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نرمم المكان..
لتنمية لإلنسان.. 

tarmeem.org



نرمم املكان .. 

لتنمية اإلنسان     
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نطاق عملنا 

االحساء

املنطقة الرشقية

جازان
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ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء  وزير الدفاع 
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ــع  ــو الجمي ــه وندع ــذي ندعم ــود ال ــدف املنش ــو اله ــذا ه ه

لدعمــه حيــث أن مثــل هــذه الجمعيــة دورهــا كبــر وإيجــايب 

وتقــدم خدمــة نوعيــة من خــال تأهيــل منــازل األرس املحتاجة 

وجعلهــا صالحــة للحيــاة ، اســأل اللــه أن يوفقهــم وأن تتحقق 

أهدافهــم لخدمــة أبنــاء املنطقــة الرشقيــة . 

وسام رشف نعتز به
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نشــأت ترميــم مببــاردة تطوعيــة لعــدد 

ــمية  ــة رس ــح جمعي ــن لتصب ــن املهتم م

الرشقيــة  املنطقــة  أهــايل  تخــدم 

والتنميــة  العمــل  وزارة  إرشاف  تحــت 

االجتامعيــة برتخيــص رقــم ) 887 ( وتاريــخ  

) 8/ 6 / 1438 هـــ (.

نشأة ترميم 
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نرمم املكان .. 

لتنمية اإلنسان      

وهج من السعادة يجعلنا نفاخر باعتزاز .. 
حينام تتخطى انجازتنا       

97  منزل

عىل مستوى املنطقة الرشقية 
خالل عام 2019        

.
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رؤيتنا  

ــرق  ــل الط ــة بأفض ــازل األرس املحتاج ــل من ــم وتأهي ــادة يف ترمي الري
ــة. ــية واالقتصادي الهندس

رسالتنا  

ترميم وتأهيل منازل األرس املحتاجة وبناء حياة كرمية لهم.

أهدافنا 

1. تحســن الظــروف املعيشــية لبعــض األرس املحتاجــة وذوي الدخــل 
املحــدود مــن خــال ترميــم وتطويــر املنــازل القدميــة الخاصــة 
بهــم وتهيئتهــا وتحقيــق الطأمنينــة والحيــاة الكرميــة لهــم يف 

أجــواء أرسيــة هادئــة ومســتقرة.

2. إيجاد بيئة سكنية مريحة لبعض األرس املحتاجة.

3. املشــاركة االجتامعيــة وإحيــاء قيــم التكافــل االجتامعــي مــن خــال 
ــامل التطوعية األع

قيمنا  

اإلحســان – االحرتافيــة – املصداقيــة والشــفافية -  الرفــق وحفــظ 
ــة الكرام

برنامج التحول الوطني ورؤية اململكة 2030
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إجاملـــي تكلفة
ترميـم 97 منـزل

 

 منزل
 تم ترميم

داعم ورشيكمتطوع

أرامل وأيتام

إجاميل أفراد األرس املستفيدة 

 ريال
97 

30071

612

4026136

 أسـرة الكوارث والحاالت الطارئة

735

1258 1250

نوعية األرس املستفيدة 

4,500,000

أرسة ذوي اإلعاقة

املطلقاتاألرس املتعففة 
240 انجازاتنا

خالل عامني 
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إجاملـــي تكلفة
ترميـم 97 منـزل

 

 منزل
 تم ترميم

داعم ورشيكمتطوع

أرامل وأيتام

إجاميل أفراد األرس املستفيدة 

 ريال
97 

30071

612

4026136

 أسـرة الكوارث والحاالت الطارئة

735

1258 1250

نوعية األرس املستفيدة 

4,500,000

أرسة ذوي اإلعاقة

املطلقاتاألرس املتعففة 
240
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إجاميل عدد البيوت 

 40

إجاميل عدد املستفيدين 

240

مرشوع ترميم بيوت األرامل واأليتام
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بعد قبل

بعد

بعد

قبل

قبل
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مرشوع ترميم بيوت األرس املتعففة  

إجاميل عدد البيوت 

26

إجاميل عدد املستفيدين 

136
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بعد قبل

بعد

بعد

قبل

قبل



20

مرشوع ترميم بيوت أرس ذوي اإلعاقة 

إجاميل عدد البيوت 

 12

إجاميل عدد املستفيدين 

50
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بعد قبل

بعد

بعد

قبل

قبل
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مرشوع ترميم بيوت أرس املطلقات

إجاميل عدد البيوت 

 12

إجاميل عدد املستفيدين 

35
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بعد قبل

بعد

بعد

قبل

قبل
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مرشوع ترميم بيوت أرس الكوارث والحاالت الطارئة

إجاميل عدد البيوت 

 12

إجاميل عدد املستفيدين 

58
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بعد قبل

بعد

بعد

قبل

قبل
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جانب من املشاركات الخارجية للجمعية يف املعارض واملؤمترات 

مشاركة جمعية ترميم يف ملتقى ومعرض ريادة االٔعامل

زيارة رجل األعامل سامل بالحمر لركن ترميم يف منتدى املقاولن

زيارة محمد بازياد لركن ترميم يف ملتقى التطوع 
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معرض أرامكو السعودية للتطوع

مشاركة جمعية ترميم يف معرض سايتك- )نرعاك(  
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الرشاكات اإلسرتاتيجية وتوقيع اإلتفاقيات 

اجتامع املهندسن واملهندسات املتطوعن يف جمعية ترميماجتامع املدير التنفيذي مع معارض الظهران لبحث سبل التعاون والرشاكة

اجتامع جمعية ترميم يف مقر رشكة نسام ورشكاهم للمقاوالت املحدودةاجتامع جامعة االمام
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اجتامع مع املعجل

زيارة رشكة أرامكو السعودية لجمعية ترميم

توقيع اتفاقية مع ) نسام (

توقيع اتفاقية رشاكة مع مكتب سعيد آل عدوس محامون ومستشارون قانونيون
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جانب من الزيارات التفقدية للمنازل

الزيارات واإلستضافات



31

زيارة وفد من رشكة الفنار الٔحد املنازل املدعومة من الرشكة
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كلمة شكر  .. من رئيس مجلس اإلدارة لكل الداعمن .. 

