
التقرير السنوي
لعام 2020 م - 1441 | 1442 هـ 



بسم هللا الرحمن الرحيم



يعد الماء من الضروريات التي ال تقوم حياة الإنسان

إال به، لذا كان لفضل سقيا الماء الأجر والثواب

العظيم الذي خص به هللا سبحانه عباده المتقين،

نعمل في جمعية سقيا الخيرية على تأمين احتياج

المياه للأسر الفقيرة وتوفيره في المرافق العامة

داخل منطقة المدينة المنورة آملين أن تكون

مساهمتنا سببًا في نماء المجتمع وكسب الثواب

الجزيل والأجر العظيم.

لماذا سقيا الماء؟



جمعية سقيا الخيرية
جمعية سقيا الخيرية في المدينة المنورة المسجلة

بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم 810 هي

جمعية خيرية غير ربحية تعمل على ابتكار مشاريع

تنموية وحضارية متخصصة في سقيا الماء بمنطقة

المدينة المنورة.



التقرير السنوي لعام 2020 م - 1441 | 1442 هـ

تقدم جمعية سقيا الخيرية في هذا التقرير موجزاً

شامًال عن المشاريع والإنجازات التي تم إتمامها خالل

عام 2020 م والتي ركزت على توزيع الماء على

سكان وزوار منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها.



احصائيات المشاريع
سقيا الحاجسقيا الصائمسقيا الريانسقيا المساجد

ثالجات التبريد
تحلية المياه

لأسر الأيتام
برادات المياهسقيا السبيل

محطات التحليةسقيا الخير

في القرى
وقف الزيتونوقف الماء

6.516.251 عبوة3.591.673 عبوة4.493.727 عبوة4.991.007 عبوة

2 مشاريع1024 جهاز198 ثالجة
5 برادات

سعة 500 لتر

8040 شتلة8.125.361 ريال2 مشاريع2.258.160 عبوة



أقامت جمعية سقيا عدة مشاريع خيرية تنموية خالل

السنوات السابقة ويتم تطويرها باستمرار لتشجيع

المواطنين على المساهمة في نشر الخير والمشاركة

في تطوير المجتمع بهدف بناء حياة طيبة في الدنيا

وكسب الأجر العظيم في الآخرة.

مشاريع جمعية سقيا الخيرية



المستهدفين
 

المصلين في المساجد
 

زوار المدينة المنورة

 
تم توزيع 4.991.007 عبوة ماء.

 

يتم من خالل هذا المشروع توزيع عبوات الماء

على كافة مساجد وجوامع المدينة المنورة

ومحافظاتها. 

سقيا المساجد



المستهدفين
 

المرضى والمراجعين في المستشفيات والمراكز الصحية
 

رجال الأمن

 

المسعفين
 

العاملين في الدوائر الحكومية

 

تم توزيع 4.493.727 عبوة ماء

 

سقيا الريان

يتم من خالل هذا المشروع إيصال كراتين الماء إلى

المستشفيات والمراكز الطبية والدوائر الحكومية

والمناشط الخيرية داخل منطقة المدينة المنورة.



يتم في هذا المشروع توزيع عبوات الماء المبردة

على الصائمين في ساحات المسجد النبوي الشريف

وفي جوامع ومساجد المدينة المنورة التي يتواجد

بها ُسفر لإفطار الصائمين.

المستهدفين
 

الصائمين في المدينة المنورة
 

زوار المسجد النبوي الشريف

 

المصلين في المساجد
 

تم توزيع 3.591.673 عبوة ماء.

 

سقيا الصائم



المستهدفين
 

الحجاج 

 
المعتمرين

 
زوار المدينة المنورة

 
تم توزيع 6.516.251 عبوة ماء

مشروع خيري يتم من خالله إيصال الماء المبرد إلى

الحجاج والمعتمرين والزوار بمدينة المصطفى صلى

هللا عليه وسلم. 

