
التقرير السنوي

لعام 
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» أهــم مــا يميــز بلدنــا حــرص قادتهــا علــى 
مؤسســات  هنــاك  عليــه،  والتشــجيع  الخيــر 
فــي مختلــف المجــاالت ســواء التــي تحمــل 
أســماء ملــوك هــذه البــاد أو ســواها، تمثــل 

جانبــًا مــن الجوانــب المشــرقة لبادنــا«
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ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 

غيــر  قطــاع  إلــى  للوصــول  »نهــدف 
ربحــي مهــم ومبــادر وداعــم ومؤثــر فــي 
التعليــم والصحــة والثقافــة والمجــاالت 

البحثيــة« 
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الحمد لله صاحب الفضل والمّنة ..
والصالة والسالم على المبعوث هاديًا لألمة..

تتسارع الخطى في بناء منظومة العمل الخيري في وطننا، وفق رؤية المملكة 
2030 التي تمنح هذا الجانب، إهتمامًا خاصًا، وطموحًا عاليًا، ونظرة مشرقة.

وفي جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية )دمي(
نسير وفق هذا النهج، المبني على رؤية إيمانية، لعمل الخير العام..

هذه الجمعية، التي بدأت بفكرة رائدة، ثم انطلقت عمًا احترافيًا سامي األهداف، 
لتروي بثمارها شرايين المرضى بإذن الله تعالى، ثم جهد المخلصين العاملين فيها، 

والداعمين لها، والمشاركين بتحقيق أهدافها.
هنا خطوة من خطوات الجمعية، وباقة من ثمارها، التي نتطلع بإذن الله تعالى ثم 

جهد وعطاء المخلصين أن تنمو بالوتيرة التي ينتظرها منا الجميع.
شكرًا لكل من وضع سهمًا من كنانة الجمعية.. والحمد لله أواًل وأخرًا

أمير منطقة القصيم
رئيس مجلس إدارة الجمعية
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أول جمعيــة مختصــة  هــي  )دمــي(  الخيريــة  الــدم  بنــوك  أصدقــاء  جمعيــة 
بـــ مجــال التبــرع بالــدم، وتهــدف إلــى رفــع مســتوى الوعــي بأهميــة التبــرع 
بالــدم، وتقديــم  الطوعييــن  المتبرعيــن  بالــدم وتشــجيع وتحفيــز  الطوعــي 
المســاندة لمرضــى أمــراض الــدم، وتعمــل تحــت مظلــة وزارة المــوارد البشــرية 

والتنميــة االجتماعيــة برقــم )650(. 

عن الجمعية 
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صاحب السمو الملكي
 األمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

رئيس مجلس اإلدارة 
رئيس الجمعية العمومية 

د. عمر  بن محمد السحيباني
د. عبدالعزيز بن عجان السلوم
م. فهد بن عبدالله العجاجي
د. فيصل  بن غايب العنزي
أ. علي بن  إبراهيم الشريف
أ. فهد  بن علي الدبيخي

أ. محمد  بن صالح السلمان
أ. صالح  بن غدير التويجري
أ. عادل بن علي السويد

أ. حمد بن  سليمان الجاسر
أ. حمود  بن عبدالله البطي
أ. عمر بن  احمد القفاري

أ. احمد  بن معضد الحربي

م. محمد بن مبارك الدوسري
د. فيصل  بن  عبدالكريم الخميس

د.عبدالله  بن إبراهيم الركيان
د. أحمد بن صالح العمرو

د. سلطان بن سعود الشايع
د. محمد بن علي السهلي
د. إبراهيم بن صالح المرشد
د.  عبدالله  بن علي الغشام
د. صالح بن  محمد الونيان

د.  نهلة بنت سالم الغشام  
د. احمد  بن  إبراهيم السلوم

أ. فهد  بن علي الوهيبي
د. إبراهيم  بن حمود المشيقح

الجمعيـــة 
العمومية 
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صاحب السمو الملكي األمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود 
بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس الجمعية العمومية ورئيس 
مجلس اإلدارة يرأس اجتماع الجمعية العمومية لجمعية أصدقاء 

