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 عرض التقرير الســنوي ألنشــطة جمعية ســند الخيرية لدعم األطفال المرضى بالســرطان و التعريف 
ً
يســرنا كما اعتدنا ســنويا

بجهودهــا المتواصلــة علــى مــدار عــام كامــل لتحقيق أهدافها الرامية إلى تخفيف معانــاة األطفال المرضــى ودعم ذويهم.

إن رؤية الجمعية في الوصول لكل طفل أصيب بمرض السرطان وتقديم المساندة له وألسرته ، هي المنارة التي نستنير بها للتخطيط 
 ألهدافنــا بتوفيــر الدعــم  المــادي و اإلجتماعــي و النفســي ألطفالنــا ، و ذويهم خالل 

ً
لبرامــج الجمعيــة و متابعــة آليــات  التطبيــق وذلــك تحقيقــا

فترة العــالج .   

هذا و الحمد لله على وافر نعمه وعظيم فضله أن ســخر لنا من خيرة عباده من  يؤمن برســالة الجمعية ســواًء من العضوات و األعضاء، أو 

من المتطوعين مؤازرين لرسالتنا وداعمين ألهدافنا باذلين الوقت والجهد والمال لخدمة األطفال المرضى . 

ــة العضــوات واألعضــاء المتطوعيــن لمــا يقدمونــه مــن عطــاء مخلص له وقع كبير على المســتفيدين 
ّ

أقــدم وافــر شــكري وتقديــري لكاف
ًمــن خدمــات الجمعيــة  ، و خالــص التقديــر للطاقــم اإلداري للجمعيــة على أدائهم المهني المتميز.

 فــي دعم أحبابنا 
ً
متمنّيــة أن يوفقنــا اللــه لتحقيــق رســالة الجمعيــة اإلنســانية، ويجــزل الثــواب لجميع من منح الجمعية مســاندته لتمضي قدما

األطفــال والتخفيــف مــن معاناتهــم مــع المــرض والوصــول بهم و بأســرهم إلى اإلســتقرار النفســي واإلجتماعي .

عادلة بنت عبد الله
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 مايقارب 
ً
ُيشخص سنويا

طفل  بالسرطان في العالم.400,000
 إال أن نسبة الشفاء تصل إلى أكثر من %80 
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وقــد أثبتــت اإلحصائيــات أن نســبة المصابيــن مــن األطفــال بهــذا المــرض العضــال فــي ارتفــاع مســتمر.  

ــة والســبل المتطــورة للعــالج فــي  ــة عــالج مــرض الســرطان فــإن تأميــن المعــدات الحديث ورغــم صعوب

مراكــز متخصصــة ترفــع نســبة الشــفاء عنــد األطفــال إلــى أكثــر مــن 80 % - بــإذن اللــه-  وقــد أنشــئت 

جمعيــة ســند الخيريــة لدعــم األطفــال  المرضــى بالســرطان إليمانهــا بأهميــة مســاندة األطفــال وذويهــم 

للرفــع مــن معنوياتهــم فــي ظــل ظــروف المــرض الصعبــة خــالل فتــرة العــالج .
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لمقدمــة ا



ة نبــذ
عــن جمعيــة ســند

ُســجلت جمعيــة ســند الخيريــة لــدى وزارة الشــؤون االجتماعيــة فبرابــر 2003م وهــي 
جمعيــة خيريــة غيــر ربحيــة هدفهــا دعــم مراكــز ســرطان األطفــال فــي المملكــة 
بمــا تحتــاج لــه مــن مــواررد ماليــة أو عينيــة وتقديــم خدمــات اجتماعيــة و إيوائيــة 
ــم  ــن بعــد إجــراء البحــث الميدانــي، باإلضافــة إلــى تقدي للمرضــى وذويهــم المحتاجي
برامــج التعليــم والتثقيــف للمرضــى وذويهــم عــن مــرض ســرطان األطفــال وكيفيــة 

التعامــل معــه. 
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ــا رؤيتن

لتنا رســا

الوصــول لــكل طفــل يعانــي مــن الســرطان فــي 
 لــه وألســرته. 

ً
المملكــة وأن نكــون ســندا

نحــن جمعيــة خيريــة ســعودية تســعى إلــى خلــق 
المســاندة  المــوارد  وتجنيــد  الداعمــة  البيئــة 
لألطفــال  الشــامل  الدعــم  لتحقيــق  الالزمــة 
المصابيــن بالســرطان مــن خــالل توظيــف المــوارد 
والخدمــات المتميــزة بكفــاءة وفاعليــة لتخفيف اآلثار 
النفســية واالجتماعيــة علــى األطفــال وأســرهم. 

ــا أهدافن

لألطفــال  والتوعويــة  التدريبيــة  البرامــج  تقديــم 
المرضــى وأســرهم حــول مــرض الســرطان وكيفيــة 
التعامــل معــه، ونشــر الوعــي فــي المجتمــع حول 
مــرض الســرطان وطــرق مكافحتــه والوقايــة منــه.

تشــجيع ودعــم الدراســات واألبحــاث فــي مجــال 
ســرطان األطفــال.

التنســيق والتكامــل مــع القطاعــات الحكوميــة ذات 
العالقة. 

حشــد أوجــه الدعــم والمســاندة لمراكــز ســرطان 
األطفــال بالمملكــة العربيــة الســعودية وذلــك عــن 
طريــق الدعــم النفســي واالجتماعــي والمــادي 
لألطفــال المرضــى بالســرطان وذويهــم والوقــوف 
علــى احتياجــات األســرة وتأمين الخدمات المباشــرة 
)الســكن،  المرضــى  األطفــال  عــالج  فتــرة  خــالل 

النقــل ، اإلعاشــة...(.



شــركاؤنا 
ــر فــي المســاندة والتطوي
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آليــة العمــل
خــالل فتــرة الجائحــة

تفعيل البرامج والخدمات 
عن بعد 

آلية عمل مستحدثة عقد االجتماعات عن بعد 
بمشاركة  الملفات عن بعد  
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مبــادرات تمــت
خــالل فتــرة الجائحــة

كمبيوتر 
Tablet أجهزة لوحية
للطــالب والطالبــات 

39

80

حقائب وقائية 

25

تعقيم منازل األطفال

3283

سالل غذائية 

25

وجبات اإلفطار الرمضاني 
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مشــروع التميــز المؤسســـي

تم توقيع مذكرة ثالثية لمشروع التميز المؤسسي مارس 2020م
و الــذي تطلقــة وزارة المــوارد البشــرية و التنميــة االجتماعيــة، بالشــراكة مــع شــركة تأهيــل التميــز 
و بمبــادرة مــن جمعيــة )همــة (، و التــي تســعى لتأهيــل الجمعيــات بقطــاع العمــل الخيــري 

لتبنــي التميــز المؤسســي و االلتــزام الجــاد بالعمــل بمفاهيمــه. 
إلــى تحقيــق مســتويات أداء متميــزة و مســتدامة فــي  التميــز المؤسســي  و يســعى 
ــى  ــذي يســاعد المنظمــات عل ــن، و ال ــع المعنيي ــي أو يتجــاوز توقعــات جمي المنظمــة بمــا يلب

تحقيــق اســتراتيجياتها و أهدافهــا بكفــاءة و فعاليــة.

