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التقرير السنوي
2021

دقِة َداُووا َمرضاُكم ِبالصَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َرُسوُل اللَّ
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التقرير السنوي
2021

نحن في بالدنا متعاونون في كل
المـجــاالت فـهـنــاك تـعــاون بيــن
الـجـمعــيـــــات الـخـيــــريـــــة التي
تـقـــوم بـواجـبـهــا تمــاشــًيــا مع
توجهاتنــا وذلك لخـدمـة الوطــن

والمواطن.
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التقرير السنوي
2021

ان دينـنـــا ا�سالمـي الحنيــف ديـــن
تكــافــل وتعاضـد وتــآزر وشريعتـنــا
ا�سالمية تؤكد على العمل الخيري.
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التقرير السنوي
2021

أمــــيــــــــر الـمنــطـقــــــة الـشـــرقـــيـــــة
صــــاحــــب الـسـمــو الـمـلـكــي ا�مــيـــر
سعود بن نايف بنـ عبدالعزيز آل سعود
الـرئيـــس الـفـخــري لجـمعيــة تـــرابــــط

يحظـى القـطــاع غيــر الربحــي
بدعم وإهتمـام حكوة خــادم
الـحـرميــن الشــريفــيــن المـلك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعـود
- حفظــه ا¯ -وسـمــو ولــي
عـهــده الكـريـم ونقـدر الـــدور
المهــم الذي تؤدية الجمعيات
الخيــريــة في مسيــرة التنميــة

 بالمنطقة الشرقية.
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التقرير السنوي
2021

نــــائــــب أميـــر المنطقـــة الشرقيـة
صـاحـــب السمــو المــلكي ا�مــيـــر
احمد بن فهد بن سلمان آل سعود

نــثــمــن الـعـمــل على ا³وقـــاف
الخـيـــريــة في الـقطــاع الثـــالث

وانـعكــاســاتــهــا ا�يجـابيــة في
تــنــمـيـــــة الـمـــوارد الـمـــالــيــــة
للجهات وتحقيق االستدامة في

أعمـــالهــــا. 
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التقرير السنوي
2021

رئيس مجلس ا�دارة
د.ابراعيم بن عبدالكريم العريفي

الحمد¯ وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد...

أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس ا�دارة أضع بين أيديكم الكريمة التقرير
السنـوي لعام 2022م الذي يحتـوي على انشطـة وبرامـج الجمعيـة وماتـم تنفيذه
من مشــاريع خـالل شراكتـنا مع كافة الجهـات المعنية في القطاعين الحكومي

والخاص.

ولقــد كـان لتوجيـــهــات الرئيـس الفخــري للجمعية صاحب السمو الملكي ا³مير
سعــود بن نايـف بن عبـدالعزيز أميـر المنطقـة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو
الملكـي ا³مـير احمد بن فهد بن سلمـان ا³ثر الكبير في مسيرة الجمعية المباركة
ومن خالل التمدد الجغرافي بفتح فرع للجمعية في محافظة الجبيل وقريبÂ فرع
للجمعية بمحافظة ا³حساء وتوقيع اتفاقية تشغيل وإدارة نزل االنصاري مع إدارة

تجمع الشرقية الصحي خالل هذا العام.

ونـود ان نؤكــد سعـي الجمعيــة الحثيـث لتحقيــق رسالتهــا في خدمـة المجتمع
للتخفيف من معاناة المرضى المحتاجين ومرافقيهم ومساندتهم اثناء تلقيهم

العالج بمستشفيات المنطقة الشرقية.