 2019 .. عام الرشاكات االسرتاتيجية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد للــه رب العاملــن والصــاة والســام عــىل أرشف األنبياء 
واملرســلن ســيدنا محمد

وعىل آله وصحبه وسلم

عــام مــن اإلنجــاز مــى حققــت فيــه جمعيــة ترميــم الكثــر مــن 
االنجــازات مــن أهمهــا البنــاء املؤســي للجمعيــة والتخطيــط 
ــي  ــة  والت ــر حاج ــازل األرس األك ــم من ــاريع ترمي ــي ملش النوع
ــادة  ــال إع ــن خ ــاندهم م ــم ونس ــون معه ــىل أن نك ــا ع حرصن
بعــد  إال  للســكن  صالحــة  الغــر  منازلهــم   وترميــم  تأهيــل 

ــة . ــة وكرمي ــاة آمن ــاكنوها بحي ــم س ــا لينع ترميمه

عــام خــر وبركــة ملســرة جمعيــة  2019 م  عــام  لقــد كان 
ترميــم لتعــدد مشــاريع الرتميــم وتوســيع النطــاق الجغــرايف 
للوصــول ملحافظــات ومــدن جديــدة مثــل األحســاء والجبيــل 
ولحجــم الــرشاكات التــي حظيــت بهــا مــع القطاعــن الحكومــي 
ــي  ــاع الحكوم ــع القط ــرتاتيجية م ــن رشاكات اس ــا ب ــاص م والخ
مــع عــدد مــن الــوزارات والهيئــات ذات العاقــة يف مهمــة 
ترميــم ومــع منشــآت القطــاع الخــاص لدعــم ومتويــل مشــاريع 

الرتميــم وفــق مــا خطــط لــه وتــم تحقيقــه وللــه الحمــد .

ــات  ــع القطاع ــل م ــأن التكام ــن ب ــم نؤم ــة ترمي ــن يف جمعي نح
األخــرى رضورة ملحــة ســوف تختــر علينــا الجهــد والوقــت 
مــع  النوعيــة  الــرشاكات  مثــار  جنينــا  شــاهد  وخــر  واملــال 
مــع  واتفاقياتنــا  والرتميــم  البنــاء  مــواد  ورشكات  مصانــع 
مكاتــب االستشــارات الهندســية واملبــادرات التطوعيــة مــع 
املتطوعــن مــن املهندســن واملنفذيــن مــن الجنســن إمياناً 
ــا  ــاركة فيه ــع املش ــن للجمي ــة ميك ــامل التنموي ــأن األع ــا ب من

وقــد ركزنــا يف خطتنــا للعــام القــادم

2020م عــىل برامــج نوعيــة ومتخصصــة لتنميــة أفــراد اآلرس 
املســتفيدة مــن خدمــة الرتميــم بالرشاكــة مع مراكــز متخصصة 
وبالتعــاون مــع الجمعيــات التــي تقــدم خدماتهــا للمســتفيدين 

التــي شــملتهم خدمــة الرتميــم .

وال يســعنا اال شــكر كل مــن ســاهم يف دعــم جمعيــة ترميــم 
يف ســبيل تحقيــق مهمتهــا وعــىل رأســهم صاحــب الســمو 
امللــي األمــر ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز أمــر املنطقــة 
الرشقيــة وصاحــب الســمو امللــي األمــر أحمــد بــن فهــد بــن 
ســلامن بــن عبدالعزيز نائــب أمر املنطقــة الرشقية – حفظهم 
اللــه – وكذلــك فــرع وزارة العمــل والتنميــة االجتامعيــة وفــرع 
وزارة االســكان باملنطقــة الرشقيــة وجميــع الداعمــن مــن 
القطاعــن الحكومــي والخــاص ونســأل اللــه العــون والتوفيــق 

ملســاعدة كل األرس املحتاجــة واملتعففــة .

والسام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم 
م.حمد بن ثواب الخالدي 
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رشكاؤنا .. كلامت الشكر ال توفيكم حقكم .. 

شكراً باسم ... كل يتيم .. 

      كل أرسة متعففة .. 

      كل أرملة صابرة .. 
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ENGLISH & ARABIC VERSION

الرشكاء الداعمون

المكتب االهلي لالستشارات الهندسية
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رشكاء القطاع الحكومي

رشكاء العمل الخريي 
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للتربع بقيمة  12 ريال  شهرياً أرسل رقم   1  اىل   5289

SA1440000000001067262148 بنـــــك سامبـــا

SA3850000000010651366002 بنـــــــــك األول

SA0680000301608018000006 مرصف الراجحي

SA3915000999128786990007 بنـــك البــــــالد

SA6810000005200000191903 البنـــك األهـيل

SA7405000068202522677000 مصــرف االمنـاء

يسعدنا مشاركتكم ودعمكم لرتميم منازل األرس املحتاجة 

للتواصل مع إدارة التسويق

 يحرر الشيك باسم ) جمعية ترميم املنازل القدمية باملنطقة الرشقية (

0 5 0 2 0 8 1 1 1 4

وكتب الله لكم اجر ذلك يف موازين حسناتكم

رسالة من جوالك .. تشارك يف  اسعادهم
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نرمم المكان..
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