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     املرصوفات التشغيلية والإدارية ومصاريف الربامج والأنشطة 

 املصاريف التشغيلية والإدارية   
             1,724,300  

 مرصوفات الربامج والانشطة 
  12,454,850 

    

 14,179,150     اجاميل مرصوفات التشغيل والربامج والأنشطة 

    
    

       المتويل 

 اشرتااكت الأعضاء 
                  14,300  

 التربعات واملنح احلكوم 
                  50,000  

 تربعات رشاكت ومؤسسات دامعة للجمعية  
             1,000,000  

 اعامل  اعامل وس يدات تربعات رجال  
             1,000,000  

 تربعات اأفراد 
           12,000,000  

 تربعات عينية 
             1,000,000  

 الرشااكت اجملمتعية 
             1,000,000  

  16,064,300              اجاميل المتويل 



 ا املاء مبنطقة مكة املكرمة ي املوازنة التقديرية مجلعية سق 

 م 2022/  012/ 31  –   2022/   01/01عن الفرتة  
 

 

 رئيس مجلس اإلدارة  المشرف المالي                    المدير التنفيذي                      

 

  

 

 

 املصاريف التشغيلية والإدارية 
 

 لكي      البيان 

  1,219,300    الرواتب والاجور وما يف حمكها 

  70,000         املطبوعات وادلعاية والإعالن مصاريف  

  60,000         مصاريف الصيانة والتشغيل 

  120,000       الإجيارات 

  12,000         الكهرابء واملياه 

  120,000       مصاريف نرثية واأدوات مكتبية    

  48,000         مصاريف التصالت والأنرتنت 

  75,000         مصاريف اتمني طب 

جاميل املصاريف التشغيلية والإدارية    1,724,300    اإ
 

 

    اإليجارات 

 السنوي   شهري  العدد الموقع

  3,750.00      1 المبني الرئيسي 

                    

45,000.00  

  6,250.00      1 معارض تحت االنشاء

                    

75,000.00  

     اإلجمالي 

                  

120,000.00  
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 املبالغ املس هتدفة  الربامج والأنشطة 
 1,700,000 سقيا احلجاج واملعمترين 

  480,000               سقيا الصامئني 
  135,000           سقيا املساجد                                            

  9,600                   سقيا العامل  
  14,400                 سقيا الكبد الرطبة 

  1,386,000            اخلريية( مع امجلعيات    )ابلرشاكة منازلها    احملتاجة يف سقيا الأرس  
  135,000               الاربطة ودور الايتام    سقيا

  900,000               سقيا اأرس امجلعية واأرس امجلعيات اخلريية ابلرشااكت اجملمتعية 
  180,000 سقيا زوار املقابر واملغاسل  

  45,000                 سقيا املاميش واملرافق العامة  
  135,000               سقيا حفظة كتاب هللا  

  160,000               سقيا عابري السبيل  
  360,000               سقيا القرى والهجر    

  180,000               للوقف( الوقف )المتويل املايل  
  75,000                   )ندوات ومعرض مصاحب(   ابلرتش يد يف اس هتالك املاء   لتوعية اجملمتع   ملتقى 

  75,000                   نرشات وفيديوهات توعوية   
  50,000                   احلفل الس نوي   

 40,000 معارض توعوية ومناذج ترش يد 
  4,800                   احملافظة عىل مصادر املياه وتمنية مواردها     

  10,000                 املشاركة يف املؤمترات اليت تعين ابملياه حمليا 
  300,000               صيانة ش باكت وخزاانت املياه للمحتاجني  

  30,000                 وحدة التطوع  
  50,050                 العاملية(   )واملناس بات املبادرات التطوعية  

 6,000,000 وقف السقيا 

  12,454,850.00     اجاميل مصاريف الربامج والأنشطة 
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نيالادارة   ف وظ نيامل ف وظ دد امل ريع شه ب ال رات نويال ب الس  رات ال

ي تنفيذ ر ال دي       96,000.00     18,000.00 امل

ي       48,000.00     14,000.00سكرتري تنفيذ

س ل سكرتري اجمل ودة و ايئ ج ص       36,000.00     13,000.00اخ

) ع  اري ش )امل ات  علوم ر نظم امل دي       60,000.00     15,000.00م

ب اس       36,000.00     13,000.00حم

ة  برشي وارد ال دارة امل ر ا  دي       72,000.00     16,000.00م

ة وارد برشي ايئ م ص       60,000.00     15,000.00اخ

ة داري ش ئون ا  ايئ  ص       60,000.00     15,000.00اخ

ي تنفيذ ر ال دي ب امل - انئ شطة  ج والأن ربام دارة ال ر ا  دي       72,000.00     16,000.00م

طوع ايئ ت ص       30,000.00     12,500.00اخ

ية كرتون ات الال دم يةاخل كرتون ات الال دم ر اخل دي       72,000.00     16,000.00م

ة ام ع ات ال عالق نيال ن ات احملس        48,000.00     14,000.00عالق

ة ام ع ات ال عالق       48,000.00     14,000.00ال

ل  ام -ع ضيف        24,000.00     12,000.00م

ع ل مس تود ام       48,000.00     22,000.00ع

ضيفة -م يئ ا نس قسم ال ةل ال ام       18,000.00     11,500.00ع

ق ائ       48,000.00     14,000.00 س

ق ائ       36,000.00     13,000.00 س

ا سقي ج ال رام س ب ي       52,800.00     14,400.00رئ

ية ال ز امل واف زايدات واحل     122,500.00    110,208.33ال

ه ف مس تحدث ائ يةوظ ال وارد امل دارة امل ر ا  دي       72,000.00     16,000.00م

ي امتع ل الاج ص توا سم ال س ق ي       60,000.00     15,000.00رئ

ا مكه ايف ح ور وم ب والأج روات اميل ال   1,219,300.00اج

2 0 2 2 ايل  ام امل لع ني ل ف وظ ب امل ل روات حتلي

ة  برشي وارد ال دارة امل ا 

شطة ج والأن ربام تطوع وال دارة ال ا 

ة تنفيذي ال دارة ال