بنوك الدم الخيرية “دمي”. 
يناير 2021م
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صاحب السمو الملكي األمير
 الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

رئيس مجلس اإلدارة 

د. فيصل  بن عبدالكريم الخميس 

م. محمد بن مبارك الدوسري

د. أحمد بن صالح العمرو

د. سلطان بن سعود الشايع

د. محمد بن علي السهلي

د. إبراهيم بن صالح المرشد

د. نهلة بنت سالم الغشام

أ. محمد بن صالح السلمان

أ.صالح  بن غدير التويجري

أ.عادل بن علي السويد

المشرف المالي نائب رئيس مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة
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الهيكل التنظيمي
الجمعية العمومية 

مجلس اإلدارة

اللجنة التنفيذية

المدير التنفيذياللجان المختصة

لجنة تنمية الموارد المالية

السكرتارية

أخصائي تخطيط وجودة

العالقات العامة
واالعالم البرامج واألنشطة الشؤون المالية تنمية الموارد 

المالية الشؤون اإلدارية

اللجنة اإلعالميةاللجنة العلمية

مسؤول الشؤون اإلدارية

مشرف الموارد البشرية

وحدة التطوع

مشرف موارد مالية

مسؤول االوقاف 
واالستثمار

مسؤول جهات مانحة

مراجع داخلي

مدير الشؤون المالية

محاسب

مسؤول اعداد ومتابعة 
البرامج والفعاليات

أخصائي متابعة الحمالت 
والتنسيق الطبي

خدمة عمالء

مسؤول العالقات العامة

مسؤول اإلعالم والتسويق

أمين مستودع

مسؤول عهد 
ومشتريات
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الرؤيــــة
الطوعــي  التبــرع  ثقافــة  تعزيــز  الريــادة فــي 

الــدم.  أمــراض  مرضــى  وخدمــة  بالــدم 

الرسالة 
التبــرع  بأهميــة  الوعــي  مســتوى  رفــع   
المجتمــع وتشــجيع  لــدى  بالــدم  الطوعــي 
المتبرعيــن الطوعييــن بالــدم واإلســهام فــي 
تطويــر خدمــات بنــوك الــدم، والمســاهمة 
المزمــن  الــدم  فقــر  مرضــى  توعيــة  فــي 
والعمــل  التنميــة  شــركاء  مــع  بالتعــاون 

اإلنســاني. 

القيــــــم
العمــل التطوعــي - الفريــق الواحــد - العدالة 

والشــفافية - الشراكة المجتمعية

األهداف
–  رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية التبرع الطوعي.

–  تشجيع وتحفيز المتبرعين الطوعيين بالدم.
-  مساندة ورعاية المتبرعين طوعيًا.

– اإلســهام فــي تطويــر خدمــات بنــوك الــدم وتعزيــز مســتوى 
العمــل االحترافــي مــع المتبرعيــن بالــدم.

– المســاهمة مــع الجهــات ذات االختصــاص فــي توفيــر خدمــات 
صحيــة واستشــارية لمرضــى أمــراض الــدم. 

– المشــاركة مــع الجهــات المختصــة إلقامــة حمــات التبــرع بالدم 
للوصــول لشــرائح المجتمع المختلفة.

والفعاليــات  المناســبات  فــي  التوعويــة  البرامــج  إقامــة    –
ومواقــع  والمســاجد  والجامعــات  والمــدارس  والمهرجانــات 
بالــدم  الطوعــي  للتبــرع  للوصــول  ســعيًا  االجتماعــي  التواصــل 

.100% بنســبة 
–  إنتــاج مــواد علميــة بأســاليب حديثــة تســتهدف كافــة شــرائح 

المجتمــع.
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                         المدير التنفيذي
االخصائي /حمود بن عبدالله البطي

