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وجـــه خــــادم الـحـرمـيـــن الـشـريـفـيـن الملك

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

كلمــة إلخوانــه وأخواته، وأبنائــه وبناته، الموطنين والمقيميــن على أرض المملكة العربية الســعودية فيما يلي 
نصها :

الحمد لله والصالة والسالم على رسول هللا

إخواني وأخواتي ..
أبنائي وبناتي .. المواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية .

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد :

ــم  ــا هللا وإياك ــتجد، كفان ــا المس ــة كورون ــي جائح ــبب تفش ــم بس ــه العال ــا يعاني ــم، م ــم هللا ورعاك ــون حفظك فتعلم
ــرها . ــع ش ــم أجم والعال

ــوتها  ــم قس ــي رغ ــتمر وتمض ــة س ــا مرحل ــًا أنه ــدرك تمام ــا ن ــم، ولكنن ــخ العال ــي تاري ــة ف ــة صعب ــش مرحل ــا نعي إنن
ومرارتهــا وصعوبتهــا، مؤمنيــن بقــول هللا تعالــى : )فــإن مــع العســر يســرا، إن مــع العســر يســرا ( وســتتحول هــذه 

ــخ يثبــت مواجهــة اإلنســان، واحــدة مــن الشــدائد التــي تمــر بهاالبشــرية . ــى تاري األزمــة إل

إن بالدكــم المملكــة العربيــة الســعودية، مســتمرة فــي اتخــاذ كل اإلجــراءات االحترازيــة لمواجهــة هــذه الجائحــة، 
ــي  ــة ف ــم القوي ــا عزيمتك ــي طليعته ــات، ف ــن إمكان ــا م ــا لديه ــم بم ــى، ث ــتعينة باللهتعال ــا، مس ــن آثاره ــد م والح

ــباب . ــن باألس ــن العاملي ــات المؤمني ــدائد بثب ــة الش مواجه

إن مــا أظهرتمــوه مــن قــوة وثبــات وبــالء حســن، ومواجهــة مشــرفة لهــذه المرحلــة الصعبــة، وتعاونكــم التــام مــع 
ــة، التــي تجعــل المحافظــة علــى صحــة  األجهــزة المعنيــة، هــو أحــد أهــم الروافدوالمرتكــزات لنجــاح جهــود الدول

اإلنســان فــي طليعــة اهتماماتهــا ومقدمــة أولوياتهــا.

ــن دواء  ــة م ــذه األرض الطيب ــي ه ــم ف ــن والمقي ــزم المواط ــا يل ــر م ــى توفي ــديد عل ــا الش ــم حرصن ــد لك ــك أؤك ولذل
ــية. ــات معيش ــذاء واحتياج وغ
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4 وطــــي بــال عــدوى

فيديو توعوي”واعي”

مـبــادرة وقــايــة
- مشاركة مع الجمعيات الصحية بمنطقة القصيم

- للمساهمة في رفع الوعي الصحي والوقائي  من فايروس كورونا

الدكتور احمد بن عبدالعزيز المطرودي

في منطقة القصيم و المدينة المنورة 

12 دم لـلجـــمــيـــعخليكــم حنا نجيكم
في منطقة القصيم و المدينة المنورة  في منطقة القصيم و المدينة المنورة 
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خليكــم حنا نجيكم1

نبذة عن المبادرة

األهداف

في منطقة القصيم و المدينة المنورة 

    فــي ظــل الظــروف الحاليــة أدركــة الجمعيــة أهميــة تبــرع األفراد 

ــدم إليــه فــي ظــل عــزوف المتبرعيــن عــن  ــدم وحاجــة بنــوك ال بال

الذهــاب إلــى المستشــفيات، نظمــت الجمعيــة مبــادرة »تبــرع.. بــال 

ــا نجيكــم ( التــي أطلقهــا صاحــب  ــة ) خليكــم حن ــر حمل تجمــع« عب

الســمو الملكــي  األميــر الدكتــور فيصــل بــن مشــعل بــن ســعود بن 

ــة    ــر منطقــة القصيــم رئيــس مجلــس إدارة الجمعي ــز أمي عبدالعزي

مــن خــالل تجهيــز 3 ســيارات متنقلــة مخصصــة ضمــن فريــق طبــي 

ــراد  ــر واألف ــى األس ــل إل ــدم تص ــحب ال ــات س ــي عملي ــص ف متخص

مكافحــة  أخصائــي  إلــى  باإلضافــة  ومكاتبهــم،  بيوتهــم  فــي 

عــدوى مصاحــب للفريــق لتوعيــة المجتمــع حــول فيــروس كورونــا 

وطــرق الوقايــة التــي ينبغــي اتباعهــا.

1 - تجهيز 3 سيارات متنقلة ومعقمة بمستلزمات طبية خاصة للتبرع بالدم 
2 - الوصول إلى 850 متبرع بالدم الطوعي لسد حاجة 2550  مستفيد.

3 - الحــد مــن تجمــع المتبرعيــن  للحــد مــن انتقــال العــدوى المحتمــل فــي حــال تجمــع 
األفــراد عنــد بنــوك الــدم داخــل المستشــفيات.

