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 رئيس مجلس إدارة جمعية سند الخريية

صاحبة السمو املليك األمرية عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
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يرسنــا كــا اعتدنا ســنوياً عرض التقرير الســنوي ألنشــطة جمعية ســند الخرييــة لدعم األطفــال املرىض بالرسطــان و التعريــف بجهودها 
املتواصلــة عــى مــدار عــام كامل لتحقيــق أهدافها الراميــة إىل تخفيف معانــاة األطفــال املرىض ودعــم ذويهم.

إن رؤيــة الجمعيــة يف الوصــول لــكل طفــل أصيــب مبــرض الرسطــان وتقديــم املســاندة لــه وألرستــه ، هــي املنــارة التــي نســتنري بهــا 
للتخطيــط لربامــج الجمعيــة و متابعــة آليــات  التطبيــق وذلك تحقيقــاً ألهدافنا بتوفــري الدعــم  املــادي و اإلجتاعي و النفــي ألطفالنا ، 

و ذويهــم خــال فــرة العــاج

ــاده مــن  يؤمــن برســالة  الجمعيــة ســواًء مــن  ــا مــن خــرية عب هــذا و الحمــد للــه عــى وافــر نعمــه وعظيــم فضلــه أن ســخر لن
العضــوات و األعضــاء، أو مــن املتطوعــن مؤازريــن لرســالتنا وداعمــن ألهدافنــا باذلــن الوقــت والجهــد واملــال لخدمــة األطفــال 

املــرىض . 
أقــدم  وافــر شــكري وتقديــري لكافـّـة العضــوات واألعضــاء املتطوعــن ملــا يقدمونــه من عطــاء مخلص له وقــع كبري عى املســتفيدين 

ًمــن خدمــات الجمعيــة  ، و خالــص التقدير للطاقــم اإلداري للجمعيــة عى أدائهــم املهني املتميز.

متمنيّــة أن يوفقنــا اللــه لتحقيق رســالة الجمعيــة اإلنســانية، ويجزل الثــواب لجميع من منــح الجمعية مســاندته لتميض قدمــاً يف دعم 
أحبابنــا األطفــال والتخفيــف مــن معاناتهم مع املــرض والوصــول بهم و بأرسهــم إىل اإلســتقرار النفــي واإلجتاعي .

عادلة  بنت عبد الله

 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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400+
ألف طفل 

يُشخص سنويًا بالرسطان  يف العامل، إال أن نسبة الشفاء تصل إىل أكرث من 80 % وقد أثبتت اإلحصائيات أن 
نسبة املصابني من األطفال بهذا املرض العضال يف ارتفاع مستمر، ورغم صعوبة عالج مرض الرسطان فإن 

تأمني املعدات الحديثة والسبل املتطورة للعالج يف مراكز متخصصة ترفع نسبة الشفاء عند األطفال إىل 
أكرث من 80 % بإذن الله، وقد أنشئت جمعية سند الخريية لدعم األطفال  املرىض بالرسطان إلميانها بأهمية 

مساندة األطفال وذويهم للرفع من معنوياتهم يف ظل ظروف املرض الصعبة خالل فرتة العالج .
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املقدمة 

الرؤية  الرسالة 

األهداف  

أهداف الجمعية 

الهدف األول 
الهدف الثاين 
الهدف الثالث
الهدف الرابع 

الرشاكات االسرتاتيجية 

أعضاء مجلس اإلدارة 
اللجان القامئة 

عضويات جمعية سند 

 التقرير السنوي
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 رئيس مجلس اإلدارة

نائب الرئيس

املرشف املايل

 عضو 

 عضو

عضو

 عضو

 عضو

عضو

صاحبة السمو املليك األمرية عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

 أعضاء مجلس اإلدارة

 السيدة جوهرة بنت عبدالرحمن املوىس

  د. فيصل بن منصور آل فاضل

 صاحبة السمو املليك األمرية خلود بنت عبداملحسن آل سعود

 د. الجازي بنت محمد الشبييك

 د. هيفاء بنت عبدالكريم الوطبان

  د. ماك بنت سمري الثقفي

 أ. حمود بن عبدالله التويجري

  أ. نوف بنت فهد السديري
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 اللجان القامئة

 رئيس اللجنة

 عضو 

عضو

 عضو

 عضو

 رئيس اللجنة

 عضو 

عضو

 عضو

 عضو

 عضو

عضو

 عضو

عضو

 عضو

عضو

 عضو

عضو

صاحبة السمو املليك األمرية. عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

أ. حمود بن عبدالله التويجري

أ. احمد بن عبدالله القحطاين

أ. محمد بن عبدالله  السويد

أ. نايف بن صالح العذل

لجنة تنمية املوارد املالية  واالستثامر

اللجنة العلمية

 د. أماين القفيدي

 د.أحمد الهادي

 د. أمل العقيل

د. إبراهيم أبو سعده

 د.أروى الياين

 د. حسان الصلح

 د. ريم السديري

د. رميا الحايك

 د. عبدالرحمن السلطان

 د. عيل األحمري

 د. محمد الشهراين

د. موىس الحريب 

د. هيفاء الوطبان
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 رئيس اللجنة

