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أمري املنطقة الشرقية صاحب السمو امللكي األمري سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود
الرئيس الفخري جلمعية ترابط
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اجلمعية اخلريية لرعاية املرضى باملنطقة الشرقية

التقرير السنوي لعام ١٤٣٥ هـ
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باملنطقة  املرضى  لرعاية  اخلريية  "اجلمعية  ترابط  تأسيس  منذ 
الشرقية"، عندما حتولت املبادرة من حلم يف مستشفى امللك فهد 
التخصصي بالدمام إىل واقع ملموس بجهود األخوة اخمللصني يف كافة 
املؤسسات ذات العالقة، مع هذه اجلمعية الفتية التي تقدم خدماتها 
املشاكل  حل  همه  دؤوب،  عمل  وفريق  اجلــودة،  معايري  أفضل  وفق 
التي تعرتض املريض وأسرته والتي تشكل عائقا  االجتماعية واملادية 

مباشرا يحول دون استفادته من العالج بالشكل األمثل

وال يفوتني يف هذا املقام إال أن أتقدم بالشكر والعرفان لصاحب السمو 
املنطقة  أمري  سعود  آل  العزيز  عبد  بن  نايف  بن  سعود  األمري  امللكي 

الشرقية، والذي ال زال داعما لها بعد تأسيسها ورئيسا فخريا لها

اجلمعية  أعضاء  ولكافة  االجتماعية،  الشؤون  لــوزارة  موصوال  والشكر 
العمومية، وألعضاء جملس اإلدارة الذين تطوعوا بجهدهم ووقتهم يف 
سبيل حتقيق أهداف اجلمعية. فأسأله تعاىل أن يضاعف لهم اجلزاء وأن 

يوفق اجلميع ملا يحب ويرضى

د. خالد بن حممد الشيباين
رئيس جملس إدارة اجلمعية 
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باملنطقة  املرضى  لرعاية  اخلريية  اجلمعية  تــرابــط   نشاط  انطلق 
ثالث  قبل  وذويهم  احملتاجني  للمرضى  خدماتها  بتقدمي  الشرقية 
احلايل  العام  بني  مقارنة  متنامية  بصورة  اخلدمات  زادت  حيث  سنوات 
والعام السابق والعام الذي قبله ويتضح ذلك من خالل البيانات واألرقام 

واإلحصاءات املوضحة يف نهاية التقرير

واملتربعات  املتربعني  حسنات  ميزان  يف  ذلك  يجعل  أن  اهلل  ونسأل 
ولوالديهم من أفراد وشركات ورجال أعمال

األمني العام /  املدير التنفيذي
ناصر أحمد الزاهد

"
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أعضاء مجلس اإلدارة

د. خالد بن حممد الشيباين 

رئيس جملس اإلدارة
استشاري زراعة كلى

الشيخ د. صالح اليوسف

نائب رئيس جملس اإلدارة
دكتوراه يف الفقه املقارن

أ. ناصر بن أحمد الزاهد

أمني عام اجلمعية
ماجستري إدارة صحية ومستشفيات
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أ. خالد بن إبراهيم الديويل

أمني صندوق اجلمعية
بكالوريوس حماسبة

الشيخ. خالد بن عبداهلل السعيد

عضو جملس اإلدارة
ماجستري يف الشريعة

د. ابراهيم بن عبدالكرمي العريفي

عضو جملس اإلدارة
استشاري مسالك بولية و زراعة كلى

د. مبارك بن عبد العزيز امللحم

عضو جملس اإلدارة
استشاري عناية مركزة و طوارئ

أ. زيد بن سعد العيسى

عضو جملس اإلدارة
بكالوريوس يف اإلدارة العامة

أ. عصام بن عبدالعزيز القاضي 

عضو جملس اإلدارة
بكالوريوس إدارة أعمال
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الرؤية

تقدمي كافة اإلمكانيات املتاحة لتسهيل حصول املرضى على اخلدمات العالجية. 

