




ترخيـــــــص رقـــــــم  ٦٥٠
تحت إشـــراف وزارة املـــوارد 
البشرية والتنمية االجتماعية





التعاون مع بنوك الدم ومرضى فقر الدم املزمن.

١- العمل التطوعي 2- الفريق الواحد 3- العدالة والشفافية 4- والشراكة املجتمعية.

رفع مستوى الوعي بأهمية التبرع التطوعي لدى املجتمع واإلسهام يف تطوير خدمات 
بنوك الدم واملساهمة يف توعية مرضى فقر الدم املزمن.

رفع مستوى الوعي لدى املجتمع بأهمية التبرع الطوعي. 	
إقامة البرامج التوعوية يف املناسبات والفعاليات واملهرجانات واملدارس  	

والجامعات واملساجد ومواقع التواصل االجتماعي سعيًا للوصول للتبرع الطوعي 
بالدم بنسبة ١٠٠%.

إنتاج مواد علمية بأساليب حديثة تستهدف عامة شرائح املجتمع. 	
تشجيع وتحفيز املتبرعين الطوعيين بالدم. 	
املشاركة مع الجهات املختصة إلقامة حمالت التبرع بالدم للوصول لشرائح املجتمع  	

املختلفة.
اإلسهام يف تطوير خدمات بنوك الدم وتعزيز مستوى العمل االحترايف مع  	

املتبرعين بالدم. 
املساهمة مع الجهات ذات االختصاص يف توفير خدمات صحية واستشارية ملرضى  	

فقر الدم.

الرؤية: 

القيم:

الرسالة: 

األهداف:



صاحب السمو امللكي
 األمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز  
امير منطقة منطقة القصيم رئيس الجمعية العمومية 

ورئيس مجلس اإلدارة 

أعضاء الجمعية 
العمومية 

نوع العضويةاسم العضو

 عضوم / محمد بن مبارك الدوسري

عضود / فيصل بن عبدالكريم الخميس

عضوأ / د. خالد بن عبدالرحمن الحمودي

عضود / عبداهلل بن إبراهيم بن عبداهلل الركيان

 عضود / أحمد بن صالح العمرو

عضود / سلطان بن سعود الشايع

عضود / صالح بن محمد اونيان الونيان

عضود / محمد بن علي بن عبداهلل السهلي

عضود / نهلة سالم الغشام

 عضود / فيصل بن غايب بن خلف العنزي

عضود / عبداهلل بن علي بن سليمان الغشام

عضود / عمر بن محمد بن عمر السحيباني

عضود / علي إبراهيم علي الشريف

عضود / إبراهيم بن صالح املرشد

نوع العضويةاسم العضو

 عضوم / فهد بن عبداهلل العجاجي

عضود / عبدالعزيز بن عجالن السلوم

عضو د / إبراهيم بن حمود بن عبدالعزيز املشيقح

عضود / أحمد بن إبراهيم بن فهد السلوم

 عضو د / سلطان بن محمد بن راشد العويف

أمين الصندوق-عضومحمد بن صالح بن عبداهلل السلمان

 عضوصالح بن غدير بن خضير التويجري

عضوعادل بن علي السويد

عضوفهد بن علي بن عثمان الدبيخي

عضوفهد بن علي بن سليمان الوهيبي

 عضوحمد بن سليمان بن حمد الجاسر

عضوعمر بن أحمد بن عبداهلل القفاري

عضوحمود بن عبداهلل بن إبراهيم البطي

 عضو عبداهلل بن غدير بن سمير الحربي

عضوأحمد بن معضد بن عواض الحربي



أعضاء 
مجلس 
اإلدارة :

صاحب السمو امللكي األمير 
د.فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز 

رئيس مجلس اإلدارة 

د / فيصل بن عبدالكريم الخميس 
) نائب رئيس مجلس اإلدارة ( 

 أ / عادل بن علي السويد
 ) عضو ( 

د / أحمد بن صالح العمرو
 ) عضو (

 أ / صالح بن غدير التويجري 
) عضو (

د / سلطان بن سعود الشائع 
) عضو (

أ / محمد بن صالح السلمان
 ) أمين الصندوق ( 

د / نهلة بنت سالم الغشام 
) عضو (

د / إبراهيم بن صالح املرشد 
) عضو ( 

م / محمد مبارك الدوسري
 ) عضوا ( 

د / محمد بن علي السهلي 
) عضو ( 

اجتماعات 
مجلس اإلدارة 

خالل العام
 2019 م 
وعددها 

) 3 اجتماعات (



2019
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املؤتمر العلمي األول لبنوك الدم

