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المحتوى

مــمـــلــكـتنــــــــــا 
الـــغــــــــاليـــــــــــة

شــــــــراكــــــــــات
 م

والمناسبـــــــــــات

جـــــــانــــب مـــــن
المشاريع المنجزة

شكــًرا شركــــــاء 
الــــنـــجــــــــــــــاح

والفعـاليـــــــــــــات

٠٤

١٧

٤٢

١٠

٢٥

٤٨

٣

٢٠٢٠
الـــمـــبــــــــــــــادرات



مملكتنا
الغاليــة

 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –

" رؤيتنا ترسم تطلعاتنا نحو مرحلة تنموية جديدة
 غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة " 

–

 

٤



مملكتنا
الغاليــة

" ترميم دورها كبير وإيجابي وتقدم خدمة نوعية من 

 
 – –

 

 جهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة "

نائب أمير المنطقة الشرقية –
 

٥



فـئـات الـمـجـتـمـع
الــتـي نــخــدمـهـا ؟

حاجة
المتعففة

أســــــر أســـــر 
  ذوي

أســـــــــر أســــــر 
الكـوارث
والحاالت
الطـارئــة

٦

123456

والمطلقات



٧

الخبرالدمام

الظهرانا�حساء

القطيفالجبيل

حفر الباطنالخفجي

الـــنــــــطـــــــــــاق 
الـــجـــغـــرافــــي



 

 فـــــــــــي أرقـــــــــــــــام 

مستـــفـيـد منزل
ومستفيدة

قـيــمــة
 العقود 

مـــــــــــــــدن 
ومحافظات

داعـــم
وشريك 

٨

ترميم

٢٠٠١,٢٠٠٥,١٧٩,٤٥٧٨١٣٨



 

متــطـــوع 
ومتطوعة

اجمالي الساعات
 الـــتــــطــــوعـــية 

الـــقــيــمــة
االقتصاديـة 

 

٩

٤٩٢١٠,٤١٦٥٧٢,٨٨٠

 فـــــــــــي أرقـــــــــــــــام 

التطوع



والمناسبات



استقبال سمو أمير المنطقة الشرقية جمعية ترميم و
إشادته بإنجازات المتطوعين في مشاريع ترميم

١٠



١١

 معالي وزير وزارة الشؤون البلدية و القروية وا»سـكان
ماجد الحقيل يكرم جمعية ترميم في حفل تدشين
مركز التطوع ا»سكاني كقصة نجاح يحتذى بها على 

 مستوى الجمعيات ا»سكانية 



١٢

 ضمن مشروع بناء قدرات الجمعيات ا»سكانية ، معالي وزير
وزارة الشــؤون البلدية و القروية و ا»سكــان ماجــد الحقيــل

يكرم المدير التنفيذي لجمعية ترميم 
 



  

١٣

 زيارة مساعد وكيل وزارةالشؤون البلدية و القروية و ا»سكان
 أ. ماجد بن محمد الزهراني مقر جمعية ترميم



١٤

 لعامين على التوالي تفوز جمعية ترميم على مستوى
 القطاع الغير ربحي بجائزة رواد التسويق



انتخاب رئيس مجلس إدارة ترميم  المهندس حمد الخالدي 

  

١٥



١٦

 قبــول ترميم في برنــامج بناء القــدرات التــابع لمؤسســة
الملك خالد وزيارة مدير مشاريع المؤسسة لمقر الجمعية



شراكات
              م



تـوقيــع اتفـاقيـة شـراكـة استـــراتيجـية مـع شركــة نسمــا 
وشركاهم ضمن منتدى المشاريع المستقبلية في الرياض  

  

١٧



توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمقاولين
 ضمن منتدى المشاريع المستقبلية التي تنظمه الهيئة 

  

١٨



توقيع اتفاقية شراكة مع شركة سيجما للدهانات لدعم
 ترميم 100 منزل من خالل توفير الدهانات

١٩



الهندسية لتوظيف الكوادر الوطنية ضمن برنامج االستثمار
االجتماعي 

  

٢٠



 االتفـاقية  إلى استمـرار التعــاون بين الـوزارة والجمعيــة
 لخدمة المستفيدين وتجويد الخدمات المقدمة لهم

  

٢١



رئيس جمعية #ترميم م.حمد الخالدي ونائبه م.خالد التركي
والمدير التنفيذي أ.علي االسمري يزورون شركة الفنار يلتـقون
م. محمد السويلم مدير عام المصانع والمحوالت والكابالت

و م.تركي التركي مدير العالقات العامة والمدير التنفيذي 
أحمد رشواني لــ #شركة_الفنار

  

٢٢



جمعية ترميم تكرم المهندس مساعد القفـاري لدعمه 
السخي لمشاريع #ترميم جاء ذلك خالل استقباله لرئيس
المجلـس م.حمد الخالدي ونائبه م.خـالد التركي والمدير 

  

٢٣



توقيع اتفاقية تعاون في مجال التطوع السياحي بين ترميم
 ومؤسسة سكن وتعايش لتنظيم الرحالت في ظل تطوير

 العمل التطوعي 

٢٤



والفعاليات
المبادرات



منتدى المشاريع  مشاركة جمعية ترميم الخيرية في  
المستقبلية  في الرياض والتي تنظمه للهيئة السعودية للمقاولين 