• مشروع قياس رضا المستفيدين.
• مشروع تحسين التواصل مع  الشركاء والمستفيدين.

• مشروع قياس رضا الموظفين.

استمارات

فرص تحسين لألقسام الداخلية في الجمعية

منهجيات

قاعدة بيانات

أدلة إجرائية  
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مشاريع التحسين : 

7

7

8

5



مشــروع الميثــاق األخالقــي - امتثــال
تهــدف الجمعيــة الــى تفعيــل الميثــاق األخالقــي للعامليــن فــي الجمعيــة حيــث تســعى مــن 
خاللــه أن يكــون مفعــل بمبادئــه وأخالقــه فــي ممارســات وســلوكيات العامليــن فــي 
الجمعيــة مــن خــالل اللوائــح واألنظمــة التــي تتبناهــا جمعيــة ســند الخيريــة ، حيــث تــم 
ــة  ــة تحــت اشــراف جمعي ــة االجتماعي تدشــين البرنامــج مــن قبــل وزارة المــوارد البشــرية و التنمي
مــكارم االخــالق والــذي اســتهدف عــدًدا مــن الجمعيــات االهليــة ولجــان التنميــة والعامليــن فــي 

ــر الربحــي. القطــاع غي

ورش عمل4

تفعيل تطبيقات برنامج امتثال

ممارسة أخالقية مرصودة59

موظفة 51
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ســــاند / طاقــات 

دعم رواتب الموظفات خالل فترة الجائحة.

موظفة 31
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إجمالي
اإليرادات

102,000    
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أعضـــاء مجلــس
اإلدارة واللجــان



مجلــس اإلدارة

صاحبة السمو الملكي األميرة/ 
عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز

السيدة/ جوهرة بنت عبد الرحمن الموسى

د. فيصل بن منصور الفاضل

صاحبة السمو األميرة/ خلود بنت عبد المحسن بن سعود 

د. الجازي  بنت محمد الشبيكي 

د.هيفاء بنت عبد الكريم الوطبان 

د.مالك بنت سمير الثقفي

أ. حمود بن عبد الله التويجري

أ.نوف بنت فهد السديري  

رئيس مجلس اإلدارة

 نائب الرئيس

 المشرف المالي

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو
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اللجنــة العلميــة

تهــدف اللجنــة إلــى تقييــم األبحــاث الممنوحــة والممــو لــة مــن الجمعيــة فــي مجــال ســرطان األطفــال 
كما تساهم في تطوير البرامج  المقدمة لألطفال المرضى بالسرطان وذويهم من الجانب العلمي.  

د.أماني القفيدي

د.أحمد الهادي

د.أمل العقيل

د.إبراهيم أبو سعده 

د.أروى اليماني 

د.حسان الصلح 

د.ريم السديري

د.ريما الحايك 

د.عبدالرحمن السلطان

رئيس اللجنة

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

الـهـــدف

د.علي االحمري

د.محمد الشهراني 

د.موسى الحربي

د.هيفاء الوطبان

عضو

عضو

عضو

عضو
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لجنــة الخدمــة االجتماعيــة   

تهــدف اللجنــة اإلجتماعيــة إلــى تأميــن الدعــم الشــامل لألطفــال المرضــى بالســرطان وذويهــم خــالل 
فتــرة العــالج، وذلــك بتوفيــر الدعــم المــادي واإلجتماعــي والنفســي والتوعــوي لهــم وتهيئــة البيئــة 

المالئمــه للطفــل المريــض .

ا.مشاعل الشبيلي

ا.فاديا الشواف

ا.ثريا عابد

د. الجازي الشبيكي 

ا.حصة السبهان 

ا. هيا البيشي 

ا. اريج المعلم

د.هدى بن سعيدان 

د.سناء العتيبي

رئيس اللجنة

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

الـهـــدف

ا.فهد اليابسي

ا.سعاد الحميدي  

ا.شاهه ابوثنين

ا. منى العسكر 

عضو

مدير إدارة البرامج والخدمات

رئيس قسم الخدمة االجتماعية

 مساعد إداري 
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ــة ســند ــات جمعي عضوي



شريـك ماسـي

نوال محمد بابقي
وليـد أمين الكيالـي

شريـك فـضــي

صالح خليفة القصيبي
لولوة ناصر المقرن
هدى مكو بخش

شريـك داعــم
فادية محي الدين شواف

هناء عبدالله الرشيد
ياسر حسن المسحل

نورة عبدالكريم العقيل
روز عبدالله العودة
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أعضــاء عامليــن

احمد بن سعد المدالله
احمد بن عبدالله بن حمد المدالله

ازهار ضياءالدين حمزه رجب
اضواء فهد بن جمعه

االميرة عادلة بنت عبدالله ال سعود
األمين شوقي الحازمي
الجازي محمد الشبيكي

الجوهرة احمد محمد الضويحي
الجوهرة خالد العذل

الجوهرة سعد المنقور
الجوهرة عبد اللطيف المانع

العنود فهد بن جمعة
الهنوف بنت طالل المحمدي

انعام عبد القادر السباعي
أحالم خليفة القصيبي

أحمد عبدالله القحطاني
أروى بنت عبدالله البعادي

أسامة عبدالغفور عبيد
ألمى بهاء الدين رسالن

أمجاد عبدالله علي التميمي
أمل محمد عبد العزيز السابق

آمال محمد بدر الدين السناري
بدرية سالم المدوح

بسمة عبد المحسن المطلق
تماضر عبد القادر المهيدب

ثريا عابد محمد شيخ
جود عمر حمران

جوهرة العبير عبد الله بو سبيت
جوهرة عبد الرحمن الموسى

حسن أحمد الرتوعي
حصه احمد ناصر العريفج
حمود عبد الله التويجري
خالد بن فهد بن جمعه
خالد عبدالعزيز الوسمي

خالد عبد الله العذل
خديجة بنت محمد الغنام

خلود بنت عبدالمحسن بن سعود بن عبدالعزيز
خلود عبدالمحسن عبدالله المطلق

د.اسماء صالح الزهراني 
دليل مطلق شافي القحطاني

ديما حمد عبد العزيز السليم
ديما فاروق التركي

ديمه بنت بدر بن عبدالله ال سعود
رائد ابراهيم القضيب
رنده نديم البارودي

ريم  عبد العزيز الداعج
ريم بنت عبد الرحمن السبيت

ريم صالح الحجيالن
ريما عطا الشهابي

زينب زبير راشد العنزي
سارة بنت بدر بن عبدالله ال سعود
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سارة بنت فهد الحنطي
سارة خالد العذل