ختامـÂ أوجه الشكر للداعميــن والمانحين من مؤسسات ورجال أعمال ومتطوعين
وأفــراد وبعـون ا¯ ثــم بكـــم تحــقق ترابط رؤيتـــهـا في االستـدامـة والمواكبــة

والتمكين.
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التقرير السنوي
2021

د. بشر عداسأ. ناصر االنصاريد. إبراهيم العريفي

أ. عصام القاضي م. أنس الرشود م. محمد الغامدي م. سلطان الزهراني أ. خالد الربيعة أ. مصطفى المبارك  أ. سعيد رداد  د. سلمان الدحيالن
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التقرير السنوي
2021

ا�مين العام/المدير التنفيذي
أ.ناصر بن احمد الزاهد

الحمــد¯ والـصــالة والسـالم على نبينا محمـد وعلى آله وصحبــه أجمعيـن.. 
مضــت عشـر سنـوات من العمـل المتـواصـل والجاد من أجل توفير الخدمـات
المســانـدة �خـواننــا المرضـى ومرافقيهـم في المنطقة الشرقية , تحـولنــا
بفـضــل ا¯ في آليــات العـمـل بشـكـل مستـمـر في رقـمنـة وأتمتـة النظـام
لمواكبـــة العمـــل الخيـري المستدام وفق رؤية المملكة العربية السعوديـة

الطموحة.

ســـاهمـــت الجمعية في خدمة أكثر من 24 ألف مريـض بمعدل نمــو يفـوق 
              عن كل سنة وهذا النمو المطرد زادنا ايمانÂ بالتمدد الجغرافي وخدمة                                    

المرضى في المناطق الطرفية.

نسـعــد اليـــوم بعدد من المشــاريع القائمـة التي تشـرف عليهـا ترابط والتي 
تسهم في رفع إيرادات الجمعية.

ونرجو من ا¯ التوفيق والعون والسداد. 

 كما يمتد شكري وتقديري لرئيس وأعضاء مجلس االدارة وفريق العمل في 
إدارة هذه الجمعيـة المبـاركـة من موظفيـن ومتطوعيـن وكل من سـاهم
في اعــداد هذا التقـرير حيـث نضع بين ايديكـم جملــة البرامـج والنشاطات

والمبادرات والفعاليات خالل هذا العام.

 واوجـه شكـري الخـالص لشــركــاء العطــاء من القطاعيـن الـخاص والعــام
 والمحسـنيــن حيــث أصبـحــت ترابــط ذات قيــمـــة أســـاســية فـي كــافــــة
المستشفيات المرجعية ويمتد شكرنا لكافة االخصائيين االجتماعيين الذين

ساهموا في الوصول الى المريض المستحق.

                 35%
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التقرير السنوي
2021

الرؤية

الرسالة

القيم

ان نـكـون ا³وسـع انتـشــارÏ على مستـوى مـستشفـيــات الـمـنطقـة الـشـرقيــة
في تقديم الخدمات المساندة للمرضى المحتاجين ومرافقيهم بنهاية 2024. 

نحن جمعيــة خيرية نقـــدم الخدمــات اللوجستية للمرضـى ومرافقيهـم في
المنطقــة الشــرقيـــة للتخفيــف عنهـــم مما يسهـل الحصـــول على العـــالج 

ا³مانة / الخصوصية / المصداقية / المسؤولية.
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التقرير السنوي
2021

صرف ا�جهزة الطبية
للرعاية الطبية. 

25%
عدد ا�جهزة المصروفة

245
جهاز طبي

التكلفـــــة

669,132
ريــــال
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التقرير السنوي
2021

ا�سكان
إسكان المرضى ومرافقيهم

في شقق فندقية 

عدد الليالي

8,601
ليلة

التكلفـــــة

1,427,956
ريــــال

عدد الليالي (نزل االنصاري)

937
ليلة

التكلفـة (نزل االنصاري)

234,000
ريــــال
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التقرير السنوي
2021

 المواصالت
توفير المواصالت للمرضى ومرافقيهم 
من والى مقر اقامتهم والمستشفيـات 

12%

عدد الرحالت

5,933
رحلة

التكلفـــــة

328,547
ريــــال
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التقرير السنوي
2021

الكمية عدد المرضىالخدمات

اجهزة طبية

اسكان المرضى

نقل المرضى

ا�جمـــالــــي

التكلفة

2,225

8,707

13,306

24,23822,659,518

25,632

ــــــــ

2,041,300

55,0648,397,627

3,36412,220,591

 مواصالت سكن اجهزة

54%

37%

9%
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التقرير السنوي
2021

تجديد اتفاقيات مع
وكالة بـوابة ألوان االعالم للد عاية واالعالن التـابعـة
لــمجمـوعـة اوان الـعقــاريــة وذلك لدعـم المـلــف
ا�عـالمــي لـهــا بعــرض اعـالن تعـريفـي بالشـاشـة 

ا�لكترونيـة التابعة للمجموعة. 