   مدير إدارة الربامج والخدمات وإدارة  العاقات العامة والتسويق 

رئيس قسم الخدمة االجتاعية

 رئيس برنامج سند التعليمي

 رئيس برنامج الدعم املعنوي

 مساعد إداري

عضو

 عضو

 عضو

 عضو

عضو

 عضو

عضو

 عضو

عضو

لجنة الخدمة االجتامعية

 د. الجازي محمد الشبييك

 أ. سعاد عبدالله الحميدي

 أ. شاهه فالح أبو اثنن

 أ. عهود عواض الرحييل

 أ. إرساء سهيل الخطيب

 أ. منى محمد العسكر

أ. نواف عبدالعزيز آل الشيخ

د. عبدامللك عبدالعزيز الشلهوب

د. عزيزة عبدالله النعيم

 د. سناء محسن العتيبي

 أ. مشاعل أحمد الشبييل

 أ. هيا سعد البييش

أ. خالد فهد بن سعيدان

 أ. ندى صالح العتيقي

أ. نوال  محمد الحيدري

 اللجان القامئة
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سند
ت جمعية 

ضويا
 ع

قم مبسح الباركود، وتعبئة طلب العضوية

 السيدة. نوال محمد بابقي

 السيد. وليد أمني الكيايل

 السيد. صالح خليفة القصيبي

السيدة. لولوة نارص املقرن

  السيدة. هدى مكو بخش

 السيدة. فادية محي الدين الشواف

 السيدة. هناء عبدالله الرشيد

السيد. يارس حسن املسحل

 السيدة. روز عبدالله العودة

   السيدة. نورة عبدالكريم العقيل

كيف تصبح عضًوا ؟

 الرشيك املايس

 الرشيك الفيض

  عامل داعم
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صاحبة السمو املليك األمرية عادلة بنت 
عبدالله ال سعود

صاحبة السمو املليك األمرية خلود بنت 
عبداملحسن بن سعود بن عبدالعزيز

صاحبة السمو املليك األمرية لطيفة بنت 
مساعد بن عبدالعزيز

أحمد بن سعد املدالله             

أحمد بن عبدالله بن حمد املدالله

أزهار ضياءالدين حمزه رجب

أضواء فهد بن جمعه

األمني شوقي الحازمي

الجازي محمد الشبييك

الجوهرة احمد محمد الضويحي

الجوهرة خالد العذل

الجوهرة سعد املنقور

الجوهرة عبد اللطيف املانع

الجوهرة عمران الراشد

العنود فهد بن جمعة

الهنوف طالل املحمدي 

أنعام عبد القادر السباعي

إبتسام خليفة القصيبي

أحالم خليفة القصيبي

أحمد عبدالله القحطاين

أروى عبدالله البعادي

أسامة عبدالغفور عبيد

أملى بهاء الدين رسالن

أمجاد عبدالله عيل التميمي

أمل محمد عبد العزيز السابق

آمال محمد بدر الدين السناري

بدرية سامل املدوح

بدرية محمد الدورسي

بسمة عبد املحسن املطلق

متارض عبد القادر املهيدب

ثريا عابد محمد شيخ

جود عمر حمران

جوهرة عبد الرحمن املوىس

حصه احمد نارص العريفج

حمود عبد الله التويجري

خالد فهد بن جمعه

خالد عبالعزيز الوسمي          

خالد عبد الله العذل

خديجة محمد الغنام  

خلود سعد املقرن

خلود عبداملحسن عبدالله املطلق

د/ اسامء صالح الزهراين

دليل مطلق شايف القحطاين

دميا حمد عبد العزيز السليم

دميا فاروق الرتيك 

صاحبة السمو األمرية دميه بدر بن عبدالله 
ال سعود

رائد ابراهيم القضيب

رحاب عيل السعدي

رنده نديم البارودي

ريم عبدالعزيز الداعج

ريم عبد الرحمن السبيت

ريم صالح الحجيالن

رميا عطا الشهايب

رميا عمر خليل الحايك

زينب زبري راشد العنزي

 صاحبة السمو األمرية سارة بدر بن عبدالله 
ال سعود

سارة فهد الحنطي

سارة خالد العذل

سارة عبدالرحمن الراشد

سارة ممدوح سعد أبو السعود

ساره اسامعيل بن ابراهيم الشورى

ساره نارص  الزرعه

ساره سعد الفايز

ساره محمد املوىس 

سامل سعيد بن معيض العيل                           

سعاد عبد العزيز حمد القصيبي

سعاد عبدالله حميدي الحميدي

سعد أحمد عيىس الربيع

سعد  ابراهيم الفايز

سعد صنيتان عرشي الهديب

سعد عمر حمران

سلمى سلامن أحمد آل نارص

سلوى عبد الرحمن الراشد

سليامن  محمد بن سليامن العنرب

سليامن عبد الرحمن الراشد

أعضاء عاملني
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عبدالرحمن عبداملحسن املوىس