سارة عبدالرحمن الراشد
سارة ممدوح سعد أبو السعود

ساره اسماعيل بن ابراهيم الشورى
ساره بنت ناصر الزرعه

ساره سعد الفايز
ساره محمد الموسى

سالم بن سعيد بن معيض العلي
سعاد عبد العزيز حمد القصيبي

سعاد عبدالله حميدي الحميدي
سعد بن ابراهيم الفايز

سعد صنيتان عشري الهديب
سعد عمر حمران

سلمى سلمان أحمد آل ناصر
سلوى عبد الرحمن الراشد

سليمان عبد الرحمن الراشد

سعد مبارك الدريويش
سليمان محمد العنبر 

سيف عمران الراشد
سميحة بنت احمد القصيبي

سيف عمران الراشد
سعد عبدالرحمن الراشد

شادن صالح الموسى
شذى حسين الحازمي

شيخة جاسم القيصر
شيرين جالل كيالي

صالح بن عبدالعزيز الغدير
صالح عبدالرحمن الموسى

صالحة ناصر راشد الفواز
صيته بن مانع بن جمعه

طالل بن سعيد بن عبدالله الشهراني
طه عبدالله البراهيم

طيبة بنت خيرالله البنعلي
عادلة أحمد البابطين

عاليه بنت سعود الحداد

عبداالله صالح الموسى
عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد المطوع

عبدالرحمن سعد الراشد
عبدالرحمن عبدالمحسن الموسى

عبدالرحمن محمد الموسى
عبدالعزيز بن خالد المنبهي العنزي

عبدالعزيز بن محمد بوهياء
عبدالعزيز محمد الجبر

عبداللطيف عبدالرحمن الموسى
عبداللطيف محمد الموسى
عبدالله بن محمد الدوسري

عبدالله سعد الراشد
عبدالله محمد الجبر

عبدالمحسن عبدالرحمن الموسى
عبير سالم حسان

عبير عبد الله عبد المحسن الخضري
عبير عبدالله الراشد
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عبير عدنان االيوبي
عمر صالح حمران

عمران عبدالرحمن الراشد
عبدالله بن محمد الدوسري

عبدالله سعد الراشد
عبدالله محمد الجبر

عبداللطيف محمد الموسى
عبدالمحسن عبدالرحمن الموسى

عبير سالم حسان
عبير عبدالله الراشد
عبير عدنان االيوبي

عمر صالح حمران
عمران عبدالرحمن الراشد

عبدالله السميري
عبدالرحمن عمران الراشد

عبدالمجيد الحصان
غادة عبد الرحمن الراشد

غادة عبد الله عبدالمحسن الخضري

فادية محي الدين عبدالله الشواف
فاطمه محمد الجبر

فايزه عيوس ابو باشا
فتحية راشد الراشد

فتحية علي حسن البيشي
فرح صالح الموسى

فوزية سليمان المحمد البسام
فوزية عبدالباري عبدالكريم

فوزيه مرشد محمد الباز
فيصل بن عبدالعزيز الميمي

فيصل بن منصور بن علي ال فاضل
فيصل سعد الفايز

لطيفة بنت مساعد بن عبدالعزيز
لطيفة حمد بن سعيدان

لطيفة عبدالرحمن الشويعر
لمى عبدالسالم حميد الحازمي

لمى عمر العقاد
فيصل محمد السديري

لمياء محمد عبيد الشمري
لولو صالح الموسى

لولو محمد الفريح
لينا عبدالله العتيبي

ماجد محمد الجبر
ماضي بن طعزة الهاجري

محمد سلطان السديري
محمد بن ابراهيم قشقري
محمد بن عبدالله المطرود
محمد عبدالرحمن الموسى

محمد عبدالله الجبر
مشاعل أحمد الشبيلي

مضاوي صالح الناصري التميمي
مضاوي فهد بن جمعه
مالك بنت اسامه جنبي

مالك سمير جعفر عابد الثقفي
منال بنت حمد العسكر
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منى حمد الرشودي
منى عبد العزيز آل الشيخ

منيرة خالد العذل
منيرة عبدالرحمن الموسى

منيرة عبدالعزيز عمير العمير
منيرة محمد الموسى
منيره فهد بن جمعه

مها احمد خليل عبدالجبار
مها عبد العزيز العمير

مها محمد سليمان الجاسر
مها محمد سيف النعيمي

ناصر بن طارق الذكير
نبيلة محمد الغرابلي

نجاة عبدالعزيز حمد القصيبي
نجالء عدنان االيوبي

نوال صالح محمد الشلهوب
نورا عدنان االيوبي

نورس بنت تقي زادة كتجي

نوره ابراهيم عبدالعزيز المهنا
نوره محمد الموسى

نوره محمد عبدالله الجبر
نوف اسماعيل بن ابراهيم الشورى
نوف بنت فهد بن علي السديري

نوف عبد الله نافع الفضلية
هدى مكو بخش

هناء بنت سعيد ابو راس
هناء راشد بن دايل

هناء عبد الله الفريح
هنادي عدنان االيوبي
هيا سعد عبيد البيشي

هيفاء بنت عبدالكريم الوطبان
هيفاء راشد بن دايل

هيفاء حمزة طربزوني
وجدان طراد البيشي

وليد علي حميدان العماري
يزيد بن عبدالله المبطي

 ألبطالنا الشجعان... 
ً
ًدعما

 وأنشر حبا
ً
 أصنع فرقا
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أعضــاء منتســبين

احمد بن عبدالله باحشوان
العنود علي  النملة

آمال كمال الدين خضر نجم
آية بنت فيصل بن عبدالله

بسمة علي النملة
جاودة عبد الرحمن الخاروف

جزى هليل فرحان العنزي
حامد بن محمد العامود

حصه محمد سعد المدوخل
خلود ابراهيم النجران
ديما  ناصر العماري

سحر فؤاد علي المقدادي
سعيد محمد العماري

سال مالك المنديل

سلمان بن فيصل بن عبدالله
سلوى عبدالله راشد أبو نيان
سما بنت فيصل بن عبدالله

سمارة مصطفى  ظاظا
شهد  نجم الشمري

شويكار نهار عبد الرزاق النصار
عاليه سعود الحداد

عائشة عبد الله محمد البنعلي
عائشة محمد عبد الله المانع

فاطمة بنت عبدالله الزامل
فاطمة علي النملة

فايزة يوسف عبدالعزيز المعيبد
فريدة عبد الرحمن الدوسري

إجماليفوزية عبد العزيز محمد المعجل
اإليرادات

284,000

ليان بنت فيصل بن عبدالله
ماضي بن طعزه الهاجري

محسن بن فاروق ال محسن
محمد بن عبدالملك الحميدي

محمد بن فيصل بن عبدالله
مشاعل بنت ناصر العارضي

مشاعل مبارك الشهري
منيرة عبدالله صالح العفالق
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أهــداف الجمعيــة
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الهــدف األول
العربيــة  بالمملكــة  األطفــال  ســرطان  لمراكــز  والمســاندة  الدعــم  أوجــه  حشــد 
الســعودية، وذلــك عــن طريــق الدعــم النفســي واالجتماعــي والمــادي لألطفــال 
المرضــى بالســرطان وذويهــم، والوقــوف علــى احتياجــات األســرة، وتأميــن الخدمــات 
المباشــرة خــالل فتــرة عــالج األطفــال المرضــى:) الســكن، واإلعاشــة، والنقــل، ......( 
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الخدمــة اإلجتماعيــة
يعمل قسم الخدمة االجتماعية علـــى دراســـة الحـــاالت المحولـــة لـــه مـــن أقســـام 
الخدمـــة االجتماعيـــة بمراكـــز أورام األطفـــال فـــي المستشـــفيات وتقديـــم برامـــج  
وخدمــــات الجمعيــــة االجتماعيــــة والمعنويــــة والتعليميــــة والترفيهيــــة واإليوائيــــة 
لألطفــــال المرضــــى بالســــرطان وذويهــــم - المواطنيــــن والمقيميــــن، مــــن كافــــة 