 460

 15
منطقــة  أميــر  ســمو  مــن  كريمــة  برعايــة 

القصيــم صاحــب الســمو امللكــي األميــر الدكتــور 

فيصــل بــن مشــعل بــن ســعود بــن عبدالعزيــز  

رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة نظمــت الجمعيــة 

املؤتمــر العلمــي األول لجمعيــة أصدقــاء بنــوك 

أفضــل  إدارة   « عنــوان  تحــت  الخيريــة  الــدم 

ــدم«. ــرع بال للتب

وذلك يف مركز النخلة 
بمدينة التمور ببريدة 

خالل الفترة
 ١٦-١7 / ٠١ / 2٠١9 م .

وقد شارك يف املؤتمر 
خمس دول هي : اململكة 

العربية السعودية , 
الواليات املتحدة األمريكية 

, اململكة املتحدة , 
سلطنة عمان ,

 جمهورية مصر .

عدد الحضور

عدد املحاضرين

جهة مشاركة
 ) تعليمية , 

خدمية , خيرية (

 15
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اجتماعات وقرارات

 اختيار مجلس إدارة وانتخاب رئيس 
مجلس اإلدارة  ونائبه وأمين صندوق 
و كذلك تشكيل اللجان وصالحياتها 

اعتماد برامج 
وأنشطة 

الجمعية 2٠2٠م 

اعتماد خطة 
وسياسات وحدة 

التطوع 

تشكيل لجنة 
تنفيذية 

واختصاصاتها

عقــد خــــالل العــــام 2٠١9 م اجتمــاع الجمعية العموميـــة حيـــث نتج عــــن االجتمـــــاع تشــكيل 
مجلــس إالدارة الجديــد و انتخــاب رئيــس مجلــس إدارة ونائبــه وأميــــن صنـــــدوق كمــا تـــــــم 

ــاد القوائــم املاليــة 2٠١7-2٠١8م و تفويــض املجلــس الجديــد ( اعتمـــ
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اجتماع مجلس اإلدارة 
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إجتمــاع فريــــق الحوكمــــة من وزارة العمـــل والشــــؤون 
االجتماعيــة مع إدارة الجمعية وذلك لتقييم أعمال الجمعية 

ملعايير الحوكمة للمنظمــات غير الربحيــة  بحضور مديرإدارة 
الجمعيات األستاذ ثامر الحربي و أالستاذة عائشة املالكي. وقد 

أثنى الفريق ىلع خطوات الجمعية يف تطبيق الحوكمة. 



١٦

حمالت التبرع بالدم 

بشــراكة مثمــرة ومتميــزة مــع صحــة القصيــم والتجمــع الصحــي بالقصيم 
تــم خــالل العــام 2٠١9 م تنفيــذ العديــد مــن حمــالت التبــرع بالــدم ىلع 

مســتوى منطقــة القصيــم وكان حصيلتهــا كالتالي : 

بالشراكة مع: 

368911067269
املتطوعيناملستفيديناملتبرعين
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حمالت التبرع بالدم 
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إحــدى  هــو  »إدامــة«  الوطنــي  املعيــار 
مبــادرات مركــز التميــز لتطويــر املنظمــات 
غيــر الربحيــة بجامعــة امللــك فهــد للبتــرول 
واملعــادن، ويهــدف إلــى تحقيــق الريادة يف 
كيــان إدارة التطــوع يف املنظمــات من خالل 
تكويــن بنيــة معرفيــة  علميــة وعمليــة عــن 
ــة  ــاءة وفعالي ــات كف ــان إدارة التطوع،وإثب كي
هــذه البنيــة عبــر اســتخدامها يف إنشــاء 
وحــدات لكيــان إدارة التطــوع يف املنظمــات. 