4 -  زيــادة ثقافــة المجتمــع بأهميــة التبــرع بالــدم الطوعــي وتوعيــة األفــراد بطــرق 
الوقايــة مــن فيــروس كورونــا

حقائق

3498 عدد المستفيدين
منطقة القصيم 

والمدينة المنورة مكان التنفيذ

الصحي  المجال

جمعية دمي جهة التنفيذ

رجال - نساء الشريحة 
المستهدفة

1166 50عدد المتبرعين عدد المتطوعين 
العاملين

المرضى 
وبنوك الدم

الجهات 
المستفيدة
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خليكم حنا نجيكم

نبـــــــذة عن المــشـــروع

في منطقة القصيم وفي المدينة المنورة 

 ا فــم دمة ــا ال  ــ" بــت تعمــ .. تبــرع"تــم ا العمة ــا دبــ   ة 
ا وفرع المديمـا الممـة ة فـم اـظ ال ـروا ال  ل ـا وع ـ  دميـ  ب  م ـ

عـن تبرع األفرا  ب لدم وح جا بمةك الدم إل ه وفم اظ عـووا المـ  
ـــو  ـــت المت،شـــخ   ت دـــن  ـــت  تعي  ـــذ  ل إل ـــا 3ال ســـ   ا  د،م  

ظ فريـ  ببـم د،خ ـي فـم عم  ـ   سـ   الـدم ت ـضمن دخ  ا 
 ئم إلــت األســر واألفــرا  فــم ب ــةتيا ودإلــ تبيات ب صضــ فا إلــت    ــ

دإل ف ـــا عـــدوب د ـــ ح  ل خريـــ  ل،ةع ـــا المع،مـــ  حـــة  ف ـــرو  
.كة ون  وبرق الةق يا ال،م يمبغم اتب عي  دمه

الخيريةمبادرات جمعية أصدقاء بنوك الدم 
في المساهمة في الحد من انتشار فايروس كورونا 

تنفيذ مبادرة خليكم حنا نجيكم

ال د دن تعم  -4
   الم   ل  د دن ان، 

الةدوب الم ،مظ فم
ح   تعم  األفرا  عمد

بمةك الدم  ا ظ 
.المت،شخ   

زيادة ثقافة -3
المجتمع بأهمية 

التبرع بالدم 
الطوعي وتوعية 

األفراد بطرق 
الوقاية من فيروس

كورونا

الوصول إلى -2
متبرع بالدم 450

الطوعي لسد حاجة 
.مستفيد1350

سيارات 3تجهيز -1
متنقلة ومعقمة 

ة بمستلزمات طبي
م خاصة للتبرع بالد

450للوصول إلى 
متبرع بالدم في 

.المنطقة ف
دا

هـــ
األ

المع  

الشري ا المت،يدفا

عد  الم،برع ن

العي   المت،خ دة

عد  المت،خ دين

فري  الةمظ

جيا ال،مخ ذ

دإل ن ال،مخ ذ

عد  الم،ةةع ن

نتبا اصنع ز

الصحي

نساء-رجال 

450

مالمرضى وبنوك الد

1350

10

جمعية دمي

منطقة القصيم

20

100%

مبادرات فرع المدينة

نبـــــــذة عن المب   ة:

حملة تبرع بالدم
فحص كورونا في العيادة الخاصة 

المديمـــافـــرع فـــم " بـــت تعمـــ .. تبـــرع"تـــم ا العمة ـــا دبـــ   ة 
الممــة ة فــم اــظ ال ــروا ال  ل ــا وع ــ  دميــ  ب  م ــا تبــرع األفــرا 
ب لدم وح جا بمةك الدم إل ه وفم اظ عووا الم   عن الـذ  ل إلـت

ــو  ســ   ا  د،م  ــا دخ  ــا ضــمن 3المت،شــخ   ت دــن  ــت  تعي 
فريـــ  ببـــم د،خ ـــي فـــم عم  ـــ   ســـ   الـــدم ت ـــظ إلـــت األســـر 

 ـــا واألفـــرا  فـــم ب ـــةتيا ودإلـــ تبيات ب صضـــ فا إلـــت    ـــ ئم دإل ف
رق عدوب د  ح  ل خري  ل،ةع ا المع،م  حة  ف ـرو  كة ونـ  وبـ

.دمهالةق يا ال،م يمبغم اتب عي  

الخيريةمبادرات جمعية أصدقاء بنوك الدم 
في المساهمة في الحد من انتشار فايروس كورونا 

تنفيذ مبادرات فرع المدينة المنورة

ف
دا

أله
ا

المع  

الشري ا المت،يدفا

العي   المت،خ دة

عد  المت،خ دين

عد  الم،برع ن

جيا ال،مخ ذ

دإل ن ال،مخ ذ

عد  الم،ةةع ن

نتبا اصنع ز

الصحي

1200

نساء-رجال 

جمعية دمي

ةبنوك الدم، الشؤون الصحي

400

منطقة المدينة المنورة

10

100%

ال د دن تعم  -4
   الم   ل  د دن ان، 

الةدوب الم ،مظ فم
ح   تعم  األفرا  عمد

بمةك الدم  ا ظ 
.المت،شخ   

زيادة ثقافة -3
المجتمع بأهمية 

التبرع بالدم 
الطوعي وتوعية 

األفراد بطرق 
الوقاية من فيروس

كورونا

الوصول إلى -2
متبرع بالدم 400

الطوعي لسد حاجة 
.مستفيد1200

تجهيز سيارات -1
متنقلة ومعقمة 

ة بمستلزمات طبي
م خاصة للتبرع بالد

400للوصول إلى 
متبرع بالدم في 

.المنطقة

مبادرات فرع المدينة

نبـــــــذة عن المب   ة:

حملة تبرع بالدم
فحص كورونا في العيادة الخاصة 

المديمـــافـــرع فـــم " بـــت تعمـــ .. تبـــرع"تـــم ا العمة ـــا دبـــ   ة 
الممــة ة فــم اــظ ال ــروا ال  ل ــا وع ــ  دميــ  ب  م ــا تبــرع األفــرا 
ب لدم وح جا بمةك الدم إل ه وفم اظ عووا الم   عن الـذ  ل إلـت

ــو  ســ   ا  د،م  ــا دخ  ــا ضــمن 3المت،شــخ   ت دــن  ــت  تعي 
فريـــ  ببـــم د،خ ـــي فـــم عم  ـــ   ســـ   الـــدم ت ـــظ إلـــت األســـر 

 ـــا واألفـــرا  فـــم ب ـــةتيا ودإلـــ تبيات ب صضـــ فا إلـــت    ـــ ئم دإل ف
رق عدوب د  ح  ل خري  ل،ةع ا المع،م  حة  ف ـرو  كة ونـ  وبـ

.دمهالةق يا ال،م يمبغم اتب عي  

الخيريةمبادرات جمعية أصدقاء بنوك الدم 
في المساهمة في الحد من انتشار فايروس كورونا 

تنفيذ مبادرات فرع المدينة المنورة

ف
دا

أله
ا

المع  

الشري ا المت،يدفا

العي   المت،خ دة

عد  المت،خ دين

عد  الم،برع ن

جيا ال،مخ ذ

دإل ن ال،مخ ذ

عد  الم،ةةع ن

نتبا اصنع ز

الصحي

1200

نساء-رجال 

جمعية دمي

ةبنوك الدم، الشؤون الصحي

400

منطقة المدينة المنورة

10

100%

ال د دن تعم  -4
   الم   ل  د دن ان، 

الةدوب الم ،مظ فم
ح   تعم  األفرا  عمد

بمةك الدم  ا ظ 
.المت،شخ   

زيادة ثقافة -3
المجتمع بأهمية 

التبرع بالدم 
الطوعي وتوعية 

األفراد بطرق 
الوقاية من فيروس

كورونا

الوصول إلى -2
متبرع بالدم 400

الطوعي لسد حاجة 
.مستفيد1200

تجهيز سيارات -1
متنقلة ومعقمة 

ة بمستلزمات طبي
م خاصة للتبرع بالد

400للوصول إلى 
متبرع بالدم في 

.المنطقة
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حقائق

ــع2 دم للجـــــمــــيــــ

نبذة عن المبادرة

األهداف

- في منطقة القصيم و المدينة المنورة

     انطلقــة مبــادرة دم للجميــع عبــر توفيــر عربــة متنقلــة للتبــرع 
بالــدم مــن تجســيد هــدف الجمعيــة لســد االحتيــاج مــن الــدم 
المتبــرع بــه طوعيــا، وتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 فــي العمــل 
التطوعــي، وإســهاما فــي الحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا، 
ــة  ــادة متنقل ــن عي ــارة ع ــة عب ــر عرب ــى توفي ــادرة إل ــعى المب وتس
للتبــرع بالــدم مــن خــالل توفيــر المــكان المريــح للتبــرع بالــدم فــي 
الوقــت المناســب والمــكان المناســب خــارج المستشــفى فــي 
الفتــرة المســائية وعبــر آليــات وتقنيــات مطــورة خصيصــا لتســهيل 
ــد  ــز موع ــة حج ــر وإمكاني ــات الحظ ــي أوق ــدم ف ــرع بال ــة التب عملي
مســبق مــع منــح تصريــح تجــول للمتبــرع  بالــدم عبــر تطبيــق وتيــن.

1 – توفيــر عربــة متنقلــة للتبــرع بالــدم )قاطــرة( فــي رمضــان بإمكانيــة حجــز موعــد 
وأخــذ تصريــح لعمليــة التبــرع 

2 – الوصــول إلــى 450 متبــرع بالــدم واســتفادة 1350 مريــض محتــاج للــدم فــي 
المستشــفيات

3 -  توفيــر المــكان المريــح للتبــرع بالــدم فــي الوقــت المناســب والمــكان المناســب 
خــارج المستشــفى فــي الفتــرة المســائية

4 - المســاهمة فــي الحــد مــن العــدوى والتجمعــات التــي قــد تــؤدي إلــى نقــل عــدوى 
ــروس كورونا. في

1350 عدد المستفيدين
منطقة القصيم 

والمدينة المنورة مكان التنفيذ

الصحي  المجال

جمعية دمي جهة التنفيذ

رجال - نساء الشريحة 
المستهدفة

450 20عدد المتبرعين عدد المتطوعين 
العاملين

المرضى 
وبنوك الدم

الجهات 
المستفيدة



9

Coronavirus

Report

تƠƠقƠƠريƠƠر

COVID-19

المبادرات كورونا فايروس
والـربامـج 

دم للجـــــمــــيــــع

نبـــــــذة عن المب   ة:

في منطقة القصيم عربة متنقلة للتبرع بالدم 
في منطقة القصيم وفي المدينة المنورة 

المدينة المنورة 

ــدم دــن تع ــرع ب ل ــا ل ،ب ــا د،م   ــةف ر عرب ــ  دشــروع ت تــ د يمة 
 ـ   دا العمة ـا لتـد االح، ـ ن دـن الـدم الم،بـرع بـه بةع ـ ت وت  

فــم الةمــظ ال،ةــةعمت وإســي د  فــم ال ــد دــن 2030 ؤيــا المم إلــا 
ثــظ ان،شــ   ف ــرو  كة ونــ ت ويتــةت المشــروع إلــت تــةف ر عربــا تم