ــة. مناطـــق المملكـ
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المســتفيدين مــن الخدمــات اإلجتماعيــة

10 مستشفى الملك فيصل التخصصي و مركز األبحاث
مركز الملك فهد ألورام األطفال

مستشفى الملك عبدالله التخصصي  لألطفال بالحرس الوطني
مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية

مدينة الملك فهد الطبية
مدينة الملك سعود الطبية

مستشفى الملك خالد الجامعي
مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

مستشفى برنامج قوى األمن
 

223

108

29

154

20

48

2

1

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث
مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني

مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز
مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة

66

100

75

3

4

3

مستشفى الملك فهد التخصصي
مركز األمير فيصل بن بندر ألورام األطفال

مستشفى النساء و الوالدة و األطفال

211

194

1

المدينة المنورةالقصيمالدمامجدةالرياض

إجمالي المستفيدين

مستشفى الدكتور سليمان فقيه
مستشفى باقدو و الدكتور عرفان

1252
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303

الرياض

201

جدة

53

الدمام

18

القصيم

1

المدينة 
المنورة

دراسة البحث اإلجتماعي للحاالت
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ــة كفال
ثنـــا عليـــه ديننـــا الحنيـف؛تـــم اعتمـــاد برنامـــج كفالـــة الطفـــل المريـــض  تكافـــل االجتماعـــي الـــذي حَّ

َّ
 مـــن مبـــدأ ال

ً
انطالقـــا

بالسـرطان)المحتـــاج( لتوفيـــر احتياجاتـــها األساســـية من _ غـــذاء وملبـــس ومســـكن. وهـي عبـارة عـن كفالـة اجتماعيـة بقيمـة 
و كفالـــة شـــهرية بقيمـــة ثــــمانمائة أو ســـتمائة ريال 

َ
، أ

ً
لـــف ريـــال شـــهريا

َ
 بمعـــدل أ

ً
لـــف ريـــال ســـنويا

َ
تتـــراوح - بيـــن إثنـــى عشـــرة أ

 لمـــدة ســـتة أشـــهر بحســـب دراســـة الحالـــة المفصلـــة للوضـــع األســري واالقتصـــادي للطفـــل المريـــض بالســـرطان.
ً
شــهريا

عدد الحاالت المخدومة في الكفالة السنوية

243100529

ي
ود

غير628497سع
ي

ود
سع

عــدد الحــاالت المخدومــة فــي  الكفالــة الشــهرية

غير212505
ي

ود
سع 6440142

ي
ود

سع

المدينة المنورةالقصيمالدمامجدةالرياض

566إجمالي المستفيدين

171إجمالي المستفيدين



  عدد األطفال           القيمةقائمــة الكفــالء

 صاحبة السمو األميرة عادلة بنت
عبدالله آل سعود

 والدة سمو األمير عبدالعزيز بن
عبدالله آل سعود

أ/سليمان بن عبدالرحمن الراشد
 أ/ أريج حمد العليوي

أ/هدى  بنت مكو بخش
أ/خلود بنت حمد الحمودي

أ/مشهور بن حمد الحمودي
أ/عهود بنت حمد الحمودي

 أ/ قماشة محمد الدغيثر
أ/آمال كمال الدين خضر نجم

 /أ/ مساعد عبدالله الخلف
 أ/ أروى عبدالله البعادي

أ/هند عبدالهادي الحايلي
 أ/ مها أحمد عبدالجبار

 أ/ عندل عبدالعزيز السحيمي
 أ/ ديما ناصر العماري

 أ/ سلطان بن مقعد المطيري
 أ/ نورة سليمان السعيد
أ/ حصه أحمد العريفج

 أ/ سعاد  نوران العازمي

20

4

4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

240,000

48,000

48,000
12,000
12,000
24,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
5,500
4,000
11,000
1,000
3,600

42 الهــدف األول | التقريــر الســنوي

إجمالي 
المصروفات

إجمالي
اإليرادات

1,588,239

4,236,801



عــالج طفــل مقيــم
نتكفل في  جمعية سند بعالج األطفـال المقيميـن فـي المملكـة الغيـر قادريـن 
علـــى دفـــع تكاليـــف العالج فـــي مراكز عالج أورام األطفال في القطـــاع الحكومـــي 

ويتـم تغطيـة بعـض الخدمـات العالجيـة فـي القطـاع الخـاص.

12

جديد

25

مستمر

13

منتهي

إجمالي 
المصروفات

إجمالي
اإليرادات

3,455,670

1,009,473
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زراعــة النخــاع
نتحمــل فــي جمعيــة ســند  تكاليــف عمليــات زراعة النخاع لألطفال الغير ســعوديين 

والمقيميــن داخــل المملكــة العربية الســعودية بعد توصية الطبيب المعالج.

إجمالي 
المصروفات

إجمالي
اإليرادات

4إجمالي المستفيدين
204,494

98,968
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تحقيــق أمنيــة
نحقق في جمعية سند أمنيـــات يحلـــم بهـــا األطفـــال مـــن هـــم فـــي مراحـــل حرجـــة 
مـــن المـــرض، محاولـــة منـــا إلســـعادهم وإدخـــال البهجـــة علـــى قلوبهـم ممـــا يسـاهم 

فـــي رفـــع الـــروح المعنويـــة للطفـــل وأسـرته، وفـــق شـروط خاصـة. 

35

الرياض

4

الدمام

6

بريدة

إجمالي 
المصروفات

إجمالي
اإليرادات

24

1,038,639جدة

141,615
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ســند المتعافيــن
المتعافيــن  األطفــال  ومســاندة  دعــم  إلــى  للســعي  ســند  جمعيــة  فــي  نعمــل 
وتمكينهــم مــن خــالل العمــل علــى تنميــة مهاراتهــم الشــخصية والعمليــة واســتثمارها 

ــل. فيمــا يعــود عليهــم بالنفــع بالشــكل األمث

إجمالي 
المصروفات

32إجمالي المستفيدين

11,353

46 الهــدف األول | التقريــر الســنوي

شــركاء النجــاح

إجمالي
اإليرادات
11,353



لعبــة ترســم بســمة

2354

الرياض

300

إجمالي بريدة
المصروفات

572

جدة

نقــدم فــي جمعيــة ســند الهدايــا واأللعــاب لألطفــال، أثنــاء وبعــد تلقيهــم العــالج الكيميائــي 
للتخفيــف مــن تبعــات العــالج.

322688,102إجمالي المستفيدين
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إســكان الحــاالت
نوفـــر فـــي جمعيـــة ســـند الســـكن للحـــاالت التـــي القادمــة إلـــى المدينـــة التـــي 
يتلقـــى فيهـــا الطفـــل الرعايـــة الصحيـــة والعالجيـــة مـــن جميـــع أنحـــاء المملكـــة، 
وذلـــك بالتعاقـــد مـــع الشـــقق الفندقيـــة القريبـــة من المستشـــفيات فـــي حـــال عـــدم 

توفـــر ســـكن لألطفـــال وذويهـــم بالمستشـــفى.

