
  التقرير الســنوي  1

A n n u a l
R e p o r t2

0
1
7







مرحًبا..
  W  E  L  C  O  M  E

* إستمتع بالتفاعل مع صفحات التقرير
عن طريق مسح أكواد الـ QR الموجودة بين الصفحات

 QR Reader  بإستخدام تطبيق



المقدمة
نبذة عن جمعية سند

رؤيتنا

رسالتنا

أهدافنا

شركاؤنا في المساندة والتطوير

أعضاء مجلس اإلدارة

اللجان القائمة

أعضاء مجلس جائزة األميرة عادلة
بنت عبد اهلل بن عبدالعزيز العلمية واإلنسانية

لجان الجائزة

عضويات سند

أهداف الجمعة
الهدف األول

الهدف الثاني

الهدف الثالث

الهدف الرابع

اإلتفاقيات والشراكات
التبرعات والزكوات

انجازات مجلس االدارة واللجان

6
7

8

8

8

9

11

12

13

14

15

30
31

66

88

92

113
121
125



 1 التقرير الســنوي

كلمــة رئيس مجلــس إدارة
جمعيــة ســـنــــد الخيريــة
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نســعد ســنويا بتقــدمي عــرض للتقريــر الســنوي ألنشــطة جمعيــة ســند اخليريــة لدعــم األطفــال املرضــى بالســرطان وذلــك الطالعكــم 
ــي  ــة ه ــالتنا يف اجلمعي ــل اهلل. إن رس ــت بفض ــي حتقق ــازات الت ــتجدات اإلجن ــة ومس ــا اجلمعي ــي نظمته ــات الت ــطة  والفعالي ــى األنش عل
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 
خــالل فتــرة العــالج.  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 

َ َعلـَـى ُكلِّ َشــْيٍء َقِديــٌر  )البقــرة:148(. ُ َجِميعــاً ِإنَّ اهللَّ يـْـَراِت أَيـْـَن َمــا تَُكونـُـوا يـَـْأِت ِبُكــُم اهللَّ يقــول تعالــى يف كتابــه الكــرمي :  َوِلــُكلٍّ ِوْجَهــٌة ُهــَو ُمَولِّيَهــا َفاْســتَِبُقوا اخْلَ

ختامــًا: أتقــدم بالشــكر والتقديــر جلميــع مــن دعــم اجلمعيــة ويســر خطواتهــا التطويريــة وعــّزز 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 

ــا. ــى عملهــم املهنــي ملصلحــة أطفالن ــاة الطفــل املريــض اجلســدية والنفســية، و خالــص الشــكر للطاقــم اإلداري عل ــى تقليــص معان ــة ال ــا الرامي برامجن
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

سنوًيا1000 طفل 
مابين ســن الوالدة و 13 ســنة بأورام األمراض الخبيثة 

من أبرزها ســرطان الدم..
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وقــد أثبتــت اإلحصائيــات أن نســبة المصابيــن مــن األطفــال بهــذا 

ــرض  ــاج م ــة ع ــم صعوب ــتمر.  ورغ ــاع مس ــي ارتف ــال ف ــرض العض الم

الســرطان فــإن تأميــن المعــدات الحديثــة والســبل المتطــورة للعــاج 

فــي مراكــز متخصصــة ترفــع نســبة الشــفاء عنــد األطفــال إلــى 

أكثــر مــن 70% - بــإذن 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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المقدمة



 7 التقرير الســنوي

عن جمعية ســندنبذة

الشــؤون  وزارة  لــدى  اخليريــة  ســند  جمعيــة  تســجيل  مّت 
االجتماعيــة بتاريــخ 1-12-1423هـــ املوافــق   2-2-2003 م 
وهــي جمعيــة خيريــة غيــر ربحيــة هدفها دعــم مراكز 

ــوارد  ــه مــن م ــاج ل ــة مبــا حتت ــال يف اململك ــرطان األطف س
ماليــة أوعينيــة وتقــدمي خدمــات اجتماعيــة وإيوائيــة للمرضى 
ــي، باإلضافــة  وذويهــم احملتاجــن بعــد إجــراء البحــث امليدان
إلــى تقــدمي برامــج التعليــم والتثقيــف للمرضــى وذويهــم عــن 

مــرض ســرطان األطفــال وكيفيــة التعامــل معــه.

|   المقدمــة
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رؤيتنا
يف  الســرطان  مــن  يعانــي  طفــل   لــكل  الوصــول 

وألســرته. لــه  ســنداً  نكــون  أن  و  اململكــة 

رسالتنا
ــة  ــق البيئ نحــن جمعيــة خيريــة ســعودية تســعى إلــى خل
الالزمــة  املســاندة  املــوارد  وجتنيــد  الداعمــة 
املصابــن  لألطفــال  الشــامل  الدعــم  لتحقيــق 
واخلدمــات  املــوارد  توظيــف  خــال  مــن  بالســرطان 
النفســية  اآلثــار  لتخفيــف  وفاعليــة  بكفــاءة  املتميــزة 

وأســرهم. األطفــال  علــى  واالجتماعيــة 

أهدافنا
ســرطان  ملراكــز  واملســاندة  الدعــم  أوجــه  حشــد 
عــن  وذلــك  الســعودية  العربيــة  باململكــة  األطفــال 
لألطفــال  واملــادي  واالجتماعــي  النفســي  الدعــم  طريــق 
احتياجــات  علــى  والوقــوف  وذويهــم  بالســرطان  املرضــى 
فتــرة عــاج  املباشــرة خــال  األســرة وتأمــن اخلدمــات 

النقــل(. اإلعاشــة،  )الســكن،  املرضــى  األطفــال 

لألطفــال  والتوعويــة  التدريبيــة  البرامــج  تقــدمي 
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 العاقة.

| المقدمة  
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شركاؤنا في
المساندة والتطوير

|   الشركاء
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أعضاء 
مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة
صاحبــة الســمو امللكــي األميرة

عادلة بنت عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود

نائب رئيس
مجلس اإلدارة

السيدة
اجلوهرة املوسى

أمين الصندوق
الدكتورة

وفاء الرشيد

العضوة
الدكتورة

هيفاء الوطبان

العضوة
األستاذة

فادية الشواف

العضوة
األستاذة

مشاعل الشبيلي

العضو
األستاذ

عبداهلل السميري

العضوة
الدكتورة

آمال بدر الدين

العضو
الدكتور

فيصل الفاضل

|   أعضــاء مجلس اإلدارة
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اللجان القائمة

اللجــان القائمة  |

لجنة المنطقة الشرقيةاللجنة العلميةلجنة الخدمة اإلجتماعية

123

األستاذة مشاعل الشبيلي
األستاذة فادية الشواف

األستاذة ثريا عابد شيخ
األستاذة سعاد احلميدي

األستاذة النا بن سعيد
األستاذ سعود بن هاجد
األستاذة حصة السبهان

األستاذة أميرة العزاني
إسراء اخلطيب

رنا املزعل
الشقحاء الفرم

عبير العتيبي

الدكتور حسان الصلح
الدكتور عبدالرحمن السلطان

الدكتورة هيفاء الوطبان
الدكتورة رمي السديري

الدكتورة رميا احلايك
الدكتورة أروى مياني

الدكتور   علي األحمري
الدكتور محمد الشهراني

الدكتور موسى احلربي
الدكتور إبراهيم أبو سعده

الدكتورة مالك الثقفي

األستاذة أحالم القصيبي
األستاذة خلود املطلق

األستاذة أسماء بوخمسن
األستاذة فادية كمال

األستاذة هناء العجالن
األستاذة شيخة الثقفي

األستاذة عائشة العفالق
األستاذة مناهل احلمدان

األستاذة سمراملعيبد
األستاذة نوف السديري

األستاذة سلمى الناصر
الدكتورة فتحية البيش

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
الدكتور

حسان الصلح

العضو
األستاذ

عسكر احلارثي

العضو
األستاذ

عبدالرحمن الراشد

العضو
األستاذ

خالد البواردي

|   أعضــاء مجلس الجائزة
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لجان الجائزة

لجنة اإلرادة والتحدياللجنة العلميةاللجنة اإلنسانية

123

الدكتور سامي الدامغ
الدكتور  إبراهيم العبيدي

الدكتور  أحمد البار 

الدكتورة  أماني القفيدي
الدكتور  محمد الشهراني

الدكتور عبدالرحمن السلطان 
الدكتور  إبراهيم الغمالس

الدكتور موسى احلربي

األستاذ جبرين اجلبرين
األستاذ عبداللطيف الضويحي

األستاذة  هنادي العوذة  

رئيس اللجنة                عضو

اللجــان الجائزة   |
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سندعضويات جمعية 

دعًما لمقاتلينا الشــجعان..
اصنع فرًقا وانشــر حًبا.

|   عضويــات الجمعية



  التقرير الســنوي  16

شريك فضي
صالح خليفة القصيبي	 
لولوة ناصر املقرن	 
هدى مكو بخش	 

عضويــات الجمعية  |

شريك ماسي
نوال محمد بابقي	 
وليد أمن الكيالي	 

جّرب؟

داعم عامل 
فادية محي الدين الشواف	 
هناء عبد اهلل الرشيد	 
ياسر حسن املسحل	 
روز عبداهلل العودة	 

لمعرفة المزيد عن 
البرنامج وشروط 

اإلشتراك..
اســتمارة 
التسجيل
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األميرة حصه بنت سلمان بن عبد العزيز	 

األميرة خلود بنت عبد احملسن بن سعود	 

األميرة دمية بنت بدر بن عبد اهلل 	 

األميرة سارة بنت بدر عبد اهلل 	 

األميرة سارة حجاب السبيعي	 

األميرة عادلة بنت عبد اهلل بن عبد العزيز	 

األميرة لطيفة بنت مساعد بن عبد العزيز	 

األميرة ملياء بنت مقرن بن عبد العزيز	 

األميرة لولوه بنت نواف بن محمد	 

األميرة مضاوي بنت فهد الفيصل	 

األميرة مضاوي بنت مساعد بن عبد العزيز	 

األميره نوره بنت سعود بن مقرن	 

األمن شوقي احلازمي	 

البندري عبد الرحمن السدحان	 

اجلوهرة جمال العبد الكرمي	 

اجلوهرة خالد العذل	 

اجلوهرة سعد املنقور	 

اجلوهرة عبد الرحمن املوسى	 

اجلوهرة عبد اللطيف املانع	 

اجلوهرة عبداهلل الشريع	 

اجلوهرة فيصل الذويبي	 

الشيخ سعد إبراهيم الوهيبي	 

العنود فهد بن جمعة	 

املهند يوسف احلسون	 

إبتسام خليفة القصيبي	 

إبراهيم عبد العزيز املهنا	 

إحسان حسن الفرج	 

إقبال حكمت الزعيم	 

إنعام عبد القادر السباعي	 

إميان  العسكر	 

إميان جمال املشهراوي	 

إميان سعيد اليميني	 

أحالم خليفة القصيبي	 

أحمد حسن باتل	 

أحمد عبد الرحمن املقبل	 

أحمد عبد العزيز املهنا	 
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عبير خالد الغمالس	 

عبير سويلم اخلالد	 

عبير عبد الرحمن العمران	 

عقيل يوسف آل حميد	 

علياء مرادي اياس	 

عمر عبد العزيز السويلم	 

عمرو حمد الصفيان	 

عنان عبد اهلل الدخيل	 

عهود عبد اهلل الرحيلي	 

عواطف محمد بالغنيم	 

غادة عبد اهلل الشعيل	 

غادة فهد الفليج	 

فاتن سليمان السلوم	 

فاتن علي السديس	 

فاطمة علي النملة	 

فاطمة حسن العوامي	 

فاطمة سعد الدين أبو بكر	 

فاطمة سيف اإلبراهيم	 

فاطمة عبد الرحمن الذيب	 

فاطمة عبد اهلل املطلق	 

فاطمة محمد الشيخ	 

فايح حنش العتيبي	 

فايزة عثمان أبا اخليل	 

فايزة يوسف املعيبد	 

فتحية علي البيش	 

فريال محمد الدغيثر	 

فريدة عبد الرحمن الدوسري	 

فهد ذهيبان الذهيبان	 

فوزية عبد العزيز املعجل	 

فوزية محمد العلي	 

لبنى سليمان العليان	 

لطيفة عبد اهلل العسكر	 

لطيفة محمد العبودي	 

لطيفة منير البقمي	 

ليلى أحمد العقيلي	 

ليلى حمد احلمودي	 

ليلى سعود الدغيثر	 

ليلى علي وهبي	 

ليلى محمد الكثيري	 

أعضاء منتسبين

عضويــات الجمعية  |
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ليلى محمد باهمام	 

لينا عبد العزيز أبو نيان	 

محمد خالد السعدون	 

محمد سليمان الغنيم	 

محمد عبد اهلل رحمة	 

مرام عبد اهلل احلنيني	 

مزنة الزامل	 

مشاعل عبد الرحمن الغنيم	 

مشاعل علي العكلي	 

مشاعل عيسى الدوسري	 

معديه فيصل بن حثلن	 

معصومة كاظم مالئكة	 

منال جازي احلربي	 

منال سعد املنقور	 

منال عبد العزيز الصقير	 

منال محمد الهبدان	 

منى عبد الرحمن الرميزان	 

منيرة بدر الكليب	 

منيرة خالد العذل	 

منيرة صالح اخلضيري	 

منيرة عبد العزيز الصغير	 

منيرة عبد العزيز أبامني	 

منيرة عبد اهلل العفالق	 

مها حامد دردير	 

مها خالد طيبة	 

مها علي احملسن	 

موضي حمدان الزهراني	 

موضي عبد اهلل السويلم	 

مي عبد الرحمن املرشد	 

مي معيض العتيبي	 

ميرفت أحمد الكحيل	 

ميمونة محمد الشمسان	 

نادية  يوسف الصالح	 

جناة عبد الكرمي احملمود	 

ندى عبد اللطيف احلملي	 

نعيمة عبد اهلل الشهيل	 

نواف عبد العزيز السبيعي	 

نواف مناحي معدي املهيدلي	 

نوال نايف البقعاوي	 

نورا طالل بكير	 

نورا وليد العفالق	 

نورة عبد العزيز السديري	 

نورة عبد العزيز العفالق	 

نورة عبد الكرمي الفرج	 

نورة عبد الكرمي املعجل	 

نورة عبد اهلل الشهيل	 

نورة عبد اهلل مارديني	 

نورة محمد الدغيثر	 

نورة محمد الهبدان	 

نوف سعد السبعان	 

هالة سامي اخلضيري	 

هاله عبداهلل الزيبق	 

هانيا منير الشنواني	 

هبة عبد احملسن احمليسن	 

أعضاء منتسبين

|   عضويــات الجمعية
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هدى أحمد احلمدان	 

هدى سعود الدغيثر	 

هدى سليمان الصهيل	 

هدى عثمان اخلويطر	 

هدى غرسان الشهري	 

هديل علي دارين	 

هزاع ظافر القويفل	 

هال حمد القنيبط	 

هناء محمد القضيب	 

هند أحمد جمال	 

هند صالح العقل	 

هند مبارك الدوسري	 

هيا مسعد اجلهني	 

هيفاء طربزوني	 

هيلة محمد املكيرش	 

وائل عبد الواحد الزاير	 

وجد عبد الرحمن العمودي	 

وجدان صالح العبيد	 

وحيدة  طاهر عبد اخلالق	 

ود محمد العيسى	 

وسام عبد اهلل محمد	 

وفاء حمود الزيد	 

أعضاء منتسبين

اإليرادات

اإلجمالي:

258,500 ريال

الرياض
235,500

الشرقية

23,000

عضويــات الجمعية  |
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أهداف الجمعية
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حشــد أوجــه الدعــم والمســاندة لمراكــز ســرطان األطفــال بالمملكة 

العربيــة الســعودية، وذلــك عــن طريــق الدعــم النفســي واالجتماعــي 

ــى  ــوف عل ــم، والوق ــرطان وذويه ــى بالس ــال المرض ــادي لألطف والم

احتياجــات األســرة، وتأميــن الخدمــات المباشــرة خــال فتــرة عــاج 

األطفــال المرضــى: )الســكن ، واإلعاشــة ، والنقــل، إلــخ(.

