
منجزات جمعية سقيا الماء
هـ1441-1442

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية 

(1287)مسجلة برقم 
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اطنة، العمل الخيري فيه راحٌة للنفس ، وفيه شعوٌر بالمو
مُد وتراحٌم بين أفراد المجتمع، نحُن في مجتمٍع ُعِرف والح

.لله بالتراحم والتواد والتواصل والمساعدة

خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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https://www.youtube-nocookie.com/embed/vynwMKaI2Vc?autoplay=1&iv_load_policy=3&loop=1&modestbranding=1&playlist=vynwMKaI2Vc


نا ديننا اإلسالمي الحنيف دين تكافل وتعاضد وتآزر ، وشريعت
.اإلسالمية تؤكد على العمل الخيري

صاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
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صاحب السمو الملكي األمير
بن عبد العزيز آل سعودخالد الفيصل

أمير منطقة مكة المكرمة، 
مستشار خادم الحرمين الشريفين

مـة إن استراتيجية منطقة مكة المكرمة للخد
رد والفــاالجتماعيــة تكمــن فــي تإلييــر اإلنســان 

إلى إنساٍن وفرٍد عامل، وإلـى مسـاعدة العاطل 
ــل ــن إنســاٍن يتقب ــر م ــي يتإلي ــ ا اإلنســان لك ه
المساعدة إلى مواطٍن يـدفع الدـدقة لـ ا يجـ 
علينـــا أن تكـــون جميـــع مططنـــا لخدمـــة هـــ ا 
اإلنســان الــ ي يحتــام إلــى مســاعدتنا للوقــوف

.معه في نهضة بالده
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صاحب السمو الملكي األمير
بن عبد العزيز آل سعودمشعل بن ماجد

محافظ محافظة جدة

أتمنــــى أن يكــــون العمــــل الخيــــري 

ا بالشــكل الــ ي واالجتمــاعي متواجــدا

ــآلف ــا كمجتمــع ســعودي ، نت يليــب بن

ونتحـــــاهللا فـــــي ي حتـــــى نرتقـــــي 

.بمجتمعنا إلى أعلى المستويات
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ةوزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعي
المهندس أحمد بن سليمان الراجحي

وعي بتوفيب ي نطلب مندة العمل التطـ
ة والتي تهدف لدعم الجهود في تحقيب رؤي

لتنمية مستدامة فـي جميـع2030المملكة 
راهنـة المجاالت ولتلبية متطلبات المرحلة ال

ر التي تمـر بهـا مملكتنـا الإلاليـة، وهـ ا ا مـ
ــا أن نعمــل معــاا بشــكل تكــاملي يحــتم علين

.لخدمة الوطن والمجتمع
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دلـة توثيب اإلنجازات هو بدمة مؤثرة لجمعية سقيا الماء وهـو حاويـة تضـم أبـرز ا 
ــ ــائ  المتحققــة مــن عمــل الفري ــات المنجــزة والنت ب الموضــوعية والشــواهد للفعالي

الواحد المنجز والمبادر لخدمة ه ا الـوطن المعطـاء كمـا يسـاعد علـى معرفـة مـد  
.التطور في أدائها للوصول إلى اآلفاق العالمية

ة سـقيا وبكل الفخر واالعتزاز  وبكل ما يملكه القل  من محبة وتقدير تتقدم جمعيـ
ي الماء بمنطقة مكة المكرمة بالشكر الوافر والثناء العطر  لكل مـن سـاهم معنـا فـ

.  إنجاح برام  الجمعية

.نسأل ي أن يتقبل ه ا الجهد ويحقب الفائدة المرجوة منه وينفع به

"  وي الموفب" 
ماألستاذ عايض عبدهللا بن دره
رئيس مجلس إدارة الجمعية



المقدمة

ه وسـلم، الحمد لله ال ي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم يعلم ،والدـالة والسـالم علـى معلمنـا ا ول نبينـا محمـد وعلـى بلـه وصـحب
.وُبعد

الجمعيات غير الربحية هي نشاط إنساني موجه لتحقيـب أهـداف محـددة وتهـدف إلـى توجيـه وتوويـف جهـود عـدٍد مـن ا فـراد 
.لتحقيب تلك ا هداف

ورســمت مطتهــا ل ا انطلقــت جمعيــة ســقيا المــاء بمنطقــة مكــة المكرمــة بجهــود الجمعيــة العموميــة ومجلــس إدارتهــا
.تنميـة مدادره,التوعيـة بترشـيد اسـتهالكه , سـقيا المـاء: ورؤيتهـا ورسـالتها وفب  أهداٍف محددة وهي

