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َقاَل َرُسوَل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص:
)أفضُل الصدقِة سقُي املاِء(
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عن الجمعية:
جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة جمعية 
رائدة ومتخصصة في مجال سقيا الماء ومسجلة لدى 
برقم  االجتمـاعيـة  والتـنـمـيـة  البـشـرية  الموارد  وزارة 
810 وتـعـنى بسـقـي الـمـاء بـشـكل خـيـري وغيـر ربـحـي 

لكــافــة فئات المجـتـمع بـمـنـطـقة المدينة المنورة.

الرؤية:
بشكل  الماء  بسقي  ُيعنى  حضاري  مؤسسي  كيان 

خيري وغير ربحي.

الرسالة:
سقي الماء عبر مشاريع خيرية تنموية ومتنوعة لكافة 

فئات المجتمع.
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قيمنا:
الريادة.	 
االبتكار.	 
الشفافية.	 
اإلتقان.	 

أهداف الجمعية:
للمـــاء، 	  دائمـــة  مصـــادر  تشـــييد 

وســـقيه بشـــكل خيـــري وغيـــر ربحـــي 
وفـــي  المنـــورة  المدينـــة  داخـــل 
والهجـــر  والقـــرى  المحافظـــات 

والبوادي واألحياء التابعة لها.

توفيـــر المـــاء الصالـــح للشـــرب وســـقيه للمصليـــن والصائميـــن 	 
وعمـــوم  والمحتاجيـــن  والفقـــراء  والمعتمريـــن  والحجـــاج 

المسلمين.
فتـــح مجـــال حديـــث ألبنـــاء المدينـــة المنـــورة الراغبيـــن فـــي خدمـــة 	 

ــا  ــري لبالدنـ ــي وخيـ ــل تنمـــوي وتخصصـ ــم عمـ ــع وتقديـ المجتمـ
ولمدينة المصطفى صلى هللا عليه وسلم بشكل خاص.

إيجـــاد مصـــارف شـــرعية متنوعـــة للصدقـــة والوصايـــا والهيئـــات 	 
واألوقاف كحفر اآلبار ووقف الماء أو سقيا السبيل.
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الشيخ حمد عبيد الجهني
رئيس مجلس اإلدارة

أ/ أحمد رجاء الحربي
المشرف المالي

أ/ علي عبيد الرويثي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

أ/ سعد عايض العوفي
عضو مجلس اإلدارة

أ/ عبد هللا مسلم الحجيلي
عضو مجلس اإلدارة

أ/ محمد عائض األحمدي
عضو مجلس اإلدارة

د/ محمد عابد المطرفي الصاعدي

عضو مجلس اإلدارة

أ/ طالل عبد هللا الصاعدي
عضو مجلس اإلدارة

أ/ عبد هللا فرج العوفي
عضو مجلس اإلدارة

مجلس إدارة الجمعية
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مشاريع الجمعية

وقف
وقف الماء

الزيتون

مصنع 
دالء للمياه

سقيا 
السبيل

سقيا الحاج 
والمعتمر

سقيا 
الطيور

سقيا 
صائم

سقيا 
صهريج

ثالجات 
التبريد

سقيا 
الريان

خزانات 
المياه

سقيا 
المساجد

برادات 
المياه

محطات 
تحلية المياه 

في القرى

أجهزة 
تحلية 
المياه 
ألسر 
األيتام

مبادرة 
مبادرة إفطار سقيا الخير

صائم بالمسجد 
النبوي الشريف



8

سقيا في أرقام

تأسست 
الجمعية عام

1438هـ
المشاريع المستمرة

9 مشاريع
المشاريع الموسمية

2 مشاريع
أوقاف الجمعية 

3 أوقاف
)قيد اإلنشاء(
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إيرادات المشاريع لألربع 
سنوات الماضية

