
النشرة  األخبارية لشهر اكتوبر٢٠٢٢م

: ت ئيا حصــــــــــا إ
الماء ســقــيا  يع  مـــشــار

ين لمستفيد ا د  عد د        لعد ا ع        و لمشر ا سم  ا

سقيا المعتمرين والزوار ومساجد مكة

سقيا المساجد

الجمعيات الخيرية

األماكن العامة

سقيا الــعــامل

سقيا األربطة

سقيا تحفيظ القرآن

سقيا مغاسل األموات  
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 «وطن رابح بأهله»

شارك فريق حياتنا رسالة -التابع لجمعية سقيا – 
بمــناسبة اليوم العالـمي لكـبار الســن بزيــارة
المســنـــات في دار الــرعـــــاية االجــتمــاعـــية 
في مكة المكرمة كما شــــارك الفريق فـي 
مقر الجمــعية الخيرية بــمــكــة المــكـــــرمة 
بمنـاســبة الـــيوم العالمي لـــسرطان الثدي

احتلفت الجمعية باليوم الوطني السعـــودي ٩٢

وكًرم رئــيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعــــيــــة

 األستاذ بندر القحطاني، مــــســــاعد الــــمــــديـــر 

التنفيذي ومدير المشاريع والبرامج تقديرًا للجهود

 التــــي بذلها في إعــــــداد وتـــــنفــــــيذ الحــــــفل

 وقيادة فريق العمل.

« اليوم الوطني السعودي  ٩٢

بالمعلمين يبدأ  التعليم  في  #التحول  شعار  تحت  األجيال  بمعلم  الجمعية  احتفت  احتفـاء  

« محافظة الطائف »
تم توزيع(١٠٣٨٤٠  عبوة ماء) 

في  ميقات الجحفة ووادي محرم ، 
                                                                    المنفذ شريك النجاح

« وقف تعاونوا على البر واألعمال الخيرية »

« ثالجة سقيا الخير » 
تــم وضــع  ثالجــتـــي االســـودان في مـــسجـــد ام محــمـــــد ( رحـــمـــها هللا )

في حي الــــورود . 

مبادرة « نسقي مسجد حاتنا »
��مــتـــطــوع ومتطـــوعـة من فـــريق ســقــيا التطـــوعـي�شـــارك�

 وقاموا  بتوزيع (٦٤٨٠) عبوة على عدد من المساجد بأحياء مختلفه

من محافظة جدة 

« توقيع عقــد »

بفضل هللا وتوفيقه ثم بدعمكم تم توقيع عقد تنفيذ 

سقــيا األسر بالصهاريج الذي يستــــهدف ٣٠٠ أســــرة 

من مستحــقي الزكاة في قرى محافـــظـــة  الطائـف

بقيمة إجمالية (٦١٢,٠٠٠) ريال لمدة عـــــــام وقد مــثل 

جمعية سقيا رئيس مجلس اإلدارة أ/ عايض بن درهم

 ومثل وقف تعــاونوا على  البر واألعمال الخــيـــريـــة 

الســيد/ احمد البار مؤســس ونـــاظر الــوقف.
« مرسول سقيــــا »

على تعمل  والتي  سقيا  مرسول  مبادرة  في  التسجيل  باب  الجمعية  تفتح 

الـــعـــــامة   والـــمرافق  المــــساجد  ســـقيا  في  المتطـــوعــــين  دور  تـفعيل 

 . في مكة المكرمة و جدة 

« تنقــــــــية » 
سعيا لحفظ كرامة المستفيدين وتحقيق االستدامة؛ تم بحمد هللا توقيع عقد توريد وتركيب وصيانة (٥٠٠) محطة تنقية وبرادة منزلية 
في سكن األسر المحـــــتـــــــاجة بقيمة إجمالية (٦٢٩,٦٢٥) ريال، وقد مثل الجمــعـــيــــة رئيس مجـــــلس اإلدارة  أ/ عايض بن درهـــــم

 ومثل (جمجوم لحلول المياه المبتكرة) مالكها ومديرها أ. احمد هاني جمجوم 

إهــــداء
أكثر من نصف مليون عبوة ماء أهدتها الجمعية  للمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام والمصلين في المساجد والمرضى

 في العاصمة المقدسة والذي تحقق بفضل هللا ثم بــــدعمكم  .. كتب هللا أجركم وتقبل منكم وضــــــاعف مـــثوبــــتكم

« نشر الكتروني »
شـــــــارك ٤٣ متــــطوًعا ومتــــطوعـــــة بنــــشر

 محتوى الكتروني هادف عبر منصات التواصل

 االجتــــــماعي وذلك بـــــنـــشـــر بـــروشـــــورات

 لمشاريع وبرامج الجمعية .

« وقف السقيا »

عـقــدت اللجنة الفــنية الخاصة بـمتابعة تسليمات مشـروع وقــف الـسقيا

بمكة_المكرمة أول اجتماعاتها وذلك لتدارس الموقع العام والرسومات

األولية للمشروع بحضور جميع أعضاء اللجنة

« تهنئة »
مجلس إدارة الجمعية هنأ اإلدارة التنفيذية للجمعية 

على تحقيق درجـــة ٩١٫٣٥٪  في معيار االمـــتــثـــال

 وااللتزام و معيار الشفافية واإلفصاح للـــعام ٢٠٢١م

 تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
)مسجلة برقم (١٢٨٧