ـاريعها وبعـد مباركـة مستشـار مـادم الحرميـن الشـريفين أميـر منطقـة مكـة المكرمـة بـدأت الجمعيـة فـي تنفيـ  برامجهــا ومشـ
.  بإشـراف ورعايـة فـرع وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة بمنطقـة مكـة المكرمــة

منة ومن ه ا المنطلب حرصت جمعية سقيا الماء على إعداد تقريٍر لعامها ا ول يحكي أبرز منجزاتهـا الشـاملة والمتنوعـة المتضـ
أهدافهـــا للقيم العلمية والمبادرات اإلبداعية التي تعينها على أداء مهامها بجودة عاليـة للوصـول إلـى اآلفـاق العالميـة لتحقـــب

.بقيـادة مـادم الحرميـن الشـريفين وولـي عهـده حفظهمـا ي2030لخدمــة الوطــن والمجتمــع في إطار رؤيـة 

.سائلين ي العلي القدير أن يحقب أهدافاا ُرسمت ويسدد ُمطىا َعزمت
“وي الموفب”
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من نحن
!
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الرؤية

ـــديم.1.اءبترشيد وإنم... سقيا الماء ـــدماتتق ـــاءســـقيام الم
للفئــــــــــــــاتوتوفيرهــــــــــــــا

.المستهدفة
يفــبالترشــيدالمجتمــعتوعيــة.2

.الماءاستهالك
ياالسـقمواقـعومتابعةصيانة.3

.الجمعيةمدماتنطاقفي

مـــنبـــدعمالمـــاءســـقيا 
يدــــــالهإوالمحســــــنين
عيـــةوالتوينللمســـتفيد
اســـــــتهالكهبترشـــــــيد

.مدادرهوتنمية

ا مانة▪
الشفافية▪
المسؤولية▪
االبتكار▪
اإلبداع▪

قيمناا هدافالرسالة

من نحن
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(أثر)وقف السقيا 

الماءحولوأبحاثدراساتالمياهترشيدفعاليات

سقيا الكبد الرطبة

العاملسقيا

والمعتمرالحامسقيا

المياهمزاناتصيانة المياهتكثيف

سقيا ا سر المحتاجة

سقيا المساجد والمرافب 
العامة

سقيا الدائم

مشاريعنا

تكرير مياه الدرف إعادة 
الدحي لسقيا الحدائب 



من نحن

الخدماتإدارة
المكات اإللكترونية

التعريفية
العالقاتإدارة
واإلعالمالعامة

المواردتنمية إدارة
المالية

البرام إدارة
وا نشطة

الشؤونإدارة
والماليةاإلدارية

الماليةالشؤونقسم

اإلداريةالشؤونقسم

البشريةالمواردقسم
ماءالسقياومتابعةصيانةبرنام 

ماءللوالترشيدالتوعيةبرنام 

الماءسقيابرنام 

الخيريالوقفبرنام 
نياإللكترووالتوثيبالتدميمقسم

اإللكترونيالمحتو قسم

الفنيالدعمقسم

الماءسقيالجمعيةالعموميةالجمعية

اإلدارةمجلس

اإلدارةمجلسرئيسالسكرتير

يالتنفي المدير

والتقويمالمتابعةلجنةةالنسائياللجنة

الماءسقيالجمعيةالتنظيميالهيكل

الماليالمشرف
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اإلدارةجملسرئيس

درهمعبدهللابنعايض .أ

اإلدارةمجلسأعضاء

16

اإلدارةجملسرئيسانئب

الزهراينحمسنعليبنأمحد.د

اإلدارةجملسعضو

الشهريعبدهللاعليبن حامد.العميد

اإلدارةجملسعضو

الزهراينسيحانساملبن رمزي .د

اإلدارةجملسعضو

الغامديمسفرمحدبن العزيزعبد.د

اإلدارةجملسعضو

الزهراينسعيدمحدبن راشد .د

املايلاملشرف

الزهراينإبراهيمبن سعيد .أ
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العموميةالجمعيةأعضاء

  محسنعل  بنأحمد .ددرهمعبدهللابن عايض .أ
 
  أحمدإبراهيمبنسعيد/أالزهران

 
  سعيدمحمدبنراشد /دالزهران

 
الزهران

  سيحانسالمبنرمزي/د
 
الشهريعبدهللاعل  بنسلمان /مالغامديمسفرمحمدبنعبدالعزيز /دالشهريعبدهللاعل  بنحامد /العميدالزهران