  

٢٥



اطالق مبادرة  أمانهم أمانك لتعقيم 53 منزل مع توزيع
 صندوق معقمات ومستلزمات صحية لتوفير سبل الوقاية
 من خطر فيروس كورونا، وسلة غذائية لكل منزل

  

٢٦



اطالق حملة مجتمعية لترميم 24
حاجة خالل شهر رمضان المبارك 

 
  

٢٧



٢٨

 استضـافة أول ورشـة عمـل للجنة ا»سكـان التطــوعي
 بمشاركة قيادات العمل التطوعي بالمنطقة الشرقية



  

٢٩



٣٠

اطالق مبادرة الزراعة والتشجير بعمل حدائق صغيرة وأركان
تشجــيــر بمنـــازل ا�ســـر المستفــيدة من خــدمة الترمــيم 



٣١

إطالق أول المشاركات التطوعية لسفراء وسفيرات بنك البالد
 في أعمال الدهان �حد منازل ا�سر المستفيدة بمدينة الخبر



  

٣٢

إقامة فعالية ليالي ترميم بحضور الشركاء
 والــداعــميـــن وعــــامـــــة الــــمجــــتــمـــع 



 
 

جانب من 

جـــــانــــــــب مــــــــــن

٣٣

 استقــــبال ا�ســتاذ نبيــل الجــامـــع
النائب ا�على لرئيس الموارد البشرية

 بشركة أرامكو السعودية

 استقبـــال ا�ســـتاذ رامـــي الــــتركــــــي
 نائــــب رئيــــس مــــجلس إدارة شرــــكة
 نسما وشركاهم للمقاوالت المحدودة



 
 

جانب من

جـــــانــــــــب مــــــــــن

٣٤

استقبــال ا�ستــاذة ابتســام الحميــــزي
نائــب مديــر فــرع وزارة المــوارد البشرية
والتنمية االجتماعية بالمنطقة الشرقية

استقبال المهندس ثابت بن مبارك آل سويد
 ا�مين العام للهيئة السعودية للمــقاولين



 
 

جانب من 

جـــــانــــــــب مــــــــــن

٣٥

 استقــبال ا�ســـتاذ حســين بن ســنه
مدير بنك التنمية االجتماعية بالدمام

استقبال المهندس عبدلرحمن بن فوزان
 الحمين مســاعـد أميـن غرفــة الشرقية



IVM

 
 

جانب من 

جـــــانــــــــب مــــــــــن

٣٦

 استقبــال ا�ستــــاذ راكـــــان الحـــــارثي
 مسؤول العالقات العامة والمسؤولية

المجتمعية بشركة ساسرف

استقبال ا�ستاذ محمد بن مبارك بازياد
 مدير المــوارد البشــرية بشــركة راشـد

 عبدالرحمن الراشد



 
 

جانب من 

جـــــانــــــــب مــــــــــن

٣٧

 استقبــال ا�ستاذة لولوة الشمري
 ا�مين العام لمجلس المسؤولية
  االجتماعيـة بالمنطـقـة الشرقـية

 استقبــال سعادة الدكتورة فاطمة الملحم
 عميـدة خدمة المجتمع في جامعــة ا»مام

   عبدالرحمن بن فيصل



 
 

جانب من 

جـــــانــــــــب مــــــــــن

٣٨

استقبــال سعادة الدكتورة ابتسام المثال
عميــدة الموارد البشـرية بجامـعة ا»مــام

  عبد الرحمن بن فيصل

 استقبــال ا�ســتاذ عبــد اللطيــف البــاللــي
 مدير عام االتصال المؤسسي والمسؤولية

 المجتمعية في شركة سبكيم



 

 

جانب من 

جـــــانــــــــب مــــــــــن

٣٩

استقبال ا�ستاذ أحمد بن سالم بالحمر
المدير التنفيذي لشـركة سـالم بالحـمر

القابضة

 استقبال المهندس وائل الغالييني
مدير عام مصنع



 
 

جانب من 

جـــــانــــــــب مــــــــــن

٤٠

استقبال فريق تطوعي من موظفي
البنـك ا�هلـي في لـيالي ترميـم بعد 

 مشاركتهم التطوعية 

 استقبــال ا�ستــاذ يوسف المـقرن
نــائــب ا�مين العــام لجمعــية البر

 بالمنطقة الشرقية



جــانـــب مـــن  الـــبــث المـــبـــاشـر لــقنـاة
 السعودية على برنامج صباح السعودية  

 

 

 

 
٤١

استضــافة علـــي بــن سعيــــد ا�سمــــــري
المدير التنفــيذي في لقــاء مبــاشر يحكـي
عن إنجازات الجمعية و مسيرتها التطوعية 



جــــــــانــــــب مــــن 
المشاريع المنجزة



٤٢



٤٣



٤٤



٤٥



٤٦



٤٧



شــركـــــاء
الـنـجـــــــاح



شركــاء النجــاح

االستراتيجيونالقطاع الحكومي

الراعي الرقميالتوطين و التوظيف راعي التطوع

٤٨



الــداعــمــــــون

ا�عالميــــون

٤٩
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