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عن الجمعية

﴿َويُؤْثُِروَن َعَل أَنُْفِسِهْم َولَْو كَاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة﴾
سورة الحرش - آية 9
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التـأســيس
الجمعية  مسمى  تحت   577 ترخيص  برقم  االجتامعية  والتنمية  البرشية  املوارد  وزارة  مبوافقة  2010م  عام  يف  الجمعية  إنشاء  تم 

الخريية السعودية لتنشيط التربع باألعضاء باملنطقة الرشقية واالسم املخترص إيثار.

رؤيتنـا   
خلق مناخ مجتمعي يعزز ثقافة التربع باألعضاء ليسد حاجة مرىض القصور العضوي من املتربعني بأعضائهم.

رسـالتنـا   
القصور  مرىض  ودعم  حولها  الخاطئة  واألحكام  التصورات  وإزالة  باألعضاء  التربع  ثقافة  بتعزيز  تعنى  جمعية 

العضوي ملواكبة تطلعات رؤية اململكة 2030 نحو مجتمع صحي واعد.







• نـر ثقافة التـربع باألعضاء للمجتمع عن طريق الحمالت التثقيفية.

• تقديـم املحـارضات واملؤمترات التثقيفية والصحية من ذوي االختصاص.

• تنظيـم حمـالت التربع بالدم لسـد احتيـاج بنوك الـدم يف املنطقة الرقية 

واملشـاعر املقدسـة خالل مواسـم الحج والعمرة والقوات املسلحة.

• تقديـم خدمات عينية ملرىض القصور العضوي غري القادرين.

• تفعيـل األيام العاملية يف مجال اختصاصات الجمعية.

• توفري املسـتلزمات الطبية لذوي الدخل املحدود.

خدماتنـــــا
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املنطقة الرقية

نطـاق الخدمـات



برامجــنا

تعمل الجمعية الخريية السعودية 

لتنشيط التربع باألعضاء باملنطقة 

الرشقية )إيثار( بإرشاف وزارة 

املوارد البرشية والتنمية االجتامعية 

عىل نرش ثقافة التربع باألعضاء 

وتشجيع العمل عليها من خالل دعم 

منظومة التربع باألعضاء وزراعتها 

والتي تدعمها اململكة العربية 

السعودية وتعد أحد األهداف 

الرئيسية يف رؤية الوطن 2030 

وذلك بالتعاون مع الجهات الصحية 

واملؤسسات التعليمية والرشكات 

وقطاعات الدولة.

الربامج الرئيسية للجمعية
التربع باألعضاء 01

02

03

برنامج لنر ثقافة التربع باألعضاء )أثناء الحياة وبعد الوفاة( وإزالة كل ما 
يشوبها من غموض أو عدم معرفة، باستخدام األساليب املبتكرة، وتعريف 

املجتمع بأمراض القصور العضوي ومسبباتها، وتثقيفه بطرق الحياة 
الصحية للوصول ملجتمع صحي.

دعم املرىض غري القادرين )أملهم بالحياة(

برنامج يهدف إىل تعزيز التكاتف املجتمعي لدعم مرىض القصور العضوي 
غري القادرين من خالل التربعات العينية أو التربع باألعضاء من األحياء وغسيل 

الكىل والتدخالت العالجية لرفع املعاناة عن كواهل املرىض وذويهم. 

التربع بالدم
برنامج يهدف إىل   يساهم برنامج التربع بالدم يف رفع مخزون الدم يف 
املنطقة الرقية واململكة العربية السعودية )مواسم الحج والعمرة - 
دعم الحد الجنويب( من خالل حمالت التربع بالدم الداخلية والخارجية، وما 

يصاحبها من برنامج توعوية.



Our purpose
to Change the world

experiences. 
Our commitment to 

providing value for our
costumers.
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التبــرع باألعضــاء

﴿أََحبُّ الناِس إىل اللِه أنفُعهم للناِس، وأََحبُّ األعامِل إىل اللِه عزَّ وجلَّ رسوٌر تُدِخلُه عىل 
مسلٍم، تَكِشُف عنه كُربًة، أو تقِض عنه َديًْنا، أو تَطرُُد عنه جوًعا﴾

حديث رشيف - أخرجه الطرباين
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عن الربنامج
أهداف الربنامج

• املســاهمة يف رفع نسبة اإلقبال املجتمعي عىل التربع باألعضاء عرب 

اســتحداث مبادرات تستهدف فئات املجتمع املختلفة بوسائل حديثة.

