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أهم األحــداث 

يناير
انعقاد الجمعية العمومية

املشاركة يف األسبوع 
الخليجي للتوعية بالسرطان

حمالت خارجية للتبرع بالدم يف )حديقة 
الرفيعة، محطة أرامكو للتوزيع، فرع وزارة 

املوارد البشرية يف القصيم(

اكتمال الوقف بنسبة ٦٨٪ 

– حملة شهداء الصحة 
– مسابقة دمي الرمضانية 

– الزيارة امليدانية لفريق     
   الحوكمة 

- افتتاح مركز دمي للتبرع بالدم 
- اليوم العاملي للمتبرعين بالدم 

- تكريم املتبرعين الحاصلين ىلع وسام امللك عبد العزيز 
- لقاء مع أصحاب الفصائل النادرة

- ندوة » النساء والتبرع بالدم« – حصول الجمعية ىلع نسبة ٩٥.٥٦٪ يف 
النتيجة العامة لتقرير الحوكمة

فبراير

أبريل

يونيو

مايو

مارس



أهـم األخبــار

اجتماع الجمعية العمومية 

ــن  ــن ســعود ب ــن مشــعل ب ــور فيصــل ب ــر الدكت رأس صاحــب الســمو امللكــي األمي
عبدالعزيــز أميــر منطقــة القصيــم رئيــس مجلــس اإلدارة اجتمــاع الجمعيــة العمومية 
يف شــهر ينايــر، واســتعرض ســموه خــالل االجتمــاع التقريــر املرئــي حــول إنجــازات 
الجمعيــة لعــام 2020م، كمــا نوقــش عــدد مــن املوضوعــات املطروحــة ىلع طاولة 
االجتمــاع منهــا تقريــر مراجــع الحســابات الخارجــي وإقــرار ميزانيــة العــام املنتهــي 

201٩م وكذلــك عــام 2020م ، واعتمــاد الخطــة االســتراتيجية والتشــغيلية. 



افتتاح مركز »دمي« للتبرع بالدم بالعثيم مول بريده

افتتــح صاحــب الســمو امللكــي األميــر الدكتــور فيصــل بــن مشــعل بــن ســعود بــن 
عبــد العزيــز أميــر منطقــة القصيــم رئيــس مجلــس اإلدارة مركــز التبــرع بالــدم التابــع 
لجمعيــة أصدقــاء بنــوك الــدم »دمــي« بمجمــع العثيــم مــول بمدينــة بريــدة، والــذي 
يأتــي مزامنــًة مــع اليــوم العاملــي للمتبرعيــن بالــدم، كمــا كــرم ســموه خــالل افتتــاح 
مركــز التبــرع بالــدم  املتبرعيــن بالــدم والداعميــن لبرامــج الجمعية، تقديــرا لجهودهم 

ودورهــم يف إبــراز مناشــط الجمعيــة.

أهـم األخبــار



الحوكمـــة 

يف النتيجــة العامــة لتقريــر الحوكمــة الصــادر مــن 
وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة.

٪٩٥.٥٦
ــف  ــدؤوب وتكات ــل ال ــم بالعم ــن اهلل، ث ــل م بفض

الجهــود، حصلــت جمعيــة دمــي ىلع نســبة



إحصائيات التبرع بالدم
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حملة تبرع بالدم

 مستفيدًا من الحمالت التثقيفية حملة تثقيفية
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عدد املتقدمين عدد املتبرعين

رجـــال نساء رجـــال نساء 



اليوم العاملي للمتبرعين بالدم

افتتاح مركز للتبرع بالدم يف العثيم مول بريده

ــران/  ــام يف 14 حزي ــذي يق ــدم وال ــن بال ــي للمتبرعي ــوم العامل ــاًء بالي احتف
يونيــو مــن كل عــام؛ دشــن صاحــب الســمو امللكــي األميــر الدكتــور فيصــل بــن 
مشــعل بــن ســعود بــن عبدالعزيــز أميــر منطقــة القصيــم رئيــس مجلــس إدارة 
الجمعيــة مركــزًا للتبــرع بالــدم يف العثيــم مــول بريــده، وتأتــي هــذه الخطــوة 

للتيســير ىلع املتبرعيــن ولجعــل عمليــة التبــرع بالــدم ُمحفــزة وُميســرة.