9.845.239
ريال

إيرادات المشاريع 2021م

4.954.806
ريال

إجمالي إيرادات 2021م

6.840.696
ريال

إيرادات األوقاف 2021م

 1.885.890
ريال

إيرادات األوقاف
لألربع سنوات الماضية

9.970.359
ريال



األرقام خالل عام 2021 م

محطات التحلية

 30.490
طن

سقيا السبيل

6.752
طن

خزانات المياه

23
سعة الخزانخزان

10.000
لتر

برادات المياه 

9
برادات

سقيا صهريج

38.610
طن

إفطار صائم 

138.668
وجبة

المستفيدين من 
محطات التحلية 

18.000
نسمة

الصيانة 
الدورية 

141
زيارة

األسر 
المستفيدة 

 178
ُأسرة

سقيا صائم

582.400
عبوة

سقيا المساجد

393.200
عبوة

 سقيا
الحاج والمعتمر 

422.800
عبوة صيانة دورية

15
ثالجة

ثالجات تبريد

13
ثالجة

صيانة دورية 
أجهزة تحلية 
ألسر األيتام 

42
جهاز

سقيا الريان

2.299.880
عبوة

أجهزة تحلية 
ألسر األيتام

91
جهاز

سقيا الطيور 

5
االتصاالت الواردة 

2.990
اتصال

الرسائل 
المستقبلة 

3.550
رسالة واتس أب 

سعة البرادة

500
لتر



مؤسسة  
عبدالعزيز بن عبدالله الجميح 

الخيرية 

الجهات والمؤسسات المانحة
التي تم التواصل معها خالل هذا العام )عن طريق البريد اإللكتروني(



المنصات التي تمَّ التسجيل بها

الجهات الداعمة للجمعية



أبرز الداعمين األفراد

الشيخ 
إبراهيم 
السّريع

الشيخ 
وهيب 
النمري

السيدة 
حصة 

الراجحي

الشيخ 
عبد العزيز 
المشعل
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المدير التنفيذي

إدارة المراجعة 
وحدة المراجعة الداخليةالداخلية

إدارة الموارد 
البشرية

وحدة الشؤون اإلدارية.	 
وحدة الموظفين.	 
وحدة التدريب.	 

اإلدارة المالية
وحدة المحاسبة.	 
وحدة التحصيل.	 
أمين الصندوق.	 

إدارة المشاريع 
وشؤون المستفيدين

وحدة المشاريع.	 
وحدة المستفيدين.	 

إدارة األوقاف 
واالستثمار

وحدة الوقف.	 
وحدة االستثمار.	 

إدارة التطوع

وحدة العالقات العامة.	 
وحدة التسويق.	 
وحدة تنمية الموارد.	 

إدارة
اإلعالم واالتصال 

المؤسسي

الهيكل التنظيمي 

الجمعية العمومية

مجلس اإلدارة

رئيس المجلس

اللجنة التنفيذية

لجنة المشاريع

اللجنة االستشارية

لجنة المراجعة الداخلية
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الكادر اإلداري

الجمعية 
العمومية

25
مجلس 
اإلدارة 

9
موظفّي 
الجمعية 

15
الموظفين 

السعوديين 

13
متوسط رواتب 

السعوديين

5.350
ريال

الدورات 
التدريبية

168
ساعة

ُقدمت الدورات في عدة مجاالت تخصصية

دورة في حوكمة 
الجمعيات

20
ساعة

خدمة العمالء 
تعامل باحترافية 

28
ساعة

التواصل الفعال 
مع العمالء

4
ساعة

إدارة المشاريع 
التنموية 

20
ساعة

العالقات مع العمالء 
في متجر البيع بالتجزئة 

5
ساعة

دورة في اإلدارة 
التنفيذية 

32
ساعة

مبادئ خدمة 
العمالء

4
ساعة

إدارة 
التطوع 

30
ساعة

أخصائي 
الحوكمة 

15
ساعة
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وقف الماء
ألنَّ ثمرة الوقف باقية، 

وخيره ممتٌد وال ينقطع 
نستهدف في جمعية سقيا 

الخيرية بمنطقة المدينة 
المنورة إنشاء أول وقف 

مخصص لسقيا الماء 
بمدينة المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص 

ليكون وقًفا استثمارًيا يعود 
ريعه لمشاريع سقيا الماء 

بمنطقة المدينة المنورة.

القيمة اإلجمالية

 15.000.000
ريال

إجمالي التبرعات للوقف

 8.832.614
ريال

المبلغ المتبقي

 6.167.386
ريال
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وقف الزيتون
شجرة  عمر  متوسط  يصل 
الزيتون 800 سنة وألننا نتبنى في 
بمنطقة  الخيرية  سقيا  جمعية 
مصادر  ابتكار  المنورة  المدينة 
استثمارية تحقق دخًلا مستداًما 
أطلقنا  الماء  سقيا  لمشاريع 
من  ونستهدف  الزيتون(  )وقف 
خالله غرس 160.000 شتلة على 
مربع  متر  مليون  بـ  تُقدر  مساحة 
يعود  استثمارًيا  وقًفا  ليكون 
الماء  سقيا  لمشاريع  ريعه 

بمنطقة المدينة المنورة.

