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4 التقرير السنوي

                      قال الله تعالى : ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون )
إن مســاعدة اآلخرين من أعظم أبــواب الخيـر التي حــث عليهــا اإلسـالم، والسعــي في تفريـج كربـات
المسلمين، وقضـاء حاجـاتهم من أعظـم الطـاعـات وأحـب القربـات عند الله تعالى، ومن هذا المنطلـق
تسعى جمعية الرميلة الخيرية للخدمات االجتماعية والتنموية أن تكون رائدة في برامجها ذات البعد
اإلنســاني، وإرســاء قيــم العمــل الخيــري بيــن أفــراد المجتمـع، وتعزيز األنشطة االجتماعية والثقافية،
وتنفيذ المشروعات التي تخدم المجتمع. وبفضل الله تعالى وتظافر جهود المخلصين حققت الجمعية
نجاحات كبيرة في ميادين العمل الخيري التنموي من خالل القيام بواجبها في التخفيف من معاناة
الفقراء والمحتاجين ورعاية األيتام. ومن منجزات الجمعية تحقيقها نسبة أكثر من 93 ٪ في حوكمة
المنظمـات غير الربحية على مستوى المملكة، وكان محل شكـر وتقدير من قبل وزارة الموارد البشرية

والتنميــة االجتمــاعيــة.
نتمنى من أبناء مجتمعنا المشهود له بالتكاتف دعم ومؤازرة الجمعية سواًء مادًيا أو فكرًيا لتحقيق

طموحاتهــا في نجــاح جميـع برامجها التنموية واالجتماعية.
ندعو الله عز وجل أن يعيننا على تحمل األمانة وأن يبلغنا آمالنا إنه سميع مجيب.

مجلس إدارة الجمعية



مشاريع الجمعية
�� م��لعام 

5 التقرير السنوي

الحقيبة المدرسية : 

17,030SR

تأمـيــن حقيبـــة مدرســـية بكامـــل مســـتلزماتها  لطـــالب

ا�سر المســـتفيدة .

المـــــدرسية الحقيـــــبة 
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تكلفة المشروع

96
عدد المستفيدين

طالب وطالبة



مشاريع الجمعية
�� م��لعام 

6 التقرير السنوي

كســــــــوة الشــــــــتاء : 

27,083SR

تأمـيــن مســـتلزمات الشـــتاء �بنـــاء ا�سر  المســـتفيدة

مـــن مالبـــس و بطانيـــات و أجهزة تدفئـــة .

الشــــــــتاء كســــــــوة 

تكلفة المشروع

61
عدد المستفيدين

أسرة



64
عدد المستفيدين

أسرة

مشاريع الجمعية
�� م��لعام 

7 التقرير السنوي

أجهـــــزة كهربائــــــية : 

115,530SR

تأميـن ا�جهزة الكهربائية الضروريـــة لـ�سر  المستفيدة

ممـــا يضمـــن لهـــم توفـــر ســـبل الحيـــاة الكريمـــة .

كهربائــــــية أجهـــــزة 

تكلفة المشروع



148
عدد المستفيدين

أسرة

مشاريع الجمعية
�� م��لعام 

8 التقرير السنوي

المؤونة الغذائية الشهرية : 

424,877SR

 تأمــيـن المـــواد الغذائيـــة بشـــكل شـــهري ل�سر

المســـتفيدة لســـد احتياجهـــم مـــن الغذاء .

المؤونة الغذائية الشهرية

تكلفة المشروع



249
عدد المستفيدين

أسرة

مشاريع الجمعية
�� م��لعام 

9 التقرير السنوي

الســـلة الرمضـــانـــية : 

139,200SR

تأمين المواد الغذائيــة ا�ساسية والمتنوعة خالل الموســم

الرمضاني ل�سر المستفيدة وأصحاب الدخــل المحدود .

الرمضـــانـــية الســـلة 

تكلفة المشروع



148
عدد المستفيدين

أسرة

مشاريع الجمعية
�� م��لعام 

10 التقرير السنوي

تـــــــوزيـــــــع اللحـــــــوم : 

72,390SR

تأميـن اللحـوم المتنوعـة مـن ا�ضاحـي والنـذور  والتبرعـات

علـى مـدار السـنة وتوزيعهـا عـى ا�سر المسـتفيدة .

اللحــــــــوم تـــوزيــــع 

تكلفة المشروع
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11 التقرير السنوي

مساعدة المقبلين على الزواج : 

78,785SR

تقديـــم الدعم المـــادي للشـــباب المقبلين على الـــزواج مـــن معدومـــي
الدخـــل، و ذوي الدخـــل المحـــدود، كمـــا تقـــدم برامـــج تدريبية تشـــمل
عـــدة جوانب أساســـية مرتبطة بالحيـــاة الزوجيـة، كالجانـــب الشرعـــي
واالقتصــادي والنفســي واالجتماعــي والصحـــي، لبدء حيـــاة زوجيــة على

أســـس ســـليمة والوصـــول إلى بيوت مســـتقرة .