تجديد اتفاقيات مع
مؤسسة نظام خير لتقنية نظم المعلومات تلزم
المؤسسـة بإنشـاء المـوقـع االلكـتروني والبرنامـج 

االداري والمحاسبي وتدريب الموظفين. 

االتفاقيات والشراكات
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التقرير السنوي
2021

االتفاقيات والشراكات

تجديد اتفاقيات مع
جامعـة االمـام عبد الرحمـن الفيصل لنشــر
وتعزيز ثقافة العمل التطوعي واالستفــادة 
من خبـرات منسـوبي الجـامعة من تعـليـم 
وتدريـب الـفئـات المـستـهـدفـة مـن خـــالل

تقنيات التعلم ا�لكتروني. 

تجديد اتفاقيات مع
مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

لتشغيل نزل االنصاري إداريÂ وتوفيـر الوجبـات 
الغذائيـة للمرضى ومرافقيهـم داخل النزل.
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التقرير السنوي
2021

 آلية عمل النظام االلكتروني
 لخدمة المرضى في جمعية ترابط (ثقة)
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التقرير السنوي
2021

احصائيات التطوع

من 2021/01/01 الى 2021/12/31

عدد المتطوعين

125
متطوع

عدد الساعات التطوعية

1564
ساعة
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التقرير السنوي
2021

البرامج والمشاريع
مبنى تجاري سكني

المبنـى يقـع فـي الـدمـام وهو مشيـد
على أرض بمساحة 1000 م (25 م على 
شــــارع ا³ميـــر متعـــب وعــمــق 40 م) 
والمبنـى مكـون مـن 5 محـالت تجـارية 
و27 جنــاح فندقـي مفـروشـة للعـزاب 

وتؤجر شهري وسنوي. 

(1

التكلفة االجمالية للمبنى

7,173

االيرادات السنوية المتوقعه للمبنى

506
ريــــال

ريــــال

مليون

الف
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التقرير السنوي
2021

البرامج والمشاريع
وقف تفريج الكرب

مبـنــى تـجــاري سكـنـي في حي الخبر
الـشـمــاليـــة يحتـــوي على 3 مـعــارض 
تجـاريـة و16 شـقـة قـيمـته 3,7 مـليــون 
ريـــال ودخـــل ا�يـجــارات 330 ألـف ريال 

 .(Âعائد أكثر من 8,5% سنوي)

باقـي الستكمال قيمته: 1,6 مليون ريال
سيتم تحويله الى وقف عند استكمال

كامل قيمة المبنى من تبرعات الوقـف. 

(2
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التقرير السنوي
2021

البرامج والمشاريع
برنامج تشغيل فرع ترابط بمحافظة االحساء (3

تكلفة البند/سنتينتكلفة البند/شهرالبيان

ايجار غرفة ماستر(عدد 2)

ايجار جناح بغرفة وصالة
(عدد 2)

نقل المرضى وتوصيل
المستلزمات الطبية 

ا�جهزة الطبية

مالحظات

4,000

6,000

9,000

55,000

74,0001,776,000

1,320,000

216,000

144,000

96,000

ا�جمالي

اسكان المرضى القادمين من
خارج المدينة في شقق مفروشه 

لعدد 2400 رحلة /قيمة المشوار45 ريال
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التقرير السنوي
2021

برنامج تشغيل فرع ترابط بمحافظة االحساء (3

تكلفة البند/شهرالبيان
التكلفة خالل
مدة المشروع 

ايجار المكتب والمستودع

ترميم المكتب وتجهيزه

 رواتب 3 موظفين

 استهالك كهرباء وهاتف

مالحظات

35,000

150,000

180,000

12,000

377,000709,000

24,000

360,000

150,000

175,000

ا�جمالي

تكلفة االيجار لخمس سنوات
 حسب العقد 

  يشمل استكمال تجهيز المبنى مع
 الديكور لمرة واحدة

  لمدة سنتين

1000  شهريا / لمدة سنتين
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التقرير السنوي
2021

يــقــع نــزل ا³نصـاري �سكان المرضى
فــي شـــارع عـثــمــان بن عـفــان بـحـي 
المريكبات بالدمام ويتكون من 6 أدوار 

(        شقة / غرفة فندقية) .

