
التقريــــــــــــــر السنــــــــــــوي
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تميزنـــــا
بدعمكــم
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2021

ترميم تحصد جائزتين في مسارين من مسارات
جائزة العمل التطوعي
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2020 / 2019

تميزنـــــا بدعمكــم
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مشاريـــــــع
ترميم لعام 2021
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١٦

عن مشاريـع
ترميـــــــم 
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94228

6581,368

88

اإلجمالي منذ التأسيسفي عام 2021م
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 7248+

البرامج التنموية المقدمــــــــة
لألسر المستفيدة من ترميم
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 16 1430

مبادرات تأثيث منازل األسر بعد ترميمها

التأثيث لعام 2021م
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01 جانب من مشـاريعنـــا المنجــزة
قبل وبعد التــرميـــم والتـأثيث

قبل

بعد
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توزيع وتركيب أدوات السالمة وحقائب 
اإلسعافـــــــــــــــــات األولية والتوصيـــــــالت 
الكهربائية اآلمنة لـ 94 أسرة مستفيدة، 
بهدف توعية األســــــــــر والحفــــــــاظ على 

سالمتهم وممتلكاتهم.

ورش عمل حية  تهــــــــــــــــــدف إلى توعية 
األسر بالمخاطر والكوارث التي تحـــــــدث 

بالمنازل وكيفية الوقاية منها ..

ورش عمل حية لألسر المستفيدة  عن 
اإلسعافات األولية 
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1,206

341,503

7,336
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جانب من تدريــــــــــــــــــــــــــب وتأهيل المتطوعين
والمتطوعات في مركز سمايا للتطوع اإلسكاني
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الشركاء 
االستراتيجين
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 4 61498
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2022

2022 - 2021 - 2020

 2 53357

شريك ترميم المنازل بعدد 30 منزل
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٤٦

مناسبــــــــات 
وأحداث 2021
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تكريم ترميم في اليـــــــــــــــــــــوم العالمي
للدفاع المدني 
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20

11

فزعـة أهــــل



50

2021

ليالــــي ترميم
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زيارة جامعة الفيصل



52

نظمت ترميم لقاء يضم جميع شركائهــا بعنــوان 
خيرنا يدوم بهــــــــدف استعـــراض آلخر منجــــــــزات 

مشروع وقف ترميم األول

ترميم تشارك بورقة عمل ممثلة في المدير 
التنفيذي أ. علي األسمري فــــــــــــــــــي ملتقى 
اإلسكان التنموي والمشاركة المجتمعيــــــــة 
األول برعاية معالي وزير الشؤون البلديــــــــــة 
والقروية واإلسكان والذي أقيــم بمدينــــــــة 

الريــــــــــــــــــــــــــــــــــاض



53

تغطية قناة روتانا خليجية في برنامــج سيدتي 
مع المتطوعة ريوف الدوســـــــــري الستعـراض 
تجربتها المهنية في التطــــــــــــــــوع مــــع ترميــم 
ومشاركة مشاعرها بعد فوزها بجائـزة العمــل 
التطوعي في مسار التطوع المهاري لألفـــراد

استضافة أول حلقة نقاش مفتوح بمقــر الجمعية 
بمشاركة عدد من الجمعيات الشريكة وأصحـــــــاب 
القرار والخبــــــــــــــــــــــــــــــــــراء في البرامج التي تخـــــدم 
المستفيدين و الجهات الداعمة، لتحديد ومعرفة 
القضايا التي تعمل جمعية ترميـــم للمساهمــــــــــــة 
في حلها والوصول إلى أولويـــــــــــــــات االحتيــــــــــــاج 
وتحقيق رضا أصحــــــــاب المصلحــــــــــــــــة وتحقيــــــــق

 األثــــــــــــــــــر المنشــــــــــــــــــود.
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جانب من زيارة نائب رئيس اللجنــــــــــــــة الوطنية 
للمقاولين سعادة المهندس عثمان الغامدي 

جانب من استقبال سعــــــــــادة المدير التنفيذي 
لجمعية تنمية الموارد المالية المهندس معاذ 
الملحم ومستشـــــــــــــاري مشــــــــــروع تمكيــــــــــن 
الجمعيات الخيرية في مجــــــــــال االستدامــــــــــة 
المالية المهندس محمد حربــــــــــــــــــان واألستاذ 

عبدالمحسن المجحم 
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تشرفت ترميم بزيارة سعادة مدير فـــــــرع وزارة 
اإلسكان في المنطقة الشرقية المهنــــــــــــدس 
عبدالله بن حسين المويهي وكـــــــــــــــــان فــــــــــي 
استقباله رئيس مجلس اإلدارة حمــــد بن ثواب 

الخالـــــــــــــــــــــــــــدي.