إجمالي 
المصروفات

340

الرياض

92

الدمام

28

بريدة

210

جدة

670إجمالي المستفيدين
555,063

السكن الخيري

إجمالي 
المصروفات

1,190,000

نتكفــل فــــي جمعيــــة ســــند بتكاليــف تشــــغيل اإلســكان الخيــري بســتضافة 
ــال وذويهــــم فــــي المــدن الرئيســية وذلـــك بالتعاقــد  الحــاالت مــــن األطفــ
ــة  ــال الصيانـ مــع شــركة فندقيــة لتشــغيل اإلســكان واإلشــراف علـــى أعمـ

والنظافـة.
سـكن المطـوع الخيـري التابـع لمركـز الملـك فهـد الوطنـي ألورام األطفال 

48/ مدينـة الريـاض. الهــدف األول | التقريــر الســنوي

647إجمالي المستفيدين

دد2475
ع

م
أليا

ا



المســاعدات العينيــة

366

الرياض

142

الدمام

171

بريدة

إجمالي 
المصروفات

إجمالي
اإليرادات

88

جدة

نتكفل في جمعية سند بتغطية كافة احتياجات الطفل وأسرته، حيث تشمل مساعدات 
سند العينية: بطاقات التموين الغذائي والمستلزمات الشخصية لألطفال ) شعر مستعار، 

ربطات شعر، قبعات ( والحقائب المدرسية والمالبس واألجهزة المنزلية باإلضافة إلى هدايا 
رمزية لألطفال وذويهم .

2

المدينة 
المنورة

إجمالي المستفيدين

1034

431,960

506,986
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اجمالي المساعدات العينية
769



ــر تذاكــر الســفر لألطفــال المرضــى ومرافقيهــم  ــة ســند بتوفي نقــوم فــي جمعي
ــة العــالج ،وفــق الشــروط المعتمــدة. ــى مدين مــن وإل

10

الرياض

1

الدمام

4

جدة

607

اإلعانات المالية المقطوعة
ــة المقطوعــة للحــاالت ذات الوضــع  ــة ســند المســاعدات المالي نقــدم فــي جمعي
ســر أثنــاء فتــرة عــاج أطفالهــم.

ُ
االقتصــادي الحــرج لتذليــل الصعوبــات التــي تواجــه األ

تأمين تذاكر السفر

إجمالي المستفيدين

41
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41
إجمالي 

المصروفات
339,560

إجمالي
اإليرادات
167,095

إجمالي 
المصروفات
94,826

كر
ذا

ت

15إجمالي المستفيدين



ــن األجهــزة واألدوات الطبيــة تأمي

23

الرياض

2

الدمام
إجمالي 

المصروفات

13

جدة

نّوفــــر فــــي جمعيــــة ســــند األدويــــة واألجهــــزة الطبيــــة الالزمــــة التــي اليتــــم توفيرهــا مــن 
ِقبــــل المستشــــفى مثــــل: الســــماعات الطبيــــة والكراســــي المتحركــــة واألســــرة وغيرهــــا مــــن 

احتياجــــات الطفــــل المريــض. 

38إجمالي المستفيدين
59,715
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نقــوم فــي جمعيــة ســند بتأثيــث غــرف األلعــاب فــي مراكــز األورام وتزويدهــا بكافــة 
ــا  ــي ُنقدمهــ ــاندة التــ ــا المســ ــار خدماتنــ ــن إطــ ــة ضمــ ــة والترفيهيــ ــائل التعليميــ الوســ
ــة  ــم المعنويــ ــع روحهــ ــة لرفــ ــة البهجــ ــال وإضافــ ــاة األطفــ ــن معانــ ــف مــ للتخفيــ
أثنــــاء فتــــرة إقامتهــــم بالمستشــــفى؛ باإلضافــــة إلــى خدمــــات التصميــم والتأثيــث 
لغــرف االنتظــار وممــرات أجنحــة التنويــم وتنفيــذ الرســومات الجداريــة التــي تســاهم 

فــــي الترويــــح عــــن الطفــــل ومرافقيــــه أثنــــاء فتــرة إقامتهــــم الطويلــة.
إجمالي 

المصروفات

تأثيــث غــرف األلعــاب وأجنحــة التنويــم
فــي مراكــز أورام األطفــال

الرياض 11إجمالي المستفيدين

21,998

52 الهــدف األول | التقريــر الســنوي

إجمالي
اإليرادات
27,472

مدينة الملك فهد الطبية الرياض-جناح التنويم .

غرفة



1غرفتــي

الرياض

إجمالي 
المصروفات نقــدم فـــي جمعيـــة ســـند خدمـــات الترميـــم والتأثيـــث لغـــرف المحتاجيـــن مـــن األطفـــال 

المرضـــى فـــي منازلهــم لضمـــان البيئـــة الصحيـــة المالئمـــة لهـــم وتحســـين وضعهــم النفســي. 

1رســوم دراســية

الرياض

إجمالي 
المصروفات نتكفـــل فـــي جمعيـــة ســـند بدفـــع تكاليـــف الرســوم الدراســية لبعض الحاالت مـــن األطفال 

المرضـــى؛ وذلــك حســـب توصيـــة الطبيــب المعالـــج بإلحاقـــه فـــي مـــدارس خاصـــة تتناســـب مـــع 
الوضـــع الصحـــي للحالـة.

اجمالي المستفيدين

5,950

4,090
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3الزيــارات المنزليــة

الرياض

نحــرص فــي جمعيــة ســند علــى تقيم احتياجــات الطفــل وأسـرته،وذلـك مـن خالل الزيـارات 
المنزليـة والتحقـق مـن تأمين البيئـة الصحيــة الســليمة لــه.

3لــِك أنِت

الرياض

ــن  نحــرص فــي جمعيــة ســند علــى تقديــم الخدمــات الترويحيــة إلمهــات األطفــال المنومي
ــن اليومــي  . فــي مركــز األورام مــن خــالل كســر الروتي

إجمالي 
المصروفات

50
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برنامــج ســند التعليمــي
 مــن الفصــول الدراســية داخــل المستشــفيات، والمجهزة 

ً
برنامــج متخصــص بالتعــاون مــع وزارة التعليــم، يتضمــن عــددا

هلــة، لمســاعدة األطفــال المرضــى بالســرطان المنقطعين 
َ

ــورة والكــوادر البشــرية المؤ
َ
بكافــة الوســائل التعليميــة المتط

قرانهــم فــي التحصيــل 
َ
 خــالل فتــرة تنويمهــم وإقامتهــم فــي المستشــفى، لمواكبــة أ

ً
خريــن دراســيا

َ
عــن الدراســة والمتأ

العلمــي، يشــمل برنامــج ســند التعليمــي جميــع مراحــل التعليــم العــام مــن ريــاض األطفــال وحتــى المرحلــة الثانويــة. 

