
 
رحمة  إنزال  في  سبٌب  وهي  والخطايا،  الذنوب  ر  وتكفِّ البالء،  تدفع  الزكاة  إن 
ذيَن  ِللَّ َفَسَأكُتُبها  َشيٍء  ُكلَّ  َوِسَعت  (َوَرحَمتي  تعالى:  قال  -تعالى-،  ا� 

كاَة َوالَّذيَن ُهم ِبآياِتنا ُيؤِمنوَن) َيتَّقوَن َوُيؤتوَن الزَّ



 
برنامج الكفالة

انطالق© من مبدأ التكافل االجتماعي الذي حثنا عليه الدين ا¡سالمي؛ تم اعتماد 
غذاء  من  ا»ساسية  احتياجاته  لتوفير  (المحتاج)  المريض  الطفل  كفالة  برنامج 
وملبس ومسكن ، وهو عبارة عن كفالة اجتماعية بقيمة إثنا عشر ألف ريال سنوي© 
بما يعادل ألف ريال شهري© ، أو كفالة شهرية بقيمة ثمانمائة أو ستمائة ريال شهري© 
واالقتصادي  ا»سري  للوضع  المفصلة  الحالة  دراسة  بحسب  أشهر  ستة  لمدة 

للطفل المريض بالسرطان.

أوجه صرف الزكاة في جمعية سند الخيرية . 

عدد ا�طفال المخدومين في البرنامج  :  (737) طفل خالل عام 2020م
ميزانية البرنامج تصل إلى :( 4,236,801) ريال 



عالج طفل مقيم 

فـي  المقيميـن  ا»طفـال  عـالج  تكاليـف  بتغطيـة  سـند  جمعيـة  فـي  نقـوم 
المملكـة الغيـر قادريـن علـى دفـع تكاليـف العـاج فـي مستشـفيات القطاعيـن 

الحكومـي ويتـم تغطيـة بعـض الخدمـات العاجيـة فـي القطـاع الخـاص

عدد ا�طفال المخدومين في البرنامج  :  (50) طفل خالل عام 2020م 
ميزانية البرنامج تصل إلى : ( 3,455,670 )ريال



 
مساعدات سكن الحاالت

فيها  يتلقى  التي  المدينة  إلى  َتفْد  التي  للحاالت  السكن  سند  جمعية  في  نوفر 
الطفل الرعاية الصحية والعالجية من جميع أنحاء المملكة، وذلك بالتعاقد مع 
لÂطفال  سكن  توفر  عدم  حال  في  المستشفيات  من  القريبة  الفندقية  الشقق 

وذويهم بالمستشفى.

عدد ا�طفال المخدومين في البرنامج  : (670) طفل خالل عام 2020م
ميزانية البرنامج تصل إلى :  (555,063)  ريال



تأمين المستلزمات الطبية

من  توفيرها  يتم  ال  التي  الالزمة  الطبية  وا»جهزة  ا»دوية  سند  جمعية  في  نوفر 
قبل المستشفى مثل/ السماعات الطبية ، والكراسي المتحركة ، وا»سرة وغيرها 

من احتياجات الطفل المريض.

عدد ا�طفال المخدومين في البرنامج  : (38) طفل خالل عام 2020م
ميزانية البرنامج تصل إلى :  ( 59,715 )  ريال



 المساعدات العينية 

تشمل  حيث   ، وأسرته  الطفل  احتياجات  كافة  بتغطية  سند  جمعية  في  نتكفل 
الشخصية  والمستلزمات  الغذائي  التموين  بطاقات  العينية:  سند  مساعدات 
والمالبس  المدرسية  والحقائب  قبعات)  شعر،  ربطات  مستعار،  (شعر  لÂطفال 

وا»جهزة المنزلية با¡ضافة إلى هدايا رمزية لÂطفال وذويهم.

عدد ا�طفال المخدومين في البرنامج  :  (1033) طفل خالل عام 2020م
ميزانية البرنامج تصل إلى :( 431,960 ) ريال 



فتوى الشيخ عبدا� المنيع
بجواز دفع الزكاة

  لجمعية سند الخيرية
 لدعم ا�طفال المرضى بالسرطان



21848766000201

 

IBAN NO:SA88 1000 0021 8487 6600 0201
  

 IBAN NO:SA09 8000 0114 6080 1099 5523

حسابات الزكاة الخاصة بالجمعية (الرياض ) 

حسابات الزكاة الخاصة بالجمعية (الشرقية) 

114608010995523

 IBAN NO:SA57 3040 0108 0333 3333 0019 

0108033333330019

 IBAN NO:SA62 3040 0108 0333 3333 0026
0108033333330026



Riyadh | P.O.Box 66962 | Riyadh 11586
Tel.: 0114809939 - 0114809288 | Fax: 0114812332

Eastern Region | Tel.:       8876776 | Fax:      8876776
eastern.region@sanad.org.sa

013 013

دعمك يوصلني
 لالشتراك أرسل رقم (1) إلى

sanadccsa sanadccsa sanad-ccsa 0114809939 sanad.org.sa

جمعية سند الخيرية لدعم ا�طفال المرضى بالسرطان 