ا  ـً ٌيسعدنا أن نقـــدم بيـــن أيديكـــم تقريـــر أعمـــال جمعيـــة »دمي« لعـــام2021م والـــذي يأتــي متزامنـ
مــع تحديات جائحــة كورونــا وتبعاتها، واســتطاعت الجمعيــة بفضــل اللــه عــز وجــل إنجــاز العديــد 
ــه، إذ تمكنــت مــن تدشــين مركزيــن للتبــرع  ــط لــ ــو مخطــ ــا هــ ــق مــ ــج وفــ ــادرات والبرامــ ــن المبــ مــ
بالــدم فــي المجمعــات التجاريــة فــي القصيــم والريــاض، وتتويجــًا لجهــود الجمعيــة الراميــة لتحســين 
مخرجاتهــا وتجويــد أدائهــا بمــا يحقــق أهدافهــا االســتراتيجية وفقــا لرؤيــة المملكــة 2030 حصلــت 
الجمعيــة علــى جائــزة أفضــل مشــروع تحســين فــي مســار الجمعيــات الصحيــة األهليــة فــي جائــزة 

أداء الصحــة علــى مســتوى المملكــة. 
كل هــذه المنجــزات لــــم تكــــن لتتحقــــق لــــوال فضــــل اللــــه -عــــز وجــــل- ثــــم  دعــم صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر الدكتــور فيصــل بــن مشــعل بــن ســعود بــن عبدالعزيــز أميــر منطقــة القصيــم رئيــس 
مجلــس إدارة الجمعيــة وأعضــاء مجلــس االدارة و العامليــن الذيــــن يعملــون بإخــاص وتفانــي، 
واســــتطاعوا أن يتغلبــــوا علــــى كل الصعــــاب وأن يحققــــوا تلــــك اإلنجــازات، كمــا أن الفضــل يعــود 
بعــــد اللــــه -عــــز وجــــل- إلــــى شــــركائنا مــــن المحســــنين وشــــركائنا مــــن مــــزودي الخدمــــة الصحيــــة، 
حيــــث تمكنــــت الجمعيــــة بـــروح التحـــدي واإلحســـاس بالمسـؤولية مـن تنفيـــذ البرامـج والمبـادرات 

وبنـــود الخطــــة التشــــغيلية لعــــام 2021م.
وفـــي هـــذا التقريـــر المنبثـــق عـــن الخطــة االســـتراتيجية ســـنعرض لكــم أبـــرز اإلنجــازات واألعمـــــــــــال 
ــا لمبــــدأ الحوكمـــــة والشــــفافية وتمليـــك الحقائـــق  ـً التــــي تحققــــت فــــي عــام 2021م؛ وفقـ
للمســـتفيدين ولشـــركاء الجمعيـــة مـــن المحســـنين والشـــركات والمؤسســـات الداعمـــة ألنشـــطة 

ــا. ــة وبرامجهـ الجمعيـ
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األهداف االستراتيجية 

أهدافنا
 االستراتيجية

االنتقال إلى العمل المؤسسي لتحقيق االستقرار اإلداري 

ورفع كفاءة التشغيل واالستدامة وسهولة قياس األداء .
السام والعدل والمؤسسات القويةتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية

تطوير ورفع كفاءة العاملين بالجمعية من اجل تحقيق رٔويتها 

ورسالتها. 
التعليم الجيد الوصول إلى 1 مليون متطوع

السام والعدل والمؤسسات القوية 

إنشاء بنية تحتية تتناسب مع احتياجات وطموحات الجمعية .

زيادة إيرادات الجمعية والرقابة على النفقات بما يضمن 

تحقيق فائض مالي.

السام والعدل والمؤسسات القوية تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية

العمل على زيادة مراكز دمي للتبرع بالدم على مستوى 

المملكة.

أن تصل نسبة التبرع الطوعي بالدم في المملكة 

إلى 100 ٪ 
الصحة الجيدة والرفاه

العناية واالهتمام بالداعمين والمتطوعين 
واستقطاب المزيد منهم.