القيمة اإلجمالية

 8.000.000
ريال

قيمة الشتلة الواحدة

50ريال
يشمل غرسها ورعايتها 
وتحصيل منتوجها وبيعه

إجمالي التبرعات 
حتى اآلن

 465.342
ريال
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من ُسبل تنويع مصادر الدخل 
للجمعية، وتحقيق عوائد 

استثمارية في النشاط الذي 
نبُرز به، نستهدف إنشاء مصنع 
وقفي للماء بمدينة المصطفى 
ملسو هيلع هللا ىلص ليكون وقًفا استثمارًيا يعود 

ريعه لمشاريع سقيا الماء 
بمنطقة المدينة المنورة.

التكلفة اإلجمالية الُمقدرة

 15.000.000
ريال

اإليرادات السنوية الُمتوقعة 

 3.495.224
ريال

موقع المشروع
المدينة الصناعية 

الثانية بالمدينة المنورة

المساحة 
الُمقدرة للمصنع

7250م2

مصنع
دالء للمياه
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محطات
تحلية المياه

في القرى

نعمل من خالل مشروع محطات 
التحلية في القرى على إيصال 

الماء للفئات األشد احتياجًا للماء 
داخل منطقة المدينة المنورة، 

والذين ال يصل إليهم الماء 
الصالح للشرب لمنازلهم، وليس 

هناك مصادر صالحة للشرب. 

بالقرب منهم، وذلك بمحطة 
لتحلية المياه تُلبي احتياجات 

القرية من الماء الصالح 
للشرب مع إيصاله لمنازل 

اأُلسر المتعففة والمسجلة 
لدى الجمعيات الخيرية عبر 

مشروع سقيا صهريج.
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محطات التحلية 
التابعة للجمعية

محطة تحلية 
المياه بالمنجي

محطة تحلية 
المياه بالشقرة

الطاقة اإلنتاجية 

300م3
السكان المستفيدين 

4.000
نسمة

الطاقة اإلنتاجية 

200م3
السكان المستفيدين 

3.000
نسمة

محطة تحلية 
المياه بالمواريد
الطاقة اإلنتاجية 

300م3
تحت اإلنشاء
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محطة تحلية 
المياه بالقبيبة

الطاقة اإلنتاجية 

200م3
السكان المستفيدين 

5.000
نسمة

الطاقة اإلنتاجية 

300م3
السكان المستفيدين 

5.000
نسمة

محطة تحلية 
المياه بالحمنة
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سقيا
السبيل

يتّم عبر مشروع سقيا السبيل 
للشرب  الصالح  الماء  تأمين 
والُطرق  السريعة  الُطرق  على 
وذلك  مرتاديها،  يكُثر  التي 
بنموذج حضاري يراعي متطلبات 
واألنسنة  العامة  الصحة 
والجودة، ويسّهل للمستفيدين 
الوصول للماء الصالح للشرب 
وبصيانة  مشقة،  بال  بكل 

بل الجمعية.
ِ
ومتابعة دورية ق

استهالك المشاريع

6.752 طن

تكُلفة إنشاء 
المشروع الواحد

 35.600
ريال

المشاريع 
3القائمة
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مشروع 
السبيل 

بالعشاش

مشروع 
السبيل 
بالقبيبة

مشروع سقيا 
السبيل بوادي ملل
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سقيا صهريج

من خالل مشروع سقيا 
صهريج نُلبي احتياج األسر 

الفقيرة والُمتعففة، بإيصال 
صهاريج للماء لمنازلهم 

 دوري، بالتنسيق مع 
ٍ
بشكل

الجمعيات الخيرية 
المتخصصة، ويتّم االستفادة 

من محطات التحلية في 
القرى لتعبئة الصهريج ومن 

ثمَّ إيصاله للمستفيدين.