شارك رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم المهنـــــــــــــــدس 
حمد بن ثواب الخالدي فــــــــــي برنامج 120 على قنــــــــاة 
اإلخبارية بهدف استعراض مسيرة التطـــــــوع في ترميم 

وأبــــــــــــــــرز فرصها.
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جانب من زيارة مؤسسة اإلسكــــــــــــــــــــان التنموي 
األهلية سكن ممثلة بسعادة الرئيس التنفيــــــذي 
وذلك لمناقشة آفاق أوسع فــــــــــــــــــي خدمــــــــــــة 

أسرنا المستفيدة

جانب من زيارة المتحدث اإلعالمــــــــــــــــــي لمديرية 
الدفاع المدني بالمنطقة الشرقيـــــــــــة العقيـــــــــــد 
عبدالهادي بن علي الشهراني والمهندس ياســـــر 
المدني ممثل شركة رضا للتحكم بالمخاطر لبحث 
سبل التعاون بما يحقق السالمة واألمـــن لمنازل 

األسر المستفيدة 
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تشارك ترميم في ورش عمـــــــــــــــــــــــــــل منها إدارة 
المشاريع التنموية و عمل االستدامة الماليــــــــــــة 
بالرياض، ضمن سلسلة ورش مشروع إمكان لبناء 
قدرات الجمعيات األهلية ودعم تشغيلها التابـــع 

لوكالة اإلسكان التنموي 

تشارك ترميم في ورشة صناعة المشاريع المجتمعيـــــــــــة 
بمدينة الرياض والتي تنظمها وزارة اإلسكان التنمـــــــــــوي 
والمشاركة المجتمعية، بحضور وكيل وزارة اإلسكـــــــــــــــان 
التنموي المهندس أحمد القرعاوي، وتأتي هذه الورشـــة 

ضمن مسار تأهيل الكوادر بالجمعيات األهلية 
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تشارك ترميم في ملتقى المتاجر االلكترونيــــــة 
للجمعيات األهلية والتي تنظمة جمعية تنميـة 
الموارد المالية وبدعم كريم مـــن مؤسســـــــــــــة 

عبدالله السبيعي الخيرية 

جانب من زيارة وكيل وزارة الشــــــــــــــــــــؤون البلدية 
والقروية واالسكان لإلسكان التنموي المهندس 
أحمد بن علي القرعاوي لمقر جمعيـــــــــــــــــة ترميم 
حيث كان في استقباله رئيس مجلـــــــــــــــــــس إدارة 
جمعية ترميم المهندس حمد بن ثواب الخالــــدي 

ونائب الرئيس المهندس خالد التركي 
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جانب من تكريم راعي التطوع لعام 2021م بنك البــــــــــــالد مـــــــــــــن 
وكيــــــل وزارة الشؤون البلدية والقروية واالسكــــــــــــــان لإلسكـــــــــان 
التنموي المهندس أحمد بن علي القرعاوي خالل زيارته لمركــــــــــــــــز 

سمايا للتطوع اإلسكاني 
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نفذت جمعية ترميم عدد من جلسات التركيز وورش العمل 
للخطة االستراتيجية للجمعية 
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جزء من ورش العمل وجلسات التركيز ضمن مشروع إمكان 
للبناء المؤسسي للجمعية 
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776,0003,880,0007,760,000

510

1510
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2021



65

2021

23
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توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية ترميم والتجمـع 
الصحي األول بالمنطقة الشرقية برعاية كريمــــــــة 
من صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايـف 
أمير المنطقة الشرقية أثنــــــاء تدشيــــــن حملــــــــــــة 

فزعــــــة أهل.

توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية ترميم ولجنــــــــــة 
التطوع اإلسكاني بالمنطقة الشرقيــــــــة برعايــــــــة 
كريمة من صاحب السمو الملكي األمير سعـــــــود 
بن نايف أمير المنطقة الشرقية أثنــــــــاء تدشيــــــــن 

حملة فزعة أهل 
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توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية ترميم وبنـــــــك 
البالد في رعاية وحدة التطـــــــــــوع لعام 2021م 
وإطالق أكثر من 20 مبادرة تطوعية متنوعــــــــــة

وقع المهندس حمد الخالــــدي رئيس جمعيــــــــــــــة 
ترميم مذكرة تفاهم مع شركة التحــــــــــول التقني 
ممثلة برئيس مجلس إدارتها المهندس ماجـــد بن 

سعيد العصيمي 
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توقيع اتفاقية تعاون مع شركة البواني للمقـــــــــــاوالت 
المحدودة لتوظيف الكوادر الوطنية ضمــــــــن برنامـــــــــج 

االستثمار االجتماعي 

توقيع اتفاقية تعاون بهدف استنســــاخ تجربــــــة 
ترميم وخبراتها إلنشاء جمعية ترميــــــم منطقــــة 
مكة لالنتشار على مستوى المملكــــــة العربيـــــة 

السعوديـــــــــــــــــــــــــــة. 
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توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية ترميم وشركـة 
أركاز الشرق لمواد البناء للمساهمـــــــــــــة بتقديم 
الدعم العيني بمواد البناء المخصصـــــة لمشاريع 

الجمعية  

توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية ترميم وشركـة 
راحة الظهر التجارية (باك كمفورت) بهدف دعم 
مشاريع الجمعية في ترميـــــــم منــــــــازل األســـــــــر 
المحتاجة وإطالق عدد من المبادرات التطوعية 

لمنسوبي الشركة 
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توقيع اتفاقية تعاون بين جمعيــــــــــة ترميم وشركــــــة 
مهارة للموارد البشرية للمساهمة بتقديـــــم الدعـــــــم 

بالموارد البشرية  للجمعية

توقيع اتفاقية تعاون بيـــــــن جمعيـــــــــــة ترميـــــــم 
وتطبيق نعناع بهدف اتاحة الفرصـــــــة لعمـــــــــالء 
نعناع بالتبرع لصالح مشاريع ترميم مــــــن خـــــــالل 
التطبيق إلحياء قيم التكافل االجتماعــــــي فــــــي 

خدمة األسر المحتاجة 
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توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية ترميم وغرفة 
حفر الباطن للمساهمة في حــــــــــــــث المانحيـــن 
والمهتمين بدعـــــــــم مشاريع الترميـــــــــم فـــــــــي 

محافظة حفر الباطن 

توقيع اتفاقية تعاون بين جمعيـــــــــــــة ترميــــــــــم 
ومجلس المسؤولية االجتماعية بحفر الباطــــــن 
(الفاء) برعاية كريمة من محافظ حفـــــــر الباطــن 
صاحب السمو الملكي األمير منصور بن محمد 

آل سعود بهدف دعم مشاريع الترميم في 
محافظة حفر الباطن 
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توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية ترميم وأوقاف نـــــــورة المالحي 
بهدف تبادل الخبرات والشركاء واالستفادة من المنتجات التقنية 
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توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية ترميم وجمعيـــة رعايـــــــــة 
األيتام (تراؤف) بهدف ترميم منازل األسر المستفيـــدة من 

جمعية تراؤف والمستحقة لخدمة الترميم 
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https://store.tarmeemcharity.org.sa

 ارسل رقم 1 الى 5289 

للتبرع عبر الرسائل القصيرة
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SA4705000068202522677001

SA0680000301608018000006

SA3915000999128786990007

SA7405000068202522677000

SA64450000008960565001

SA6810000005200000191903

جمعية ترميم

مصرف الراجحي

بنك االنمـــــــــــــاء

بنك البـــــــــــــــــالد

بنك األهلــــــــــــي 

بنك ســــــــــــــــــاب 
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