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الحمــد لله والصــالة والســالم على رســول هللا ...      وبعد...
                      انطلقــت جمعيــة ســقيا المــاء بمنطقــة مكــة المكرمــة بجهــود الجمعيــة العموميــة ومجلــس إدارتهــا 
ورســمت خطتهــا ورؤيتهــا ورســالتها تحــت ثالثــة اهــداف )ســقيا المــاء, التوعيــة بترشــيد اســتهالكه ,تنميــة 

مصادره(.
               وبعــد مباركــة مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين أميــر منطقــة مكــة المكرمــة بــدأت الجمعيــة فــي 
تنفيــذ برامجهــا ومشــاريعها بإشــراف ورعايــة فــرع وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بمنطقــة مكــة 
ــع  ــن والمجتم ــة الوط ــا لخدم ــق أهدافه ــل أن تحق ــام 2020 م , ونأم ــي األول لع ــا الربع ــذا تقريره ــة وه المكرم

تحــت رؤيــة 2030 بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين وولــي عهــده حفظهمــا هللا.
”وهللا الموفق“

المقدمة
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رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ/عايض عبد هللا درهم

نائب رئيس مجلس اإلدارة

د:أحمد علي الزهراني

المشرف المالي

األستاذ/سعيد إبراهيم الزهراني

عضو مجلس اإلدارة

د: رمزي سالم  الزهراني

عضو الجمعية العموميةعضو الجمعية العموميةعضو الجمعية العمومية

المحاسب القانونيعضو الجمعية العموميةعضو الجمعية العمومية

بروف.د:محمد حمزه

األستاذ/مسفر عبدهللا بدرانالعميد: سعيد عبدهللا العسيريالشيخ: متعب عبدهللا الشريف

المهندس:عبدالرحيم حسين العمريد:عبدهللا علي الشهري

عضو مجلس اإلدارة

العميد حامد علي الشهري

عضو الجمعية العمومية

بروف.د:صالح يحىي الدوسي

عضو مجلس اإلدارة

د:راشد محمد الزهراني

عضو مجلس اإلدارة

د: عبدالعزيز محمد الغامدي

أعضاء تأسيس الجمعية
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نسقي الماء بترشيد وإنماء وإنماء

نسقي الماء بدعم من المحسنين 
وايصاله للمستفيد والتوعية بترشيد 

استهالكه وتنمية مصادره

1- تقديم خدمات سقيا الماء وتوفيرها 
للفئات المستهدفة.

2-توعية المجتمع بالترشيد في 
استهالك الماء .

3- صيانة ومتابعة مواقع السقيا في 
نطاق خدمات الجمعية .

الرؤية

الرسالة

األهداف
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تسجيل العنوان الوطني للجمعية

تسجيل الجمعية في مكتب العمل

إنهاء إجراءات تسجيل الجمعية في الوزارة

تصميم متجر الكتروني للجمعية

إعداد دليل تنظيمي للجمعية

تكليف اللجنة النسائية

فتح حسابات بنكية في ثالثة مصارف وتوفير 
خدمة نقاط البيع (الشبكة)

1

2

3

عقد مجلس اإلدارة 
اربعة اجتماعات

عقد اجتماع واحد
 للجمعية العمومية

توقيع مذكرة 
شراكات مجتمعية
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  مستشار خادم الحرمين الشريفين 
صاحب السمو المليك

يدشن جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة
         دشــن مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين  ،أميــر منطقــة مكــة 
المكرمــة األميــر خالــد الفيصــل فــي مقــر اإلمارة بجــدة ،جمعية ســقيا 
المــاء بمنطقــة مكــة المكرمــة بحضــور مديــر فــرع وزارة المــوارد 
البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بالمنطقــة عبــدهللا آل طــاوي ، يرافقــه 
رئيــس وأعضــاء الجمعيــة ، اســتمع األميــر خالــد الفيصــل إلــى شــرح 
عــن أهــداف الجمعيــة المتمثلــة فــي تقديــم خدمــات المــاء وتوفيرهــا 

إلــى جانــب توعيــة المجتمــع بأهميــة الترشــيد فــي اســتهالك المــاء.

     تســتهدف الجمعيــة توزيــع الميــاه بالتنســيق مــع الجهــات ذات 
ــى الحجــاج والمعتمريــن والمســاجد واألماكــن العامــة،  العالقــة ، عل
ــة  ــن ، وإقام ــات للمحتاجي ــاه والخزان ــبكات المي ــة ش ــى صيان ــا تتول كم

ــاء . ــتهالك الم ــيد واس ــة بترش ــات للتوعي فعالي
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0102030405

تجهيز مقر الجمعية 
بكافة المستلزمات 

المكتبية 

تصميم ملف تعريفي 
كامل بالجمعية

استكمال الهوية 
والمطبوعات 

الرسمية للجمعية

إنشاء موقع 
الكتروني للجمعية

إنشاء مواقع تواصل 
اجتماعي للجمعية

اطالع مدير عام فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدهللا آل طاوي  على الملف التعريفي للجمعية
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0102030405

تجهيز مقر الجمعية 
بكافة المستلزمات 

المكتبية 

تصميم ملف تعريفي 
كامل بالجمعية

استكمال الهوية 
والمطبوعات 

الرسمية للجمعية

إنشاء موقع 
الكتروني للجمعية

إنشاء مواقع تواصل 
اجتماعي للجمعية

التجهيزات
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اجتماع الجمعية العمومية
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المجلس يكرم العميد حامد علي الشهري عضو مجلس اإلدارة لتبرعه بالمقر الرئيسي للجمعية
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اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية 
الموافقة على فتح العديد من

 الحسابات البنكية للجمعية

الموافقة على التوسع في الشراكات 
المجتمعية حسب األنظمة واالشتراطات 

توزيع متابعة مشاريع وبرامج الجمعية
 على أعضاء مجلس اإلدارة

اعتماد السنة المالية للجمعية
 اعتباراً من 01/01/2020م

اعتماد الخطة التنفيذية
 للسنة المالية 2020م

عقد مجلس اإلدارة عدد أربع اجتماعات خالل الفترة من 27/07/2019 إلى 06/05/2020 م 
واتخذ العديد من القرارات منها:
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إنجازات التوزيع

ن ماء
توزيع 10000 كرتو

ية
ذائ

 غ
لة

س
 12

25
ع 

زي
تو
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الشراكات المجتمعية للجمعية

وقف الملك عبدالزيز 
ســفــراء التـطــوعجامعة الملك عبد العزيزللعين العزيزية
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الروابــي مخطط   - جـدة  الجمعية:  مقر 

وفاكس: 6599886هاتف   -  6599331

0506668129 - 0506668129جوال اإلدارة:

0506669579 - 0506663567جوال التنسيق:

SA208000334608010500004 SA4610000012600000448300

SA6405000068202483398000

info@soqia.org.sa @soqia_almaawww.soqia.org.sa