اليوم العاملي للمتبرعين بالدم

تكريم شركاء النجاح للجمعية 

ــرًا  ــة، تقدي ــن للجمعي ــم الداعمي ــة القصي ــر منطق ــمو أمي ــرم س ك
ــة.  ــط الجمعي ــراز مناش ــم يف إب ــم ودوره لجهوده

التجمع الصحي  	
وزارة املوارد البشرية  	
الشؤون الصحية بمنطقة القصيم  	
مؤسسة عبداهلل العثيم وأوالدة الخيرية  	
الهيئة العامة لألوقاف 	
الجميح للسيارات  	
أوقاف املاجد 	
السبيعي الخيرية  	
جونا  	
رجل االعمال سليمان عبداهلل الفايزي 	
رجل األعمال عادل بن دخيل الجمعان  	



اليوم العاملي للمتبرعين بالدم

 تكريم املتبرعين بالدم الحاصلين ىلع وسام امللك عبد 

العزيز من الدرجة الثالثة وعددهم١٦ متبرع 

لقاء 

املتبرعين 

بالدم أصحاب 

الفصائل 

النادرة يف 

مقر الجمعية 



اليوم العاملي للمتبرعين بالدم

إضاءة برج بريده بشعار اليوم العاملي للمتبرعين بالدم 

العاملــي  اليــوم  ىلع  الضــوء  بتســليط  الجمعيــة  ســاهمت 
ــن  ــجيع املتبرعي ــأنه تش ــن ش ــذي م ــدم 2021، وال ــن بال للمتبرعي
ــة  ــا للقيم ــم وترويج ــرًا لجهوده ــدم وتقدي ــي بال ــرع الطوع بالتب
املجتمعيــة للتبــرع بالــدم يف تعزيــز التكاتــف والتعــاون بيــن 
أفــراد املجتمــع، عبــر إضــاءة »بــرج ميــاه بريــده« بشــعار هــذا العــام

 ندوة »النساء والتبرع بالدم«

عقــدت الجمعيــة نــدوة »النســاء والتبــرع بالــدم« لنشــر ثقافــة 
التبــرع بالــدم لــدى الســيدات، اســتضافت فيهــا د. إلهــام محمــد أبــو 
ــة  املجــد رئيــس قســم املناعــة والفيروســات والتفاعــالت املصلي

ــده. ــي ببري ــد التخصص ــك فه ــفى املل ــر مستش بمختب



اليوم العاملي للمتبرعين بالدم

»تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة«

تم انتاج فيديو توعوي بأهمية التبرع بالدم 
ــرع  ــدم ودور املتب ــرع بال ــة التب ــن أهمي ــع ع ــة املجتم ــدف توعي به

ــى. ــاة املرض ــاذ حي ــدم بإنق بال

وتــم اعــداد تقريــر بأعمــال الجمعيــة خــالل فعاليــات اليــوم العاملــي 
للمتبرعيــن بالــدم وإرســالها ملنظمــة الصحــة العامليــة



حمالت التبرع بالدم

أبرز الحمالت:

أقامــت  الجمعيــة العديــد مــن حمــالت التبــرع بالــدم 
الدوريــة يف مقرهــا الرئيســي بريــدة حــي النهضــة 
بالــدم  التبــرع  ومراكــز  الصديــق،  أبوبكــر  طريــق 

ــزة.  ــدة وعني ــول ببري ــم م ــا بالعثي ــة له التابع

حملــة التبــرع بالــدم ملرضــى الســرطان بالتعــاون مــع 
ــي  ــبوع الخليج ــبة األس ــك بمناس ــم وذل ــة بلس جمعي

للتوعيــة بالســرطان

حملــة التبــرع بالــدم الخاصــة بالنســاء وبطاقــم طبــي 
نســائي.

