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التقرير الســنوي

نســعد ســنويا بتقــدمي عــرض للتقريــر الســنوي ألنشــطة جمعيــة ســند اخليريــة لدعــم األطفــال املرضــى بالســرطان وذلــك الطالعكــم
علــى األنشــطة والفعاليــات التــي نظمتهــا اجلمعيــة ومســتجدات اإلجنــازات التــي حتققــت بفضــل اهلل .إن رســالتنا يف اجلمعيــة هــي
تعزيــز بيئــة داعمــة لألطفــال املصابــن بالســرطان وتوظيــف املــوارد الالزمــة ملســاندتهم وهــذا يتطلــب منــا بــذل اجلهــد لتحقيــق اهدافنــا
املنبثقــة مــن رســالتنا الســامية وحتــى يتمتــع أطفالنــا بخدمــات متميــزة تخفــف مــن اآلثــار النفســية واإلجتماعيــة عليهــم و علــى أســرهم
خــال فتــرة العــاج .لقــد أكــرم اهلل تعالــى اجلمعيــة بدعــم أعضائهــا وعضواتهــا الذيــن آمنــوا برســالتها ومنحوهــا املســاندة التــي جعلتهــا تســتطيع التغلــب
علــى حتديــات العمــل والنجــاح يف حتقيــق أهدافهــا ،كمــا أننــا نحظــى مبــؤازرة مــن الشــركات و املؤسســات الذيــن لديهــم وعــي مســتنير بأهميــة مســؤوليتنا
جتــاه خدمــة األطفــال واالميــان بالرســالة اإلنســانية التــي تســتوجب تعــاون املجتمــع و ســعي أفــراده للنهــوض باملســؤولية االجتماعيــة واســتباق اخليــرات كمــا
َّ َ
َّ ُ
اسـتَ ِبقُوا ْ َ
اليْـ َر ِ
ـيءٍ َقدِ يـ ٌر (البقــرة.)148:
يقــول تعالــى يف كتابــه الكــرمي َ :و ِلـ ُك ٍّل وِ ْج َهـ ٌة ُهـ َو ُم َو ِّلي َهــا َف ْ
ات أَيْـ َن َمــا تَ ُكونُــوا يَـ ْأ ِت ِب ُكـ ُم الل َجمِ يعـاً إ َِّن الل َعلَــى ُك ِّل َشـ ْ
ختامــا :أتقــدم بالشــكر والتقديــر جلميــع مــن دعــم اجلمعيــة ويســر خطواتهــا التطويريــة وعـزّز مــن قدراتهــا نحــو االســتمرارية ،و خالــص التقديــر جلميــع
العضــوات واألعضــاء املتطوعــن لبذلهــم اجلهــد والوقــت الثمــن لدعــم رســالة اجلمعيــة  .والشــكر موصــول لكافــة املستشــفيات املتعاونــة معنــا يف تنفيــذ
برامجنــا الراميــة الــى تقليــص معانــاة الطفــل املريــض اجلســدية والنفســية ،و خالــص الشــكر للطاقــم اإلداري علــى عملهــم املهنــي ملصلحــة أطفالنــا.
راجية من املولى العلي القدير أن ميدنا بعونه لنستمر يف تقدمي أفضل الرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية لألطفال املرضى بالسرطان ومساندة ذويهم.
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ُيصاب

في

المملكــة العربية الســعودية حوالي

 1000طفل سنو ًيا
مابين ســن الوالدة و  13ســنة بأورام األمراض الخبيثة
من أبرزها ســرطان الدم..
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وقــد أثبتــت اإلحصائيــات أن نســبة المصابيــن مــن األطفــال بهــذا
المــرض العضــال فــي ارتفــاع مســتمر .ورغــم صعوبــة عــاج مــرض
الســرطان فــإن تأميــن المعــدات الحديثــة والســبل المتطــورة للعــاج
فــي مراكــز متخصصــة ترفــع نســبة الشــفاء عنــد األطفــال إلــى
أكثــر مــن  - %70بــأذن اهلل -وقــد أنشــئت جمعيــة ســند الخيريــة
لدعــم األطفــال المرضــى بالســرطان لقناعتهــا بأهميــة مســاندة
األطفــال وذويهــم للرفــع مــن معاناتهــم فــي ظــل ظــروف المــرض
الصعبــة خــال فتــرة العــاج .
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نبذة

عن جمعية ســند

ّ
مت تســجيل جمعيــة ســند اخليريــة لــدى وزارة الشــؤون
االجتماعيــة بتاريــخ 1423-12-1هـــ املوافــق  2003-2-2م
وهــي جمعيــة خيريــة غيــر ربحيــة هدفها دعــم مراكز
ســرطان األطفــال يف اململكــة مبــا حتتــاج لــه مــن مــوارد
ماليــة أوعينيــة وتقــدمي خدمــات اجتماعيــة وإيوائيــة للمرضى
وذويهــم احملتاجــن بعــد إجــراء البحــث امليدانــي ،باإلضافــة
إلــى تقــدمي برامــج التعليــم والتثقيــف للمرضــى وذويهــم عــن
مــرض ســرطان األطفــال وكيفيــة التعامــل معــه.
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أهدافنا

رؤيتنا

الوصــول لــكل طفــل يعانــي مــن الســرطان يف
اململكــة و أن نكــون ســنداً لــه وألســرته.

حشــد أوجــه الدعــم واملســاندة ملراكــز ســرطان
األطفــال باململكــة العربيــة الســعودية وذلــك عــن
طريــق الدعــم النفســي واالجتماعــي واملــادي لألطفــال
املرضــى بالســرطان وذويهــم والوقــوف علــى احتياجــات
األســرة وتأمــن اخلدمــات املباشــرة خــال فتــرة عــاج
األطفــال املرضــى (الســكن ،اإلعاشــة ،النقــل).
تقــدمي البرامــج التدريبيــة والتوعويــة لألطفــال

رسالتنا

نحــن جمعيــة خيريــة ســعودية تســعى إلــى خلــق البيئــة
الداعمــة وجتنيــد املــوارد املســاندة الالزمــة
لتحقيــق الدعــم الشــامل لألطفــال املصابــن
بالســرطان مــن خــال توظيــف املــوارد واخلدمــات
املتميــزة بكفــاءة وفاعليــة لتخفيــف اآلثــار النفســية
واالجتماعيــة علــى األطفــال وأســرهم.

املرضــى وأســرهم حــول مــرض الســرطان وكيفيــة التعامــل
معــه  ،ونشــر الوعــي يف املجتمــع حــول مــرض الســرطان
وطــرق مكافحتــه والوقايــة منــه.
تشجيع ودعم الدراسات واألبحاث
يف مجال سرطان األطفال.
التنســيق والتكامــل مع القطاعات
احلكوميــة واألهليــة ذات العالقة.
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شركاؤنا في
المساندة والتطوير
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أعضاء
مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة

صاحبــة الســمو امللكــي األميرة
عادلة بنت عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود

العضوة

نائب رئيس
مجلس اإلدارة
السيدة
اجلوهرة املوسى

المشرف المالي
الدكتورة
وفاء الرشيد
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العضوة

الدكتورة
هيفاء الوطبان
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العضوة

األستاذة
مشاعل الشبيلي

العضوة

األستاذة
فادية الشواف

الدكتورة
آمال بدر الدين

العضو

األستاذ
عبداهلل السميري

العضو

الدكتور
فيصل الفاضل

اللجان القائمة
1

2

3

لجنة الخدمة اإلجتماعية

اللجنة العلمية

لجنة المنطقة الشرقية

األستاذة مشاعل الشبيلي

الدكتور حسان الصلح

األستاذة أحالم القصيبي

األستاذة إميان اليميني

الدكتور عبدالرحمن السلطان

األستاذة خلود املطلق

األستاذة فادية الشواف

الدكتورة هيفاء الوطبان

األستاذة أسماء بوخمسني

األستاذة ثريا عابد شيخ

الدكتورة مها الصقير

األستاذة فادية كمال

األستاذة سعاد احلميدي

الدكتورة رمي السديري

األستاذة شيخة الثقفي

األستاذة حصة السبهان

الدكتورة رميا احلايك

األستاذة عائشة العفالق

إسراء اخلطيب

الدكتورة أروى مياني

األستاذة مناهل احلمدان

رنا املزعل

الدكتور علي األحمري

األستاذة سمراملعيبد

الشقحاء الفرم

الدكتور حمد الشهراني

األستاذة نوف السديري

مها احلماد

الدكتور موسى احلربي

عبير العتيبي

الدكتور إبراهيم أبو سعده

مي املجماج

رئيس اللجنة

عضو

أخصائي إجتماعي
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أعضاء مجلس جائزة األميرة عادلة
بنت عبداهلل بن عبدالعزيز العلمية واإلنسانية
رئيــس مجلس الجائزة

صاحبــة الســمو امللكــي األميرة
عادلة بنت عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود

العضو

العضو

األستاذ
عسكر احلارثي

العضو

الدكتور
حسان الصلح
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األستاذ
خالد البواردي

العضو

األستاذ
عبدالرحمن الراشد

لجان الجائزة

1

2

3

اللجنة اإلنسانية

اللجنة العلمية

لجنة اإلرادة والتحدي

الدكتور سامي الدامغ

الدكتورة أماني القفيدي

األستاذ جبرين اجلبرين

الدكتور إبراهيم العبيدي

الدكتور محمد الشهراني

األستاذ عبداللطيف الضويحي

الدكتور أحمد البار

الدكتور عبدالرحمن السلطان

األستاذة هنادي العوذة

الدكتور إبراهيم الغمالس
الدكتور موسى احلربي

رئيس اللجنة

عضو
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عضويات
جمعية سند

دعما لمقاتلينا الشــجعان..
ً
ً
فرقا وانشــر ح ًبا.
اصنع
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شريك ماسي
●نوال محمد بابقي
●وليد أمني الكيالي

شريك فضي
●صالح خليفة القصيبي
●لولوة ناصر املقرن
●هدى مكو بخش

عامل داعم
●فادية محي الدين الشواف
●هناء عبد اهلل الرشيد
●ياسر حسن املسحل

جرب؟
ّ

اســتمارة
التسجيل

لمعرفة المزيد عن
البرنامج وشروط
اإلشتراك..
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أعضاء عاملين
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●األميرة حصه بنت سلمان بن عبد العزيز

●اجلوهرة عبد الرحمن املوسى

●أحمد عبد العزيز املهنا

●األميرة خلود بنت عبد احملسن بن سعود

●اجلوهرة عبد اللطيف املانع

●أحمد عبد اهلل القحطاني

●األميرة دمية بنت بدر بن عبد اهلل

●اجلوهرة عبداهلل الشريع

●أحمد علي احلازمي

●األميرة سارة بنت بدر عبد اهلل

●اجلوهرة فيصل الذويبي

●أروى سعود الدوسري

●األميرة سارة حجاب السبيعي

●الشيخ سعد إبراهيم الوهيبي

●أريج حمد العليوي

●األميرة عادلة بنت عبد اهلل بن عبد العزيز

●العنود فهد بن جمعة

●أريج محمد عبد اهلل اخلليوي

●األميرة لطيفة بنت مساعد بن عبد العزيز

●املهند يوسف احلسون

●أزهار ضياء الدين رجب

●األميرة ملياء بنت مقرن بن عبد العزيز

●إبتسام خليفة القصيبي

●أسماء أحمد بو خمسني

●األميرة لولوه بنت نواف بن محمد

●إبراهيم عبد العزيز املهنا

●أسماء عيدان الطويل

●األميرة مضاوي بنت فهد الفيصل

●إحسان حسن الفرج

●أضواء عبد اهلل العبد الكرمي

●األميرة مضاوي بنت مساعد بن عبد العزيز

●إقبال حكمت الزعيم

●أفراح محمد الشمري

●األميره نوره بنت سعود بن مقرن

●إميان العسكر

●أملى بهاء الدين رسالن

●األمني شوقي احلازمي

●إميان جمال املشهراوي

●أم اخلير عبد اهلل ابو اخلير

●البندري عبد الرحمن السدحان

●إميان سعيد اليميني

●أماني باسل أبو الرب

●اجلوهرة جمال العبد الكرمي

●أحالم خليفة القصيبي

●أماني عبد الرحمن القفيدي

●اجلوهرة خالد العذل

●أحمد حسني باتل

●أمل سعود الدوسري

●اجلوهرة سعد املنقور

●أحمد عبد الرحمن املقبل

●أمل عبد الرحمن املنصور

التقرير الســنوي | عضويــات الجمعية

أعضاء عاملين
●أمل مبارك السويكت

●جوهرة العبير عبد اهلل بو سبيت

●دليل مطلق القحطاني

●أميره أحمد اللولو

●حسام عبد اهلل الراشد

●دميا حمد السليم

●أنس حسام احلجي

●حصة حمد السليم

●دمية سعود الدوسري

●آمال كمال الدين جنم

●حصة عبد اهلل العليان

●رانيا البدراني احلبال

●آمال محمد إبراهيم

●حصة محمد املدوخل

●رباب محمد املهنا

●آمال محمد بدر الدين السناري

●حصه أحمد العريفج

●رنا عبد الرحمن أباحسني

●بدر محمد بن عساكر

●حصه سليمان السبهان

●رنا عبد العزيز العيسى

●بدرية إبراهيم احلصيني

●حصه محمد آل شيخ

●رنا عبد العزيزالعوين

●بدرية محمد البشري

●حمد عبدالعزيز املعجل

●رنده محمود اخلليل

●بدرية محمد الدوسري

●حمود عبد اهلل التويجري

●رنده ندمي البارودي

●بسمة عبد احملسن املطلق

●حنان رشيد املطيري

●روان سليمان الوابل

●بندر إبراهيم الركف

●حنان عادل القائد

●رمي أحمد املسفر

●بهيه عبد اهلل القصيبي

●خلود صالح البكر

●رمي حسن اجلزائري

●متاضر عبد القادر املهيدب

●خلود عبد الرحمن املوسى

●رمي سيف الدين الشيشكي

●ثريا سعيد الغامدي

●خلود عبد احملسن املطلق

●رمي صالح احلجيالن

●ثريا عابد شيخ

●خليل جابر اجلهني

●رمي صالح العميل

●جاودة عبد الرحمن اخلاروف

●دالل سليمان الزامل

●رمي عبد الرحمن السبيت
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أعضاء عاملين

19

●رمي محمد بازارباشي

●سعاد صالح القرعاوي

●سمر حسني خزندار

●رميا عطا الشهابي

●سعاد عبد العزيز القصيبي

●سمر عبد العزيز املعيبد

●زينب زبير العنزي

●سعاد عبد اهلل احلميدي

●سميا عبد اهلل النفجان

●زينة خالد أبو حسان

●سعد صنيتان الهديب

●سميحة أحمد القصيبي

●زينة سعيد القحطاني

●سعد عبد الرحمن الراشد

●سمير محمد باوزير

●زينة مصطفى الشبل

●سعد عبد العزيز الشمري

●سميرة عبد الرحمن الصويغ

●سارا زهير العظم

●سعود صالح املصيبيح

●سناء عبد العزيز القصيبي

●سارة أحمد الشويعر

●سعود محمد بن هاجد

●سنثيا فاروق كردي

●سارة أرناؤوط

●سعيد عايد البلوي

●سهام عبد العزيز القصيبي

●سارة سعود احلجيالن

●سلمان عبد اهلل اخلليفي

●سهى سلمان غيث

●سارة عبد اهلل العبد الكرمي

●سلمى سلمان آل ناصر

●سهير علي اإلدريسي

●سارة عبد الرحمن الراشد

●سلوى صالح القدهي

●شذى حسني احلازمي

●سامي عبد اهلل احلربي

●سلوى عبدالرحمن الراشد

●شعاع املبارك

●سامي عبد الرحمن البواردي

●سلوى عبدالرحمن العمران

●شعاع عبد اهلل الدحيالن

●سامية صالح آل شيبان

●سلوى محمد العظم

●شفية عبد الرحمن الدغيثر

●سحر فؤاد املقدادي

●سليمان محمد العنبر

●شمس إبراهيم الربدي

●سحر عبد العزيز القصيبي

●سماح عبد العزيز القصيبي

●شمس عبد الرحمن املسعري
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أعضاء عاملين
●شيخة جاسم القصيرة