الرسالة

مد جسور الرتابط االجتماعي حلصول املرضى ومرافقيهم على اخلدمات العالجية 
وتذليل الصعوبات املادية واالجتماعية

القيم

األمانة	 
اخلصوصية	 
املصداقية	 
املسئولية	 
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األهداف 

الوصول إىل فئات املرضى ومرافقيهم الذين لديهم صعوبات اجتماعية أو مادية.
التعامل مبهنية وخصوصية مع جميع هؤالء املرضى من أجل تذليل الصعوبات التي تواجههم.

تسهيل جميع ما يلزم للمريض ومرافقيه لكي يركز على متطلبات العالج والشفاء بإذن اهلل بتقدمي اخلدمات التالية:
تقييم احلالة املادية و االجتماعية للمرضى ومرافقيهم.	 
توفري االحتياجات الطبية وغري الطبية عند خروجهم من املستشفى. 	 
املساعدة يف توفري السكن واملواصالت. 	 
تسهيل حصول املرضى املزمنني وحاالت العالج التلطيفي الذين ال ميكن توفري الرعاية لهم يف املنزل على 	 

ة املستشفى يف عالج احلاالت التخصصية. مقر بديل ومناسب لتنوميهم وذلك لالستفادة من أِسرَّ
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أعضاء جمعية ترابط )المؤسسون(

املهنة األسم الرقم

طبيب استشاري - رئيس جملس اإلدارةخالد حممد الشيباين1

طبيب استشاري - املدير التنفيذي للشئون الطبيةخالد صالح صرب2

عضو جملس اإلدارة - األمنيناصر أحمد الزاهد3

طبيب استشاري - عضو جملس اإلدارةإبراهيم عبدالكرمي العريفي4

عضو جملس الشورى - صحفيجنيب عبدالرحمن الزامل5

قاضي استئناف - نائب رئيس جملس اإلدارةصالح عبدالرحمن اليوسف6

حمافظ حفر الباطنمطلق علي أبوثنني7

طبيب استشاري - املدير التنفيذي للشئون األكادمييةزكريا علي الصفران8

مدير دار املالحظةعبدالرحمن فهد املقبل9

سفري اململكة لدى أندونيسيامصطفى إبراهيم املبارك10

طبيب استشاري - مدير تنفيذي مشاركمبارك عبدالعزيز امللحم11
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املهنة األسم الرقم

رجل أعمال - مدير مصانع اإلبتكارخالد عبداهلل الزاهد12

طبيب استشاري - مدير مركز األورامأحمد إبراهيم الصغري13

رجل أعمال – جتارة ومقاوالتعبدالرحمن حممد الزاهد14

قاضي سابق ومستشار شرعيحممد عبداهلل السويلم15

عضو جملس اإلدارة - مدير عام قاعة األندلسزيد بن سعد العيسى16

قاضي استئناف - عضو جملس اإلدارةخالد عبداهلل السعيد17

حماميسعود إبراهيم احلمام18

املدير التنفيذي للشئون املالية واإلداريةبدرعبدالرحمن السهلي19

عضو جملس اإلدارة - مديرعام جمموعة القاضيعصام عبدالعزيز القاضي20

عضو جملس اإلدارة- أمني الصندوقخالد إبراهيم الديويل21

استشاري مخ وأعصابعدنان إبراهيم الصرعاوي22

رئيس قسم الشؤون الدينيةعبداهلل حمد الهاجري23
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جانب من أحد اجتماعات أعضاء جملس جمعية ترابط 
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مالحظاتمبلغ التبرعاإلسمالرقم