ــدم باســم حملــة )شــهداء الصحــة(  حملــة التبــرع بال
ــاًء لتضحياتهــم خــالل جائحــة  ــدًا لذكراهــم ووف تخلي

ــا.  كورون

حملة نادي التعاون للتبرع بالدم.



الحمالت الخارجية

أبرز الحمالت:

ــة  ــالت الخارجي ــن الحم ــد م ــة العدي ــت الجمعي أقام
ــا: ــدم أبرزه ــرع بال للتب

حملــة للتبــرع بالــدم يف مركــز التأهيل الشــامل بـــبريده 
لتعزيــز ثقافــة التبــرع بالــدم الطوعــي بيــن أفــراد 

ــع.  املجتم

للتوزيــع  أرامكــو  محطــة  يف  بالــدم  التبــرع  حملــة 
 . بالقصيــم 

حملة للتبرع بالدم بحديقة الرفيعة.

حملة للتبرع بالدم يف طريق اإلمام البخاري. 

ــة  ــرع وزارة املــوارد البشــرية والتنمي ــة يف مقــر ف حمل
االجتماعيــة بـــبريده.



إحصائيات التطوع

3٩٥٧٦

٨١2٧١

3١٤١١٩

فرصة متطوع
تطوعية

تطوع رجال 
صحي

تطوع إداريأنثــى



الدورات وورش العمل

ــر مبنــى ورشة  	 ــز وتطوي ــة للهندســة بهــدف تعزي ــة الخيري ــع الجمعي عمــل م
ــارة  ــم االستش ــية وتقدي ــم الهندس ــالع ىلع التصامي ــي واالط ــف دم وق
وذلــك بحضــور عضــو مجلــس اإلدارة رئيــس لجنــة تنميــة املــوارد املاليــة األســتاذ عــادل 

الســويد.

ــة دورة     	 ــوع بالجمعي ــدة التط ــا إدارة وح ــن نظمته ــن املتطوعي ــدد م ــة لع تدريبي
بالتعــاون مــع إدارة املختبــرات وبنــوك الــدم بالتجمــع الصحــي يف القصيــم؛ 
لتأهيــل املتطوعيــن وتدريبهــم لتقديــم الخدمــة يف مراكــز دمــي للتبــرع بالــدم، قدمهــا 

الدكتــور خالــد زهيــر. 

ــوع ورشة  	 ــدة التط ــا إدارة وح ــي   نظمته ــي والت ــوع الصح ــارات التط ــل مه عم
بالجمعيــة بالتعــاون مــع منصــة التطــوع الصحــي بــوزارة الصحــة قدمهــا 

املــدرب فيصــل الهجــال.



الزيارات

الشيخ حسن بن حمد الشبعان يزور مقر جمعية دمي حيث 
اطلع ىلع مركز التبرع بالدم واستمع لشرح املدير التنفيذي 

للجمعية حمود البطي عن برامج أنشطة الجمعية

زيارة األستاذ عبد الرحمن تركي اللويحق مدير إدارة البرامج 
يف هيئة األوقاف ملقر جمعية دمي حيث اطلع ىلع مركز 

التبرع بالدم يف املركز الرئيسي والعثيم مول



املشاريع

وقف دمي 
)اإلنشاء والتجهيز(

عربة التبرع بالدم 
املتنقلة

تدريب املمارسين 
الصحيين املتطوعين

حملة آزرني ملرضى 
السرطان

تجهيز وتشغيل مركز التبرع 

بالدم باملدينة املنورة

مستلزمات طبية ملركز 
التبرع بالدم بالرس

حمالت التبرع بالدم 
اليومية

تجهيز وتشغيل مركز التبرع 

بالدم باملنطقة الشرقية

عيادة دمي

منصة وقفي

منصة وقفي بنك الجزيرة 

املتجر االلكتروني

املتجر االلكتروني

املتجر االلكتروني

املتجر االلكتروني

املتجر االلكتروني

املتجر االلكتروني