●عبد الرحمن محمد الذهيبان

●عزيزة فايز السويد

●شيخة محمد الثقفي

●عبد الرحمن محمد املنقور

●عفاف عبد اهلل الدخيل

●شيرين جالل كيالي

●عبد الرحمن محمد بن خنفور

●على يوسف البعيجان

●صالح شايف الدوسري

●عبد الرحمن مناع املناع

●علي حسني السيف

●صاحلة ناصر الفواز

●عبد الرحمن ناصر الصليهم

●علي حمود اجلليدي

●صفاء سليمان املشيقح

●عبد اهلل ابراهيم املفلح

●علي منصر احلارثي

●ضوية سليمان آل ناصر

●عبد اهلل أحمد الزهراني

●عمران عبد الرحمن الراشد

●ظافر عبد الرحمن العمري

●عبد اهلل خالد التركي

●عهود إبراهيم النجران

●عادلة أحمد البابطني

●عبد اهلل سعد الراشد

●عيسى عبد اهلل جعفري

●عامر محمد األسمري

●عبد اهلل صاحب الشهري

●غادة عبد اهلل اخلضري

●عامرة عبد اهلل املهيدب

●عبد اهلل عوض السميري

●غالية عبد اهلل الشربي

●عايدة عبد الرحمن السالم

●عبد اهلل محمد الدهمش

●فاتن صالح املداح

●عايده عبد اهلل الدوسري

●عبد اهلل محمد اليحيا

●فادية محمد كمال

●عائشة عبد اهلل العفالق

●عبير عبد العزيز آل شيخ

●فاطمة راشد الراشد

●عبد الرحمن سعد الراشد

●عبير عبد اهلل اخلضري

●فاطمة عبد الرحمن املوسى

●عبد الرحمن عبداهلل العديلي

●عبير عبد اهلل الراشد

●فاطمة عبد اهلل الزامل

●عبد الرحمن عبد اهلل املطوع

●عبير عمران آل عمران

●فاطمة محمد خليفه
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أعضاء عاملين
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●فايزه عيوس أبو باشا

●لولوة أبا اخليل

●مشاعل محمد العنبر

●فتحية ابراهيم العتيق

●ليلى أحمد عناني

●مشاعل ناصر الشلهوب

●فراس عبد املعني الشواف

●ليلى بدر الصالح

●مضاوي صالح التميمي

●فرح حسان الرويلي

●ليلى عبد الرحمن األنصاري

●مضاوي عجمي بن منيخر

●فردوس علي فالته

●ليلى محمد شربيني

●مغزي جار اهلل املغزي

●فريدة ابراهيم السلطان

●لينا عبد اهلل العتيبي

●مالك سمير الثقفي

●فوزيه مرشد الباز

●محاسن يوسف حريري

●منال ابراهيم السعيدان

●فيصل منصور آل فاضل

●محمد تراحيب املهيدلي

●منال أحمد ابو ذراع

●قماشة محمد الدغيثر

●محمد سلطان السديري

●مناهل عبد اهلل احلمدان

●قمر محمد راضي

●محمد عبد اهلل اخلليفي

●منصور عوده اجلهني

●لطيفة حمد بن سعيدان

●محمد عبد احملسن الصالح

●منى حمد الصالح

●لطيفة محمد اجلميح

●محمد فهد احلكير

●منى عبد العزيز آل الشيخ

●ملا ناصر املعجل

●مدى سيف العساف

●منى علي بو خمسني

●ملى عبد اهلل العبد الكرمي

●مشاعر عبد اهلل الشريع

●منى محمد السري

●ملى عمر العقاد

●مشاعل أحمد الدوسري

●منيرة ابراهيم اجلريوي

●ملياء عبد الرحمن سمره

●مشاعل أحمد الشبيلي

●منيرة أحمد الزامل

●ملياء محمد الشمري

●مشاعل عايض اللهيبي

●منيرة حمد القنيبط
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أعضاء عاملين
●منيرة سعد القحطاني

●جناة عبد العزيز القصيبي

●منيرة عبد الرحمن املنصور

●جناح عبد الرزاق سندي

●منيرة عبد العزيز العمير

●جنالء مبارك الودعاني

●منيرة يوسف الشنيفي

●ندى الشعيبي

●مها عبد العزيز العمير

●ندى علي النعيمي

●مها أحمد عبداجلبار

●نسرين محمد الطجل

●مها حمد الصقير

●نوال صالح الشلهوب

●مها فيصل حامد

●نوال عبد اهلل العليان

●مها محمد اجلاسر

●نوال محمد الرشيد

●مهنا عبد العزيز املهنا

●نوال محمد الرميزان

●مي محمد العطيشان

●نوال مقبل الدوسري

●ناديا عوني سقطي

●نوال ناصر النهاري

●نادية أحمد الهزاع

●نورة أحمد التويجري

●نادية عبد العزيز العفالق

●نورة سعود العييد

●ناصر معدي العتيبي

●نورة عبد العزيز املهنا

●نبيلة محمد الغرابلي
●نبيهه عبد الرحمن السبيعي

●نورة عبد احملسن العجاجي
●نورس تقى زاده قندجي

نستطيع
القتال سو ًيا

●نوره ابراهيم املهنا
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مشاعل سند

أعضاء عاملين
●نوف شليويح آل مسعود

●هند عبد العزيز احلواس

●أمجادي محمد املطيري

●نوف عبد اهلل الفضلية

●هند عبد اهلل احمليني

●جوري عايض القرني

●نوف ناصر السيف

●هند مرزوق العصيمي

●دالل عبد العزيز أبو عبيد

●هاجر عبد اهلل بن عدوان

●هند ناصر العجاجي

●غادة فيصل الفاضل

●هالة عبد اهلل الشعيل

●هيا يحيى الذكير

●فجر عبد اهلل الهديب

●هالة عبد املنعم العالم

●هيا خالد الهملي

●فواز جمعان عجارم

●هالة محمود بخاري

●هيفاء بدر السويدان

●لني عبد الرحمن الراشد

●هاني يحيى اليامي

●هيفاء سالم اجلوهي

●هدى ابراهيم النقيه

●هيفاء عبد العزيز العبد الكرمي

●هدى اسماعيل نواب

●هيفاء عبد الكرمي الوطبان

●هدى عبد الرحمن العبد الكرمي

●هيلة سعد املنقور

●هدى عبد العزيز املعجل

●وعد ماجد الفاعوري

●هدى عبد اللطيف العيسى

●وفاء عبد الرحمن اخلضير

●هدى مزيد التويجري

●وفاء عبد اهلل الرشيد

●هديل عبد الرحمن العجالن

●وفاء محمد السبيعي

●هال عبد اهلل السديري

●وفاء محمد الطجل

●هناء أبو طالب الدباغ

●وفيقه عبد احملسن الدخيل

●هناء عبد الرحمن العجالن

●وليد علي العماري

●هناء عبد اهلل الفريح

●وليد محمد اخلنفور
●ياسمني خالد الزامل
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يدا
ً
واحدة

أعضاء منتسبين
●ابتهاج توفيق مقدم

●أحمد بدر العتيبي

●جواهر محمد الرويتع

●األمير سلمان بن فيصل بن عبد اهلل

●أسماء عبد الرحمن الراشد

●جواهر محمد الشثري

●األمير محمد بن فيصل بن عبد اهلل

●أسماء محمد الفايز

●جوهرة عبد العزيز بالغنيم

●األميرة العنود بنت مشعل

●أمل عبد العزيز اجلنيدل

●حامد محمد العامود

●األميرة آية بنت فيصل بن عبد اهلل

●أمل محمد العامود

●حسن علي صميلي

●األميرة سما بنت فيصل بن عبد اهلل

●أميرة رضى اخلنيزي

●حصة صالح العتيق

●األميرة ليان بنت فيصل بن عبد اهلل

●أميرة صالح احلمادي

●حصة محمد اجلماز

●اجلوهرة حمد عبيكان

●أنيسة يوسف اخلصيب

●حنان سعيد احلارثي

●اجلوهرة عبد الرحمن السليطني

●آسية عبد الرحيم الصايغ

●خلود إبراهيم النجران

●اجلوهرة محمد السماري

●آمال الشيخ

●خلود حمد الدبيان

●الشيخ عبد احلميد بن عبد العزيز السلمان

●آمال أحمد الدوسري

●خلود خالد الكحيمي

●العنود النملة

●بدر أحمد عوض

●خلود سعيد الصومالي

●الوليد سعد الهديب

●بسمة علي النملة

●خلود شايف اخلالدي

●إبراهيم عبد العزيز العيسى

●بشاير خليفة الرشيد

●خلود عبد العزيز الدخيل

●إميان أحمد الفقيه

●بهيجة كامل مفتي

●خلود عوض غروي

●إميان عادل فيصل

●تهاني عبد اهلل القاضي

●خلود محمد العوده

●أحالم محمد مارديني

●جابر صالح الراجحي

●خلود محمد الفايز
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أعضاء منتسبين
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●داليا صالح القصيبي

●رمي سامي الصالح

●سلوى القواس اجلابري

●دالية جميل القنيبط

●زهرة النابلسي

●سلوى عبداهلل أبو نيان

●دالل عبد العزيز أباحسني

●زين العابدين عصام توفيق

●سليفانا القصيبي

●دنيا السعدي

●سارا سعد الهديب

●سليمان سعد العالوي

●دميا عبد العزيز السعد

●سارة خالد العذل

●سمارة مصطفى ظاظا

●دمية عبد احملسن العجاجي

●سارة سعود الدغيثر

●سمر توفيق حسن

●دمية فيصل الصالح

●سارة عبد احملسن البسام

●سمها سعيد الغامدي

●ذهيبان فهد الذهيبان

●سارة محمد الغديان

●سمية حسن الشهري

●راشد ابراهيم املشاري

●سالم سعيد باربود

●سميرة جمال املشهراوي

●راله حموية احلسيني

●سامية محمد البواردي

●سناء صالح شكري

●رانية معال

●سحر أحمد فالته

●سناء عبد الكرمي احملمود

●رشا عبد الرحمن العامودي

●سعاد العارضي

●سهام حمزة العوجي

●رقية عباس الهوساوي

●سعاد عبد اهلل البسام

●سهى الشيخ

●رنا جمال الوكيل

●سعد مبارك الدريويش

●سوزان عابد سمباوه

●رنا عبد احملسن الصالح

●سعيد محمد العماري

●سوسن أكرم خوجة

●رندة أحمد املسفر

●سال مالك املنديل

●شافيا سعود الدغيثر

●رمي أحمد الدوسري

●سلمى حمد املبارك

●شريفة مبارك املبارك
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أعضاء منتسبين
●شويكار نهار النصار

●عبير القباني

●فاطمة سعد الدين أبو بكر

●شيخة حمد املاضي

●عبير خالد الغمالس

●فاطمة سيف اإلبراهيم

●شيخة عبد الرحمن الصالح

●عبير سويلم اخلالد

●فاطمة عبد الرحمن الذيب

●شيرين حكمة الزعيم

●عبير عبد الرحمن العمران

●فاطمة عبد اهلل املطلق

●ظبى سلطان الراشد

●عقيل يوسف آل حميد

●فاطمة محمد الشيخ

●عالية سعود احلداد

●علياء مرادي اياس

●فايح حنش العتيبي

●عالية عبد اهلل مارديني

●عمر عبد العزيز السويلم

●فايزة عثمان أبا اخليل

●عالية عماد احلجيالن

●عمرو حمد الصفيان

●فايزة يوسف املعيبد

●عايض مسفر البقمي

●عنان عبد اهلل الدخيل

●فتحية علي البيش

●عائض حمود احلربي

●عهود عبد اهلل الرحيلي

●فريال محمد الدغيثر

●عبد اخلالق عبد اهلل الغامدي

●عواطف محمد بالغنيم

●فريدة عبد الرحمن الدوسري

●عبد الرزاق سليمان احمليسن

●غادة عبد اهلل الشعيل

●فهد ذهيبان الذهيبان

●عبد اهلل سعد السعيد

●غادة فهد الفليج

●فوزية عبد العزيز املعجل

●عبد احملسن عبد اهلل الشايع

●فاتن سليمان السلوم

●فوزية محمد العلي

●عبد احملسن محمد النشمي

●فاتن علي السديس

●لبنى سليمان العليان

●عبد امللك سليمان البراك

●فاطمة علي النملة

●لطيفة عبد اهلل العسكر

●عبداهلل عمران الراشد

●فاطمة حسن العوامي

●لطيفة محمد العبودي
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أعضاء منتسبين
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●لطيفة منير البقمي

●معصومة كاظم مالئكة

●مي عبد الرحمن املرشد

●ليلى أحمد العقيلي

●منال جازي احلربي

●مي معيض العتيبي

●ليلى حمد احلمودي

●منال سعد املنقور

●ميرفت أحمد الكحيل

●ليلى سعود الدغيثر

●منال عبد العزيز الصقير

●ميمونة محمد الشمسان

●ليلى علي وهبي

●منال محمد الهبدان

●نادية يوسف الصالح

●ليلى محمد الكثيري

●منى عبد الرحمن الرميزان

●جناة عبد الكرمي احملمود

●ليلى محمد باهمام

●منيرة بدر الكليب

●ندى عبد اللطيف احلملي

●لينا عبد العزيز أبو نيان

●منيرة خالد العذل

●نعيمة عبد اهلل الشهيل

●محمد خالد السعدون

●منيرة صالح اخلضيري

●نواف عبد العزيز السبيعي

●محمد سليمان الغنيم

●منيرة عبد العزيز الصغير

●نواف مناحي معدي املهيدلي

●محمد عبد اهلل رحمة

●منيرة عبد العزيز أبامني

●نوال نايف البقعاوي

●مرام عبد اهلل احلنيني

●منيرة عبد اهلل العفالق

●نورا طالل بكير

●مزنة الزامل

●مها حامد دردير

●نورا وليد العفالق

●مشاعل عبد الرحمن الغنيم

●مها خالد طيبة

●نورة عبد العزيز السديري

●مشاعل علي العكلي

●مها علي احملسن

●نورة عبد العزيز العفالق

●مشاعل عيسى الدوسري

●موضي حمدان الزهراني

●نورة عبد الكرمي الفرج

●معديه فيصل بن حثلني

●موضي عبد اهلل السويلم

●نورة عبد الكرمي املعجل
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أعضاء منتسبين
●نورة عبد اهلل الشهيل

●هناء محمد القضيب

●نورة عبد اهلل مارديني

●هند أحمد جمال

●نورة محمد الدغيثر

●هند صالح العقل

●نورة محمد الهبدان

●هند مبارك الدوسري

●نوف سعد السبعان

●هيا مسعد اجلهني

●هالة سامي اخلضيري

●هيفاء طربزوني

●هاله عبداهلل الزيبق

●هيلة محمد املكيرش

●هانيا منير الشنواني

●وائل عبد الواحد الزاير

●هبة عبد احملسن احمليسن

●وجد عبد الرحمن العمودي

●هدى أحمد احلمدان

●وجدان صالح العبيد

●هدى سعود الدغيثر

●وحيدة طاهر عبد اخلالق

●هدى سليمان الصهيل

●ود محمد العيسى

●هدى عثمان اخلويطر

●وسام عبد اهلل محمد

●هدى غرسان الشهري

●وفاء حمود الزيد

●هديل علي دارين
●هزاع ظافر القويفل

اإليرادات
الرياض
138,000

الشرقية
92,500

اإلجمالي:

 230,500ريال

●هال حمد القنيبط
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التقرير الســنوي

أهداف الجمعية

التقرير الســنوي

30

الهدف األول:
حشــد أوجــه الدعــم والمســاندة لمراكــز ســرطان األطفــال بالمملكة
العربيــة الســعودية وذلــك عــن طريــق الدعــم النفســي واإلجتماعــي
والمــادي لألطفــال المرضــى بالســرطان وذويهــم والوقــوف علــى
احتياجــات األســرة وتأميــن الخدمــات المباشــرة خــال فتــرة عــاج
األطفــال المرضــى (الســكن  ،اإلعاشــة  ،النقــل .. ،الــخ)

31

التقرير الســنوي | الهدف األول

يقــوم قســم اخلدمــة اإلجتماعيــة بدراســة احلــاالت احملولــة مــن أقســام اخلدمــة اإلجتماعيــة مبراكــز األورام يف املستشــفيات
وتقــدمي برامــج وخدمــات اجلمعيــة اإلجتماعيــة واملعنويــة والتعليميــة والترفيهيــة واإليوائيــة لألطفــال املرضــى بالســرطان وذويهــم -
املواطنــن واملقيمــن ،داخــل وخــارج منطقــة الريــاض ،كمــا يقــوم القســم مبتابعــة وتفعيــل مهــام اللجــان وهــي كاالتــي:

لجنة الخدمة اإلجتماعية
تهــدف إلــى تأمــن الدعــم الشــامل لألطفــال املرضــى بالســرطان
وذويهــم بتوفيــر الدعــم املــادي واإلجتماعــي واملعنــوي
والتوعــوي خــال فتــرة العــاج .اهــم اجنازاتهاخــال هــذا العــام:
إقامــة البرنامــج التدريبــي «تنميــة املهــارات املهنيــة لألخصائيــن

تدريب

االجتماعيني العاملني مبجال األورام» بالتعاون مع برنامج مستشفى قوى
األمــن (بقاعــة األميــر أحمــد بــن عبدالعزيــز) بتنفيــذ عــدد مــن الــورش:
●

●

100

حقيبة

33

كوبون

توفير حقائب ذات جودة عالية
خلدمة سند مع التحية.