أنشــأت الجمعيــة وحــدة التطــوع بتاريــخ ١١ / ٥ / ١439 هـــ وتــم 
دخولهــا يف املعيــار الوطنــي لوحــدات إدارة التطوع«إدامــة«

الجمعية والتطوع

شركاء العمل التطوعي: 

 2692572
عدد الساعات التطوعية عدد املتطوعين 

6138756
عدد املستفيدينعدد الفرص التطوعية 
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بفضــل مــن اهلل تتميــز الجمعيــة بمجــال التطــوع والــذي يعتبــر مــن أهــم مرتكــزات رؤيــة 2٠3٠ ، حيــث يتــم طــرح فــرص التطــوع بشــكل مســتمر 
عبــر منصاتنــا اإلعالميــة و كذلــك بالتعــاون مــع جمعيــة تطويــر عبــر منصــة التطــوع » بــاذل«.

كما تفاعلت الجمعية بهذه املناسبة بنشر العديد من املنشورات عن ثقافة التطوع إحتفاءًا بهذه املناسبة .

كمــا شــاركت جمعيــة أصدقــاء 
مــع  بالتعــاون  الــدم  بنــوك 
التجمــع الصحــي بالقصيــم يف 
تنظيــم حمــالت للتبــرع بالــدم 
العاملــي  اليــوم  بمناســبة 
للتطــوع تحــت عنــوان »توعــي 

ــة 3«  صح

ونفخر بالوصول إلى 

متطوع يف 2019 م
 ىلع مستوى املنطقة  

وقــد حققــت الجمعيــة يف العــام 
األول ىلع  املركــز  جائــزة  م   2٠١9
يف  القصيــم  منطقــة  مســتوى 
ــي  ــل التطوع ــاذل للعم ــابقة ب مس
التــي نظمنهــا جمعيــة تطويــر .

كما حصلت يف نفس 
املسابقة ىلع جائزة أفضل 

مبادرة نوعية يف العمل 
التطوعي

 للعام 2٠١9 م .

كمــا بــادرت الجمعيــة باملشــاركة يف ملتقــى رابطة 
التطــوع بالقصيــم والــذي أقيــم برعايــة كريمــة مــن 
ســمو أميــر القصيــم يف مركــز امللــك خالــد الحضــاري 
ملــدة يوميــن بالتزامــن مــع اليــوم العاملــي للتطــوع .
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شراكة
برعايــة كريمــة مــن صاحــب الســمو امللكــي األميــر الدكتــور فيصــل بــن مشــعل بــن ســعود بــن عبدالعزيــز أميــر منطقــة القصيم 
رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن جمعيــة أصدقــاء بنــوك الــدم الخيريــة ومبــادرة تطبيــق وتيــن ، 

يف مكتبــه بمقــر ديــوان اإلمــارة بمدينــة بريــدة .
ووّقــع مذكــرة التفاهــم مــن جانــب الجمعيــة مديرهــا التنفيــذي األخصائــي حمــود البطــي، وعــن املبــادرة الرئيــس التنفيــذي  
لوتيــن ســعادة الدكتــور تميــم الغنــام ، حيــث تهــدف االتفاقيــة إلــى إيجــاد تطبيــق مناســب وفعــال لنشــر التوعيــة ، وإنشــاء 

قاعــدة بيانــات بالراغبيــن بالتبــرع بالــدم وذوي الفصائــل النــادرة ، ونشــر الحــاالت العاجلــة املحتاجــة للــدم .
حضــر توقيــع املذكــرة  ســعادة مديــر عــام الشــؤون الصحيــة بالقصيــم مطلــق الخمعلــي، ونائــب رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة 

الدكتــور فيصــل الخميــس، وعــددًا مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة .
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ورشة عمل تقنيات سحب الدم

نظمــت الجمعيــة ورشــة عمــل بعنــوان » تقنيــات ســحب الــدم للمرضــى 
ــة  ــات الطبي ــعودية للتخصص ــة الس ــة الهيئ ــي بطاق ــن  لحامل واملتبرعي
»مجانــا« والتــي تســتهدف العامليــن باســتقبال املختبــر ومراكــز التبــرع 

بالــدم والرعايــة املنزليــة و أقســام التنويــم واملراكــز الصحيــة . 