ــةف ر المإلــ ن المــري  ل ــدم دــن  ــت  ت ــرع ب ل ــا ل ،ب ــ  ة د،م   ــرع ع   ،ب
فـم ب لدم فم الةقت المم س  والمإل ن المم س     ن المت،شـخت

 ظ عم  ـا الخ،رة المت ئ ا وعبر آل    وت م    دةة ة       ل،تي
ةب ــ  ال،بــرع ب لــدم وإدإل ن ــا حعــو دةعــد دتــب  ل ،بــرع ب لــدم عبــر ت

.وت ن

الخيريةمبادرات جمعية أصدقاء بنوك الدم 
في المساهمة في الحد من انتشار فايروس كورونا 

تنفيذ مبادرة دم للجميع

المت  ما فم -4
ال د دن الةدوب 

وال،عمة   ال،م قد
تؤ ي إلت ن ظ عدوب

ف رو  كة ون ت

توفير المكان-3
لدم المريح للتبرع با
في الوقت 

المناسب والمكان 
المناسب خارج 

المستشفى في 
الفترة المسائية

الوصول إلى –2
متبرع بالدم 450

1350واستفادة 
مريض محتاج للدم 

تفي المستشفيا

توفير عربة –1
الدم متنقلة للتبرع ب

في رمضان ( قاطرة)
بإمكانية حجز موعد
ة وأخذ تصريح لعملي

التبرع  ف
دا

هـــ
األ

المع  

الشري ا المت،يدفا

عد  الم،برع ن

العي   المت،خ دة

عد  المت،خ دين

فري  الةمظ

جيا ال،مخ ذ

دإل ن ال،مخ ذ

عد  الم،ةةع ن

نتبا اصنع ز

الصحي

نساء-رجال 

450

مالمرضى وبنوك الد

1350

8

جمعية دمي

منطقة القصيم

20

40%

دم للجـــــمــــيــــع

نبـــــــذة عن المب   ة:

في منطقة القصيم عربة متنقلة للتبرع بالدم 
في منطقة القصيم وفي المدينة المنورة 

المدينة المنورة 

ــدم دــن تع ــرع ب ل ــا ل ،ب ــا د،م   ــةف ر عرب ــ  دشــروع ت تــ د يمة 
 ـ   دا العمة ـا لتـد االح، ـ ن دـن الـدم الم،بـرع بـه بةع ـ ت وت  

فــم الةمــظ ال،ةــةعمت وإســي د  فــم ال ــد دــن 2030 ؤيــا المم إلــا 
ثــظ ان،شــ   ف ــرو  كة ونــ ت ويتــةت المشــروع إلــت تــةف ر عربــا تم

ــةف ر المإلــ ن المــري  ل ــدم دــن  ــت  ت ــرع ب ل ــا ل ،ب ــ  ة د،م   ــرع ع   ،ب
فـم ب لدم فم الةقت المم س  والمإل ن المم س     ن المت،شـخت

 ظ عم  ـا الخ،رة المت ئ ا وعبر آل    وت م    دةة ة       ل،تي
ةب ــ  ال،بــرع ب لــدم وإدإل ن ــا حعــو دةعــد دتــب  ل ،بــرع ب لــدم عبــر ت

.وت ن

الخيريةمبادرات جمعية أصدقاء بنوك الدم 
في المساهمة في الحد من انتشار فايروس كورونا 

تنفيذ مبادرة دم للجميع

المت  ما فم -4
ال د دن الةدوب 

وال،عمة   ال،م قد
تؤ ي إلت ن ظ عدوب

ف رو  كة ون ت

توفير المكان-3
لدم المريح للتبرع با
في الوقت 

المناسب والمكان 
المناسب خارج 

المستشفى في 
الفترة المسائية

الوصول إلى –2
متبرع بالدم 450

1350واستفادة 
مريض محتاج للدم 

تفي المستشفيا

توفير عربة –1
الدم متنقلة للتبرع ب

في رمضان ( قاطرة)
بإمكانية حجز موعد
ة وأخذ تصريح لعملي

التبرع  ف
دا

هـــ
األ

المع  

الشري ا المت،يدفا

عد  الم،برع ن

العي   المت،خ دة

عد  المت،خ دين

فري  الةمظ

جيا ال،مخ ذ

دإل ن ال،مخ ذ

عد  الم،ةةع ن

نتبا اصنع ز

الصحي

نساء-رجال 

450

مالمرضى وبنوك الد

1350

8

جمعية دمي

منطقة القصيم

20

40%
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وطين بال عدوى3

نبذة عن المبادرة

األهداف

في منطقة القصيم و المدينة المنورة 

     أطلقــت  الجمعيــة مبــادرة #وطني_بال_عــدوى ضمــن مبــادرات 

ــة  ــات الصحي الجمعيــة الســاعية للمســاهمة المجتمعيــة للجمعي

ــم  ــة القصي ــي منطق ــا ف ــروس كورون ــن في ــة م ــة للوقاي والتوعي

والمدينــة المنــورة مــن خــالل توفيــر وتوزيــع 32 ألــف ســجادة 

لتأديــة فريضــة الصــالة باطمئنــان للمرضــى  مناســبة مهيــأة 

ــك  ــا وذل ــن صحي ــن والمحجوري ــال األم ــن ورج ــين الصحيي والممارس

للمحافظــة علــى صحتهــم ويتــم إتالفهــا بعــد االنتهــاء منهــا 

وتتميــز بمواصفــات تحافــظ علــى البيئــة والعمــل وفــق نظــام 

مكافحــة العــدوى حمايــة للمريــض، وتوزيــع حقيبــة الوقايــة مــن 

فيــروس كورونــا )كمامــات، قفــازات، معقــم( باإلضافــة إلــى توزيــع 

ــا. ــروس كورون ــن في ــة م ــراد للوقاي ــى األف ــة عل ــات توعوي مطوي

ــين  ــى والممارس ــان المرض ــالة لطمأن ــة للص ــجادة مهيئ ــف س ــع 32 أل ــر وتوزي 1 - توفي
الصحييــن ورجــال األمــن .