بطاقات شرائية
من مكتبة الشواف لألطفال.

●استخدام املقـاييس اإلجتمـاعية ف عمـلية التشـخيص اإلكلينيـكي:

38

املشاركة يف توفير الهدايا لنشاط أحالمنا

أ خصا ئــي
وأخصائية

هدايا

يف فصولنا يف برنامج سند التعليمي.

●اســتخدام فنيــات العــاج اجلماعــي يف اخلدمــة اإلجتماعيــة
اإلجتماعيــة اإلكلينيكــة اإلكلينيكــي ،بتقــدمي ســعادة الدكتــور
فريــد علــى محمــد فايــد عبدالعزيــز:

46

أ خصا ئــي

227

توفير ربطات شعر.

ربطة

وأخصائية

الهدف األول | التقرير الســنوي

32

لجنة اصدقاء سند
تهــدف إلــى تقييــم وتطويــر اخلدمــات والبرامــج املقدمــة
لألطفــال املرضــى بالســرطان وذويهــم بإشــراك الفئــة املســتفيدة
واألفــراد املختصــن باملجــال واملهتمــن ممــن لديهــم جتربــه
ســابقه مــع املــرض .اهــم اجنازاتهاخــال هــذا العــام:
اعــداد الدليــل التثقيفــي لــذوي حديثــي املــرض عبــارة

دليل

عــن كتيــب و يقــدم لــذوي األطفــال حديثــي املــرض يوضــح دور كل
قســم مــن اقســام املستشــفى يف تقــدمي اخلدمــة لألســرة باإلضافــة
إلــى بعــض التوجيهــات واإلجــراءت الوقائيــة املتعلقــة بوضــع
الطفــل الصحــي.
استقطاب اعضاء جدد

دعم

كداعمــن للجنــة اصدقاء ســند.

ليس شعرك
مايجعلك جمي ًلا،

انه قلبك

33
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عدد األطفال المرضى المستفيدين من الخدمات اإلجتماعية في جمعية سند
اسم المستشفى

● ●مستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز األبحاث
● ●مركز امللك فهد الوطني ألورام األطفال

عدد الحاالت

14
129

● ●مستشفى امللك عبداهلل التخصصي لألطفال
التابع ملدينة امللك عبدالعزيز الطبية باحلرس الوطني

43

عدد الحاالت

اسم المستشفى

● ●مستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز األبحاث

53

● ●مدينة امللك عبداهلل الطبية بالعاصمة املقدسة مدينة
امللك عبدالعزيز الطبية باحلرس الوطني

0
102

● ●مستشفى جامعة امللك عبدالعزيز

38

● ●مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية

33

● ●مستشفى امللك فهد للقوات املسلحة

4

● ●مدينة امللك فهد الطبية

85

● ●مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام

1

● ●مدينة امللك سعود الطبية

36

● ●مستشفى امللك فهد التخصصي

56

● ●مستشفى امللك خالد اجلامعي

39

● ●مركز األمير فيصل بن بندر لألورام

33

● ●مستشفى امللك خالد التخصصي للعيون

0

● ●مستشفى النساء والوالدة واألطفال

27

● ●برنامج مستشفى قوى األمن

0

● ●مستشفى امللك فهد

● ●مستشفى الدكتور سليمان احلبيب

1

الرياض

جدة

3
الدمام

بريدة

المدينة

اإلجمالي 697 :حالة
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2016

البرامج والخدمات اإلجتماعية المقدمة
لألطفال المرضى بالسرطان

.1كفالة الطفل المريض
بالسرطان (المحتاج)

بعــد دراســة مفصلــة للوضــع األســري
للطفــل املريــض بالســرطان واحتياجاتــه،
قامــت اجلمعيــة بوضــع برنامــج متكامــل

اإليرادات

لكفالــة الطفــل «احملتــاج» انطالقــ ًا مــن

السحور الخيري

مبــدأ التكافــل االجتماعــي الــذي حثنــا

1,898,100

عليــه ديننــا احلنيــف وهــي عبــارة عــن

الشرقية

كفالــة اجتماعيــة وليســت عالجيــة

12,233

تبلــغ قيمتهــا ( )12.000ريــال ســنوياً أي
مبــا يعــادل ( )1000ريــال شــهرياً ،أو كفالــة

1,450,824
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2,825,000

2016
3,076,700

ملــدة ســتة أشــهر بحســب دراســة احلالــة،
(غــذاء  -كســاء  -مســكن).

2015

الرياض

شــهرية تبلــغ ( 800أو  )600ريــال شــهريا
تكفــل للطفــل احتياجاتــه األساســية مــن

المصروفات

اإلجمالي:

 3,361,157ريال

برنامج كفالة الطفل المريض بالسرطان

رسم بياني يوضح عدد الحاالت خالل الفترة السنوية والشهرية للكفاالت
* يتم تسجيل الحاالت في آخر يوم من شهر ديسمبر نهاية السنة الميالدية

9%

487
224

276
242

فيلم َغدي

سنوي

449

الحاالت المسجلة

تعرف أكثر على
ّ
برنامج كفالة

373

شهري

388

 2016م

نســبة إرتفــاع عدد
الحــاالت المســجلة بيــن
العامليــن

شهري

 2015م

262

سنوي

الحاالت المخدومة

اســتمارة
الكفالــة
الهدف األول | التقرير الســنوي
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أسماء الكافلين

عدد األطفال

المبلغ

● ●فاعل خير

20

250,000

● ●صاحبة السمو امللكي األميرة
عادلة بنت عبد اهلل بن عبد العزيز

20

240,000

● ●صاحب السمو امللكي األمير
عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد العزيز

10

120,000

● ●شركة جرير لإلستثمار

5

60,000

● ●سمو األميرة نورة بنت عبد الرحمن

4

50,000

● ●عايدة فستق

4

50,000

● ●خلود املوسى

4

48,000

● ●هال عبد اهلل الزيد

2

24,000

● ●وليد العماري

2

24,000

● ●موضي الصقير

2

18,000

● ●خلود احلمودي

1

16,000

● ●أريج العليوي

1

15,000

● ●ليلى مجيد

1

12,000

37
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أسماء الكافلين

عدد األطفال

المبلغ

أسماء الكافلين

عدد األطفال

المبلغ

● ●أبو بكر أحمد شهاب

1

12,000

● ●ثريا عابد شيخ

1

12,000

● ●جنوى احلراكي

1

12,000

● ● سمو األميرة جواهر بنت فهد آل سعود

1

12,000

● ●جنالء اخلويتم

1

12,000

● ●اجلوهرة العذل

1

12,000

● ●طريفة البراهيم

1

12,000

● ●مها العجو

1

12,000

● ●نوير البراهيم

1

12,000

● ●مي العجو

1

12,000

● ●نوف اخلويتم

1

12,000

● ●دميا ناصر العماري

-

6,000

● ●هدى بخش

1

12,000

● ● فاطمة اخلضيري

-

5,000

● ●مشهور احلمودي

1

12,000

● ● فايزة اخليال

-

3,000

● ●عهود احلمودي

1

12,000

● ●منى عبد العزيز سعود

-

1,000

● ●هال احلليسي

1

12,000

● ●منيرة صالح اخلضيري

-

1,000

● ●رمي عطا الشهابي

1

12,000

● ●فاعل خير

-

1,000

● ●لولوه عبد اهلل السلولي

1

12,000

● ●حنان القهيدان

-

500

● ●هشام بن حمد بن سعيدان

1

12,000

● ●دميا عبد الرحمن البشير

-

500

● ●ملى خوجة

1

12,000

● ●عبير سالم سفر

-

500
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.2اإلعانات المالية
تقــوم اجلمعيــة بتقــدمي مســاعدات مالية

الرياض

ا إل ير ا د ا ت

للحــاالت ذات الوضــع اإلقتصــادي احلــرج

المصروفات

0

اإلجمالي:

40,800

الشرقية

 40,800ريال

0

التــي تتوفــر فيهــا شــروط تقــدمي اإلعانــات

ماتم صرفه من الجمعية:

املاديــة املقطوعــة بحســب دراســة احلالــة

 40,800ريال

ملســاعدة األســر أثنــاء فتــرة عــاج الطفــل.

برنامج اإلعانات المالية للطفل المريض بالسرطان
رسم بياني يوضح عدد الحاالت المستفيدة حول المملكة

39
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اإلجمالــي

بريدة

اإلجمالــي

11

جدة

7
الرياض

2
المدينة

1 1
الدمام

 2016م

نســبة إرتفــاع عدد
الحــاالت المســجلة بيــن
العامليــن

7

 2015م

27%

9

2

.3تأمين تذاكر السفر
يتلقــى فيهــا الطفــل عالجــه ،وتخــص بذلــك املرضــى مــن
ويســتثني مــن ذلــك بعــض احلاالت من منســوبي القطاع العســكري
بســبب اختــاف مواعيــد الرحــات عــن مواعيــد العــاج.

اإليرادات

نســبة إنخفــاض عدد
الحــاالت المســجلة بيــن
العامليــن

22

حالــة

 2016م

غيــر الســعوديني حيــث أن الدولــة توفــر تذاكــر ســفر للســعوديني،

-38%

 2015م

توفــر اجلمعيــة تذاكــر الســفر مــن وإلــى املدينــة التــي

36

حالــة

المصروفات

اإلجمالي:

طيران ناس  147,962ريال
100,000

ا لخطــو ط
السعودية
47,962

ا لخطــو ط
السعودية

طيران ناس
101,011

95,924

اإلجمالي:

 196,935ريال
ماتم صرفه من الجمعية:

 48,973ريال
الهدف األول | التقرير الســنوي
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تذاكر السفر خالل العامين السابقة
تشمل المرافقين ذهاب وعوده

اإلجمالي

الرياض

جدة

614

498

0

4

10

102

22

16

2

0

2

2

575

432

22

0

14

107

عدد الحاالت

41
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عدد التذاكر

 2015م

36

31

0

1

2

2

 2016م

الدمام

بريدة

المدينة

.4تأمين المواصالت
توفــر اجلمعيــة مواصــات للطفــل املريــض ومرافقــه مــن

الشرقية

و إلــى املستشــفى ذهاب ـ ًا وإياب ـ ًا بحســب مواعيــد العــاج،

54,470

كمــا يتــم توفيــر مواصــات ألمهــات األطفــال مــن و إلــى

المصروفات
اإلجمالي:

 54,470ريال

املستشــفى حلضــور محاضــرات دعــم أســري يف مستشــفى
امللــك فهــد بالدمــام.

4%

نســبة إرتفــاع عدد
الحــاالت المســجلة بيــن
العامليــن

345 25

طفل

رحلة

40 8

أمهات

رحلة
 2015م

317 26

طفل

رحلة

* عدد الرحالت لألمهات انخفض بشكل ملحوظ عن العام الماضي لقلة عدد الورش عن عام 2015م

5 4

أمهات

 2016م

رحلة
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إجــراء زيــارات ميدانيــة لعديــد مــن الشــقق الفندقيــة املفروشــة

.5إسكان الحاالت
تقــوم اجلمعيــة بتوفيــر ســكن للحــاالت وذويهــم القادمــن إلــى املدينــة
التــي يتلقــى فيهــا الطفــل عالجــه مــن كافــة أنحــاء اململكــة ،وذلــك

والقريبــة مــن مدينــة امللــك فهــد الطبيــة ومدينــة األميــر ســلطان الطبيــة

زيارات

الرعايــة الصحيــة يف حــال عــدم توفــر ســكن باملستشــفى لألطفــال املرضــى
بشــكل دوري واإلشــراف عليهــا ،للتأكــد مــن جودتهــا ومــدى مالئمتهــا للوضــع

للوضــع الصحــي للطفــل املريــض ،لتســكني احلــاالت وذويهــم القادمــن مــن خــار ج
منطقــة العــاج بحســب مواعيدهــم.

بالتعاقــد مــع شــقق مفروشــة قريبــة مــن املستشــفى الــذي يتلقّــى فيــه الطفــل
وذويهــم .كمــا يقــوم فريــق العمــل بزيــارات ميدانيــة للشــقق الســكنية ومتابعهــا

العســكرية للبحــث عــن شــقق جديــدة مبواصفــات أفضــل والتأكــد مــن مالئمتهــا

التعاقــد مــع مجموعــة أوديســت لألجنحــه الفندقيــة ومؤسســة ضــي ســبأ

تسكين

الصحــي لألطفــال املرضــى وذويهــم .حيــث قامــت اجلمعيــة خــال هــذا العــام:

لتســكني احلــاالت وذويهــم القادمــة للعــاج مــن مستشــفى امللــك فيصــل التخصصــي
ومركــز األبحــاث بجــدة.
التعاقــد مــع شــركة علــي عبــداهلل املهيــدب للوحــدات الســكنية لتســكني

تسكين

احلــاالت وذويهــم القادمــة للعــاج مــن مركــز امللــك فهــد الوطنــي ألورام األطفــال.
ســكن املطــوع اخليــري ( التابــع ملركــز امللــك فهــد الوطنــي ألورام األطفــال)

المصروفات

تقــوم اجلمعيــة بتشــغيل هــذا النــزل ودفــع تكاليــف تشــغيله اســتمرت  9أشــهر

تسكين

ترميــم الســكن مببلــغ  2مليــون لضمــان جــودة اخلدمــة لألطفــال وذويهــم.

