
التقریر السنوي لعام 1440ھـ- 2019م 

الرؤیة

الرسالة

إیثار

أنشئت الجمعیة في عام 2010م بموافقة وزارة الشؤون االجتماعیة على تأسیس الجمعیة تحت مسمى (الجم   عن الجمعیة
لتنشیط التبرع باألعضاء بالمنطقة الشرقیة )، تحت االسم المختصر (إیثار).

خلق مناخ مجتمعي یعزز ثقافة التبرع باألعضاء لیسد حاجة مرضى الفشل العضوي من المتبرعین باألعض    
والمنطقة الشرقیة خصوصا.

تحقیق التفاعل المجتمعي مع التبرع باألعضاء من خالل التوعیة الدینیة واإلعالمیة والمجتمعیة لمساعدة مر   
ونشر ثقافة التبرع باألعضاء وإزالة أي غموض متعلق بھا، وحث كافة فئات المجتمع على التبرع باألعض

األھداف

إرساء مبادئ الشریعة اإلسالمیة ومقاصدھا السمحة في الحث على التبرع باألعضاء

تحقیق مصالح التبرع من خالل تعزیز القیم المجتمعیة النبیلة

إحیاء روح اإلیثار بین أفراد المجتمع وتحفیزھم على رفع المعاناة عن بعضھم البعض

تنمیة الحس الوطني المرتبط بالتبرع باألعضاء لسد حاجة مرضى الفشل العضوي

نشر ثقافة العمل الخیري التطوعي في مجال تنشیط التبرع باألعضاء



عملھا

ھدفھا

زیادة عدد األعضاء التي یتم التبرع بھا لصالح مرضى الفشل العضوي لتقلیل أعداد المرضى على قوائم ان  

شر روح التكافل بین أفراد المجتمع، تكامل المؤسسات المجتمعیة في الحث على التبرع باألعضاء، استنھاض   
اإلسالمیة والبشریة.

إیثار للتبرع بالدم

دعم المرضى غیر القادرین الشفاعة الحسنةاللجان

التثقیف الصحي

عن اللجنة

تاریخ اإلنشاء

أطلقت رسمیًا بناءً على اتفاقیة التعاون المشترك مع وزارة الصحة

 في عام 2012م

دمي لضیوف الرحمن
دمي صدقة

الذكرى السنویة لمركز إیثار للتبرع بالدم

لجنة إیثار للتبرع 
بالدم

دمي فداء للوطن

مركز إیثار للتبرع بالدم (الخبر-الجبیل)

البرامج

تقوم اللجنة بتنشیط حمالت التبرع بالدم والحمالت التثقیفیة

لمساھمة في زیادة مخزون الدم بالمنطقة الشرقیة ، التي تعد من أكثر المناطق استھالكًا للدم     
خاصة من حیث التركیبة السكانیة وانتشار أمراض الدم الوراثیة

المختبر اإلقلیمي وبنك الدم بالدمام

حمالت التبرع بالدمالفعالیات



   

  
  

لجنة ال 
الح



تقوم اللجنة بالتعاون مع الجھات العلمیة المختصة، بإجراء الدراسات واألبحاث الخاصة بالت  
لرأي العام عن الجمعیة وأھدافھا، وتأثیراتھا عند الجمھور السعودي، والفئات المستھدفة من   

الجمعیة

في عام 2010متاریخ اإلنشاء

أطلقت منذ تأسیس الجمعیةعن اللجنة

عملھا

تخطیط وتطویر وتنفیذ برامج التثقیف الصحي واإلرشاد وطرق تحفیز المتطوعین لتنفیذ ھذ   
فئات المجتمع بھدف االرتقاء بالخدمات الصحیة وتعزیز مفھوم الوقایة من األمراض وكیفیة  

إلشراف على تنفیذ وتنسیق ومتابعة وتقییم فعالیات وأنشطة التثقیف الصحي والترویج الخاص    
مؤسسة أو قطاع مشارك فیھ

المساھمة في تحقیق رؤیة 2030 للتقلیل من األمراض المزمنة في المجتمع.

تعزیز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقیق مسؤولیاتھ االجتماعیة تجاه الشرائح المحتاجة

لجنة دعم 
المرضى غیر 

القادرین

أطلقت منذ تأسیس الجمعیةعن اللجنة

دعم ومساعدة مرضى غسیل الكلى مادیًا باإلضافة إلى الخدمات العالجیة .عملھا

ھدفھا

دعم المرضى غیر القادرینالبرامج
مؤتمر الكلى

دعم مرضى القصور الكلوي النھائي غیر القادرین في المنطقة الشرقیة.

   



الیوم العالمي للتبرع باألعضاء
التوعیة للتبرع باألعضاء

ھدفھا

لتحضیر إلصدار نشرة متخصصة تركز على أھداف الجمعیة على أكثر من صعید ومحور   
وإنساني وإخباري تكون بمثابة منبر للرأي والمعلومة التخصصیة في ھذا المجال

تنفیذ برامج تدریبیة ونشاطات علمیة واإلشراف على المحتوى العلمي لتطویر الكوادر الطبی   
المستجدات في المجال الصحي في اختصاصات الجمعیة

إثراء الجانب التوعوي من خالل برامج مدروسة للتثقیف الصحي

تسلیط األضواء على مرضى الفشل الكلوي من خالل الوسائل اإلعالمیة المقروءة والمرئیة   
مسعى لتشكیل رأي توعوي مجتمعي عن القضیة لوضعھا في واجھة اھتمامات المجتمع وال   

إیجابي وفعال

التوعیة للتبرع بالدم
الیوم العالمي للتبرع بالدم

إصدار المطویات واللوحات التوعویة وفق أھداف محددة وخدمة حمالت إعالمیة توعویة و 

المشاركة في التنظیم واإلعداد لمناسبات الجمعیة وفق خطط محددة األھداف واآللیات

الفعالیات

لجنة  التثقیف 
الصحي

الیوم العالمي لمرض الكبد الفیروسي
الیوم الوطني 

الیوم العالمي الرتفاع ضغط الدم



































































































































































































































































































     

معیة الخیري السعودیة                
         

ضاء في المملكة عموما                
  

رضى الفشل العضوي،               
ضاء.                

          

        

            

          

         



دعم الحد الجنوبي
موسم الحج

شھر رمضان
14-یونیو

نتظار زراعة األعضاء                 

ض القیم والھمم                
 

  

   
 

 

         

   

  
 

     

  

    

       

م لما لھا من صفات                
        

    

  



  

 

اروتعمل بتنسیق             
ركز السعودي             

  

      

لألحیاء والمتوفیین دماغیًا
حث األحیاء للتبرع باألعضاء بعد وفاتھم أو خالل حیاتھم

        

              من المنطقة الشرقیة

   

  

    
    

   
  

  



                            

تسویق، وتكوین             
ن نشاطات وبرامج             

  

   

ه البرامج لجمیع             
ة التصدي لھا            

صة بكل إدارة أو             
    

          

          

   

          

   
 

         



التبرع و زراعة األعضاءالتعریف بالوفاة الدماغیة 
   

  

ر علمي واجتماعي              
          

یة والوقوف على             
      

        

            والمسموعة في 
لتعامل معھا بشكل              

 

  
   

           وصحیة معینة

          

    
  

    



































































































































































































































































































إیثار للتبرع بالدم
الشفاعة الحسنة

المرضى غیر القادرین
التثقیف الصحي





حفل الت  







































































































































































































































































































ینایر
فبرایر
مارس
أبریل 

مایو

یونیو
یولیو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

دیسمبر





تطوعین السنوي ؟؟  






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	المعلومات الأساسية