الهدف األول:

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

اللجــان، وهــي كاآلتــي:

 لجنة الخدمة اإلجتماعية 
تهــدف إلــى تأمــن الدعم الشــامل لألطفال املرضى بالســرطان وذويهم؛ بتوفير الدعم املادي واالجتماعــي واملعنوي والتوعوي خالل فترة العالج.

أهــم إجنازاتها خالل هذا العام:

تفعيــل خدمــة جلســات اإلرشــاد اجلمعــي يف مقــر اجلمعيــة ومراكــز األورام ضمــن 
برنامــج الدعــم املعنــوي.

اعتمــاد خدمــة التقبــل اإليجابي لــذوي األطفــال حديثي املــرض،  وتفعيــل عدد 
مــن االجتماعــات التدريبيــة للفريــق املشــارك يف تقــدمي اخلدمــة ضمــن برنامــج الدعــم 

املعنوي.

تفعيــل خدمــة اجللســات الفرديــة بتحويــل احلــاالت وذويهــم ملراكــز عاجيــة 
. متخصصــة

واالجتماعيــة  النفســية  االحتياجــات  )حتديــد  بعنــوان:  ورشــة  عقــد 
واالقتصاديــة ألمهــات األطفــال املرضــى بالســرطان(، مــن تنظيــم الدكتــورة/ 
النــا بنــت ســعيد، وعــدد مــن طالبــات الدكتــوراة يف اخلدمــة االجتماعيــة بقســم 
الدراســات االجتماعيــة، ومــن نتائجهــا إعــداد اســتبانة لتقييــم البرامــج واخلدمــات 

ــة. ــل األســر املســتفيدة مــن اجلمعي ــن ِقبَ م

مــن مبراكــز األورام، وتفعيلهــا بشــكل جتريبي  اعتمــاد خدمــة مرافقــي األطفــال املنوَّ
ــاون مــع ممرضــات ســعوديات  ــال، بالتع ــد اهلل التخصصــي لألطف ــك عب يف مستشــفى املل

متطوعــات باملستشــفى.

تفعيل خدمة الزيارات املنزلية  للحاالت املستفيدة مبدينة الرياض.

إعتماد حفالت نهاية العالج  لألطفال يف مراكز األورام.

لالختصاصّيــن  املهنيــة  املهــارات  »تنميــة  التدريبــي  البرنامــج  إقامــة 
االجتماعيــن العاملــن مبجــال األورام«، بالتعــاون مــع برنامــج مستشــفى قــوى األمــن 
بقاعــة األميــر أحمــد بــن عبــد العزيــز، بتنفيــذ الورشــة الثالثــة بعنــوان: )تصميــم برنامــج 
الدعــم النفســي واالجتماعــي وتنفيــذه(، حيــث حضــر )48( اختصاصّيًــا واختصاصّيــًة، 

قّدمهــا ســعادة الدكتــور/ ناصــر صالــح العــود.

املشاركة  يف توفير الهدايا لنشاط  أحامنا يف فصولنا يف برنامج سند التعليمي.

الهدف األول  |
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 مجموعة اصدقاء سند 
لألطفــال  املقدمــة  والبرامــج  اخلدمــات  تقييــم  إلــى  تهــدف 
الفئــة  بإشــراك  وتطويرهــا؛  وذويهــم  بالســرطان  املرضــى 
املســتفيدة واألفــراد املختصــن باملجــال واملهتمــن ممــن لديهــم 

املــرض.  مــع  ســابقة  جتربــة 

أهم اإلنجازات خالل هذا العام:
َلْت مجموعــة مــن املختصــن واملتعاونــن ذوي اخلبــرة  ُشــكِّ
اإليجابــي ضمــن  التقبــل  مقابــات خلدمــة  لتقــدمي  والتجربــة؛ 

املعنــوي. الدعــم  برنامــج 

مختصــن  بــإدارة  املجموعــة  مــع  اجتماعــات   )4( ُعِقــدت 
نفســين لتخطيــط تقــدمي اخلدمــة واالتفــاق علــى محــاور الدليــل 

اخلدمــة«. تقــدمي  »كيفيــة  عــن  التفصيلــي 

دعم

|  الهدف األول

ليس شعرك
مايجعلك جميًلا،
انه قلبك

دليل
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عدد األطفال المرضى  المستفيدين من الخدمات اإلجتماعية في جمعية سند2017

الهدف األول  |

          اسم المستشفى                                                                      عدد الحاالت                اسم المستشفى                                                                   عدد الحاالت

مستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز األبحاث 	

مركز امللك فهد الوطني ألورام األطفال 	

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

مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية 	

مدينة امللك فهد الطبية 	

مدينة امللك سعود الطبية 	

مستشفى امللك خالد اجلامعي 	

مستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز األبحاث 	

امللك عبدالعزيز الطبية باحلرس الوطني 	

مستشفى جامعة امللك عبدالعزيز 	

مستشفى امللك فهد للقوات املسلحة 	

مستشفى امللك فهد التخصصي 	

مركز األمير فيصل بن بندر لألورام 	

مستشفى النساء والوالدة واألطفال 	

17

405

70

48

180

47

49

54

85

46

6

75

38

22

الرياض                     جدة                     الدمام                       بريدة                     المدينة

اإلجمالي: 1142 حالة
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البرامج والخدمات االجتماعية  المقدمة2017
لألطفال المرضى بالسرطان

1.كفالة الطفل المحتاج 
المريض بالسرطان

 بعــد دراســة مفصلــة للوضــع األســري للطفــل 
قامــت  واحتياجاتــه،  بالســرطان  املريــض 
لكفالــة  متكامــل  برنامــج  بوضــع  اجلمعيــة 
الطفــل »احملتــاج« انطاًقــا مــن مبــدأ التكافــل 
االجتماعــي الــذي حثنــا عليــه ديننــا احلنيــف؛ 
وليســت  اجتماعيــة  كفالــة  عــن  عبــارة  وهــي 

ريــال   )12.000( قيمتهــا  وتبلــغ  عاجيــة، 
ــال شــهرًيّا،  ــادل )1000( ري ســنوًيّا؛ أي مــا يع
أو كفالــة شــهرية تبلــغ )800 أو 600( ريــال 
دراســة  بحســب  أشــهر  ســتة  ملــدة  شــهرّيًا 

احلالــة، تكفــل للطفــل احتياجاتــه األساســية 
مــن )غــذاء وكســاء ومســكن(.

اإليرادات

اإلجمالي:

3,416,146 ريال

الرياض
1,032,781

الشرقية

36,793

المصروفات

2017
3,466,897

السحور الخيري

2,346,572

2016
3,076,700

|  الهدف األول
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 برنامج كفالة الطفل المريض بالسرطان
رسم بياني يوضح عدد الحاالت خال الفترة السنوية والشهرية للكفاالت

الهدف األول  |

تعّرف أكثر على 
فيلم َغديبرنامج كفالة

استمارة
كفالة

139

ي
لــ

ما
ج

إل
 ا

2   5    27     6             99

ي
لــ

ما
ج

إل
 ا

3    7     4   2          71

بريدة                   جدة                   الرياض                   المدينة                   الدمام

الكفالة الشهرية

ي
د

عو
س

275

ي
لــ

ما
ج

إل
 ا

1  7    72     27        168

ير 
غ

ي
د

عو
س

192

ي
لــ

ما
ج

إل
 ا

6  6      63   3            51

الكفالة السنوية

ي
د

عو
س

ير 
غ

ي
د

عو
س

87
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      أسماء الكافلين                                      عدد األطفال               المبلغ

صاحبة السمو امللكي األميرة                        	
عادلة بنت عبد اهلل بن عبد العزيز

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

شركة جرير لإلستثمار 	

شركة تبادل 	

خلود املوسى 	

سمو األميرة  نورة بنت  عبد الرحمن 	

عايدة فستق  	

موضي الصقير 	

ها عبد اهلل الزيد 	

خلود احلمودي 	

ليلى احلمودي 	

أريج العليوي 	

جنوى احلراكي 	

طريفة البراهيم ) رحمها اهلل ( 	

20

10

10

5

5

4

4

4

2

240,000

120,000

120,000

60,000

60,000

48,000

48,000

48,000

24,000

2

2

1

24,000

24,000

12,000

|  الهدف األول

112,000

112,000

      أسماء الكافلين                            عدد األطفال               المبلغ

نوير البراهيم 	

نوف اخلويتم 	

هدى بخش 	

مشهور احلمودي 	

عهود احلمودي 	

هاله احلليسي 	

مشهور احلمودي 	

عهود احلمودي 	

ها احلليسي 	

سمو األميرة  جواهر بنت فهد آل سعود 	

سميحه القصيبي 	

مها عبد اجلبار 	

فندق الرتز كارلتون 	

فهد النفيعي 	

منصور الصعنوني 	

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

1

1

1

12,000

12,000

12,000

112,000

112,000
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      أسماء الكافلين                             عدد األطفال               المبلغ

سعود الصعنوني 	

محمد املنديل 	

يوسف املطيري 	

نورة الباز 	

 دينا الدريبي 	

 فوزية الرميزان 	

شيخة القصير 	

بسمة املطلق 	

نوال التميمي 	

جناء اخلويتم 	

رمي عطا الشهابي 	

لولوه عبداهلل السلولي 	

هشام بن حمد بن سعيدان 	

ملى خوجة 	

ثريا عابد شيخ 	

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

1

1

1

12,000

12,000

12,000

112,000

      أسماء الكافلين                            عدد األطفال               المبلغ

اجلوهرة العذل 	

مها العجو 	

مي العجو 	

مطعم خبز ونواشف 	

محمد أبو نيان 	

منيرة  صالح  اخلضيري 	

فاطمة اخلضيري 	

دميا ناصر العماري 	

منيرة السبيك 	

فايزة اخليال 	

منى عبدالعزيز سعود 	

روان الرويلي 	

حنان القهيدان 	

دميا عبدالرحمن البشير 	

عبير سالم مسفر 	

1

1

1

شهرية
شهرية

شهرية
شهرية

12,000

12,000

12,000

12,000

9,000

7,000

5,000

4,000

4,000

شهرية

شهرية
شهرية

3,000

1,000

1,000

600

500

شهرية
شهرية

شهرية112,000

شهرية
شهرية

500
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2.اإلعانات المالية 
الوضــع  تقــوم اجلمعيــة بتقــدمي مســاعدات ماليــة للحــاالت ذات 
االقتصــادي احلــرج، التــي تتوافــر فيهــا شــروط تقــدمي اإلعانــات املاديــة 
املقطوعــة بحســب دراســة احلالــة؛ ملســاعدة األســر يف أثنــاء فتــرة عــاج الطفــل.

|  الهدف األول

المصروفات
26,800

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

9%
نســبة إرتفــاع عدد 
الحــاالت المســجلة بيــن 
ــن العاملي
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بريدة                   جدة                   الرياض                   المدينة                   الدمام

       3                         9 
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3.تأمين تذاكر السفر  
تقــوم اجلمعيــة بتوفيــر تذاكــر الســفر لألطفــال املرضــى 
ومرافقيهــم مــن املدينــة التــي يتلقــى فيهــا الطفــل العــاج وإليهــا، 
وتخــّص بذلــك املرضــى املقيمــن، حيــث إن الهيئــة الصحّيــة توفــر 
تذاكــر ســفر للســعودين، ويســتثنى مــن ذلــك بعــض احلــاالت مــن 
منســوبي القطــاع العســكري؛ بســبب اختــاف مواعيــد الرحــات 

عــن مواعيــد العــاج.

اإليرادات

اإلجمالي:

110,100 ريال
اإلجمالي:

265,404 ريال

الهدف األول  |

المصروفات

9%
نســبة إرتفــاع عدد 
الحــاالت المســجلة بيــن 
ــن العاملي
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اإلجمالي           الرياض           جدة           الدمام           بريدة           المدينة

م
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01
6 

م
 2
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2

107

2

100

2

14

2

28

0

0

0

0

2

22

2

71

16

432

18

348

22

575

24

547

تذاكر السفر خالل العامين السابقة
تشمل المرافقين ذهاب وعوده

عدد الحاالت                   عدد التذاكر 
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4.تأمين المواصالت  
 توفــر اجلمعيــة مواصــالت للطفــل املريــض ومرافقيــه 
مــن املستشــفى وإليهــا ذهاًبــا وإياًبــا بحســب مواعيــد العــاج، 
ــا  ــال مــن املستشــفى وإليه ــات األطف ــر مواصــات ألمه ــا تُوفَّ كم
حلضــور محاضــرات الدعــم األســري املقامــة يف مستشــفى امللــك 

فهــد التخصصــي بالدمــام.

المصروفات

الهدف األول  |

26
طفل

317
رحلة

4
أمهات

5
رحلة

23
طفل

248
رحلة

0
أمهات

5
رحلة

اإلجمالي:

29,665 ريال

-21%
نســبة إنخفــاض عدد 
الحــاالت المســجلة بيــن 
ــن العاملي

 2016 م

* يعود عدم  توفر رحات لألمهات لتعثر  برنامج الدعم المعنوي  بشكل مؤقت  بمدينة الدمام.

 2017 م
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5.إسكان الحاالت
تقــوم اجلمعيــة بتوفيــر ســكن للحــاالت وذويهــم القادمــن إلــى املدينــة 
وذلــك  اململكــة،  أنحــاء  كلِّ  مــن  عالجــه  الطفــل  فيهــا  يتلقــى  التــي 
ــى فيــه  بالتعاقــد مــع شــقق مفروشــة قريبــة مــن املستشــفى الــذي يتلّق
باملستشــفى  ســكن  توافــر  عــدم  حــال  يف  الصحيــة،  الرعايــة  الطفــل 

املرضــى وذويهــم. لألطفــال 
بشــكل  ومتابعتهــا  الســكنية  للشــقق  ميدانيــة  بزيــارات  العمــل  فريــق  يقــوم  كمــا 
دوري واإلشــراف عليهــا، للتحقــق مــن جودتهــا ومــدى ماءمتهــا للوضــع الصحــي 

ــم.  ــال املرضــى وذويه لألطف

|  الهدف األول

زيارات

663,000 ريال
المصروفات

ــة املفروشــة  ــد مــن الشــقق الفندقي ــة للعدي ــارات ميداني ــراء زي إج
جديــدة  ســكنية  شــقق  عــن  للبحــث  املستشــفيات؛  مــن  والقريبــة 
ــا للوضــع الصحــي  ــات أفضــل، والتحقــق مــن مــدى ماءمته مبواصف
خــارج  مــن  القادمــن  وذويهــم  احلــاالت  لتســكن  املريــض؛  للطفــل 
عــدد  مــع  التعاقــد  مت  حيــث  مواعيدهــم،  بحســب  العــاج  منطقــة 
للحــاالت يف كلٍّ  الســكنية  الوحــدات  لتوفيــر  الفندقيــة  الشــقق  مــن 
مــن مدينــة الريــاض ومدينــة جــدة ومدينــة الدمــام ومدينــة بريــدة 

املنــورة. واملدينــة 

أهم اإلنجازات خالل هذا العام:

إسكان

تشــغيل السكن اخليري:

امللــك فهــد الوطنــي ألورام  التابــع ملركــز  ســكن املطــوع اخليــري 
الريــاض:  -مدينــة  األطفــال 

تقــوم اجلمعيــة بتشــغيل الســكن ودفــع تكاليــف تشــغيله بالتعاقــد مــع إحــدى 
والنظافــة، حيــث  الصيانــة  أعمــال  الفندقيــة لإلشــراف علــى  الشــركات 
إلــى غــرف انتظــار ســيدات  يحــوي الســكن عــدد )42( غرفــة، إضافــة 

ورجــال، وغرفــة ألعــاب، وصالــة للقــاءات العائليــة.
مــن  التخصصــي ومركــز األبحــاث  امللــك فيصــل  انتهــى مستشــفى  وقــد 
ترميــم الســكن وجتهيــزه وتأثيثــه باملواصفــات املعتمــدة؛ ليائــم حــاالت 
ملــده  الترميــم  اســتمرَّ  حيــث  الصحيــة،  الناحيــة  مــن  املرضــى  األطفــال 
تســعة أشــهر، وخــال هــذه الفتــرة مت التعاقــد مــع شــقق فندقيــة قريبــة 

مــن املركــز لتســكن احلــاالت. 
- مت االفتتــاح التشــغيلي للســكن بشــهر مايــو 2017م وتســكني عــدد

) ٣,7٤0 ( حالــة و )٣,7٤0 (  مرافــق.
- علًمــا بــأن العــدد الكلــي للحــاالت واملرافقــني بالتكــرار.

