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كلمة رئيس مجلس إدارة جمعية ســـنــد الخيرية



ــة  ــر الســنوي ألنشــطة جمعيــة ســند الخيري ــا ســنويًا عــرض التقري يســرنا كمــا اعتدن

ــدار  ــى م ــة عل ــا المتواصل ــف بجهوده ــرطان و التعري ــى بالس ــال المرض ــم األطف لدع

عــام كامــل لتحقيــق أهدافهــا الراميــة إلــى تخفيــف معانــاة األطفــال المرضــى ودعــم 

ذويهــم.

إن رؤيــة الجمعيــة فــي الوصــول لــكل طفــل أصيــب بمــرض الســرطان وتقديــم 

المســاندة لــه وألســرته ، هــي المنــارة التــي نســتنير بهــا للتخطيــط لبرامــج الجمعيــة 

و  المــادي  الدعــم   بتوفيــر  التطبيــق وذلــك تحقيقــًا ألهدافنــا  آليــات   و متابعــة 

اإلجتماعــي و النفســي ألطفالنــا ، و ذويهــم خــال فتــرة العــاج .   

ــا مــن خيــرة عبــاده  هــذا و الحمــد هلل علــى وافــر نعمــه وعظيــم فضلــه أن ســخر لن

ــن  ــن المتطوعي ــاء، أو م ــوات و األعض ــن العض ــواًء م ــة س ــالة الجمعي ــن برس ــن  يؤم م

لخدمــة  والمــال  والجهــد  الوقــت  باذليــن  ألهدافنــا  وداعميــن  لرســالتنا  مؤازريــن 

األطفــال المرضــى . 

أقــدم وافــر شــكري وتقديــري لكاّفــة العضــوات واألعضــاء المتطوعيــن لمــا يقدمونــه 

ــة  ، و  ــات الجمعي ــن خدم ــتفيدين م ــى المس ــر عل ــع كبي ــه وق ــص ل ــاء مخل ــن عط م

ــر للطاقــم اإلداري للجمعيــة علــى أدائهــم المهنــي المتميــز. خالــص التقدي

متمنّيــة أن يوفقنــا اهلل لتحقيــق رســالة الجمعيــة اإلنســانية، ويجــزل الثــواب لجميــع 

مــن منــح الجمعيــة مســاندته لتمضــي قدمــًا فــي دعــم أحبابنــا األطفــال والتخفيــف 

مــن معاناتهــم مــع المــرض والوصــول بهــم و بأســرهم إلــى االســتقرار النفســي 

ــي . واإلجتماع

عادلة بنت عبداهلل



2

ُيصاب
فــي المملكة  العربية الســعودية حوالي

سنوًيا1000 طفل 
مابين ســن الوالدة و 13 ســنة بأورام األمراض الخبيثة من أبرزها 

سرطان الدم..
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المصابيــن  نســبة  أن  اإلحصائيــات  أثبتــت  وقــد 

مــن األطفــال بهــذا المــرض العضــال فــي ارتفــاع 

مســتمر.  ورغــم صعوبــة عــاج مــرض الســرطان 

والســبل  الحديثــة  المعــدات  تأميــن  فــإن 

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 

ــم  ــال وذويه ــاندة األطف ــة مس ــا بأهمي لقناعته

ظــروف  ظــل  فــي  معنوياتهــم  مــن  للرفــع 

المــرض الصعبــة خــال فتــرة العــاج .
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نبذة
عن جمعية ســند

ـ الموافــق   2-2-2003 م وهــي جمعيــة خيريــة غيــر تّم  تســجيل جمعيــة ســند الخيريــة لــدى وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة  بتاريــخ 1-12-1423هــ

ربحيــة هدفهــا دعــم مراكــز ســرطان األطفــال فــي المملكــة بمــا تحتــاج إليــه مــن مــوارد ماليــة أوعينيــة وتقديــم خدمــات اجتماعيــة وإيوائيــة للمرضى 

وذويهــم المحتاجيــن بعــد إجــراء البحــث الميدانــي، باإلضافــة إلــى تقديــم برامــج التعليــم والتثقيــف للمرضــى وذويهــم عــن مــرض ســرطان األطفــال وكيفيــة 

التعامــل معــه.
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الوصــول لــكل طفــل  يعانــي مــن الســرطان فــي 

المملكــة و أن نكــون ســندًا لــه وألســرته.

حشــد أوجــه الدعــم والمســاندة لمراكــز ســرطان 

األطفــال بالمملكــة العربيــة الســعودية وذلك عن 

طريــق الدعــم النفســي واالجتماعــي والمــادي 

لألطفــال المرضى بالســرطان وذويهــم والوقوف 

الخدمــات  وتأميــن  األســرة  احتياجــات  علــى 

المباشــرة خــال فتــرة عــاج األطفــال المرضــى 

ــل(. ــة، النق ــكن، اإلعاش )الس

تقديــم البرامــج التدريبيــة والتوعويــة لألطفــال 

الســرطان  مــرض  حــول  وأســرهم  المرضــى 

فــي  الوعــي  ونشــر   ، معــه  التعامــل  وكيفيــة 

وطــرق  الســرطان  مــرض  حــول  المجتمــع 

منــه. والوقايــة  مكافحتــه 

تشــجيع ودعــم الدراســات واألبحــاث فــي مجــال 

ــال. ــرطان األطف س

ــة  ــات الحكومي ــع القطاع ــل م ــيق والتكام التنس

واألهليــة ذات العاقــة.

نســعى إلــى خلــق البيئــة الداعمــة وتجنيد المــوارد 

الشــامل  الدعــم  لتحقيــق  الازمــة  المســاندة 

لألطفــال المصابيــن بالســرطان من خــال توظيف 

المــوارد والخدمــات المتميــزة -بكفــاءة وفاعلية-

علــى  واالجتماعيــة  النفســية  اآلثــار  لتخفيــف 

األطفــال وأســرهم.

أهدافنارؤيتنا

رسالتنا

1

2

3
4
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شركاؤنا
في المساندة 

والتطوير
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أعضاءمجلس اإلدارة

نائب رئيس
مجلس اإلدارة

عضوعضو

عضو

عضو

عضو

عضو

المشرف المالي

السيدة
جوهرة الموسى

األستاذة
مشاعل الشبيلي

الدكتورة
الدكتورةهيفاء الوطبان

آمال  السناري
األستاذ

عبداهلل السميري

األستاذ
احمد مدلح  القحطاني 

األستاذة
فادية الشواف

الدكتور
فيصل الفاضل

رئيس مجلس اإلدارة

صاحبة السمو الملكي األميرة  عادلة بنت عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود
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األستاذة مشاعل الشبيلي

األستاذة فادية الشواف 

األستاذة ثريا عابد شيخ

األستاذة هيا البيشي 

الدكتورة الجازي الشبيكي

األستاذة أريج المعلم

األستاذة سعاد الحميدي

األستاذة إسراء الخطيب 

األستاذة نوال الرشيد

األستاذة أبرار السيف

األستاذة سافا اسعد 

األستاذة هدى الدوخي 

األستاذة لطيفة بن حميد 

األستاذة العنود الغامدي 

األستاذة أماني الحربي 

األستاذة منى العسكر 

األستاذة أميرة العزاني 

األستاذة منى الشمري

األستاذة نورية الخيرات

األستاذة عايدة الحربي

األستاذة فاطمة هزازي

األستاذة الهنوف الموزان

األستاذة ديمة العثيم

لجنة الخدمة اإلجتماعية 1

رئيس اللجنة       عضو      أخصائي إجتماعي من الجمعية       اخصائي اجتماعي من المستشفيات       الدعم اإلداري

اللجان القائمة

تهــدف إلــى تأميــن الدعــم الشــامل لألطفــال المرضــى بالســرطان وذويهــم بتوفيــر الدعــم المــادي واالجتماعــي والنفســي وكذلــك المعنــوي والتوعــوي خــال فتــرة 

العــاج.
األستاذة لطيفة العليوي 

األستاذة شاهه أبو اثنين 

األستاذة صفاء باناجة 

األستاذة رنا الجمعة 

األستاذة بيان المسعود 

األستاذة هديل الضلعان 

األستاذة ريما النمير
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الدكتور حسان الصلح 

الدكتور عبدالرحمن السلطان 

الدكتورة هيفاء الوطبان

الدكتورة ريما الحايك

الدكتورة أروى يماني

الدكتور علي األحمري

الدكتور محمد الشهراني

الدكتور موسى الحربي

الدكتور ابراهيم ابو سعده

الدكتورة ماك الثقفي

الدكتور أحمد الهادي

الدكتورة أمل العقيل

األستاذة عهود الرحيلي

لجنة المنطقة الشرقيةاللجنة العلمية 23

رئيس اللجنة       عضو      

األستاذة احام القصيبي

األستاذة خلود المطلق

األستاذة نوف السديري

األستاذة عائشة العفالق

الدكتورة فتيحه البيش

األستاذة غادة الخضري

األستاذة حسن الرتوعي

األستاذة فاديه كمال

األستاذة ياسمين فهيم

األستاذة راله الحسيني

األستاذة منى ال الشيخ

األستاذة سلمى الناصر

األستاذة سمر المعيبد

األستاذة أسماء بو خمسين

األستاذة منيرة الجريوي
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عضويات
جمعية سند

اصنع فرًقا وانشــر حًبا..
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شريك ماسي

السيدة /نوال محمد بابقي

السيد /وليد أمين الكيالي

شريك فضي   

السيدة/ لولوة ناصر المقرن

السيد/صاح خليفة القصيبي

السيدة/ هدى مكو بخش

عامل داعم 

السيدة/ فادية محي الدين الشواف

السيدة/ هناء عبداهلل الرشيد

السيد /ياسر حسن المسحل

السيدة/ روز عبداهلل العودة

شروط اإلشتراك استمارة التسجيل
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االميرة عادلة بنت عبداهلل ال سعود

سارة بنت بدر بن عبداهلل ال سعود

لطيفة بنت مساعد بن عبدالعزيز

ديمه بنت بدر بن عبداهلل ال سعود

خلود بنت عبدالمحسن بن سعود بن عبدالعزيز

فادية محي الدين عبداهلل الشواف

إلبتسام خليفة القصيبي

جوهرة العبير عبد اهلل بو سبيت

الجوهرة سعد المنقور

مناهل عبد اهلل الحمدان

فادية محمد فاضل كمال

خلود عبدالمحسن عبداهلل المطلق

هيفاء طربزوني

سلوى محمد زهير العظم

سارا  زهير العظم

جمال محمود سعيد صالح

منى عبد العزيز آل الشيخ

عبد اهلل عوض السميري

ريم صالح الحجيان

مضاوي صالح الناصري التميمي

وليد علي حميدان العماري

فراس عبد المعين محمد الشواف

سعاد عبداهلل حميدي الحميدي

سعاد عبد العزيز حمد القصيبي

لولوة بنت ناصر المقرن

بدرية محمد الدوسري

فاتن صالح المداح

هند سعود المريبض

ـّل أحمد محمد عبد الرحمن العقي

نوف بنت فهد بن علي السديري

ياسمين أحمد محمد فهيم البسام

عبد المجيد فهد الحصان

فوزية سليمان المحمد البسام

رائد ابراهيم القضيب

فوزية عبد الرحمن الزامل

منيرة خالد الزامل

مشاعل خالد البواردي

سعد أحمد عيسى الربيع

ريما عمر خليل الحايك

نادية سالمين مبارك النهدي

غادة عبد العزيز الغنام

هديل العمير

ريم الداعج

سلمى سلمان أحمد آل ناصر

غادة عبد اهلل عبدالمحسن الخضري

صالح بن عبدالعزيز الغدير

مها محمد سيف النعيمي

مشاعل أحمد الشبيلي

شيرين جال كيالي

أحمد عبداهلل القحطاني

منيرة عبدالعزيز عمير العمير

زينب زبير راشد العنزي

هيفاء بنت عبدالكريم الوطبان

هدى مكو بخش

أعضاء عاملين
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عبدالرحمن بن عبداهلل بن محمد المطوع