مقر فصول برنامج سند التعليمي
الرياض 

• مركز الملك فهد الوطني ألورام األطفال

• مدينة الملك فهد الطبية.جناح التنويم-العيادات الخارجية

• مستشفى الملك عبد الله التخصصي

• مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية

• مستشفى الملك خالد الجامعي

• مدينة الملك سعود الطبية

التقريــر الســنوي | الهــدف األول55

 جدة
• مركز األميرة نورة بنت عبد الرحمن لألورام 



الخدمــة التعليميــة
تركــز الخدمــة التعليميــة علــى تطبيــق اســتراتيجية التعليــم والتعلــم الحديثــة لتفعيــل التعلــم 
التفاعلــي والغيــر مباشــر باإلضافــة الــى التعليــم اإللكترونــي لتطبيــق التدريبــات العمليــة عبــر 
المواقــع التربويــة وتصميــم التقييــم واالختبــارات المســحية للمــواد بنــاء علــى متطلبــات منهــج 

 للمهــارات المطلوبــة لــكل مرحلــة دراســية . 
ً
وزارة التعليــم فــي التحصيــل الدراســي وفقــا

خدمــة العــالج الترفيهــي
قــدم خدمــة العــالج الترفيهــي بشــكل مــوازي للخدمــة التعليميــة حيــث ُيفعــل 

ُ
ت

عــدد مــن األنشــطة التــي تلبــي االحتياجــات النفســية واالجتماعيــة للطفــل المريــض 
ــه  ــُه فــي مرحلت ــة المناســبة ل ــري المعلومــات الثقافي ــه ُيث ــرة العــالج كمــا ان خــالل فت
العمريــة والتــي يتعــرض لهــا عــادة فــي البيئــة التعليميــة وممارســات الحيــاة اليوميــة .

56 الهــدف األول | التقريــر الســنوي

اجتياز
 الملتحقين

160



إحصائيــات برنامــج ســند التعليمــي

49 % 51 %

إجمالي 
المصروفات

1973إجمالي المستفيدين

1,392,686
تفعيل خدمة عن بـعد
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إجمالي
اإليرادات
601,58



%18.9

%29.4
%29.1

%11.1

%6.7

%3.5
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لمطبوعــات ا
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إخراج  قصة المهر سالم ترجمة الدليل المساند لألسر بالتعاون مع مبادرة سماء 

                  مجموعــة تطوعيــة لدعــم األطفــال المرضــى بالســرطان وذويهــم 
تحــت مظلــة المركــز الوطنــي لتعزيــز الصحــة النفســية .



برنامــج ســند الترفيهــي
بالســرطان  المرضــى  لألطفــال  ترفيهيــة  أنشــطة  وإقامــة  بتنظيــم  ســند  جمعيــة  فــي  نقــوم 
بالمستشــفيات فــي المناســبات المختلفــة، حيــث تقــدم لهــم الهدايــا واأللعــاب ، باإلضافــة إلــى تفعيــل 

اســتضافات األطفــال بالتعــاون مــع عــدد مــن الجهــات الترفيهــة.
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إجمالي 
المصروفات
17,180
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شــركاء النجــاح
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حفــالت نهايــة عــالج

نفعيل في جمعية سند حفالت إنهاء العالج  لمشاركة الطفل وأسرته فرحتهم. 

2 2

إجمالي 
المصروفات

2,137
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مبــادرة

التعــاون بيــن الجمعيــة والمركــز الوطنــي لــألورام التابــع للمجلــس 
الصحــي الســعودي.

مشــاركة 14 رسام من إخــراج عــدد مــن المطبوعــات
أطفالنــا في مســابقة)كاتبنا الصغير(

إخراج قصة فريدة 

ــادرة مخرجــات المب

1
14

4
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إقامــة حفــل مســابقة
الصغيــر( )كاتبنــا 

شــركاء النجــاح





ًليس شعرك
ما يجعلك جميال

أنه قلبك!



تقديــم البرامــج التدريبيــة والتوعويــة لألطفــال المرضى بالســرطان وكيفية 
التعامــل معــه، ونشــر الوعــي فــي المجتمــع حــول مــرض الســرطان وطــرق 

مكافحتــه، والوقايــة منه. 

الهــدف الثانــي
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برنامــج الدعــم المعنــوي
برنامــج مســاند مَتكامــل، ِلدعــم أســر األطفــال المرضــى بالســرطان 
واإلجتماعــّي؛  النَّفســّي  عــم  بالدَّ الُمختصيــن  مــن  فريــق  إشــراف  تحــت 

لتقديــم َخدمــات استشــاريَّة .

إجمالي 
المصروفات 2736285,896إجمالي المستفيدين
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إجمالي
اإليرادات
11,400



الخدمــات اإلستشــارية

جلســات جماعيــة تــدار مــن قبــل متخصصــي علــم النفــس مــن ذوي الخبــرة ُتســاعد األســرة 
علــى التعامــل مــع الضغــوط النفســية،  وتزودهــم بمهــارات ِ التكيــف وتقــوم بتصحيــح األفــكار 

ــم الشــائعة حــول مــرض  أطفالهــم. والمفاهي

اإلرشاد الجمعي

22 179

ورش عمل دورية تثقيفية للترويح عن أسر األطفال المرضى بالسرطان.

مساند األسر

25 1073

نقــوم فــي جمعيــة ســند بمــد يــد العــون لألســر ومســاعدتهم علــى تخطــي مرحلــة الصدمــة، 
واإلنتقــال لمرحلــة التقبــل بعــد تلقــي خبــر مــرض أطفالهــم.

التقبل اإليجابي

10 9

جلسة
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مستفيد

مستفيد

مستفيدين

ورشة

مقابالت



مجموعــات داعمــة لألمهــات، تضمــن اســتمرارية مســاندة األمهــات بعضهــم البعــض، وتوفــر 
ــوازن النفســي واإلجتماعــي. لهــم. اإلحتياجــات التــي تحقــق لهــم الت

مجموعات الدعم

ــة إلــى مراكــز مختصــة فــي العــالج المعرفــي الســلوكي، بإشــراف  ــل الحــاالت الفردي تــم تحوي
ــرة . ــم النفــس مــن ذوي الخب متخصصــي عل

الجلسات الفردية
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12 1422

10 6

مجموعة مستفيد

جلساتمستفيدين



الخدمــات المعنويــة

ــة التــي قــد يحتاجهــا المرافــق  ــة تحتــوي علــى المســتلزمات واألدوات الشــخصية الضروري حقيب
خــالل فتــرة اإلقامــة األوليــة فــي المستشــفى.

حقيبة سند

لفئــة البنــات مــن عمــر الثالثــة ِإلــى الخامســة عشــرة، وذلــك مــن خــالل قــصِّ الشــعر المســتعار 
ثنــاء وبعــد فتــرة العــالج الكيميائــي؛ لمــا لــه مــن تأثيــر إيجابــي فــي التعامــل 

َ
وتزييــن الوجــه، أ

ــة  ــم االســتعانة بمجموعــة تطوعي ــث يت فــس، حي
َّ
ــادة الثقــة بالن ــة الحرجــة وزي مــع هــذه المرحل

م الخدمــة للبنيــن بحســب رغبــة الطفــل بوضــع  ــدَّ
َ

ق
ُ
متخصصــة فــي مجــال التجميــل. كمــا ت

الشــعر المســتعار .