497,750مؤسسة سليمان الراجحي1

تربع عيني300,000سامل باحلمر2

300,000جمموعة البواردي3

تربع عيني300,000شركة جمموعة القاضي4

تربع عيني 285,000شركة اجملدوعي5

180,000عبداهلل العمار6

150,000عبداهلل فؤاد7

تربع عيني120,000منصور السبيعي8

50,000سعد الوهيبي9

50,000مكتب النهدي العقاري10

50,000شركة كيمانول11

30,000حممد الغنيم12

25,000جمموعة عثمان الغامدي13

20,000جمموعة عبود بامردوف14

20,000حممد بامردوف15

20,000احمد السعيد16

2,397,750اإلجمايل

85,000

250,000

الداعمني الرئيسني للجمعية للعام املايل 1435ه
الذين تربعوا مببلغ 20 ألف ريال فما فوق للعام 1435ه
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أعضاء اجمللس واملتربعني الذين مت استقبالهم وتكرميهم من قبل سمو نائب أمري املنطقة الشرقية األمري جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.
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بلغ   عدد   األعضاء   املنتسبني   لرتابط  ٥٨٨  عضو   منهم   23   عضو  . 1
 مؤسس 219   عضو   عامل   20   عضو   شرف   215   عضو   منتسب   

مت   فتح   نقاط   تعريفية   جلمعية   ترابط   يف   عدة   مستشفيات  . 2
ــوالدة   واألطــفــال،    ومــراكــز   طبية   بــرج   الــدمــام   الطبي،   مستشفى   الـ

 مستشفى   تداوي،   مركز   عيادات   رام   لألسنان 

تنفيذ   مشروع   اخلدمة   اإللكرتونية   جلميع   خدمات   اجلمعية  . 3
 التي   تقدم   للمرضى   ومرافقيهم   حيث   تنفذ   إلكرتونيا   حسب   إجراءات  

 اجلمعية   ومعايريها   املعتمدة   من   جملس   إدارة   اجلمعية  

عقد   ملتقى   املسئولية   االجتماعية   جتاه   املرضى   وذويهم يف . 4
هـ،   وقد   شارك   فيه   عدد   كبري   من   املتحدثني   من    ١٤٣٥ رجب   ١٦  -  ١٥

 مفكرين   ورجال   دين   وأدب   وقد   عقد   بفندق   الشرياتون   بالدمام 

عمل   اتفاقية   مع   هدف   إدارة   املــوارد   البشرية  لتحمل   نصف  . 5
 رواتب   موظفي   اجلمعية   وقد   مت   ضم   عدد   منهم

احلصول   على   دعم   من   مؤسسة   سليمان   الراجحي   اخلريية  . 6
 مببلغ   400،000   ريال   لدعم   األجهزة   الطبية   وإسكان   املرضى   

أهم   النشاطات   واإلجنازات خالل العام ١٤٣٥ هـ  

مشاركني يف ملتقى املسؤولية االجتماعية جتاه املرضى وذويهم

افتتاحية ملتقى املسؤلية االجتماعية جتاه املرضى وذويهم برعاية سمو األمري جلوي بن مساعد بن عبدالعزيز، نائب أمري املنطقة الشرقية
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افتتاحية ملتقى املسؤلية االجتماعية جتاه املرضى وذويهم برعاية سمو األمري جلوي بن مساعد بن عبدالعزيز، نائب أمري املنطقة الشرقية
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نزل األنصاري إلسكان مرضى جمعية ترابط

أهم   النشاطات   واإلجنازات خالل العام ١٤٣٥ هـ  
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تربع   رجل   األعمال   منصور   السبيعي  . 7
 مبستودع   مساحته   حــوايل   300   مرت   ووعد  
 بتجهيزه   بكل   ما   يلزم   وإنشاء   مكاتب   إدارية  

 ووضع   لوحة   إعالنية   بأي   حجم 

زيارة   عدد   من   شباب   رجال   األعمال  . 8
 حلثهم   على   الرتشح   يف   عضوية   جملس  

 اإلدارة   الدورة   الثانية 

ــوارد   مالية  . 9 ــ عــمــل   خــطــة   تنمية   م
 وخــطــة   إعالمية   للسنة   املالية1436   ه  
الرحمن    وجار   التنسيق   مع   مؤسسة   عبد 
ــة   لــدعــم   اخلــطــة   مببلغ   ــريي  الــراجــحــي   اخل
ــال   حسب   مــذكــرة   التفاهم      685،000 ريـ