ــة الســعودية للتخصصــات  ــة مــن الهيئ ــك بمقــدار 2١ ســاعة تدريبي وذل
ــوالدة واألطفــال ببريــدة  الصحيــة يف قاعــة املحاضــرات بمستشــفى ال

وقــد شــهدت الورشــة عــدد مميــزًا مــن املتدربيــن .
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اليوم العاملي للتبرع بالدم 2019 

اليــوم العاملــي للتبــرع بالــدم هــو يــوم ُيحتفــل بــه يف كل عــام و يصــادف تاريــخ ١4 يونيــو 2٠١9 , ويهــدف إلــى توعيــة النــاس 
ويعمــل ىلع زيــادة الوعــي بمنتجــات الــدم اآلمنــة ، وبأهميــة التبــرع بالــدم مــن أجــل إنقــاذ حيــاة اآلخريــن.

و تزامنــًا مــع  اليــوم العاملــي للتبــرع بالــدم نظمــت الجمعيــة بالتعــاون مــع صحــة القصيــم وجامعــة القصيــم حملــة للتبــرع 
ــل  ــائل التواص ــر وس ــة عب ــة توعوي ــك حمل ــرة ١4-2٠١9/٦/2١ م , وكذل ــن الفت ــدم م ــرع بال ــة تب ــدة حمل ــة بري ــدم يف مدين بال

ــة بهــذا املجــال . االجتماعــي بهــدف التوعي
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املشاركات والتفاعل
تســعى جمعيــة أصدقــاء بنــوك الــدم الخيريــة إلــى املشــاركة يف جميــع املناســبات بكافــة أنواعهــا إيمانــًا منهــا بضــرورة املشــاركة املجتمعيــة 

للوصــول ألكبــر شــريحة ممكنــة مــن أفــراد املجتمــع وذلــك لتعزيــز ثقافــة التبــرع بالــدم طوعيــًا واملســاهمة يف ســد حاجــة بنــوك الــدم .

- املشــاركة يف مهرجــان الكليجــا 
ــن  ــة رك ــالل إقام ــن خ ــك م 2٠١9 وذل
توعــوي وحملــة للتبــرع بالــدم ملــدة 

ــام . عشــرة أي

ــي  ــي وطن ــي أحم ــة بدم ــم حمل - تنظي
ودعــم  الجنوبــي  الحــد  يف  ألبطالنــا 
الــدم بمنطقــة مكــة املكرمــة  بنــوك 
خــالل موســم العمــرة ١44٠ هـــ بالشــراكة 
مــع صحــة القصيــم و رابطــة التواصــل 
األجتماعــي بإمــارة منطقــة القصيــم .

- كمــا شــاركت الجمعيــة يف تنظيــم 
بالتعــاون  بالــدم  التبــرع  حملــة 
ــدم  ــوك ال ــرات وبن ــع إدارة املختب م
ومستشــفى  القصيــم  بصحــة 

. الوطنــي  القصيــم 

- الجمعية تطلق حملة » دمي لضيوف 
الرحمن » لدعم املشاعر املقدسة وحجاج 

بيت اهلل الحرام والتي تشمل  بريدة وبعض 
محافظات القصيم نسعى للمساهمة يف 

سد احتياج الدم يف املشاعر املقدسة 
خدمة لضيوف الرحمن  .

 - املشــاركة يف مهرجــان  
بريــدة 2٠١9 م ملــدة  ربيــع 

خمســة عشــر يومــًا. 

- املشاركة يف حملة االنتماء 
واللحمة الوطنية بنادي 

القصيم األدبي عبر حملة 
للتبرع بالدم .

- الجمعية تقيم ركن تعريفي 
للجمعية يف حديقة امللك 

عبداهلل ببريدة حيث تقام 
فعاليات مهرجان صيف بريدة .
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- الجمعية تنظم حملة 
»همة حتى القمة« 

والتي تأتي بالتزامن مع 
اليوم الوطني السعودي.

- حملة للتبرع بالدم 
يف جامعة القصيم 

كلية الطب .

