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مقدمة :
تتميــز جمعيــة ســقيا الخيريــة بمنطقــة مكــة المكرمــة بتنفيــذ باقــٍة مــن برامجهــا الخيريــة المتنوعــة ومــن ذلــك 
برنامــج ســقيا الحــاج والمعتمــر ضمــن الجهــات العاملــة فــي خدمــة ضيــوف الرحمــن، حيــث يــزدان تقريــر مشــروع 
ــي  ــادة ف ــقاية والرف ــة الس ــراف لجن ــت إش ــة تح ــه الجمعي ــذي نفذت ــرام ال ــت الح ــوف البي ــادة لضي ــقاية والرف الس
ــم ــرام وفادته ــن وإك ــوف الرحم ــة ضي ــوم خدم ــخ مفه ــي ترس ــات الت ــن الخدم ــدد م ــة بع ــة المكرم ــارة منطق  إم
ونود في مطلع التقرير أن نثمن ما تقدمه حكومتنا الرشيدة في دعم أوجه العمل الخيري وتعظيم أثره على المانح 
والمحتاج، منوهين بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده األمين صاحب السمو الملكي 
 األمير محمد بن سلمان يحفظهم اهلل لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن واعتباره برنامجًا مهمًا لتحقيق رؤية المملكة 2030.

ــة الســقاية  ــه ودعــم لجن ــذه بتوجي ــدأ تنفي ــذ أن ب ــة من ويظــل برنامــج ســقيا الحــاج والمعتمــر فخــرًا عاشــته الجمعي
والرفــادة فــي رمضــان 1442 هـــ، ليؤكــد أهميــة دور اللجنــة بدعــم ســمو مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين أميــر 
منطقــة مكــة المكرمــة األميــر خالــد الفيصــل وســمو نائبــه األميــر بــدر بــن ســلطان ومعالــي د. مشــبب القحطانــي 
رئيــس مجلــس إدارة لجنــة الســقاية والرفــادة لتقديــم خدماتهــا لضيــوف الرحمــن وقاصــدي المســجد الحــرام. إذ حقق 
المشــروع نجاحــًا فــي توزيــع أكثــر مــن 2 مليــون عبــوة فــي مشــعر عرفــات ومزدلفــة وفــي محطــات النقــل التــي 
يمــر بهــا الحجــاج فــي طريقهــم إلــى الحــرم المكــي الشــريف. لتواصــل الجمعيــة الســقيا مــن خــال توزيــع المــاء 
البــارد علــى الحجــاج المغادريــن مطــار الملــك عبدالعزيــز الدولي)مدينــة الحجــاج( حتى نهايــة يوم 4 محــرم 1444 هـ .
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أهداف برنامج سقيا الحاج

المساهمة في تع��ز ثقافة الضيافة والترحاب والحفاوة لدى العاملين 
والمتطوعين في قطاع خدمة ضيوف الرحمن ( �ؤية 2030 ).

التعاون مع القطاعات المختلفة في تأمين متطلبات الحجاج والعمل 
على �احتهم.

إ�احة المجال للمانحين والمتصدقين للمساهمة في برنامج سقيا الحاج 
لعام 1443 هـ.
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التحضيرات األولية للبرنامج

خطة برنامج سقيا الحاج لعام 1443هـ

حوكمة البرنامج

البرنامج التنفيذي

اإلشراف والمتابعة

التمويل وفق الميزانية المعتمدة لبرنامج سقيا الحجاج
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التحضيرات األولية للبرنامج
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إنجاز المهام التالية عاجاًل :

التحضيرات
األوليــــة
للبرنامج

أخذ الموافقة الرسمية 
وتصا��ح الدخول من الجهات 

ذات العالقة

تحديد مواقع تو��ع المياه في 
المشاعر المقدسة ومحطات 

النقل ومواعيد التو��ع

إسناد مهمة التو��ع إلى 
جهة متخصصة لها خب�ات 
سابقة في نفس المجال

تعميد مصانع المياه وجدولة 
الكميات بالعبوات المطلوبة 

تركيز أعمال الجمعية على 
هذا البرنامج
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حوكمـة البرنـامج
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االلتزام بالحوكمة والمهام والمسئوليات :

• اعتمـاد خطة البـرنامج وتوفيـر
   المي�انية اإلضافية عند الل�وم.
• تقديم الدعم اإلداري والفني

    والمالي.

• اعداد الخطة التنفيذية واالش�اف على سير
   العمل.

• التواصل المستمر مع جميع األط�اف ذات
   العالقة بالبرنامج.

• تولي مهام اإلش�اف والمتابعة والتق�يم.