مساعدة المقبلين على الزواج

تكلفة المشروع

24
عدد المستفيدين

شخص



17
عدد المستفيدين

أسرة

مشاريع الجمعية
�� م��لعام 

12 التقرير السنوي

تحســيـــن المســــــاكن : 

57,755SR

ترميم خالل  من  للمستفيدين  المعيشية  الظروف  تحسين 

وتطوير المنازل القديمة والضيقة والمعدمة من مواد ضعيفة

ال تتحمل العوامل المناخيـة الصيـف والشـتاء .

المســــــاكن تحســيــن 

تكلفة المشروع



52
عدد المستفيدين

يتيم

مشاريع الجمعية
�� م��لعام 

13 التقرير السنوي

كفــــــالة اليتيــــــم : 

148,236SR

اليتيــــــم كفــــــالة 

تكلفة المشروع

تقديم الرعاية االجتماعية والتربوية والتعليميلة والصحية

والترفيهية �فراد ا�سر الذين فقدو معيلهم.



21
عدد المستفيدين

أسرة

مشاريع الجمعية
�� م��لعام 

14 التقرير السنوي

ســداد فواتير الكهـرباء : 

24,430SR

مـشروع إنسـاني تقدمه الجمعيـة ل�سر المحتاجة بتسـديد

جزء من مبلغ فاتورة الكهرباء المترتبـة على اسـتهالكهم .

سداد فواتير الكهرباء

تكلفة المشروع



269
عدد المستفيدين

أسرة

مشاريع الجمعية
�� م��لعام 

15 التقرير السنوي

كـســـــــــوة العيـــــــــــد : 

270,200SR

إدخال البهجة والسرور إلى نفوس الفقراء وا�يتام بجمال

العيد لهذه الشريحة الغالية على قلوبنا.

العيـــــــــــد كـســـــــــوة 

تكلفة المشروع
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�� م��لعام 

16 التقرير السنوي

مســــــــــــاعدات إيجـــــــــار : 

69,650SR

التخفيف من االعباء وااللتزامات المالية للفقراء والمحتاجين

وسداد االيجارات المتأخرة عنهم.

تكلفة المشروع

22
عدد المستفيدين

أسرة

إيجــــــــــــار مســـــــاعــــدات 
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17 التقرير السنوي

التكاليف اإلدارية التشغيلية : 

271,327SR

الجمعية مقرات  إيجارات  تشمل  تشغيلية  و  إدارية  مصاريف 

وصيانتها، مرتبات الموظفن وفواتير تأمينات الموظفــين، فواتير

مستلزمات الجمعية، فواتر تكلفة تنفيذ ا�نشطة والبرامج .

التكاليف اإلدارية التشغيلية

تكلفة المشروع
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18 التقرير السنوي

بناء مبنى الجمعية الجديد : 

 تأميـن مقـر دائـم ومبنـى اسـتثماري يعـود بالنفع

عـلى الجمعية ومسـتفيديها .

بناء مبنى الجمعية الجديد

1,304,000SR

تكلفة المشروع حتى االن
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19 التقرير السنوي

حملة لنداوي األلم : 
تحت شعــار #لنداوي_ا�لم. قــام فريـق وعي الصحي التطوعي التابع لجمعية
الرميلـة بالتعــاون مع كليـة طـب ا�سنـان بجامعـة اºمـام عبدالرحمـن بن
فيصـل بزيارة سجن ا�حسـاء العام لتقديـم الفحـص الطبـي واالستشـارات
الطبية لنزالء السجن، وتم فحص العالمات الحيوية من قياس ضغط الدم
و سكر الدم باºضافة إلى فحص ا�سنان وتحويل بعض الحاالت -التي تحتاج

إلى تدخل سريع- إلى المستشفى.

حملة لنداوي األلم

50
عدد المستفيدين

نــزيـــل

23
عدد المتطــوعيــن

متطوع
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20 التقرير السنوي

المعرض الصحي : 
المعرض الصحي

تحت رعاية جمعية الرميلة الخيرية ومشاركة جامعة اºمام عبدالرحمن بن
فيصـل والجمعيـة السعـوديـة للسكـر والغدد الصماء وكلية الطب بجامعة
الملك فيصل ومستشفى الجبر للعيون وا�نف وا�ذن والحنجرة، أقـام فريق
وعـي الصحــي التابـع للجمعيـة المعـرض الصحـي تحـت شعـار “ اجعلهـا حيــاة
��م في مدينة جواثا السياحية.��صحية “ خالل الفترة من � يناير إلى � يناير 

الذي يهدف إلى رفع وعي المجتمع حول الممارسات الصحية الصحيحة.
واشتمل المعرض على أكثر من �� ركن حول (مرض السكري واºسعافات

ا�ولية وصحة الفم وا�سنان وصحة العيون )

4650
عدد المستفيدين

مستفيد

254
عدد المتطــوعيــن

متطوع
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21 التقرير السنوي

حملة التبرع بالدم التاسعة : 

حملة التبرع بالدم التاسعة

تحت شعار #معًا_ننقذ_حياة " نظم فريق وعي الصحي التطوعي
التابع للجمعية بالشراكة مع التجمع الصحي با�حساء وبالتعاون
مع جمعية إيثار لتنشيط التبرع با�عضاء حملة التبرع بالدم

التاسعة في مستشفى العمران العام

289
عدد المستفيدين

متبرع

72
عدد المتطــوعيــن

متطوع
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22 التقرير السنوي

حملة ذوي االحتياجات الخاصة : 

حملة ذوي االحتياجات الخاصة

التابع الصحي  #لنرسم_بسمـة نظـم فريق وعي  تحـت شعار 
للجمعية حملة صحية لذوي االحتياجات الخاصة في مدارس
الشـرق ا�وسط تهـدف إلى تثقيـف الطالب والطالبات صحيا

بأسلوب بسيـط ومـرح.