- بالتعاون مع 
الجمعية مستشفى 

الرس العام ينظم 
حملة تبرع بالدم 
للجالية الفلبينية 

بالرس 

- حلمة للتبرع بالدم 
إلدارة املجاهدين بوازرة 

الداخلية والتي أقيمة 
بمحطة قطار » سار » 

القصيم .

- الجمعية تنظم 
حملة تبرع بالدم 
ملوظفي مصنع 

مياه هنا بالقصيم 
.

- تنظيم حملة 
تبرع بالدم يف 

مقر إمارة منطقة 
القصيم .

- الجمعية بالتعاون مع 
التجمع الصحي بالقصيم 
تنظم حملة للتبرع بالدم 

بمقر شرطة القصيم .

- حملة التبرع 
بالدم يف سجن 

عنيزة 

- نّظم التجمع الصحي 
بالقصيم بالتعاون مع 

جمعية  أصدقاء بنوك 
الدم حملة يف مدينة 
التدريب التابعة لألمن 

العام .

- الجمعية تنظم 
حملة تبرع بالدم 
ملنسوبي مصنع 
اسمنت القصيم .
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املشاركات والتفاعل 
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املشاركات والتفاعل
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اليوم الوطني

وبحمد اهلل بلغ عدد املتبرعين بالدم 123 متبرعًا – 22 خاليا جذعية .

احتفــاءًا باليــوم الوطنــي نظمــت الجمعيــة حملــة:  همــة حتــى القمــة للتبــرع بالدم بالشــراكة مــع صحة القصيم ومشــاركة مستشــفى 
الدكتــور ســليمان الحبيــب والتــي أقيمــت بمدينــة بريــدة طريــق اإلمــام البخــاري وذلــك بالتزامــن مــع اليــوم الوطنــي الســعودي التاســع 
والثمانــون حيــث تــم وضــع هــدف لتخطــي » 89« متبــرع بالــدم مــن الرجــال والنســاء لســد حاجــات املستشــفيات باملنطقــة وتخفيــف 

معانــاة العديــد مــن املحتاجيــن واملرضــى ، كمــا تحتــوي الحملــة ىلع ركــن توعــوي للمســاهمة بنشــر ثقافــة التبــرع بالــدم .

ــن  ــن ســعود ب ــن مشــعل ب ــور فيصــل ب ــر الدكت ــم صاحــب الســمو امللكــي األمي ــر منطقــة القصي ــّرم ســمو أمي ــة ك ــام الحمل يف خت
ــة . ــى القم ــة حت ــة هم ــاركين يف حمل ــاة واملش ــة الرع ــس إدارة الجمعي ــس مجل ــز رئي عبدالعزي
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حملة:  همة حتى القمة للتبرع بالدم
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»دمي« يف شهر رمضان املبارك

يف هــذا الشــهر الفضيــل ســابقت الجمعيــة لتنظيــم حملــة » أحياها 
ــث  ــة حي ــاباتنا البنكي ــر حس ــة عب ــاريع الجمعي ــم مش ــرع ودع » للتب
ــت  ــل اهلل الق ــب وبفض ــن تح ــهم مل ــداء س ــة إه ــرة الحمل ــت فك كان

الحملــة تفاعــاًل مميــزًا .
ــدم  ــرع بال ــة للتب ــة رمضاني ــم حمل ــة بتنظي ــاهمت الجمعي ــا س كم

ــم  ــة القصي ــع صح ــاون م بالتع

وكان حصيلتها 

272
 متبـرع بالــدم 
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»دمي« يف الحدث 

ــى  ــة أو حت ــة أو الوطني ــواءًا الديني ــبات س ــداث و املناس ــع األح ــع جمي ــة م ــل الجمعي  تتفاع

ــام 2٠١9 م : ــبات يف ع ــن املناس ــدد م ــورات لع ــض املنش ــا بع ــخصية هن الش
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54422092737
املتطوعيناملستفيديناملتبرعين