1
مجلس

إدارة الجمعية

• االلت�ام بخطة التو��ع وفق المواقع
   والمواعيد المعتمدة.

• االلت�ام بمتطلبات السالمة مع الحجاج
   والعاملين.

• التعامل الحسن مع المستفيد�ن.

6
الجهاز

التنفيذي

• االلت�ام ببنود العقد المبرم مع
   الجمعية.

• التواصل المستمر مع مد�ر
   البرنامج حول سير العمل.

4
الجهة التنفيذية 

المتخصصة

• التواجد في المواقع المحددة وفق
   خطة التو��ع المعتمدة.

• التـوثيـق الفوتوغــ�افــي والفيـديـو
   وحصر الكميات الموزعة.

• التواصل مع مد�ر الب�امج واألنشطة
   أوًال بأول لضمان سير عمل البرنامج.

5
مشرف البرنامج 

في الجهة 
المنفذة

• متابعة التنفيذ أوًال بأول.
• الرفع إلدارة الجمعية بأي معوقات

   أو تحديات تواجه البرنامج.
• إعداد تق��ر نهائي للبرنامج يعرض على

   مجلس اإلدارة.

3
مد�ر الب�امج 

واألنشطة

2
المد�ر التنفيذي 

للجمعية
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ميـــزانية البرنـامج
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متطلبات الدعم المالي :

الخطة التنفيذية لجمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة للعام المالي 2022م

الموازنة التقدي��ة البرنامج األول: سقيا الحجاج والمعتم��ن     

التكلفة اإلجمالية التكلفة اإلف�ادية تا��خ بدء التنفيذ
مؤشر القياس

(عدد المستفيد�ن)
المستهدف بالكرتون المش�وع م

1

2

سقيا الحاج

سقيا المعتمر

50,000

35,000

2,000,000

1,400,000

1443/11/15هـ
2022/06/15م

طوال العام

20

20

1,000,000

700,000
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يتطلب الدعم المالي

ضمان تغطية عقد �نفيذ الخدمة 
من المي�انية المعتمدة للبرنامج

االستفادة من مي�انيات ب�امج ملغاة 
لصالح برنامج سقيا الحاج

الد�وس المستفادة 
في الجوانب المالية من حيث:

• المصا��ف الداعمة لتنفيذ البرنامج من
   طرف الجـمعيـة وتحديـد المخصصـات

  لذلك.

• إق�ار مجلس إدارة الجمعية ألي
  تعديالت �تطلبها مي�انية البرنامج.

• وافق مجلس اإلدارة في االجتماع
  (21) على رفع مي�انية البرنامج إلى

  (2,000,000) ��ال 

• تحديـد الميـ�انيـات التقدي��ـة للبـرنـامج
  في السنوات القادمة. 

• عقد ش�اكات وبناء عالقات مع مانحين
   جدد.

• تحقيق النجاح سوف يسهم في تفاعل
   أهل الخير لدعم البرنامج.

تحقيق الم�ونة والسرعة في اإلج�اءات المالية للبرنامج
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البرنامج التنفيذي لمشروع سقيا الحاج
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الخطة التنفيذية لبرنامج سقيا الحاج لعام 1443هـ :

المهــــــــــــــــام المسؤول عن المهمةم
توا��ـــخ التنفيـــذ باألسا�يـــع

1

2

3

4

5

6

7

الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات
ذات العالقة.

جلب ع�وض من الجهات المتخصصة وإب�ام عقد
�نفيذ الخدمة.

جدولة كميات المياه وتحديد مواقع التنفيذ.

تكليف األشخاص بمهام اإلش�اف والمتابعة
والتق�يم خالل الموسم.

أعمال اإلش�اف والمتابعة والتق�يم.

إعداد التق��ر عن البرنامج.

عرض التق��ر على مجلس اإلدارة العتماده.

المد�ر التنفيذي

اإلدارة المالية

مد�ر الب�امج واألنشطة

رئيس مجلس اإلدارة

المد�ر التنفيذي

مد�ر الب�امج واألنشطة

المد�ر التنفيذي

السابعالسادسالخامسال�ابعالثالثالثانياألول
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اإلشراف والمتابعة والتقييم
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مهام اإلشراف والمتابعة والتقييم :