الطبيــة  العزيــز  عبــد  امللــك  ملدينــة  التابــع  الضيافــة  دار  ســكن 
جــدة: مدينــة   - الوطنــي  باحلــرس 

تُســِهم اجلمعيــة بتشــغيل الســكن بالتعــاون مــع املؤسســة الوطنيــة اخليريــة 
ــة. ــة باملنطقــة الغربي ــة املنزلي ــة الصحي للرعاي

- مت خــال هــذا العــام تســكني عــدد )٣2( حالــة مبعــدل )1,156( يــوم.

إسكان

ت ا د ا ير إل ا

0
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اإلجمالي           الرياض           جدة           الدمام           بريدة           المدينة
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6,036

حاالت اإلسكان خالل العامين السابقة

عدد الحاالت                   عدد األيام 
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6.عالج طفل مقيم 
املصــاب  املقيــم  للطفــل  العــالج  تكاليــف  بتغطيــة  اجلمعيــة  تقــوم 
ــى دفــع تكاليــف العــاج يف مستشــفيات  ــر قــادر عل مبــرض الســرطان والغي
القطــاع احلكومــي واخلــاص. علًمــا بــأن البرنامــج ال يشــمل تكاليــف زراعــة 

النخــاع.
مــدن  مــن  عــدد  يف  حالــة   )86( العــام  لهــذا  املســتفيدة  احلــاالت  عــدد 
اململكــة، قــام مشــروع صاحــب الســمو امللكــي األميــر محمــد بــن ســلمان 
اخليــري برعايــة البرنامــج لعــام 2017م مببلــغ 3000,000 ريــال.

|  الهدف األول

التبرعات المساهمة في تكاليف العالج

5,000
ريال

5,000
ريال

السوق
المالية السعودية 

مدارس
الملك عبدالعزيز العالمية 

رسم بياني يوضح عدد الحاالت 
المستفيدة حول المملكة:

50%
د ع عــد تفــا ر نســبة إ

الحاالت المســجلة بين 
العاملين.
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7.تأمين األجهزة واألدوية الطبية:
املصابــن   لألطفــال  طبيــة   وأدويــة   أجهــزة   اجلمعيــة   توفــر  
بالســرطان،  والتــي  ال  يوّفرهــا املستشــفى،  مثــل:  ســماعات  األذن،  

وغيرهــا. الطبيــة،  واألســرة     ، املتحركــة  والكراســي  

أهم اإلنجازات خالل هذا العام:
- توقيــع  مذكــرة  تفاهــم  مــع  شــركة  صــات  حللــول  األعمــال  احملــدودة؛  

لتوفيــر  أجهــزة  وأدويــة  طبيــة  للحــاالت  املرضــى  بالســرطان.
- التبــرع  لإلســهام  يف  توفيــر  أجهــزة  أو  أدويــة  طبيــة  لبعــض  األطفــال  

املرضــى  بالســرطان  مــن  قبــل  كلٍّ  مــن:
األســتاذ/  أحمــد  احلقبانــي  مببلــغ  وقــدره   )2,500(  ريــال.

مــدراس  عبــد  العزيــز  العامليــة  مبلــغ  وقــدره  )1,750(  ريــال  قيمــة  
عربــة  أطفــال شــديدة  اإلعاقــة .

66%
نســبة إرتفــاع عدد 
الحــاالت المســجلة بيــن 
ــن العاملي
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الهدف األول  |

1,750
ريال

مدارس
الملك عبدالعزيز العالمية 
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األستاذ
أحمد الحقباني 
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بريدة                   جدة                   الرياض                   المدينة                   الدمام
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8.تحقيق أمنية   
تســعى اجلمعيــة لتحقيــق أمنيــة يحلــم بهــا الطفــل، 
محاِولــًة أن تســعده وتدخــل البهجــة إلــى قلبــه؛ مــا يــؤدي إلــى 
رفــع الــروح املعنويــة للطفــل املريــض وأســرته، وفًقا للشــروط 

اخلاصــة باخلدمة.

|  الهدف األول

تحقيق أمنية وعد
شركة موبايلي
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اســتمارة 
التسجيل

عدد من األمنيات الُمحققة خالل هذا العام2017
تــم خــال هــذا العــام تحقيق عدد من أمنيات األطفال من األجهــزة اإللكترونية واأللعاب الكهربائية، إضافة إلى عدد مــن األمنيات المعنوية، ومن أهمها:  

الهدف األول  |

102,577 ريال

المصروفات

ت ا د ا ير إل ا

100,000

       نوع األمنية                                                    اسم الطفل            العمر                                                           التنسيق

كسوة عيد الفطر 	

مكتب للقرائة بامللحقات 	

سارة العجمي  

ضي الزغيبي

9

13

التنسيق مع أسرة الطفلة للذهاب إلى مجمع جتاري وشراء الكسوة

ذهاب االخصائية االجتماعية وشرائها من مدينة الرياض وإرسالها 
ملدينة بريدة
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في قلبي الصغير أمنية..
هل تحققها لي؟
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رسم بياني يوضح عدد الحاالت المستفيدة حول المملكة

-48%
نســبة إنخفــاض عدد 
الحــاالت المســجلة بيــن 
ــن العاملي
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الهدف األول  |
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9.رسوم  دراسية    
تتكفــل اجلمعيــة  بدفــع رســوم الدراســة لبعــض 
حســب  وذلــك  بالســرطان,  املصابــن  األطفــال 
توصيــة الطبيــب املعالــج بإحلاقــه يف مدرســة خاصــه 

تتناســب مــع وضعــه الصحــي.

|  الهدف األول

م
 2

01
6 

م
 2

01
7 

 الرياض

المصروفات

31,927

2
 الرياض

1

اإليرادات
0

عدد الحاالت المسجلة خالل العامين
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10.لعبة ترسم بسمة 
علــى  األلعــاب  بتوزيــع  اجلمعيــة  تقــوم 
األطفــال املرضــى يف أثنــاء تلقيهــم العــالج 
واخلــوف  األلــم  تخفيــف  محاولــًة  الكيميائــي، 
واأللعــاب  الهدايــا  لهــم  م  فتُقــدَّ يصيبهــم،  الــذي 
لتحويــل انتباههــم عــن اجلرعــة ومــا تســببه لهــم مــن 

ألم.

الهدف األول  |

الرياض
2,471

جدة
1,886

الدمام
273

المدينة
200

بريدة
317

عدد هدايا األطفال
 حول المملكة

اإلجمالي:

5,147 هدية

أهم اإلنجازات خالل هذا العام:
تطوير اخلدمة بإضافة عدد من املستلزمات التي تناسب اهتمامات الفئة العمرية ملا فوق سن 12 سنة للجنسن، مثل:  -  

 )حقائب األندية الرياضية املشهورة التي حتتوي على منتجات النادي للبنن، وإكسسوارات ومستلزمات شخصية للبنات(.
تبرع نادي الهالل مبنتجات النادي لإلسهام منه يف دعم األطفال، وكانت كاآلتي:  -  

*               عدد )80( حقيبة حتتوي على قميصن، وكوب، وميدالية.  
عدد )150( صندوًقا حتتوي على كوب وميدالية وبروش.  *  

عدد )999( وشاًحا.  *  
عدد )720( علًما.  *  

تبرع نادي النصر لإلسهام يف اخلدمة لفئة البنن بعدد )10( قمصان من منتجات النادي.  -  

المصروفات

318,759

اإليرادات
0



 53 التقرير الســنوي

12.المساعدات العينية
تقــدم اجلمعيــة مســاعدات عينيــة متنوعــة يف أثنــاء فتــرة عــالج الطفــل، حيــث تشــمل: بطاقــات التمويــن الغذائــي، ومستلـــزمات شـــخصية 
لألطفــال )شــعر مســتعار، وربطــات شــعر وقبعــات(، وحقائــب مدرســية، ومابــس صيفيــة وشــتوية، وبطانيــات، وأجهــزة منزليــة، وهدايــا رمزيــة لألطفــال 

وذويهــم.
- مت خالل هذا العام توقيع اتفاقية التعاون مع مركز امباكت للتبرع بالشعر املستعار لألطفال املرضى بالسرطان.

|  الهدف األول

11.عالج مرافقي المرضى
تقــوم اجلمعيــة بتغطيــة تكاليــف العــالج لــذوي احلــاالت املرضــى؛ لتعــذر التزامهــم مبواعيــد املستشــفيات يف أثنــاء مرافقتهــم ألطفالهــم، مــن خــال عقــد اتفاقيــة مــع 

مراكــز طبيــة خاصــة.

         نوع التبرع                                                                                         الجهة                                                       التاريخ                             العدد  

شعر مستعار 	
بطاقة مواد غذائية 	
متور 	
حقائب مدرسية حتتوي على قرطاسية  	
صناديق أشغال يدوية 	
مصاحف 	
شوكوالتة 	
صناديق أشغال يدوية 	
صناديق أشغال يدوية 	

2017/04/12

2017/04/16

2017/05/07

2017/10/03

2017/10/18

2017/10/18

2017/10/18

2017/11/14

2017/11/15

2017/12/5

العضو/ منيرة القنيبط
شركة بنده للتجزئة

هيئة الري والصرف )مصنع لتعبئة التمور(
فاعات خير

صندوق جيجي
طالبات تدريب جامعة األميرة نورة

حكايا مدينة
صندوق جيجي
صندوق جيجي
فاعات خير

150 باروكة

152 بطاقة

500 كرتون

37 حقيبة

20 صندوًقا

50 مصحًفا

50 شوكوالتة

20 صندوًقا

10 صناديق

42 صناديق كسوة الشتاء حتتوي على ) بجامة -  	
قفاز  - قبعة شراب - حلاف (

المجموع

1,087
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الرياض
889

جدة
75

الدمام
16

المدينة
27

بريدة
16

عدد المساعدات العينية حول المملكة

اإلجمالي:

1,023 مساعدة

 2017 م 2016 م

الهدف األول  |

تم توزيع بطاقات غذائية لشهر رمضان في الرياض، القصيم، الدمام، جدة، المدينة المنورة، كالتالي:

الرياض
254

جدة
0

الدمام
21

المدينة
35

بريدة
17

اإلجمالي:

327 مساعدة

اإليرادات
275,991

بريدة                   جدة                   الرياض                   المدينة                   الدمام
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13.حقيبة سند 
املريــض  الطفــل  ملرافــق  حقيبــة  بتقــدمي  إنســانية-  -كلفتــة  اجلمعيــة  تقــوم 
بالســرطان حينمــا يقــرر األطبــاء تنــومي الطفــل واملرافــق غيــر مســتعد لذلــك؛ 
للتخفيــف عنــه ممــا ينتابــه مــن األلــم النفســي والتوتــر خــالل فتــرة مرافقتــه 
وأدوات  امللبوســات  مــن  الضروريــة  املســتلزمات  علــى  احلقيبــة  حتتــوي  حيــث  الطفــل، 

باملستشــفى. إقامتــه  فتــرة  خــال  املرافــق  إليهــا  يحتــاج  التــي  الشــخصية  العنايــة 

بريدة                   جدة                   الرياض                   المدينة                   الدمام

اإليرادات
0

المصروفات
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-5%
نســبة إنخفــاض عدد 
الحــاالت المســجلة بيــن 
ــن العاملي
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14.تأثيث غرف األلعاب   
- غرف األلعاب:

التعليميــة  الوســائل  بــكلِّ  وجتهيزهــا  األطفــال  أورام  بأقســام  األلعــاب  غــرف  بتأثيــث  اجلمعيــة  تقــوم 
ــاة األطفــال املرضــى  والترفيهيــة احلديثــة ضمــن إطــار خدماتهــا املســاندة التــي تقدمهــا للتخفيــف مــن معان

أثنــاء فتــرة مكوثهــم يف املستشــفى. املعنويــة يف  والرفــع مــن روحهــم 

الهدف األول  |

- غــرف االنتظار وأجنحــة التنومي:
التنــومي وتأثيثهــا وتنفيــذ الرســومات اجلداريــة، باالســتعانة مبتخصصــن يف تصميــم الديكــور الداخلــي  تقــوم اجلمعيــة بتصميــم غــرف االنتظــار وممــرات أجنحــة 

بجــودة عاليــة؛ لتحســن نفســية الطفــل ومرافقيــه يف أثنــاء فتــرة إقامتهــم الطويلــة يف املستشــفى.

أهم اإلنجازات خالل هذا العام:
- تأثيــث غرفتــن النتظــار األمهــات يف كلٍّ مــن مدينــة األميــر ســلطان الطبيــة العســكرية ومدينــة امللك ســعود الطبية.

- تزيــن ممــرات أجنحــة التنــومي يف مستشــفى امللــك فهــد التخصصــي مبدينة الدمام.
- التعــاون مــع مجموعــة تطوعيــة لرســم لوحــات جداريــة ملدخــل قســم الطــوارئ يف مركــز امللــك فهــد ألورام األطفــال، بإشــراف رســامة قصــص األطفــال األميــرة/ هــا 

بنــت خالــد.

15.برنامج غرفتي    
تقــوم اجلمعيــة بتأثيــث غــرف األطفــال املرضــى بالســرطان »احملتاجــن« وترميمهــا؛ لضمــان تهيئــة البيئــة الصحيــة املائمــة لهــم، وتوفيــر كّل احتياجاتهــم الضروريــة 

يف منازلهــم، إضافــة إلــى حتســن وضعهــم النفســي بإدخــال الفرحــة إلــى قلوبهــم؛ مــا يؤثــر يف مــدى جتاوبهــم مــع اخلطــة العاجيــة.
   

  7                    2              4 

اإليرادات
0

المصروفات

14,228
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16.الزيارات المنزلية   
الوقــت  واالتفــاق علــى  الطفــل  أســرة  مــع  بالتنســيق  تقــوم اجلمعيــة   
املناســب للزيــارة، بهــدف االطــاع علــى البيئــة املنزليــة للحالــة، والتعــرف مــن كثــب 

إلــى الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي لألســرة.
- مت خالل هذا العام زيارة عدد )9( أسر مبدينة الرياض.