فيسور فيسورحمزةعل  فوزيبنمحمد /البر   مفرحيح  بنصالح /البر
 
بدرانمسفرعبدهللابنمسفر /أالشهريعبدهللاعل  بنعبدهللا /دالزهران

يفمحسنفيصلبنمتعب /الشيخالعمريمحمدحسي   بنعبدالرحيم /م   أبراهيمسعيدبنخالد /أالغامديأحمدحامدبنسعيد /أالشر
 
الزهران

  أبراهيمسعيدبنسعد /أ
 
  إبراهيمسعيدبنعبدالعزيز /أالزهران

 
  عبدهللاعايضبنأحمد /دالشهريعبدهللاعل  بنحمدان /دالزهران

 
الشهران

  سعيدسعودبنعبدالواحد/د
 
  محمدبكرصالحبنمحمد/دالزهران

  عيىسعل  بنأحمد /أالزهران 
 
العتيبر  فرحانفرجبنفهد /أالكنان

باعشنعمرعل  بننايف /أفقيةعل  عبدهبنأحمد /أالحرنر  حمدانحميدبنتمب  /أقدوريظيعبدالحفنزيهبنتهنيدة /أ

الطعيسمحمدفهدبنمتعب /أأحمدالنورعبدالكريمبنصادق /أباقادرسعيدبنتنور /أ

  محمديعقوبتبنعائشه /أالرباع  أحمدعبدهللابنأحمد /أ
 
  أحمدفيصلبنتمرحومة /دتركستان

  سلطانبنسفر /أالثقف 
 
الحارن

العباديمحمدحميدبنأحمد /أالمطوعمحمدإبراهيمبنحياة /أالسلم  الجامع  نحاويبنعبدالعزيز /أخوجةيوسفبنصديق /أ

اليزيديجميعانحامدبنماجد /أ
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اجتماعات عقد
اإلدارةمجلسل

عاتاجتماعقد
العموميةللجمعية

م كرةتوقيع
مجتمعيةشراكات

070605

01020304

العنوانتسجيل
للجمعيةالوطني

يفالجمعيةتسجيل
العملمكت 

تسجيلإجراءاتإنهاء
الوزارةفيالجمعية

فيبنكيةحساباتفتح
مةمدوتوفيرمدارفثالثة

(لشبكةا)البيعنقاط

اللجنةتكليف
النسائية

دليلالإعداد
ةللجمعيتنظيميال

متجرالتدميم
ةللجمعيكترونيلاإل

بلية العمل في الجمعية



تدشين 
الجمعية

19

الخبررابط

https://www.youtube-nocookie.com/embed/nwJoMxKthpU?autoplay=1&iv_load_policy=3&loop=1&modestbranding=1&playlist=nwJoMxKthpU
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رفع مجلس إدارة جمعية سقيا الماء طل  تدشين أمير المنطقة لعمل 
الجمعية وهويتها  

رئيس مجلس إدارة الجمعية والمشـرف المـالي وعضـو
ر مجلــس اإلدارة والمــدير التنفيــ ي فــي زيــارة للمــدي
قـة العام لفرع وزارة العمل والتنميـة االجتماعيـة بمنط

مكة المكرمة ا ستاذ عبد ي بل طاوي؛ لرفع مجلـس
إدارة الجمعيـــة طلـــ  تدشـــين أميـــر المنطقـــة لعمـــل 

.الجمعية وهويتها

البشـريةالمـواردوزارةفـروععـاممـديراطالع
ةالمكرمــمكــةبمنطقــةاالجتماعيــةوالتنميــة
الملــــفعلــــىطــــاويبليعبــــدا ســــتاذ
.للجمعيةالتعريفي

التدشين



يــرأمالشــريفينالحرميــنمــادممستشــارـنيدشت
ــــة ــــةمكــــةمنطق صـــاح  الســـمو الملكـــي المكرم
ــــة جمعيــة ســـقيا المــــاء بمنطقالفيدـــلمالـــدا ميـر

رـــمديورــبحضبجـدةمارة امقـرفـيمكــة المكرمــة 
ـــ ـــالموزارةرعفـ ـــةالبشـــريةواردـ ــوالتنمي ـةاالجتماعي

يــسرئيرافقــه،طـاويبلعبـديا ستاذ بالمنطقـة
عــنشـرحإلـىحيث استمع سموه،الجمعيـةوأعضـاء
ـاءالمـمدمـاتتقديـمفـيالمتمثلـةالجمعيـةأهـداف