عقد الشراكات لتحقيق تحسين االستدامة والشفافية المالية
األهداف
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ملخص األداء لعام 2021م 

اإليرادات المصروفات

 الجوائز
 جائزة أفضــــــــــــل مشروع تحسين أداء في مســـــار
الجمعيات الصحية األهلية في جائزة أداء الصحة

الحوكمة

 المراكز الُمدشنة

 الخطة التشغيلية
 نسبة تطبيق معايير الحوكمة

 %95.75

معيار االلتزام واالمتثال
%98.3

معيار الشفافية واإلفصاح
 %90.00

% 100

% 100

% 100

 مركز دمي للتبرع
 بالدم في العثيم

 مول بريده

 مركز دمي للتبرع بالدم
 في العثيم مول الرياض

0102

نسبة زيــــــــــادة اإليرادات
عن العام الماضي 

 %235

 نسبة اإليرادات المحققة
 من المستهدف

 %205

مصروفات البرامج 76.92 %
المصروفات العمومية 12.15 %

مصروفات الموارد 10.93 %

نسبة تحقق الخطة 
التشغيلية  92 %
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فــــيــــديـــــــو
لـــــــــحـــظــــة
اإلعــــــــــــالن
عن حصـــول
الجمــــــــــعية
على الجائزة

جائزة أفضل مشروع تحسين أداء
في مسار الجمعيات الصحية األهلية

من وزارة الصحة

حصلت جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية ) دمي(
على جائزة أداء الصحة

https://twitter.com/DAMY_MED/status/1468980518217736194
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 مراكز دمي
للتبرع بالدم

المراكز المدشنة في عام 2020م

  مركز دمي للتبرع بالدم في العثيم مول عنيزه بريده المقر الرئيسي 

ديسمبر2020يوليو 2020

https://g.page/r/CXGlVX8-6vIbEBA
https://g.page/r/CQiQNeb13f__EBA
https://www.youtube.com/watch?v=VKHw8l3-ZVQ&list=PL2VaLUdb-y0cu0P-9QfqwYhjJzuTiw3Kr&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=XlbQwaYyaCc
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مركز دمي للتبرع بالدم في العثيم مول بريدة 

دشــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن مشــعل بــن 
مجلــس  رئيــس  القصيــم  منطقــة  أميــر  عبدالعزيــز  بــن  ســعود 
اإلدارة مركــز دمــي للتبــرع بالــدم بمجمــع العثيــم مــول بمدينــة 
بريــدة والــذي يأتــي بدعــم مــن شــركة العثيــم لالســتثمار و هيئــة 

األوقــاف وتشــغيل تجمــع القصيــم الصحــي.
داخــل  بالــدم  للتبــرع  مراكــز  وجــود  أن  علــى  ســموه  ونــوه 
الوعــي  علــى  ودليــٌل  إنســانية  لمســة  التجاريــة،  المجمعــات 
والتحضــر التــي يتحلــى بهــا أبنــاء هــذه البــالد المباركــة ونقلــة 

بالــدم. التبــرع  برامــج  لدعــم  وتوعويــة  حضاريــة 

المراكز المدشنة في عام 2021 م

يونيو 2021

 مراكز دمي
للتبرع بالدم

https://g.page/r/CfMIogCouyU1EBA
https://www.youtube.com/watch?v=oycgQKdv-gA&t=4s
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 مراكز دمي
للتبرع بالدم

المراكز المدشنة في عام 2021 م

 نوفمبر 2021

تدشــين مركــز دمــي للتبــرع بالــدم فــي مجمــع العثيــم مــول - 
خريــص فــي مدينــة الريــاض، بحضــور نائــب رئيــس مجلــس إدارة 
جمعيــة دمــي الدكتــور فيصــل الخميــس ومشــرف بنــوك الــدم 

بــوزارة الصحــة الدكتــور عبدالمجيــد العبداللطيــف. 
العثيــم  وشــركة  الماجــد  أوقــاف  مــن  بدعــم  يأتــي  والــذي 
لالســتثمار وهيئــة األوقــاف وتشــغيل تجمــع الريــاض الصحــي 