عدد الصهاريج 
التابعة للجمعية

2
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عدد ردود الماء التي 
تمَّ إيصالها لأُلسر

 720
رد ماء

اأُلسر 
المستفيدة

 153
ُأسرة
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خزانات
المياه

من خالل مشروع خزانات 
المياه نعمل على تأمين 

خزانات المياه لمشروعّي 
)محطات التحلية في 

القرى، سقيا السبيل( 
بسعتّي )10000 لتر، 

15000 لتر( ونعمل من 
خاللها لفتح مجال ألهل 

الخير واإلحسان 
للمساهمة في المشاريع 

النوعية للجمعية.

عدد 
23الخزانات 

المشاريع 
7المستفيدة

10.000 لتر
سعة
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500 لتر
سعة

برادات المياه
من خالل مشروع برادات المياه 

نعمل على تزويد المساجد 
ومشاريع السبيل ببرادات 

عات مختلفة 
ِ

المياه بعدة س
)300 لتر( )500 لتر( )1000 لتر(.

مع متابعة تركيبها ومتابعة 
الصيانة لها بشكل دوري، 
والمحافظة على نظافتها 
وهيكلها لضمان استمرار 

عملها بجودة عالية، وضمان 
المحافظة على شكلها الجمالي.

عدد 
8البرادات
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أجهزة تحلية 
المياه أُلسر األيتام

مـــن خـــالل مشـــروع أجهـــزة تحليـــة الميـــاه 
أُلســـر األيتـــام تمَّ اســـتيراد جهـــاز مخصص 
للجمعيـــة لتحليـــة الميـــاه المنزليـــة مكـــّون 
ببـــرادة  ومدمـــج  مراحـــل  خمـــس  مـــن 
وســـخان لميـــاه الشـــرب، ونعمـــل مـــن 
خـــالل هـــذا المشـــروع تزويـــد ُأســـر األيتـــام 
بالجهـــاز،  المنـــورة  المدينـــة  بمنطقـــة 
وذلـــك بالتنســـيق مـــع الجمعيـــات الخيريـــة 
المتخصصـــة، كمـــان نعمـــل علـــى تركيـــب 
الجهـــاز ومتابعـــة صيانـــة الدوريـــة وتغييـــر 

الفالتر االستهالكية بشكل دوري.

نعمل في هذا
المشروع بالشراكة مع

بمنطقة المدينة المنورة
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األسر 
248المستفيدة

األسر 
3.200المستهدفة

األجهزة التي تم 
82عمل صيانة لها

تكلفة 
750ريالالجهاز 



30

سقيا 
المساجد

لما لبيوت من أهمية 
ومكانة ُعظمى، أطلقنا 

مشروع سقيا المساجد 
والذي نهدف من خالله 
لتزويد جوامع ومساجد 

منطقة المدينة المنورة 
 
ٍ
بعبوات الماء بشكل
دوري بالتنسيق مع 

وزارة الشؤون 
اإلسالمية والدعوة 

واإلرشاد، وبالتعاون مع 
أئمة ومؤذني المساجد.

المساجد 
المستفيدة

398
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أبرز المساجد المستفيدة:

المسجد النبوي الشريف.	 
مسجد قباء.	 
مسجد القبلتين.	 
مسجد الميقات.	 
السبع المساجد.	 
جامع الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ.	 
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سقيا الريان

نستهدف من خالل 
مشروع سقيا الريان 
إيصال عبوات الماء 

للمستشفيات والمراكز 
الطبية والجهات الحكومية 
والجمعيات الخيرية، وذلك 
بالتنسيق مع الجهات ذات 

العالقة، كما نعمل على 
متابعة طلباتهم الحتياج 

 
ٍ
الماء وإيصاله بشكل

دوري ومجدول.

107 الجهات 
المستفيدة

العبوات الموزعة خالل 2021 م

 2.299.880
عبوة
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أبرز الجهات 
المستفيدة
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سقيا
الحاج 

والمعتمر

لما للمدينة المنورة من 
مكانة خاصة عند 

المسلمين، ويزورها ما يزيد 
عن مليون حاج ومعتمر 

سنويًا، أطلقنا في جمعية 
سقيا الخيرية بمنطقة 

المدينة المنورة مشروع 
سقيا الحاج والمعتمر 

والذي نتطلع من خالله 
لخدمة ضيوف الرحمن 

طيلة فترة تواجدهم في 
المدينة المنورة

العبوات الموزعة 
خالل األعوام السابقة

1.620.057
عبوة

العبوات الموزعة 
خالل 2021 م

422.800
عبوة
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أبرز الجهات 
المستفيدة
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سقيا صائم