ــــىوتوفيرهــــا ــــ إل ــــةجان ــــةالمجتمــــعتوعي بأهمي
.المـاءاسـتهالكفـيالترشـيد

الملكيالسموصاح الشريفينالحرمينمادممستشار
بل سعودبن عبدالعزيزا مير مالد الفيدل

المكرمةمكةبمنطقةالماءسقياجمعيةيدشن

21رابط الخب  

التدشين

https://twitter.com/makkahregion/status/1238062169356451840?s=21


الملكيالسموصاح الشريفينالحرمينمادممستشار
بل سعودبن عبدالعزيزا مير مالد الفيدل

المكرمةمكةبمنطقةالماءسقياجمعيةيدشن

22

تــــم توضــــيح أهــــداف الجمعيــــة فــــي مدمــــة 
ـــةعيالجمتهدفـــتسالمستفيدين لسموه حيث 

ـــعتوزي ـــالميـ ـــبالتنساهـ ـــعيبـ ـــالجهمـ ذاتاتـ
ـــــــةالعالق ـــــــىعلـ ـــــــالحجـ ـــــــنوالمعتمريامـ ـ
ــــىتتولــــاكم،ــــةالعاموالمرافــب اجدــــوالمس
ــــــــةصيان ـــــــــ ــــــــالميبكاتشـ ــــــــوالخزاناهـ اتـ

ـــــــةللتوعياتـــــــفعاليـــــــةوإقام،ـــــــنللمحتاجي
.اءــالمتهالكــواسيدــبترش

التدشين

رابط الخب  

https://twitter.com/makkahregion/status/1238062169356451840?s=21


مطة 
الجمعية

23
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بمنطقـةالمـاءسـقياجمعيـةدارةإمجلـسعقد
ةالجمعيـمقرفيالثالثاجتماعهالمكرمةمكة
مــننجــازهإتــممــااســتعرا تــمحيــثبجــدة

وموازنتهـــاالجمعيـــةمطـــةواعتمـــادعمـــال ا
.القادمللعام

بمنطقــة مكــة مجلــس إدارة جمعيــة ســقيا المــاء
عضـوالشـهريعلـيحامـدالعميديكرمالمكرمة
.ةللجمعيالرئيسبالمقرلتبرعهاإلدارةمجلس

2020للعام وموازنتهاالجمعيةمطةاعتماد

الجمعيةمطة
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اجتماع الجمعية العمومية

علـىوالموافقـةاإلدارة مجلـسفـياعضـوا الإلامـديعبـدالعزيزالدكتورترشيحتم استعرا  منجزات الجمعية مالل االجتماع، وتم
(يةالنسائاللجنة/ الماءمدادرتنميةبحوثلجنة/ االستشاريةاللجنة/ والتقويمالمتابعةلجنة)اللجان التالية تشكيل 

الماءسقيالـجمعيةالعموميةالجمعيةاجتماععقد
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:من أبرزهاالقراراتمنالعديدمتعددة  وتم اتخاذاجتماعاتاإلدارةمجلسعقد

7

2

3

4

5

6

للجمعية التنظيميالدليلاعتماد

للجمعيةالتنظيميالهيكلاعتماد1

ةللسنالتنفي يةالخطةاعتماد
م2020المالية

منالعديدفتحعلىالموافقة
للجمعيةالبنكيةالحسابات

الشراكاتفيالتوسععلىالموافقة
واالشتراطاتا نظمةوفبالمجتمعية

ةالجمعيوبرام مشاريعمتابعةتوزيع
اإلدارةمجلسأعضاءعلى

للجمعيةالماليةالسنةاعتماد
م2020/ 1/ 1مناعتباراا 

اجتماع مجلس اإلدارة
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اجتماعات وورش  عمل 

عملاجتماععقد

اء عقد اجتماع عمـل فـي المقـر الرئيسـي لجمعيـة سـقيا المـ
ر بمنطقــة مكــة المكرمــة برئاســة رئــيس المجلــس وبحضــو
ـــرئيس  ـــاة وال ـــة حي ـــنع جرع ـــدير مد ـــالي وم المشـــرف الم

الجمعيــة التنفيــ ي لوكالــة عمــر بالبيــد واإلدارة التنفي يــة ب
.م2021لمناقشة الخطة التشإليلية للعام الحالي 

ورشة عملعقد

ـــد احتياجـــات التطـــوع  عقـــد ورشـــة عمـــل لتحدي
لمـاء وتدـميم الفـرا التطوعيـة بجمعيـة سـقيا ا