جميلتي
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38 38

9 9

حقيبة مستفيد

خدماتمستفيدين



شــركاء النجــاح مــن المراكــز االستشــارية

شــركاء النجــاح مــن المراكــز المعنويــة
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البرنامــج التدريبــي
 بالتعــاون مــع قســم الخدمــة االجتماعيــة بمستشــفى 

ً
 تدريبيــا

ً
 برنامجــا

ً
تقيــم الجمعيــة ســنويا

الملــك عبــد اللــه التخصصــي لألطفــال بمدينــة الملــك عبــد العزيــز الطبيــة بالحــرس الوطنــي 
والــذي يهــدف لتنميــة المهــارات المهنيــة لألخصائــي فــي مجــال األورام لدعــم عملهــم 
فــي عــالج األطفــال المرضــى بالســرطان وذلــك مــن خــالل تقديــم مجموعــة مــن المحاضــرات 
وورش عمــل لعــدة أيــام بســاعات معتمــدة مــن قبــل هيئــة التخصصــات الطبيــة يقدمهــا نخبــة 

ــة والصحــة النفســية ،  ــن فــي الخدمــة االجتماعي ــن المختصي ــن والمعالجي مــن األكاديميي

الرياض

البرنامج التدريبي السادس
إجمالي 

المصروفات

350إجمالي المستفيدين

14,190

التقريــر الســنوي | الهــدف الثاني77

ساعات     6



يــوم األم

نقيــم فــي جمعيــة ســند  حفــل تكريــم األمهــات المنوميــن فــي المستشــفيات ســنويا خــالل 
شــهر مــارس فــي كافــة مراكــز األورام بالمملكــة بمناســبة يــوم األم العالمــي تحــت رعايــة صاحبــة 
الســمو الملكــي األميــرة /عادلــة بنــت عبــد اللــه بــن عبدالعزيــز - رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة.

إجمالي 
المصروفات

127إجمالي المستفيدين

80,468

78 الهــدف الثانــي | التقرير الســنوي





يصنــع  عطاِئكــم 
بتســامتهم! إ



تشجيع ودعم الدراسات واألبحاث في مجال سرطان األطفال

الهــدف الثالــث

التقريــر الســنوي | الهــدف الثالث81
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ــح األبحــاث العلميــة برنامــج من
ــة  ــتثمار المعرفــ ــجيع واســ ــة مــــن خــــالل تشــ ــوادر العلميــ ــند الكــ ــة ســ تدعــــم جمعيــ
العلميــــة والدراســــة البحثيــــة للحــــاالت المتعلقــــة بــــأورام األطفــــال فــــي المملكــــة 

العربيــــة الســــعودية.
تأســــس برنامــــج ســــند لمنــــح األبحــاث العلميــة لدعــــم األبحــاث فــي مجــال ســرطان 
ــى  ــا حتــ ــا متخصًص

ً
ــغ عــدد األبحــاث المدعومــة 48 بحث ــام2008م وبل ــال عــ األطفــ

دورتــــه الثانيــة عشــر.

1,500,000

23

6

المقترحات البحثية المقدمة

الميزانية األبحاث المقبولة
التقديرية

التقريــر الســنوي | الهــدف الثالث83



الهــدف الثالــث | التقرير الســنوي84



التنســــيق والتكامــــل مــــع القطاعــــات الحكوميــــة واألهليــــة ذات العالقــة، لتعزيــــز 
مصــــادر دخــــل الجمعيــــة  وتمكينهــــا مــــن تقديــــم خدماتهــا المجانيــة والمتخصصــة و 
إنجــــاز الخطــط المســتقبلية التــي وضعــت لضمــان إســتمرارها ومواجهــة متطلبــات 

مشــاريعها الخيريــة واإليفــاء بإلتزاماتهــا تجــاة اإلطفــال المرضــى بالســرطان.

الهــدف الرابــع
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فعاليــات فبرايــر
ــر الذهبــي( )فبراي

انبثقت فكرة تفعيل شهر فبراير بمناسبة اليوم العالمي للطفل المريض بالسرطان الموافق 
الخامس عشر من شهر فبراير من كل عام لتسليط الضوء على مرض السرطان عند األطفال 
والتعريف بالخدمة المقدمة لهمولذويهم. ويتــم تفعــل الحملة بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص 

.
ً
والعــام لدعم األطفــال سواء ماديا أو معنويــا

إجمالي 
المصروفات

إجمالي
اإليرادات

33,404

70,581
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التعريفيــة األركان 
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حملــة التبــرع بالــدم
حملة التبرع بالدم هي أحد فعاليات شهر فبراير لتفعيل اليوم العالمي للطفل المريــض 
 برعايــة رئيــس مجلــس اإلدارة صاحبــة 

ً
بالسرطان ، التي تقيمها جمعية سند الخيرية ســنويا

ــة بنــت عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز والتي تستهدف أفراد المجتمع  الســمو الملكــي األميــرة/ عادل
ومنظماته للتبرع بالدم لصالح األطفــال المرضى بالسرطان ،حيث أن البالغ لديه 5 لتــرات مــن 

الــدم والتبــرع يكــون بنصف لتر تنقذ حياة طفل مريض بالسرطان.

قطرة من دمك
 تصنع الفرق

شــركاء النجــاح
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فــرع ســند المنطقــة الشــرقية

·  سباق مشي وركن لمبيعات سند.

·  سباق مشي وجزء من الدخل لصالح الجمعية.

·  سباق مشي وركن لمبيعات سند.

· تخصيــص منتجــات مختــارة للتبــرع فــي ريــع مبيعاتهــا لصالــح الجمعيــة والمســاهمة 
فــي بيــع ربــن الجمعيــة.
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·  التبرع بـ 158 كوبون ألطفال سند و ذويهم.  

· التبرع بـ 120 كوبون  ألطفال سند  و ذويهم.  

· تخصيص مبيعات وجبة لكل يوم سبت خالل شهر فبراير لصالح الجمعية. 

·  ملبوسات وهدايا لالطفال المنومين في المستشفى . 

· تقديم الهدايا لألطفال المنومين  واستضافة ركن تعريفي للجمعية .

· دعــوة أطفــال ســند وذويهــم لنشــاط كرنفــال الطفــل الخيــري فــي اليــوم العالمي 
للطفــل المريــض بالســرطان وتخصيــص ريع النشــاط بالكامــل للجمعية.

· دعوة أطفال سند لحضور فعالية همتنا سعودية المقامة في بافليون الخبر . 
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ســند التطوعــي
فّعل في جمعية ســند المســؤولية اإلجتماعية من خالل اســتثمار الكوادر البشــرية  

ُ
 ن

وتمكينهــم بإتاحــة الفرصــة لهــم، للمســاهمة فــي العمــل اإلجتماعــي التطوعــي بمــا 
يحقــق رؤيتنــا وأهدافنا.

إجمالي عدد المتطوعين

إجمالي عدد الساعات التطوعية

إجمالي عدد الفرص التطوعية

281

2029

97

إجمالي
اإليرادات
154,902

96 الهــدف الرابــع | التقرير الســنوي



التقريــر الســنوي |الهــدف الرابع97

اســتمرار شــراكة التعــاون لدعــم أهــداف جمعيــة ســند مــن خالــل التعــاون بتســهيل 
تحقيــق برامــج وخدمــات جمعيــة ســند.

