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  مرحبا عزيزي املتطوع 

تسعى جمعية سقيا املاء بمنطقة مكة املكرمة في مشاركة املتطوعين لتحقيق رسالتها النبيلة وأهدافها االستراتيجية  

 من خالل تنفيذ برامجها وانشطتها، وايصال رسالتها بإرشاد وتوعية املجتمع في استهالك املاء وتنمية مصادرة. 

 من نحن؟

األهلية   واملؤسسات  الجمعيات  نظام  على  رقمبناء  الوزراء  مجلس  بقرار   هـ1437/ 02/ 18 وتاريخ  61 الصادر 

)م/  رقم  امللكي  باملرسوم  عليه    هـ1437/ 02/ 19 وتاريخ / 8واملصادقة 

جمعية تأسيس  على  املوافقة  مكة   املاء سقيا فقد صدرت  منطقة  خدماتها  ونطاق  جدة  محافظة  الرئيس ي  ومقرها 

 املكرمة 

الوزاري   القرار  االجتماعية  1440/ 01/11 وتاريخ 195220 رقم بموجب  والتنمية  البشرية  املوارد  بوزارة  مسجلة  هـ 

 1287 برقم

 تقدم خدماتها ألهالي منطقة مكة املكرمة وزوار الحرم املكي واملشاعر املقدسة دون أن يكون هدفها الربح املادي. 

 مميزات الجمعية 

 لديها مجلس إدارة مهتم بالتطوع وداعم له. -

 شاركت في تنفيذ مبادرة امير املنطقة )برا بمكة(.  -

 اقامت حفال تكريميا للمتطوعين في اليوم السعودي العاملي للتطوع. -

تمتلك الجمعية مقرا خاصا للتطوع يشمل مكتب مدير التطوع وقاعة اجتماعات مجهزة بالوسائل الحديثة   -

 وكذلك قاعة تدريب نسائية منفصلة. 

 ح للمتطوع ابراز امكانياته بشكل أعمق وأثر أكبر . تخصصها في سقيا املاء يتي -

 قدسية منطقة مكة املكرمة.  -

 

 رؤيتنا 
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 بترشيد وإنماء  املاء  نسقي

 رسالتنا 

 بدعم من املحسنين وإيصاله للمستفيد والتوعية بترشيد استهالكه وتنمية مصادره  املاء نسقي

 أهدافنا

 املستهدفة. تقديم خدمات سقيا املاء وتوفيرها للفئات 

 املجتمع بالترشيد في استهالك املاء.  توعية -2

 ومتابعة مواقع السقيا في نطاق خدمات الجمعية.  صيانة -3

 منطلقات ودوافع الجمعية إلشراك املتطوعين:

أهدافنا وأدوارنا الرئيسية إال من خالل إشراك فعال للمتطوعين حيث نؤمن أن التطوع عملية ال يمكن أن نحقق  

 تبادلية بين الجمعية واملتطوع، وتعود بالنفع على كال الطرفين، ولذا فإن منطلقاتنا إلشراك املتطوعين ترتكز على:

 زيادة اإلنتاجية بين أفراد املجتمع من خالل تفعيل الطاقات والقدرات.  .1

 تعزيز املواطنة بتمثيل املجتمع في خدمة الحجاج واملعتمرين. .2

 رفع الوعي املجتمعي باملحافظة على استدامة الثروات وأهمها املاء.   .3

 للوصول إلى مليون متطوع. 2030اإلسهام في تحقيق رؤية اململكة  .4

 نؤمن بدور املتطوعين وقدرتهم على اإلنجاز.  .5

 املتطوعين: إلشراك  املنظمة رؤية
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نسعى لـ "أن نكون منظمة فاعلة في تحقيق إشراك للمتطوعين في سقيا املاء ونشر الوعي بترشيده، وتنمية قدراتهم، 

 لنهضة مجتمعهم" 
ً
 واإلشادة بجهودهم، إسهاما

 آلية إشراك املتطوعين: (1

 لتحقيق هذه الرؤية فإن الجمعية تولي أهمية كبيرة إلشراك املتطوعين، وتخصص لذلك موارد بشرية مؤهلة  
ً
وسعيا

لتحقيق هذه الرؤية وتلبية طموحات املتطوعين، وتفتح أبوابها لجميع الراغبين في التطوع من خالل فرص تطوعية  

 جاذبة ومتنوعة، يتم تسويقها عبر قنوات التواصل الرسمية. 

 اإلبداع  –االبتكار  –املسؤولية  –الشفافية  –األمانة : قيمنا 

 :خدماتنا

ي استهالك الماء  -
شيد ف          . توعية المجتمع بالتر

ي نطاق خدمات الجمعية  -
 . صيانة ومتابعة مواقع السقيا ف 

ها للفئات المستهدفة -  .تقديم خدمات سقيا الماء وتوفتر

 إدارات الجمعية:

 وحدة التطوع.   . واإلعالمالعالقات العامة  -

 الشئون اإلدارية واملالية.    البرامج واألنشطة.  -

 الخدمات االلكترونية     الجودة.   -

 .املوارد املالية -
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 :الهيكل التنظيمي
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 :مجلس اإلدارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 تواصل معنا...
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          0126599886الهاتف:  -

                          0506668129الجوال: رقم  -

 .Info@soqia.org.sa البريد االلكتروني: -

 /https://www.soqia.org.sa املوقع االلكتروني: -

  soqia_almaaحسابات الجمعية على مواقع التواصل اإللكتروني: 

      0537988033: التطوعرقم جوال مدير  -

 إلينا:انضم 

املتطوعين:  لتسجيل  اإللكترونية  البوابة  في  التسجيل  عبر  الينا  بانضمامك  نسعد 

https://nvg.gov.sa/Opportunities 

 

 خريطة موقع الجمعية 

 

https://maps.app.goo.gl/vkKr3u4sBExtBRJ46 

  العنوان:

 2661الرقم اإلضافي  - 22261جدة الرمز البريدي  - الرغامةحي أبرق  - بن قتادة راجح  8047
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