17.نحن لك سند   
ــارات  ــم زي ــالل تنظي ــن خ ــاء م ــل دور األعض ــة بتفعي ــوم اجلمعي  تق
إقامتهــم؛  مقــر  أو  املستشــفيات  يف  املنومــن  لألطفــال  ميدانيــة 

ا للرفــع مــن روحهــم املعنويــة. ملؤازرتهــم ودعمهــم نفســًيّ
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18.برنامج سند التعليمي:    
ــة،  يتضمــن البرنامــج عــدًدا مــن الفصــول الدراســية باملستشــفيات، مجهــزة بــكّل الوســائل التعليميــة املتطــورة واألجهــزة الالزمــة والكــوادر البشــرية املؤهل
ــم يف  ــة زمالئه ــفى ملواكب ــم باملستش ــرة إقامته ــالل فت ا خ ــًيّ ــن دراس ــة واملتأخري ــن الدراس ــن ع ــن املنقطع ــرطان املنوم ــى بالس ــال املرض ــاعدة األطف ــك ملس وذل

التحصيــل العلمــي، حيــث يركــز البرنامــج التعليمــي علــى مهــارات: )الرياضيــات، والعلــوم، واللغــة العربيــة، واملــواد الدينيــة واالجتماعيــة(، وتتــراوح أعمــار 
ــوي. ــط، والثان ــي، واملتوس ــل: االبتدائ ــال، ومراح ــاض األطف ــة ري ــمل: مرحل ــنة، ويش ــى 14 س ــنوات إل ــن 3 س ــا ب ــج م ــة يف البرنام ــة املخدوم الفئ

الفصول التعليمية في المستشفيات:
مركز امللك فهد الوطني ألورام األطفال بالرياض.. 1
مدينة امللك فهــــــــــد الطبيــــــــــــــــــــة بالرياض.. 2
مجمع امللك سعــــــــــــــــود الطــــــــــــــبي بالرياض.. 3
مستشفى امللك عبد اهلل التخصصي لألطفال بالرياض.. 4
مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض. . 5
مستشفى امللك خالـــــــــد اجلامعــــــــــي بالرياض.. 6
دار الضيافة ملدينة امللك عبد العزيز للحرس الوطني بجدة.. 7

الهدف األول  |

برنامج سند 
التعليمي
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اإلحصائية في فصول سند التعليمي لعام 2017م:

مركز امللك فهد الوطني  ألورام األطفال                           بالرياض 	 

مدينة امللك فهد  الطبية                                                                     بالرياض	 

مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية                          بالرياض 	 

مستشفى امللك عبداهلل التخصصي لألطفال                          بالرياض 	 

مدينة امللك سعود الطبية                                                              بالرياض	 

مستشفى امللك خالد اجلامعي                                                     بالرياض 	 

منهجي: 171   المنهجي: 263
سعودي:  425   غير سعودي:  9

بنيــــــــن:  208  بنــــات: 226

منهجي: 18   المنهجي: 33
سعودي:  48   غير سعودي:  3

بنيــــــــن:  20  بنــــات: 31

منهجي: 21   المنهجي: 12
سعودي:  15   غير سعودي: 18

بنيــــــــن:   15  بنــــات: 18

منهجي:  4   المنهجي:  4 
سعودي:  2   غير سعودي: 6

بنيــــــــن:   6  بنــــات: 2

منهجي: 45   المنهجي: 101
سعودي:  118 غير سعودي:  28

بنيــــــــن:  77  بنــــات: 69

منهجي: 33   المنهجي: 37
سعودي: 61     غير سعودي:  9

بنيــــــــن:  39  بنــــات: 31
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سكن دار الضيافة                                                                         بجدة 	 

منهجي: 23   المنهجي: 38
سعودي:  57   غير سعودي:  4

بنيــــــــن:  29  بنــــات: 32

المجموع
61
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أكبر من 14 سنة

          اسم المستشفى                                                                               المدينة

المجموع  الكلي األطفال:

803

بلغ عدد األطفال املخدومن لهذا العام )803( أطفال.	 
استفاد عدد )66( طفاًل من التعاون املشترك مع وزارة التعليم خالل العام الدراسي 2016م -2017م/ 1437هـ -1438هـ	 

مدينة امللك فــــــــــهد الطبية
مدينة امللك سعــــــود الطبية

دار الضيافة بجدة

مركــز امللك فهــد الوطني لألورام األطفال
مدينـــــــــة امللــك عبد اهلل التخصصـــــــي
مدينة االمير ســلطان الطبية العسكرية %52
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الخطة اإلستراتيجية لبرنامج سند التعليمي:
استهـــــــدفت الخطـة اإلستراتيجيـة للبرنامج عدًدا من المحاور، أهمها:

البرنامج المنهجي: 
التعليــم  إلــى  إضافــة  املباشــر،  وغيــر  التفاعلــي  التعلــم  لتفعيــل  احلديثــة  والتعلــم  التعليــم  إســتراتيجية  تطبيــق  علــى  التربــوي  البرنامــج  ركــز 
ــج وزارة  ــات منه ــى متطلب ــاء عل ــواد بن ــحية للم ــارات املس ــم واالختب ــم التقيي ــة، وتصمي ــع التربوي ــر املواق ــة عب ــات العملي ــق التدريب ــي لتطبي اإللكترون

التعليــم يف التحصيــل الدراســي وفًقــا للمهــارات املطلوبــة لــكل مرحلــة دراســية.

أهم اإلنجازات خالل هذا العام:
يخــص  فيمــا  التســهيات  بعــض  اخلــاص  التعليــم  إدارة  متمثلــة يف  التعليــم  وزارة  قدمــت  املنصــرم،  العــام  منــذ بدايــة  التعليــم  وزارة  مــع  للتعــاون  امتــداًدا    -
عــن  66 طالًبــا وطالبــة منقطعــني  اجتيــاز  عــن  التعــاون  هــذا  أثـــمر  واملتوســطة، حيــث  االبتدائيــة  الدراســية  للمراحــل  التعليمــي  برنامــج ســند  أطفــال  اجتيــاز  إجــراءات 

الدراســة.
-  اســتمرار العمــل علــى فتــح بــاب التعــاون مــع بعــض املــدارس؛ لتســهيل قبول األطفــال واجتيازهــم املرحلــة الدراســية للمنقطعن عن الدراســة.

واعتمــاد جتربــة  -  مشــاركة رئيــس برنامــج ســند التعليمــي عضــًوا يف جلنــة مشــروع تقــدمي اخلدمــات التعليميــة لطــالب األورام وَمــن يف حكمهــم، 
برنامــج ســند التعليمــي كبيــت خبــرة لدعــم املشــروع.

-  تدشــن مشــرع تقــدمي اخلدمــات التعليميــة لطــالب األورام وَمــن يف حكمهــم، الــذي أقيــم يف مركــز األميــر بنــدر بــن فيصــل لــألورام يف مدينــة بريــدة، وتكــرمي 
صاحــب الســمو امللكــي األميــر فيصــل بــن مشــعل بــن ســعود آل ســعود أميــر منطقــة القصيــم للجمعيــة كشــريك لهــم يف هــذا املشــروع. 

-  توقيــع مذكــرة التفاهــم بــن وزارة التعليــم وجمعيــة ســند اخليريــة املتعلقــة مبشــروع تقــدمي اخلدمــات التعليميــة لطــالب األورام وَمــن يف حكمهــم، 
وهــو إحــدى مبــادرات التحــول الوطنــي ملجلــس االقتصــاد والتنميــة.
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برنامج العالج الترفيهي: 
النفســية واالجتماعيــة  التــي تلبــي االحتياجــات  ــل عــدًدا مــن األنشــطة  ُيفعِّ املنهجــي، حيــث  للبرنامــج  الترفيهــي بشــكل مــواٍز  البرنامــج  م  ُيقــدَّ
للطفــل املريــض خــالل فتــرة العــالج، كمــا أنــه ُيثــري املعلومــات الثقافيــة املناســبة لــُه يف مرحلتــه العمريــة، والتــي يتعــرض لهــا عــادة يف البيئــة 

اليوميــة.  احليــاة  وممارســات  التعليميــة 

أهم اإلنجازات خالل هذا العام:
-  تفعيــل املخيــم الصيفــي خــال اإلجــازة الصيفيــة، وإثرائــه باألنشــطة املتنوعــة مــن فنيــة وتفاعليــة وثقافيــة.

-  إعــداد املخططــات الشــهرية، حيــث تتضمــن عــدًدا مــن األنشــطة اليوميــة املختلفــة. 
-  تقــدمي دورات شــهرية داخــل الفصــول التعليميــة )دورة احلاســب اآللــي، ودورة املكياج، ودورة الرســم الكاريكاتيري...(.

-  تفعيــل نشــاط »أحامنــا يف فصولنــا«، الــذي يتيــح للعاملــن يف املستشــفيات ومتابعينــا التواصــل مــن خــال وســائل التواصــل االجتماعــي لإلســهام يف رســم البســمة 
علــى وجــوه أطفالنــا.

-  تقــدمي رحــالت لألطفــال خــارج املستشــفيات: )رحلــة إلــى شــركة الطيــران بوينــج، ورحلة األطفــال إلى مطعم أكوســتك...(.
-  تفعيــل احلفــالت الترفيهيــة اخلارجــة عــن املألــوف: )احلفــات املضيئــة، واملخلوقــات الفضائية...(.

-  تقــدمي أطفــال برنامــج ســند التعليمــي فقــرة فنيــة بعنــوان »أمــي«، واملقدمــة للحضــور مبناســبة يوم األم.

فريق العمل:
وظيفــة،  بــكل  اخلاصــة  واملســؤوليات  للمهــام  العملــي  والتطبيــق  التدريــب  خــالل  مــن  البرنامــج  لفريــق  التدريبيــة  اخلطــة  لــت  ُفعِّ

الوظيفــي.  للــكادر  األداء  مؤشــرات  يف  احملــددة  واملعاييــر  اإلجرائيــة  األدلــة  يف  املقننــة  واألدوات  اآلليــات  جميــع  باســتخدام 
-  اعتمــاد  آليــة  متابعــة  املهــام  مبراعــاة  العاقــة  االرتباطيــة  بــن  املهــام  ومســتوى  اإلجنــاز.
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البيئة الصفية:
ـــة. ـــة التعليمي ـــدمي العملي ـــة لتق ـــكّل الوســـائل واألدوات الازم ـــده ب ـــه وتزوي ـــكرية وتأثيث ـــة العس ـــلطان الطبي ـــر س ـــة األمي ـــل مدين ـــم فص -  تصمي
-  تفعيـــل البرنامـــج يف مستشـــفى امللـــك خالـــد اجلامعـــي وجتهيـــزه بـــكّل الوســـائل التعليميـــة واألدوات الازمـــة بنـــاًء علـــى االحتياجـــات 

للفئـــة العمريـــة املخدومـــة. التربويـــة 
-  تزويـــد فصـــل مستشـــفى امللـــك عبـــد اهلل التخصصـــي بالســـبورة الذكيـــة املعتمـــدة يف فصـــول برنامـــج ســـند التعليمـــي.

اتفاقيـــات:
- اســتمرار التعــاون مــع مجموعــة مــن املتطوعــن واملتطوعــات املتخصصــن يف تقــدمي شــرح الــدروس، بتقنــن التحاقهــم يف البرنامــج 
اتفاقيــة محــددة  بالســرطان ضمــن  مــع األطفــال املرضــى  للتعامــل  تأهيليــة  بــدورة  بااللتحــاق  مــروًرا  بالتقــدمي اإللكترونــي،  بــدًءا  علــى مراحــل، 

الشــروط. 
- مشــاركة عــدد مــن اجلهــات واألفــراد ومشــاهير وســائل التواصل االجتماعــي يف تفعيل األنشــطة والزيــارات لألطفال.

- عــرض رســومات األطفــال وبيعهــا يف حملــة ســرطان الطفــل بكليــة الطــب بجامعــة القصيم.
- اســتضافة طالبــات كليــة األســنان وطــالب نــادي التغذيــة اإلكلينيكيــة بجامعــة امللــك ســعود لتقدمي نشــاط توعــوي لألطفال.

ــادي القــراءة لفصــل مركــز امللــك فهــد الوطنــي ألورام األطفــال لقــراءة القصــص وتصميــم قصــة خاصــة بــكل طفــل بالتنســيق مــع  - حضــور ن
مســؤولة التثقيــف/ نهــى عــرب ملــدة يومــن متتاليــن.

المطبوعات:
- تصميــم قصــة »رحلتــي مــع اللوكيميا«. 

- التنســيق لتصويــر الدليــل املســاند لألســر باالســتعانة مبصوريــن محترفن.



  التقرير الســنوي  64

19.برنامج سند الترفيهي:
م لهــم الهدايــا واأللعــاب،  تنظــم اجلمعيــة وتقيــم أنشــطة ترفيهيــة لألطفــال املرضــى املنومــن باملستشــفيات يف املناســبات املختلفــة، حيــث تقــدَّ

بإضافــة إلــى تنظيــم حفــالت إنهــاء عــالج األطفــال ملشــاركة الطفــل وأســرته فرحتهــم.

أهم اإلنجازات خالل هذا العام:
ا )محطة ســند( لألطفال وأســرهم يف مقر اجلمعية، وذلك يوم الســبت املوافق 22 أبريل 2017م. - أقامت االختصاصيات االجتماعيات بالقســم نشــاًطا ترفيهّيً

ــات،  ــة للحلوي ــو 2017م، ومشــاركة شــركة متري ــق 8 يوني ــس املواف ــوم اخلمي ــة، ي ــر اجلمعي ــك، يف مق ــة شــركة ميدرتورن 2017م« برعاي ــان  ــة »قرقيع ــة فعالي - إقام
ــى العوينــي. ــراث، واملتطوعــة/ ليل ومحــات يســلم للت
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الفطــر يف كّل مراكــز األورام  - إقامــة حفــالت عيــد 
علــى النحــو اآلتــي: 

ــي يف  ــوم الوطن ــى والي ــد األضح ــالت عي ــة حف - إقام
كّل مراكــز األورام علــى النحــو اآلتــي: 

المكانالتاريخ المستشفى

يف غرفــــــــــــة األلعاب09/07/2017مجمـــــــــــع امللك سعـــــــــــود الطبــــــي

الدور الثالث مقابل اجلناح10/07/2017مدينــــــــــة امللك فهـــــــــــــــــــــد الطبية

يف البهو اخلارجــــــــــــي11/07/2017مركز  امللك فهد الوطني ألورام األطفال

يف فصل سند التعليمي12/07/2017مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية

مقابل جـــــناح التنومي13/07/2017امللك عبد اهلل الطبية باحلرس الوطني

المكانالتاريخ المستشفى

يف غرفــــــــــــة األلعاب17/9/2017مجمـــــــــــع امللك سعـــــــــــود الطبــــــي

الدور الثالث مقابل اجلناح18/9/2017مدينــــــــــة امللك فهـــــــــــــــــــــد الطبية

يف املسرح19/9/2017مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية

مقابل جناح التنومي20/9/2017مدينة امللك عبد اهلل الطبية باحلرس الوطني

مبنى 5 )البهو(25/9/2017مستشفى امللك خالد اجلامعي
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تقديــم البرامــج التدريبيــة والتوعويــة لألطفــال المرضــى  بالســرطان 

ــرض  ــول م ــع ح ــي المجتم ــي ف ــر الوع ــه ونش ــل مع ــة التعام وكيفي

ــه. ــة من ــه والوقاي ــرق مكافحت ــرطان وط الس

الثاني: الهدف 
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1.برنامج الدعم المعنوي
تشــير الدراســات إلــى أن الضغــوط التــي تتعــرض لهــا أســرة الطفــل املريــض بالســرطان تؤثــر بشــكل كبيــر علــى صحتهــا النفســية، ممــا ينعكــس ســلبًا علــى 