اســتمرار الشــراكة بالعمــل بمذكــرة التفاهــم لدعــم برنامــج ســند التعليمــي مــن خــالل 
تمكيــن الطــالب والطالبــات المرضــى بالســرطان مــن مواصلــة تعليمهــم خالــل فتــرة 
اإلقامــة العالجيــة لهــم بمراكــز األــورام وتوفيــر بيئــة تعليميــة داعمــة ومســاندة لهــم 

متمثلــة بفصــول ســند التعليمــي.

دعــم ارامكــو الســعودية لجمعيــة ســند الخيريــة ، بعــد حصــول برنامــج الدعــم المعنــوي 
علــى منحــة تبرعــات موظفــي أرامكــو 2019 بمبلــغ 70,000 ريــال اســتمر العمــل علــى 
تجديــد الدعــم طــوال 2020 لدعــم 6 فصــول تعليميــة لبرنامــج ســند التعليمــي للعــام 

2021 بمبلــغ 1,235,400ريــال.

والشــراكات  اإلتفاقيــات 
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مــن  الخيريــة  لجمعيــة ســند  للكهربــاء  الســعودية  الشــركة  قبــل  مــن  الدائــم  الدعــم 
ــب مذكــرة التعــاون المجتمعــي، مــن خــالل برنامــج االســتقطاعات  ــل جوان خــالل تفعي
تمكيــن جمعيــة ســند  وكذلــك  للكهربــاء  الســعودية  الشــركة  رواتــب موظفــي  مــن 
مــن االســتفادة مــن األنديــة والقاعــات والمرافــق الخاصــة بالشــركة وتقديــم الدعــم 

بالفعاليــات. والمســاندة 

مساندة الشركة الوطنية للبتروكيماويات لجمعية سند الخيرية بتفعيل اتفاقية
دعــم المشــاريع الخيريــة لبرنامــج ســند التعليمــي بدعــم فصــل مستشــفى الملــك 
عبداللــه التخصصــي لألطفــال 2019 م بمبلــغ 207,279 ريــال ومــن ثــم تجديــد الدعم 

للعــام 2020 م بمبلــغ 235,638 ريــال.

مســاندة المجموعــة الســعودية لألســتثمار الصناعــي لجمعيــة ســند الخيريــة بتفعيــل 
اتفاقيــة دعــم المشــاريع الخيريــة لبرنامــج ســند التعليمــي بدعــم فصــل مدينــة الملــك 
فهــد الطبيــة بجنــاح التنويــم 2019 م بمبلــغ 193,968 ريــال ومــن ثــم تجديــد الدعــم 

للعــام 2020 م وافتتــاح فصــل جنــاح العيــادات الجديــد بمبلــغ 360,347 ريــال.
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دعــم مركــز امباكــت لجمعيــة ســند الخيريــة بتفعيــل مذكــرة التعــاون لتجميــع وتصنيــع 
ســند  جمعيــة  ألطفــال  وتســريحها  البواريــك  لصناعــة  بــه  المتبــرع  المســتعار  الشــعر 

المرضــى بالســرطان وحــث المجتمــع علــى التبــرع.

تبــادل  اتفاقيــة  بتفعيــل  الخيريــة  ســند  لجمعيــة  لألســتثمار  الســعودي  البنــك  دعــم 
الــوالء )وااو( بمايعــود الخدمــات بتحويــل تبرعــات عمالئــة مــن خــالل نقــاط برنامــج 

بالفائدة على األطفال المرضى بالسرطان.

دعــم اتــش اس بــي ســي لجمعيــة ســند الخيريــة مــن خــالل التبــرع لبرنامــج عــالج طفــل 
مقيــم بمبلــغ 100,000 ريــال لعــام 2019 ومــن ثــم تجديــد الدعــم بمبلــغ 60,000 
ريــال بمــا يعــود بالفائــدة علــى األطفــال المقيميــن بالمملكــة الغيــر قادريــن علــى دفــع 

تكاليــف العــالج فــي مستشــفيات القطاعيــن الخــاص والحكومــي.
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مســاندة علــي بــن عبداللــه بــن علــي للمحامــاة لجمعيــة ســند بتفعيــل اتفاقيــة تقديــم 
االستشــارات القانونيــة والتمثيــل فــي الجلســات لــدى مكتــب العمــل والمحاكم الشــرعية 

والمحاكــم اإلداريــة.

ــق لدعــم أطفــال برنامــج عــالج   نضــيء الطري
ً
ــة معــا إطــالق مجموعــة شــلهوب لحمل

ــرادات بيــع شــمعة أمــل. ــرع بإي طفــل مقيــم بالتب



إجمالي التبرعات
      من                   

6,835,318

إجمالي إيرادات
الزكوات

1,167,374

كمــا تشــكر الجمعيــة .. 
كل من ساهم في التبرعات والزكوات

 وإلى كل من تبرع للجمعية ولم يذكر اسمه

إجمالي 
تبرعات الشركات

179,067

إجمالي 
تبرعات األفراد
9,399,325

5083
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إجمالــي التبرعــات والزكــوات 

إجمالي
اإليرادات

25,337,121

لإلطالع على التقرير المالي..



حسابات جمعية سند الخيرية
 لدعم األطفال المرضى بالسرطان 

بنك ساب )حساب جاري (

IBAN : SA32 4500 0000 0777 0030 0001

بنك الراجحي )حساب جاري (

IBAN : SA46 8000 0114 6080 1016 7156

بنك الراجحي )زكاة (

IBAN : SA09 8000 0114 6080 1099 5523

البنك العربي ) كفالة المنطقة الوسطى( 

IBAN : SA57 3040 0108 0333 3333 0019 

البنك العربي )كفاله المنطقة الشرقية(

IBAN : SA62 3040 0108 0333 3333 0026 

البنك األهلي )فرع الشرقية( حساب جاري 

IBAN : SA55 1000 0021 8487 6600 0310 

البنك السعودي لإلستثمار  

IBAN :SA546 5000 0001 0177 077 1001

البنك األهلي )حساب جاري(

IBAN :SA18 1000 0021 8487 6600 0103

البنك األهلي )حساب الزكاه ( 

IBAN:SA88 1000 0021 8487 6600 0201 

بنك الجزيرة ) حساب جاري ( 

IBAN :SA69 6000 0000 0304 60079001

بنك سامبا ) حساب جاري (

IBAN :SA61 4000 0000 0099 0480 0740 

بنك الرياض ) حساب جاري (

IBAN :SA52 2000 0002 4507 6669 9940

بنك البالد ) حساب جاري (

IBAN :SA22 1500 0999 1192 6635 0006

مصرف اإلنماء

IBAN :SA65 0500 0068 2121 1121 0000
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 ألبطالنا الشجعان..
ً
دعما

.
ً
 وانشـر حبــا

ً
اصنع فرقـا

 لهم.
ً
وكن سندا

ارسل رسالة فارغة إلى               للتبرع بــــ         ريال
أو ارسل رقم     لإلشتراك الشهري بـ           ريال.

508310
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