اعتماد رئيس مجلس اإلدارة 
لتكليف األشخاص المكلفين 

بالمتابعة واإلش�اف

صرف بدل عمل إضافي 
للمكلفين في إجازة الحج

ال��ـا�ات الميـدانية للمشرفين 
على �نفيذ البرنامج والوقوف 

على سير أعمال التو��ع

متابعة ما تضمنه العقد
مع جهة التنفيذ

اإلبالغ العاجل عن أي تحديات
أو صعوبات للبرنامج

أو حالة طوارئ

متابعة أعمال النشر والتوثيق 
على وسائل اإلعالم المختلفة

االلت�ام بمواعيد الخطة 
التنفيذية للبرنامج

تصميم استمارة تق�يم للبرنامج 
وتحليل �تائجها وعرضها في 

التق��ر الختامي للبرنامج

متابعة ما تضمنه العقد
مع جهة التنفيذ

جدولة أعمال اإلش�اف 
والمتابعة على األشخاص 

المكلفين

اإلش�اف
والمتابعة
والتق�يم
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المرحلة األولى :

بعد موافقة مجلس اإلدارة على المشروع بدأت اإلدارة التنفيذية إجراءات الحصول على الموافقات :

الحصول على موافقة و�ارة ال�يئة والمياه وال��اعة ( المرجع الفني )

الحصول على موافقة إدارة �نمية المجتمع بمنطقة مكة المكرمة

الحصول على موافقة شركة مطا�ات جده ( شؤون الحج والعمرة )

الحصول على موافقة لجنة السقاية والرفادة �إمارة منطقة مكة المكرمة
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اإلعالن عن كراسة الشروط والمواصفات :المرحلة الثانية :
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المرحلة الثالثة :

بعد اختيار لجنة المناقصات وفتح المظاريف للجهات المنفذة تم توقيع العقود :
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المرحلة الرابعة :

 التعاقد مع شركات وطنية للقيام بالمهام التالية:

1- تصنيع )100.000( شرنك )2مليون( عبوة ماء بشعار الجمعية ونقلها إلى مستودعات الشركة المنفذة
      في مكة المكرمة.

2- تصنيع )25.000( شرنك )500ألف( عبوة ماء بشعار الجمعية ونقلها إلى مستودعات جدة وتسليمها
      للشركة المنفذة لمشروع سقيا مدينة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.

3- تأمين )14( برادات لتبريد وتوزيع المياه في المشاعر المقدسة ومحطات النقل المؤدية إلى الحرم
      المكي الشريف باإلضافة إلى التعاقد مع المشرفين والموظفين السعوديين والعمال للقيام بذلك.

4- تأمين )8( برادات للتبريد وتوزيع المياه في مدينة الحجاج باإلضافة إلى التعاقد مع المشرفين
     والموظفين السعوديين والعمال للقيام بذلك.
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المرحلة الخامسة :

تصميم البنرات وتركيبها على برادات المياه المستخدمة في مشروع سقيا الحاج 1443هـ بعد تعبئتها بالماء :
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المرحلة السادسة :

دخول البرادات المخصصة لسقيا المشاعر المقدسة إلى مواقعها يومي )8،7( من شهر ذي الحجة .

المرحلة السادسة :

دخول البرادات المخصصة لسقيا المشاعر المقدسة إلى مواقعها يومي )8،7( من شهر ذي الحجة :
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المرحلة السابعة :

توزيــع ) 1,261,020 ( )مليــون ومائتــان وواحــد وســتون ألفــًا وعشــرون عبــوة مــاء( فــي مشــعر عرفــات 
ومزدلفــة وبعثــات الحــج والمســالخ بتوجيــه وإشــراف لجنــة الســقاية والرفــادة :
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المرحلة الثامنة :

اســتمرار التوزيــع فــي محطــات 
الحــرم  إلــى  المؤديــة  النقــل 
ــة  ــى نهاي ــريف إل ــي الش المك

شــهر ذي الحجــة :



27

المرحلة التاسعة :

انطالق مشروع سقيا مدينة الحجاج بحضور سعادة رئيس لجنة السقاية والرفادة أ. حاتم فلمبان
 يوم 14 ذي الحجة :
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المرحلة العاشرة :

استمرار مشروع سقيا مدينة الحجاج حتى يوم 4 محرم 1444 هـ :

رئيس مجلس اإلدارة والمشرف المالي ونائب المدير التنفيذي يلتقون بفريق عمل المشروع.
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إحصائيات :

مشعر عرفات 

1,646,593

عبوة540,480

مشعر مزدلفة

عبوة410,400

مستشفى جبل الرحمة

عبوة39,600

مساجد مكة

عبوة7,200

محطات النقل

عبوة394,470

مق�ات بعثات الحج

عبوة191,240

��ال

مدينة الحجــــاج

عبوة478,720

إجمالي 
تكلفة المش�وع عبوة2,062,110

إجمالي عدد
العبوات للمش�وع
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نماذج تقييم الجهات التنفيذية المشاركة في برنامج سقيا الحاج 1443هـ :
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