طريقــة تفاعلهــا مــع طفلهــا واحمليطــن.
كمــا تؤكــد الدراســة علــى أهميــة الدعــم املعنــوي لألســر، والــذي يســاهم يف التخلــص مــن املشــاعر الســلبية إلعــادة توازنهــا وســيطرتها علــى الوضــع اجلديــد وقدرتهــا علــى التكيــف 

مــع األزمــة.
من هنا انبثقت فكرة البرنامج لدعم أسر األطفال املرضى بالسرطان حتت إشراف مختصن بالدعم النفسي واالجتماعي والعمل احلريف على النحو التالي:

1( جلسات اإلرشاد الجمعي :
عقــد جلســات جماعيــة بهــدف التعامــل مــع الضغــوط النفســية والتدريــب علــى مهــارات التكّيــف مــع الوضــع النفســي واالجتماعــي لألســرة، مــن خــالل تغييــر 

املفاهيــم وتصحيــح األفــكار الشــائعة حــول مــرض أطفالهــم.
- مت خالل هذا العام :

تكوين مجموعات من األمهات بناء على العوامل النفسية واالجتماعية املشتركة فيما بينهن وإدراجهن ضمن اجللسات على ثاث مجموعات. 	
إعداد مناذج لتقييم اخلدمة قبل وبعد اجللسة لقياس مدى فعالية اجللسات، وإعداد املقترحات لتطوير تقدمي اخلدمة. 	
مت تنفيذ جلسات اإلرشاد اجلمعي على النحو التالي: 	

الهــدف الثاني  |
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مجموع المستفيدينعدد األمهاتالجهةمنفذة الجلسةمكانهاالتاريخالمجموعات

املجموعة االولى

27/3/2017

مقر اجلمعية
ــب  ــاري طـ ــر استشــــــــــ ــد اجلابـــ د.خالـ
األســـرة والعـــاج النفســـــــــــــــــــي يف كليـــة 

احلـــرس الوطنـــي
فردي

8

18 24/4/20176

25/5/20174

املجموعة الثانية

مقر اجلمعية25/5/2017
ــتاذ مســـاعد  ــد الهـــــــــــادي أسـ د. أحمـ
والعـــاج  النفســـي  الطـــب  واستشـــاري 

النفســـي - جامعـــة امللـــك ســـعود
فردي

4

17 مدينــــة األميـر 23/11/2017
سلطان الطبية 

العسكرية

6

31/12/20177

املجموعة الثالثة

30/10/2017
مركز امللك فهد 
الوطني ألورام 

األطفال

ـــاذ مســـاعد  د. مشـــعل العقيـــل أستـــــــــــــ
ـــاج  ـــب النفســـي والع واستشـــاري الطــــــــــــ

النفســـي يف احلـــرس الوطنـــي
فردي

4

17 13/11/20176

30/12/20177
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2( مجموعة الدعم:
مساندة مجموعات األمهات الداعمة من خالل توفير كافة االحتياجات النفسية واالجتماعية لهم لضمان استمرار مساندة بعضهم بعضًا.

3( مساندة األسر:
إقامة ورش عمل شهرية توعوية وتثقيفية وحرفية موجهة ألسر األطفال املرضى بالسرطان من خالل االستعانة مبختصن يف املجال.

- مت خالل هذا العام :
تفعيل اخلدمة يف مستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز األبحاث مبدينة جدة. 	
املوافقة على تفعيل اخلدمة يف مدينة امللك عبدالعزيز الطبية باحلرس الوطني ومستشفى جامعة امللك عبدالعزيز مبدينة جدة. 	
توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية رعاية الطفولة لبناء شراكات استراتيجية مع جهات غير ربحية بإقامة ورش مساندة األسر. 	
مت إقامة ورش عمل على النحو التالي: 	

المصروفات
209,714

اإليرادات

0
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أ / مدينة الرياض:

 الــــورشالمستشفىم
 الجهـــة  منفذة الورشةالتاريـــــــــــخعناوين الورشالمفعلة

المنفذة

عدد الحضـــــــــــــــــــور
 مجمــــــــــــوع
المستفيدين

األطفالاألمهات

مستشفى امللك 1
5خالد اجلامعي

16/3/2017أعمالي من صنعي
أ/ حصة شعيل مدربــــــــة 

أساسيات اخلياطــــــة 
والرسم والتصميم

120فردي

32

عفاف اجلهيمــــــي دبلوم 10/9/2017إدارة الضغــــــــــــــــوط
80فرديتربوي 

تنمية التفكيــــــــــــــر 
20/11/2017اإليجابي

سامية املالكي اخصائيـــــة 
نفسية ماجستيــــــــــــر رعاية 

وصحة نفسية 
120فردي

30/12/2017أهمية الصبر وفضله

أ/ بدر البريدي مســـــؤول 
إدارة التوعية الدينية 

مبستشفى امللك خالد 
للعيون

00فردي
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 الــــورشالمستشفىم
 الجهـــة  منفذة الورشةالتاريـــــــــــخعناوين الورشالمفعلة

المنفذة

عدد الحضـــــــــــــــــــور
 مجمــــــــــــوع
المستفيدين

األطفالاألمهات

مدينة  األميــــر 2
8سلطان الطبيــة 

88فرديأ/ سحر الرميح شيف حلويات21/3/2017فن تزين احللويــــــــــات 

74

علياء القحطاني بكالوريوس 19/4/2017إعادة تدوير املـــــــابس
86فرديمابس ونسيج

23/5/2017كــــــــــــــن مـــــــــــــــــع اهلل
أ/ رابعة بن طالب ماجستيـر 

ثقافة إسامية من جامعة 
االمام 

80فردي

1/8/2017فن تزين املائــــــــــــــــــــدة 
نوف احملــــش  والدة لطفل 

مصاب ولديها خبرة كبيــــــــــرة 
باالعمال الفنية 

90فردي

إعادة تدويـــــــــــــر العلب 
الفارغة واأللعـــــــــــــــــاب 
القدمية بطريقة مبتكرة

أ/ هاجر النصار + إســــــراء 19/9/2017
80فردياخلطيب

10/10/2017تقبل الصدمـــــــــــــــــــــــة
هناء احلكمـــــــي اخصائية 
العــــاج النفســـــــي واإلرشاد 

االسري

مركـــــــــــز ذاتـــــي 
لإلستشــــــــــــارات 
االسرية والنفسية

100

د/نوف اندرقيري دكتــــورة 21/11/2017التثقيف الصحـــــــــــــي
تغذية

مستشفى األمـــير 
سلطـــــــان الطبية 
العسكريـــــــــــــــــة

70

مهارات التعامل مــــع 
أ/ندى احلسون اخصائيـــة 26/12/2017الضغوط

نفسية ماجستير ارشادي

مركـــــــــــز ذاتـــــي 
لإلستشــــــــــــارات 
االسرية والنفسية

80
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أ / مدينة الرياض:

 الــــورشالمستشفىم
 الجهـــة  منفذة الورشةالتاريـــــــــــخعناوين الورشالمفعلة

المنفذة

عدد الحضـــــــــــــــــــور
 مجمــــــــــــوع
المستفيدين

األطفالاألمهات

3

 مستشفــــــــــــى 
 امللك عبــــد اهلل
التخصصــــــــــي
  التابـــــــــــــــــــــع
  ملدينــــــــة امللك
 عبدالعزيــــــــــز
 الطبية باحلرس
الوطنـــــــــــــــــي

8

15/3/2017قوة اللحظــــــــــــــــــــــــــة
د.حمود الصميلي 

علم النفس - مدير مركز واعي 
للتدريب واالستشارات 

90فردي

59

66فرديأ/ سحر الرميح شيف حلويات17/4/2017فن تزين احللويــــــــــات 

أ/ رابعة بن طالب ماجستيــر 23/5/2017كــــــــــــــن مـــــــــــــــــع اهلل
50فرديثقافة إسامية - جامعة اإلمام 

26/7/2017كيفية صنع البنايـــــــــات
أ/ مي الراشد بكالـــــــــــوريوس 
تربية فنية - جامعـــــــة االميرة 

نـــورة 

44فردي

إعادة تدويـــــــــر العلـــب 
الفارغة واأللعــــــــــــــــاب 
القدمية بطريقة مبتكرة

100فردي20/9/2017

أ/حنان الشهـــري أخصائيــة 18/10/2017أسرار الثقة بالنفــــــــس 
80فردينفسية ومدربة معتمدة 

14/11/2017االستبصــــــــــــار بالذات 
أ/هناء احلكمي أخصائيــــــة 

العاج النفسي واإلرشاد 
االسري

مركـــــــــــز ذاتـــــي 
لإلستشــــــــــــارات 
االسرية والنفسية

72

18/12/2017يف كـــــــــــــــــــــل ألم أمل
أ/رابعه بن طالب ماجستيـــر 

ثقافة إسامية جامعة امللك 
سعود

40فردي
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 الــــورشالمستشفىم
 الجهـــة  منفذة الورشةالتاريـــــــــــخعناوين الورشالمفعلة

المنفذة

عدد الحضـــــــــــــــــــور
 مجمــــــــــــوع
المستفيدين

األطفالاألمهات

مدينة امللك فهد 4
8الطبية

13/3/2017دعمي لطفلـــــــــــــــــــي 

د/ زامل الرويـــــــــس دكتوراه 
الفلسفــــــــــــــه يف علــــــم النفس  
مستشار نفسي وأسري ومدرب 

معتمد 

88فردي

91

 نورس السبيعي أخصائيــــــــة 16/4/2017العاج بالفن التشكيلي
77فرديعاج بالفن 

أ/ علـــــــــــــــياء القحطانــي  14/5/2017ميزي رمضانــــــــــــــك
1111فرديبكالوريوس مابس ونسيج

30/7/2017كيف أدير انفعاالتــي؟
جنالء الفهــــــــــــد اخصائية 
عاج نفسي ومستشارة اســرية 

ونفسيـــــــــــة 

مركـــــــــــز ذاتـــــي 
لإلستشــــــــــــارات 
االسرية والنفسية

52

إعادة تدويـــــــــر العلـــب 
الفارغة واأللعــــــــــــــــاب 
القدمية بطريقة مبتكرة

أ/ مي الراشد بكالوريـــــــــــــوس 18/9/2017
100فرديتربية فنية بجامعة االميرة نورة

تقنيات فنية حديــــــثة 
لتخفيــــــــف الضغوط 

النفسيــــــــــــة 
آمال العليان  ماجستير ارشـاد 16/10/2017

90فرديوصحة نفسية جامعة األردن

11/19/2017االستبصــــــــــار بالذات 
هناء احلكمي اخصائيـــــــــــــة 
العاج النفســي واإلرشــــــــــــــاد 

االسري

مركـــــــــــز ذاتـــــي 
لإلستشــــــــــــارات 
االسرية والنفسية

60

19/12/2017 انا وطفــــــــــــــــــــــــــــلي 
20/12/2017

لطيفة العليـــــوي ماجستير 
خدمة اجتماعيــــــــة + شاهـــــه 
ابر اثنـــــن ماجستير خدمـــــــة 

اجتماعية

جمعية رعاية 
70الطفولة 
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أ / مدينة الرياض:

 الــــورشالمستشفىم
 الجهـــة  منفذة الورشةالتاريـــــــــــخعناوين الورشالمفعلة

المنفذة

عدد الحضـــــــــــــــــــور
 مجمــــــــــــوع
المستفيدين

األطفالاألمهات

مدينــــــة  امللك 5
5سعود الطبيـــة

نوف احملش_ والـــــــــدة 2/8/2017فن صنــــــــــع الدمــــــــــــــى
120فرديلطفل مصاب 

48

إعادة تدوير العلـــــــــــــب 
الفارغة واأللعــــــــــــــــــاب 
القدمية بطريقــــــــــــــــة 

مبتكــــــرة

17/9/2017
أ/مي الراشد بكالوريـوس 
تربية فنية بجامعة االميرة 

نورة 
130فردي

وجدان العباس اخصائية 15/10/2017أقصر الطرق إلى الرضا 
70فردينفسية 

وفاء اخلريف  وكيلــــــــــــة 12/11/2017التربية باحلــــــــــــــــــــــــــــــــب 
64فرديمدرسة ومدربة معتمدة 

2017/12/17يف كل ألم أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
رابعه بن طالب ماجستــير 
ثقافة إسامية جامعة امللك 

سعود
60فردي
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 الــــورشالمستشفىم
 الجهـــة  منفذة الورشةالتاريخعناوين الورشالمفعلة

المنفذة

عدد الحضـــــــــــــــــــور
 مجمــــــــــــوع
المستفيدين

األطفالاألمهات

6
مركز امللك فهد 
الوطنـي ألورام 
األطفـــــــــــــال

8

21/2/2017على قدر أملك وليس أملي

د/عبداهلل السميــــــــــري  
د/نسرين يعقوب استــــــــاذ 
مشارك بقسم علم النفــــــــس  
بجامعة امللك عبد العزيـــــــــــز

588فردي

135

غادة العبيد، خبيرة بشــــرة 14/3/2017سر نضــــــــــــــــــــــــــارة بشرتي؟
96فرديومكياج

26/4/2017العاج باللعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
 أ/ سالفة كرسوم مستشارة 
العاقات االسرية والعــــــــاج 

باللعــــــب
90فردي

كيف تعبريـــــــــــــــــــــــن عـن 
31/7/2017مشاعرك؟

 أ/ ابتسام الشــــــــــــدوخي 
بكالوريوس خدمة اجتماعية/ 

جامعة امللك سعود
224فردي

إعادة تدويــــر العلــــــــــــــــــــــــــب 
الفارغة واأللعاب 

القدمية بطريقة مبتكرة
أ/ مي الراشد بكالوريــــــــــــوس 3/10/2017

170فرديتربية فنية بجامعة االميرة نورة

د/أمل العودة دكتورة أسنــــــان 12/11/2017التسامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح
160مركز بسمة أملومدربة معتمدة
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ب / مدينة جدة:

 الورشالمستشفىم
 الجهـــة  منفذة الورشةالتاريخعناوين الورشالمفعلة

المنفذة

عدد الحضـــــــــــــــــــور
 مجمــــــــــــوع
المستفيدين

األطفالاالمهات

7

مستشفــــــــــــى  
امللك فيصـــــــــل 
التخصصــــــــــي 
ومركــــــــــــــــــــز 

األبحـــــــــــــــــاث    

5

د/رضوى باحــــــــــاذق + 31/1/2017ماذا تريــــــــــدي؟
150فرديأ/بثينــة  باعباد 

46

21/3/2017مقهى حــــــواري 
أ/حنان شعفل اخصائيـة 
نفسية ماجستير علم نفس 

اكلينكي وارشادي 
80فردي

18/4/2017الغذاء الصحي 
د/صفاء عولقـــي خبير 
استشاري متخصــــص يف 

التغذية 
130فردي

أماني باخشب اخصائية 23/5/2017كن قويـــــــــــــــــــــــــــًا
104فردينفسية 

24/10/2017تغيير املسلمات الفكرية 

د.هاني الغامدي احمللل 
النفسي واملتخصــــــــــــص 
بالقضايا االســـــــــــــــــرية 

واملجتمعية 

20+14فردي
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4( التقبل اإليجابي :
يتــم إجــراء مقابــالت ألســر األطفــال املرضــى بعــد تلقيهــم خبــر مــرض طفلهــم ملســاعدتهم علــى االنتقــال مــن مرحلــة الصدمــة إلــى 

مرحلــة التقبــل.
- مت خالل هذا العام :

تشكيل مجموعة من املختصن واملتعاونن ذوي اخلبرة والتجربة لتقدمي مقابات بشكل دوري يف مراكز األورام. 	
عقــد عــدد مــن االجتماعــات مــع املجموعــة بــإدارة مختصــن نفســين لتخطيــط تقــدمي اخلدمــة واالتفــاق علــى محــاور الدليــل التفصيلــي عــن »كيفيــة  	

تقــدمي اخلدمــة«.