2 - توزيع السجاد ضمن حقائب توعوية ووقائية بالميدان .
3 - المساهمة في الحد من العدوى والتجمعات التي قد تؤدي إلي نقل العدوى.

32000 عدد المستفيدين
منطقة القصيم 

والمدينة المنورة مكان التنفيذ

الصحي  المجال

جمعية دمي جهة التنفيذ

رجال - نساء الشريحة 
المستهدفة

43
عدد المتطوعين 

العاملين

المرضى، األطباء ، 
رجال األمن

الجهات 
المستفيدة

حقائق
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Coronavirus

Report

تƠƠقƠƠريƠƠر

COVID-19

المبادرات كورونا فايروس
والـربامـج 

وطني بال عدوى

نبـــــــذة عن المب   ة:

في منطقة القصيم وفي المدينة المنورة 

ضـــمن دبـــ   ا  عـــدوب_بـــت_وبمـــم#تة ـــ  العمة ـــا دبـــ   ة 
العمة ـــــا التـــــ ع ا ل متـــــ  ما المع،مة ـــــا ل عمة ـــــ   ال ـــــ  ا 

لممـة ة والمديمـا اوال،ةع ا ل ةق يا دن ف رو  كة ون  فم ال  ـ ا 
ا  لف سع  ة دم سبا دي  ة ل،  يـا فري ـ20دن  ت  تةف ر وتةزي  

ال ــــتة ب بم مــــ ن ل مرضــــت والمم  ســــ ن ال ــــ   ن و جــــ   األدــــن 
  بةـد والم عة ين ص    وذلك ل م  ف ا ع ـت صـ ،يا ويـ،ا إتتفيـ
وفــ  االن،يــ م دميــ  وت،م ــو بمةاصــخ   ت ــ فئ ع ــت الب  ــا والةمــظ

ن ن ــ م دإل ف ــا الةــدوب حم يــا ل مــريحت وتةزيــ  ح  بــا الةق يــا دــ
ـــ   ـــ  ( كم دـــ  ت قخـــ زا ت دة ـــا)ف ـــرو  كة ون ـــت تةزي ب صضـــ فا إل

.دةةي   تةعةيا ع ت األفرا  ل ةق يا دن ف رو  كة ون 

الخيريةمبادرات جمعية أصدقاء بنوك الدم 
في المساهمة في الحد من انتشار فايروس كورونا 

تنفيذ مبادرة بال عدوى

المت  ما فم -4
ال د دن الةدوب 

وال،عمة   ال،م قد
تؤ ي إلت ن ظ عدوب

ف رو  كة ون ت

20000توزيع -3
توعويةبروشورات

وإرشادية للوقاية
والحد من عدوى 
انتشار الفايروس

تجهيز وتوزيع -2
حقائب توعوية 
وقائية ميدانية 

س للوقاية من فيرو
كورونا

توفير وتوزيع-1
ألف سجادة 20

مهيأة للقيام 
بفريضة الصالة 

باطمئنان للمرضى
والمداومين 

الصحيين ورجال 
.األمن ف

دا
هـــ

األ

المع  

الشري ا المت،يدفا

العي   المت،خ دة

عد  المت،خ دين

فري  الةمظ

جيا ال،مخ ذ

دإل ن ال،مخ ذ

عد  الم،ةةع ن

نتبا اصنع ز

المرضى، األطباء، رجال األمن

الصحي

نساء-رجال 

20000

10

جمعية دمي

رةمنطقة القصيم والمدينة المنو

20

70%

وطني بال عدوى

نبـــــــذة عن المب   ة:

في منطقة القصيم وفي المدينة المنورة 

ضـــمن دبـــ   ا  عـــدوب_بـــت_وبمـــم#تة ـــ  العمة ـــا دبـــ   ة 
العمة ـــــا التـــــ ع ا ل متـــــ  ما المع،مة ـــــا ل عمة ـــــ   ال ـــــ  ا 

لممـة ة والمديمـا اوال،ةع ا ل ةق يا دن ف رو  كة ون  فم ال  ـ ا 
ا  لف سع  ة دم سبا دي  ة ل،  يـا فري ـ20دن  ت  تةف ر وتةزي  

ال ــــتة ب بم مــــ ن ل مرضــــت والمم  ســــ ن ال ــــ   ن و جــــ   األدــــن 
  بةـد والم عة ين ص    وذلك ل م  ف ا ع ـت صـ ،يا ويـ،ا إتتفيـ
وفــ  االن،يــ م دميــ  وت،م ــو بمةاصــخ   ت ــ فئ ع ــت الب  ــا والةمــظ

ن ن ــ م دإل ف ــا الةــدوب حم يــا ل مــريحت وتةزيــ  ح  بــا الةق يــا دــ
ـــ   ـــ  ( كم دـــ  ت قخـــ زا ت دة ـــا)ف ـــرو  كة ون ـــت تةزي ب صضـــ فا إل