133,770
سكن المطوع
الخيري

542,196
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نســبة إرتفــاع عدد
الحــاالت المســجلة بيــن
العامليــن

249
حالــة

 2016م

 675,966ريال

76%

141

حالــة

 2015م

656,000
اإلجمالي:

الســكن  42غرفــة ،باإلضافــة إلــى غرفــة ألعــاب وفصــل تعليمــي مت تأثيثــه
واإلشــراف عليــه مــن قبــل اجلمعيــة ،كمــا قــد تكفلــت جمعيــة ســند مبصاريــف

الشرقية
الرياض

بالتعاقــد مــع أحــد الفنــادق لإلشــراف علــى أعمــال الصيانــة والنظافــة ،ويحــوي

حاالت اإلسكان خالل العامين السابقة
جدة

141

80

23

235

387

3,549

1606

989

332

4

249

177

39

20

9

100

3,721

1911

849

756

105

 2015م

17

13

8

 2016م

المجمل

الرياض

عدد الحاالت

الدمام

بريدة

المدينة

عدد األيام

التقرير الســنوي
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التبرعات المساهمة في تكاليف العالج
.6عالج طفل مقيم
تقــوم اجلمعيــة بتغطيــة تكاليــف العــاج للطفــل
املقيــم املصــاب مبــرض الســرطان والغيــر قــادر

فاعل خير

علــى دفــع تكاليــف العــاج يف مستشــفيات القطــاع

HSBC

العضو
سعود بن هاجد

200,000

30,000

ريال

3,000,000

احلكومــي واخلــاص .علم ـاً بــأن عــدد احلــاالت املســتفيدة

ريال

لهــذا العــام ( )57حالــة يف عــدد مــن مــدن اململكــة.

ريال

3,250,000

ريال

61

اإلجمالــي

21

42

جدة

الرياض

مستمر

 1 3منتهي
6

30

18
بريدة

3 1
15

15

57

45
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25

8

2
11
المدينة

 1 3 1 4جـديــد
10

مستمر

 3 2 2منتهي
الدمام

 2016م

84%

24

19
اإلجمالــي

نســبة إنخفــاض عــدد
الحاالت المســجلة بين
العاملين،بينما ارتفعت
المصروفــات بنســبة:

3 1

جـديــد
 2015م

-6%

ريال

1,585,402

ريال

رسم بياني يوضح عدد الحاالت
المستفيدة حول المملكة:

20,000

المصروفات

اإليرادات

36

األستاذ
بندر المقيل

.7األدوية واألجهزة الطبية

المصروفات

توفــر اجلمعيــة أدويــة وأجهــزة طبيــة لألطفــال
املصابــن بالســرطان والتــي ال يتــم توفيرهــا

141,381

اإليرادات

مــن قبــل املستشــفى مثــل ســماعات األذن،

162,594

الكراســي املتحركــة ،األســرة الطبيــة ...وغيرهــا.

أ جهــز ة
الشرقية

أ جهــز ة
ا لر يــا ض

أ د و يــة
ا لر يــا ض

2,669

22,500

116,212

ريال

ريال

اإلجمالــي

بريدة

اإلجمالــي

نســبة إنخفــاض عدد
الحــاالت المســجلة بيــن
العامليــن
جدة

الرياض

المدينة

11

9

4 2

الدمام

 162,594ريال

 2016م

16
15

11 3

 2015م

-6%

ريال

تمــت رعايــة هذا
البـرنامج من قبل
بنك اإلمارات دبي
ا لو طنــي بمبلــغ
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.8تحقيق أمنية
تســعى اجلمعيــة لتحقيــق أمنيــة يحلــم بهــا الطفــل
محاولــة أن تســعده وتدخــل البهجــة إلــى قلبــه ..ممــا
يــؤدي إلــى رفــع الــروح املعنويــة للطفــل املريــض وأســرته،
وذلــك عندمــا يصــل الطفــل إلــى نهايــة العــاج أو يفقــد
عضــوا مــن جســده ،أو عنــد حــدوث انتكاســة للمــرض.

اســتمارة
التسجيل

47

تحقيق أمنية وعد
شركة موبايلي
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2016

المحققة خالل هذا العام
عدد من األمنيات ُ
مــن األجهــزة اإللكترونيــة واأللعاب الكهربائية باإلضافة إلى عدد مــن األمنيات المعنوية ومن أبرزها:
نوع األمنية

اسم الطفل

العمر

● ●طلب رسام ملشاركتها هواية الرسم

فاطمة املواش

14

التنسيق مع الرسام عصام معصار للحضور برفقة
اإلعالمي فراس بقنة ومشاركتها هوايتها وتقدمي هدية لها

● ●اإلقامة بفندق

فتون اجلبيري

13

التنسيق مع قسم العالقات العامة ملخاطبة فندق الريتزكارتون
لتوفيــر إقامــة مجانيــة للطفلــة وذويها مع وجبة األفطار والســحور

● ●تذاكر سفر إلى مدينة اخلرطوم بعدد
 8بطاقات (ذهاب وعودة)

مؤيد عوض

4

إستقطاب متبرع لتوفير تذاكر السفر للحالة وذويه
حيث بلغت قيمة التذاكر  9152ريال

● ●لبس زي األميرات

وعد الشمري

10

شركة موبايلي على مستوى كبار الشخصيات
بفندق الريتز كارلتون

● ●زيارة نادي الهالل

مصلح السلوم

13

مسؤول العالقات ياسر الطالسي العامه يف نادي الهالل

● ●جوال جالكسي S7

رغد الرشيدي

10

تبرع من متطوعتني :طرفة احليالن و اجلوهرة العتيق

ريوف القحطاني

5

مسؤولة األنشطة واالخصائية اسراء اخلطيب

انس املطيري

15

تبرع من شركة تويزز ار اص

● ●حلفة ترفيهية (مدينة مينو بوليس)
مجمع حياة مول
● ●دباب كهربائي

التنسيق
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في قلبي الصغير أمنية..
هل تحققها لي؟
49

التقرير الســنوي

المصروفات

اإليرادات
طرفة الحيالن
الجوهرة العتيق

شركة
تويز آر أص
3,299

المدينة
83

2,299
جدة

فاعل خير

10,444

9,152

الرياض
56,337

اإلجمالي:

اإلجمالي:

 14,750ريال

 75,814ريال
رسم بياني يوضح عدد الحاالت المستفيدة حول المملكة
اإلجمالــي

اإلجمالــي

67

بريدة

56
جدة

الرياض

7
المدينة

13

 2016م

نســبة إنخفــاض عدد
الحــاالت المســجلة بيــن
العامليــن

71

 2015م

-37%

107

20

2

11

3

الدمام
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.9رسوم دراسية

جدة

تتكفــل اجلمعيــة بدفــع رســوم الدراســة لبعــض

تتناســب مــع وضعــه الصحــي.

المصروفات
14,063

51
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1

 2016م

توصيــة الطبيــب املعالــج بإحلاقــه يف مدرســة خاصــه

الرياض

الرياض

1

 2015م

األطفــال املصابــن بالســرطان وذلــك حســب

عدد الحاالت المسجلة
خالل العاملين

1

عدد هدايا األطفال
حول المملكة

.10لعبة ترسم بسمة
تســعى اجلمعيــة بــكل الســبل للرفــع مــن
معانــاة األطفــال املرضــى أثنــاء تلقيهــم
الدمام
118

للعــاج الكيميائــي .وحتــاول تخفيــف األلــم
واخلــوف الــذي يصيــب األطفــال أثنــاء وبعــد تلقيهــم

الرياض

انتباههــم عــن اجلرعــة ومــا تســببه لهــم مــن ألــم.

جدة

1,277
بريدة
160

للجرعــة .فتقــدم لهــم الهدايــا واأللعــاب لتحويــل

المدينة
99

اإلجمالي:

649

 2,303هدية

المصروفات

جدة
63,096

بريدة

المدينة

12,831

7,656

الرياض
114,288

اإلجمالي:

 196,871ريال
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.11المساعدات العينية
تقدم اجلمعية مساعدات عينية متنوعة أثناء فترة عالج الطفل ،حيث تشمل على بطاقات التموين الغذائي ،مستلـزمات شـخصية لألطفـال
(شعر مستعار  -ربطات شعر  -قبعات) ،حقائب مدرسية ،مالبس صيفية وشتوية ،بطانيات ،أجهزة منزلية ،هدايا رمزية لألطفال وذويهم.
الجهة

التاريخ

العدد

نوع التبرع

تبرع من السيدة فادية الشواف
عضو جلنة اخلدمة اإلجتماعية  -مكتبة الشواف

2016 /01/01

 33بطاقة

● ●قبعات كروشية مصنوعة يدوياً

نادي الكورشية

2016/01/20

 99قبعه

● ●قبعات كروشية مصنوعة يدوياً

فاعل خير

2016/02/07

 21قبعه

تبرع من السيدة ثرياء عابد شيخ
عضو جلنة اخلدمة اإلجتماعية

2016/03/28

 227ربطة شعر

تبرع من السيدة فادية الشواف
عضو جلنة اخلدمة اإلجتماعية  -مكتبة الشواف

2016/06/06

 100حقائب

السيدة نوف الشعالن
فاعلة خير

2016/06/15

 10كساوي

شركة احلكير ألزياء التجزئة

2016/06/28

 20بطاقة

● ●ملبوسات نسائية

تبرع

2016/09/01

 24جالبية

● ●دفايات كهربائية

شركة بندة للتجزئة

2016/12/05

 3دفايات

● ●بطاقات شرائية تشجيعية لألطفال

● ●ربطات شعر
● ●حقائب خلدمةسند مع التحيه
● ●كسوة عيد الفطر
● ●كسوة عيد االضحى
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نوع التبرع

الجهة

● ●بطانيات
● ●ايباد
● ●سالت غذائية :يحتوي على كيس
طحني ،كيس أرز ،كيس سكر كرتون
شاي ،معكرونه ،زيت ،معلبات

التاريخ

العدد

فاعل خير

2016/12/13

 6بطانيات

شركة تداول

2016/12/15

 50ايباد

أوقاف شباب خير أمة

2016/10/17

 25كرتون

عدد المساعدات العينية
حول المملكة
المدينة
0

الرياض

جدة

الرياض

238

889

656
بريدة
2

جدة
75

الدمام
1
 2015م

اإلجمالي:

 897مساعدة

بريدة
16

المدينة
27

المصروفات
256,300
الدمام
16

 2016م

اإلجمالي:

 1023مساعدة
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2016

البطاقات الغذائية الموزعة لشهر رمضان
في عدد من المدن حول المملكة

المجمل

الرياض

جدة

المدينة

القصيم

الشرقية

336

199

74

26

19

18

2,548

1541

576

201

144

86

عدد الحاالت

55

التقرير الســنوي | الهدف األول

عدد البطاقات

.12تأثيث غرف األلعاب

.13برنامج سند مع التحية

تقــوم اجلمعيــة بتأثيــث غــرف األلعــاب بأقســام األورام يف املستشــفيات

تقــوم اجلمعيــة كلفتــه إنســانية بتقــدمي حقيبــه ملرافــق الطفــل

وجتهيزهــا بجميــع الوســائل التعليميــة والترفيهيــة احلديثــة ضمــن

املصــاب بالســرطان حينمــا يقــرر األطبــاء تنــومي الطفــل واملرافــق

إطــار خدماتهــا املســاندة التــي تقدمهــا للتخفيــف مــن معانــاة األطفــال املرضــى

غيــر مســتعد لذلــك للتخفيــف عنــه ممــا ينتابــه مــن األلــم النفســي

والرفــع مــن روحهــم املعنويــة أثنــاء فتــرة مكوثهــم يف املستشــفى.

والتوتــر خــال فتــرة مرافقتــه لطفلــة .حيــث حتتــوي احلقيبــه علــى

مت خــال هــذا العــام تأثيــث فصــل األطفــال يف مركــز امللــك فهــد
الوطنــي آلورام األطفــال حيــث تبرعــت بالتصميــم والتأثيــث املهندســة

تأثيث

املســتلزمات الضروريــه مــن امللبوســات وأدوات العنايــة الشــخصيه التــي
يحتاجهــا املرافــق خــال فتــرة اقامتــه باملستشــفى .

ســفانة العميــر مصممــة للديكــور واإلشــراف عليــه.

100

حقيبة

خــال هــذا العام مت جتهيــز  100حقيبة
وتوزيــع عــدد  27حقيبــة حقيبــة يف كافــة مراكــز األورام باململكــة

المصروفات
16,343
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.14برنامج غرفتي

.16برنامج سند التعليمي

تقــوم اجلمعيــة بتأثيــث وترميــم غــرف األطفــال املرضــى بالســرطان

يتضمــن البرنامــج عــدد مــن الفصــول الدراســية باملستشــفيات مجهــزة

«احملتاجــن» لضمــان تهيئــة البيئــه الصحــه املالئمــة لهــم وتوفيــر كافــة

بكافــة الوســائل التعليميــة املتطــورة واألجهــزة الالزمــة والكوادر البشــرية

احتياجاتهــم الضروريــة يف منازلهــم ،باإلضافــة إلــى حتســن وضعهــم النفســي

املؤهلــه وذلــك ملســاعدة األطفــال املرضــى بالســرطان املنومــن املنقطعــن

بإدخــال الفرحــة إلــى قلوبهــم ممــا يأثــر علــى مــدى جتاوبهــم مــع اخلطــة العالجيــة.

عــن الدراســة واملتأخريــن دراســي ًا خــال إقامتهــم باملستشــفى يف مواكبــة

2

مت خــال هــذا العــام تأثيــث عدد  2غرفــة مبنطقة الرياض.

غرف

زمالئهــم يف التحصيــل العلمــي ،حيــث يركــز البرنامــج التعليمــي علــى مهــارات
(الرياضيــات  -العلــوم  -اللغــة العربيــة  -املوادالدينيــة واإلجتماعيــة) ،والفئــة
املخدومــة يف البرنامــج أعمارهــم تتــرواح مابــن  3ســنوات إلــى  14ســنة وهــي
ضمــن مرحلــة ريــاض األطفــال ومرحلتــي اإلبتدائيــة واملتوســطة.