الطبيــة. فهــد  الملــك  بمدينــة  ممثــاًل  الثانــي 

مركز دمي للتبرع بالدم في العثيم مول الرياض طريق خريص 

https://g.page/r/CapgYNLL55PwEBA
https://www.youtube.com/watch?v=2gOXIPjfeTs&t=3s
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عن مراكز دمي للتبرع بالدم 

يشــغل كل مركــز مــا مســاحته 100م ويشــمل علــى مركــز اســتقبال للمتبرعیــن، أربــع كراســي تبــرع، منصــة لانتظــار، عیادتیــن طبیتیــن متكاملتیــن، 
تجهیــزات طبیــة حديثــة، كوفــي شــوب للمتبرعيــن. 

ويقــوم التجمــع الصحــي الثانــي فــي الريــاض ممثــًا بمدينــة الملــك فهــد الطبيــة بتشــغيل مركــز دمــي فــي العثيــم مــول- الريــاض، وتجمــع القصيــم 
الصحــي بتشــغيل مراكــز دمــي للتبــرع بالــدم فــي بريــدة طريــق أبوبكــر الصديــق والعثيــم مول-بريــدة و العثيــم مــول بعنيــزة، وبــإدارة كادر طبــي 

مختــص، باإلضافــة ٕالــى العدیــد مــن المتطوعیــن المؤهلیــن.
ُتعد هذه الخطوة سابقة من نوعها حیث:

• ُتسهل للمتبرعین التبرع بالدم دون الحاجة لزیارة المستشفیات والمراكز الصحیة.
• وجــود مراكــز للتبــرع بالــدم فــي األماكــن التــي یرتادهــا جمیــع ٔافــراد المجتمــع كالمراكــز التجاریــة تســاهم بتوعیــة رواد المراكــز بٔاهمیــة 

التبــرع الطوعــي بالــدم .
• تساهم في ترویج القیمة المجتمعیة للتبرع بالدم في تعزیز التضامن المجتمعي والتماسك االجتماعي.

• تشجع الشباب على المبادرات اإلنسانة والعطاء، وتعزز في روح كل فرد بأنه شریك في صحة المجتمع وله دور بارز وفعال.
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مراكز مستهدفة في المراحل القادمة مراكز جار العمل على تشغيلها 

مركز دمي للتبرع بالدم في الرس القصيم

مركز دمي للتبرع بالدم في الجوف 
المنطقة 
الوسطى 

المنطقة 
الشرقية 

المنطقة 
الغربية 

المنطقة 
الجنوبية 

المنطقة 
الشمالية 
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 حمالت التبرع بالدم
إحصائيات مراكز دمي  للتبرع بالدم في الرياض، بريده، عنيزه.

رجــــــالرجــــــال

رجــــــال و نســــــــاءرجــــــال و نســــــــاء

نســــــــاءنســــــــاء

الحمالت المتقدمين

المستفيدين 

المتبرعين بالدم

54853556

6572

385

117663922

1087366

حققت بنوك الدم في تجمع القصيم الصحي في عام 2021م نسبة 77 % تبرع طوعي من إجمالي المتبرعين بالمنطقة

المجموع    443710925929التوعية والتثقيف
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أقامــت الجمعيــة بالتعــاون مــع تجمــع القصيــم الصحــي بالعديــد مــن حمــات التبــرع بالــدم فــي مراكزهــا الرئيســية، باإلضافــة للحمــات الخارجيــة 
فــي مقــرات بعــض الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص، وذلــك لتعزيــز ثقافــة التبــرع الطوعــي بالــدم وللوصــول إلــى أكبــر قــدر مــن المتبرعيــن 

ولتحســين بيئــة التبــرع بالــدم بشــكل عــام، ومنهــا:

 حمالت التبرع بالدم

حملة شهداء الصحة
تخليــدًا لذكراهــم ووفــاءًا لتضحياتهــم خــال 

جائحــة كورونــا 

حملة التبرع بالدم لمرضى السرطان
بالتعــاون مــع جمعيــة بلســم وذلــك بمناســبة 

األســبوع الخليجــي للتوعيــة بالســرطان 

حملة  نادي التعاون للتبرع بالدم
بالتعــاون مــع المســؤولية االجتماعيــة بنــادي 

التعــاون وبرعايــة مشــتل أفــكار الحديقــة 
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حملــة دمــي لضيــوف الرحمــن فــي فــرع مكتــب العمــل فــي 
القصيم.