• بناء الرشاكات االســرتاتيجية وتحقيق التكامل بني قطاعات الدولة وحشد 

الداعمني لتحقيق أثٍر مستدام.

• متابعة ومشــاركة آخر املستجدات العاملية يف قضية التربع باألعضاء 

ونرشها للمجتمع.

• توطيد العالقات مع العنايات املركزة لتســهيل عملية التواصل مع 

املكتب اإلقليمي للمركز الســعودي لزراعة األعضاء ولجنة الشفاعة 

الحسنة.

• إقامــة ورش عمل لتطوير الكوادر ومواكبة آخر التطورات يف مجال 

التربع باألعضاء وزراعتها.

• بناء الرشاكات بني القطاعات املختلفة وحشــد الداعمني لتحقيق أثر 

مستدام.

املستهدفون
• كافة الفئات العمرية للمجتمع.

• األطقم الطبية.

قنوات التنفيذ
• عرب منصات التواصل االجتامعي.

• الحمالت الخارجية.
• العنايات املركزة.

• املستشفيات.
• ندوات )حضورية - عن بعد(.

نوع الربنامج

صحي، تثقيفي، توعوي.

برنامـج لنـرش ثقافـة التـربع باألعضـاء 

)أثنـاء الحيـاة وبعـد الوفـاة( وإزالـة 

أو  غمـوض  مـن  يشـوبها  مـا  كل 

األسـاليب  باسـتخدام  معرفـة،  عـدم 

املبتكـرة، وتعريـف املجتمـع بأمراض 

ومسـبباتها،  العضـوي  القصـور 

الصحيـة  الحيـاة  بطـرق  وتثقيفـه 

صحـي. ملجتمـع  للوصـول 
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الربنامج
يف أرقام
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1,601 زائر17 ركن تثقيف مجتمعي
عدد املستفيدين من أركان التثقيف للتعريف وتنشيط التربع باألعضاء

املجتمعي

10 مواقع
تم تغطيتها بأركان التثقيف املجتمعي 

للتربع باألعضاء

زيارة 12 مستشفى
ووحدة عناية مركزة باملنطقة الرشقية 

وتسجيل 520 سفريًا خالل العام 2021
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التربع بالدم
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عن الربنامج
أهداف الربنامج

• توعية وتثقيف املجتمع بوجود احتياج كبري ومســتمر لتعويض مخزون 

الــدم باملنطقة الرشقية نظرًا لطبيعتها الدميوغرافية.

• زيادة قنوات التربع للجمعية.

• الوصول لرشيحة متجددة عن طريق اســتهداف املجمعات التجارية 

وأماكن تجمع الجمهور.

• نرش ثقافة التربع بالدم.

الفئة املستهدفة

• بنوك الدم.

• األفراد فوق 18 سنة.

قنوات التنفيذ

• مراكز إيثار للتربع بالدم.

• الهيئات واملؤسســات الحكومية والقطاع الخاص واألماكن العامة.

نوع الربنامج

صحي، تثقيفي، توعوي.

يســـاهم برنامـــج التـــربع بالـــدم يف 

رفـــع مخـــزون الـــدم يف املنطقـــة 

العربيـــة  واململكـــة  الرشقيـــة 

الحـــج  )مواســـم  الســـعودية 

ــويب(  ــد الجنـ ــم الحـ ــرة - دعـ والعمـ

ــدم  ــربع بالـ ــالت التـ ــالل حمـ ــن خـ مـ

ـــا  ـــا يصاحبه ـــة، وم ـــة والخارجي الداخلي

ــة. ــج توعويـ ــن برامـ مـ
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الربنامج
يف أرقام



23

14,149 وحدة دم166 حملة تربع بالدم

أكرث من 120 هيئة ورشكة

تم جمعها يف عام 2021أقيمت خالل العام 2021

عدد الجهات املتعاونة

5 مراكز تربع بالدم
تعاونت يف تفعيل الربنامج عام 2021
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دعم املرىض غري القادرين 
)أملهم بالحياة(
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عن الربنامج
أهداف الربنامج

• إعانــة ذوي الدخل املحدود عىل اإلجراءات الطبية وتقديم الخدمات 

املساندة، باإلضافة إىل الدعم اإلرشادي لهم.

