لمنطقة مكة المكرمة

المصروفات االيرادات

المرصوفات عات التبر الشهر

يناير                                  50

اير                            3,000                       16,875 فبر

مارس                                -                       13,995

ابريل                            5,784                          1,575

مايو                            2,305                              -

يونيو                            2,730                       35,055

يوليو                            8,240                       24,863

اغسطس                            4,373                       63,450

سبتمبر                            3,945                       94,215

اكتوبر                            7,210                     111,051

نوفمبر                            2,320                       94,140

ديسمبر                               375                       10,727

االجمالي                         40,332                     465,946



المبلغالكمية كرتونالموقع

1622430جامع احمد السعدي

4867290جامع األنصار

2433645جامع الشيخ عبد هللا دريويش

25375جامع ام عبد هللا باعشن

1602400جامع بن تميمة

30450جامع سعد بن معاذ

3244860جامع سيد الشهداء

3004500جامع عبد هللا الحارثي

مركز اكرام النموذجي بجامع 

1211815فلسطين

3244860مسجد أبو دجانة

1001500مسجد اسماعيل فقير

3244860مسجد ال ياسر-حي األمير فواز

3855775مسجد البراء بن مالك

76511475مسجد الجوهرة الروضة

3244860مسجد الخلفاء الراشدين  الفيحاء

5227830مسجد الخير

3044560مسجد الخير قويزة

50750مسجد السديس حي الرحاب

3595385مسجد الشربتلي حي النخيل

1121680مسجد الشيخ عبد القادر باقادر

542081300اإلجمالي

المبلغالكمية كرتونالموقع

صنباني 3244860مسجد ال

نعيم 2073105مسجد العمودي بحي ال

فاروق 5157725مسجد ال

1622430مسجد المحسنين المحجر

نور 2433645مسجد ال

حرازات دين ال وال 811215مسجد ال

دين  مخطط ولي العهد وال 3054575مسجد بر ال

3134695مسجد بالل بن رباح

6099135مسجد بن تيمية

نعيم بجدة 3605400مسجد حراء بحي ال

5928880مسجد حمزة حي الروابي

2003000مسجد خبيب بن عدي

خير 2563840مسجد زيد ال

3605400مسجد شاهر زيني

3605400مسجد طيبة

لة بن عباس 3605400مسجد عبد ال

لة دريوش 4056075مسجد عبد ال

1622430مسجد عثمان بن عفان

خيرية بجامع ابن  مغسلة األموات ال

قيم 112616890ال

توحيد مكة  مغسلة األموات بجامع ال

2003000المكرمة

7140107100اإلجمالي

مت توزيع

12,560

كرتون ماء 

بتلكفة

188,400

رايل 

ساجدتقرير التوزي    ع للم



المبلغالكميةالجهة

-ابن العود ن              4,380              292مغسلة اكرام الميتي 

             1,830              122مغسلة العمودي

             3,810              254مغسلة الالمي

ائع ة الشر              3,000              200مقبر

ه المعاله              2,790              186مقبر

1,054           15,810           

المبلغالكميةالجهة

1121680دار الزهراء بجمعية البر

1001500روضة دوحة الصديقه

4386570فريق حياتنا رسالة التطوعي

4056075قطار المشاعر

4056075لجنة التنمية االجتماعية ببطحاء قريش

482572375لجنة تحسين االحياء الشعبية

16240مبادرة تطوع االسرة

3004500مجمع الكسوة

76511475مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفه

4056075مركز التأهيل الشامل بجدةللزكور

5748610مركز التنمية االجتماعية رقم2

10150مركز المحمدية

228534275مركز حي الرصيفه

1622430مركز حي الروضة

811215مركز حي المنتزهات

901350مركز حي النسيم النسائي

68410260مركز حي الهجرة ببطحاء قريش

92913935مركز صحي البوادي

1812715مركز صحي قويزة عيادات تطمن

2854275مركز لقاحات مستشفي الوالدة

115617340مستشفي شرق جدة

103915585مستشفي شرق عرفات

2243360معهد وقف الصديقه

5868790مكتب الجمعية المقر الرئيسي

              240,855              16,057االجمالي



بالبرادات العامهواألماكن المساجدتزويد

الراسيه هلحفظ الميا
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مشروع الثالجات الراسية