حمات التبرع بالدم في رمضان .
حملة دام دمك  بمناسبة اليوم الوطني .

حملــة دمــك ســعودي فــي ملعــب الملــك فهــد الدولــي 
بالريــاض.

المشــاركة فــي حملــة التبــرع بالــدم فــي واجهــة الريــاض 
الســعودي. الوطنــي  اليــوم  بمناســبة 

حمالت
التبرع بالدم

بالتعاون مع تجمع القصيم الصحي
  و التجمع الثاني بالرياض
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حمالت خارجية 

حديقة الرفيعة في مدينه بريدة مبادرة “دمك حياة”  مهرجان البصر مركز التأهيل الشامل بالقصيم

مقر اإلدارة العامة لمصرف الراجحي بالقصيم
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في أمن المنشأت بمنطقة القصيم

بمحطة أرامكو للتوزيع بمنطقة القصيم كلية االقتصاد واإلدارة بجامعة القصيم 
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فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالقصيم
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شركاؤنا بالبذل والعطاء 
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اليـــــوم العالمي 
للمتبرعين بالدم

احتفــاًء باليــوم العالمــي للمتبرعيــن بالــدم والــذي 

يقــام في 14 حزيــران/ يونيـو مـن كل عـام؛ دشـن 

ــر الدكتـــور فيصـــل  صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـ

بـن مشـعل بـن سـعود بـن عبدالعزيـز ٔاميـر منطقـة 

مركـــزًا  الجمعيـــة  ٕادارة  مجلـــس  رٔييـــس  القصيـــم 

للتبـــرع بالـــدم فــي العثيـــم مـــول بريـــده، وتٔاتـــي 

هـــذه الخطـــوة للتيســـير علــى المتبرعيـــن ولجعـــل 

عمليـــة التبـــرع بالـــدمُ محفـــزة ُوميســـرة. 
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اليــــــوم العالمي 
للمتبرعين بالدم

العالمــي  اليــوم  بشــعار  بريــدة  بــرج  إضــاءة 
بالــدم  للمتبرعيــن 

ســاھمت الجمعیــة أیضــًا بتســلیط الضــوء علــى 
بالــدم2021م،  للمتبرعیــن  العالمــي  الیــوم 
والــذي مــن شــأنه تشــجیع المتبرعیــن بالتبــرع 
الطوعــي بالــدم وتقدیــرًا لجھودھــم وترویجــًا 
للقیمــة المجتمعیــة للتبــرع بالــدم فــي تعزیــز 
التكاتــف والتعــاون بیــن أفــراد المجتمــع، عبــر 
“بــرج میــاة  المدینــة  فــي  أكبــر معلــم  إضــاءة 

بریــدة” بشــعار ھــذا العــام
“تبرع بالدم واجعل العالم ینبض بالحیاة”

لقاء مع المتبرعين 
أصحاب الفصائل النادرة 

تكريم الداعمين للجمعية 

تكريم الحاصلين على وسام الملك 
عبد العزيز من الدرجة الثالثة 

ندوة النساء والتبرع بالدم 

https://twitter.com/DAMY_MED/
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الدورات والورش التدريبية 
“ المستجدات في عملية سحب الدم و التبرع بالدم”   

ســاعة معتمــدة مــن هيئــة 
التخصصــات الصحيــة 11

35
300

الهدف:
 تدريــب الممارســين الصحييــن وتطويرهــم وتزويدهــم بالمســتجدات العلميــة 

والعمليــة فيمــا يتعلــق بعمليــة ســحب الــدم والتبــرع بالــدم.
 تســتهدف الــدورة الممارســين الصحييــن وطلبــة الكليــات الصحيــة بشــكل 
عــام، وأخصائــي المختبــرات وفنــي المختبــرات والممرضيــن بشــكل خــاص.