• دعم عمليات زراعة األعضاء.

• دعم جلسات الغسيل الكلوي. 

• دعم السالل الغذائية املتخصصة.

• توفري املســتلزمات الطبية لذوي الدخل املحدود.

• الدعم والتوجيه للمرىض وأرسهم.

الفئة املستهدفة

مرىض القصور العضوي غري القادرين.

قنوات التنفيذ

• مراكز الغسيل الكلوي.

• مراكز زراعة األعضاء.

نوع الربنامج

صحي، تثقيفي، توعوي، عالجي.

ـــف  ـــز التكات ـــدف إىل تعزي ـــج يه برنام

ـــور  ـــرىض القص ـــم م ـــي لدع املجتمع

مـــن  القادريـــن  غـــري  العضـــوي 

ــربع  ــة أو التـ ــات العينيـ ــالل التربعـ خـ

 – )كىل  األحيـــاء  مـــن  باألعضـــاء 

كبـــد( لرفـــع املعانـــاة عـــن كواهـــل 

املـــرىض وذويهـــم. 
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الربنامج
يف أرقام
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3,941 جلسة غسيل كلوي56 مستفيد
خالل العام 2021خالل العام 2021

جهاز طبي و 12 سلة غذائية
تم تقدميهم للمستفيدين خالل العام 

2021

56 تدخل عالجي وجراحي
خالل العام 2021
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إحصاءات عامة
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8 رشاكات واتفاقيات13 يوم صحي عاملي
أبرمت خالل عام 2021تم تفعيلها يف العام 2021

98 عضًوا
مسجلني يف الجمعية يف عام 2021

5 زيارات جهات مختلفة
ملقر الجمعية خالل عام 2021

29
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وحدة التطوع
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تفخـــر إيثـــار بوحـــدة تطوعهـــا املنشـــأة وفقـــا للمعيـــار الوطنـــي للتطـــوع )إدامـــة( كأحـــد أهدافهـــا 

ــة 2030م. ــة اململكـ ــا لرؤيـ ــة وتحقيقـ ــة املجتمعيـ ــال للرشاكـ ــية، تفعيـ ــرتاتيجية الرئيسـ االسـ

إنجازات وحدة التطوع
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أرقام
محققة



33

2,657 متطوع ومتطوعة66 فرصة تطوعية
شاركوا يف برامج وفعاليات 2021خالل العام 2021

14,374 ساعة تطوعية
تم تفعيلها يف عام 2021

5 مجاالت تدريب وتطوير
شارك فيها املتطوعني وكوادر الجمعية
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إنجازات
عام مىض
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4 برامج عامة16,126 مستفيد
قدمت للمستفيدين خالل 2021تم تقديم الخدمات لهم يف 2021

23 برنامًجا تدريبيًا
يف 5 مجــاالت تم تطوير العاملني يف 

الجمعية باملشاركة فيها
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التقرير
املــــــايل
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برنامج أملهم بالحياة
اإليرادات: 3,092,615 ريال سعودي
التكاليف: 1,427,957 ريال سعودي

برنامج التربع بالدم
اإليرادات: 509,518 ريال سعودي
التكاليف: 863,448 ريال سعودي

برنامج التربع باألعضاء
اإليرادات: 256,600 ريال سعودي
التكاليف: 462,455 ريال سعودي



الرعـــاة
والداعمـــني
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للتواصل
الجمعية الخريية السعودية لتنشيط التربع باألعضاء

حي النورس - الدمام

+966 (13) 882 7992

+966 (56) 727 3353

info@eithar.net

www.eithar.net

IBAN SA36 1000 0005 1777 2300 0110

IBAN SA81 2000 0003 0155 5540 9940