عبدالرحمن عمران الراشد

عبدالرحمن محمد املوىس

عبدالعزيز  خالد املنبهي العنزي 

عبدالعزيز محمد بوهياء

عبدالعزيز محمد الجرب

عبداللطيف عبدالرحمن املوىس 

عبداللطيف محمد املوىس

عبدالله محمد الدورسي      

عبدالله سعد الراشد

عبدالله محمد الجرب

عبداملحسن عبدالرحمن املوىس

عبري سامل حسان 

عبري عبد الله عبد املحسن الخرضي

عبري عبدالله الراشد 

عبري عدنان االيويب

عزيزة  عبدالله النعيم

عامد سامل عبود جهام

عمر صالح حمران

عمران عبدالرحمن الراشد

غادة عبد الرحمن الراشد

غادة عبد الله عبداملحسن الخرضي

فاتن صالح املداح

فادية محي الدين عبدالله الشواف

فاطمه محمد الجرب 

فايزه عيوس ابو باشا

فتحية راشد الراشد

فتحية عيل حسن البييش

فرح صالح املوىس

فوزية سليامن املحمد البسام

فوزية عبد الرحمن الزامل

فوزية عبدالباري عبدالكريم 

فوزيه مرشد محمد الباز

فيصل منصور بن عيل ال فاضل

فيصل سعد الفايز

فيصل محمد السديري

لطيفة حمد بن سعيدان

لطيفة عبدالرحمن الشويعر 

ملى عبدالسالم حميد الحازمي

ملى عمر العقاد

ملياء محمد عبيد الشمري

لولو صالح املوىس

لولو محمد الفريح

لينا عبدالله العتيبي 

   ماجد محمد الجرب

مايض طعزة الهاجري

محمد سلطان السديري

محمد ابراهيم قشقري         

محمد  عبدالله املطرود        

محمد عبدالرحمن املوىس

محمد عبدالله الجرب

مشاعل أحمد الشبييل

مشاعل خالد البواردي

مشاعل عبدالرحمن ابو اليف املهيد

مضاوي فهد بن جمعه 

مفاز بطي السبيعي 

مالك اسامه جنبي           

سميا عامد البهكيل

سميحة احمد القصيبي

سناء محسن العتيبي

سيف عمران الراشد 

شادن صالح املوىس

شذى حسني الحازمي

شيخة جاسم القيرص

شريين جالل كيايل

صالح عبدالرحمن املوىس

صالحة نارص راشد الفواز

صيته مانع بن جمعه 

صيته عمران الراشد

طالل سعيد بن عبدالله الشهراين

طه عبدالله الرباهيم               

طيبة خريالله البنعيل         

عادلة أحمد البابطني

عبداالله صالح املوىس

عبدالرحمن عبدالله بن محمد املطوع

عبدالرحمن سعد الراشد

أعضاء عاملني



14

مالك سمري جعفر عابد الثقفي

منال  حمد العسكر 

منى حمد الرشودي

منى عبد العزيز آل الشيخ

منرية خالد العذل

منرية عبدالرحمن املوىس

منرية عبدالعزيز عمري العمري

منرية محمد املوىس

منريه فهد بن جمعه

مها احمد خليل عبدالجبار

مها عبد العزيز العمري

مها محمد سليامن الجارس

نارص  طارق الذكري

نبيلة محمد الغرابيل

نجاة عبدالعزيز حمد القصيبي

نجالء عدنان االيويب 

نجالء فهد املشيقح

نواف عبدالعزيز ال الشيخ 

نوال محمد الحيدري 

نوال صالح محمد الشلهوب

نورا عدنان  االيويب

نورس تقي زادة كتجي

نوره محمد املوىس

نوره محمد عبدالله الجرب

نوف اسامعيل بن ابراهيم الشورى

نوف فهد بن عيل السديري

نوف عبد الله نافع الفضلية

هدى مكو بخش

هناء سعيد ابو راس          

هناء راشد بن دايل  

هناء عبد الله الفريح

هنادي عدنان االيويب

هيا سعد عبيد البييش

هيفاء عبدالكريم الوطبان

هيفاء راشد بن دايل

هيفاء حمزة طربزوين

وجدان طراد البييش

وليد عيل حميدان العامري

أعضاء عاملني
يحيى راشد بن صالح أبو هامة آل حشوان

يزيد عبدالله املبطي
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احمد عبدالله باحشوان 

العنود عيل النملة

أحمد يوسف املديني

أحمد محمد عبد الرحمن العقيـّل

آمال كامل الدين خرض نجم

بدريه عبدالله الطاسان

بدور عبدالعزيز الزويد

بسمة عيل النملة

جاودة عبد الرحمن الخاروف

جزى هليل فرحان العنزي

حامد محمد العامود

حصه سعد الرباهيم

حصه محمد سعد املدوخل

خلود ابراهيم النجران

د. أسامة زيد فطاين

دميا نارص العامري

راله حموية الحسيني

ريم طالل العرقويب

سحر فؤاد عيل املقدادي

سحر مرىض الدورسي 

سعد مبارك الدريويش

سعيد محمد العامري

سال مالك املنديل

سلوى عبدالله راشد أبو نيان

سامرة مصطفى ظاظا

شهد نجم  الشمري

شوق بندر الدين 

شويكار نهار عبد الرزاق النصار

صاحبة السمو األمرية آية بنت فيصل بن 
عبدالله آل سعود

صاحب السمو األمري سلامن بن فيصل بن 
عبدالله آل سعود

صاحبة السمو األمرية سام بنت فيصل بن 
عبدالله آل سعود

صاحبة سمو األمرية ليان بنت فيصل بن 
عبدالله آل سعود

صاحب سمو األمري محمد بن فيصل بن عبدالله 
آل سعود

عاليه سعود الحداد 

عائشة عبد الله محمد البنعيل

عائشة محمد عبد الله املانع

عبدالرحمن سبيت السبيت

عبدالعزيز عبدالرحمن السبيت

عبداملحسن دخيل الله العمري

فاطمة  عبدالله الزامل

فاطمة عيل النملة

فايزة يوسف عبدالعزيز املعيبد

فريدة عبد الرحمن الدورسي

فوزية عبد العزيز محمد املعجل

متعب عبدالله الروميي

محسن فاروق ال محسن

محمد عبدامللك الحميدي

مشاعل نارص العاريض

مشاعل مبارك الشهري

معديه مديش الصلهبي

منرية عبدالله صالح العفالق

ندى خالد الوهيبي

ندى عبدالله الجنويب

نورة سعود آل هالل

هاجر مديش الصلهبي

أعضاء منتسبني
هاله عبدالله الزيبق

وفاء خلف  الجنفاوي
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عن جمعية سند الخريية نبذة 

ــر 2003م وهــي جمعيــة خرييــة غــري ربحيــة  ُســجلت جمعيــة ســند الخرييــة لــدى املــوارد البرشيــة والتنميــة االجتامعيــة فرباب
هدفهــا دعــم مراكــز رسطــان األطفــال يف اململكــة مبــا تحتــاج لــه مــن مــواررد ماليــة أو عينيــة وتقديــم خدمــات اجتامعيــة و 
إيوائيــة للمــرىض وذويهــم املحتاجــني بعــد إجــراء البحــث امليــداين، باإلضافــة إىل تقديــم برامــج التعليــم والتثقيــف للمــرىض 

وذويهــم عــن مــرض رسطــان األطفــال وكيفيــة التعامــل معــه.

الرؤية
الوصول لكل طفل يعاين من الرسطان يف اململكة وأن نكون سنداً له وألرسته.

