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السلياك 

عيادة السلياك  

خدمات العيادة 

هي مجعية أهلية صحية غري رحبية مرخصة من قبل وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برتخيص 
رقم 1050 مهتمة بتوعية وتثقيف اجملتمع مبرض السلياك وتوفري بيئة صحية للمرضى املصابني ابملرض 

.

هي عيادة مجانية توعوية وتثقيفية تخدم مرضى السلياك تحت اشراف اخصائية تغذية 
عالجية وتم انشاءها تحقيقًا لهدف الجمعية األساسي وهو توفير بيئة صحيه تخدم 

المرضى

دورات  التوعية والتثقيف ، االستشارات االسرية ، خصومات 
للتحاليل الطبية ، البرنامج الغذائي ، اسأل خبير.

400 مستفيد متطوعين
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بطاقة سلياكي 

أمسية السلياك 

هي بطاقة الكرتونية  يتم إصدارها من قبل موقع مجعية السلياك  تسمح حلاملني هذه البطاقة  
االستفادة من خصومات وخدمات متنوعة مع  جهات خمتلفة 

مت خدمة وتسهيل حياة اكثر من  .

 اقامة مجعية السلياك حفلها السنوي  
حتت عنوان » أمسية السلياك » للتعريف 
بدور اجلمعية اجملتمعي واجلهود اليت تبذهلا 

للمستفيدين لعرض إجنازات اجلمعية وشكر 
وتكرمي  الشركاء والداعمني على جهودها 

خالل السنوات السابقة .

500 مريض 
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سلة السلياك 

ورشة المخبوزات الخالية من الجلوتين :

يهدف هذا المشروع لتحقيق الهدف األساسي للجمعية بتوفير بيئة 
صحية للمستفيدين 

ولدعمهم بشهر رمضان المبارك تم توفير سالل غذائية خالية من 
الجلوتين لألسر ذوي الدخل المحدود من المستفيدين 

تم توزيع هذه  السالل الغذائية على  المواطنين والمقيمين في جميع 
من مناطق المملكة السالل وتم االستفادة من .   

إقامة الجمعية ورشة تدريبية ألعداد المخبوزات الخالية من الجلوتين 
لمدة يومين  للمستفيدين الجمعية لتسهيل اعداد االكل الخالي من 

الجلوتين .

500 مستفيد 

تم تدريب 100مستفيد 
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شهر السلياك

أطلقت جمعية السلياك مشروعها التوعوي لــ #شهر_
السلياك_العالمي  تحت شعار #هذا_شهرنا على 
منصاتها االجتماعية وذلك لتفعيل شهر السلياك 

الموافق شهر مايـو / MAY  ، وبهذه المناسبة تم 
التعاون مع عدة جهات ومؤثرين ومتطوعين لتفعيلة 

ونشر ثقافة المرض حيث تضمن 

8 لقاءات 3 محاظرات 
توعوية 

5 حمالت 
توعوية 
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عيدية سلياك 

لقاء اطفال السلياك 

من باب دعم االطفال المصابين وتعزيز  اندماجهم  بالمجتمع ومشاركة 
رحلتهم مع السلياك نظمت جمعية السلياك برنامج ترفيهي لألطفال السلياك 

وقد اشتمل اليوم الترفيهي على أنشطة شيقة شملت اعداد الفطائر والكب 
كيك الخالي من الجلوتين  كما اشتمل اليوم على التلوين والرسم وفقرات عدة 

وقد القى هذا اليوم االستحسان من قبل األطفال واولياء األمور .
وقد تم االستفادة من البرنامج 

هي بادرة جديدة اقامتها الجمعية وهي حملة 
معايدة للمستفيدين بعيد الفطر المبارك 

وتم توزيع ومشاركة أكثر من :

268 عيدية  19 متطوع 

4 متطوعين 15 طفل 
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مبادرة وابتلت العروق 

من المشاريع الموسمية التي تقوم الجمعية على تنفيذها في مواسم الطاعات 
والتي منها العشر األوائل من ذي الحجة تفطير الصائمين وذلك تحقيقا 
لعدة أهداف منها تطبيق مبدأ التكافل في المجتمع المسلم أقامه جمعية 

السلياك مبادرة و ابتلت العروق وهي اعداد  وجبه لتفطير صائم في يوم 
عرفة . وتم تحضير ومشاركة 

3 جهات15 متطوع 500وجبة افطار 
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حملة افتح نور 

لقاء أطفال السلياك 

أحيت جمعية السلياك يوم الوعي العالمي للسلياك  تحت شعار )افتح النور( 
وتهدف الحملة لرفع مستوى الوعي العام وتوعية وتثقيف المجتمع بمرض السلياك 

، وتسليط الضوء على مرض السلياك وتم مشاركة الجمعية بهذه الحملة اكثر

     نظمت جمعية السلياك برنامج تعليمي لصقل مهارات اطفال السلياك وقد اشتمل 
هذا اليوم على جلسة رسم واألنشطة الشيقة من تصوير وقد القى هذا اليوم االستحسان 

من قبل األطفال واولياء األمور الذين اكدوا على مدى أهمية هذه األنشطة .

14 جهات50 متطوع 

2 متطوع 10 طفل 
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حملة يناسبك ما يناسبني 

بودكاست جرعة فهم 

اقامت جمعية السلياك مع الهيئة العامة للغذاء والدواء حملة توعوية الكترونية عن 
طريق وسائل التواصل االجتماعي لتوعية مرضى السلياك بمسببات الحساسية 

لديهم وزيادة توعية وتثقيف المجتمع.

اقامت جمعية السلياك تعاون مع بودكاست جرعة فهم لتعريف بجمعية السلياك 
ودورها بالمجتمع والتعريف بمرض السلياك وتوعية وتثقيف رود البرنامج بهذا 

المرض .
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القوائم المالية لعام 2021
الحسابات تقرير مراجع
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قائمة المركز المالي
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قائمة األنشطة 
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قائمة التدفقات النقدية 
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قائمة األنشطة 

االيرادات
ملقيــدة ا لتربعــات  وا االيــرادات  2,050,000.00

لغــر  ا لتبعــات  وا اليــرادات  ا
ة  مقيــد

م  لعا ا لنقــدي  ا لتــرع  ا 520,000.00

لعضويــة  ا كات  اشــرا 44,000.00

االلكروين ملتجــر  ا د  يــرا ا 300,000,00

لنصيــة  ئل ا لرســا دات ا يــرا ا 20,000.00

أخرى  يرادات  ا 42,000.00

لتربعــات  امجــايل االيــرادات وا
2022 لعــام  ملقــدرة  ا

2,976,000.0

ملصروفــات  ا
رية  االدا ــف  املصاري

ــة  لعمومي وا

243,101.01

لتشــغيلية  ا ليــف  لتكا ا 189,498.58

األنشــطة  مصاريــف 
املوظفــن  ريــف  مصا

لنشــاط  املحملــة عــى ا

292,998.83

األنشــطة  ريــف  مصا

مج  لرا وا

937,500.00

االســتثامرات  مصاريــف  20,550.00

األموال  مصاريــف جمــع 
االلكروين  ــر  ملتج ا

لترعــات  ا لجمــع 
لنصيــة  ا ئل  لرســا ا

اجــاميل املرصوفات 

2022 م  لعا ــدرة  ملق ا

1,701,948.41
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شركاؤنا 