حصه احمد ناصر العريفج

نوف الصالح

فايزه عيوس ابو باشا

لمى عمر العقاد

األمين شوقي الحازمي

شذى حسين الحازمي

رنده نديم البارودي

ماك سمير جعفر عابد الثقفي

انعام عبد القادر السباعي

لمياء محمد عبيد الشمري

مها احمد خليل عبدالجبار

ألمى بهاء الدين رسان

سليمان بن محمد بن سليمان العنبر

ثريا عابد محمد شيخ

ريما عطا الشهابي

هيا سعد عبيد البيشي

فوزيه مرشد محمد الباز

سعد عبدالرحمن الراشد

عبداهلل سعد الراشد

العنود فهد بن جمعة

عبدالعزيز بن خالد المنبهي العنزي

نبيلة محمد الغرابلي

سميحة بنت احمد القصيبي

صالحة ناصر راشد الفواز

ازهار ضياءالدين حمزه رجب

نجاة عبدالعزيز حمد القصيبي

عادلة أحمد البابطين

ناصر بن طارق الذكير

تماضر عبد القادر المهيدب

فتحية الراشد

آمال محمد بدر الدين السناري

نورس بنت تقي زادة كتجي

فيصل بن منصور بن علي ال فاضل

سارة ممدوح سعد أبو السعود

أمل محمد عبد العزيز السابق

فتحية علي حسن البيشي

نوال صالح محمد الشلهوب

نوره ابراهيم عبدالعزيز المهنا

حسن أحمد الرتوعي

سعد مبارك الدريويش

مها عبد العزيز العمير

عبير عبد اهلل عبد المحسن الخضري

جوهرة عبد الرحمن الموسى

سارة عبدالرحمن الراشد

بدرية سالم المدوح

سليمان عبد الرحمن الراشد

غادة عبد الرحمن الراشد

سلوى عبد الرحمن الراشد

منيرة خالد العذل

الجوهرة خالد العذل

عمران عبدالرحمن الراشد

الجوهرة عمران الراشد

صيته عمران الراشد

محمد السديري

فيصل محمد السديري

خالد عبد اهلل العذل

عبدالرحمن سعد الراشد

سارة خالد العذل

عبدالرحمن عمران الراشد

حمود عبد اهلل التويجري

الجازي محمد الشبيكي

أسامة عبدالغفور عبيد

الجوهرة عبد اللطيف المانع

هناء عبد اهلل الفريح

طيفة حمد بن سعيدان

نوف عبد اهلل نافع الفضلية
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سلوى عبداهلل راشد أبو نيان

سمارة ظاظا

سا مالك المنديل

فوزية عبد العزيز محمد المعجل

خلود ابراهيم النجران

عاليه سعود الحداد

نورة عبد الكريم المعجل

حصه محمد سعد المدوخل

راله حموية الحسيني

نورة عبدالكريم معجل الفرج

ندى الوهيبي

جميلة محمد سعيد العلي

لمياء عبد  الرحمن عبد اهلل الزامل

دالل البواردي

ديمه عبد الواحد اليحياى

رحاب صالح حمزه المداح

أعضاء منتسبين

عائشة محمد عبد اهلل المانع

نادية رشاد محمد باويان

عائشة عبد اهلل محمد البنعلي

مجد غازي شاجع الناقي الحربي

مشاعل مبارك الشهري

جزى هليل فرحان العنزي

د. أسامة بن زيد فطاني

ديما العماري

آية بنت فيصل بن عبداهلل

محمد بن فيصل بن عبداهلل

سلمان بن فيصل بن عبداهلل

ليان بنت فيصل بن عبداهلل

سما بنت فيصل بن عبداهلل

فريدة عبد الرحمن الدوسري

فاطمة بنت عبداهلل الزامل

فاطمة علي النملة

العنود النملة

أحام خليفة القصيبي

آمال كمال الدين خضر نجم

بسمة علي النملة

منيرة عبداهلل صالح العفالق

سحر فؤاد علي المقدادي

فايزة يوسف عبدالعزيز المعيبد
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أحد فصول سند التعليمية
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حشــد أوجــه الدعــم والمســاندة لمراكــز ســرطان 

األطفــال بالمملكــة العربيــة الســعودية وذلــك عــن 

والمــادي  واإلجتماعــي   النفســي   الدعــم  طريــق 

ــوف  ــم والوق ــرطان وذويه ــى بالس ــال المرض لألطف

الخدمــات  وتأميــن  األســرة  احتياجــات  علــى 

المرضــى  األطفــال  عــاج  فتــرة  خــال  المباشــرة 

 ) ،وغيرهــا  النقــل   ، اإلعاشــة     ، الســكن    ( ل:
ألو

ف ا
د

ه
ال



عدد األطفال المستفيدين من الخدمات االجتماعية في جمعية سند

الرياض                  جدة      الدمام           بريدة                      المدينة

12

64

60

42

168

21

47

1

65

88

74

2

86

37

1

 مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث

مركز الملك فهد الوطني ألورام األطفال

مستشفى الملك عبد اهلل التخصصي لألطفال  التابع     
لمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني 

 مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية

 مدينة الملك فهد الطبية

مدينة الملك سعود الطبية

مستشفى الملك خالد الجامعي

مستشفى باقدو والدكتور عرفان

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث

مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني  

مستشفى جامعة الملك عبد العزيز

مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة

مستشفى الملك فهد التخصصي

مركز األمير فيصل بن بندر لألورام

مستشفى النساء والوالدة واألطفال

1 مستشفى برنامج قوى األمن

23

يعمــل قســم الخدمــة االجتماعيــة علــى دراســة الحــاالت المحولــة لــه مــن أقســام الخدمــة االجتماعيــة بمراكــز أورام األطفــال فــي المستشــفيات وتقديــم برامــج 
ــة  ــن كاف ــن، م ــم والمقيمي ــن منه ــم - المواطني ــرطان وذويه ــى بالس ــال المرض ــة لألطف ــة واإليوائي ــة والترفيهي ــة والتعليمي ــة والمعنوي ــة االجتماعي ــات الجمعي وخدم

المناطــق المملكــة.

المجموع الكلي
 للحاالت المستفيدة :

769



دراسة الحاالت..
يتم شهريًا دراسة الحاالت المحولة من كافة مراكز االورام بالمستشفيات.  

عدد الحاالت المدروسة:

310

 51

 161

16
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برنامج كفالة

إجمالي المصروفات

4,165,600

530,200

الرياض

الشرقية

2,330,067

138,003

إجمالي اإليرادات

الرياض

الشرقية

استمارة التسجيل 25

نــا عليــه ديننــا الحنيــف؛ تــم اعتمــاد برنامــج كفالــة الطفــل المريــض بالســرطان )المحتــاج( لتوفيــر احتياجاتــه اأَلساســية من  انطاقــًا مــن مبــدأ التَّكافــل االجتماعــي الــذي حثَّ

غــذاء وملبــس ومســكن. وهــي عبــارة عــن كفالــة اجتماعيــة بقيمــة تتــراوح بيــن إثنــى عشــرة أَلــف ريــال ســنويًا بمعــدل أَلــف ريــال شــهريًا، أَو كفالــة شــهرية بقيمــة ثـــمانمائة 

لــة للوضــع األســري واالقتصــادي للطفــل المريــض بالســرطان. أو ســتمائة ريــال شــهريًا لمــدة ســتة أشــهر بحســب دراســة الحالــة المفصَّ



عــدد حــاالت برنامج كفالة الطفل المريض بالســرطان

الرياض     جدة            الدمام           بريدة                       26

20192018

الكفالة الســنوية 



عدد حــاالت برنامج كفالة

الكفالة الشــهرية 

الرياض     جدة            الدمام           بريدة                       27

20192018

142

157



الكافلين لقيمةعدد األطفالأسماء  ا
20240,000صاحبــة الســمو الملكي  األميرة عادلة بنت عبداهلل آل ســعود

448,000والدة ســمو األمير عبدالعزيز بن عبداهلل آل ســعود

224,000الســيدة خلود الحمودي

112,000الســيدة اريج العليوي

112,000السيدة هدى بخش

112,000الســيد مشهور الحمودي

112,000الســيدة عهود الحمودي

112,000السيد مســاعد الخليف

112,000الســيدة هند عبدالهادي الحايلي

112,000الســيدة قماشة الدغيثر

112,000الســيدة آمال كمــال الدين خضر نجم

112,000الســيدة مها بنــت عبدالغني العجو

شهريهالســيدة نورة السعيد 12,000كفاله 

شهريةالســيدة ديما العماري 6000كفالة 

28



اإلعانات المالية

ُنقدم في جمعية سند المساعدات المالية المقطوعة للحاالت ذات الوضع االقتصادي الحرج لتذليل الصعوبات التي تواجه اأُلسر أثناء فترة عاج أطفالهم.

38,322

20,000

إجمالي المصروفات

الرياض

الشرقية

29

التبرع من قبل أوقاف الشيخ/ 

مشرف بن مطلق

21,000
بقيمة



تأمين تذاكر السفر

َنقوم في جمعية سند بتوفير تذاكر السفر لألطفال المرضى ومرافقيهم من وإلى مدينة العاج.

30

ُقدمــت خدمــة تذاكر الســفر برعاية من 

الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية

إجمالي المصروفات

إجمالي اإليرادات

170,742

172,717



20
18

20
19

ُنوفــر فــي جمعيــة ســند المواصــات للطفــل ومرافقيــه مــن وإلــى المستشــفى، لمتابعــة مواعيــد العــاج وبرامــج التعليــم فــي 

فصــول ســند التعليمــي، باإلضافــة إلــى توفيــر المواصــات لألســر لحضــور جلســات الدعــم النفســي والمعنــوي.

تم خال هذا العام..

مع شــركة  د  كو ء  ا شــر عقــد  قيــع  تو

كريم لنقل المستفيدين من برنامج 

المتعافين.

المســتفيدة  للحــاالت  الخدمــة  تفعيــل 

برنامــج  مــن  الريــاض  مدينــة  فــي 

. فيــن لمتعا ا

ــم ي كر كة  ــر ش ع  ــر تب

52 رحلة

الدمامالرياضالدمامالرياض

المجموع الكلي للحاالت المستفيدة: المجموع الكلي لعدد الرحات:

20
18

20
19 6 رحات

103 رحلة

80 رحلة

9  اطفال

3 طفل

9  اطفال

4 اطفال

31

170,742

172,717
تأمين المواصالت

مصروفات
3,850 الشرقية

285,12 مصروفات
 الرياض



ُنوفــر فــي جمعيــة ســند الســكن للحــاالت التــي تفــد إلــى المدينــة التــي يتلقــى فيهــا الطفــل الرعايــة 

ــة  ــة القريب ــقق الفندقي ــع الش ــد م ــك بالتعاق ــة، وذل ــاء المملك ــع أنح ــن جمي ــة م ــة والعاجي الصحي

مــن المستشــفيات فــي حــال عــدم توفــر ســكن لألطفــال وذويهــم بالمستشــفى.