المصروفات
31,406
اإليرادات
0

راعي البرنامج

57

التقرير الســنوي | الهدف األول

برنامج سند

التعليمي

الفصول التعليمية في المستشفيات
المدينة

اسم المستشفى

●مركز امللك فهد الوطني ألورام األطفال
209

217

بالرياض

129

سعودي 460 :طفل
غير سعودي 152 :طفل

57

117

69

سعودي 190 :طفل
غير سعودي 67 :طفل

22

88
سعودي 121 :طفل
غير سعودي 32 :طفل

30

2 25
المجموع
153

من  6 - 2سنوات 576 :طفل

من  12 - 10سنوات 311 :طفل

من  9 - 7سنوات 361 :طفل

من  15 - 13سنوات 133 :طفل

7

المجموع
121

36

27

سعودي 85 :طفل
غير سعودي 40 :طفل

بالرياض
38

39

بالرياض

●مدينة االمير سلطان الطبية العسكرية
51

المجموع
257

●مجمع امللك سعود الطبي

●مستشفى امللك عبداهلل التخصصي لألطفال

سعودي 80 :طفل
غير سعودي 41 :طفل

بالرياض
49

اسم المستشفى

45

المجموع
512

●مدينة امللك فهد الطبية

المدينة

بالرياض
11

المجموع
125

●دار الضيافة ملدينة امللك عبدالعزيز للحرس الوطني
58

18

سعودي 81 :طفل
غير سعودي 42 :طفل

المجموع الكلي
األطفــا ل 1,319 :

33

بجدة

14

المجموع
123
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2016
1391
طفل

اجمالــي عدد األطفــال المخدومين
فــي برنامج ســند التعليمي خالل العام
أستهدفت الخطة اإلستراتيجية للبرنامج عدد من المحاور ..أهمها :البرنامج التعليمي:
ركــز البرنامــج التربــوي هــذا العــام علــى تطويــر إســتراتيجية التعليــم والتعلــم احلديثــة لتفعيــل التعليــم التفاعلــي
والغيــر مباشــر باإلضافــة الــى التعليــم اإللكترونــي لتطبيــق التدريبــات العمليــة عبــر املواقــع التربويــة وغــرف
التدريــس اإلفتراضيــة وتصميــم التقاييــم واإلختبــارات املســحية إلكترونيــ ًا للمــواد بنــاء علــى متطلبــات وزارة
التعليــم يف التحصيــل الدراســي ومبــا يتناســب مــع املهــارات املطلوبــة لــكل مرحلــة دراســية .
من اهم االجنازات يف البرنامج خالل هذا العام:

التعاون مع وزارة
التعليم

59

برنامج العالج
الترفيهي
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فريق العمل

البيئة الصفية

اتفاقيات

المطبوعات

التعاون مع وزارة التعليم:
●إعــداد مذكــرة تفاهــم مــع وزارة التعليــم إلعتمــاد البرنامــج ضمــن أهــم مبــادرات مشــروع التحــول الوطنــي ملجلــس
اإلقتصــاد والتنميــة.
●التنســيق مــع وزارة التعليــم لتقييــم األطفــال واجتيازهــم املرحلــة الدراســية يف نهايــة الفصــل الدراســي أو مبــا
يتناســب مــع الوضــع الصحــي للطفــل.
●تقييم عدد من االطفال من قبل منسوبي الوزارة للفصل الدراسي األول 1437هـ 1438 -هـ.
●فتح باب التعاون مع بعض املدارس لتسهيل قبول واجتياز االطفال املرحلة الدراسة للمنقطعني عن الدراسة.
برنامج العالج الترفيهي:
ُقــدم البرنامــج الترفيهــي بشــكل مــوازي للبرنامــج املنهجــي حيــث ُيفعــل عــدد مــن األنشــطة التــي تلبــي
اإلحتياجــات النفســية واإلجتماعيــة للطفــل املريــض خــال فتــرة العــاج كمــا انــه ُيثــري املعلومــات
الثقافيــة املناســبة لـ ُـه يف مرحلتــه العمريــة والتــي يتعــرض لهــا عــادة يف البيئــة التعليميــة وممارســات
احليــاة اليوميــة .مــن اهــم االجنــازات يف البرنامــج خــال هــذا العــام..
●تفعيــل االنشــطة الدراميــة لتطويــر مهــارات التفاعــل اإلجتماعــي لــدى االطفــال بإثــراء الركــن اإليهامــي بكافــة
األدوات والوســائل واألزيــاء التنكريــة.
●تفعيــل احلقائــب الالمنهجيــة التثقيفيــة داخــل فصــول برنامــج ســند التعليمــي ضمــن اهتمامــات األطفــال لهــذه
املرحلــة العمريــة بعــدد  22حقيبــة علــى ســبيل املثــال( :الفضــاء ،العالــم الصغيــر ،كان يــا مــكان ،التاجرالصغيــر،
مهنتــي وأنــا.)..
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فريق العمل:
مت تفعيــل اخلطــة التدريبيــة لفريــق البرنامــج مــن خــال التدريــب والتطبيــق العملــي للمهــام
واملســؤوليات اخلاصــة بــكل وظيفــة بإســتخدام كافــة اآلليــات واألدوات املقننــة يف األدالــة اإلجرائيــة
واملعاييــر احملــددة يف مؤشــرات األداء ضمــن اإلطــار الزمنــي للمهــام .
تأهيل الكادر الوظيفي من خالل إحلاقه بعدد من الدورات والورش..
موضوع الدورة

●املونتيسوري بني النظرية والتطبيق
املونتيســوري :منهــج تعليمــي ميــارس يف جميــع أنحــاء العالــم ،ويخــدم األطفــال مــن عمــر  3إلــى
 18ســنة يركــز علــى تطويــر املهــارات النمائيــة لــدى األطفــال و تنميتهــا بطريقــة حســية وعمليــة
و يعتمــد علــى فلســفة تربويــة تأخــذ مببــدأ أن كل طفــل يحمــل يف داخلــه الشــخص الــذي ســيكون
عليــه يف املســتقبل .تتضمــن (قســم املهــارات احلياتيــة ،قســم احلــواس ،قســم الرياضيات،قســم
الثقافة،قســم الدين،قســم اللغة،قســم الفــن) والتــي حتتــوي علــى جزئــن النظــري والعملــي بواقــع
 100ســاعة تدريبيــة وشــهارات معتمــدة مــن وزارة التعليــم.
●اإلبداع اإلداري
● دورات تأهيلية للمتطوعني يف برنامج سند التعليمي

●تصميم الدروس التفاعلية باستخدام السبورة الذكية بالنسخة احلديثة
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المقر

مركز ابن خلدون للتدريب
معهد اإلدارة العامة

مقر اجلمعية
مركز امللك فهد الوطني
أورام األطفال
فصل برنامج سند التعليمي
مبركز امللك فهد الوطني
ألورام األطفال

البيئة الصفية:
●افتتــاح فصــل مدينــة االميــر ســلطان الطبيــة العســكرية وتأثيثــه وجتهيــزه بكافــة الوســائل التعليميــة واألدوات
الالزمــة بنــا َء علــى اإلحتياجــات التربويــة للفئــة العمريــة املخدومــة.
●تفعيل برنامج سند التعليمي يف مستشفى امللك فيصل التخصصي يف مدينة جدة بشكل جتريبي بغرفة األلعاب.
●تزويد الفصول بسبورات ذكية حديثة.
●اثراء الفصول بشكل دوري بكافة الوسائل واألدوات مبا يواكب املستجدات يف املجال التربوي.
اتفاقيات:
●التعــاون مــع مجموعــة مــن املتطوعــن مــن تخصصــات تربويــة مختلفــة للعمــل يف برنامــج ســند التعليمــي كفريــق
تطوعــي مســاند للمعلمــات يف الفتــرة الصباحيــة.
●التعــاون مــع مكتبــة امللــك عبدالعزيــز العامــة لتزويدنــا بإشــتراكات مجانيــه للقصــص املتنوعــة يف الفصــول
التعليميــة مبنطقتــي الريــاض وجــدة.
●تصويــر مــادة الدليــل الصحــي (رحلــة آمنــة مــع اللوكيميــا) مــن قبــل املصــور حســام حســن عبيــد يف مركــز
امللــك فهــد الوطنــي ألورام األطفــال.
مطبوعات:
●طباعة برشور تعريفي برنامج سند التعليمي ومقار الفصول يف املستشفيات.
●إعــداد فيديــو مصــور يوضــح طبيعــة اخلدمــة املقدمــة يف البرنامــج لكافــة شــرائح املجتمــع وإدراجــة يف املوقــع
الرســمي للجمعيــة.
●وضــع لوحــات تعريفيــة مبقــار الفصــول يف كافــة املستشــفيات وتصميــم الــرول اإلعالمــي بأضافــة الراعــي
الرســمي للبرنامــج شــركة ســابك.
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الهدف الثاني:
تقديــم البرامــج التدريبيــة والتوعويــة لألطفــال المرضــى بالســرطان
وكيفيــة التعامــل معــه ونشــر الوعــي فــي المجتمــع حــول مــرض
الســرطان وطــرق مكافحتــه والوقايــة منــه.
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.1ا لدعم المعنوي ومساندة األسرة
تقــوم اجلمعيــة بتقــدمي ورش عمــل شــهرية توعويــة وتثقيفيــة وترويحيــة ألســر األطفــال املرضــى بالســرطان حتــت
إشــراف مختصــن بالدعــم النفســي واإلجتماعــي والعمــل احلــريف ،حيــث تشــير الدراســات إلــى الضغــوط التــي تتعــرض لهــا أســرة
الطفــل املصــاب بالســرطان تؤثــر تأثيــراً كبيــراً علــى صحتهــا النفســية ممــا يؤثــر ســلباً علــى طريقــة تفاعلهــا مــع طفلهــا واحمليطــن  .كمــا
تؤكــد الدراســة علــى أهميــه الدعــم املعنــوي لألســر ممــا يســهم يف التخلــص مــن املشــاعر الســلبية إلعــادة توازنهــا وســيطرتها علــى الوضــع
اجلديــد وقدرتهــا علــى التكيــف مــع األزمــة .وقــد مت تفعيــل البرنامــج بإقامــة العديــد مــن ورش العمــل املختلفــة:
التاريخ

المكان

الجهــة

المدربـ /ـه

الحضور

عنوان الورشة
●

●الوجبات اخلفيفة

2016/01/25

مركز امللك فهد ألورام األطفال

فردي

الشيف .اليان خوري

12

●

●كيف اربي ابني على املسؤولية ؟

2016/01/26

مدينة امللك فهد الطبية

مركز املي

د .خالد السبيت

12

●

●كيفية حل املشكالت ؟

2016/01/27

مستشفى امللك عبداهلل التخصصي لألطفال

فردي

ا .الهنوف احمليسني

8

●

●تنسيق الزهور الصناعية

2016/01/28

ا .علياء القحطاني

25

●

●التطريز بالغرزة االساسية

2016/02/14

مجمع امللك سعود الطبي

ا .ندى سامي

12

●

●باقات تربوية

2016/02/15

مركز امللك فهد الوطني ألورام االطفال

ا .اخالص القصاص

20

●

●انسانه جديدة

2016/02/16

مدينة االمير سلطان الطبية العسكرية

ا .نوف الشعالن

9

●

●باقات تربوية

2016/02/21

مدينة امللك فهد الطبية

ا .اخالص القصاص

15

●

●كيف أربي ابنى على املسئولية

2016/02/25

مستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز االبحاث

د .خالد السبيت

19

●

●ستراتيجية تعديل السلوك

2016/02/28

مدينة امللك عبداهلل التخصصي لألطفال

ا. .الهنوف احلقيل

6

مركز املي
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التاريخ

المكان

الجهــة

المدربـ /ـه

الحضور

عنوان الورشة
●

●التربية باحلب

2016/03/20

مدينة امللك عبداهلل التخصصي لألطفال

فردي

ا .اخالص القصاص

9

●

●مشاعري جتلب سعادتي

2016/03/21

مدينة امللك فهد الطبية

ا .مها مسلم

9

●

●حواري مع اوالدي

2016/03/22

مركز امللك فهد الوطني ألورام االطفال

د .خالد السبيت

14

2016/03/27

مدينة امللك سعود الطبية

مركز املي

12

●

●ادار ةالضغوط مع االسترخاء

2016/03/28

مستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز االبحاث

ا .وفاء القزي

13

●

●سبعه عشر عادة غيرت العالم

2016/03/29

مدينة االمير سلطان الطبية العسكرية

ا .حوريه احلارثي

8

●

●كيفية التعامل مع االطفال؟

12/04/2016

جامعة امللك سعود

ا .الهنوف احمليسني

10

●

●تعريف على ذاتك لتصنع النجاح ؟

17/04/2016

مستشفى امللك خالد اجلامعي

مركز املي

د .شريفة الكسر

5

●

●القوة الهادئة

18/04/2016

مدينة امللك فهد الطبيه

فردي

ا .رابعه بن طالب

8

●

●العالج بالفن التشكيلي

24/04/2016

مستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز االبحاث

ا .نوف احملش

7

●

●مقهى حواري

25/04/2016

مستشفى امللك عبداهلل التخصصي لالطفال

ا .علياء الغامدي

12

●

●التنفس التحولي

16/05/2016

مدينة امللك فهد الطبيه

ا .منى البكر

8

●

●مقهى حواري

17/05/2016

مركز امللك فهد الوطني ألورام األطفال

ا .علياء الغامدي

18

●

●اشغال يدوية

19/05/2016

مستشفى امللك عبداهلل التخصصي لالطفال

ا .شيرين احلدادين

8

●

●شفاء ملا يف الصدور

22/05/2016

مستشفى امللك خالد اجلامعي

ا .ندى السمان

6

65

التقرير الســنوي | الهــدف الثاني

التاريخ

المكان

الجهــة

المدربـ /ـه

الحضور

عنوان الورشة
●

●القوة الهادئة

23/05/2016

مستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز االبحاث

فردي

ا .رابعه بنت طالب

6

●

●اشغال يدوية

24/05/2016

مدينة االمير سلطان الطبية العسكرية

ا .علياء القحطاني

8

●

●مقهى حواري

16/10/2016

مستشفى امللك خالد اجلامعي

ا .الهام فياض

10

●

●الوعي

17/10/2016

مستشفى امللك فيصل التخصصي و مركز األبحاث

د .منى سنان

6

●

●ودع القلق واستمتع باحلياة

18/10/2016

مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية

د .شريفة الكسر

5

●

●مشاعري وقت األزمات

19/10/2016

مركز امللك فهد الوطني ألورام األطفال

د .حنان عطا هلل

24

●

●التفكير االيجابي

23/10/2016

مستشفى امللك عبداهلل التخصصي لألطفال

ا .آية عمران

13

●

●ودع القلق واستمتع باحلياة

24/10/2016

مدينة امللك فهد الطبية

د .شريفة الكسر

8

●

●كيفية عمل الديكوباج ؟

2016/11/13

مستشفى امللك فيصل التخصصي و مركز االبحاث

فردي

ا .مي الراشد

5

●

●مقهى حواري

2016/11/14

مدينة امللك فهد الطبية

مركز أملي

ا .شاديا باعلي

7

●

●هندسة النجاح

2016/11/15

مدينة االمير سلطان الطبية العسكرية

مركز رفاة

د .جنوى الثقفي

7

●

●مهارات التصوير

2016/11/16

مركز امللك فهد الوطني ألورام االطفال

فردي

ا .ندى احلسون

6

●

●ابرز املشكالت التي تواجة األسرة بعد فترة العالج

2016/11/17

مستشفى امللك خالد اجلامعي

مركز أملي

د .خالد السبيت

6

2016/11/23

مدينة امللك عبداهلل الطبية باحلرس الوطني

●

●اعتني بنفسك

2016/12/11

مدينة امللك فهد الطبية

مركز أملي

8
فردي

ا .غاده العبيد
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التاريخ

المكان

الجهــة

المدربـ /ـه

الحضور

عنوان الورشة
●

●ادارة التغيير

2016/12/12

مستشفى امللك خالد اجلامعي

فردي

ا .رابعه بنت طالب

8

●

●مقهى حواري

2016/12/13

مدينة االمير سلطان الطبية العسكرية

جامعة امللك سعود

د .الهام فياض

9

●

●التوتر قرار

2016/12/14

مركز امللك فهد الوطني ألورام االطفال

فردي

ا .شاديا باعلي

9

●

●العالج بالفن

2016/12/20

مستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز االبحاث

ا .خزنه الشمري

5

●

●فن التصوير

2016/12/25

ا .ندى احلسون

9

المجموع الكلي
لحضور الدورات 458 :أم

إنها طريقة إيمانك بي!
تجعلني أقوى.
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.2حفل تكريم أمهات األطفال المنومين في المستشفيات
إميان ـ ًا مــن اجلمعيــة بأهميــة دور األم وتكرمي ـ ًا لعطائهــا ورعايــة طفلهــا خــال فتــرة عالجــه ،تقيــم اجلمعيــة ســنوي ًا
حفــل تكــرمي األمهــات يف شــهر مــارس ،وذلــك برعايــة صاحبــه الســمو امللكــي األميــرة عادلــة بنــت عبــداهلل رئيــس
مجلــس إدارة اجلمعيــة وذلــك بحضــور عضــوات ومنســوبات اجلمعيــة ،حيــث مت هــذا العــام يف  7مــارس  2016م زيــارة
مراكــز أورام األطفــال يف مستشــفيات منطقــة الريــاض ،وتكــرمي كل أم مرافقــة لطفلهــا بتقــدمي هديــه قيمــة لهــا ،كمــا مت تقــدمي
هدايــا رمزيــة لألطفــال و بعــض األبــاء املرافقــن.
ويف ختــام اجلولــه أقيــم حفــل خــاص لألمهــات املنومــن يف مركــز امللــك فهــد الوطنــي ألورام األطفــال تخللــه برنامــج ترفيهــي مقــدم
مــن مؤسســة أمــواج عبــاره عــن أوبريــت األم وأوبريــت الشــعوب وبرنامــج ترفيهــي لألطفــال بفصــل ســند التعليمــي.