5( الجلسات الفردية :
يتم حتويل احلاالت الفردية إلى مراكز مختصه يف العالج املعريف السلوكي بإشراف املختصن النفسين من ذوي اخلبرة.

- مت خالل هذا العام :
توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع كل مــن )مركــز ذاتــي للتدريــب والتطويــر + مجمــع العنايــة الطبــي( لتحويــل احلــاالت الفرديــة مــن األســر واألطفــال لتلقــي  	

خدمــات نفســية مختصــة.

6( خدمة المرافقين : 
تقدم اخلدمة ألسر األطفال الذين هم بحاجة للخروج من املستشفى وعدم وجود مرافق للطفل أثناء فترة التنومي والعالج.

- مت خالل هذا العام :
باملستشـــفيات. 	 التنـــومي  جنـــاح  يف  املرافقـــن  خدمـــة  لتقـــدمي  األورام  مراكـــز  مـــع  والتنســـيق  اإلعـــان  إجـــراءات  حتديـــد 
إعداد منوذج إستمارة طلب مرافق للطفل.  	



 77 التقرير الســنوي

عدد الحضورالمستشفىم

32مستشفى امللك خـــــــــــــالد اجلامعــــــــــــــــــــــــي1

74مدينــــــــــــــــــــة االمير سلـــــــــطان الطبيـــــــــة2

48مدينة امللك سعـــــــــــــــــود الطبيـــــــــــــــــــــــــــة3

91مدينة امللك فهـــــــــــــــــــــد الطبيـــــــــــــــــــــــــــة4

59مستشفى امللك عبداهلل التخصصي لألطفال التابع ملدينة امللك عبدالعزيز الطبية باحلرس الوطني5

135مركز امللك فهـــــــــــــــــــــــــد الوطنــــــــــــــــي ألورام األطفــــــــال6

46مستشفى  امللك فيصل التخصصي ومركز األبحاث مبنطقة جدة7

485المجمــوع الكلـي
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مستشفى امللك خالد اجلامعي
مدينة االمير سلطان الطبية
مدينة امللك سعــــــود الطبية
مدينة امللك فــــــــــهد الطبية

مدينة امللك عبد اهلل التخصصي لألطفال باحلـــــرس الوطني
مركز امللك فهد الوطني لألورام األطفال

مستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز األبحاث منطقة جدة

 عدد المستفيدين من ورش المساندة لعام 2017

%28

%12

%19

%10

%15

%7
%9
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األنشطة والمشاركات   .2
األنشطة : 

حفل تكرمي أمهات األطفال املنومن يف املستشفيات:	 
إميانــاً مــن اجلمعيــة بأهميــة دور األم وتكرميــاً لعطائهــا ورعايــة طفلهــا خــال فتــرة عاجــه، تقيــم اجلمعيــة ســنوياً حفــل تكــرمي األمهــات يف شــهر مــارس،  
ــة بنــت عبــداهلل، رئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة بحضــور عضــوات ومنســوبات  وذلــك برعايــة صاحبــه الســمو امللكــي األميــرة / عادل
ــا  ــة لطفله ــاض، وتكــرمي كل أم مرافق ــة الري ــال يف مستشــفيات منطق ــز أورام األطف ــارة مراك ــام يف 20 مــارس 2017م زي ــث مت هــذا الع ــة، حي اجلمعي

بتقــدمي هديــة قيمــة لهــا، كمــا مت تقــدمي هدايــا رمزيــة لألطفــال.
ويف ختــام اجلولــة أقيــم حفــل خــاص لألمهــات املنومــن يف مركــز امللــك فهــد الوطنــي ألورام األطفــال، تخللتــه لوحــة إنشــادية بعنــوان »لــو جمعــت قطــرات 

البحــر« مقدمــة مــن أطفــال اجلمعيــة بفصــل ســند التعليمــي.

المصروفات
90,080

اإليرادات

77,232
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تكريم أمهات األطفال المنومين في المستشفيات

ـــك عبـــداهلل التخصصـــي لاطفـــال مستشـــفى املل

ـــكرية ـــة العســــــــــــــــ ـــة األميـــر ســـلطان الطبي مدين

مدينة امللــــــــــــــــك  فهـــــــــــــــــــــــــــــــــد الطبيــــــــــــــــة

ـــال ـــي ألورام األطف ـــد الوطنـــــــــــــ ـــك فه ـــز املل مرك

مستشفـــــــى  خالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اجلامعي

11

14

24

27

9

11

14

21

27

9

أطفال:  بمجموع 82  أمهات:  بمجموع 85 
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3.حفل تكريم الخدمات المساندة  
تقــوم اجلمعيــة ســنوياً بتكــرمي موظفــي اخلدمــات املســاندة مبستشــفيات أورام األطفــال، والذيــن يقدمــون الرعايــة لألطفــال املرضــى بالســرطان، وذلــك 

حتــت رعايــة صاحبــة الســمو امللكــي األميــرة عادلــة بنــت عبــداهلل رئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة.
وقد مت اختيار الفئات املكرمة هذا العام من قبل جلنة اخلدمة االجتماعية.

الفئات املكرمة 	 
األخصائيون االجتماعيون باملستشفيات              .1

أخصائيو غرف األلعاب   .2
عمال النظافة اخلاصة قسم أورام األطفال  .٣

عدد المكرمين 40

المصروفات
76,724

اإليرادات

0
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4.الدعوات الموجهة لألطفال المرضى وذويهم 
يتــم إشــراك األطفــال املرضــى بالســرطان وذويهــم يف مناســبات خاصــة وعامــة للرفــع مــن معنوياتهــم وإلقــاء الضــوء علــى أهميــة دور املجتمــع 

يف الوقــوف إلــى جانبهــم
حيث مت هذا العام دعوتهم للمناسبات التالية :

الشهرالمكــــــــــــانالجهــــــــةالمناسبة
عدد الحضـــــــور

مرافقينأطفال مرضى 

912فبرايرجامعـــــــــــــــــــــــــة األميرة نورةجامعة األميــــــرة نورةوندر النــــــــــــــــــــــــد

46فبرايراملركز الصحــــــــــــــــــــــي الغربياملركز الصحي الغربـــــيحفــــــــل ترفـــــــيهي

الدعوة عامةفبرايرســام مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولالقطاع الصحي اجلنوبيحفــــــــل ترفـــــــيهي

43مــارسمعرض الكتـــــــــــــــــــــــاب الدوليقناة  اإلخباريــــــــــــــــةمعرض الكتاب الدولي

1241مـــارسشاليـــــــــــــــــــــــــــــــه  اخلليــــــــــــجمجموعة بصمة انطالقحفــــــــل ترفـــــــيهي

1032إبريلمـقــــــــــــــــــــــر اجلمعيـــــــــــــــــــةدار  احلكمـــــــــــــــــــــــــةحفــــــــل ترفـــــــيهي

حفل تكرمي الفائزيــن مبسابقـــــــة 
القرآن الكرمي والسنــة النبويـــــــــة 
واملسابقة األسرية للكبار واألطفال

36مايـــومركز امللك عبدالعزيز التاريخيشركة املياة الوطنيـــــــة
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الشهرالمكــــــــــــانالجهــــــــةالمناسبة
عدد الحضـــــــور

مرافقينأطفال مرضى 

43159يونيــومـقــــــــــــــــــــــر اجلمعيـــــــــــــــــــةاجلمعيـــــــــــــــــــــــــةقرقيعان 2017

1744اكتوبـرمنتجع الفيصليــــــــــــــــــــــــــــــــةفريق دراجــــــون العربفرحه وطـــــــــن

حفلة غداء  لفتياتنا محاربـــــــات 
76اكتوبـرمقهـــــــــــــى أكسوتــــــــــــــــــــــــكاملتبرعه/ سمر الهاشمالسرطـــــان

715اكتوبـرمـقــــــــــــــــــــــر اجلمعيـــــــــــــــــــةمدارس  األوائل األهليةنشاط تعليمـــــــــــــــــــي / ترفيهي

11اكتوبـرلوكااليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرجنوم دراجون العـــــربدراجون العــــــــــــــرب

طالبات تدريب جامعة حفــــــــل ترفــــــــيهي
1624نوفمبرسكن املطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعاالميرة نورة

طالبات تدريب جامعة نشــــــاط ترفـــــــيهي
4025نوفمبرمـقــــــــــــــــــــــر اجلمعيـــــــــــــــــــةاالميرة نورة

173365المجمــوع الكلــــــــــــــــــي
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5. دراسة الحاالت:   
يتم دراسة احلاالت احملولة من كافة مراكز األورام  باملستشفيات.

عدد الحاالتاسم المنطقة

311مستشفيات الرياض

123مستشفيات جـــــده

30مستشفى الدمــــــام

3مستشفيات املدينة املنورة

25مستشفى  بريــــــدة

492المجمــوع
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إنها طريقة إيمانك بي!
                                  تجعلني أقوى.
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تشجيع ودعم الدراسات واألبحاث في مجال سرطان الطفولة .

الثالث: الهدف 

|  الهــدف الثالث
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1.برنامج المنح لألبحاث العلمية
ــا مــن جمعيــة ســند اخليريــة لدعــم األطفــال املرضــى بالســرطان بأهميــة البحــوث كجــزء مــن أهدافهــا خلدمــة األطفــال املرضــى بالســرطان داخــل  إميان
اململكــة العربيــة الســعودية، مت فتــح بــاب إلســتقبال البحــوث والتمويــل ذات العاقــة املباشــرة بأمــراض الســرطان حيــث إســتقبلت اجلمعيــة عــدد ) 10 ( أبحــاث بهــذا املجــال 

ومت قبــول ٤ أبحــاث كالتالــي: 

الهــدف الثالث  |

 الرقــــــــم
اسم الباحثعنوان البحــــــــــــــــــــثالمرجعي

 اجمالـــي
الميزانية

 الميزانية بدون
 قيمة النشـــــر
واالقامــــــــــــة

01-2017-RGP

Implementing advanced molecular diagnostic testing for the clinical 
management of Low Grade Glioma (LGG) in a multicenter study

SR 275,000SR 270,000د. مالك الثقفي
ادخال الفحوصــــــــــــات اجلينيه املتطوره  للتشخيص االكلينكي يف اورام الدمـــاغ 

الدبقيه عند االطفال ) دراسه من عدة مراكز(

02-2017-RGP

Title: Molecular Characterization of  Pediatric Relapsed/ Refractory  
Hodgkin's Lymphoma using High Throughput Technologies: 
Multicenter SAPHOS Group Study

SR 250,000SR 235,000د. غالب اليمني
  )HL( اخلصائص اجلينية لألطفـــــال املصابى  بسرطان الغدد الليمفاوية املنكسة

بواسطة تقنيات عالية املستوى: دراسة مجموعــة سافوس )SAPHOS(  املتعددة
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 الرقــــــــم
اسم الباحثعنوان البحــــــــــــــــــــثالمرجعي

 اجمالـــي
الميزانية

 الميزانية بدون
 قيمة النشـــــر
واالقامــــــــــــة

04-2017-RGP

To measure the anxiety level among leukemia children patient 
treated at King Abdul-Aziz Medical City and study the effect of 
puppet intervention in reducing the anxiety level among them, 
Quasi-experiment done at Jeddah, 2017 د. مليس العسيريSR 33,600SR 31,600

خفض مستوى التوتر لدى أطفال مرضى سرطان الدم يف مدينة امللك عبدالعزيز 
الطبية بجدة , 2018, باستخدام مسرح الدمى ليتنعموا بحياة افضل

12-2017-RGP

Application of Next Generation Sequencing in Pediatric Cancer: 
Moving to Standard Clinical Practice

SR 470,000SR 455,000د. غالب اليمني
تطبيق تسلسل اجليل القادم يف سرطان األطفال: االنتقال إلى املمارسة السريرية 

القياسية

SR 1,028,600SR 991,600الميزانيـــــــــــــة االجمــــاليــــــة

الميزانية التقديرية لتكاليف نشر االبحاث ونفقات السفر لعرضها في المؤتمرات العلمية - يخصص 
لكل باحث مبلغ 30,000 ريال

SR 120,000

SR 1,111,600إجمالـــــــــــي الميزانيـــــــة للدورة التاسعـــــــــة 2017م
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سأعيش
حًرا شجاًعا
وسعيًدا.
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ذات  واألهليــة  الحكوميــة  القطاعــات  مــع  والتكامــل  التنســيق 

ــم  ــن تقدي ــا م ــة  وتمكينه ــل الجمعي ــادر دخ ــز مص ــة، لتعزي الِعاق

المســتقبلّية  الِخَطــْط  إنجــاز  و  َصــة  الُمتخصِّ المّجانيــة  خدماتهــا 

التــي ُوِضَعــْت ِلضمــان إســتمراِرها ومواجَهــة ُمتطّلبــات مشــاريعها 

الخيرّيــة و اإليفــاء بالتزاماتهــا تجــاه األطفــال المرضــى بالســرطان .

الرابع: الهدف 

|  الهــدف الرابع
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الفعاليات والحمالت
ويأتــي ذلــك يف إطــار البرامــج والفعاليــات التي تنظمها جمعية ســند اخليرية بهدف توفير الدعــم املادي واملعنوي لألطفال املرضى بالســرطان 

والتخفيــف مــن معاناتهــم واألخــذ بأيديهــم لتجــاوز محنتهــم ومــد يــد العــون لهــم. وفيما يلي بعض تلك األنشــطة:

  التقرير الســنوي  92الهــدف الرابع  |
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1.حملة فبراير لدعم األطفال المرضى بالسرطان »سنًدا ألطفالنا«

انبثقــت فكــرة تفعيــل شــهر فبرايــر مبناســبة اليــوم العاملــي للطفــل املريــض بالســرطان املوافــق اخلامــس عشــر مــن شــهر فبرايــر مــن كل عــام لتســليط الضــوء 
علــى مــرض الســرطان عنــد األطفــال والتعريــف باخلدمــة املقّدمــة لهــم ولذويهــم ، ويتــم تفعيــل احلملــة مــن خــالل اجلامعــات واملــدارس واملجمعــات التجاريــة 
واملستشــفيات وتســتهدف كاّفــة شــرائح املجتمــع ، حيــث يصبــح كل يــوم مــن شــهر فبرايــر يــوم للعطــاء تتشــارك فيــه  القطاعــات اخلاصــة والعامــة معــًا لدعــم 

األطفــال ســواًء ماديــًا أو معنويــًا. 