إسكان الحاالت 05

   تشغيل السكن الخيري..

َنتكفــل فــي جمعيــة ســند بتكاليــف تشــغيل اإلســكان الخيــري الســتضافة الحــاالت مــن األطفــال وذويهــم فــي المــدن 

الرئيســية وذلــك بالتعاقــد مــع شــركة فندقيــة لتشــغيل اإلســكان واإلشــراف علــى أعمــال الصيانــة والنظافــة. ويتضمــن ســكن 

المطــوع الخيــري التابــع لمركــز الملــك فهــد الوطنــي ألورام األطفــال - مدينــة الريــاض ..  )42( غرفــة، باإلضافــة إلــى غــرف انتظــار 

ســيدات ورجــال وغرفــه ألعــاب وصالــه للقــاءات العائليــة. 

إجمالي المصروفات

1,080,000

إجمالي المصروفات

512,410
459,760الرياض:

52,650الشرقية:
2018

2019

عدد األيام عدد المرافقين عدد الحاالت

11,597 3,161 1,902

عدد األيام عدد المرافقين عدد الحاالت

7903 2002 517

32



1,080,000

512,410

اإلجمالي بريدة الدمام جده الرياض

766 6 15 77 668 عدد الحاالت

15,992 86 346 3,068 12,492 عدد األيام

638 7 25 17 589 عدد الحاالت

10,387 136 274 688 9,289 عدد األيام

2018
2019

حاالت الســكن في كافة المدن 

33



عالج طفل مقيم

تم خال هذا العام..

2018 2019

فوزية الجفالي بقيمة      100,00

فاعل خير بقيمة            100,000

شركة HSBC بقيمة       100,000

فاعل خير بقيمة                   2,000 

سا المنديل بقيمة           50,000

352,000
إجمالي اإليرادات

الرياض     جدة            الدمام           بريدة                      المدينة
34

َنقــوم فــي جمعيــة ســند بتغطيــة تكاليــف عــاج األطفــال المقيميــن فــي المملكــة الغيــر قادريــن علــى دفــع تكاليــف العــاج فــي مستشــفيات القطــاع  الحكومــي 

ويتــم تغطيــة بعــض الخدمــات العاجيــة فــي القطــاع الخــاص.

التبرع للمساهمة في تكاليف عاج أحد األطفال المرضى بالسرطان من قبل:

5,670,584
إجمالي المصروفات

4481



352,000

52,400
                      

إجمالي اإليرادات

إجمالي المصروفات
70,423

51,523الرياض:
18,900الشرقية:

 طفل
20 متعافي.

اعتمــاد برنامــج المتعافيــن حيــث يعمــل علــى تدريــب األطفــال المتعافيــن والعمــل علــى  إكســابهم مهــارات العصــر مــن خــال عقــد شــراكات مــع أهــم المراكــز التدريبيــة 

التعــاون مــع المجلــس الصحي الســعودي 
تتضمــن  الســرطان  أبطــال  مبــادرة  فــي 
برامــج األطفــال وأســرهم وذلــك  تنفيــذ 
عــن طريــق إنتــاج مــواد توعويــة وتعليميــة 
وترفيهيــة باإلضافــة إلــى تنظيــم أنشــطة 
فنيــة، حيــث تــم إخــراج عــدد كتــب مــن 

الكتــب التوعويــة

””عدد المستفيدين:

6

األدويةاألجهزة

اإلجمالي:

9

3

35

ــرة  ــة واألس ــي المتحرك ــة والكراس ــماعات الطبي ــل الس ــفى مث ــل المستش ــن قب ــا م ــم توفيره ــي ال يت ــة الت ــة الازم ــزة الطبي ــة واألجه ــند األدوي ــة س ــي جمعي ــر ف ُنوّف

ــض. ــل المري ــات الطف ــن احتياج ــا م وغيره

تأمين األجهزة واألدوية الطبية

برنامج سند المتعافين 



ساعه أبل
لـ عبدالعزيز  14 سنة 

تم خال هذا العام..

36

َنســعى فــي جمعيــة ســند لتحقيــق أمنيــات يحلــم بهــا األطفــال مــن هــم فــي مراحــل حرجــة مــن المــرض، محاولــًة مّنــا إلســعادهم وإدخــال البهجــة علــى قلوبهــم 

ممــا يســاهم فــي رفــع الــروح المعنويــة للطفــل وأســرته، وفــق شــروط خاصــة. 

تحقيق أمنية

تحقيق عدد من أمنيات األطفال من األجهزة اإللكترونية واأللعاب الكهربائية، إضافة إلى عدد من األمنيات المعنوية، كالتالي:

أسم الطفل  العمر  نوع األمنية

11 سنه ناصر كمبيوتر محمول لأللعاب

8 سنوات سعود مقابلة إعامي

11 سنه إيان لعبة تعليمية للغة اإلنجليزية

4 سنوات علي لعبة سيارات

5 سنوات ريناد )لعبة فروزن )حقيبة ومطبخ ومكياج

5 سنوات عبداهلل لبس تنكري زي شرطة وملحقاته

8 سنوات دانه لعبة مكياج

10 سنوات جنى شنطة مكياج + سلسلة قصص

12 سنه ريناد فستان العيد+ Airpods سماعات

11 سنه مروه رحلة عمرة

أسم الطفل  العمر  نوع األمنية

8 سنوات دالين بيت باربي كبير

7 سنوات ليان بيت باربي كبير  

3 سنوات سامي سيارة شحن كبيرة

سنتان حمد سيارة شحن كبيرة

4 سنوات مهند سيارة شحن كبيرة

5 سنوات محمد  سيارة شحن كبيرة

5 سنوات خالد دباب كهربائي

11 سنه تركي  دباب كبير

5 سنوات سارة  لعبة طبخ كبيرة

3 سنوات عبدالرحمن  لعبة بيت كبيرة

سيارة شحن كبيرة
لـ يوسف 6 سنوات 

دباب كهربائي
لـ فهد 6 سنوات 



إجمالي المصروفات

إجمالي اإليرادات

66,8812,259

5,532 52,734

الرياض
الشرقية

القصيم جدة
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                      14,811

127,407

أعدد تحقيق أمنيات األطفال في المملكة



عدد الحاالت المسجلة خال العاملين..
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12,500
إجمالي المصروفات
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رسوم الدراسة

َنتكفــل فــي جمعيــة ســند بدفــع تكاليــف الرســوم الدراســية لبعــض الحــاالت مــن األطفــال المرضــى؛ وذلــك حســب توصيــة الطبيــب المعالــج بإلحاقــه فــي مــدارس 

خاصــة، تتناســب مــع الوضــع الصحــي للحالــة.



12,500

179,196
إجمالي المصروفات

108,387
7,706

13,914 49,187

الرياض
الشرقية

القصيم جدة
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لعبة ترسم بسمة 

ُنقدم في جمعية سند الهدايا واأللعاب لألطفال، أثناء وبعد تلقيهم العاج الكيميائي للتَّخفيف من تبعات العاج.

عــدد  إرتفــاع  نســبة 
16%األلعــاب بيــن العاميــن

كة
ي الممل

ل ف
طفا

دايا األ
ه

دد 
ع
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عالج مرافقي المرضى

المساعدات العينية

َنقــوم فــي جمعيــة ســند بدعــم أســر األطفــال المرضــى، وذلــك بتغطيــة تكاليــف العــاج؛ لتعــّذر التزامهــم بمواعيــد المستشــفيات ومتابعــة العــاج أثنــاء مرافقتهــم 

ألطفالهــم، مــن خــال عقــد اتفاقيــة مــع مراكــز طبيــة خاصــة.

نتكفــل فــي جمعيــة ســند بتغطيــة كافــة احتياجــات الطفــل وأســرته، حيــث تشــمل مســاعدات ســند 

العينيــة: بطاقــات التَّمويــن الغذائــي والمســتلزمات الشــخصية لألطفــال )شــعر مســتعار، ربطــات شــعر، 

ــال  ــة لألطف ــا رمزي ــى هداي ــة إل ــة باإلضاف ــزة المنزلي ــس واألجه ــية والماب ــب المدرس ــات( والحقائ قبع

وذويهــم.

إجمالي اإليراداتإجمالي المصروفات

30,300
355,024
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التبرعات العينية الواردة لدعم برامج وخدمات الجمعية - الرياض ) الجهات (

القيمة العدد  المتبرع نوع التبرع

199 18 ألعاب متنوعة  شركة لمسات المستقبل للهدايا

1,848 50 منتجات ورقية شركة مصنع الزهرة للمنتجات الورقية

1,024 12 منتجات باستيكية الديوان شركة ذات مسؤولية محدودة

5,017 9 أثاث ابيات

5,000 100 مسك العربية للعود

1,000 10 شعر مستعار  مركز امباكت

15,300 153 قسائم شرائية بندة

7,500 100  شركة الشواف حقائب

326 22 مياة شركة مياة عذب

7,330 188 ألعاب متنوعة كارفور

8,085 105 ألعاب متنوعة  هيئة التطوير - بوابة الدرعية

28 قصص مكتبة كان ياماكان

6,990 138 بطاقة  بنزين وديزل شركة الدريس للخدمات البترولية

1,535 46 ألعاب متنوعة  حملة التميمي

15,000 150 حقائب مدرسية البنك السعودي لاستثمار
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التبرعات العينية الواردة لدعم برامج وخدمات الجمعية - الرياض ) الجهات (

القيمة العدد  المتبرع نوع التبرع

2,700 27 حقائب مدرسية بيبي شوب

756 34 ألعاب متنوعة مدارس بن خلدون

1,425 41 ألعاب متنوعة مدارس التربية النموذجية

1,560 112 ألعاب متنوعة مدارس هوم سويت هوم

1,185 155 ألعاب متنوعة هنقرستيشن

تبرع من والدة
األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

أجهزة الكترونية 
و ألعاب متنوعة 

195 عدد : 
277,310بقيمة : 
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القيمة العدد  المتبرع نوع التبرع

7,380.00 369 ربطات الشعر ثريا الشيخ

34,005 1,104.00 ألعاب متنوعة   فاعلي خير

471 1 سيارة شحن كبيرة  فاعل خير

 2,034 71 ملبوسات اطفال  فاعلي خير

1,650 59 سيارة شحن و ألعاب متنوعة  فاعل خير

 2,376 159  فاعل خير مستلزمات فنية للرسم وربطات شعر

6,969 208  فاعلي خير قصص أطفال

1,766 279 حقائب متنوعة  فاعل خير

7,600 76 قسائم شرائية)مابس(  فاعل خير

1,409 2 PlayStationسكوتر و  فاعل خير

504 2 مستلزمات ورقية  فاعل خير

300 10 قهوة عربية  فاعل خير

2,699 1 ipone RX  فاعل خير

1,300 1 كسوة شتاء  فاعل خير

2,259 1 ipad  فاعل خير

1,680 84 ربطات شعر  فاعل خير

التبرعات العينية الواردة لدعم برامج وخدمات الجمعية - الرياض ) األفراد (
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التبرعات العينية الواردة لدعم برامج وخدمات الجمعية - المنطقة الشرقية ) الجهات (

التبرعات العينية الواردة - المنطقة الشرقية ) األفراد (

القيمة العدد  المتبرع نوع التبرع

6,800 100 ألعاب متنوعة  دهانات الجزيرة

20,000 200 قسائم مقدمه لألمهات مركز ليلياس للتجميل

القيمة العدد  المتبرع نوع التبرع

1500 28 هدايا لألطفال   مشاعل أبو ليف

292 25 هدايا لألمهات   صالحة الفواز

900 3 عائشة العفالق ساعات

441 9  سعد الربيع سيارات بجهاز تحكم عن بعد

125.05 15 ألعاب متنوعة وقصص  سلمى الناصر
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تأثيث غرفة المساندة 

النفسية للمرضى 

الكبار بمدينة الملك 

فهد الطبية .