الرسالة
نحــن جمعيــة خرييــة ســعودية تســعى إىل خلــق البيئــة الداعمــة وتجنيــد املــوارد املســاندة الالزمــة لتحقيــق الدعــم الشــامل 
لألطفــال املصابــني بالرسطــان مــن خــالل توظيــف املــوارد والخدمــات املتميــزة بكفــاءة وفاعليــة لتخفيــف اآلثــار النفســية 

ــم. ــال وأرسه ــى األطف ــة ع واالجتامعي
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األهداف

ــة  ــال باململك ــان األطف ــز رسط ــاندة ملراك ــم واملس ــه الدع ــد أوج حش
العربيــة الســعودية وذلــك عــن طريــق الدعــم النفــي واالجتامعــي 
واملــادي لألطفــال املــرىض بالرسطــان وذويهــم والوقــوف عــى 
احتياجــات األرسة وتأمــن الخدمــات املبــارشة خــال فــرة عــاج األطفــال 

ــة...( ــل ، اإلعاش ــكن، النق ــرىض )الس امل

تقديــم الربامــج التدريبيــة والتوعويــة لألطفــال املــرىض وأرسهــم 
حــول مــرض الرسطــان وكيفيــة التعامــل معــه، ونــر الوعــي يف 
املجتمــع حــول مــرض الرسطــان وطــرق مكافحتــه والوقايــة منــه. 

األطفــال  رسطــان  مجــال  يف  واألبحــاث  الدراســات  ودعــم  تشــجيع 
العاقــة. ذات  الحكوميــة  القطاعــات  مــع  والتكامــل  التنســيق 

التنسيق والتكامــل مــع القطاعــات الحكوميــة واألهليــة ذات العاقة، 
لتعزيــــز مصــــادر دخــــل الجمعيــــة  ومتكينهــــا مــــن تقديــــم خدماتها 
املجانيــة واملتخصصــة و إنجــــاز الخطــط املســتقبلية التــي وضعــت 
لضـــامن إسـتمرارهـا ومواجهة متطلبـات مشاريعهـــا الخرييـة واإليفاء 

ــان. ــرىض بالرسط ــال امل ــاه األطف ــا تج بإلتزاماته

<

<

<

<
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1الهدف األول 
حشــد أوجــه الدعــم واملســاندة ملـراكـــــز سـرطـــان األطفـــال باملمـــلكة العربيــة الســعودية، 
ــان  ــرىض بالرسط ــال امل ــادي  لألطف ــي وامل ــي واالجتامع ــم النف ــق الدع ــن طري ــك ع وذل
وذويهــم، والوقــوف عــى احتياجــات األرسة، وتأمــني الخدمــات املبــارشة خــالل فــرتة عــالج 

ــل، ......( . ــة، والنق ــكن، واإلعاش ــرىض ) الس ــال امل األطف
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يعمــل قســم الخدمــة االجتامعيــة علـــى دراســـة الحـــاالت املحولـــة لـــه مـــن أقســـام الخدمـــة االجتامعيـــة مبراكـــز أورام األطفـــال فـــي 
املستشـــفيات وتقديـــم برامـــج  وخدمــــات الجمعيــــة االجتامعيــــة واملعنويــــة والتعليميــــة والرتفيهيــــة واإليوائيــة لألطفــــال املرضــى 

بالســــرطان وذويهــــم املواطنيــــن واملقيميــــن، مــــن كافــــة مناطـــق اململكـــة.

قسم الخدمة االجتامعية

عدد املستفيدين املستشفــــىاملدينة

11مستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز األبحاث

459مستشفى امللك فهد لألورام

124مستشفى امللك عبدالله التخصيص لألطفال بالحرس

64مدينة األمري سلطان الطبية العسكريــة

244مدينة امللك فهد الطبية

51مدينة امللك سعود الطبية

66مستشفى امللك خالد  الجامعي

0مستشفى امللك خالد التخصيص للعيون

1 مستشفى قوى األمن

75مستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز األبحاث

141مدينة امللك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني

74 مستشفى جامعة امللك عبدالعزيز الجامعي 

8مستشفى امللك فهد للقوات املسلحة

6مستشفى الدكتور سليامن الفقية

4مستشفى باقدو والدكتور عرفان

170مستشفى امللك فهد التخصيصالدمام

44مركز األمري فيصل بن بندر ألورام األطفالالقصيم

0مستشفى النساء والوالدة واألطفال املدينة املنورة

ض
ريا

ال
دة

جـــ

إحاميل املستفيدين 

1083

503
سعودي 

147
غري سعودي 

إجاميل دراسات البحث االجتامعي خالل عام 2021
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ثنـــا عليـــه ديننـــا الحنيـف؛تـم اعتمـــاد برنامـــج كفالـة الطفـــل املريـض  انطالقـــاً مـــن مبـــدأ الَّتكافـــل االجتامعـــي الـــذي حَّ
بالسـرطان)املحتـــاج( لتوفيـــر احتياجاتـــه األساســـية من :غـــذاء وملبـــس ومســـكن، وهـــي عبـــارة عـن كفالـــة اجتامعيـة 
بقيمـــة تتـــراوح بــني اثنــي عــرش ألــف ريـــال ســـنوياً مبعـــدل أَلـــف ريـــال شـــهرياً، أَو كفالـــة شـــهرية بقيمـــة ثــــاممنائة 
أو ســـتامئة ريال شهرياً ملـــدة ســـتة أشـــهر بحســـب دراســـة الحالـــة املفصلـــة للوضـــع األرسي واالقتصـــادي للطفـــل 

ــض بالسـرطان. املريـ

الكفالة

إجايل اإليرادات 
2,784,884 ريال

إجايل املرصوفات 
4,824,701 ريال
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تتضمن اإلحصائية :