 املوقعة   معهم  

تربع   رجل   األعمال   الشيخ   عبد الرزاق  . 10
 األنــصــاري   بتنفيذ   مشروع   خــريي   إلسكان  
 املــرضــى   احملــتــاجــني   ومرافقيهم   وهــو  
 مبنى   مكون   من   ستة   أدوار   يشتمل   على 60    
 جناح   فندقي   ووافقت   أمانة   الشرقية   عليه  

 مبدئيا   ومتوقع   إجنازه   خالل   سنتني 

توقيع اتفاقية نزل األنصاري



21

جار   التنسيق   مع   شركة   أرامكو   لطلب   دعم   مشروع   من   مشاريع  . 11
 اجلمعية "  األجهزة   الطبية  " مببلغ   1،750،000   ريال

مت   معاينة   عدة   مباين   جتارية   واستثمارية   كمشروع   استثماري   وقفي  . 12
 لعمل   خطة   تسويقية   للحصول   على   الدعم   املايل   من   اجلهات   اخلريية   

التنسيق   لعقد   اجتماع   يضم   رئيس   اللجنة   العلمية   و   املستشار  . 13
 املــايل   الحم   الناصر   ومدير   املسئولية   االجتماعية   يف   شركة   املهيدب  
 ملناقشة   توصية  "  5   إنشاء   جملس   املسئولية   االجتماعية   للمنطقة  

 الشرقية  " آخر   يناير 2015   

   التنسيق   مع   الكلية   التقنية   وجامعة   امللك   فيصل   لتدريب   الطالب  . 14
 وقد   بدأ   الربنامج   بوصول   5   متدربني   ملدة   3   شهور   

عمل   عدة   استبيانات   عن   رضاء   املستفيدين   حول   خدمات   األجهزة  . 15
 الطبية   واإلسكان   واملواصالت.  

أهم   النشاطات   واإلجنازات خالل العام ١٤٣٥ هـ  
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اإلجمايلالينطبقغري مقبولمرضيممتازاخلدمة الرقم

ماهو تقييمك إلجراءات طلب األجهزة1
350500

40
88%12%00

كيف وجدت تعامل موظقي صرف األجهزة الطبية 2
3009001

40
75%23%02%

ماهي سهولة و سرعة أجراءات صرف األجهزة الطبية؟3
301000

40
75%25%00

ماهو تقييمك لنوعية و جودة  األجهزة الطبية املصروفة لك؟4
271300

40
68%32%00

بصورة عامة ماهو تقييمك خلدمة صرف األجهزة الطبية؟5
350500

40
88%12%00

استبيان مدى رضى المستفدين عن 
خدمة األجهزة الطبية

اإلجمايلالينطبقغري مقبولمرضيممتازاخلدمة الرقم

ماهو تقييمك إلجراءات احلصول على خدمة النقل من ناحية السرعة و السهولة؟1
201300

33
61%39%5%0

كيف وجدت تعامل السائقني من ناحية اإلحرتام و اللباقة؟2
9611

33
45%55%00

ماهو مستوى السيارة املستخدمة يف التوصيل  من ناحية اجلودة و الراحة و اإلستخدام؟3
33120

33
61%39%00

بصورة عامة ، ماهو تقييمك خلدمة املواصالت التي تقدمها اجلمعية؟4
5922

33
61%39%00

استبيان مدى رضى 
المستفدين عن 
خدمة المواصالت 
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تكاليف مصروفات توفير الخدمات وحساب نسبة الفرق بين العامين ١٤٣٤ و ١٤٣٥ هـ

الفرق 1435 1434

إجمايل التكلفة للسنتني نسبة الفرق املبلغ التكلفة التكلفة اخلدمة

2,246,721 17% 176,821 1,211,771 1,034,950 صرف أجهزة طبية

200,256 266% 114,356 157,306 42,950 الرحالت )مرات التوصيل( 

746,731 114% 270,965 508,848 237,883 اسكان املرضى 

3,193,708 42,72 562,142 1,877,925 1,315,783 االجمايل

يوم  7288 47% 4340 2948 اسكان املرضى بااليام 
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نسبة المصروفات على الخدمات لكل عام