اإليرادات

الشرقية

80,000

2,000

الرياض
83,995

المصروفات
اإلجمالي:

 85,995ريال

الهــدف الثاني | التقرير الســنوي

68

المستشفيات التي أقيم فيها الحفل
مستشفى امللك عبداهلل التخصصي لالطفال

25

13

4

مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية

14

14

0

مدينة امللك فهد الطبية

26

24

2

مدينة امللك سعود الطبية

16

16

0

مركز امللك فهد الوطني ألورام األطفال

40

29

3

مستشفى خالد اجلامعي

16

8

0

أطفال :بمجموع 137
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أمهات :بمجموع 140

آباء :بمجموع 9

اإليرادات

.3برنامج تكريم الخدمات المساندة
بحضــور صاحبــة الســمو امللكــي األميــرة عادلــة بنــت عبــداهلل بــن عبدالعزيــز
رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة ســند اخليريــة لدعــم األطفــال املرضــى بالســرطان
أقامــت اجلمعيــة حفــل تكــرمي للعاملــن يف أقســام األورام باملستشــفيات وذلــك مبقــر

رعاية األميرة عادلة

اجلمعيــة وأكــدت ســمو األميــرة عادلــة يف كلمتهــا حــرص اجلمعيــة علــى تنظيــم هــذه احلفــل

55,000

كل عــام لتكــرمي أحــد الفئــات العاملــة مبستشــفيات أورام األطفــال تقديــراً
ِ
جلهودهــم وتعاونهــم
املثمــر لتقــدمي أفضــل رعايــة لألطفــال املرضــى ،مشــيرة إلــى أن اجلمعيــة تخــدم ً
كل مــن

رعايــة مطعم
النافورة

المصروفات

4,215

اجلانــب الصحــي والنفســي واالجتماعــي ملــا يقــارب  1000طفــل ســنويا والتخفيــف عنهــم
ِ

59,215

ومــؤازرة ذويهــم ،باإلضافــة إلــى دعــم البحــوث العلميــة يف مجــال أورام األطفــال وأوضحــت
أن اجلمعيــة تهــدف مــن خــال برامجهــا وخدماتهــا إلــى دعــم اخلطــة العالجيــة لألطفــال
املرضــى ،باإلضافــة إلــى حشــد جميــع أوجــه الدعــم واملســاندة ملراكــز ســرطان األطفــال ،ولــك ّل
مــن يخــدم الطفــل املريــض بالســرطان كونــه يســتدعي لفتــرة طويلــة الرعايــة املتخصصــة
الطبيــة ،والنفســية ،واالجتماعيــة وكرمــت اجلمعيــة هــذا العام،كاتــب اجلنــاح ،خدمــات مســاعدة
املرضــى ،خدمــات التغذيــة والتــي تتضمــن (نــادل  -مقــدم الطعــام  -كاتــب احلميــة) يف أقســام
أورام األطفــال وجميعهــا تخصصــات تق ـ ّدم خدمــات يحتاجهــا األطفــال املرضــى ليصلــوا إلــى
ـرض والتعــايف وأبانــت ســمو رئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة أن تكــرمي
مرحلــة التغلّــب علــى املـ ِ
اجلمعيــة للعاملــن يف مستشــفيات أورام األطفــال دع ـ ٌم جلهودهــم املخلصــة ،وعطائهــم الق ّيــم
يف االهتمــام باألطفــال املرضــى بالســرطان وكذلــك تشــجيع إلســتمرارية تعاملهــم الطيــب مــع
األطفــال ،ومراعاتهــم للجانــب النفســي واملعنــوي الــذي لــه أثــر كبيــر يف جنــاح خطــة العــاج
وشــكرت األميــرة عادلــة بنــت عبــداهلل بــن عبدالعزيــز يف ختــام كلمتهــا ،املكرمــن لدورهــم البنــاء

●

●مدينة الملك فهد الطبية

●

● مستشفى الملك خالد الجامعي

●

● مستشفى الملك فيصل التخصصي

●

● مركز الملك فهد الوطني ألورام األطفال

●

● مستشفى الملك عبداهلل التخصصي
لألطفال بالحرس الوطني

●

●مدينة الملك سعود الطبية

●

●مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية

واملســاند للجمعيــة يف خدمــة األطفــال املرضــى بالســرطان ،يذكــر أن املكرمــن شــمل كل مــن:
الهــدف الثاني | التقرير الســنوي
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الهدف الثالث:
تشجيع ودعم الدراسات واألبحاث في مجال سرطان الطفولة .
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.1برنامج المنح لألبحاث العلمية
إميانــا مــن جمعيــة ســند اخليريــة لدعــم األطفــال املرضــى بالســرطان بأهميــة البحــوث كجــزء مــن أهدافهــا خلدمــة
األطفــال املرضــى بالســرطان داخــل اململكــة العربيــة الســعودية ،مت فتــح بــاب إلســتقبال البحــوث والتمويــل ذات العالقــة املباشــرة
بأمــراض الســرطان حيــث إســتقبلت اجلمعيــة عــدد ( )16بحــث بهــذا املجــال ومتــت املوافقــة علــى ( )7بحــوث اآلتيــه :
الباحث

عنوان البحث

●

●د .مالك سميرالثقفي

نتائج اورام امليدلوبالستوما عند األطفال املعاجلني يف مدينة امللك فهد الطبية

●

●د .عثمان عبدالرحيم مصلح

اآلثار السريرية والعالجية للطفرات اجلينية يف االورام الدبقية اخلبيثة عند االطفال يف اململكة العربية السعودية

●

●د .هدى حسني آل خلف

دور بروتني ال  AUF1يف التشــخيص و التنبؤ بإســتجابة مرضى ســرطان العظام للعالج

●

●د .صادق واصل الدندن

توضيح تفاعلية  Ki67 ,p16 ,EZH2يف األورام البطانية العصبية لدى األطفال يف اململكة العربية السعودية

●

●د .غياث حسن االحمد

الضوابط األخالق ّية لرعاية األطفال املصابني بالسرطان وإجراء األبحاث عليهم

●

●د.محمد علي البلوي

مسح وراثي للتَّخَ لّ ُق (فوق مستوى اجلينات) ملسببات سرطان الدم اللمفاوي احلاد نوع قبل بي (سرطان الدم من نوع )pre B
املنتكس واملمانع للعالج لدي حاالت االطفال املنتكسة ملرض سرطان الدم اللمفاوي احلاد ALL/Refractory

●

●د.عبدالرحمن إبراهيم أوبان

املؤشــرات احليويــة اجلزيئيــة ألورام اجلهــاز العصبــي املركــزي الدبقيــة عنــد األطفــال يف اململكــة العربيــة الســعودية

المصروفات
1,191,250
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.2يوم الباحثين
عزمــت اجلمعيــة ســند علــى عقــد ورشــة عمــل (يــوم األبحــاث) ملناقشــة كافــة األبحــاث املدعومــة مــع الباحثــن.
وتهــدف هــذه الورشــة الــى تبــادل اخلبــرات بــن األطبــاء والباحثــن وكافــة الكــوادر ذات العالقــة يف مجــال ســرطان األطفــال،
باإلضافــة الــى التعريــف ببرنامــج ســند ملنــح األبحــاث العلميــة ذات العالقــة بســرطان األطفــال .ومت إســتهداف فئــة أطبــاء
اقســام اورام األطفــال ،الباحثــن ،املمرضــن.

المصروفات
3,073
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سأعيش
شجاعا
حرا
ً
ً

وسعيدا.
ً

التقرير الســنوي

74

الهدف الرابع:
التنســيق والتكامــل مــع القطاعــات الحكوميــة واألهليــة ذات
العالقــة ،لتعزيــز مصــادر دخــل الجمعيــة وتمكينهــا مــن تقديــم
خدماتهــا المجانيــة المتخصصــة وإنجــاز الخطــط المســتقبلية
التــي وضعــت لضمــان إســتمرارها ومواجهــة متطلبــات مشــاريعها
الخيريــة واإليفــاء بالتزاماتهــا تجــاه األطفــال المرضــى بالســرطان.
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الفعاليات والحمالت

ويأتــي ذلــك يف إطــار البرامــج والفعاليــات التــي تنظمهــا جمعيــة ســند اخليريــة بهــدف توفيــر الدعــم املــادي واملعنــوي لألطفــال
املرضــى بالســرطان والتخفيــف مــن معاناتهــم واألخــذ بأيديهــم لتجــاوز محنتهــم ومــد يــد العــون لهــم وفيمــا يلــي بعــض تلــك األنشــطة
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2016

.1حملة فبراير لدعم األطفال المرضى بالسرطان
«سندا ألطفالنا»  2016م
ً
انبثقــت فكــرة تفعيــل شــهر فبرايــر مبناســبة اليــوم العاملــي للطفــل املريــض بالســرطان املوافــق اخلامس عشــر من شــهر فبراير
مــن كل عــام لتســليط الضــوء علــى مــرض الســرطان عنــد األطفــال والتعريــف باخلدمــة املقدمــة لهــم ولذويهــم ،وتفعــل
احلملــة مــن خــال اجلامعــات واملــدارس واملجمعــات التجاريــة واملستشــفيات وتســتهدف كافــة شــرائح املجتمــع ،حيــث يصبــح
كل يــوم مــن شــهر فبرايــر يــوم للعطــاء واملشــاركة معـ ًا للقطاعــات اخلاصــة والعامــة لدعــم األطفــال ســواء ماديــا أو معنويــا.

حيث بلغت ايرادات الحملة كاملة:

 467,072ريال
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رعــاة حملة فــبرايــر  2016م
الراعي الرسمي

الراعي المساند
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الداعمين ماد ًيا في حملة فبراير  2016م

79

 150,000ريال

 50,000ريال

 50,000ريال

 50,000ريال

 35,000ريال

 33,415ريال

 32,000ريال

 15,000ريال

 13,290ريال

 8,415ريال

 4,000ريال

 3,860ريال

 3,000ريال

 2,000ريال

 700ريال
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أبرز األنشطة والفعاليات التي اقيمت خالل حملة التوعية
بسرطان األطفال خالل شهر فبراير  2016م
حملة التبرع بالدم
مســاندة مــن اجلمعيــة ودعــم األطفــال املرضــى بالســرطان وتزامنــ ًا مــع اليــوم العاملــي للطفــل املصــاب
بالســرطان تقيــم جمعيــة ســند اخليريــة حملــة التبــرع بالــدم كل عــام ضمــن فعاليــات فبرايــر ،وبرعايــة
كرميــة مــن صاحبــة الســمو امللكــي األميــرة عادلــة بنــت عبــداهلل بــن عبدالعزيــز رئيــس مجلــس األدارة حيــث مت تدشــن
احلملــة بتاريــخ 2016/02/08م بالتعــاون مــع بنــك الــدم اخلاص يف مستشــفى امللك فيصل التخصصــي ومركز األبحاث.
وتهــدف هــذه احلملــة لتعزيــز وترســيخ مفهــوم البــذل والعطــاء مــن خــال التبــرع املنتظــم بالــدم والتأكيــد علــى املســؤولية
االجتماعيــة التــي حتتــم علــى اجلميــع املشــاركة والتفاعــل واملبــادرة بتقــدمي كل مــا يخــدم هــذه الفئــة وحرص ـاً مــن
اجلمعيــة علــى إتاحــة الفرصــة للقطاعــات املختلفــة يف املشــاركة يف هــذه احلملــة فقــد مت التنســيق مــع املستشــفى ليتــم
تواجــد ســيارة بنــك الــدم يف اإلماكــن املشــاركة ومنهــا:
●

●الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك).

●

●شركة التصنيع السعودية.

●

●البنك السعودي الهولندي.
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الحفالت الترفيهية في المستشفيات
ـند األطفالنا » يف تســع مستشــفيات
تواجــدت جمعيــة ســند خــال حملــة التوعية بســرطان األطفال « سـ ً
بالريــاض ،كان الهــدف مــن هــذا التواجــد هــو إســعاد األطفــال املنومــن باملستشــفى مــن خــال األركان الترفيهيــة
والتثقيفيــة ،وتوزيــع الهدايــا ،باإلضافــة إلــى عــدد مــن احلفــات الكبــرى التــي أقامتهــا جمعيــة ســند لهــؤالء األطفــال ممــا
كان لــه كبيــر األثــر يف دعــم األطفــال علــى الصعيــد النفســي واالجتماعــي ومــن هــذه املستشــفيات:
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●

●مدينة الملك فهد الطبية.

●

●مركز الملك فهد الوطني ألورام األطفال.

●

●مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني.

●

●مستشفى الملك خالد الجامعي.

●

●مستشفى الملك سعود الطبية .

●

●مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية.
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مسيرة نجوم العرب للدراجات النارية
يصــادف شــهر فبرايــر مــن كل عــام الشــهر العاملــي لإلهتمــام مبرضــى الســرطان ،ويف هــذا اإلطــار تضــع جمعيــة ســند لرعايــة األطفــال مرضــى الســرطان برنامــج
خــاص للتواصــل مــع املجتمــع واملرضــى وأوليــاء أمورهــم لزيــادة الوعــي باملــرض وأســلوب الوقايــة واإلكتشــاف املبكــر واحلــث علــى التبــرع والدعــم للجمعيــة
وأنشــطتها .وقــد وضعــت اجلمعيــة للعــام 1437هــــ برنامــج اســتعراضي بالتعــاون مــع فريــق النجــوم العــرب للدراجــات الناريــة للقيــام بجــوالت اســتعراضية حتــت شــعار « ســن ًد
األطفالنــا » ..حيــث أقــام فريــق جنــوم العــرب للدراجــات الناريــة مســيرتني خــال شــهر فبرايــر.
●

●األولــى يــوم  13فبرايــر2016/م فــي مركــز الملــك فهــد ألورام األطفــال .يتخللهــا زيــارة معايــدة لألطفــال المنوميــن بالمستشــفيات
ويقدمــوا لهــم الهدايــا مــع أخــذ لقطــات تذكاريــة وجــوالت اســتعراضية فــي محيــط المستشــفى.

●

●الثانيــة يــوم  20فبرايــر2016/م فــي حلبــة الريــم يتجمــع أكثــر مــن  200دراج فــي محفــل يتوســطه حافلــة كبيــرة تضــم مجموعــة
مــن األطفــال المرضــى ،حيــث يتوجهــون فــي قافلــة تســير فــي المتوســط العــام بــكل مدينــة نحــو  100كــم ،و تقــام فــي منطقــة التجمــع
التــي روعــي فــي اختيارهــا أن تكــون مهئيــة لألجــواء اإلحتفاليــة ..وهنــاك تقــدم الجمعيــة برامــج توعويــة للــزوار يتخللهــا برامــج ترفيهيــة
لألطفــال المرضــى والحضــور.
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أسبوع الحملة الخليجية لمكافحة السرطان
وتهــدف هــذه احلملــة لتقــدمي أفضــل اخلدمــات لهــؤالء املرضــى وذويهــم ،والوصــول إلــى عمــل مشــترك
يقــدم التوعيــة بطريقــة ابتكاريــة ومميــزة تصــل مــن خاللهــا الرســالة التوعويــة للمرضــى وأفــراد
املجتمــع بــكل وضــوح .حيــث مت اعتبــار األســبوع األول مــن شــهر فبرايــر لــكل عــام «أســبوع التوعيــة اخلليجيــة» وذلــك
متاشــياً مــع االحتفــال باليــوم العاملــي للســرطان ،وتعتبــر هــذه اخلطــة املوحــدة خطــوة كبيــرة مــن أجــل توحيــد الرســائل
اإلعالميــة للتوعيــة باملــرض يف منظومــة مجلــس التعــاون اخلليجــي .ومت تفعيــل أســبوع احلملــة اخلليجيــة يف ك ً
ال مــن:
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●

●مركــز بانورامــا التجاري.