.بمنطقة مكة المكرمة
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أنشطة وفعاليات 
دورة تدريبية 

ية نف ت جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة دورة تدريب
نسائي للقسم ال(التوعية و الترشيد باستهالك الماء)بعنوان 

. التطوعي لمدة يومين 

قياس رضا المستفيد 
ت وزعت جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة استمارا

م إلكترونية لقياس رضا المستفيد  تهدف إلى تقيي
.  مستو  ا داء وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيد
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اليوم العالمي للتطوع 

تأســيس وحــدة العمــل التطــوعي فــي جمعيــة ســقيا المــاء
بمنطقة مكـة المكرمـة وفـب المعيـار الـوطني السـعودي 

.2030لتحقيب رؤية المملكة (متطوع–مليون ) للتطوع 

رالخبرابط

شارك متطوعو جمعية سقيا " عطاء وطن"تحت شعار 
اليوم السعودي )في " الماء بمنطقة مكة المكرمة

ة بتوزيع الماء في الواجهة البحري( العالمي للتطوع
بمحافظة جده

https://www.youtube-nocookie.com/embed/HqD3MiCuRio?autoplay=1&iv_load_policy=3&loop=1&modestbranding=1&playlist=HqD3MiCuRio


30

اليوم العالمي للتطوع 
شارك متطوعو جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة 

المكرمة في يوم التطوع العالمي بتوزيع الماء على 
أسرة 35ا سر المقيمة في رباط الشاكرين وعددها 

كما تم  تقديم  برنام  عن أهمية المياه وتوعية 
وترشيد استخدامها في الحياة اليومية وفي نهاية 

.اللقاء تم تقديم وجبة عشاء لتلك ا سر

نف  متطوعو جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة 
سقيا ) المكرمة في يوم التطوع العالمي مبادرة 

بوقف رعاية المشردين وقدمت لهم الهدايا ( معاكم
.الت كارية من قبل فريب سقيا التطوعي



31

اليوم العالمي للتطوع 

احتفـت جمعيـة " عطـاء وطـن"تحت شعار 
ـــوم" ســـقيا المـــاء" ـــات الي ـــام فعالي بامتت

ــة  الســعودي العــالمي للتطــوع تحــت رعاي
العضــــو الفخــــري لجمعيتهــــا العموميــــة 
صــاح  الســمو الملكــي ا ميــر مالــد بــن 

زيز سعود بـن عبـدي الفيدـل بـن عبـدالع
ـــم تكـــريم المتطـــوعين  بل ســـعود حيـــث ت

.ع المشاركين في اليوم العالمي للتطو

الخبررابط

https://www.youtube-nocookie.com/embed/oi4YREOzvAQ?autoplay=1&iv_load_policy=3&loop=1&modestbranding=1&playlist=oi4YREOzvAQ
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اليوم العالمي للتطوع 

أعدت جمعية سقيا " عطاء وطن"تحت شعار 
ة الماء بمنطقة مكة المكرمة مسابقة يومي

.  وكرمت الفائزين

قيا س"التإلطية اإلعالمية لفعاليات جمعية 
في اليوم السعودي العالمي " الماء

"عطاء وطن"للتطوع 



شراكات 
مجتمعية

33
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شراكات مجتمعية
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شراكات مجتمعية

رمـديمـعلقـاءعقـدوتـمالوطنيـةالميـاهشركةزيارة 
تـمومقبـولمالـدسـتاذ ابالشـركةالعامةالعالقات
ةبمنطقــالمــاءســقياجمعيــةبــينالتعــاونمناقشــة

بأهميــةالتوعيــةمجــالفــيوالشــركةالمكرمــةمكـة
.عليهوالمحافظةالماءاستهالكترشيد

اءلقـوعبـدالعزيزالملكبجامعةالمياهبحوثمركززيارة 
ـــدير ـــدكتورســـتاذا ســـعادةالمركـــزم ـــال ال ـــدإقب محم

مناقشـــةوتـــمنيـــازيبرهـــانالـــدكتورونائبـــهاســـماعيل
ةبمنطقـالمـاءسـقياجمعيـةبـينتفـاهملمـ كرةاإلعداد
.المياهبحوثمجالفيوالمركزالمكرمةمكة

عقد شراكات مجتمعية متنوعة  
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قيا توقيــع اتفاقيــة بــين جمعيــة ســ
ــاه  ــاة للمي ــة حي ــاء ومدــنع جرع الم
ـــان  ـــد حوق الدـــحية لدـــاحبه محم
ـــ  مشـــروع ســـقي ـــالكي لتنفي ا الم
.الماء في منطقة مكة المكرمة