١٤٣٥ هـ١٤٣٤ هـ١٤٣٣ هـ



25

تكاليف رحالت التوصيل

تكاليف الخدمات خالل الثالث سنوات
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تكاليف األجهزة الطبية

إجمالي تكاليف الخدمات كاملة خالل ثالث سنوات

1,877,925

1,315,783
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الجمعية في أعين الصحافة



28

فتوى فضيلة الشيخ / خلف آل مطلق  

حول جواز احتساب التبرع لترابط من مصارف الزكاة والصدقات
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القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات للسنة 
المالية المنتهية في  ٣٠ / ١٢ / ١٤٣٥ هـ

قائمة املركز املايل كما يف  ٣٠  / ١٢  /  ١٤٣٥ هـ
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مشاريع الجمعية

 1 مشروع رقم  
توفري مواصالت ومساعدة مالية للمرضى وذويهم

لوحظ أن احتياجات املرضى تشمل باإلضافة إىل السكن توفري وسيلة مواصالت 
لتوصيلهم أو إحضارهم من مقر سكنهم وحاجة الكثريين منهم إىل مصروف مايل 
واحملافظة  عالجهم  متابعة  من  ليتمكنوا  اليومية  املعيشة  تكاليف  ملواجهة 

على مواعيد احلضور للمستشفى.

التكلفة التقديرية السنوية للمشروع: 250,000 ريال سنويا

2 مشروع رقم  
 تزويد املرضى بأجهزة طبية ومواد رعاية منزلية 

وذويهم  احملتاجني  املرضى  عن  التخفيف  هو  الرئيسية  اجلمعية  أهداف  من 
وذلك بتوفري أجهزة طبية ومواد طبية استهالكية لهم الستخدامها يف أغراض 
خروج  عند  املعالج  االستشاري  يحدده  ما  على  بناء  للمريض  املنزلية  الرعاية 

املريض من املستشفى. 

التكلفة التقديرية السنوية للمشروع: 1,500,000 ريال سنويا
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3 مشروع رقم  
وقف خريي »مبنى ادارة اجلمعية ومستودع األجهزة الطبية«

حاليا إدارة اجلمعية يف مبنى مؤقت تابع للمستشفى وهي بحاجة ماسة إىل 
توفري مبنى أكرب ودائم إلدارة شئون اجلمعية وخدمة املرضى وذويهم باإلضافة 
املنزلية  العناية  ــوازم  ول الطبية  األجهزة  وتخزين  لصرف  جمهز  مستودع  إىل 

باملرضى.

التكلفة التقديرية للمشروع: 3,000,000 ريال 

4 مشروع رقم  
وقف استثماري

مبنى يتكون من حمالت ومكاتب جتارية وشقق سكنية لالستثمار كأحد مشاريع 
التنمية املستدامة للصرف على خدمات اجلمعية على املدى الطويل. 

التكاليف التقديرية للمشروع: 8,000,000 ريال 

 5 مشروع رقم  
اسكان املرضى وذويهم القادمني للعالج مبدينة امللك خالد 

الطبية
حيث أن العمل بدأ فعليا يف مشروع بناء مدينة امللك خالد الطبية على طريق 
سنوات  أربع  خالل  إجنازها  ومتوقع  سرير   1,500 تبلغ  سريرية  بطاقة  أبوحدرية 
الشرقية  املنطقة  مستشفيات  من  احملولني  للمرضى  خدماتها  وتقدم 
مت  وقد  التخصصات.  بعض  يف  األخرى  املناطق  من  احملولني  املرضى  وكذلك 
املرضى  إلسكان  غرفه   200 على  يحتوي  فندق  إلقامة  أرض  تخصيص  طلب 
ومرافقيهم أثناء تلقيهم العالج مبدينة امللك خالد الطبية والتي تبعد عن مدينة 

الدمام حوايل 30 كم. 

التكاليف التقديرية للمشروع: 35,000,000 ريال 
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