تأثيث غرفة اجتماع 

األطباء بمدينة األمير 

سلطان الطبية 

العسكرية.

تم خال هذا العام..
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تأثيث غرف األلعاب وأجنحة التنويم في مراكز أورام األطفال

ــا  ــي ُنقدمه ــاندة الت ــا المس ــار خدماتن ــن إط ــة ضم ــة والترفيهي ــائل التعليمي ــة الوس ــا بكاف ــز األورام وتزويده ــي مراك ــاب ف ــرف األلع ــث غ ــند بتأثي ــة س ــي جمعي ــوم ف نق

ــرف  ــث لغ ــم والتأثي ــات التصمي ــى خدم ــة إل ــفى؛ باإلضاف ــم بالمستش ــرة إقامته ــاء فت ــة أثن ــم المعنويَّ ــع روحه ــة لرف ــة البهج ــال وإضاف ــاة األطف ــن معان ــف م للتَّخفي

ــة. ــم الطويل ــرة إقامته ــاء فت ــه أثن ــل ومرافقي ــن الطف ــح ع ــي التروي ــاهم ف ــي تس ــة الت ــومات الجداري ــذ الرس ــم وتنفي ــة التنوي ــرات أجنح ــار ومم االنتظ

إجمالي اإليرادات

15,000
34,468

إجمالي المصروفات

28,972
854,85

4,641

الرياض
الشرقية

جدة
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غرفتي

ُنقــدم فــي جمعيــة ســند خدمــات الترميــم والتأثيــث لُغــرف المحتاجيــن مــن األطفــال المرضــى فــي منازلهــم لضمــان البيئــة الصحيــة المائمــة لهــم وتحســين وضعهم 

النفسي. 
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برنامج لِك أنِتالزيارات المنزلية

الطفــل  احتياجــات  علــى  التعــرف  علــى  ســند  جمعيــة  فــي  َنحــرص 

وأســرته، وذلــك مــن خــال الزيــارات المنزليــة والتحقــق مــن توافــر البيئــة 

الصحيــة الســليمة لــه. 

ــي  ــز األورام، وف ــي مراك ــن ف ــال المنومي ــات األطف ــدم ألمه ــج ُيق برنام

حالــة إحتيــاج األم لمتطوعــة للجلــوس مــع الطفــل يتــم التنســيق 

المســبق مــع قســم التطــوع وتحديــد متطوعــة مناســبة )خاصــه فــي 

ــاض (. ــة الري منطق



ُيساند أعضاؤنا األطفال المرضى بالسرطان من خال الزيارات الميدانية 

لألطفال المنومين في المـستشفيات أو مقر إقامتهم لمؤازرتهم ودعمهم 

فع من روحهم المعنويَّة. والرَّ

نحن لك سند..

49

برنامج لِك أنِت
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مــن  عــددًا  يتضمــن  التعليــم،  وزارة  مــع  بالتعــاون  متخصــص  برنامــج 

الفصــول الدراســية داخــل المستشــفيات، والمجهــزة بكافــة الوســائل 

ــال  ــاعدة األطف ــة، لمس ــرية المَؤهل ــوادر البش ــورة ، والك ــة المتَط التعليمي

المرضــى بالســرطان المنقطعيــن عــن الدراســة والمتَأخريــن دراســيًا خــال 

فتــرة تنويمهــم وإقامتهــم فــي مراكــز األورام، لمواكبــة أَقرانهــم فــي 

التحصيــل الدراســي، يخــدم البرنامــج جميــع مراحــل التعليــم العــام مــن 

ــة. ــة الثانوي ــى المرحل ــال وحت ــاض األطف ري

مركز الملك فهد الوطني ألورام األطفال - بالرياض 

مدينة الملك فهد الطبية بجناح المنومين - بالرياض

مدينة الملك فهد الطبية بمبنى العيادات - بالرياض

مدينة الملك سعود الطبية - بالرياض 

مستشفى الملك عبداهلل التخصصي لألطفال - بالرياض  

مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية - بالرياض . 

مستشفى الملك خالد الجامعي - بالرياض.

برنامج سند التعليمي
الفصول التعليمية في المستشفيات

1
2
3
4
5
6
7

إجمالي اإليراداتإجمالي المصروفات

1,707,011410,797
                    

منقطعيــن 302 وطالبــة  طالــب 
الخدمــة  ضمــن  الدراســة  عــن 
المشــترك  بالتعــاون  التعليميــة 

التعليــم. وزارة  مــع 

ــتفيدين  عدد المس



من 3 - 8 سنوات              من 9 - 11 سنوات              من 12 - 14 سنوات              اكبر من 14 سنة
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اإلحصائية السنوية لفصول برنامج سند التعليمي بمراكز األورام

المجموع الكلي :

2380

302

مدينة الملك فهد الطبية

مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية

مركز الملك فهد الوطني ألورام األطفال 

مستشفى الملك عبداهلل التخصصي 

مدينة الملك سعود الطبية 

مستشفى الملك خالد الجامعي 

مركز الملك فهد 
الوطني ألورام 

األطفال 

مستشفى الملك 
عبداهلل التخصصي 

المجموع: غير سعودي :سعودي:

المجموع: غير سعودي :سعودي:

المجموع: غير سعودي :سعودي:

المجموع: غير سعودي :سعودي:

المجموع: غير سعودي :سعودي:

المجموع: غير سعودي :سعودي:

712 151849

28449342

 359150523

 10639145

  221 62283

 136102238

مدينة الملك 
فهد الطبية

مدينة الملك 
سعود الطبية 

مدينة األمير 
سلطان الطبية 

العسكرية

مستشفى 
الملك خالد 

الجامعي 

101

215

252

281

39

125
85

93

53

177
138

155

10

61
16

58

37
90

69

87

118

18

51

51

إحصائية سن األطفال المستفيدين
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الخدمة التعليمية:

ــم تركز  ــل التعل ــة لتفعي ــم الحديث ــم والتعل ــتراتيجية التعلي ــق اس ــى تطبي ــة عل ــة التعليمي الخدم
التفاعلــي والغيــر مباشــر، باإلضافــة إلــى التعليــم اإللكترونــي لتطبيــق التدريبــات العمليــة 
عبــر المواقــع التربويــة وتصميــم التقييــم واالختبــارات المســحية للمــواد بنــاء علــى متطلبــات 

ــية .  ــة دراس ــكل مرحل ــة ل ــارات المطلوب ــًا للمه ــي وفق ــل الدراس ــي التحصي ــم ف ــج وزارة التعلي منه

التعليمــي  ســند  برنامــج  فصــل  مقــر  -افتتــاح 
بمدينــة الملــك فهــد الطبيــة -مبنــى العيــادات.

-اســتكمال تجهيــز فصــل برنامــج ســند التعليمــي 
بمستشــفى الملــك خالــد الجامعــي.

-اســتام فصــل برنامــج ســند التعليمــي بمركــز 
الملــك  مدينــة  عبدالرحمــن،  بنــت  نــورة  األميــرة 

الوطنــي. للحــرس  الطبيــة  عبدالعزيــز 

-فتــح بــاب التعــاون مــع إدارة تعليــم المنطقــة 
ــند  ــج س ــن برنام ــات ضم ــم الخدم ــرقية لتقدي الش
بمراكــز  التعليــم  وزارو  فصــول  فــي  التعليمــي 

المنطقــة. فــي  األورام 

التعلمــي  ســند  برنامــج  فصــل  مقــر  -اســتام 
بمدينــة الملــك ســعود الطبيــة فــي البــرج الطبــي.

تم خالل هذا العام..

-تطويــر  آليــة تقديــم المنهــج بتزويــد الخطــط 
إلكترونيــة. شــرح  بروابــط  التعليميــة 

بالملتقــى  التعليمــي  ســند  برنامــج  -مشــاركة 
بدولــة  أتعلــم  أبــي  لجمعيــة  الثانــي  التربــوي 

. يــت لكو ا

-تقديــم ورشــة عمــل بعنــوان الملــف اإللكترونــي 
لفريــق جمعيــة أبــي أتعلــم بدولــة الكويــت. 

النــور«  »بريــق  التطوعــي  الفريــق  دور  -تفعيــل 
التعليميــة  الخدمــات  تقديــم  فــي  بالمســاهمة 
ألورام  الوطنــي  فهــد  الملــك  مركــز  بفصــل 

األطفــال.
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خدمة العالج الترفيهي:

خدمــة العــاج الترفيهــي بشــكل مــوازي للخدمــة التعليميــة حيــث ُيفعــل عــدد مــن ُتقدم 
ــرة  ــال فت ــض خ ــل المري ــة للطف ــية واالجتماعي ــات النفس ــي االحتياج ــي تلب ــطة الت األنش
ــي  ــة والت ــه العمري ــي مرحلت ــُه ف ــبة ل ــة المناس ــات الثقافي ــري المعلوم ــه ُيث ــا أن ــاج كم الع

ــة. ــاة اليومي ــات الحي ــة وممارس ــة التعليمي ــي البيئ ــادة ف ــا ع ــرض له يتع

بإضافــة  الصيفــي  المخيــم  خطــة  -تطويــر 
أنشــطة اثرائيــة ثقافيــة ترفيهيــة وتفعيلهــا لمــدة 

أاربعــة اشــهر داخــل الفصــول التعليميــة .

ــة  ــع متنوع ــب بمواضي ــن الحقائ ــدد م ــل ع -تفعي
)الحمايــة الشــخصية، معالــم القارات، المشــاعر...( 

-تقديــم عــدد مــن الــورش بمواضيــع متنوعــة 
تقنيــة  البصــري،  التدويــن  تســاندك،  )األنامــل 

شــهري. بشــكل   ) النانــو،... 

الغيــر  االبتكاريــة  الحفــات  مــن  عــدد  -إقامــة 
مألوفــة بمواضيــع إبداعيــة )هــاواي، ســفاري، أزيــاء 

مــن أنحــاء العالــم، حفلــة شــاي، ....(

لمهــام  التنظيميــة  والجــداول  النمــاذج  -إعــداد 
العمــل فــي العــاج الترفيهــي ومتابعــة تنفيذهــا 

ــق. ــع الفري م

تم خالل هذا العام..