شراكات مجتمعية

عقد شراكات مجتمعية متنوعة  

وتنفيــــ تســــويبعقــــدتوقيــــع
الجمعيـةمشـاريعمـنةلمجموع

صــــالحشــــرفأمؤسســــةمــــع
.للتجارةالعمري

ـــع ـــةتوقي ـــادرةشـــراكةاتفاقي لمب
دعسـميمع وكالة صالح الماءسقيا

.للدعاية واإلعالم



إنجازات الجمعية 
في جائحة كورونا 
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إنجازات الجمعية في جائحة كورونا 

ه أسهمت الجمعية وفريقهـا التطـوعي بقسـمي
ا من ( 26465) في توزيع  للرجال والنساء  كرتونا

الميــاه الدــحية المعبــأة وتبلــك ســعة الكرتــون
ملــم، حيــث بلــك ( 330)عبــوة ســعة ( 40)الواحــد 

عبوة وعـدد ( 1058600) عدد العبوات الموزعة  
ا ، كمـا تـم مـالل ( 44100) المستفيدين  مستفيدا

( 1625) توزيــع (  19-كوفيــد) جائحــة كورونــا 
.سلة ا غ ائية على ا سر المتضررة 

الخبررابط

https://www.youtube-nocookie.com/embed/oi4YREOzvAQ?autoplay=1&iv_load_policy=3&loop=1&modestbranding=1&playlist=oi4YREOzvAQ
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بمكة-ا برا مبادرة

ئحـة اماللـه اسـتعرا  إنجـازات الجمعيـة فـي  أثنـاء جا، وتم جدةفيدارةاإلمجلسلافتراضياجتماععقدتم
ا(  19-كوفيد) كورونا  فـي رباقـادا سـتاذة نـور بمكة ، وقد شـاركت رئيسـة اللجنـة النسـائيةتحت مبادرة برا

.  عر  منجزات اللجنة ودورها الفعال

إنجازات الجمعية في جائحة كورونا 
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إجنازات اجلمعية يف جائحة كورونا 

ــةتفقــدت  مــنالمتضــررينمســاعداتتنســيبلجن
ــة ــاجائح ــد) كورون ــي( 19-كوفي ــدةمحافظــةف ج

نيــةالعيالتبرعــاتتلقــيفــيةالجمعيــاســتعدادات
.المستفيدينعلىوتوزيعها

زارت اللجنة موقع الجمعية ومستودعاتها واطلعـت
ــى ــةاســتعداداتعل ــاءســقياجمعي ــة الم ــي مدم ف

ــا  ــد) المتضــررين مــن جائحــة كورون فــي ( 19-كوفي
.محافظة جدة

بمكة-ا برا مبادرة

إنجازات الجمعية في جائحة كورونا 
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جمعيـةمشاركة
حملــةفـيسـقيا
ــــــــرا  ــــــــةاب بمك

علـــىاالشـــرافب
تالتبرعــاإيدــال
محافظـــــةمـــــن
.جدة

ـــــــاه  ـــــــع المي توزي
ـــــى  ـــــة عل المعدني
ـــــن  المتضـــــررين م
جائحــــــة كورونــــــا 

ـــــــــــد) ( 19-كوفي
وقـفمعبالتعاون
العزيــزعبــدالملــك
.العزيزيةللعين

للعينعبدالعزيزالملكوقفمبادرةبمكةابرا حملةمبادرة
ا بمكة) العزيزية (برا

الخبررابطالخبررابط

https://twitter.com/jedgovsa/status/1265366008602275845?s=21
https://twitter.com/soqia_almaa/status/1247475427024699392?s=21
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جمعيــــــةمشــــــاركة 
فــي التطــوعســفراء
ــــادرة ــــةمب ــــرا حمل اب

لـــــــــــدعمبمكـــــــــــة
الخيريــــةالجمعيــــات

ــــالمتطوعين ــــث ب حي
قــــــام المتطوعــــــون 

ـــــع  ســـــلة 200بتوزي
ـــة يلمســـتفيدغ ائي
المــاءســقياجمعيــة

ـــي مختلـــف  أحيـــاءف
.جدةمدينة

مشـــاركة جمعيـــة 
ـــةمـــعســـقيا غرف
ـــعفـــيجـــدة توزي
ألــف20مــنأكثــر
رلألسغ ائيةسلة
االحتيــامذويمـن
.جدةمحافظةفي