حيث بلغت ايرادات الحملة كاملة:

151,548 ريال
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  الحفالت الترفيهية في المستشفيات
 تواجــدت جمعيــة ســند خــالل حملــة التوعيــة بســرطان االطفــال  »ســندًا ألطفالنــا«؛ وكان 
الهــدف مــن هــذا التواجــد هــو إســعاد االطفــال املنّومــن باملستشــفى مــن ِخــالل األركان الترفيهيــة 
و التثقيفيــة وتوزيــع الهدايــا، باإلضافــة الــى عــدد مــن احلفــالت الكبــرى التــي أقامتهــا جمعيــة 
ســند اخليريــة لهــؤالء األطفــال ممــا كان لــه األثــر يف دعــم األطفــال علــى الصعيــد النفســي 

ــفيات : ــذه املستش ــن ه ــي. وم واالجتماع

|  الهــدف الرابع

 عدد األطفالالتاريخ المستشفى

525/  فبراير        مدينــــــــــة امللك سعـــــــــــــــــود الطبية

635/  فبراير        مدينــــــــــة امللك فهـــــــــــــــــــــد الطبية

735/  فبراير        مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية

880/  فبراير        مركز  امللك فهد الوطني ألورام األطفال

16140/  فبراير        مدينة امللك عبد اهلل - احلرس الوطني
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  األركان التعريفية و المحاضرات التوعوية

الهــدف الرابع  |

التاريخ المكان

4/  فبراير        ركن تعريفـــــــــي - مركز بانورامـــــــــــــا التجاري

8-9/  فبراير        ركن تعريفـــــــــي - تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاال مول

10-11/  فبراير        ركن تعريفـــــــــي -  مركز اململكـــــــــــــة التجاري

13/  فبراير        ركن  تعريفي - فعالية أرض العجائب  بجامعة األميرة نورة

16/  فبراير        محاضرة توعوية - مدارس التربية االسالميـة

16/  فبراير        محاضرة توعوية - مدارس جند األهلية  للبنات

24-27/  فبراير        ركن تعريفـــــي -  معرض نسامي فبــــــــــــــــــــــراير

26/  فبراير        محاضرة توعوية - جامعة األمير سلطان األهلية
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  المشاركات 

|  الهــدف الرابع

المكان الشهرعنوان  المشاركة

جامعــــة األميرة نورة بنت عبدالرحمنفبرايرفعاليـــــــــــة وندر الند  

مدارس األوائـــــــــــــــــــــــــــــــــــل األهليةفبرايرملتقى اجلودة املدرسي

مركز النخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلةمــــارسركن تعريفي  بالتنسيق مع السفارة البريطانية

كلية اخلدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمنمــــارسملتقى » البحث االجتماعي وتعزيز الشراكــــة املجتمعية

مركز امللك سلمان ألمـــــــــراض الكلىأبريلامللتقى الرابـع للجمعيـات اخليرية

مدارس الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارةأبريلســـــــــوق خيري )البازار(

مستشفى امللك عبداهلل التخصصي لألطفال التابع مدينة امللك مايـــويوم اخلدمة االجتماعية 
عبدالعزيز الطبية باحلرس الوطني

ملتقى ألجلكــم الرباع بعنـــوان »جتربة املــريض«
مدينة امللك فهــــــــــــــــــــــــــــد الطبيةأكتوبرمتاشيـــــــًا مع رؤيـــــــــة 2030 وبرنامج التحوول الوطني

املؤمتر السنوي الثانـــــــــي لطب امراض الدم واالورام 
مستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز األبحاث مبدينة جدةأكتوبرلالطفال بركن تعريفي

مستشفى امللك عبداهلل التخصصي لألطفال التابع مدينة امللك نوفمبرفعاليــــــــــــــــــــــــة اليوم العاملي للطفل
عبدالعزيز الطبية باحلرس الوطني

منتزه البجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرينوفمبرفعاليــــــــــــــــــــــــة اليوم العاملي للطفل



  التقرير الســنوي  98

غًدا يوٌم أفضل
وأمل في قلبي يتجدد.
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  فعاليـة تكيـه  
أقامــت جمعيــة ســند اخليريــة فعاليــة »تكيــة« يومــي اجلمعــة والســبت 3 - 4 فبرايــر برعايــة مــن الهيئــة العامــة  
للترفيــه ضمــن حملــة فبرايــر 2017م  حتــت شــعار # ســندًا _ألطفالنــا ، و بالتعــاون مــع مشــروع مــون فيــم  يف الهوليــدي 
إن - اإلزدهــار وهــي فعاليــة لقضــاء يــوم عائلــي ممتــع و تتضمــن مجموعــة مــن عربــات الطعــام واملشــاريع املبتكــرة واجللســات 
ــة املمتعــة، وتهــدف الفعاليــة لدعــم العمــل اخليــري حيــث تعــود  العائليــة؛ كمــا يصاحبهــا العديــد مــن الفعاليــات والعــروض العائلي
ايراداتهــا لدعــم املــوارد املاليــة للجمعيــة  ملســاعدتها علــى اإليفــاء بإلتزاماتهــا جتــاه األطفــال املرضــى احملتاجــن وذويهــم الذيــن تقــوم 

اجلمعيــة علــى رعايتهــم.

|  الهــدف الرابع

الحضور 
4.205 زائر

اإليرادات

 607,530
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   قافلة سند بالتعاون مع: فريق نجوم العرب للدراجات النارية  
ضمــن فعاليــات حملــة فبرايــر2017م أقيمــت  قافلــة ســند مــع فريــق جنــوم العــرب للدراجــات الناريــة بقيــادة رئيــس 
الفريــق الســيد/ ســعيد جــزار، وذلــك يــوم  اجلمعــة 3 فبرايــر 2017م حيــث قــام الفريــق بزيــارة مركــز امللــك فهــد 

الوطنــي ألورام األطفــال ومت توزيــع الهدايــا علــى األطفــال املنّومــن .
يف اليــوم الثانــي  الســبت 4 فبرايــر 2017م مت عمــل مســيرة الدراجــات الناريــة، و مت نقــل األهالــي واألطفــال بالباصــات مــن 
مقراجلمعيــة إلــى حلبــة الــرمي حيــث كانــت هنــاك أنشــطة  وألعــاب ترفيهيــة لألطفــال وجولــة للدراجــات يف  مضمــار الســباق وأقيــم 

الغــداء يف أجــواء عائليــة  متميــزة. 
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  حملة التبرع بالدم  
افتتحــت صاحبــة الســمو امللكــي األميــرة/ عادلــة بنــت عبــداهلل بــن عبدالعزيــز - حفظهــا اهلل - رئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة ، حملــة التبــرع بالــدم وذلــك 
يــوم االثنــن 6 فبرايــر 2017م يف مستشــفى امللــك عبــد اهلل التخصصــي لألطفــال باحلــرس الوطنــي، ضمــن  فعاليــات  »حملــة فبرايــر«  وذلــك بحضــور مديــر بنــك 

الــدم األســتاذ/ عبــداهلل املطــريف، كمــا شــارك  باالفتتــاح مركــز التبــرع  باخلايــا اجلذعيــة مــن مستشــفى امللــك فيصــل التخصصــي ومركزاألبحــاث  بالريــاض.
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   فعالية سند الرياضيـة
أقامــت جمعيــة ســند اخليريــة يــوم اجلمعــة  املوافــق 26 مــارس 2017 م  نشــاط نســائي رياضــي يف مــدارس امللــك فيصــل حيــث تضمــن مســابقات رياضيــة 

متنوعــة، كمــا مت افتتاحهــا برعايــة صاحبــة الســمو امللكــي األميــرة: رميــا بنــت بنــدر بــن ســلطان آل ســعود.

الراعي الرســمي:

الراعــي الفضي:الراعــي اإلعالمي:

اإليرادات
 354,920
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  مهرجان دكاكين الرابع 2017 م    
أقامــت جمعيــة ســند اخليريــة مهرجــان »دكاكــن« الرابــع   للفتــرة مــن 9 مايــو 2017م  وحتــى 12 مايــو  
2017م   برعايــة صاحبــة الســمو امللكــي األميــرة/ عادلــة بنــت عبــداهلل بــن عبدالعزيــز - حفظهــا اهلل 

- رئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة، حتــت شــعار »ســندًا لهــم« يف فنــدق الفورســيزونز بالريــاض؛ حيــث يُعــّد أكبــر 
مهرجــان نســائي خيــري تطّوعــي علــى مســتوى اململكــة، والــذي يهــدف إلــى دعــم العمــل اخليــري اإلنســاني بشــكٍل كبيــْر، 
وقــد اســتطاع مــن خــال رســالته الســامية بزيــادة مــوارد اجلمعيــة املاليــة ملســاعدتها علــى اإليفــاء بإلتزاماتهــا جتــاة 
األطفــال؛ حيــث ضــم املهرجــان نخبــة مــن العارضــات مــن داخــل اململكــة وخارجهــا، وزاره مايقــارب خمســة آالف ســيدة.

المصروفات

1,466,707

صافي الدخل ) الربح(:

2,847,094 ريال

اإليرادات

4,313,801

|  الهــدف الرابع
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   »سحور الفن الثاني«

السحور الخيري المقام في قصر االميرة عادلة بنت عبداهلل لـ عام 2017م
أقامــت اجلمعيــة ســحور خيــري يــوم الســبت املوافـــق 8 رمضــان  1438 هـــ املوافـــق 3  يونيــو 2017 م  بإســتضافة كرميــة مــن صاحبــة الســمو امللكــي األميــرة/ 
عادلــة بنــت عبــداهلل بــن عبدالعزيــز - حفظهــا اهلل - رئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة، حيــث تبّرعــت بتكاليــف إقامــة الســحور باإلضافــة للمقــر؛ وتبّرعــت نائــب رئيــس 
مجلــس اإلدارة الســيدة/ اجلوهــرة املوســى بتكاليــف العشــاء، كمــا نظمــت الدكتــورة وفــاء الرشــيد معــرض ومــزاد فنــي، وقــد حضــره مــا يقــارب 150 ســيدة مــن عضــوات اجلمعيــة.

الهــدف الرابع  |

اإليرادات
 2,346,572
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  اليوم الوطني    
ــان  ــي يف مهرج ــوم الوطن ــن بالي ــا احملارب ــل أطفالن ــرب، احتف ــوم الع ــق جن ــن فري ــة م ــتضافة كرمي باس

ــرب.  ــوم الع ــق جن ــع فري ــن« م ــة وط »فرح

|  الهــدف الرابع
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  ورشة فنون الطبخ » إيرث كافيه«        
يف يـــوم اجلمعـــة  املوافـــق 6 اكتوبـــر  2017 م  قامـــت جمعيـــة ســـند بالتعـــاون مـــع ايـــرث كافيـــه 
ـــم. ـــرطان وأهاليه ـــن الس ـــن محارب ـــة م ـــى مجموع ـــتضاف املقه ـــث اس ـــخ » حي ـــون الطب ـــة » فن ـــة ورش بإقام

الهــدف الرابع  |
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  غداء »محاربات السرطان«      
ــات  ــا محاربـ ــن صغيراتنـ ــة مـ ــم مجموعـ ــتاذة/ سمرالهاشـ ــوة األسـ ــتضافت العضـ ــة اسـ ــادرٍة كرميـ يف مبـ
الســـرطان وأمهاتهـــم يـــوم األحـــد  املوافـــق  22 اكتوبـــر  2017 م  يف مقهـــى أكوســـتك علـــى حفـــل غـــداء 
ــع. ــح للجميـ ــاديء ومريـ ــو هـ ــار يف جـ ــادل األخبـ ــن وتبـ ــى بعضهـ ــات علـ ــارف احملاربـ ــه تعـ ــن خاللـ مت مـ

|  الهــدف الرابع
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المصروفات

1,498,269

صافي الدخل ) الربح(:

2,373,755 ريال

اإليرادات

3,872,024

  مهرجان دكاكين الشتاء الثاني 2017 م          
شــهدت الريــاض )فنــدق الفورســيزنز ( معــرض دكاكــن الشــتاء الثانــي  خــالل 19 حتــى 22 ديســمبر 2017م   حتــت 
شــعار »عطاؤكــم ســندًا لهــم » حيــث تعــد جتربــة جمعيــة ســند اخليريــة يف إقامــة املعــارض مــن أجنــح التجــارب يف 
العمــل غيــر الربحــي؛ مــن حيــث جــودة اإلدارة والرؤيــة، فقــد حولــت العمــل اخليــري مــن عمــل يعتمــد علــى التبرعــات 
إلــى االعتمــاد علــى املشــاريع والشــراكات؛ حيــث ضــم املعــرض نخبــة مــن العارضــات مــن داخــل اململكــة وخارجهــا، كمــا 
إشــتمل علــى األزيــاء النســائية واملجوهــرات والكماليــات املنزليــة واألعمــال الفنيــة. وزاره مايقــارب خمســة آالف 

ســيدة. 

الهــدف الرابع  |
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 حفل تكريم الداعمين للعام  2016 م      
تقــوم  جمعيــة ســند اخليريــة بتكــرمي جميــع اجلهــات التــي دعمــت اجلمعيــة خــالل عــام 2016م  
ــة بنــت عبــداهلل بــن عبدالعزيــز - حفظهــا  وذلــك حتــت رعايــة صاحبــة الســمو امللكــي األميــرة/ عادل
اهلل - رئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة، وقــد أقيــم احلفــل  يــوم الثالثــاء بتاريــخ  10 ينايــر 2017م  حيــث 
مت تكرميهــم علــى دعمهــم ألعمــال اجلمعيــة خــالل العــام 2016م و كان احلضــور  يقــارب 200 جهــة 

ــة. داعم

|  الهــدف الرابع
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االتفاقيات و الشراكات
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االتفاقيات والشراكات
تم تفعيل الهدف من خالل عقد اإلتفاقيات مع عدد من 
الشــركات والقطاعات الحكومية واألهلية ومن أهمها:

1. مشــروع األمير محمد بن سلمان الخيري
توقيــع  اتفاقيــة مــع مشــروع ســمو االميــر محمــد بــن ســلمان اخليــري وذلــك لدعــم برنامــج عــالج طفــل مقيــم بتاريــخ 1 ينايــر 2016م وحتــى 1 

2017م  ديســمبر 

2. النافورة 
ــت  ــا وحت ــا وبرامجه ــم خدماته ــة لدع ــند اخليري ــة س ــا جمعي ــي تبنيه ــراكات الت ــلة الش ــتمرارًا لسلس ــك إس ــورة و ذل ــم الناف ــع مطاع ــراكة م ــد الش جتدي
ــس إدارة  ــس مجل ــا اهلل - رئي ــز - حفظه ــن عبدالعزي ــداهلل ب ــت عب ــة بن ــرة/ عادل ــي األمي ــمو امللك ــة الس ــس اإلدارة صاحب ــس مجل ــن رئي ــة م ــة كرمي رعاي
اجلمعيــة، والتــي يتــم مــن خاللهــا دعــم أنشــطة ومناســبات اجلمعيــة مببلــغ  2,000,000 والتــي مت توقيعهــا يــوم االحــد 20 نوفمبــر 2016م وملــدة 
ــطة  ــة أنش ــة لرعاي ــد االتفاقي ــورة بتجدي ــم الناف ــوم مطاع ــي تق ــة الت ــرة الثاني ــي امل ــذه ه ــث أن ه ــابقة؛ حي ــنوات س ــالث س ــداد لث ــي أمت ــنوات وه 3 س

االتفاقيــة مــدة  طيلــة   )2,000,000( مببلــغ  وذلــك  اجلمعيــة  ومناســبات 

3. البنك الســعودي لألســتثمار برنامج )الوالء واو الخير( 
الــوالء واو اخليــر(  2016م  مــع البنــك الســعودي لإلســتثمار إلســتفادة اجلمعيــة مــن )برنامــج  30 ينايــر  وتســتمر اتفاقيــة واو اخليــر بتاريــخ  
لصالــح  االئتمانيــة  البطاقــات  يف  الهلــل  بقيمــة  التبــرع  البنــك  لعمــالء  يتيــح  حيــث  األجتماعيــة  املســؤولية  بــاب  مــن  البنــك  يطلقــة  والــذي 

2017م   للعــام  التبــرع  قيمــة  بلــغ  وقــد  بالســرطان.  املرضــى  األطفــال 