سقيا الحاج



المستهدفين
 

المصلين في المساجد

 
 المرضى في المستشفيات

 
العاملين في الدوائر الحكومية

 
تم توزيع 198 ثالجة.

يتم من خالل هذا المشروع إيصال ثالجات التبريد

إلى المساجد والمستشفيات والمراكز الطبية

والدوائر الحكومية وتبلغ القيمة الإجمالية للثالجة

الواحدة 2500 ريال شاملًة لـ 100 كرتون ماء.

ثالجات تبريد



يتم من خالل هذا المشروع توزيع أجهزة تحلية

المياه المنزلية لأسر الأيتام داخل مدينة المصطفى

ملسو هيلع هللا ىلص وتبلغ القيمة الإجمالية لجهاز التحلية شامًال

للتوزيع والتركيب والصيانة 750 ريال.

المستهدفين

 
أسر الأيتام في المدينة المنورة

 
تم توزيع وتركيب 1024 جهاز تحلية.

تحلية المياه لأسر الأيتام



نساهم معا في مشروع سقيا السبيل بإنشاء

صهاريج وبرادات على الطرق السريعة بطريقة

مبتكرة واحترافية ينتفع بها عموم المسلمين.

قيمة المشروع كامًال 35.600 ريال.

المستهدفين
 

سكان المدينة المنورة 

 
زوار المدينة المنورة

 
تم إنجاز 2 مشاريع

سقيا السبيل



المستهدفين
 

سكان المدينة المنورة

 
 زوار المدينة المنورة

 
تم توزيع 5 برادات ماء (سعة 500 لتر).

برادات المياه

يتم من خالل هذا المشروع تزويد طرق المدينة

المنورة ببرادات مياه لتروي ظمأ المسلمين في

مدينة المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص.



مبادرة نسعى من خاللها إلى سقاية الأسر

الفقيرة والمتضررة بسبب جائحة كورونا وتوفير

الماء في المستشفيات والمراكز الصحية والدوائر

الحكومية داخل منطقة المدينة المنورة.

المستهدفين
 

سكان الأحياء المتضررة جراء جائحة كورونا

 

العاملين في الجائحة من رجال الأمن

 

والمسعفين وأبطال الصحة
 

تم توزيع 2.258.160 عبوة ماء.

سقيا الخير



يتم من خالل هذا المشروع إنشاء محطات تحلية

مياه داخل قرى المدينة المنورة بهدف سقاية

السكان والمحتاجين.

المستهدفين

 
سكان قرى ومحافظات المدينة المنورة

 
تم إنجاز 2 مشاريع.

محطات التحلية في القرى



المستهدفين

 
سكان المدينة المنورة

 
زوار المدينة المنورة

 
تم جمع 8.125.361 ريال

وقف الماء مشروٌع سكني تجاري يُصرف ريعه

لمشاريع سقيا الماء بمنطقة المدينة المنورة.

وقف الماء 



وقٌف خيرّي استثماري وصدقة جارية نستهدف

من خالله غرس 160.000 شتلة تحقق دخًال

سنويًا يذهب لمشاريع سقيا الماء بمنطقة

المدينة المنورة.

المستهدفين
 

سكان المدينة المنورة

 

زوار المدينة المنورة

 

تم غرس 8040 شتلة

وقف الزيتون





















نطمح في جمعية سقيا الخيرية إلى الريادة في

مجال العمل الخيري وتوفير الماء الصالح للشرب في

جميع المرافق العامة وإيصاله إلى منازل الأسر

المحتاجة داخل منطقة المدينة المنورة، سائلين

المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا لما هو خير للعباد

والبالد.

الرؤية



الحسابات البنكية

SA9180000333608010740015

SA4005000068201633285000

SA6015000999124309160005

SA7350000000010656832001

SA5865000000243615246001



www.suqia.sa

info@suqia.sa

0553393314

0558864636

 Suqiasa قنوات التواصل



تم بحمد هللا