التطوعسفراءجمعيةمبادرة (بمكةابرا )جدةغرفةمبادرة

الخبررابطالخبررابط

https://twitter.com/jeddahchamber/status/1262706321658429443?s=21
https://twitter.com/vateam1/status/1260613385751846920?s=21
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فطــــــرة 2040توزيــــــع 
كرتـــــون ميـــــاه 2040و

علــــى المتضــــررين مــــن 
-كوفيـد) جائحة كورونا

بـــــــين بالتعـــــــاون( 19
ــــقيا المــــاء  ــــة س جمعي

ةلرعايجدةتراحملجنةو
عـنهموالمفرمالسجناء

.سرهمأو

سلة غ ائية 160توزيع 
ــــــون مــــــاء 160و كرت

أسرة وذلك 160لعدد 
لــــدعم طلبــــة المــــنح 
الـــــدوليين وأســـــرهم 
ن المقيمــين فــي الســك

الجـــــــامعي للطلبـــــــة 
المتضــررين مــن جائحــة

ــا ــد) كورون (  19-كوفي
ــبالتعــاون ــين جمعي ة ب

عمـــادةوســقيا المــاء
ممثلـةالطـالهللاشـؤون
حللمـنالعمـادةبوكالة

.الدراسية

تراحملجنةمعالتعاونالطالهللاشؤونعمادةمعالتعاون

الخبررابط

https://mobile.sabq.org/tdSmcs
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عفـرمـديرتدشين 
المــــــــــواردوزارة

بمكــــةالبشــــرية
ــدا ســتاذ يعب

مبــادرةطــاويبل
لدعمواحدناؤغ ا

المتضـــررةا ســـر
كوروناجائحة من

.(19-كوفيد)

عبـد يثناء سعادة ا سـتاذ
بل طاوي مدير عام فـرع وزارة 
ـــة ـــوارد البشـــرية والتنمي الم
االجتماعيـــــة علـــــى تحقيـــــب 

ـــاغم ـــينالتن ـــةب ســـقياجمعي
المكرمـةمكـةبمنطقةالماء

ــــــــــات ــــــــــةوالجمعي الخيري
ــة ــثبالمنطق ــاككــانحي هن

-إلـ اءال) فـي تـوفير تكامـل
منللمتضررين (ماءال-دواءال

(19–كوفيد) كوروناجائحة

واحدناؤغ امبادرة

الخبررابطالخبررابط

https://twitter.com/sparegions/status/1250759477227290624?s=21
https://twitter.com/soqia_almaa/status/1250802032568647683?s=21
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الماءلسقياالخيرسيارة

كانترشي سيارة الخير لسقيا الماء وهي سيارة ميتسوبيتأمين
ها كرتون ميـاه قابلـة للتبريـد، وتـم شـراؤ600طن تتسع إلى 7

ــرع ــنبتب ــاءم ــةأعض ــةالجمعي ــةالعمومي ــاءســقيابجمعي الم
:للمساهمة في سقيا الفئات المحتاجة من 

.  ا سر المتعففة
.  العمال

.دور ا يتام
.ا ربطة
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تقديم مدمات سقيا الماء وتوفيرها للفئات المستهدفة 
(ا سر الفقيرة والعمال ودور ا يتام وا ربطة)

الماءسقياتوزيع
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كرتون ماء علـى مقبـرة الشـرائع 500توزيع 
ــل  ــة كاف وإدارة مكافحــة المخــدرات وجمعي
لرعايـــة ا يتـــام وأحـــد المســـاجد فـــي مكـــة 

.المكرمة

.كرتون مياه على ا ربطة بحي الفيدلية75توزيع 

الماءسقياتوزيع
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:  ةكرتون مياه بمكة المكرمة في المواقع التالي400توزيع 
ــربن الكــريم-1 ــيل الق ــة لتحف ــة الخيري ــع ســكن الجمعي موق

.بمكة المكرمة
ة بالخالديــة بمكــالدــولتيةموقــع ســكن وقــف المدرســة -2

.المكرمة
.سكن العمالة بحي النسيم بمكة المكرمة-3

الماءسقياتوزيع
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الماءسقياتوزيع

وعة توزيع مستمر للمياه  الباردة على مدار العام على مجم
من العمال ال ين يعملون في الطرقات وعمال البلدية 

.وعمال المباني

أسرة 36ملم لعدد 330كرتون مياه سعة 350توزيع 
ضمن مبادرة سقيا وترشيد نف ت إدارة وحدة التطوع 