األطفال السعوديني
األطفال الغري سعوديني

داخل وخارج الرياض 

الكفالة الشهرية 219 طفل 
الكفالة السنوية 558 طفل  

777
مستفيد
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  قامئة الكفاء سنويًا  عدد األطفال القيمة

240,000  ألف ريال   20   صاحبة السمو املليك األمرية عادلة بنت عبدالله آل سعود

48,000 ألف ريال  4   والدة سمو األمري عبدالعزيز بن عبدالله آل سعود

48,000 ألف ريال 4 أ. منى عبدالغني العجو

24,000 ألف ريال  2  أ. خلود حمد  الحمودي

12,000 ألف ريال 1  أ. هدى مكو بخش

12,000 ألف ريال 1  أ . مشهور حمد الحمودي

12,000 ألف ريال 1  أ . عهود حمد الحمودي

12,000 ألف ريال 1 أ.  مها أحمد عبدالجبار

12,000 ألف ريال 1  أ. قامشة محمد الدغيرث

12,000 ألف ريال 1 أ.  آمال كامل الدين خرض نجم

12,000 ألف ريال 1  أ.  محمد ابراهيم السعيدان

12,000 ألف ريال 1 أ.  أروى عبدالله  البعادي

12,000 ألف ريال 1 أ. مها عبدالغني العجو

12,000 ألف ريال  1  أ.  عندل عبدالعزيز السحيمي

12,000 ألف ريال 1  أ.  مها محمد الجارس

12,000 ألف ريال 1 أ.  رائد ابراهيم القضيب

12,000 ألف ريال 1  أ.  دالل عبدالعزيز أباحسني

12,000 ألف ريال 1  أ.  ندى عبدالله النافع 

القيمة عدد األطفال  قامئة الكفاء شهريًا

1,000,000 مليون ريال 1000   فاعل خري

20,000 ألف ريال 20 أ. زامل العقيل

24,000 ألف ريال 2  أ.عبداملحسن الكليبي

12,000 ألف ريال 1 أ.  وائل الغامدي

3600 ريال  1 أ.  سعيد الغامدي

6000 ريال 1 أ.  دميا العامري

1200 ريال 1 أ. ريم القرين

1000 ريال  1 أ.  حصه العريفج

1000 ريال  1 أ.  هند الغنيم

10,000 ألف ريال 1  أ.  نورة السعيد
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اصنع فرقاً وانرش حباً 

 دعامً
إلبطالنا
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نتكفل يف  جمعية سند بعالج األطفـــال املقيميـــن فـــي اململكـــة الغيـــر قادريـــن علـى دفـــع تكاليـف العالج 
فـــي مراكز عالج أورام األطفال يف القطـــاع الحكومـي ويتـم تغطيـــة بعـض الخدمـات العالجيـة فـي القطـاع 

الخـاص.

عالج طفل مقيم 

مستفيد

47

إجايل اإليرادات 
1,043,677 ريال

إجايل املرصوفات 
6,805,738 ريال
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نتحمــل يف جمعيــة ســند  تكاليــف عمليــات زراعــة النخــاع لألطفــال الغــري 
ــة الســعودية بعــد توصيــة  ــة العربي ــل اململك ســعوديني واملقيمــني داخ

الطبيــب املعالــج.

زراعة النخاع

مستفيد 

9
إجايل االيرادات

5,000 ريال

إجايل املرصوفات
3,319,392  ريال
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مستفيد

62

نحقق يف جمعية سند أمنيـــات يحلـــم بهـــا األطفـــال مـــن هـــم فـــي مراحـــل حرجـة مـن املـــرض ؛ محاولـة منـــا إلسـعادهم 
وإدخـــال البهجـــة علـــى قلوبهـــم ممـا يسـاهم فـي رفـع الـــروح املعنويـة للطفـل وأســـرته وفـق شـروط خاصـة. 

تحقيق أمنية

إجايل املرصوفات
118,380 ريال

إجايل االيرادات
8,025 ريال
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ــل  ــالل العم ــن خ ــم م ــني ومتكينه ــال املتعاف ــاندة األطف ــم ومس ــند لدع ــة س ــل يف جمعي نعم
عــى تنميــة مهاراتهــم الشــخصية والعمليــة واســتثامرها فيــام يعــود عليهــم بالنفــع بالشــكل 

األمثــل.

ــايئ  ــالج الكيمي ــم الع ــد تلقيه ــاء وبع ــال، أثن ــاب لألطف ــا واأللع ــند الهداي ــة س ــدم يف جمعي نق
ــالج. ــات الع ــن تبع ــف م للتخفي

سند املتعافني

لعبة ترسم بسمة

مستفيد

لعبة

43

3,688

إجايل املرصوفات
31,525 ريال

إجايل املرصوفات
82,792  ريال
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نوفـــر فـــي جمعيـــة ســـند الســـكن للحـــاالت القادمة إلـــى املدينـــة التـــي يتلقـــى فيهـا الطفـــل الرعايـــة الصحيـة 
والعالجيـــة مـــن جميـــع أنحـــاء اململكـــة، وذلـــك بالتعاقـد مـع الشـــقق الفندقيـــة القريبـــة من املستشـفيات فـي 

حـــال عـدم توفـــر سـكن لألطفـــال وذويهـــم باملستشـفى.

نتكفل فــــي جمعيــــة ســــند بتكاليف تشــغيل  سـكن املطـوع الخيـري التابـع ملركـز امللـك فهـد الوطنـي ألورام األطفال مدينـة 
الريـــاض ، الســتضافة الحــاالت مــــن األطفــــال وذويهــــم فــــي املــدن الرئيســية وذلـــك بالتعاقــد مــع رشكــة فندقيــة لتشــغيل 

اإلسكان واإلرشاف علـــى أعمـــال الصيانـــة والنظافـة .