حضر الدورة
        متدرب حضوريًا

         متدرب عبر برنامج الزوم 
                                                    

برعاية كريمــــــــــة من بنك الجزيرة

فيديو تقريري عن الدورة

 https://youtu.be/n8OFW5oDz5I
 https://youtu.be/n8OFW5oDz5I
 https://youtu.be/n8OFW5oDz5I
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بفضل الله تتميز الجمعية في مجال التطوع والذي يعتبر من أهم مرتكزات رؤية 2030 وقد برزت الجمعية 
في عام  2021 في هذا المجال حيث تطرح الفرص التطوعية في المنصات التالية:

ونفخر 
بالوصول إلى:

العـــــــــــــــــائد 
االقتصادي 

إجمالي عدد المتطوعين

 717

192,183

ذكر 

 130
أنثى 

 586
صحي 

548
إداري  

548

التطوع:

منصة العمل 
التطوعي 

منصة التطوع 
الصحـــي 

جمعية تطوير عبر منصة 
التطوع “ باذل “ 

بوابة التطوع في موقع 
الجمعية االلكتروني 
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التطوع
تكريم المتطوعين  والمتطوعات نظير تميزهم  بالتطوع مع 
جمعية دمي  والتطوع مع المختبرات وبنوك الدم بالتجمع 

الصحي بالقصيم .

المدير التنفيذي لجمعية دمي  يكّرم مدير وأعضاء إدارة تقنية 
المعلومات بالتجمع الصحي بالقصيم  لتعاونهم مع الجمعية 
في ربط مراكز دمي للتبرع بالدم بنظام مستشفيات المنطقة

دمي تكّرم المتطوعين في حملة شهداء الصحة في مقر 
جمعية دمي.



35

االستدامة 
المـــــــــــالية 

تعمـل الجمعيـة علـى تنميـة مواردها 
المالية وتسعى لتنويع مصادرهـا؛ لتعزيز 
تحقيق االسـتدامة الماليـة وذلك عبر 

قنوات متنوعة:

الدعم الحكومي 

الجهات المانحة 
لألوقاف 

جهات المسؤولية االجتماعية 
في القطاع الخاص

رعاية الفعاليات

رجال األعمال 

التبرع العام 

الحسابات البنكية  

التغطيات اإلعامية 

الرسائل النصية

الحمات التسويقية اإللكترونية 

رسوم أعضاء الجمعية العمومية

التبرع عبرالتطبيق المصرفي 

 المتجر اإللكتروني 

منصة وقفي 

منصة إحسان 

منصة تبرع
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االستدامة المالية 
الوقــــــــــف 

الطوعــي  بالــدم  التبــرع  لمركــز  مســتدام  وقــف 
المتبرعيــن  ورعايــة  الــدم  أمــراض  مرضــى  ورعايــة 
بالــدم والعيــادات اإلستشــارية وخدمــات الجمعيــة 
ذات العاقــة، وذلــك بهــدف ســد حاجــة بنــوك الــدم 
مــن خــال تنظيــم حمــات التبــرع بالــدم الطوعــي 
وإقامــة األنشــطة ذات العاقــة بالتوعيــة وتثقيــف 

الطوعــي.   التبــرع  بأهميــة  المجتمــع 

التكلفة اإلجمالية 

5,480,000 
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االستدامة المالية 

تقرير اكتمال دعم الوقف 2021 م
اإلجمالي

تفاصيل الدعم
الجهة الداعمة الفترة

المجموع دعم عيني دعم مالي

5,513,000

1,285,000

1,000,000 رجل األعمال األستاذ/ عبد الله العثيم

الدعم 2020م

200,000 مؤسسة العويضة الخيرية
30,000 رجل األعمال األستاذ/ عبد الكريم العودة
25,000 شركة الصباخ
20,000 شركة العثيم
10,000 رجل األعمال عبد العزيز بن عبد الله الحميد