●

●مركز حياة مول التجاري.

●

●مركــز تاال مــول التجاري.

●

●جا معــة د ا ر ا لعلــو م .

●

●جامعــة األمير ســلطان.

●

●جامعــة الملك ســعود.
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فعالية مون فيم
وحــدت جهــات عــدة
يف ســعي لتنميــة املهــارات التقنيــة والفنيــة لــدى النــشءّ ،
كــرو اد أعمــال صغــار مبســمى
جهودهــا للعمــل علــى إطــاق مبــادرة تدريــب األطفــال
ّ
«مــون فيــم» .حيــث اســتعرض األطفــال مــن خريجــي برنامــج «مــون فيــم» ،مبيعــات ومنتجــات
صنعوهــا بأنفســهم خــال األشــهر الثالثــة املاضيــة وهــي الفتــرة املعاصــرة النطالقــة املبــادرة،
وقــد مت دعــوة اجلمعيــة للحفــل اخلتامــي يــوم اجلمعــة  5فبرايــر  2016م.

تم التبرع بريع الحفل لصالح الجمعية
حيث بلغ اجمالي التبرع:

 156,974ريال

الهــدف الرابع | التقرير الســنوي
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1

فعاليات أخرى خالل حملة شهر فبراير
(سندًا ألطفالنا)

85

النشاط

المكان

التاريخ

الهدف من النشاط

الفئة المستهدفة

●

●ركن تعريفي

مركز بانوراما التجاري

2016/2/3-2

التوعية

فئات املجتمع كافة

●

●ركن تعريفي  +محاظره للتوعيه

جامعة دار العلوم

2016/02/03

ترفيه

طالبات اجلامعة

●

●ركن تعريفي  +محاظره للتوعيه

مدارس جند

2016/02/04

طالبات املدرسة

●

●ركن تعريفي

مركز حياة مول التجاري

2016/02/04

فئات املجتمع كافة

●

●ركن تعريفي  +محاظره للتوعيه

جامعة األمير سلطان

2016/02/04

طالبات اجلامعة

●

●ركن تعريفي

Moon fame

2016/02/05

فئات املجتمع كافة

●

●ركن تعريفي

مركز بانوراما التجاري

2016/2/7-6

فئات املجتمع كافة

●

●ركن تعريفي  +محاظره للتوعيه

جامعة امللك سعود

2016/02/07

طالبات اجلامعة
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فعاليات أخرى خالل حملة شهر فبراير
(سندًا ألطفالنا)

النشاط

المكان

التاريخ

الهدف من النشاط

الفئة المستهدفة

●

●ركن تعريفي

مدارس اململكة

2016/02/07

ترفيه

طالبات املدرسة

●

●مهرجان اجلنادرية

اجلنادرية

2016/02/08

فئات املجتمع كافة

●

●حفل األطفال

مستشفى امللك خالد اجلامعي

2016/02/09

األطفال

●

●حفل األطفال

مستشفى احلرس الوطني

2016/02/13

األطفال

●

●حفل األطفال

مدينة امللك سعود الطبية

2016/02/14

األطفال

●

●حفل األطفال

مركز امللك فهد الوطني آلورام األطفال

2016/02/15

األطفال

●

●حفل األطفال

مدينة امللك فهد الطبية

2016/02/21

األطفال

●

●حفل األطفال

مدينة األمير سلطان العسكريه الطبيه

2016/02/23

األطفال

الهــدف الرابع | التقرير الســنوي
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.2كأس سند
هــو يــوم مفتــوح يهــدف إلــى التعريــف باجلمعيــة والــدور الــذي تقــوم بــه للتوعيــة حــول مــرض الســرطان بأســلوب مختلــف،
ويتــم مــن خــال إقامــة نشــاط مفتــوح للعديــد مــن املســابقات الرياضيــة ومــن ثــم مبــاراة نســائية لكــرة القــدم تنظمهــا العديــد مــن املــدارس
واجلامعــات حتــت مســمى (كأس ســند) نلعــب ألجلهــم وقــد أقيــم يف يــوم اجلمعــة بتاريــخ 2016/02/ 06م يف ملعــب الهوليــدي ان اإلزدهــار.

حيث بلغت ايرادات الفعالية:

 158,650ريال

إنستقرام
الفعاليــة
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.3فعالية معك
أقامــت مؤسســة معــك لتنظيــم املعــارض واملؤمتــرات فعاليــة (معــك) يف قاعــة أوشــا لإلحتفــاالت بالدرعيــة وذلــك بتاريــخ
 11-10-9ديســمبر ملــدة ثالثــة أيــام .حيــث تضــم مجموعــة مميــزة مــن األفــكار اإلبداعيــة واملعــاد بنائهــا وتدويرهــا مــن أجــل نشــر ثقافــة
احملافظــة علــى البيئــة بطريقــة تفاعليــة .و قــد مت تخصيــص نســبة  % 25مــن ريــع تذاكــر الدخــول دعم ـاّ لبرامــج و خدمــات اجلمعيــة.

حيث بلغت التبرعات:

 118,750ريال

الصافي:

 2,467,339ريال

الهــدف الرابع | التقرير الســنوي

88

.4معرض دكاكين 2016م
أقامــت جمعيــة ســند اخليريــة مهرجــان دكاكــن األول للفتــرة مــن  4مايــو 2016/م وحتــى 7مايــو 2016 /م برعايــة صاحبــة
الســمو امللكــي األميــرة عادلــة بنــت عبــداهلل بن عبد العزيز رئيس مجلس اإلدارة حتت شــعار «ســند ًا لهم» يف فندق الفورســيزونز
الريــاض حيــث هــدف املهرجــان الــذي يعــد أكبــر مهرجــان نســائي خيــري تطوعــي علــى مســتوى الريــاض إلــى دعم العمل اخليري اإلنســاني بشــكل
كبيــر وقــد اســتطاع مــن خــال رســالته الســامية وهــي دعــم مــوارد اجلمعيــة املاليــة ملســاعدتها علــى اإليفــاء بإلتزاماتهــا جتــاة األطفــال املرضــى
احملتاجــن وذويهــم الذيــن تقــوم اجلمعيــة علــى رعايتهــم واالرتقــاء بجــودة اخلدمــات املقدمــة لهــم ،حيــث ضــم املهرجــان نخبــة مــن العارضــات مــن
داخــل اململكــة وخارجهــا ،كمــا إشــتمل املهرجــان علــى األزيــاء النســائية ،املجوهــرات املختلفــة ،الكماليــات املنزليــة وزارة مايقــارب ( )4000ســيدة.
الصافي:
اإليرادات

 2,122,098ريال

3,815,040
المصروفات
1,692,942

راعي إلكتروني

89

راعي فضي
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راعي فضي

راعي ذهبي

راعي لوجستي

راعي لوجستي

.5معرض دكاكين الشتاء 2016م
أقامــت جمعيــة ســند اخليريــة مهرجــان دكاكــن األول للفتــرة مــن  4مايــو 2016/م وحتــى 7مايــو 2016 /م برعايــة
صاحبــة الســمو امللكــي األميــرة عادلــة بنــت عبــداهلل بــن عبــد العزيــز رئيــس مجلــس اإلدارة حتــت شــعار «ســند ًا لهــم
« يف فنــدق الفورســيزونز الريــاض حيــث هــدف املهرجــان الــذي يعــد أكبــر مهرجــان نســائي خيــري تطوعــي علــى مســتوى الريــاض
إلــى دعــم العمــل اخليــري اإلنســاني بشــكل كبيــر وقــد اســتطاع مــن خــال رســالته الســامية وهــي دعــم مــوارد اجلمعيــة املاليــة
ملســاعدتها علــى اإليفــاء بإلتزاماتهــا جتــاة األطفــال املرضــى احملتاجــن وذويهــم الذيــن تقــوم اجلمعيــة علــى رعايتهــم واالرتقــاء بجــودة
اخلدمــات املقدمــة لهــم ،حيــث ضــم املهرجــان نخبــة مــن العارضــات مــن داخــل اململكــة وخارجهــا.

اإليرادات

إنستقرام
المعــرض

3,941,793
المصروفات
1,474,454

راعي فضي

راعي ذهبي

راعي ذهبي

راعي لوجستي

راعي النقل
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.6السحور الخيري
أقامــت اجلمعيــة ســحور خيــري يــوم الثالثــاء  / 13رمضــان 1436 /هـــ املوافــق / 30يونيــو 2015 /م يف قصــر صاحبــة
الســمو امللكــي األميــرة عادلــة بنــت عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز وقــد حضــره مايقــارب  300ســيدة وتخللــه بــازار عرضــت فيــه بعــض
املصممــات أحــدث تصاميهــم مــن العبايــات واألثــواب العربيــة ،وتخللــه مــزاد للــوح فنيــة لبعــض أشــهر الفنانــن التشــكيليني يف الوطــن العربــي.

اإليرادات
1,898,100
المصروفات
842,230

الصافي:

 1,055,870ريال
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.7قرية سند
يعتبــر مهرجــان قريــة ســند للســنة الرابعــة علــى التوالــي مهرجــان ناجــح يهــدف الــى نشــر الوعــي لــدى األطفــال عــن
مــرض الســرطان بأســلوب فريــد مــن نوعــه عــن طريــق توصيــل املعلومــة باللعــب ،وايجــاد الفرصــة لــزرع ثقافــة العطــاء لــدى
األطفــال مــن خــال تواصلهــم مــع أطفــال املرضــى بالســرطان أو املــردود املالــي الــذي يعــن اجلمعيــة علــى االيفــاء بالتزاماتهــا اجتــاه هــذة
الفئــة الغاليــة وقــد أقيــم املهرجــان ملــدة ثــاث أيــام بتاريــخ 2015/3/14-12م يف مركــز بانورامــا التجــاري.
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.8حفل تكريم الداعمين
تقــوم جمعيــة ســند اخليريــة بتكــرمي جميــع اجلهــات التــي دعمــت اجلمعيــة خــال عــام 2016م وذلــك حتــت رعايــة
صاحبــة الســمو امللكــي األميــرة عادلــة بنــت عبــداهلل بــن عبدالعزيــز حفظهــا اهلل رئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة وقــد
أقيــم احلفــل يــوم الثالثــاء بتاريــخ 2016/12/15م حيــث مت تكرميهــم علــى دعمهــم ألعمــال اجلمعيــة خــال العــام و كان احلضــور
أكثــر مــن حوالــي  200جهــة.

حيث بلغت مصروفات الفعالية:

 77,200ريال
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أنشطة ومشاركات أخرى للجمعية
خالل عام  2016م

95

النشاط

المكان

التاريخ

الهدف من النشاط

الفئة المستهدفة

●

●أسبوع املهنه

جامعه األميرة نورة

2016/1/2-25

اقتناص فرص وظيفية
لطالبات التخرج

طالبات اجلامعة

●

●أصدقاء هالة حفل

مقر اجلمعية

2016/03/4

ترفيه

األطفال

●

●رحلة الريتز كارلتون

فندق الريتز كارلتون

2016/03/5

األطفال

●

●زيارة طالبات جامعة األميرسلطان

مركز امللك فهد الوطني آلورام األطفال

2016/03/13

األطفال

●

●زيارة مركز عبداللطيف جميل

مدينة امللك فهد الطبية

2016/03/17

األطفال

●

●فعالية جمعية بنيان

مقر اجلمعية

2016/03/26

األطفال

●

●مبادره تالحم و تراحم

مقر اجلمعية

2016/04/02

األطفال

●

●فعالية سكن املطوع

سكن املطوع

2016/04/02

األطفال

●

●ملتقى نور العطاء التطوعي

جامعة األميرة نورة

2016/04/14-10

توعوي

طالبات اجلامعه

●

●معرض السمو اخلليجي

قاعة اخلزامى

2016/05/03

ترفيه

فئات املجتمع كافة

●

●بازار مدارس األمة األهليه

مدارس األمة

2016/05/18

●

●معرض النخبه

الريتز كارلتون

2016/05/23 -21
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طالبات املدرسة
توعوي

فئات املجتمع كافة

أنشطة ومشاركات أخرى للجمعية
خالل عام  2016م

النشاط

الهدف من النشاط

الفئة المستهدفة

المكان

التاريخ

برج رافال كمبنسكي

2016/06/1
2016/06/02

طالبات املدرسة
فئات املجتمع كافة

●

●معرض رمضانيات

●

●غرفة املواهب

Moon fame

●

●بطولة الشيخ عبداهلل املرشد رحمه اهلل

ملعب الثمانني

2016/06/24

●

●حفل عيد الفطر املبارك

مدينة امللك سعود الطبية

2016/07/17

مدينة امللك فهد الطبية

2016/07/18

مركز امللك فهد الوطني ألورام االطفال

2016/07/19

الشباب واألطفال

مدينة األمير سلطان العسكريه

2016/07/20

األطفال

مستشفى امللك عبداهلل

2016/07/21

●

●حفل عيد األضحى

مدينة امللك سعود الطبية

2016/09/18

مدينة امللك فهد الطبية

2016/09/19

مركز امللك فهد الوطني ألورام االطفال

2016/09/20

مدينة األمير سلطان العسكريه

2016/09/21

●

●املؤمتر الطبي لألسنان

مستشفى امللك عبداهلل

2016/12/30

ترفيه

توعوي

فئات املجتمع كافة

فئات املجتمع كافة
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أنشطة ومشاركات أخرى للجمعية
خالل عام  2016م  -المنطقة الشرقية

الهدف من النشاط

النشاط

المكان

التاريخ

●

●أمسية سند

املعيبد

2016/11/15

حفل للعضوعات واملتطوعات و عرض مامت اجنازة يف جمعية سند الشرقية

●

●احتفال جناح األطفال املرضى

مراكز ترفيهية

مرتني بالسنة

حفل جناح لألطفال املرضي للفصل الدراسي االول ونهاية السنة الدراسية

●

●القرقيعان

مستشفى امللك فهد التخصصي بالدمام

 17رمضان

حفل لألطفال املرضى بثيم خاص لشهر رمضان

●

●إفطار شهر رمضان لألمهات
املرضى املنومني

مستشفى امللك فهد التخصصي بالدمام طوال شهر رمضان

عمل إفطار صائم لألمهات املرافقني مع املرضي (دلة قهوة ،صحن قيمات) يومياً

●

●عيد الفطر

مستشفى امللك فهد التخصصي بالدمام

 28رمضان

زيارة األطفال املنومني وتقدمي الهدايا وتوزيع الشوكالت لألمهات واملرافقني والطاقم الطبي

●

●عيد األضحى

مستشفى امللك فهد التخصصي بالدمام

 8ذو احلجة

زيارة األطفال املنومني وتقدمي الهدايا وتوزيع الشوكالت لألمهات واملرافقني والطاقم الطبي

●

●برنامج غرفتي

سكن االطفال املرضى

 4غرف سنوياً

زيارة سكن الطفل املريض احملتاج وعمل التغييرات من صيانة ،ترميم لألثام حسب االحتياج

●

●حقيبة سند

مستشفى امللك فهد التخصصي بالدمام

طوال السنة

توفير حقيبة باملستلزمات الضرورية ألمهات األطفال املرضى املنومني

●

●تأثيث غرفة األلعاب

مستشفى امللك فهد التخصصي بالدمام

مستمر

●

●تغيير ممرات واجنحة األطفال
يف العيادات اخلارجية

مستشفى امللك فهد التخصصي بالدمام

●

●برنامج حمداً هلل

●

●قرية سند

97

صبغ وتغيير املمرات يف قسم العيادات اخلارجية مع ورق جدران بشخصيات محببة لألطفال

مستشفى امللك فهد التخصصي بالدمام

طوال العام

عمل حفل للطفل املريض بعد األنتهاء من العالج الكيماوي والتعايف

خارج املستشفى

شهر فبراير

نشاط ترفيهي لألطفال وذويهم ( دعوة عامة) تقام يف حديقة
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أنشطة ومشاركات أخرى للجمعية
خالل عام  2016م  -المنطقة الشرقية