سكن  الحاالت 

السكن الخريي

مستفيد

مستفيد

499

إجايل املرصوفات
603,416  ريال

إجايل املرصوفات
1,320,000 ريال

711
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نتكفل يف جمعية سند بتغطية كافة احتياجات الطفل وأرسته، حيث تشمل مساعدات سند العينية: بطاقات التموين 
الغذايئ واملستلزمات الشخصية لألطفال ) شعر مستعار، ربطات شعر، قبعات ( والحقائب املدرسية واملالبس واألجهزة 

املنزلية باإلضافة إىل هدايا رمزية لألطفال وذويهم .

املساعدات العينية

إجايل املرصوفات
502,268.77 ريال

إجايل االيرادات 
6,100 ريال

789
مستفيد
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إجايل املرصوفات
 67,846.69  ريال

ــع  ــاالت ذات الوض ــة للح ــة املقطوع ــاعدات املالي ــند املس ــة س ــدم يف جمعي نق
عــالج  فــرتة  أثنــاء  األرُس  تواجــه  التــي  الصعوبــات  لتذليــل  الحــرج  االقتصــادي 

أطفالهــم.

اإلعانات املالية املقطوعة

25
مستفيد

نقــوم يف جمعيــة ســند بتوفــري تذاكــر الســفر لألطفــال املــرىض ومرافقيهــم 
مــن وإىل مدينــة العــالج ،وفــق الــرشوط املعتمــدة.

تأمني تذاكر السفر 

إجايل املرصوفات
131,345 ريال

إجايل اإليرادات 
65,672.55 ريال

مستفيد

139

61

تذكرة سفر 
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نّوفــر فــي جمعيــة ســند األدوية واألجهــزة الطبيــة الالزمــة التــي اليتــم 
توفريهــــا مــــن ِقبــل املستشــــفى مثــل: الســــامعات الطبيــــة والكراســي 
املتحركــــة واألســــرة وأدويــة لعــالج الرسطــان وغريهــــا مــــن احتياجــــات 

الطفــــل املريــض. 

األجهزة واألدوية الطبية

إجايل املرصوفات
54,318 ريال

مستفيد

12

إجايل االيرادات 
37,500 ريال
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نقــــوم فــــي جمعيــــة ســــند بتأثيــث غــــرف األلعــاب فــــي مراكــــز األورام وتزويدهــــا بكافــة 
الوســائل التعليميــة والرتفيهيــة ضمــن إطــار خدماتنــا املســاندة التــيُ نقدمهــا ؛ للتخفيــف 
مــــن معانــــاة األطفــال وإضافــــة البهجــة لرفــع روحهــــم املعنويــة أثنــــاء فتــرة إقامتهــم 
باملستشــفى،باإلضافــة إلــى خدمــات التصميــم والتأثيــث لغــرف االنتظــار وممــرات أجنحــة 
التنويــم وتنفيــذ الرســومات الجداريــة التــي تســاهم فــي الرتويــح عــن الطفــل ومرافقيــه 

أثنــاء فتــرة إقامتهــم الطويلــة.

تأثيث غرف األلعاب وأجنحة التنويم يف مراكز أورام األطفال 

نقــدم فـــي جمعيـــة ســـند خدمـــات الرتميـــم والتأثيـــث لغـــرف املحتاجيـــن مـــن 
ــم  ــة لهـ ــة املالمئـ ــة الصحيـ ــان البيئـ ــم؛ لضمـ ــي منازله ــى فـ ــال املرضـ األطفـ

وتحســـني وضعهــم النفــي. 

غرفتي

إجايل املرصوفات
4,600 ريال

مستفيد
1
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نحــــرص فــــي جمعيــــة ســــند علــــى تقييــم احتياجــــات الطفــــل 
وأسـرته،وذلـــك مـــن خالل الزيـــارات املنزليـــة والتحقـق مـن تأمني 

البيئـــة الصحيــــة الســــليمة لــه.

الزيارات املنزلية

نتكفـــل فـــي جمعيـــة ســـند بدفـــع تكاليـــف الرسوم الدراسية لبعض الحاالت مـــن 
األطفال املرضـــى؛ وذلك حســـب توصيـــة الطبيب املعالـــج بإلحاقـــه فـــي مـدارس 

خاصـــة تتناسـب مـــع الوضـع الصحـي للحالـة.

رسوم الدراسة

6
مستفيد



34

برنامــج متخصــص بالتعــاون مــع وزارة التعليــم، يتضمــن عــدداً مــن الفصــول 
التعليميــة  الوســائل  بكافــة  واملجهــزة  املستشــفيات،  داخــل  الدراســية 
املــرىض  األطفــال  ملســاعدة  املَؤهلــة،  البرشيــة  والكــوادر  املتطَــورة 
فــرتة  خــالل  دراســياً  واملتأَخريــن  الدراســة  عــن  املنقطعــني  بالرسطــان 
تنوميهــم وإقامتهــم يف املستشــفى، ملواكبــة أَقرانهــم يف التحصيــل 
ــي، يشــمل برنامــج ســند التعليمــي جميــع مراحــل التعليــم العــام مــن  العلم

ريــاض األطفــال وحتــى املرحلــة الثانويــة. 
مقار الفصول يف برنامج سند التعليمي :

مركز امللك فهد الوطني ألورام األطفال بالرياض 

مدينة األمري سلطان الطبية العسكرية بالرياض  

مستشفى امللك عبدالله التخصيص لألطفال بالرياض 

مستشفى امللك خالد الجامعي بالرياض 

مدينة امللك سعود الطبية  بالرياض 

مدينة امللك فهد الطبية جناح التنويم -العيادات الخارجية بالرياض 

مركز األمرية نورة بنت عبدالرحمن لألورام بجدة

برنامج سند التعليمي 

األطفال املستفيدين 

2056

إجايل املرصوفات
1,919,969  ريال
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الخدمة التعليمية 