تبرع ببنائـه وتجهيـزه ا³ستاذ عبد الرزاق
قنبر ا³نصـاري – رحمه ا¯ – بتكلفة 20 

مليــون ريال. 

تقــوم جمعية ترابـط بتشغيلـه وإدارته
�سـكـــان الـمــرضــى ومــرافقيــهـــم 
المحوليـن من مستشفـى الملك فهد 

التخصصي بالدمام بدون مقابل. 

تكلفة تشغيلية لمدة سنة

1,185,650 
تكلفة تشغيل 3 سنوات

3,556,950 
ريــــال ريــــال

البرامج والمشاريع
نزل ا³نصاري الخيري (4

60
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التقرير السنوي
2021

عقــد اتفاقيــات �سكـان الـمرضــى
المحتاجين ومرافقيهـم في شقق 
فنــدقيــة قريبـة من المستشفيـات 

لتقديم خدمات ا�سكان. 

البرامج والمشاريع
إسكان المرضى في شقق فندقيـة (5

 تكلفة المشروع خالل سنة

900,000 

 تكلفة المشروع خالل سنة

350,000 

ريــــال

ريــــال

 اجمالي التكلفة خالل 3 سنوات

3,750,000 
ريــــال

  شقق فندقية في الدمام

  للخبر والظهران واالحساء
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التقرير السنوي
2021

تشغيل عدد 7 سيارات مع سائقين.

البرامج والمشاريع
مشوار الخير

- مشروع التشغيل ذاتي:
(6

الف ريال

 تكلفة تشغيل السيارة مع  السائقين 

640 

الف ريال 407 
 التكاليف التشغيلية المتوقعة للسيارات

 التكلفة السنوية للمشروع

1,000,000 
ريــــال

للسنة

للسنة
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التقرير السنوي
2021

التكلفة السنوية  عن طريق شركة
كريم لتقنية المعلومات 

368,560 

التكلفة السنوية التقديرية
 لنقل المرضى با�سعاف 

1,6 
ريــــال

ريــــال

 اجمالي التكلفة خالل 3 سنوات

2,000,000 
ريــــال

البرامج والمشاريع

- مشروع التشغيل بواسطة متعهدين:
مشوار الخير (6

مليون



26

التقرير السنوي
2021

تقــوم فكـرة المشـروع على استئجـار
محـالت على شارع رئيسي ومن خاللـه 
يسهـل على المستفيـدين والمتبرعين 
بتسليــم واســتالم االجــهــزة الطبيــة 
والتعـريف بشكل اوسع عن الخدمـات 
التي تقــدمهـــا الـجـمـعيـــة للمرضـى 
واســتقـبـــال التبـــرعـــات مـن الــزكــاة 

والصدقة واالوقاف. 

البرامج والمشاريع

مكاتب لخدمات المستفيدين (7
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- التعريف بالخدمات التي تقدمها الجمعية.     
- عمـل مشروع لتحقيـق االستداـمة الماليــة

للجمعية.
- استقبــال التبرعــات من الزكـــاة والصدقـة

واالوقاف. 
- التسهيــل على المستفيــدين والمتبرعيــن

تسليم واستالم االجهزة الطبية. 
- تسويق عضويات ترابط

(عامـل / منتسـب / سفيـر/ صديـق /رعـايــــة ) 
الوصــول الى أكبـر عــدد من المـسـتفيـديـن

في عدة مناطق .  