تبــرع يبلغ 2,000,000 ريال

تبــرع يبلغ 3000,000 ريال

تبــرع يبلغ 143,000 ريال
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5. بنــك األمارات دبي الوطني 
مت عقــد اتفاقيــة مــع بنــك االمــارات دبــي الوطنــي وذلــك لدعــم برنامــج )االدويــة الطبيــة واألجهــزة التعويضيــة( وذلــك بتاريــخ شــهر ابريــل 
الريــاض  منطقــة  مــن  كال  يف  طفــل   )23( املســتفيدين  األطفــال  عــدد  وكان  ســعودي،  ريــال   162,594 مببلــغ  2017م.  مــارس  شــهر  وحتــى  2016م 

الشــرقية وجــدة. واملنطقــة 

 NORTHROP GRUMMAN .6
NORTHROP GRUMMAN  األمريكيــة وذلــك لدعــم  برنامــج حتقيقــق أمنيــة بتاريــخ 13 يونيــو 2017م   مت توقيــع اتفاقيــة مــع شــركة 

ســعودي. ريــال   )100,000( مببلــغ 

تبــرع يبلغ 162,594 ريال

تبــرع يبلغ 100,000 ريال

 MBC 4. مجموعة
ــن  ــة م ــرع للجمعي ــى التب ــص عل ــث تن ــع حي ــخ التوقي ــن تاري ــام م ــدة ع ــطس 2013 مل ــخ 7 أغس ــة MBC بتاري ــع مجموع ــة م ــة البرم ــد اإلتفاقي مت جتدي
  MBC خــالل شــهر رمضــان املبــارك للعــام 2014م حيــث تقــوم مجموعــة  MBC خــالل مبــادرة حملــة ))غــرد باخليــر(( والتــي أطلقتهــا مجموعــة
ــذه  ــع ه ــن ري ــزء م ــا ج ــود له ــة ليع ــند اخليري ــة س ــار جمعي ــد مت أختي ــر وق ــتاق #غرد-باخلي ــالل هاش ــترك خ ــن كل مش ــد ع ــال واح ــة ري ــرع بقيم بالتب
ــام 2017م )375,000(  ــالل الع ــرع خ ــغ التب ــث بل ــة MBC حي ــاه مجموع ــذي تتبن ــة ال ــؤولية اإلجتماعي ــوم املس ــًا ملفه ــك حتقيق ــاء ذل ــد ج ــة. وق احلمل

ــرطان. ــض بالس ــل مري ــة طف ــج كفال ــغ لبرنام ــذا املبل ــص ه ــد خص ــعودي وق ــال س ري

تبــرع يبلغ 375,000 ريال
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7. الشــركة الســعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا )تبادل(  
 12 مت توقيــع اتفاقيــة مــع الشــركة الســعودية لتبــادل املعلومــات إلكترونيــًا )تبــادل( وذلــك لدعــم برنامــج كفالــة املريــض بالســرطان بتاريــخ 

ســعودي. ريــال   )25,000( مببلــغ  2017م   ينايــر 

8. شــركة غسان أحمد الســليمان لتجارة المفروشات )ايكيا( 
مت توقيــع اتفاقيــة مــع شــركة غســان أحمــد الســليمان لتجــارة املفروشــات )ايكيــا( حلملــة توعويــة بعنــوان هيــا نلعــب، ويعــود ريــع جــزء مــن األربــاح 
ــك  ــا، وذل ــارض ايكي ــا يف مع ــم بيعه ــة يت ــل كل لعب ــال( مقاب ــة )2ري ــاب قيم ــم أحتس ــث يت ــرطان؛ حي ــى بالس ــال املرض ــم األطف ــند لدع ــة س ــى جمعي ال

2018م. 6 ينايــر  2017م  حتــى   19 نوفمبــر  مــن 

10. وزارة التعليم 
حرصــًا مــن اجلمعيــة علــى تقــدمي أفضــل اخلدمــات التعليميــة لألطفــال املنّومــن يف املستشــفيات مت توقيــع اتفاقيــة بــن وزارة التعليــم وجمعيــة 
2016م لتقــدمي اخلدمــات التعليميــة للطــالب والطالبــات داخــل مراكــز األورام يف كافــة املناطــق. 24 مــارس  ســند اخليريــة يف يــوم اخلميــس بتاريــخ 

9. الشــركة العالمية لطــالء المعادن المحدودة )يونيكويل( 
مت توقيــع اتفاقيــة مــع الشــركة العامليــة لطــالء املعــادن احملــدودة )يونيكويــل( وهــي حملــة توعويــة خاصــة بالتعريــف عــن مخاطــر الرصــاص؛ 
ســبتمبر   20 بتاريــخ  وذلــك  ســعودي  ريــال   )50,000( مببلــغ  ومعتمــدة،  معروفــة  ومحليــة  عامليــة  منظمــات  مــن  معتمــدة  بحــوث  علــى  مبنّيــة 

2017م. ســبتمبر   20 حتــى  2016م  

تبــرع يبلغ 50,000 ريال
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تبــرع يبلغ 50,000 ريال

الهــدف الرابع  |

11. مكتــب محاماة علي بن علي لإلستشــارات القانونية 
ــة  ــنة اخلامس ــة للس ــة باجلمعي ــة اخلاص ــارات القانوني ــدمي اإلستش ــك لتق ــاة؛ وذل ــي للمحام ــن عل ــداهلل ب ــن عب ــي ب ــب عل ــع مكت ــة م ــتمر األتفاقي تس

2017م (3,938) ريــال ســعودي. علــى التوالــي. و قــد بلغــت أتعــاب احملامــي خــالل العــام 

تقديــم استشــارات قانونيــة للجمعية

12. مكتــب المحامي خليل الجهني لالستشــارات القانونية
مت التعــاون مــع  مكتــب احملامــي خليــل بــن جابــر اجلهنــي للمحامــاة؛ وذلــك لتمثيــل اجلمعيــة أمــام القضــاء يف بعــض قضايــا اجلمعيــة حيــث بلغــت أتعــاب 

احملامــي (50,000( ريــال ســعودي و قّدمهــا كتبــرع للجمعيــة.

13. اتفاقيــة جامعــة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 
جتديــد  مت  الســنوية  أنشــطتها  يف  بالتطــوع  للراغبــن  التطوعيــة  الفــرص  إتاحــة  علــى  اجلمعيــة  مــن  وحرصــًا  التطوعيــة  للبرامــج  تفعيــاًل 
ــى  ــن عل ــت عبدالرحم ــورة بن ــرة ن ــة االمي ــة وجامع ــند اخليري ــة س ــن جمعي ــن كل م ــاق ب ــد االتف ــا مت عق 2017 كم  - 12  - 10 ــخ  ــة بتاري اإلتفاقي

وبرامــج اجلمعيــة. أنشــطة  التطوعيــة فيمــا يخــص دعــم  العطــاء  نــورة  تفعيــل مذكــرة حاضنــة 
دعم أنشــطة الجمعية
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16. شركة بيبسيكو 
ــمنة و انقاص الــوزن و التبرع مببلــغ مالي مقابــل كل كيلو  مت التعــاون مــع شــركة بيبســيكو مــن خــالل  حملــة بيبســيكو إلنقــاص الــوزن  بهــدف ُمحاربة السُّ

غــرام يتــم خســارته من وزن كل موظف يف الشــركة لصالــح اجلمعية.
إجمالــي املبلــغ لعام 2017م  130,433 ريال ســعودي

14. اتفاقيــة الجمعية الســعودية للعمل التطوعي )تكاتف(  
و  باملتطوعــن  اجلمعيــة  تزويــد  و  العــام  خــالل  للمتطوعــن  التدريبيــة  الــدورات  تقــدمي  يف  تكاتــف  و  اجلمعيــة  بــن  املشــترك  التعــاون  يســتمر 

املتطوعــات يف حــال احلاجــة. 

15. مذكرة تفاهم بين شــركة نايا ومشــروع مون فيم
رغبــة مــن شــركة نايــا ومشــروع مــون فيم باملســاهمة يف دعــم مشــاريع جمعية ســند اخليرية، فقد اتفــق الطرفان علــى التعاون علــى إقامة فعاليــة  تكيه 

يف 3-4 فبرايــر واملقامــة يف فنــدق الهوليــدي إن ضمــن حملــة فبراير 2017م  حتت شــعار #ســندًا_ألطفالنا.
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شكًرا لدعمكم!
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التبرعات والزكوات
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كما تشكر الجمعية كل من ساهم في التبرعات والزكوات
وإلى كل من تبرع للجمعية ولم يذكر اسمه

إجمالي تبرعات
األفراد

إجمالي تبرعات
الشركات

إجمالي زكوات
الشركات

إجمالي زكوات
األفراد

476,487
ريال 

3,806,350
ريال 

إجمالي الزكوات

4,282,837
ريال 

6,452,106
ريال 

إجمالي تبرعات
رقم 5083

إجمالي التبرعات
13,814,048 

ريال 

 5,973,842
ريال 

 1,388,100
ريال 
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5083
  

تمثل %32  من إجمالي إيرادات التبرعات

التبرعات من:
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انجازات مجلس االدارة واللجان 
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 أعضاء مجلس االدارة: 

المنصب اإلسم

رئيس مجلس اإلدارةصاحبة السمو امللكي  األميرة / عادلة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز

نائب رئيس مجلس اإلدارةالسيدة/  اجلوهرة  بنت عبد الرحمن املوسى 

أمن الصندوقالدكتورة/  وفــــاء بنت عــبداهلل الرشيـــــــــــد 

عضو مجلس اإلدارةالدكتور / فيصل بن  منصــــــــور  الفاضــــــــــل 

عضو مجلس اإلدارةالدكتورة / آمال محمد بدر الدين السنــــــاري

عضو مجلس اإلدارةالدكتورة / هيفاء عبد الكرمي الوطبـــــــــــان

عضو مجلس اإلدارةاألستاذة / مشاعــــــــــــــــل احمــــــد الشبيلي

عضو مجلس اإلدارةالسيدة / فادية محي الدين عبداهلل الشواف

عضو مجلس اإلدارةاألستاذ / عبد اهلل  عوض  السميــــــــــــــــــري
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  إنجازات مجلس اإلدارة:          
اعتماد خطة مشاريع تنمية املوارد 2017	 
انضمام عدة اعضاء من مجلس االدارة يف جلنة االستثمار	 
اعتماد الهيكل التنظيمي اخلاص باجلمعية. 	 
اعتماد الالئحة االساسية للجمعية بعد التعديل و موافقة اجلمعية العمومية. 	 
اعتماد تعين مدقق داخلي. 	 
حتديد مواعيد أنشطة 2017 لتنمية املوارد	 
متابعة قضية اسمنت اجلزيرة املعلقة يف احملكمة حتى صدور احلكم . 	 
حتديد مبلغ للوقف وتعين رقم للتبرع وافتتاح حساب بنكي مخصص لذلك. 	 
البحــث عــن متخصــص يف صناعــة األفــالم والتســويق ملســاعدة اجلمعيــة يف انتــاج أكثــر مــن فيلــم دعائــي قصيــر عــن برامــج اجلمعيــة وخدماتهــا وســند 	 

التعليمــي
املوافقه على تاسيس شركه استثماريه للجمعيه	 
املتابعة مع مكتب املهندس عبدالعزيز الزامل بخصوص تقدمي تصميم ملقر اجلمعية يف ارض النرجس و املمنوحة من الوزارة . 	 
اقامة و األشراف على األنشطة االساسية لتنمية املوارد املالية للجمعية ) دكاكن / السحور اخليري ( 	 
 مشاركة أعضاء اجلمعية يف اللجان املقامة ) اللجنة العلمية / جلنة اخلدمة األجتماعية( 	 
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  اللجان:

1: لجنة الخدمة األجتماعية :
تفعيل خدمة جلسات اإلرشاد اجلمعي يف مقر اجلمعية ومراكز األورام ضمن برنامج الدعم املعنوي.	 
اعتمــاد خدمــة تقبــل الصدمــة لــذوي األطفــال حديثــي املــرض وتفعيــل عــدد مــن اإلجتماعــات التدريبيــة للفريــق املشــارك يف تقــدمي اخلدمــة ضمــن   	 

برنامــج الدعــم املعنــوي.
 تفعيل خدمة اجللسات الفردية بتحويل احلاالت وذويهم ملراكز عالجيه متخصصه.	 
عقــد ورشــة بعنــوان ) حتديــد اإلحتياجــات النفســية واإلجتماعيــة واإلقتصاديــة ألمهــات األطفــال املرضــى بالســرطان ( مــن قبــل الدكتــورة / النــا بــن 	 

ســعيد وعــدد مــن طالبــات ماجســتير اخلدمــة االجتماعيــة بقســم الدراســات االجتماعيــة ، ومــن نتائجهــا إعــداد اســتبانه لتقييــم البرامــج واخلدمــات 
مــن قبــل األســر املســتفيدة مــن اجلمعيــة.

اعتمــاد خدمــة مرافقــن اإلطفــال املنومــن مبراكــز األورام وتفعيلهــا بشــكل جتريبــي يف مستشــفى امللــك عبــداهلل التخصصــي لألطفــال بالتعــاون مــع 	 
ــفى . ــات باملستش ــعوديات متطوع ــات س ممرض

تفعيل خدمة الزيارات املنزلية للحاالت املستفيدة مبدينة الرياض.	 
  إعتماد حفالت نهاية العالج لألطفال يف مركز األورام والبدء يف إقامتها.	 
إقامــة البرنامــج التدريبــي » تنميــة املهــارات املهنيــة لألخصائيــن االجتماعيــن العاملــن مبجــال األورام«  بالتعــاون مــع برنامــج مستشــفى قــوى األمــن 	 

)بقاعــة األميــر أحمــد بــن عبدالعزيــز   بتنفيــذ الورشــة الثالثــة بعنــوان )تصميــم وتنفيــذ برنامــج الدعــم النفســي واإلجتماعــي( حيــث تـــم حضــور 
)48( أخصائــي وأخصائيــة قدمهــا ســعادة الدكتــور / ناصــر صالــح العــود. 

املشاركة  يف توفير الهدايا لنشاط  أحالمنا يف فصولنا يف برنامج سند التعليمي. 	 
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2: اللجنة العلمية 

 برنامج المنح لألبحاث العلمية : 
ــا مــن جمعيــة ســند اخليريــة لدعــم األطفــال املرضــى بالســرطان بأهميــة البحــوث كجــزء مــن أهدافهــا خلدمــة األطفــال املرضــى بالســرطان داخــل  إميان
اململكــة العربيــة الســعودية ،مت فتــح بــاب إلســتقبال البحــوث والتمويــل ذات العالقــة املباشــرة بأمــراض الســرطان حيــث إســتقبلت اجلمعيــة عــدد ) 4444( 

بحــث بهــذا املجــال و مت اعتمــاد ) 4 ( بحــوث ملطابقتهــا للشــروط اخلاصــة بالبرنامــج
مت استالم عدد 12 بحث للتمويل للدورة التاسعة للعام 2017.

مت قبول 5 أبحاث للتمويل.
مت تقسيم األبحاث على النحو التالي:

 )4( أبحاث للدورة التاسعة للعام 2017م	 
 )1( بحث للدورة العاشـــرة للعام 2018م	 



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 الباد )حساب جاري(

9119266350006
IBAN NO: SA22 1500 0999 1192 6635 0006

مصرف اإلنماء 

68212111210000
IBAN NO: SA65 0500 0068 2121 1121 0000



شكًرا لكم..
        T  H  A  N  K     Y  O  U



جمعية سند اخليرية لدعم األطفال املرضى بالسرطان

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

Eastern Region | Tel.: 8876776 013 | Fax: 8876776 013
eastern.region@sanad.org.sa

1438 هـ - 2016 م

10 ريــاالت 5083 للتبــرع بـــ  أرســل رســالة فارغــة إلــى 
ت ال يــا ر  12 بـــ  ي  لشــهر ا ك  ا شــتر لإل  1 قــم  ر ســل  ر أ و  أ
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