النشاط
●

●مهرجان املشي اخليري

●

●مقر جمعية سند الشرقية

●

●ترميم وصيانة املكتب

المكان

التاريخ

الصالة اخلضراء

2016/12/03

مهرجان صحي توعوي

مكاتب إداراك

2016/02/01

إيجار مكتب سند

مكتب سند الشرقية

الهدف من النشاط

ادوات الكترونية( ثالجة ،فرن كهربائي صغير ،مكيفات ،أثاث املكتب ،األبواب الزجاجية)

●

●حملة فبراير

املدارس واجلامعات ومجمعات جتارية

شهر فبراير

حملة توعوية ،أسواق خيرية داخل املدارس ،سباق املشي اخليري داخل املدارس واجلامعات،
معارض فنية بيع لوحات رسم االطفال املرضى يف املدارس

●

●أمسية سند

برج التركي لألعمال

2016/11/12

التعريف باجلمعية واخلدمات التي قدمتها خالل 2016م

يوم أفضل
غدا
ٌ
ً
وأمل في قلبي يتجدد.
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االتفاقيات والشراكات
تم تفعيل الهدف من خالل عقداإلتفاقيات مع عدد من
الشــركات والقطاعات الحكومية واألهلية ومن أهمها:

 .1شركة موبايلي

برعايــة صاحبــة الســمو امللكــي األميــرة عادلــة بنــت عبــداهلل بــن عبدالعزيــز ،رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة ســند اخليريــة وقــع شــركة إحتــاد اإلتصــاالت

(موبايلــي) إتفاقيــة رســمية مــع جمعيــة ســند اخليريــة لدعــم األطفــال املرضــى بالســرطان ،تقــوم شــركة موبايلــي مــن إرســال الرســائل النصيــة SMS
جلميــع عمالئــة بشــكل شــهري حلثهــم علــى التبــرع للجمعيــة مــن خــال الرقــم املوحــد املخصــص للجمعيــة ( )5083مــن خــال حفــل عقــد يــوم اخلميــس املوافــق
2015/12/10م بحضــور اإلســتاذ أحمــد فــروخ الرئيــس التنفيــذي لشــركة موبايلــي ومجموعــة مــن مســؤولني الشــركة ومــدراء األقســام .وقــد مت تفعيــل اإلتفاقيــة
خــال عــام 2016م حيــث مت حتقيــق أمنيــة الطفلــة وعــد الشــمري بــأن تصبــح أميــرة ومتــت مشــاركة الفيديــو علــى حســابات التواصــل اإلجتماعــي للشــركة.
رقــم موحــد للتبــرع 5083

-

تحقيق أمنية الطفلة وعد

 .2طيران ناس

للســنة الثالثــة علــى التوالــي طيــران نــاس مبوجبهــا جتــدد إتفاقيتهــا مــع جمعيــة ســند اخليريــة لرعايــة برنامــج تذاكــر الســفر حيــث قدمــت الشــركة

مبلــغ ( )100,000ريــال لدعــم كافــة نشــاطاتها الهادفــة ملســاندة األطفــال املصابــن مبــرض الســرطان مــن خــال برامــج خاصــة تشــمل تذاكــر مجانيــة لهــم
ٍ
عــدد مــن املستشــفيات لبــث البهجــة يف قلوبهــم والترويــح عنهــم ،وبعــث األمــل
ولعائالتهــم علــى رحــات «طيــران نــاس» ،ورعايــة احلفــات التــي تقيمهــا اجلمعيــة يف
والطمــوح ،باإلضافــة الــى التعــاون اإلعالمــي لتوعيــة املجتمــع مبــا تعانيــه هــذه الشــريحة ،وحتفيــزه علــى التضامــن معهــم ومســاندتهم.
تبــرع يبلغ  100,000ريال
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 .3لوسين

مت التوقيــع مــع شــركة ميــرا لألغذائيــة متمثلــة يف مطاعــم لوســن حيــث تبرعــت الشــركة مشــكورة بقيمــة ريــال واحــد عنــد شــراء أي مشــروب
غــازي وبلغــت قيمــة اإليــرادات لهــذا العــام ( )76,672ريــال ممــا كان لهــذا التبــرع االثــر األيجابــي يف تعزيــز مــوارد اجلمعيــة ومســاعدتها للقيــام بواجباتهــا
لألطفــال املرضــى بالســرطان و ذويهــم علــى أكمــل وجهــه.
إيــرادات تبلغ  76,672ريال

 .4مجموعة MBC

مت جتديــد اإلتفاقيــة املبرمــة مــع مجموعــة  MBCبتاريــخ  7أغســطس 2013م ملــدة عــام مــن تاريــخ التوقيــع حيــث تنــص علــى التبــرع للجمعيــة مــن خــال
مبــادرة حملــة «غــرد باخليــر» والتــي أطلقتهــا مجموعــة  MBCخــال شــهر رمضــان املبــارك للعــام 2014م حيــث تقــوم مجموعــة  MBCبالتبــرع بقيمــة ريــال واحــد عــن كل
مشــترك خــال هاشــتاق  #غــرد – باخليــر وقــد مت أختيــار جمعيــة ســند اخليريــة ليعــود لهــا جــزء مــن ريــع هــذه احلملــة .وقــد جــاء ذلــك حتقيقـاً ملفهــوم املســؤولية اإلجتماعيــة
الــذي تتبنــاه مجموعــة  MBCحيــث بلــغ التبــرع خــال العــام  2015م ( )375,000ألــف ريــال وقــد خصــص هــذا املبلــغ لبرنامــج كفالــة طفــل مريــض بالســرطان.
تبــرع يبلغ  375,000ريال

 .5سابك

إنطالق ـ ًا مــن مبــدأ املســؤولية اإلجتماعيــة لــدى الشــركات الكبيــرى جتــاة املجتمــع احمللــي تقــوم الشــركة الســعوديه للصناعــات االساســيه (ســابك)

برعايــة برنامــج ســند التعليمــي ملــدة عــام مببلــغ اجمالــي (  )1,497,000ريــال لتشــغيل الفصــول التعليميــة يف مقارهــا داخــل منطقــة الريــاض وخارجهــا،
بتوقيــع شــراكة اســتراتيجيه مــع اجلمعيــه بتاريــخ 2015/06/04م.
تبــرع يبلغ  1,497,000ريال

الهــدف الرابع | التقرير الســنوي

102

 .6النافورة

أســتمرار ًا لسلســلة الشــراكات التــي تبنيهــا جمعيــة ســند اخليريــة لدعــم خدماتهــا وبرامجهــا وحتــت رعايــة كرميــة مــن رئيــس مجلــس إدارتهــا
صاحبــة الســمو امللكــي األميــرة عادلــة بنــت عبــد اهلل .وقعــت جمعيــة ســند يــوم األحــد 2016/11/20م أتفاقيــة جتديــد دعــم مــع مطاعــم
النافــورة ،حيــث نصــت األتفاقيــة علــى دعــم أنشــطة ومناســبات اجلمعيــة مببلــغ  2,000,000ملــدة  3ســنوات قادمــة وهــي أمتــداد لثــاث ســنوات
ســابق ،حيــث أن هــذه هــي املــرة الثانيــة التــي تقــوم فيهــا مطاعــم النافــورة برعايــة أنشــطة ومناســبات اجلمعيــة.
دعــم مادي  2,000,000ريال لمدة ثالث ســنوات

 .7وزارة التربيــة والتعليم

حرصـ ًا مــن اجلمعيــة علــى تقــدمي أفضــل اخلدمــات التعليميــة لألطفــال املنومــن يف املستشــفيات فقــد مت االتفاق مبدينــة الرياض ويف مقــر وزارة التربية

والتعليــم يف يــوم اخلميــس بتاريــخ1437/6/15 :هـــ بــن كل مــن :وزارة التربيــة والتعليــم و جمعيــة ســند لدعــم أطفــال مرضــى الســرطان علــى تقــدمي اخلدمــات التعليميــة
للطــاب والطالبــات داخــل مراكــز األورام يف كافــة املناطــق.
خدمــة التعليم للطــاب في المراكز

 .8يونيكويل

بحمــد اهلل وتوفيقــه مت توقيــع أتفاقيــة دعــم هــذا العقــد يف مدينــة اجلبيــل الصناعيــة باملنطقــة الشــرقية يــوم الثالثــاء  19ذو احلجــة 1437هـــ،

املوافــق2016/9/20:م بــن كل مــن جمعيــة ســند لدعــم األطفــال املرضــى بالســرطان و الشــركة العامليــة لطــاء املعــادن احملــدودة (يونيكويــل) لعمــل حمــات
توعويــة ضــد مــادة الرصــاص وتأثيرهــا الســلبي علــى املجتمــع وقــد بلــغ تبــرع الشــركة  50,000ريــال دعم ـاً منهــا ألنشــطة وبرامــج اجلمعيــة.
تبــرع يبلغ  50,000ريال
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 .9مكتــب محاماة علي بن علي لإلستشــارات القانونية

مت جتديــد اإلتفاقيــة مــع مكتــب علي بــن عبد اهلل بن علــي للمحاماة،

وذلــك لتقــدمي اإلستشــارات القانونيــة اخلاصــة باجلمعية للســنة الرابعة علــى التوالي.

 .10بنك ساب

قــام بنــك ســاب مشــكور ًا برعايــة جــزء مــن برنامــج حتقيــق أمنيــة بتبرعــه بعــدد ( )52أيبــاد
و( )10باليستيشــن بقيمــة ( )78,487ريــال ،أيض ـ ًا قــام البنــك بالتبــرع بســيارة بــاص هونــداي
 H1بقيمــة ( )118,200ريــال لدعــم أنشــطة اجلمعيــة.
ســيارة باص هونداي

-

مجموعــة مــن أجهزة األيباد والباليستيشــن

 .11جامعــة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

تفعيـ ً
ـا للبرامــج التطوعيــة وحرصـ ًا مــن اجلمعيــة علــى أعطــاء الفــرص التطوعيــة خالل أنشــطتها

الســنوية مت توقيــع إتفاقيــة يــوم االثنــن بتاريــخ1438/1/2 :هـــ املوافــق 2016/10/3م ،مت عقــد
االتفــاق بــن كل مــن جمعيــة ســند لدعــم أطفــال مرضــى الســرطان و جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن
علــى تفعيــل مذكــرة حاضنــة نــورة العطــاء التطوعيــة فيمــا يخــص دعــم األنشــطة وبرامــج اجلمعيــة.

شكرا لدعمكم!
ً

تقديــم استشــارات قانونيــة للجمعية

دعم أنشــطة الجمعية

الهــدف الرابع | التقرير الســنوي
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التبرعات والزكوات

التقرير الســنوي
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2016

كما تشكر الجمعية كل من ساهم في التبرعات والزكوات
وإلى كل من تبرع للجمعية ولم يذكر اسمه

479,000
ريال
إجمالي تبرعات
الشركات

107

838,700

1,350,000

ريال

ريال

إجمالي تبرعات
األفراد

التقرير الســنوي | التبرعــات والزكوات

إجمالي زكوات
األفراد

200,000
ريال
إجمالي زكوات
الشركات

اإلجمالي:

الزكوات

1,500,000
ريال

التبرعات

1,317,700
ريال
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التقرير الســنوي

تقرير مراجعي الحسابات

التقرير الســنوي
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مسجلة
بوزارة العمل والتنمية
اإلجتماعية برقم

255
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31

2016

)

(
2016

2015

)(3

35,523,296

21,656,255

)(4

684,814

14,553

)(5

6,438,866

1,880,314

)(6

3,808,945

3,938,972

20,897

20,204

)(7

83,297

65,445

)(8

134,123

154,596

)(9

18,188,530

18,043,301

64,882,768

45,773,640

31,735,437

23,428,375

31,735,437

23,428,375

5,967,211

6,147,314

5,967,211

6,147,314

102,585,416

75,349,329

) (10

) (11
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2016
) (12

140,700

1,508,879

) (13

4,140,348

2,740,404

201,502

31,672

4,482,550

4,280,955

646,770

485,886

646,770

485,886

5,129,320

4,766,841

84,375,873

66,062,113

13,080,223

4,520,375

97,456,096

70,582,488

102,585,416

75,349,329

)(14
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2015

31

) 2016

(

) (15

2016

2015

5,416,764

5,536,589

5,771,151

5,892,053

398,445

398,445

589,794

308,000

308,000

230,500

3,443,694

3,443,694

2,012,954

3,000,000

3,000,000

4,500,000

49,223

49,223

20,321

10,447,060

10,447,060

3,619,485

53,938

53,938

58,850

5,416,764

) (16
) (17

) (18

5,771,151

12,214,845
28,888,275

)(12,214,845
28,888,275

22,460,546
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2016

2015

5,060,878

5,060,878

4,954,559

298,509

298,509

254,592

675,966

675,966

539,768

656,000

656,000

984,000

) (20

7,111,678

7,111,678

3,467,036

) (21

3,599,260

3,599,260

3,778,277

107,556

107,556

209,585

2,800

2,800

1,507

55,552

55,552

46,531

) (22

3,887,988

3,887,988

3,519,180

) (11

267,353

267,353

270,765

21,723,540

21,723,540

18,233,554

7,164,735

7,164,735

4,226,992

) (19

207,754
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) (

31

) 2016

(

) (23

2016

2015

3,590,758

3,590,758

1,418,683

7,624,230

7,624,230

1,065,668

) (95,963

) (95,963

30,000

30,000

11,149,025

11,149,025

2,452,253

18,313,760

18,313,760

6,679,245

66,062,113

66,062,113

59,382,868

84,375,873

84,375,873

66,062,113

)(3,507
)(28,155

)(436
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حسابات جمعية سند الخيرية لدعم األطفال المرضى بالسرطان
بنك ساب (حساب جاري)
077700300001
IBAN NO: SA32 4500 0000 0777 0030 0001
بنك الراجحي (حساب جاري)
114608010167156
IBAN NO: SA46 8000 0114 6080 1016 7156
بنك الراجحي (زكاة)
114608010995523
IBAN NO: SA09 8000 0114 6080 1099 5523
البنك العربي (كفالة طفل مريض بالسرطان)
0108033333330019
IBAN NO: SA57 3040 0108 0333 3333 0019
البنك العربي (كفاله المنطقة الشرقية)
0108033333330026
IBAN NO: SA62 3040 0108 0333 3333 0026
البنك األهلي (فرع الشرقية) حساب جاري
21848766000310
IBAN NO: SA55 1000 0021 8487 6600 0310
البنك السعودي لإلستثمار
0101770771001
IBAN NO: SA54 6500 0000 1017 7077 1001

البنك األهلي (جاري)
21848766000103
IBAN NO: SA18 1000 0021 8487 6600 0103
البنك األهلي (حساب الزكاة)
21848766000201
IBAN NO: SA88 1000 0021 8487 6600 0201
بنك الجزيرة (حساب جاري)
0030460079001
IBAN NO: SA69 6000 0000 0304 6007 9001
بنك سامبا (حساب جاري)
9904800740
IBAN NO: SA61 4000 0000 0099 0480 0740
بنك الرياض (حساب جاري)
2450766699940
IBAN NO: SA52 2000 0002 4507 6669 9940
بنك البالد (حساب جاري)
9119266350006
IBAN NO: SA22 1500 0999 1192 6635 0006
مصرف اإلنماء
68212111210000
IBAN NO: SA65 0500 0068 2121 1121 0000

..شكرا لكم
ً
T H A N K

Y O U
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للتبــرع بـــ  10ريــاالت
أرســل رســالة فارغــة إلــى
أو أرســل رقــم  1لإلشــتراك الشــهري بـــ  12ريــاالت
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