التعليمــي  ســند  برنامــج  أطفــال  -مشــاركة 
)التقديم،قــراءة  خــال  مــن  األم  يــوم  بفعاليــة 
لــألم(.  أنشــودة  الشــعوب،  أزيــاء  عــرض  القــرآن، 

ــع  ــاون م ــات بالتع ــة لألمه ــة تدريبي ــم ورش -تقدي
ــطة  ــل أنش ــة عم ــوي لكيفي ــم المعن ــج الدع برنام

مــع الطفــل.

-إقامــة عــدد مــن حفــات نهايــة العــاج ألطفالنــا 
المتعافين.

-تجهيــز وتأثيــث واحــة ســند بمدينــة الملــك فهــد 
لطبية  ا

-اســتام مقــر ســند بمستشــفى الملــك خالــد 
الجامعــي والبــدء بالتأثيــث.

-تبــرع بقيمــة  16,988 ريــال لتأثيــث واحــة ســند 
بمستشــفى الملــك خالــد الجامعــي مــن قبــل 

المتبرعــة نــوف الصالــح.
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تقــوم الجمعيــة بتنظيــم وإقامــة أنشــطة ترفيهيــة لألطفــال المرضــى المنوميــن بالمستشــفيات فــي المناســبات المختلفــة، حيــث تقــدم لهــم الهدايــا واأللعــاب ، 

باإلضافــة إلــى تنظيــم حفــات إنهــاء عــاج األطفــال لمشــاركة الطفــل وأســرته فرحتهــم .

برنامج سند الترفيهي 

تم خال هذا العام..

الحفات الختامية لكافة 

فصول برنامج سند 

التعليمي.

فعالية رمضانية بطابع تراثي 

لألطفال وأسرهم بتقديم 

أركان ترفيهية وهدايا لألطفال 

واألمهات بمطعم سولت البحر  

بالدمام تبرع من  األستاذة  رند 

البسام  بقيمة ) 44 ألف  ريال ( 

إجمالي المصروفات

إجمالي اإليرادات

29,583

406,195
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التدريــب  خــال  مــن  البرنامــج  لفريــق  التدريبيــة  الخطــة  تفعيــل 
ــة  ــكل وظيف ــة ب ــؤوليات الخاص ــام والمس ــي للمه ــق العمل والتطبي
ــة  ــة اإلجرائي ــي األدل ــة ف ــات واألدوات المقنن ــة اآللي ــتخدام كاف باس

والمعاييــر المحــددة فــي مؤشــرات األداء للــكادر الوظيفــي. 

`'Excel`'التحاق الفريق التعليمي بدورة
التحــاق الفريــق التعليمــي بــدورة »المهــارات شــخصية ومهــارات 

العمــل القيــادي والجماعــي«.
ومهــارات  اليقــظ  »االســتماع  عمــل  بورشــة  الفريــق  التحــاق 

التواصــل«.
تقنيــن العمــل مــن خــال اســتخدام نمــاذج مشــتركة مرتبطــة 

بنتائــج وإحصائيــات ربعيــة وســنوية.
للفئــة  التعليميــة  الخدمــة  تقديــم  فــي  األثــر  مــدى  قيــاس 

األورام. مراكــز  فــي  العمــل  وفريــق  المســتفيدة 

فريق العمل:

التعــاون فــي التدريــب الميدانــي لطالبــات جامعــة الملــك ســعود مســار صعوبــات 
مهــام  علــى  األطفــال  ألورام  الوطنــي  فهــد  الملــك  مركــز  بفصــل  التعلــم 

المعلمــات.
ــاج  ــص الع ــورة تخص ــرة ن ــة األمي ــات جامع ــي لطالب ــب الميدان ــي التدري ــاون ف التع
ــح  ــوم لصال ــرح النج ــروع مس ــذ مش ــداد وتنفي ــية إلع ــنة دراس ــدة س ــي لم الوظيف

ــي. ــاج الترفيه ــي / الع ــند التعليم ــج س ــة ببرنام ــند الخيري ــة س جمعي
الدليــل  ترجمــة  النفســية فــي  الصحــة  لتعزيــز  الوطنيــة  اللجنــة  التعــاون مــع 
المســاند لألســر وتفعيلــه ضمــن برنامــج الدعــم المعنــوي مــن قبــل )المبــادرة 

وذويهــم(. الســرطان  أطفــال  عنــد  النفســية  بالجوانــب  المتعلقــة 
ــز  ــفيات ومراك ــة المستش ــة وكاف ــن الجمعي ــم بي ــرة تفاه ــودة مذك ــداد مس إع

األورام واعتمادهــا مــن المستشــار القانونــي.
ــة  ــل مدين ــة فص ــي لرعاي ــتثمار الصناع ــعودية لاس ــة الس ــع المجموع ــاون م التع

ــن. ــاح المنومي ــة - بجن ــد الطبي ــك فه المل
التعــاون مــع الشــركة الوطنيــة للبرتوكيماويــات لرعايــة فصــل مستشــفى الملــك 

عبــداهلل التخصصــي لألطفــال .
التعــاون فــي متابعــة الباحثيــن وســير األبحــاث الخاصــة بمدينــة الملــك عبدالعزيــز 

للحــرس الوطنــي

تم خال هذا العام ..

المطبوعات:
رسم مشاهد قصة » المهر سالم« خال شهر ديسمبر 2019م.

29,583

اتفاقيات:
تم خال هذا العام ..

تم خال هذا العام ..
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المنطقة  اسم المستشفى

الرياض مركز الملك فهد الوطني ألورام األطفال

الرياض مستشفى الملك عبداهلل التخصصي لألطفال

الرياض مدينة االمير سلطان الطبية العسكرية

الرياض مدينة الملك فهد الطبية

الرياض مدينة الملك سعود الطبية

الرياض مستشفى الملك خالد الجامعي

الرياض مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

الشرقية مستشفى الملك فهد التخصصي

فعاليات فبراير

تفعيل اليوم العالمي لسرطان األطفال تحت شعار )سنًدا ألطفالنا( في كافة مراكز األورام على النحو التالي:

تم خال هذا العام ..
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صالون أمبر  : وذلك خصص 10% من دخل شهر فبراير لجمعية سند في التواريخ التالية ) 10 – 17 – 24 فبراير 2019 م (.

مطعم جريل شاك : وذلك خصص 50 % من دخل شهر فبراير 2019 لجمعية سند.

في التواريخ التالية )10 – 11 -12 فبراير 2019 دخل فرع الخبر / 17 - 18 -19 فبراير 2019 فرع الدمام (.

مطعم القونا : وذلك خصص 50% من دخل شهر فبراير لجمعية سند في التواريخ التالية )17 – 18 فبراير 2019 م (.

مطعم الغرفة الشمسية : وذلك خصص 50% من دخل شهر فبراير لجمعية سند في التواريخ التالية ) 10 – 11 فبراير 2019 م (.

مقهى شاهي بخار : وذلك خصص دخل المقهى كامًا لجمعية سند في التواريخ التالية )14 – 15 – 16 فبراير 2019 م (.

محل األوز الصغير : وذلك خصص 50% من دخل شهر فبراير لجمعية سند في التواريخ التالية )18 - 19 فبراير 2019 م ( .

تطبيق دبدوب لأللعاب : وذلك خصص مبلغ 10 ريال من كل لعبه يتم طلبها خال شهر فبراير 2019 لجمعية سند .

محل نون : وذلك خصص 20% من دخل شهر فبراير لجمعية سند .

محل اوركيد لألطفال : وذلك خصص الدخل كامًا لجمعية سند في التواريخ التالية )14 – 15 – 16 فبراير 2019 م (.

صالون كليوباترا : المساهمة في بيع الشريط الذهبي  .

يوكا : وذلك خصص 20% من دخل شهر فبراير لجمعية سند . 

الداعميــن للحملة في المنطقة الشــرقية :

أقيمـت حملـة التبـرع بالـدم فـي مستشـفى الملـك فيصـل التخصصـي 

األميـرة  الملكـي  السـمو  صاحبـة  مـن  كريمـة  برعايـة  األبحـاث  ومركـز 

عادلـة بنـت عبـداهلل بـن عبـد العزيز آل سـعود رئيـس مجلـس اإلدارة ضمن 

فعاليـات »حملـة شـهر فبرايـر«.

حملــة التبرع بالدم :
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حفالت عيد الفطر
 في كافة مراكز األورام  على النحو التالي:  

عدد األطفال المنطقة  اسم المستشفى

50 الرياض مركز الملك فهد الوطني ألورام األطفال

30 الرياض مستشفى الملك عبداهلل التخصصي لألطفال

12 الرياض مدينة االمير سلطان الطبية العسكرية

14 الرياض مدينة الملك فهد الطبية

13 الرياض مدينة الملك سعود الطبية

12 الرياض مستشفى الملك خالد الجامعي

17 الدمام مستشفى الملك فهد التخصصي

تم  توزيع هدايا األطفال واألمهات ب بالدمام  بتبرع من :

األستاذة آمال كمال الدين نجم    بملغ ) 2000 ريال( عيديات لألطفال

العضو وجد العامودي بمبلغ ) 1000 ريال (

األستاذة مشاعل ابوليف بمبلغ ) 6200 ريال( 

وتم التبرع بهدايا تقدم لألمهات المرافقين  مقدمة من األستاذة صالحة الفواز. 
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حفالت عيد األضحى
 في كافة مراكز األورام  على النحو التالي:  

عدد األطفال المنطقة  اسم المستشفى

30 الرياض مركز الملك فهد الوطني ألورام األطفال

23 الرياض مستشفى الملك عبداهلل التخصصي لألطفال

13 الرياض مدينة االمير سلطان الطبية العسكرية

25 الرياض مدينة الملك فهد الطبية

11 الرياض مدينة الملك سعود الطبية

8 الرياض مستشفى الملك خالد الجامعي

21 الدمام مستشفى الملك فهد التخصصي



عدد الحضور
الشهر المكان الجهة المناسبة

المرافقين األطفال

23 9 12 يناير مخيم الدراجون العرب نشاط ترفيهي

11 8 29 يناير مطعم آرمين مطعم آرمين دعوة غداء

دعوة عامة 12 فبراير جامعة األميرة نورة  WONDER LAND  WONDER LAND 

4 2 12 فبراير عشاء مطعم لي دور مطعم لي دور عشاء مطعم لي دور

87 27 23 فبراير شركة الكهرباء شركة الكهرباء فعالية ُنزهة عائلية

17 7 14 مارس مدارس التربية النموذجية مدارس التربية النموذجية برنامج المتعافين

16 7 19 مارس مركز الرياض الدولي للمؤتمرات مركز عالم المهارات معرض الرياض الدولي للكتاب

دعوة عامة

27 مارس نادي الفروسية نادي الفروسية نادي الفروسية

14 آبريل مقر القناة قناة روتانا خليجية زيارة لمقر قناة روتانا

9 مايو مقر الجمعية فريق تطوعي قرقيعان

140 34 17 مايو نادي شركة الكهرباء شركة الكهرباء قرقيعان

09 07 20 مايو فندق الهليتون اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية فطور خيري

16 05 27 مايو الحارة العربية مؤسسة رحلة العمر  فطور خيري

60

فعاليات هذا العام في مدينة الرياض
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20 06 21 مايو مطعم الروستيكا مطعم الروستيكا دعوة افطار

39 14 8 مايو مطعم سبايزيو مطعم سبايزيو دعوة افطار

45 20 17 يوليو مقر الجمعية طالبات التدريب من جامعة األميرة نورة )برنامج ) أنا أقوى