(الشاكرين-رباط بن محفوظ -لجنة تراحم )لزيارة 
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قريقريالتوزيع ثالجات سقيا الخيرية على مإلسلة ا موات بجامع فلسطين ومإلسلة ا موات بجامع 
.مع كراتين مياهالالميبحي الدالحية ومإلسلة ا موات بجامع الخيرية 

الماءسقياتوزيع



لكترونياإلوالمتجرالموقعتدشين

سقيالمتجرللوصولالرمزامسح

ـــيإلاالموقـــعتدشـــين ـــ ي يتضـــمنلكترون ـــفوال الشـــاملالتعري
نمـعليهـاوالقـائمينوسياسـتهاوبرامجهـاومشاريعهابالجمعية

 يـةالتنفيواإلدارةالعموميةالجمعيةعضاءأودارةإلامجلسأعضاء
، كمـا هاومنجزاتالماليةوقوائمهاوالتنفي يةالتشإليليةومططها

كـةيتم مـن ماللـه اسـتقبال طلبـات التبـرع مـن جميـع منـاطب الممل
. توفير عدة طرق دفع مناسبة للجميعب
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تكريم 
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تكريم

تكــريم  ســـعادة رئــيس الجمعيـــة مــن قبـــل 
ــن  ــر مشــعل ب صــاح  الســمو الملكــي ا مي
ا من سمّوه  ماجد محافل محافظة جدة تقديرا
اء الكريم لجهود منسوبي جمعية سـقيا المـ

ــادرة ــ  مب بمنطقــة مكــة المكرمــة فــي تنفي
ـــر  مستشـــار مـــادم الحـــرمين الشـــريفين أمي

ا بمكة) منطقة مكة المكرمة  (.برا
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تكريم

ــة مكــة  ــاء بمنطق ــقيا الم ــة س ــت جمعي كرم
ع المكرمة ا ستاذ محمد المالكي مـدير مدـن

وكالة جرعة حياة وبحضور الرئيس التنفي ي ل
خي وذلــك تقــديراا لتبرعــه الســســميدعصــالح 

فـــي تجهيـــز معـــر  الجمعيـــة بحـــي الدـــفا 
.للتعريف ببرام  وأنشطة الجمعية



القـــوائـــم المـــــــالــية
للفتــــرة المنـــتهية في 

م31/12/2020
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الخاتمة

سعينا لتقديم طرٍح جديٍد لممارسات جمعية سقيا الماء لمواكبة 

ق ات التإليرات المحيطة بالمجتمع، متوقعين بعض الدعوبات والمعوِّ

. التي لن تقف حائالا دون تطوير الممارسات الحالية

ا لندل إلى ب عمٍل ميرٍي يحقسائلين المولى عزَّ وجل أن يوفقنا جميعا

.  هدمدمة مجتمعية ويوصلنا إلى أهدافنا المنشودة بأقدر زمٍن وبأقل ج



64

فريب العمل 

اإلشراف العام
سعادة رئيس مجلس اإلدارة

عايض بن عبدي درهم. أ
المهمة االسم 

إعداد المادة العلميةهنيدة بنت نزيه قدوري. أ
المشاركة في اإلعداد وجمع المحتو الحاشديأبرار بنت عبدالفتاح . أ

اإلمرام والتدميمبسمة بنت عمر الحضرمي . أ
مراجعة المحتو منى بنت حميد بن حمدان الحربي. أ

مراجعة المحتو عبدالعزيز بن محمد الإلامدي. د
مراجعة المحتو رمزي بن سالم الزهراني. د
مراجعة المحتو نظمي بن عبد اإلله الداعدي. أ

إلويأحمد بن عبد ي الرباعي. أ مراجعة المحتو  والتدقيب اللُّ
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وسائل التواصل

حي السليمانية –جدة -جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة
22345: الرمز البريدي -الشرقي 

soqia_almaa
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الحسابات البنكية العامة للجمعية
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SA6310000012600000515603

SA4710000012600000515309

SA2010000012600000515407

SA5180000502608010169103

SA2980000502608010169111

SA0680000502608010169137

0126599886

0506663567_ 0506669579_0506668129

info@soqia.org.sa

www.soqia.org.sa

0126599331

@

https://instagram.com/soqia_almaa?igshid=1jixecknk0k9r
https://twitter.com/soqia_almaa
https://www.snapchat.com/add/soqia_almaa
https://goo.gl/maps/DSNuRkPiHhqkjgb8A


تحت إشراف وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية 

(1287)مسجلة برقم 