المرصوفات المبلغ الشهر

يناير                              3,000.00                 9,901.50

اير                                        -                 2,829.00 فبر

مارس                              6,300.00                           -

ابريل                                        -                           -

مايو                              5,100.00                           -

يونيو                              9,770.00                 5,658.00

يوليو                            24,405.00                 1,500.00

اغسطس                              6,130.00                 1,414.50

سبتمبر                            17,615.00                 8,743.50

اكتوبر                              5,700.00                           -

نوفمبر                            12,223.00                 3,000.00

ديسمبر                              3,495.00                 1,414.50

االجمالي                                  93,738                     34,461

المصروفات االيرادات



ثالجة علي عدد من18تم توزيع عدد 

لاير 25,461المساجد بتكلفة 

A

B

ثالجة االسودان 6تم توزيع عدد 

لاير 9.000بتكلفة  المبلغالعددالموقع

11,414.50جامع سعد بن معاذ

11,414.50دار الشربتلي لرعاية االيتام

222,829.00مركز التنمية االجتماعية رقم

11,414.50مركز صحي قويزة عيادات تطمن

11,414.50مسجد الخير

11,414.50مسجد السديس حي الرحاب 

11,414.50مسجد الشربتلي حي النخيل

22,829.00مسجد الصنباني

11,414.50مسجد بالل بن رباح

34,243.50مغسلة االموات بجامع القريقري

11,414.50مغسلة الالمي

11,414.50مغسلة فلسطين لتجهيز الموتى

22,829.00مكتب الجمعية المقر الرئيسي

1825,461.00اإلجمالي الكلي

القيمةالكميةثالجة االسودان

23000جامع احمد السعدي

11500جامع ام عبد هللا باعشن

23000مسجد النور

11500مسجد زيد الخير

69000
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ممشروع سقيا وافطار صائ

تامين الماء البارد : الهدف 

للصائمين داخل منطقة مكة 

المكرمة بالتنسيق مع المؤسسات 

والجمعيات الخيرية واألوقاف التي

تقدم وجبات إفطار الصائمين 

المرصوفات عات وااليرادات التبر الشهر

يناير

اير فبر

مارس                            67,171.91

ابريل                         269,661.36                     745.95

مايو                            32,431.00            342,958.00

يونيو                                        -                           -

يوليو                                  100.00                           -

اغسطس                                        -                           -

سبتمبر                                        -                           -

اكتوبر                                        -                           -

نوفمبر                                        -                           -

ديسمبر                                        -                           -

االجمالي                               369,364                  343,704

المصروفات االيرادات
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مشروع البرادات الذاتية

تقديم الماء البارد : الهدف 

للمشاة وعابري السبل بواسطة

البرادة الذاتية التي تعمل على

الطاقة الشمية

المرصوفات عات وااليرادات التبر الشهر

يناير

اير فبر

مارس

ابريل                                          40

مايو                                        140

يونيو                                    2,000

يوليو                                    9,630

اغسطس                                    1,420                     53,223

سبتمبر                                  10,515                           -

اكتوبر                                        950                     36,000

نوفمبر                                    3,279                           -

ديسمبر                                        100                           -

االجمالي                                  28,074                     89,223

المصروفات االيرادات
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سقيا العمال  

تقديم الماء البارد للعمال : الهدف 

والرعاة في جميع المحافظات والقرى 

والهجر التابعة لمنطقة مكة المكرمة 

من خالل الفرق التطوعية التابعة 

للجمعية

المرصوفات عات وااليرادات التبر الشهر

يناير                                        200                       1,254

اير                                        400                           - فبر

مارس                                        750                           -

ابريل                                    1,780                           -

مايو                                    1,320                           -

يونيو                                    2,507                           -

يوليو                                    2,100                           -

اغسطس                                    1,065                           945

سبتمبر                                        905                           -

اكتوبر                                        190                           -

نوفمبر                                          60                           -

ديسمبر                                        -                             28

االجمالي                                  11,277                       2,227

المبلغالكميةالجهة

64504سقيا العامل

124868سقيا العامل

122855سقيا العامل

310              2,227          
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سقيا المحتاجين واالربطة