50
عدد المستفيدين

طالب

17
عدد المتطــوعيــن

متطوع
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23 التقرير السنوي

حملة صحــــة فمـــك : 

حملة صحة فمك

180
عدد المستفيدين

مراجع

21
عدد المتطــوعيــن

متطوع

بالتعاون مع فريق وعي الصحي التطوعي التابع للجمعية نّظم مستشفى
اعمل  " بعنوان  حملة  با�حساء  والحنجرة  وا�ذن  وا�نف  للعيون  الجبر 
على صحة فمك ” والتي تهدف إلى نشر التوعية والتثقيف عن صحة الفم
الخميس يوم  في  الحملة  أقيمت  و  العالمي.  يومه  مع  تزامنًا  وا�سنان 

�� في بهو المستشفى و اشتملت الحملة على عدة أركان ��        مارس 
تثقيفية و أركان مختصة بالفحص الدوري.

���
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24 التقرير السنوي

دورة المقبالت على البلوغ : 

دورة المقبالت على البلوغ

نظم بالعمران  االجتماعية  التنمية  مركز  مع  بالتعاون 
فريق وعي الصحي التطوعي التابع للجمعية دورة صحية

توعوية للفتيات المقبالت على مرحلة البلوغ.

18
عدد المستفيدين

فتاة

16
عدد المتطــوعيــن

متطوع



مشاريع الجمعية
�� م��لعام 

25 التقرير السنوي

المعرض الصحي : 

المعرض الصحي

أقام فريق وعي الصحي التطوعي التابع للجمعية معرضًا صحيا اهتم بالتوعية
حول صحة الفم وا�سنان تحت شعار " اجعلها ابتسامة صحية " شارك في
تنظيمه الجمعية السعودية �مراض وجراحة اللثة وبالشراكة مع جمعية
الرميلة الخيرية للخدمات االجتماعية والتنموية في منتزه جواثا السياحي
الفم أركان تثقيفية وأركان لفحص  المعرض على عدة  احتوى  با�حساء. 

وا�سنان وأركان تبسط المعلومة الصحية ل�طفال.

1700
عدد المستفيدين

زائـر

186
عدد المتطــوعيــن

متطوع
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حملة التبرع بالدم النسائية الثالثة : 

حملة التبرع بالدم النسائية الثالثة

تحت شعار « قطرة دمي حياة » ، نظمت جمعية الرميلة الخيرية للخدمات
والتي  ، بالدم  للتبــرع  الثالثــة  النسائية  حملتهــا  والتنمويــة  االجتماعيــة 
استهدفــت جميـع فئـات المجتمع من النسـاء واستمـرت لمـدة يومين،
وأقيمت حملة هذا العام بالشراكة مع مستشفى العمران العام « مكان
إقامة الحملة » والتجمع الصحي با�حساء وبنك الدم بمستشفى الملك

فهد ، والفريق الطبي المتمكن.

38
عدد المستفيدين

متبرعة

22
عدد المتطوعيات

متطوع
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27 التقرير السنوي

دورة اإلسعافات األولية : 

دورة اإلسعافات األولية

ضمن برنامج ا�مير نايف لÏسعافات ا�ولية، نفذت إدارة التدريب للهالل
ا�حمر السعودي بالمنطقة الشرقية، دورة توعوية تدريبية، بالشراكة مع
جمعية الرميلة الخيرية ممثلة في فريق وعي الصحي والمكتبة المركزية
بالرميلة. اشتملت الـدورة على تدريب أفــراد المجتمــع على التعـامل مع

الحاالت الصحية الطارئة.

150
عدد المستفيدين

متدرب

14
عدد المتطــوعيــن

متطوع



مشاريع الجمعية
�� م��لعام 

28 التقرير السنوي

حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي : 

حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي

حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي تحت شعار  #افحصي_وطمنينا من
تنظيم فريق وعي الصحي التابع للجمعية و بالشراكة مع التجمع الصحي
تقديم وتم  الخيرية  الرميلة  جمعية  مقر  في  الحملة  أقيمت  با�حساء 

المجتمع. لسيدات  الماموغرام  فحص 

182
عدد المستفيدين

سيدة

54
عدد المتطــوعيــن

متطوع
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اإلجمالي

3,393,986SR

اإليـــــرادات

3,802,352SR

المصروفات

* المبالغ المذكورة تشمل اإليرادات والمصروفات العينية والنقدية.
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