دعوة عامة 15 أكتوبر قاعة المحاضرات + الصالة المقابلة جمعية سند الخيرية كن مبتسمًا

31 12 24 أكتوبر ونتر وندر الند موسم الرياض - هيئة الترفية ونتر وندر الند

14 5 31 أكتوبر استاد الملك فهد الرياضي موسم الرياض - هيئة الترفية WWE  بطولة

22 9 16 نوفمبر مسرح جامعة األميرة نورة موسم الرياض مسرحية بتربان

عدد الحضور
الشهر المكان الجهة المناسبة

المرافقين األطفال
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عدد الحضور
الشهر المكان الجهة المناسبة

المرافقين األطفال

126  - يناير فندق كارلتون المعيبد سند الشرقية جلسة شاي 6

8,161 - يناير فناء صالة الرياضية الخضراء بالراكة قرية سند 3 سند الشرقية

مدارس السام األهلية يناير طالبات المتوسط و الثانوي مدارس السام األهلية مهرجان  يدًا بيد مع أطفال سند  

دعوة عامة لألطفال و المرافقين فبراير مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام حفل اليوم العالمي للطفل المريض بالسرطان

48 15 ملعب مدينة األمير سعود بن جلوي بالراكة فبراير نادي القادسية حضور مباراة القادسية و الشباب

فبراير طالبات المرحلة االبتدائية االبتدائية األولى لتحفيظ القران االبتدائية األولى لتحفيظ القران  حفل خيري

فبراير طالبات المرحلة االبتدائية مدارس التربية األهلية - بالخبر مدارس التربية األهلية - بالخبر سباق مشي خيري

طلبة رياض األطفال فبراير مدارس السعد األهلية مدارس السعد األهلية سباق مشي خيري

طالبات المرحلة االبتدائية فبراير مدارس المنارات األهلية مدارس المنارات األهلية  مهرجان خيري

طالبات المدرسة فبراير مدارس رياض اإليمان مدارس رياض اإليمان حفل خيري

طالبات المدرسة فبراير مدارس اإلسام مدارس اإلسام حفل خيري

70 مارس فندق كارلتون المعيبد حفل تكريم المتطوعين سند الشرقية

7 1 مارس مركز تبس اند توز  يوم األم صاحبة مركز تبس اند توز

 الدعوة عامة للطاقم
الطبي مارس مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام  قسم الخدمة االجتماعية - مستشفى الملك

فهد التخصصي بالدمام
الشهر العالمي للخدمة االجتماعية 

Elevate Social Work 

فعاليات هذا العام في المنطقة الشرقية
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50 45 سكاي زون  و سباركيز- الخبر ابريل فريق شباه فيما أفناه التطوعي حفل نجاح أبطال سند

112 39 مطعم سولت البحر مايو   ليلة سند الرمضانية األستاذة  رند البسام -صاحبة المطعم

9 5 سبتمبر مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام مدارس الحصان النموذجية األهلية حفل اليوم الوطني

70 25 سبتمر بيلي بيز- الظهران مول فريق شباه فيما أفناه التطوعي حفل أطفال سند

1200 نوفمبر فندق الميرديان بالخبر مدارس التربية األهلية - بالدمام BEST OF ASCO-  المؤتمر الطبي 

12 نوفمبر مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام مدارس التربية األهلية - بالدمام  زيارة لألطفال المنومين برنامج )آنسة قيمه(

12 5 ديسمبر مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام مدارس العزيزية األهلية زيارة لألطفال المنومين برنامج ) رحلة خيال (

عدد الحضور
الشهر المكان الجهة المناسبة

المرافقين األطفال
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التدريبيــة  البرامــج  تقديــم 

المرضــى  لألطفــال  والتوعويــة 

التعامــل  وكيفيــة  بالســرطان 

الوعــي  ونشــر  المــرض  مــع 

وطــرق  حولــه  المجتمــع  فــي 

منــه. والوقايــة  مكافحتــه 
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ة  عــم النَّفســّي واالجتماعــي؛ لتقديــم الَخدمات االستشــاريَّ برنامــج مســاند مَتكامــل، ِلدعــم أســر األطفــال المرضــى بالســرطان تحــت إشــراف فريق مــن الُمختصيــن بالدَّ

. والمعنوية 

برنامج الدعم المعنوي

إجمالي 
المصروفات

إجمالي اإليرادات

432,96575,110

ــة  ــراك الفئ ــم بإش ــرطان وذويه ــى بالس ــال المرض ــة لألطف ــي المقدم ــل اإليجاب ــة التقب ــر خدم ــم وتطوي ــى تقدي ــدف إل ته

ــرض.   ــع الم ــابقه م ــه س ــم تجرب ــن لديه ــن مم ــال والمهتمي ــة  بالمج المختص

المســتحدثة  الخدمــات  مــن  عــدد  تفعيــل 

ضمــن برنامــج الدعــم المعنــوي بالتعــاون مــع 

ــن ذوي  ــن والمتعاوني ــن المختصي ــة م مجموع

الخبــرة والتجربــة فــي العمــل الميدانــي بكافــة 

مراكــز األورام بمدينــة الريــاض.

إعــداد األدلــة اإلجرائيــة التــي توضــح آليــة تطبيق 

الخدمــات فــي برنامــج الدعــم المعنوي.

تم خال هذا العام..

األستاذة سعاد الحميدي 

األستاذة إسراء الخطيب  

األستاذة لطيفة العليوي 

الدكتورة أمل السيف

األستاذة مها الدعيلج

األستاذة نوال حيدري

األستاذة فاطمة شنقيطي

األستاذة وفاء الخضير

األستاذة نجاء الزامل

الدكتورة سامية آل شيبان

األستاذة هالة شعيل

الدكتورة الجازي الشبيكي

الدكتور مشعل العقيل

الدكتورة ميادة باناجه

أصدقاء سند



تم خال هذا العام..

جْلسات اإِلرشاد الجمعي:

الخدمات االستشارية:
أصدقاء سنــــد 
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جلســات جماعيــة تــدار مــن قبــل متخصصــي علــم النفــس مــن ذوي الخبــرة ُتســاعد األســرة علــى التعامــل مــع الضغــوط النفســية، وتزودهــم بمهــارات التكيــف وتقــوم 

بتصحيــح األفــكار والمفاهيــم الشــاِئعة حــول مــرض أطفاِلِهــم

توقيــع مذكــرات تفاهــم مــع قســم الطــب النفســي بمستشــفى الملــك خالــد الجامعــي و فتــح بــاب التعــاون مــع قســم الطــب النفســي بمدينــة 

الملــك فهــد الطبيــة .

توقيع مذكرة تفاهم مع عدد من المراكز االستشارية بمدينة الرياض

توقيع مذكرة تفاهم مع عدد من المراكز االستشارية بمدينة الدمام

استقطاب اخصائيين نفسيين من جامعة الملك عبد العزيز لتقديم خدمة جلسات االرشاد الجمعي في مدينة جدة .

تفعيل جلسات التنفيس لألطباء العاملين في مستشفى الملك خالد الجامعي ، مدينة الملك فهد الطبية ، مدينة األمير سلطان الطبية.

توسيع نطاق جلسات االرشاد الجمعي وتفعيلها في مدينة الدمام.



المدينة المسمى الوظيفي أسماء المدربين

الرياض استشاري الطب النفسي في مستشفى الملك عبد اهلل الجامعي د/ميادة عبد اهلل باناجة

الرياض أستاذ مساعد ومستشار الطب النفسي والعاج النفسي د/ مشعل خالد العقيل

الرياض استشاري الطب النفسي د/ بهيسة صالح العويشز

الرياض اخصائية نفسية ا/ مها عبد اهلل الدوسري

الرياض مستشار تربوي د/ خالد السبيت

الرياض اخصائية نفسية -دبلوم عاج معرفي سلوكي ا/ نجاء محمد الزامل

الرياض أستاذ مساعد ومستشار الطب النفسي والعاج النفسي د/ احمد نايف الهادي

الرياض استشاري الطب النفسي د/ إبراهيم عبد العزيز الفريح

الرياض استشاري الطب النفسي د/ أسماء القصير

جدة استشاري الطب النفسي د/ نور غازي حبيب

جدة استشاري الطب النفسي د/ حمدة الغامدي

جدة استشاري الطب النفسي د/ نسرين يعقوب

جدة استشاري الطب النفسي د/ اشواق فرسان

الدمام مدرب ومستشار معتمد في التنمية البشرية وتطوير الذات ا/ طال أبو زراع

الدمام مدرب معتمد - مستشار أسرى وتربوي ا/ لولوه الدرعان

جلسات اإلرشاد الجمعي
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جلسات االرشاد الجمعي

عدد المستفيدين عدد الجلسات  المستشفيات

43 6  مستشفى الملك خالد الجامعي

44 6  مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية

50 6  مدينة الملك فهد الطبية

12 2  مدينة الملك سعود الطبية

46 8  مستشفى الملك عبد اهلل التخصصي لألطفال بالحرس الوطني

108 8  مركز الملك فهد الوطني ألورام األطفال

12 2  مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي - جدة

18 3 مستشفى الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني - جدة

23 3  مستشفى الملك فيصل التخصصي - جدة

12 1 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة-جدة

21 2  مستشفى الملك فهد التخصصي - الدمام

389 47  المجموع
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تفعيل ورش متخصصة 

لآلباء ضمن المواضيع 

المتعلقة باحتياجاتهم 

النفسية و اإلجتماعية 

في مدينة الرياض وجدة 

ومدينة الدمام.

فتح باب التعاون مع 

جمعية ساند لتوفير 

متطوعين خال ورش 

المساندة في مدينة جدة. 

توفير أجهزة رياضية في 

مستشفى الملك فيصل 

التخصصي بالرياض ألسر 

األطفال المنومين. 

تضمين أنشطة ورياضة 

بدنية ضمن خدمة ورش 

المساندة في مدينة الرياض 

وجدة .

تم خال هذا العام..