تامين سقيا الماء لكل : الهدف 

محتاج في جميع المحافظات والهجر 

التابعة لمنطقة مكة المكرمة من خالل 

الفرق التطوعية التابعة للجمعية

المرصوفات عات وااليرادات التبر الشهر

يناير                                    3,585                       1,680

اير                                    2,405                       5,355 فبر

مارس                                        835                       5,115

ابريل                                  10,885                           -

مايو                                    9,055                       8,175

يونيو                                    5,055                     11,685

يوليو                                    8,755                       8,085

اغسطس                                    8,110                       3,286

سبتمبر                                    3,420                       5,880

اكتوبر                                    3,320                       7,890

نوفمبر                                    4,365                       5,640

ديسمبر                                        705                       1,150

االجمالي                                  60,495                     63,941



التوزيع علي المحتاجين واالربطة

القيمة الكمية كرتوناسم الرباط

2423630االخرياالربطة 

2263390حي البوادي1رباط الرحمة 

45675رباط السيدة زينب

2323480رباط الشاكرين العزيزية

1622430رباط العطاس

14210رباط المحسنين

1001500رباط باوراث

50750رباط زينب علي رضا

3725580رباط عبد هللا أبو الحسن

02 01 كرتون 1443تم توزيع عد د 
ماء علي االسر المحتاجة 

لاير 21645باألربطة بتكلفة 

المبلغالكميةالجهة

                330.00                22.00إدارة التطوع

          14,910.00             994.00االرس المستفيدة

                150.00                10.00برنامج تطوع االرسة الفيحاء

          15,390.00          1,026.00مياه صحية

المبلغالكميةالجهة

                840.00             120.00االرس المستفيدة

             3,563.00             509.00اللجنة الوطنية لرعاية السجناء -تراحم

ية                    21.00                  3.00جمعية ابصار الخب 

                728.00             104.00جمعية البر بجدة-دور االيتام

             2,331.00             333.00جمعية حماية االرسة

             7,483.00          1,069.00مياه صحية جالون

          22,873.00االرس المستفيدة
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سقيا الماء وحفر اآلبار وشبكات

المياه في القرى

مشروع خيري يتم تنفيذه في القرى والهجر 

ات التابعة لمنطقة مكة المكرة بالتعاقد مع المؤسس

الوطنية المتخصصة في

حفر االبار االرتوازية والعادية  بدعم من رجال 

االعمال وسيدات االعمال والجهات المانحة 

ومحبي الخير

بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة 

المصروفات ت تبرعات وااليرادا ال الشهر

يناير

فبراير

مارس

ابريل

مايو                           1,395.00

يونيو                           5,400.00

يوليو                         26,452.00

اغسطس                         12,647.00

سبتمبر                           1,790.00

اكتوبر                           4,714.00

نوفمبر                           3,691.00

ديسمبر                                95.00

االجمالي                              56,184                        -
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حمالت ومبادراتمشاريع سقيا الماء 