ــري  ــيل والغ ــم التفاع ــل التعل ــة لتفعي ــم الحديث ــم والتعل ــرتاتيجية التعلي ــق اس ــى تطبي ــة ع ــة التعليمي ــز الخدم ترك
ــم  ــم التقيي ــة وتصمي ــع الرتبوي ــرب املواق ــة ع ــات العملي ــق التدريب ــرتوين لتطبي ــم اإللك ــة اىل التعلي ــارش باإلضاف مب
ــاء عــى متطلبــات منهــج وزارة التعليــم يف التحصيــل الــدرايس وفقــاً للمهــارات  ــارات املســحية للمــواد بن واالختب

ــية .  ــة دراس ــكل مرحل ــة ل املطلوب

خدمة العالج الرتفيهي 

ــي  ــي تلب ــطة الت ــن األنش ــدد م ــل ع ــث يُفع ــة، حي ــة التعليمي ــوازي للخدم ــكل م ــي بش ــالج الرتفيه ــة الع ــدم خدم تُق
االحتياجــات النفســية واالجتامعيــة للطفــل املريــض خــالل فــرتة العــالج، كــام انــه يـُـرثي املعلومــات الثقافية املناســبة 

لــُه يف مرحلتــه العمريــة والتــي يتعــرض لهــا عــادة يف البيئــة التعليميــة ومامرســات الحيــاة اليوميــة .

األطفال املجتازين 

يف الخدمة 

التعليمية 

301
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نقــوم يف جمعيــة ســند بتنظيــم وإقامــة أنشــطة ترفيهيــة لألطفــال املــرىض بالرسطــان 
باملستشــفيات يف املناســبات املختلفــة، حيــث تقــدم لهــم الهدايــا واأللعــاب ، باإلضافــة 

إىل تفعيــل اســتضافات األطفــال بالتعــاون مــع عــدد مــن الجهــات الرتفيهــة.

برنامج سند الرتفيهي 

إجايل املرصوفات
161,627  ريال

إجايل االيرادات 
1000 ريال

1901

1094
مستفيد 

مرافق 

حفالت نهاية عالج 

نقــوم يف جمعيــة ســند بإقامــة حفــالت إنهــاء العــالج  ملشــاركة الطفــل وأرستــه 
فرحتهــم. 

20

34
مستفيد 

مرافق 
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2الهدف الثاين 
تقديــــم البــرامــــج التدريبـيـــة والتوعـويـــة لألطفـال املـــرىض بالرسطان و أرسهم حول 
ــرق  ــه وط ــع حول ــي يف املجتم ــرش الوع ــه ون ــل مع ــة التعام ــان  وكيفي ــرض الرسط م

مكافحتــه والوقايــة منــه. 
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برنامــج مســاند متَكامــل، لِدعــم أرس األطفــال املــرىض بالرسطــان تحــت إرشاف فريــق 
االستشــارية  الخدمــات  لتقديــم  واإلجتامعــّي؛  النَّفــّي  عــم  بالدَّ املُختصــني  مــن 

واملعنويــة .

برنامج الدعم املعنوي

إجايل املرصوفات
397,846  ريال

إجايل االيرادات 
920,000 ريال

مستفيد

2240
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اإلرشاد الجمعي 

جلســات جامعيــة تــدار مــن قبــل مختصــني نفســيني مــن ذوي الخــربة ُتســاعد األرسة عــى 
التعامــل مــع الضغــوط النفســية،  وتزودهــم مبهــارات ِ التكيــف وتقــوم بتصحيــح األفــكار 

واملفاهيــم الشــائعة حــول مــرض  أطفالهــم.  

مساندة األرس 

ورش عمل دورية تثقيفية للرتويح عن أرس األطفال املرىض بالرسطان. 

الخدمات اإلستشارية

20

13

351

193

جلسة

ورشة

مستفيد

مستفيد
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التقبل اإليجايب 

نقــوم يف جمعيــة ســند مبــد يــد العــون لــألرس ومســاعدتهم عــى تخطــي مرحلــة الصدمــة 
واإلنتقــال ملرحلــة التقبــل بعــد تلقــي خــرب مــرض أطفالهــم.

مجموعات الدعم 

ــر  ــض، وتوف ــم البع ــات بعضه ــاندة األمه ــتمرارية مس ــن اس ــات، تضم ــة لألمه ــات داعم مجموع
ــي . ــي واالجتامع ــوازن النف ــم الت ــق له ــي تحق ــات الت ــم اإلحتياج له

الخدمات اإلستشارية

16

10

14

223

جلسة

مجموعات

مستفيد

مستفيد

الجلسات الفردية 

ــإرشاف  ــلويك، ب ــريف الس ــالج املع ــة يف الع ــز مختص ــة إىل مراك ــاالت الفردي ــل الح ــم تحوي يت
ــربة. ــن ذوي الخ ــيني  م ــني نفس مختص

14

11
جلسة

مستفيد 
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حقيبة سند 

حقيبــة تحتــوي عــى املســتلزمات واألدوات الشــخصية الرضوريــة التــي قــد يحتاجهــا املرافــق 
خــالل فــرتة اإلقامــة األوليــة يف املستشــفى .

الخدمات املعنوية

مرافقة األطفال

ــات  ــور جلس ــال حض ــة ألرس األطف ــة الفرص ــم إلتاح ــرتات التنوي ــاء ف ــال أثن ــة لألطف ــدم الخدم تق
االرشــاد الجمعــي وورش املســاندة داخــل املستشــفى، أو الخــروج مــن املستشــفى لســاعات 

ــخصية. ــم الش ــددة لقضــاء احتياجاته مح
6

38

مستفيد

مستفيد 

لِك أنِت 

ــني يف  ــال املنوم ــات األطف ــات الرتويحية،ألمه ــم الخدم ــى تقدي ــند ع ــة س ــرص يف جمعي نح
مركــز األورام مــن خــالل كــرس الروتــني اليومــي .