ورش مساندة األسر:

 ورش عمل دورية تثقيفية للترويح عن ُأسر األطفال المرضى بالسرطان.
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أسماء الورش  المدينة أسماء المدربين

الرياض فن الورق وصنع التوزيعات  موضي الدغيم مدربة اعمال
يدوية

الرياض صنع سجاد يدوي  عبير أبو الجدائل مدربة أعمال
يدوية

الرياض تمارين رياضية   نورة العجان مدربة رياضة

الرياض  كيفية صنع الحلوى
المنزلية سحر الرميح مدربة

الرياض صنع الديكوباج  سحر كيفي مدربة اعمال
يدوية

جلسات يوغا الرياض مها الدعيلج مدربة رياضة

الرياض عاج بالفن التشكيلي  نور االحمدي اخصائية

الرياض  طرق ابداعية لمساعدة
طفلي نوف المحش

الرياض ثيم الحفلة أ.هند القحطاني

الرياض التربية الوالدية د. خالد السبيت

الرياض الطباعة على التيشيرت ا. مها الرشيد

الرياض الطباعة على التيشيرت علياء القحطاني

أسماء الورش  المدينة أسماء المدربين

الرياض العاج بالفن التشكيلي د/فهد الفهيد

الرياض  كيقية تحضير وجبات
صحية لولوة عزت

الرياض الفن التشكيلي عبير الغامدي

الرياض تحليل رسومات االطفال فاطمة العزاز

الرياض جلسات يوغا دالل الدغيثر

الرياض  كيفية تحضير وجبات
اليان خوري صحية

جدة  فريق بداخلي فنان اعمال يدوية

جدة فن الكروشيه د الهام زايد

جدة العاج بالفن روان باجسير

جدة صنع الكروشيه نجود باريان

جدة طارة ورد تهاني عباس

الدمام التربية الوالدية خالد الحليبي

الدمام مقهى حواري د/ علي العباد

ورش المساندة
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عدد المستفيدين عدد الجلسات  المستشفيات

185 6  مستشفى الملك خالد الجامعي- الرياض 

78 10  مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية- الرياض

88 9  مدينة الملك فهد الطبية- الرياض

20 4  مدينة الملك سعود الطبية- الرياض

53 6  مستشفى الملك عبد اهلل التخصصي لألطفال بالحرس الوطني- الرياض

109 8  مركز الملك فهد الوطني ألورام األطفال- الرياض

39 4  مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي - جدة

22 2 مستشفى الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني - جدة

24 3  مستشفى الملك فيصل التخصصي - جدة

0 0 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة-جدة

25 2  مستشفى الملك فهد التخصصي - الدمام

643 54  المجموع

التوزيع المكاني للورش
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استقطاب مجموعات 

الدعم من األمهات 

المتواجدات في مراكز 

االورام بمدينة الرياض

تنفيذ عدد من الدورات بناء 

على احتياجات األسر في 

سكن المطوع الخيري.

تم خال هذا العام..

وازن النَّفسي واإلجتماعّي. مجموعات داعمة لألمهات، تضمن اسِتمرارية ُمساندة بعضهم البعض، وتوفر اإلحتياجات اّلتي تحقق لهم التَّ

مجموعات الدعم:

عدد 
المستفيدين العدد المدربين الدورات

51 6  تعليم اللغة اإلنجليزية د. سامية آل شيبان

18 3  تعليم الكروشية أ.عبير ابو الجدايل

22 3 رسم بألوان اإلكريليك أميرة رمضان

11 2 أميرة رمضان  صنع االكسسوارات

102 14 المجموع

  مجموعات الدعم في سكن المطوع الخيري
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تم خال هذا العام..

ي خبر مرض أطفالهم. دمة، واإلنِتقال لمرحلة التقبُّل بعد تلقِّ َنُقوم في جمعية سند ِبمد يِد العون لألسر ومساعدتهم على تخطي مرحلة الصَّ

تكوين مجموعتين من أصدقاء سند لتقديم الخدمة بمدينة الرياض. 

تدريب وتأهيل مجموعتين بناًء على الدليل اإلجرائي لتنفيذ الخدمة.

إقامة دورة )مهارات التواصل الفعال واالستماع اليقظ( بالتعاون مع جمعية رعاية الطفولة لألستاذة/ منيرة القنيبط. 

ل اإليجابي:              التقبُّ

عدد المستفيدين عدد الجلسات  المستشفيات

1 2  مستشفى الملك خالد الجامعي

5 8  مدينة الملك فهد الطبية

5 8  مستشفى الملك عبد اهلل التخصصي لألطفال بالحرس الوطني

8 14  مركز الملك فهد الوطني ألورام األطفال

19 32  المجموع
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صي علم النفس من َذوي الخبرة . لوكي، بِإشراف متخصِّ ة في العاج المعِرفّي السُّ يتم تحويل الحاالت الفردية إلى مراكز مختصَّ

تقديم خدمة الجلسات الفردية للحاالت المحولة من قبل األخصائيات االجتماعيات بالمستشفيات

لمن هم بحاجة إلى جلسات  للعاج  المعرفي السلوكي.

الجلسات الفردية:

عدد المستفيدين عدد الجلسات  المستشفيات

2 2  مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية

4 4  مدينة الملك فهد الطبية

1 1  مدينة الملك سعود الطبية

2 2  مستشفى الملك عبد اهلل التخصصي لألطفال بالحرس الوطني

4 5  مركز الملك فهد الوطني ألورام األطفال

13 14  المجموع
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تم خال هذا العام..

مرافقة األطفال:

الخدمات المعنوية:

نويم؛ ِلُمَؤانَستهم وتسليِتهم، وذلك باالستعانة بمتطوعين من كلية التمريض لمساندة األسر والتخفيف عنهم. خدمة الُمرافقين لألطفال أثناء فترات التَّ

تفعيل الخدمة في 

مستشفى الملك عبداهلل 

التخصصي لألطفال 

الحرس الوطني .

توقيع مذكرة تفاهم 

مع كليات التمريض 

لتوفير مرافقين مؤهلين 

لتنفيذ الخدمة. 
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تم خال هذا العام..

حقيبة سند:

لية في المستشفى. رورية التي قد يحتاجها المرافق خال فترة اإلقامة األوَّ ة الضَّ حقيبًة تحتوي على الُمستلزمات واألدوات الشخصيَّ

  تفعيل حقيبة سند في 

جميع مراكز األورام في 

)الرياض - جدة - الدمام - 

القصيم(.

عدد المستفيدين المستشفيات

10 مستشفى الملك خالد الجامعي

6 مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية

7 مدينة الملك فهد الطبية

2 مدينة الملك سعود الطبية

1 مركز الملك فهد الوطني ألورام األطفال

4 مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي- جدة

22 مستشفى الملك فهد التخصصي - الدمام

8 مركز األمير فيصل بن بندر -القصيم

60 المجموع
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تم خال هذا العام..

َجِميَلِتي:
خدمــة َجِميَلِتــي لفئــة البنــات مــن عمــر الثالثــة ِإلــى الخامســة عشــرة، وذلــك مــن خــال قــصِّ الشــعر المســتعار وتزييــن الوجــه، أَثنــاء وبعــد فتــرة العــاج الكيميائــي؛ لمــا  

لــه مــن تأثيــر إيجابــي فــي التعامــل مــع هــذه المرحلــة الحرجــة وزيــادة الّثقــة بالنَّفــس، حيــث يتــم االســتعانة بمجموعــة تطوعيــة متخصصــة فــي مجــال التجميــل. كمــا  

م الخدمــة للبنيــن بحســب رغبــة الطفــل بوضــع الشــعر المســتعار. ُتَقــدَّ

تفعيل خدمة جميلتي 
لألطفال المرضى في 

كافة مراكز األورام 
بمدينتي الرياض 

والدمام.

توقيع اتفاقية مع 
مركز تبيس وتوز 
للتجميل بمدينة 

الدمام.

تفعيل ورش في مجال 
التزين لألمهات داخل 
مراكز االورام بالتعاون 
مع مركز بيوتي ماجك.

تصميم كوبون 
للمتبرعات بالشعر مع 

مركز امباكت للتجميل. 

تكريم العاملين في 
مركز امباكت للتجميل. 

عدد المستفيدين المستشفيات

2 مستشفى الملك خالد الجامعي

9 مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية

11 مدينة الملك فهد الطبية

7مستشفى الملك عبد اهلل التخصصي لألطفال بالحرس الوطني

3 مركز الملك فهد الوطني ألورام األطفال

6 مستشفى الملك فهد التخصصي - الدمام

38 المجموع
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حفل تكريم أمهات األطفال المنومين في المستشفيات:

إيمانــًا مــن الجمعيــة بأهميــة دور األم وتكريمــًا لعطائهــا ورعايــة طفلهــا خــال فتــرة عاجــه ُتكــرم الجمعيــة األمهــات فــي يــوم األم العالمــي برعايــة صاحبــة الســمو 

الملكــي األميــرة /عادلــة بنــت عبــداهلل رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة.

مركز لوزة 

مركز كان

مركز غزالة 

بدعم عدد من مراكز التجميل ..

78

مركز بيوتي ماجك

هيفاء الناصر



البرنامج التدريبي:

ــز  ــًا بالتعــاون مــع قســم الخدمــة االجتماعيــة بمستشــفى الملــك عبــد اهلل التخصصــي لألطفــال بمدينــة الملــك عبــد العزي تقيــم الجمعيــة ســنويا برنامجــا تدريبي
الطبيــة بالحــرس الوطنــي والــذي يهــدف لتنميــة المهــارات المهنيــة لألخصائــي فــي مجــال األورام لدعــم األطفــال المرضــى بالســرطان مــن خــال تقديــم مجموعــة 
ــام بســاعات معتمــدة مــن قبــل هيئــة التخصصــات الطبيــة يقدمهــا نخبــة مــن األكاديمييــن والمعالجيــن المختصيــن فــي  مــن المحاضــرات وورش عمــل لعــدة أي

. zoom الخدمــة االجتماعيــة والصحــة النفســية، حيــث تــم تفعيــل البرنامــج للــدورة السادســة علــى التوالــي عــن طريــق االتصــال المرئــي باســتخدام برنامــج

79

هدايا األمهات في مستشفيات الرياض

مدينة الملك فهد الطبية

مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية

مركز الملك فهد الوطني ألورام األطفال 

مستشفى الملك عبداهلل التخصصي لألطفال

مدينة الملك سعود الطبية 

مستشفى الملك خالد الجامعي 

عدد هدايا
 األمهات:

عدد الهدايا 
المستلمـــة: 59 50

عدد هدايا
 األمهات:

عدد الهدايا 
المستلمـــة: 16 17

عدد هدايا
 األمهات:

عدد الهدايا 
المستلمـــة: 24 22

عدد هدايا
 األمهات:

عدد الهدايا 
المستلمـــة: 6 8

عدد هدايا
 األمهات:

عدد الهدايا 
المستلمـــة: 20 17

عدد هدايا
 األمهات:

عدد الهدايا 
المستلمـــة: 12 8

مجموع هدايا 
األمهات: 

137
مجموع الهدايا 

المستلمـة: 

122
هدايا األمهات في مستشفيات جدة

 مدينة الملك عبداهلل الصحية الحرس الوطني مستشفى الملك فيصل التخصصي

 مدينة الملك عبدالعزيز الجامعي

عدد هدايا
 األمهات:

عدد الهدايا 
المستلمـــة: 3221

عدد هدايا
 األمهات:

عدد الهدايا 
المستلمـــة: 14 16

عدد هدايا
 األمهات:

عدد الهدايا 
المستلمـــة: 20 20

مجموع هدايا 
األمهات: 

66
مجموع الهدايا 

المستلمـة: 

57
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الدراســات  ودعــم  تشــجيع 

واألبحــاث فــي مجــال الســرطان

ث:
الـ
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برنامج منح األبحاث العلمية في مجال سرطان األطفال:

َتدعــم جمعيــة ســند الكــوادر العلميــة مــن خــال تشــجيع واســتثمار المعرفــة العلميــة 

والدراســة البحثيــة للحــاالت المتعلقــة بــأورام األطفــال فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

تأســس برنامــج ســند لمنــح األبحــاث العلميــة لدعــم األبحــاث فــي مجــال ســرطان األطفــال 

عــام 2008 م حيــث دعــم )41( بحثــًا حتــى دورتــه الحاديــة عشــر.