تم بحمد هللا المساهمة في العديد من 

وتوزيع 370425المشاريع بتكلفة بلغت 

كرتون ماء 24695عدد   

المصروفات ت تبرعات وااليرادا ال الشهر

يناير                              14,690

فبراير                              22,015

مارس                              57,497

ابريل                            108,721

مايو                            238,096

يونيو                            146,165

يوليو                            431,941

اغسطس                            131,745

سبتمبر                              88,338

اكتوبر                            162,040

نوفمبر                            181,056

ديسمبر                            379,824

االجمالي                         1,962,127                        -

المرصوفات عات وااليرادات التبر الشهر

يناير                                  14,690                           250

اير                                  22,015                       2,190 فبر

مارس                                  57,497                     33,400

ابريل                               108,721                       1,400

مايو                               238,096                       3,039

يونيو                               146,165                     18,807

يوليو                               431,941                     36,515

اغسطس                               131,745                     15,795

سبتمبر                                  88,338                     27,821

اكتوبر                               162,040                       4,540

نوفمبر                               181,056                     28,580

ديسمبر                               379,824                     54,306

االجمالي                            1,962,127                  226,643



المبلغالكميةالجهة

ية لرعاية االيتام 4116165المؤسسة الخب 

ية 55825جمعية ابصار الخب 

4056075جمعية أصدقاء المجتمع

ية ي الشيخوخة الخب 
90313545جمعية أصدقاء مرضن

2053075جمعية البر بجدة-دور االيتام

3004500جمعية الجفالي

4606900جمعية الدعوة واإلرشاد

5007500جمعية حجر

109416410جمعية حماية االرسة

2003000جمعية متقاعدي مكة المكرمة

811215جمعية متالزمة النجاح

76511475جمعية نفع

5,379        80,685       

المبلغالكميةالجهة

ية لرعاية االيتام 4116165المؤسسة الخب 

ية 55825جمعية ابصار الخب 

4056075جمعية أصدقاء المجتمع

ية ي الشيخوخة الخب 
90313545جمعية أصدقاء مرضن

2053075جمعية البر بجدة-دور االيتام

3004500جمعية الجفالي

4606900جمعية الدعوة واإلرشاد

5007500جمعية حجر

109416410جمعية حماية االرسة

2003000جمعية متقاعدي مكة المكرمة

811215جمعية متالزمة النجاح

76511475جمعية نفع

5,379                  80,685                   

ي         225,000.00       15,000.00ابطال الحد الجنوبر

              225,000             15,000اإلجمالي
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مشروع سقيا الكبد الرطبة 

تقديم الماء للطيور والحيوانات : الهدف 

صديقه البيئة بواسطة مشارب مخصصة 

للطيور والحيوان بالتعاون مع الجهات 

ذات العالقة 

المرصوفات عات وااليرادات التبر الشهر

يناير

اير فبر

مارس

ابريل                                        345

مايو                                        150

يونيو                                        600

يوليو                                        209

اغسطس                                        200

سبتمبر                                        665

اكتوبر                                          10

نوفمبر                                          70

ديسمبر                                        100

االجمالي                                    2,349                           -



المصروفات ت تبرعات وااليرادا ال الشهر

يناير

فبراير

مارس

ابريل

مايو

يونيو

يوليو

اغسطس

سبتمبر

اكتوبر                                2,100

نوفمبر                                1,652

ديسمبر                            100,000

االجمالي                            103,752                        -

مشروع وقف 

برادة سقيا الخير 
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مشروع سقيا دور تحفيظ القران الكريم 

تقديم الماء لحفظة كتاب هللا : الهدف 

يم بالتعاون مع جمعيات تحفيظ القران الكر

في جميع المحافظات والقرى والهجر 

التابعة لمنطقة مكة المكرمة 

المصروفات ت تبرعات وااليرادا ال الشهر

يناير

فبراير

مارس

ابريل                                1,245

مايو                              19,270

يونيو                                   920

يوليو                                3,470

اغسطس                                1,391

سبتمبر                                2,943

اكتوبر                                2,410

نوفمبر                                1,570

ديسمبر                                     45

االجمالي                              33,264                        -
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الزكاة

يصرف ريع هذا المشروع :الهدف 

ات لسقيا األسر المحتاجة وصيانة شبك
وخزانات المياه لمنازلهم 

المصروفات ت تبرعات وااليرادا ال الشهر

يناير                                1,000

فبراير                                   -

مارس                              10,097

ابريل                            139,626                  94,298

مايو                            372,111

يونيو                              15,159                    3,000

يوليو                              76,234

اغسطس                              35,598

سبتمبر                              19,716

اكتوبر                              21,292                    3,000

نوفمبر                              12,793

ديسمبر                              32,878

االجمالي                            736,505                100,298



المصروفات ت تبرعات وااليرادا ال الشهر

يناير                                   756

فبراير                              19,561

مارس                                3,756

ابريل                                   -

مايو                                7,080

يونيو                                   728

يوليو                                1,687

اغسطس                                1,707

سبتمبر                                4,400

اكتوبر                              40,156

نوفمبر                              18,942

ديسمبر                                1,512

االجمالي                            100,286                        -

المبلغ المصروف

الرواتب واالجور والبدالت والمكافات         581,334

لصيانة واالصالح           96,784

االيجارات            45,613

الهاتف واالنترنت واالعالن            63,999

التدريب والتاهيل والرسوم الحكوميه           30,947

الوقود والمحروقات             5,764

مصاريف اخري           22,068

مصاريف بنكية وعموالت           31,151

االجمالي         877,660

التبرعات العينة والتسيير



تم بحمدهللا



جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة 