نسعى من خالل مشروع سقيا 
صائم إلى سقيا الصائمين بمشاركة 

المحسنين وذلك بتأمين عبوات 
الماء المبردة وتوزيعها على 

الصائمين في مسجد النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
وساحاته وفي أماكن تواجد ُسفر 

اإلفطار طيلة شهر رمضان المبارك.
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نعمل على هذا 
المشروع بالشراكة مع

العبوات الموزعة 
خالل شهر رمضان

582.400
عبوة



38

سقيا 
الطيور

تتجاوز في  ألّن مشاريعنا 
ابتكرنا  اإلنسان!  نفعها 
في جمعية سقيا الخيرية 
المنورة  المدينة  بمنطقة 
خالله  من  نهدف  نموذًجا 
إلى سقيا الطيور والبهائم، 
وذلك بقالب تمَّ تصميمه 
خصيًصا للجمعية ويراعي 
على  الحضارة  متطلبات 
أحياء  في  توزيعه  يتّم  أن 
المنورة  المدينة  منطقة 
بعد التنسيق مع الجهات 

ذات العالقة.

عدد 
5النماذج
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نهدف إلى إطالق المشروع 
بعد التنسيق مع



الثالجات الموزعة
خالل األعوام السابقة

90
الثالجات الموزعة
13خالل عام 2021 م

ثالجات التبريد

نعمل من خالل هذا 
المشروع إلى تلبية احتياج 

المستشفيات والمراكز 
الطبية والمساجد 

والجهات الحكومية إلى 
ثالجات التبريد، باإلضافة 

إلى تزويدهم بكراتين الماء، 
عن طريق مشروعيَّ سقيا 

الريان وسقيا المساجد، 
باإلضافة إلى متابعة 

الصيانة الدورية للثالجات.



41

نعمل في 
هذا المشروع 
بالتعاون مع
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مبادرة 
سقيا 
الخير

مبادرة  المنورة  المدينة  منطقة  أمير  سمو  إطالق  مع  تزامًنا 
الخيرية  الجمعيات  جهود  بتوحيد  ُعنيت  والتي  المدينة(،  )خير 
لمواجهة فيروس كورونا من خالل توزيع السالل الغذائية على 
المتواجدين  وعلى  الجائحة،  من  المتضررين  وعلى  المحتاجين 
في  أطلقنا  الكلي،  الحظر  فترة  خالل  المحظورة  األحياء  في 
جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة مبادرة سقيا 
الخير والتي ساهمت –بفضل هللا- بتأمين أكثر من 2.000.000 
الصحة  وأبطال  األمن  رجال  على  توزيعها  وتمَّ  ماء  عبوة 
المحاجر  وفي  المستشفيات  في  والمرضى  والمسعفين 
الصحية وعلى المحتاجين والمتضررين من جائحة كورونا وذلك 

بالتعاون مع عدة جهات حكومية وجمعيات خيرية.
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العبوات 
2.258.160الموزعة

ساعات 
22.400 التطوع
المتطوعين 
140 المشاركين

الشراكات 
34 الحكومية والخيرية

أيام 
40 التوزيع

متطوع

عبوة

ساعة

يوم

جهة



44

إفطار صائم بالمسجد 
النبوي الشريف

بل 
ِ
تم ترشيح الجمعية واختيارها من ق

وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد 
في  الرائدة  الجمعيات  كإحدى  النبوي 
المدينة المنورة، وذلك لتقديم وجبات 
النبوي  بالمسجد  الصائمين  إفطار 
استثنائي-   

ٍ
-بشكل وساحاته  الشريف 

خالل عام 2021 تماشًيا من اإلجراءات 
فيروس  ضد  واالحترازية  الوقائية 

كورونا وتطبيًقا للتباعد االجتماعي.

نعمل على هذا 
المشروع بالشراكة مع
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الوجبات الموزعة 
105.836 خالل شهر رمضان 
الساعات 
1.080 التطوعية
المتطوعين 
12المشاركين
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مشروع إفطار صائم 
ليومي االثنين والخميس 

واأليام البيض
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الوجبات 
135.360الموزعة

الساعات 
4.400 التطوعية

المتطوعين 
20المشاركين



متجر سقيا الخيري

SA9180000 333608010740015
SA40050000 68201633285000
SA6015000 999124309160005
SA5445000000 896042009001
SA5865000000 243615246001

055 339 3314 - 055 886 4636
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