مكاتب لخدمات المستفيدين (7

- أهداف المشروع:

االيرادات المتوقعة للمكتبين
 سنويا حوالي 

1,6 
تكلفة المكتب في السنة

100 
ريــــالريــــال

  مليون  الف
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من أهم أهداف الجمعيـة تــوفيــر
أجهزة طبية للمرضى المحتاجيــن 
للعـنـــايــة بـهــم في منــازلـهـــم 
وتـسـهــيــــل خــــروجـهـــــم مــن

المستشفيات ليستفيد من االسرة 
مرضى آخرون. 

البرامج والمشاريع
صرف أجهزة طبية للرعاية المنزلية (8

اجمالي تكلفة االحتياج
 المتوقع 

1,8 
ريــــال

  مليون
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يعتبــــر برنـامج التبرع برسـالة نصية من
أحــد أهــم برامـج االستــدامة الماليـــة 
لـــدى جمعيــة تــرابـــط والـهــدف مـن 
المشـروع هو حث المتبرعيـن وفـاعلـي 
الخيـر على التبـرع بمبلـغ رمزي اخـر كل 
شهر او لمرة واحدة من خالل شركـات 
االتصال للهاتف النقال في السعـودية 
بإرسال رمز للرقم المخصص لجـمعية 
ترابط الستقبال التبرعات برسالة نصيـة 

وهو الرقم 5155. 

البرامج والمشاريع

ساندهم برسالة (9
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البرامج والمشاريع

االستثمـار في ارض الجمعيـة – الخبـر
حي العزيزية. 

(10

ارض ملك للجمعية في حي التحلية
في الخبـــر وتبلـغ مســاحتها 1,500 م² 
وحصلـت الجمـعيــة على مــوافقــة
رسمية من ا³مـانة بالسماح ببناء أربع 

ادوار ونصف. 

-ينقسـم المشروع في االنشـاء الى 
عــدة مـراحـل حتــى يـكــون هـنـــاك 
امكانيـة باالستمرارية حسـب الدعم. 
-يتـــم عــمـــل مـخـــطط هندســي
وتســويقـــهـــا على رجــال االعـمــال 
والمــانحيــن ومن المتــوقــع انـجـــاز 

المشروع خالل 5 سنوات. 
  التكلفة المتوقعة للمشروع

5,5 
ريــــال

  مليون
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الداعمين االستراتيجيين خالل الـ 5 سنوات الماضية

رجل االعمال - عدنان عبد الرحمن العوجانمجموعة االنصاري القابضة ( نزل االنصاري )

صندوق الوقف الصحي

مؤسسة سليمان صالح العليان الخيرية

رجل االعمال - عبد ا¯ عبد اللطيف الفوزان

شركة كيميائيات الميثانول - كيمانول

رجل االعمال - سيف احمد ثابت

مؤسسة سليمان الراجحي وعائلته الخيرية

رجل االعمال - محمد البواردي

ورثة سعد بطي الهاجري

 شركة كفاءات المعرفة

 مجموعة سالم بن أحمد بالحمر

 شركة الزيت العربية السعودية - ارامكو

  اوقاف محمد عبد ا¯ الماجد الخيرية

ريانة السيف للشقق الفندقية

منصور عبد العزيز السبيعي- شركة بندر الخليج

 عبد ا¯ علي الكريمي

  وكالة بوابة ألوان ا�عالم للدعاية واالعالن

 مجموعة شركة سعيد رداد الزهراني - سراكو
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تقرير مراقب الحسابات المالية
عن العام المالي 2021 م. 
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تسـتقبل الجمعية التبرعات من الصدقات
والزكاة واالوقاف. 
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 تبــرع عن طريــق الجـــوال
 على الرقم الموحد

 مصرف الراجحي

مصرف االنماء
مصرف االنماء (الوقف)

بنك الرياض

 السعودي الفرنسي

 حسابتنا

ارسال رسالـة فارغـة للتبرع بمبلغ 10 ريـال
ارسال رسالة برقم 1 للتبرع بمبلغ 12 ريال

 

5155 

SA 8080000 503608010001206 
SA 56550000000 96755000116 
SA 71050000 68277777277000
SA 44050000 68277777277001
SA 442000000 3272601299940
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