بعــد صــدور موافقــة صاحــب الســمو امللكــي األميــر الدكتــور فيصــل بــن مشــعل بــن ســعود بــن عبدالعزيــز -  أميــر منطقــة القصيــم ورئيــس 
مجلــس ادارة جمعيــة أصدقــاء بنــوك الــدم الخيريــة ىلع افتتــاح فــرع للجمعيــة يف مدينــة رســول اهلل صلــى عليــه وســلم , تــم انطــالق 
أول فــرع للجمعيــة خــارج القصيــم يف العــام 2٠١9م  , وعبــر صاحــب الســمو امللكــي األميــر الدكتــور فيصــل بــن مشــعل بــن ســعود رئيــس 
مجلــس إدارة جمعيــة أصدقــاء بنــوك الــدم عــن ســعادته بوجــود فــرع يف  يف مدينــة املصطفــى عليــه الصــالة والســالم ، واملســاهمة يف 

خدمتهــا . 
ــا النــاس  ــى } ومــن أحياهــا فكأنمــا أحي ــااًل لقــول اهلل تعال ــرع وأهميتــه وعظــم أجــره امتث ــى دور التب ــر منطقــة القصيــم إل وأشــار ســمو أمي
ــس  ــة الرئي ــز الجمعي ــيرة مرك ــتكمااًل ملس ــاء, واس ــة بالعط ــزة ونابع ــه ممي ــيكون لبن ــورة س ــة املن ــرع املدين ــموه أن ف ــًا س ــا {  موضح جميع

ــم . ــة القصي بمنطق
وقــد أشــاد ســمو األميــر  فيصــل بــن مشــعل بــن ســعود بــن عبــد العزيــز رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة بــدور صاحــب الســمو امللكــي األميــر 

فيصــل بــن ســلمان يف تســهيل مهــام الجمعيــة .

»دمي« يف املدينة املنورة
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»دمي« يف املدينة املنورة
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برنامج اليوم العاملي 
للتطوع بالراشد مول

برنامج التبرع بالدم بأمارة املدينة املنورة 

برنامج اليوم العاملي للتطوع 
بحديقة سكة قطار الحجار 

 النافذة املصورة للربنامج
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»دمي« يف املدينة املنورة
 النافذة املصورة للربنامج
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 النافذة املصورة للربنامج
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

مؤتمر بيبان 

مؤتمر الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا ألمراض 

الدم )2٠١9(

 النافذة املصورة للربنامج
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الجمعية و اإلعالم 

عــام / أميــر منطقــة القصيــم 
يرعــى املؤتمــر العلمــي األول 
ألصدقــاء بنــوك الــدم األربعــاء 

املقبــل

الجالية الفلبينية تدعم بنوك 
الدم يف القصيم

بنــوك الــدم الخيريــة تقيــم 
حصيلتهــا  رمضانيــة  حملــة 

بالــدم 272 متبرًعــا 

العلمــي  »املؤتمــر   / عــام 
الــدم  بنــوك  ألصدقــاء  األول 
املقبــل  األربعــاء  الخيريــة« 

بريــدة يف 

تدعــم  الفلبينيــة  الجاليــة 
القصيــم يف  الــدم  بنــوك 

فيصــل بــن مشــعل يشــهد 
ــن  ــم بي ــرة تفاه ــع مذك توقي
جمعيــة أصدقــاء بنــوك الــدم

املؤتمر العلمي األول 
لـ»أصدقاء بنوك الدم 

الخيرية«.. األربعاء

بنــوك الــدم الخيريــة تقيــم 
حصيلتهــا  رمضانيــة  حملــة 

بالــدم 272 متبرًعــا 

ــاع  ــرأس اجتم ــم ي ــر القصي أمي
الجمعيــة العموميــة ألصدقــاء 

بنــوك الــدم الخيريــة
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اعداد 
وحدة االعالم 

أحمد بن سليمان الدهش

بالتعاون مع 
وحدة العالقات

عبداهلل بن جلعود الحربي

اشراف
املدير التنفيذي 

حمود بن عبداهلل البطي

اشراف عام

اللجنة اإلعالمية بالجمعية 
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H . هـS.R . ريـــــــــال
نقد

شيك

 Receipt Voucher
سند قبض

المستلم
The Receiver

المحاسب
Accountant

المدير
Manager

التـــاريــخ :       /         /      14 هـ
الموافق :       /         /      20 م
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