 سنهعنوان البحثالدورة
البحث

ميزانية
البحث المعتمدة

DNA methylation-based classification of pediatric central nervous system tumors in Saudi Arabia308,000الحادية عشر

Study the role of AUF1 inhibition in the chemo-sensitization of Osteosarcoma cells 240,000الحادية عشر

Assessment of health related quality of life in Saudi children with Cancer30,000الحادية عشر

DNA methylation pattern, the promising biomarker in ALL risk stratification50,000الحادية عشر

MicroRNAs and its role in therapy generation for Acute Lymphoblastic Leukemia in children 230,000الحادية عشر

 Detection of Minimal Residual Disease in Acute Lymphoblastic Leukemia using Next Generationالحادية عشر
Sequencing in Children- Treated for Acute Lymphoblastic Leukemia in Saudi Arabia250,000

إجمالي المصروفات

1,108,000
20

19
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ميزانيةسنه البحثعنوان البحثالدورة
البحث المعتمدة

 Real-Time PCR assay of terminal deoxynucleotidyl transferase (TDT)for detection of acuteاألولى
lymphoblastic-leukemia in cerebrospinal fluid2008290,000

 Cultural Validation and Development of an instrument to measure the appraisal of Cancer-relatedاألولى
fatigue in children diagnosed with Cancer in Saudi Arabia2008300,000

 Epidemiological, laboratory and molecular genetic characterization of childhood acuteالثانية
lymphoblastic leukemia in the kingdom of Saudi Arabia. A descriptive multi- institution 

national collaborative study
2010115,000

 Local survey on the use of complementary and alternative medicine among pediatric oncologyالثانية
patients in Saudi Arabia201075,000

 Chemotherapy induced symptom trajectories and health related quality of life among Saudiالرابعة
children with Cancer2012160,000

 prevalence of constitutional mismatch repair deficiency "CMMRD" syndrome in Saudi pediatricالرابعة
acute lymphoblastic leukemia2012338,000

Hemophagocytic lymphohisticytosis (HL H) diagnosis. clinical features and treatment outcome2013171,000الخامسة

 ,Pre-leukemia TEL AML1 chromosomal translocation in cord blood of newborns in Saudi Arabiaالخامسة
prevalence and potential risk factors2013270,000

 Pediatric Hodgkin & non-Hodgkin lymphoma: A retrospective -7year experience in children andالخامسة
adolescents treated at king Fahad medical city201324,000

Outcome of Wilms' tumor in children: 10 years' experience in Saudi Arabia2013127,750الخامسة

Clinical Characteristics and Outcome of Pediatric Acute Myeloid Leukemia in Saudi Arabia2013110,500الخامسة

Prevalence of Hereditary Cancer Syndromes among Children with Cancer in Saudi Arabia2013380,000الخامسة



83

 Clinical characteristics, survival and quality of life Outcomes of Osteosarcoma: Experience fromالسادسة
a Saudi Arabian Cancer center2014129,500

 Identification of Genetic Mutations in Familial Cancer Syndromes and Implementation ofالسادسة
Cancer Surveillance Protocols2014281,000

 Efficacy of two different oral hygiene regimen on the incidence and severity of oral mucositis inالسادسة
patients receiving hematopoietic stem cell transplantation – A randomized control trial201449,000

 Saudi national multi-centers study for childhood medulloblastoma and other central nervousالسادسة
system primitive neuroectodermal tumors201468,000

Toward differentiation therapy for ependymoma2014260,000السادسة

Genomic landscape of Pediatric Meningiomas2015180,000السابعة

ميزانيةسنه البحثعنوان البحثالدورة
البحث المعتمدة

The use of Commentary and Alternative medicine among children with cancer2015107,000السابعة

 Study of the genomic instability of relapsed childhood acute Lymphoblastic Leukemia (ALL)السابعة
among Saudi population2015240,000

 The Utility of Immunohistochemistry (IHC), a Simple & Fast Technique, in Detectingالسابعة
Microsatellite instability in Pediatric Solid Neoplasms2015240,000

 Molecular Categorization of Medulloblastoma in the Pediatric Population in the Kingdom ofالسابعة
Saudi Arabia2015195,000

Identification of molecular markers in Saudi children with acute myeloid Leukemia2015235,000السابعة

 Molecular Biomarkers of Glial Tumors in the Pediatric Population of the Kingdom of Saudiالثامنة
Arabia2016198,750
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ميزانيةسنه البحثعنوان البحثالدورة
البحث المعتمدة

 Clinical and therapeutic implications of mismatch gene mutations in Saudi Arabian childhoodالثامنة
malignant gliomas - multicenter study201677,000

 Medulloblastoma genomic subgroup-specific outcomes In Saudi Children: A multi-centersالثامنة
study2016240,000

Predictive and Prognostic Values of AUF1 in Osteosarcoma2016240,000الثامنة

EZH2, p16 and Ki67 expression in pediatric intracranial ependymomas in Saudi Arabia201636,000الثامنة

Ethical Challenges in the care of children with Cancer2016139,500الثامنة

A multicenter Study for Epigenetic landscape of Pediatrics Refractory and Relapsed Pre-B ALL2016260,000الثامنة

-Implementing advanced molecular diagnostic testing for the clinical management of Lowالتاسعة
Grade Glioma (LGG) in a multicenter study2017270,000

التاسعة
Measuring 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, 2018

201731,000

 Title: Molecular Characterization of Pediatric Relapsed/ Refractory Hodgkin’s Lymphoma usingالتاسعة
High Throughput Technologies2017235,000

 Application of Next Generation Sequencing in Pediatric Cancer: Moving to Standard Clinicalالتاسعة
Practice2017455,000

 Genetic Profiling using Next Generation Sequencing to evaluate Mutations Prevalence andالعاشرة
Prognostication, in Children Treated for Acute Leukemia in Saudi Arabia20181,068.350



نا85
ال

طف
 أل

مة
زي

ع
وال

ة 
قو

 ال
ن

كم
م ت

ك
ائ

ط
ع

ب



86

الحكوميــة  القطاعــات  مــع  والتكامــل  التنســيق 

واألهليــة ذات العاقــة، لتعزيــز مصــادر دخــل الجمعيــة  

وتمكينهــا مــن تقديم خدماتهــا المجانية المتخصصة 

و إنجــاز الخطــط المســتقبلية التــي وضعــت لضمــان 

إســتمرارها ومواجهــة متطلبــات مشــاريعها الخيريــة و 

اإليفــاء بالتزاماتهــا تجــاه األطفــال المرضــى بالســرطان .

ع:
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يقــام معــرض دكاكيــن الصيــف علــى شــرف صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة عادلــة بنــت عبــداهلل 

بــن عبدالعزيــز آل ســعود تحــت شــعار ) عطاؤكــم ســندًا لهــم (حيــث يهــدف المعــرض الــذي يعــد 

أكبــر مهرجــان نســائي خيــري علــى مســتوى المملكــة إلــى دعــم العمــل الخيــري اإلنســاني .

معــرض دكاكين الصيف 

فندق فورسيزونز

من الساعة 3 - 11

من 21 -25 ابريل

إجمالي اإليرادات

3,453,844
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بن عبدالعزيز  بنت عبداهلل  األميرة عادلة  الملكي   السمو  الشتاء على شرف صاحبة  يقام معرض دكاكين 

آل سعود تحت شعار ) عطاؤكم سندًا لهم ( حيث يضم المعرض نخبة من المشاريع الرائدة في مجاالت 

األزياء ، المجوهرات ، الكماليات المنزلية ، األعمال الفنية  .

معرض دكاكين الشــتاء

فندق فورسيزونز

من الساعة 3 - 11

من 25 - 28 نوفمبر

إجمالي المصروفات
إجمالي اإليرادات

1,758,6903,906,969
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تهــدف جمعيــة ســند عــن طريــق برامجهــا وخدماتهــا إلــى حشــد جميــع أوجــه الدعــم والمســاندة لمراكــز ســرطان األطفــال  ولــكل مــن 

يخــدم الطفــل المريــض بالســرطان وحرصــا منهــا علــى تحقيــق هــذه األهــداف تقــوم ســنويا بتكريــم  الفئــات العاملــة بمستشــفيات أورام 

األطفــال والذيــن يقدمــون الرعايــة لألطفــال المرضــى بالســرطان وذلــك علــى شــرف  صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة عادلــة بنــت عبــد اهلل آل 

ســعود  رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة .

الممرضين والممرضات - عامل النظافة الخاص بأجنحة قسم أورام األطفال - كاتب جناح - أخصائية تثقيف صحي - خدمات مساعدة 

المرضى - عاقات مرضى - خدمات التغذية - اخصائي عاج طبيعي - األخصائي االجتماعي - أخصائي عاج اشعاعي - اخصائي غرفة 

األلعاب. 

حفل تكريم الخدمات المســاندة

مقر جمعية سند  الخيرية لدعم األطفال المرضى بالسرطان 

الساعة 7 مساًء

2019/3/13
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 تقــوم الجمعيــة  ســنويًا بتكريــم  الجهــات الداعمــة لألطفــال المرضــى بالســرطان خــال الســنة وذلــك تحــت رعايــة   صاحبــة الســمو 

الملكــي األميــرة عادلــة بنــت عبــد اهلل  رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة .

حفل تكريم الداعمين الســنوي

الجهات العامة والخاصة الداعمة 

للجمعية 

شركة الكهرباء

من الساعة  7

23 ديسمبر
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3 قرية سند 

ــى 26-1-2019 م  ــرة  23-1-2019 م وحت ــث للفت ــند الثال ــة س ــان قري ــرقية مهرج ــة الش ــة بالمنطق ــند الخيري ــة س ــت جمعي أقام
ــعار ــت ش ــرقية ، تح ــة الش ــر المنطق ــب أمي ــعود نائ ــلمان آل س ــن س ــد ب ــن فه ــد ب ــر احم ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــة صاح برعاي

 ) وجودكــم ســندًا لهــم ( فــي الفنــاء الخارجــي للصالــة الرياضيــة الخضــراء بالراكــة، الــذي تســعى مــن خالــه إلــى دعــم األطفال 
المرضــى بالســرطان .حيــث شــارك نحــو 50 جهــة فــي أركان القريــة مــن مقاهــي و مطاعــم و عربــات أطعمــة و أركان مبيعــات 
إلــى جانــب كرنفــال األلعــاب الــذي يضــم نحــو 15 لعبــة و أركان متنوعــة أخــرى لألطفــال ، باإلضافــة إلــى مشــاركة 100 متطــوع و 

متطوعــه فــي تنظيــم الفعاليــات فــي قريــة ســند 3 .

إجمالي المصروفات

إجمالي اإليرادات

289,487 

438,283
صافي الدخل ) الربح (

148,795
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التطوعي  سند 

ُنفّعل في جمعية سند المسؤولية اإلجتماعية من خال استثمار الكوادر البشرية وتمكينهم بإتاحة الفرصة لهم، للمساهمة في العمل اإلجتماعي التطوعي 
بما يحقق رؤيتنا وأهدافنا.

عدد المتطوعين 2019 :

عدد الساعات التطوعية:

509 متطوع

7400 ساعة

عدد الفرص:

269 فرصة
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لدعمكم! شكًرا 

رياالت  10 5083 للتبــرع بـ  أرســل رســالة فارغــة إلــى 
12 ريــاالت 1 لإلشــتراك الشــهري بـــ  أو أرســل رقــم 
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جمعية سند اخليرية لدعم األطفال املرضى بالسرطان

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

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

013 013
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