.دةةي   تةعةيا ع ت األفرا  ل ةق يا دن ف رو  كة ون 

الخيريةمبادرات جمعية أصدقاء بنوك الدم 
في المساهمة في الحد من انتشار فايروس كورونا 

تنفيذ مبادرة بال عدوى

المت  ما فم -4
ال د دن الةدوب 

وال،عمة   ال،م قد
تؤ ي إلت ن ظ عدوب

ف رو  كة ون ت

20000توزيع -3
توعويةبروشورات

وإرشادية للوقاية
والحد من عدوى 
انتشار الفايروس

تجهيز وتوزيع -2
حقائب توعوية 
وقائية ميدانية 

س للوقاية من فيرو
كورونا

توفير وتوزيع-1
ألف سجادة 20

مهيأة للقيام 
بفريضة الصالة 

باطمئنان للمرضى
والمداومين 

الصحيين ورجال 
.األمن ف

ـدا
هــ

األ

المع  

الشري ا المت،يدفا

العي   المت،خ دة

عد  المت،خ دين

فري  الةمظ

جيا ال،مخ ذ

دإل ن ال،مخ ذ

عد  الم،ةةع ن

نتبا اصنع ز

المرضى، األطباء، رجال األمن

الصحي

نساء-رجال 

20000

10

جمعية دمي

رةمنطقة القصيم والمدينة المنو

20

70%

وطني بال عدوى



نبـــــــذة عن المب   ة

:

في منطقة القصيم وفي المدينة المنورة 

تة ـــ  العمة ـــا دبـــ   ة 

#
وبمـــم

بـــت_
_

عـــدوب

ضـــمن دبـــ   ا  
العمة ـــــا التـــــ ع ا ل متـــــ  ما المع،مة ـــــا ل عمة ـــــ   ال ـــــ  ا 

وال،ةع ا ل ةق يا دن ف رو  كة ون  فم ال  ـ ا 

والمديمـا ا

لممـة ة 

دن  ت  تةف ر وتةزي  

20

 لف سع  ة دم سبا دي  ة ل،  يـا فري ـ

ا 
ال ــــتة ب بم مــــ ن ل مرضــــت والمم  ســــ ن ال ــــ   ن و جــــ   األدــــن 

والم عة ين ص    وذلك ل م  ف ا ع ـت صـ ،يا ويـ،ا إتتفيـ

  بةـد 

االن،يــ م دميــ  وت،م ــو بمةاصــخ   ت ــ فئ ع ــت الب  ــا والةمــظ

وفــ  
ن ــ م دإل ف ــا الةــدوب حم يــا ل مــريحت وتةزيــ  ح  بــا الةق يــا دــ

ن 

ـــ   ف ـــرو  كة ون

(

كم دـــ  ت قخـــ زا ت دة ـــا

 )

ـــ   ـــت تةزي دةةي   تةعةيا ع ت األفرا  ل ةق يا دن ف رو  كة ون ب صضـــ فا إل

.

مبادرات جمعية أصدقاء بنوك الدم 

الخيرية
في المساهمة في الحد من انتشار فايروس كورونا 

تنفيذ مبادرة بال عدوى

4-

المت  ما فم 
ال د دن الةدوب 

وال،عمة   ال،م قد

تؤ ي إلت ن ظ عدوب

ف رو  كة ون ت
3-

توزيع 

20000
بروشورات

وإرشادية للوقايةتوعوية
والحد من عدوى 

انتشار الفايروس 2-

تجهيز وتوزيع 
حقائب توعوية 

وقائية ميدانية 
للوقاية من فيرو

س 

كورونا 1-

توفير وتوزيع
20

ألف سجادة 
مهيأة للقيام 

بفريضة الصالة 
باطمئنان للمرضى
والمداومين 

األمنالصحيين ورجال 
.

ف
ـدا

ألهــ
ا

المع  
الشري ا المت،يدفا
العي   المت،خ دة
نتبا اصنع زعد  الم،ةةع ندإل ن ال،مخ ذجيا ال،مخ ذفري  الةمظعد  المت،خ دين

المرضى، األطباء، رجال األمن

الصحي

رجال 
-

نساء

20000
10

منطقة القصيم والمدينة المنوجمعية دمي

رة

20

70%



12

األهدافمبادرة وقـــــايـــــــة4

- مشاركة مع الجمعيات الصحية بمنطقة القصيم

- للمساهمة في رفع الوعي الصحي والوقائي  من فايروس كورونا

للجمعيــات  المجتمعيــة  المســاهمة  علــى  الفكــرة  تقــوم       

ــال  ــى رج ــب عل ــع الحقائ ــالل توزي ــن خ ــة م ــي المنطق ــة ف الصحي

ــزالء اإلصالحيــات بالقصيــم، ونشــر الوعــي الصحــي فــي  األمــن، ون

الوســائل المتاحــة لكافــة أفــراد المجتمــع، والمســاهمة فــي رفــع 

ــي. ــارس الصح ــدى المم ــارة ل المه

1 – توزيع حقائب توعوية وقائية ميدانية

2 – نشر التوعية الوقائية عبر وسائل التواصل

3 -  نشر التوعية الوقائية عن بعد

نبذة عن المبادرة

15000 عدد المستفيدين منطقة القصيم مكان التنفيذ

الصحي  المجال

الجمعيات الصحية 
بالقصيم

جهة التنفيذ

رجال - نساء الشريحة 
المستهدفة

103
عدد المتطوعين 

العاملين

رجال األمن، األطباء، 
أفراد المجتمع

الجهات 
المستفيدة

حقائق
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Coronavirus

Report

تƠƠقƠƠريƠƠر

COVID-19

المبادرات كورونا فايروس
والـربامـج 

مبادرة وقـــــايـــــة

نبـــــــذة عن المب   ة:

الجمعيات الصحية بمنطقة القصيممشاركة مع 
للمساهمة في رفع الوعي الصحي والوقائي 

من فايروس كورونا

ا ت ــةم الخإلــرة ع ــت المتــ  ما المع،مة ــا ل عمة ــ   ال ــ  

فـــم الممة ـــا دـــن  ـــت  تةزيـــ  ال   ئـــ  ع ـــت  جـــ   األدـــنت ونـــوالم 

ــةعم ال ــ م فــم الةســ ئظ الم،  حــا اصصــتح    ب ل  ــ ات ونشــر ال

لإل فا  فرا  المع،م ت والمتـ  ما فـم  فـ  الميـ  ة لـدب الممـ   

.ال  م

الخيريةمبادرات جمعية أصدقاء بنوك الدم 
في المساهمة في الحد من انتشار فايروس كورونا 

تنفيذ مبادرة وقاية

نشر ال،ةع ا -4
الةق ئ ا عن بةد

نشر التوعية -3
الوقائية عن بعد

نشر التوعية –2
ئل الوقائية عبر وسا

التواصل

توزيع حقائب –1
توعوية وقائية 

ميدانية

ف
دا

هـــ
األ

المع  

الشري ا المت،يدفا

العي   المت،خ دة

عد  المت،خ دين

فري  الةمظ

جيا ال،مخ ذ

دإل ن ال،مخ ذ

عد  الم،ةةع ن

نتبا اصنع ز

الصحي

نساء-رجال 

مالجمعيات الصحية بالقصي

رجال األمن، األطباء، أفراد 
المجتمع

15000

8

منطقة القصيم

100

100%

مبادرة وقـــــايـــــة

نبـــــــذة عن المب   ة:

الجمعيات الصحية بمنطقة القصيممشاركة مع 
للمساهمة في رفع الوعي الصحي والوقائي 

من فايروس كورونا

ا ت ــةم الخإلــرة ع ــت المتــ  ما المع،مة ــا ل عمة ــ   ال ــ  

فـــم الممة ـــا دـــن  ـــت  تةزيـــ  ال   ئـــ  ع ـــت  جـــ   األدـــنت ونـــوالم 

ــةعم ال ــ م فــم الةســ ئظ الم،  حــا اصصــتح    ب ل  ــ ات ونشــر ال

لإل فا  فرا  المع،م ت والمتـ  ما فـم  فـ  الميـ  ة لـدب الممـ   

.ال  م

الخيريةمبادرات جمعية أصدقاء بنوك الدم 
في المساهمة في الحد من انتشار فايروس كورونا 

تنفيذ مبادرة وقاية

نشر ال،ةع ا -4
الةق ئ ا عن بةد

نشر التوعية -3
الوقائية عن بعد

نشر التوعية –2
ئل الوقائية عبر وسا

التواصل

توزيع حقائب –1
توعوية وقائية 

ميدانية

ف
دا

هـــ
األ

المع  

الشري ا المت،يدفا

العي   المت،خ دة

عد  المت،خ دين

فري  الةمظ

جيا ال،مخ ذ

دإل ن ال،مخ ذ

عد  الم،ةةع ن

نتبا اصنع ز

الصحي

نساء-رجال 

مالجمعيات الصحية بالقصي

رجال األمن، األطباء، أفراد 
المجتمع

15000

8

منطقة القصيم

100

100%

مبادرة وقـــــايـــــة

نبـــــــذة عن المب   ة:

الجمعيات الصحية بمنطقة القصيممشاركة مع 
للمساهمة في رفع الوعي الصحي والوقائي 

من فايروس كورونا

ا ت ــةم الخإلــرة ع ــت المتــ  ما المع،مة ــا ل عمة ــ   ال ــ  

فـــم الممة ـــا دـــن  ـــت  تةزيـــ  ال   ئـــ  ع ـــت  جـــ   األدـــنت ونـــوالم 

ــةعم ال ــ م فــم الةســ ئظ الم،  حــا اصصــتح    ب ل  ــ ات ونشــر ال

لإل فا  فرا  المع،م ت والمتـ  ما فـم  فـ  الميـ  ة لـدب الممـ   

.ال  م

الخيريةمبادرات جمعية أصدقاء بنوك الدم 
في المساهمة في الحد من انتشار فايروس كورونا 

تنفيذ مبادرة وقاية

نشر ال،ةع ا -4
الةق ئ ا عن بةد

نشر التوعية -3
الوقائية عن بعد

نشر التوعية –2
ئل الوقائية عبر وسا

التواصل

توزيع حقائب –1
توعوية وقائية 

ميدانية

ف
دا

هـــ
األ

المع  

الشري ا المت،يدفا

العي   المت،خ دة

عد  المت،خ دين

فري  الةمظ

جيا ال،مخ ذ

دإل ن ال،مخ ذ

عد  الم،ةةع ن

نتبا اصنع ز

الصحي

نساء-رجال 

مالجمعيات الصحية بالقصي

رجال األمن، األطباء، أفراد 
المجتمع

15000

8

منطقة القصيم

100

100%
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األهداففيديو توعوي »واعي«5

الدكتور أحمد بن عبدالعزيز المطرودي

ــة  ــرق الوقاي ــا وط ــروس كورون ــن فاي ــوي ع ــو توع ــل فيدي       عم

ــز المطــرودي أســتاذ  ــن عبدالعزي ــور احمــد ب ــل الدكت ــه مــن ِقب من

علــم األوبئــة والتحكــم فــي العــدوى المســاعد بكليــة العلــوم 

ــرات  ــم المختب ــس قس ــم ورئي ــة القصي ــة بجامع ــة التطبيقي الطبي

ــة. ــة بالكلي الطبي

ونشر الفيديو على وسائل التواصل االجتماعي للجمعية.