4,228,000

2,200,000 دعم الوزارة

الدعم 2021م

1,728,000 حملة رمضان 1442هـ
200,000 الشيخ إبراهيم المهيلب

55,000 المتجر االلكتروني
12,000 شركة هضاب المجد للبلك

10,000 رجل األعمال األستاذ/ فايز بن سليمان الفايزي
10,000 رجل األعمال األستاذ/ حسن بن حمد الشبعان
10,000 رجل األعمال األستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله الحميد
10,000 رجل األعمال األستاذ/ إبراهيم بن عبد الكريم العودة
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االتفاقيات 

اتفاقيــة تعــاون بيــن جمعيــة دمــي 
الثانــي  الصحــي  الريــاض  وتجمــع 
فهــد  الملــك  بمدينــة  ممثــًا 
المشــترك  العمــل  لتعزيــز  الطبيــة 
ــدم وتشــغيل مركــز  ــرع بال فــي التب

بالريــاض. مــول  العثيــم  دمــي 
 

010203
ومركــز  دمــي  جمعيــة   بيــن  شــراكة  اتفاقيــة 
الخدمــات المخبريــة ونقــل الــدم بــوزارة الصحــة 
وتجهيــز  إنشــاء  علــى  االتفاقيــة  وتشــتمل 
مراكــز دمــي علــى مســتوى المملكــة و تدريــب 
الــدم  بنــوك  مجــال  فــي  الصحييــن  الممارســين 
بالــدم  التبــرع  بأهميــة  والتثقيــف  والتوعيــة 

بالــدم. التبــرع  بيئــة  وتحســين 

دمــي  جمعيــة  بيــن  اتفاقيــة  توقيــع 
دورات  تنفيــذ  بهــدف  الجزيــرة    وبنــك 
تدريــب لتأهيــل األخصائييــن والممارســين 
الصحييــن واألطبــاء العامليــن فــي بنــوك 

. القصيــم  بمنطقــة  الــدم 

2021
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توقيــع ثــاث شــراكات مــع شــركة 
عبداللــه العثيــم لاســتثمار لتوفيــر 
بالــدم  للتبــرع  دمــي  لمراكــز  مقــر 
فــي العثيــم مــول الريــاض ، العثيــم 
مــول بريــدة ، العثيــم مــول عنيــزة.

 

040506

توقيــع اتفاقيــة شــراكة مــع أوقــاف 
فــي   دمــي  مركــز  لتجهيــز  الماجــد 

بالريــاض. مــول  العثيــم 

توقيــع اتفاقيــة بيــن جمعيــة دمــي 
بريــدة  و فنــدق شــارز فــي مدينــة 
لرعايــة الضيافــة فــي جمعيــة دمــي. 

االتفاقيات 
2021
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دمــــــــي
في اإلعالم 

 زيارة وفدمن الجمعية لسمو رئيس مجلس إدارةتوقيع اتفاقيةتوقيع اتفاقية مذكرة تعاون مع جامعة القصيم

تفضل بزيارة أخبار الجمعية

 https://youtu.be/n8OFW5oDz5I
https://www.damy.sa/news/
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اللقاءات التلفزيونية 

رابط للدخول على اللقاءات التلفزيونية

 https://youtu.be/n8OFW5oDz5I
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2VaLUdb-y0eCazIIO6NGZFDETP5qy7R0
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شركاء النجاح 
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للتبرع عبر الرســــــائل النصية

DAMY_MED
www.damy.sa

أرســـــــــــــل رســــــــــــالة نصيــــــــــــــــة للرقــــــــــــم 5192
للتبـــــــــــــــرع بـ 12 ريــــال شهــــــــــــــريًا أرســــــــــــــل )1(
أو رسالة فارغة للتبرع بـ ) 10( ريال لمرة واحدة

المتجر اإللكتروني
store.damy.sa