1 – تعريف بفايروس كورونا وكيفية انتشار العدوى وكيفية الوقاية منه

2 – المفاهيم الخاطئه للوقاية من الفيروس

3 -  ما هي الممارسات الصحية الصحيحة خالل هذه الفترة

4 - طرق الوقاية للممارسين الصحيين

نبذة عن المبادرة

مفتوح عدد المستفيدين منطقة القصيم مكان التنفيذ

الصحي  المجال

جمعية دمي جهة التنفيذ

رجال - نساء الشريحة 
المستهدفة

10
عدد المتطوعين 

العاملين

مستخدمي 
التواصل االجتماعي

الجهات 
المستفيدة

حقائق
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Coronavirus

Report

تƠƠقƠƠريƠƠر

COVID-19

المبادرات كورونا فايروس
والـربامـج 

"واعي"فيديو توعوي 

نبـــــــذة عن المب   ة:

المطروديالدكتور احمد بن عبدالعزيز 

ن عمظ ف دية تةعةي عن ف يرو  كة ون  وبرق الةق يـا دمـه دـ

ا  ســـ، ذ ع ـــا األوب ـــالمةـــرو ياحمـــد بـــن عبـــدالةويو الـــدك،ة  ِقبـــظ 

  ـــا والـــ، إلا فـــم الةـــدوب المتـــ عد بإل  ـــا الة ـــةم الةب ـــا ال،ةب 

.ب لإل  ابع دةا ال   ا و ئ س قتا المخ،برا  الةب ا 

.ونشر الخ دية ع ت وس ئظ ال،ةاصظ االج،م عم ل عمة ا

الخيريةمبادرات جمعية أصدقاء بنوك الدم 
في المساهمة في الحد من انتشار فايروس كورونا 

"واعي"تنفيذ مبادرة 

برق الةق يا -4
نل مم  س ن ال    

ما هي -3
الممارسات الصحية
الصحيحة خالل هذه

الفترة

المفاهيم –2
للوقاية الخاطئه

من الفيروس

تعريف –1
بفايروس كورونا 
وكيفية انتشار 

العدوى وكيفية 
الوقاية منه ور

حا
لم

ا

المع  

الشري ا المت،يدفا

العي   المت،خ دة

عد  المت،خ دين

فري  الةمظ

جيا ال،مخ ذ

دإل ن ال،مخ ذ

عد  الم،ةةع ن

نتبا اصنع ز

الصحي

دخ،ةح

نساء-رجال 

جمعية دمي

مستخدمي التواصل 
االجتماعي

8

منطقة القصيم

10

100%
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مراحل تطور الجمعية



17

ــدم  ــوك ال ــاء بنــ ــة أصدق ــة جمعيــ انطالقــ
الخيريــة تحــت مظلــة وزارة الموارد البشــرية 

والشـــــؤون االجتماعيــــة برقـــــــم 650 

مكتب مستقل في أحد المباني التجارية. 

المقر

2016
ــة  ــدم الخيري ــوك ال ــاء بن ــة اصدق والدة لجن
القصيــم  منطقــة  أميــر  ســمو  برئاســة 

هللا حفظــه 

ــلك  ــد المكاتـــب فــي مستشــفى المــ أحـــ
ــدة.  ــي ببري ــد التخصص فهـ

المقر

2012
الــــدم تطلــــق  بنـــوك  جمعيــة أصدقــاء 
هويتهــــا الجديـــــدة بمسمــــى » دمـــي » 
والمقــــر االداري وفــق أحــدث التصاميــم

شــمال بريــدة – طريــق أبــو بكــر الصديــق 
رضــي هللا عنه -  على مســاحة تفــوق 400م2

المقر

2020



بالـدم التـربع  مركز 
مـقـر جمعية دمي

تدشني
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يقــع مقــر جمعيــة “دمــــي” ومركــز التبــرع بالــدم علــى أحــد الطــرق الرئيســية الهامــة فــي شــمال مدينــة 

بريــدة – طريــق أبــو بكــر الصديــق رضــي هللا عنــــه علــى مســاحة تفــوق 400 متــر مربــع , ويحتــوي علــى 

العديــد مــن الخدمــات :

مواقف سياراتمكاتب إداريةمركز التبرع بالدم
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الدكتــور      األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  دشــن 

فيصــل بن مشــعل بــن ســعود بــن عبدالعزيز
أمير منطقة القصيم رئيس مجلس اإلدارة

مقــر جمعيــة أصدقــاء بنــوك الــدم الخيريــة ) دمــي ( 
ومركــز التبــرع بالــدم  كأول مركــز تبــرع بالــدم فــي 

. المستشــفيات  خــارج  المنطقــة 
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Coronavirus

Report

تƠƠقƠƠريƠƠر

COVID-19

المبادرات كورونا فايروس
والـربامـج 