مستفيد 

6
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جميلتي

ــاء  ــه، أَثن ــتعار وتزييين ــعر املس ــصِّ الش ــالل ق ــن خ ــك م ــرش ،وذل ــة ع ــة إىِل الثامن ــر الثالث ــن عم ــات م ــة البن لفئ
وبعــد فــرتة العــالج الكيميــايئ؛ ملــا لــه مــن تأثــري إيجــايب يف التعامــل مــع هــذه املرحلــة الحرجــة وزيــادة 
م الخدمــة  الثقــة بالنَّفــس، حيــث يتــم االســتعانة مبجموعــة تطوعيــة متخصصــة يف مجــال التجميــل ، كــام تَُقــدَّ

للبنــني بحســب رغبــة الطفــل بوضــع الشــعر املســتعار.

الخدمات املعنوية

328

75
تكرار تقديم الخدمة 

مستفيد
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110
مستفيد

فعاليات برنامج الدعم املعنوي 

اليوم العاملي لرسطان الطفولة 

نظمــت جمعيــة ســند امللتقــى الخليجــي -االفــرتايض- ملناقشــة الضغوطــات النفســية 
الشــائعة لــدى املصابــني بالرسطــاِن وذويهــم، بحضــوِر جمعيــات الرسطــان الخرييــة يف 

دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

1000
مستفيد

اليوم العاملي للصحة النفسية 

ــرص  ــي - الف ــي واإلجتامع ــم النف ــات الدع ــى مجموع ــند يف ملتق ــة س ــاركت جمعي  ش
ــية . ــة النفس ــز الصح ــي لتعزي ــز الوطن ــع املرك ــاون م ــات - بالتع والتحدي

تقــوم جمعيــة ســند بتفعيــل اليــوم العاملــي للصحة النفســية   واليــوم العاملــي لرسطان الطفولــة من خــالل امللتقيات 
العلميــة ؛لرفــع مســتوى الوعــي وتوســيع املعرفــة بأهميــة الحفــاظ عــى الصحــة النفســية عــى وجــه العمــوم ، وأثــر 

الجانــب النفــي عــى الجانــب العضــوي ملــرىض الرسطــان وذويهــم عــى وجــه  الخصوص . 
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فعاليات برنامج الدعم املعنوي 

الربنامج التدريبي 

تقيــم الجمعيــة ســنوياً برنامجــاً تدريبيــاً يهــدف لتنميــة املهــارات املهنيــة لالخصــايئ يف مجــال األورام؛ لدعــم 
ــل  ــارضات وورش العم ــن املح ــة م ــم مجموع ــالل تقدي ــن خ ــك م ــان وذل ــرىض بالرسط ــال امل ــالج األطف ــم يف ع عمله
ــة مــن االكادمييــني واملعالجــني املختصــني يف  ــة التخصصــات الصحيــة يقدمهــا نخب بســاعات معتمــدة مــن قبــل هيئ

ــية .  ــة النفس ــة والصح ــة االجتامعي الخدم

اليوم العاملي لألم 

نقيــم يف جمعيــة ســند  حفــل تكريــم األمهــات املنومــني يف املستشــفيات ســنويا خــالل شــهر مــارس يف كافــة مراكــز 
ــن  ــه ب ــد الل ــت عب ــة بن ــرية /عادل ــيك األم ــمو املل ــة الس ــة صاحب ــت رعاي ــي تح ــوم األم العامل ــبة ي ــة مبناس األورام باململك

عبدالعزيــز - رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة.

إجايل املرصوفات
  101,470 ريال

219
مستفيد
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3الهدف الثالث
تشجيع ودعم الدراسات واألبحاث يف مجال رسطان األطفال
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تدعــم جمعيــة ســند الكــوادر العلميــة مــن خــالل تشــجيع واســتثامر املعرفــة 
العلميــة والدراســة البحثيــة للحــاالت املتعلقــة بــأورام األطفــال فــي اململكــة 

العربيــة الســعودية.
تأســــس برنامــــج ســــند ملنــــح األبحــــاث العلميــــة لدعــــم األبحــــاث فــــي مجــــال 
ســــرطان األطفــــال عــــام2008م وبلــغ عــدد األبحــاث املدعومــة 48 بحثـًـا متخصًصــا 

حتــــى دورتــــه الثانيــة عــرش.

برنامج منح األبحاث العلمية

امليزانية املعتمدة

1,059,042 ريال

املقرتحات البحثية املقدمة

األبحاث املقبولة

11

5

بحث

أبحاث

 الدورة الثالثة عرش
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 عطائكم
 يصنع

 ابتسامتهم
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4الهدف الرابع
التنسيق والتكامــــل مــــع القطاعــات الحكوميــة واألهليــــة ذات العالقة، لتعزيــز مصــادر دخــل 
الجمعيــة  ومتكينهــا مــن تقديــم خدماتها املجانية واملتخصصة و إنجــاز الخطط املستقبلية 
التي وضعت لضـــامن إسـتمرارهـــا ومواجهة متطلبـات مشاريعهـــا الخرييـة واإليفاء بإلتزاماتها 

تجــاه األطفــال املــرىض بالرسطان.
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انبثقت فكرة تفعيل شهر فرباير مبناسبة اليوم العاملي للطفل املريض بالرسطان املوافق الـ 15 من شهر فرباير من 
كل عام لتسليط الضوء عى مرض الرسطان عند األطفال والتعريف بالربامج والخدمات املقدمة لهمولذويهم،ويتم 
تفعيــل الحملة بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص والعــام للنــرش والتعريــف  برسطــان األطفــال  ومشــاركة املجتمــع لدعــم 

أطفالنــا املــرىض وأرسهم .

حملة شهر فرباير  »معدنهم ذهب« 

أهداف الحملة

دعم أطفالنا املرىض بالرسطان وذويهم .
رفع مستوى الوعي لدى املجتمع عن مرض رسطان األطفال .

إبراز دور املسؤولية املجتمعية يف دعم القطاع الثالث الغري ربحي.
توعية أفراد املجتمع بأهمية التربع بالدم .

تعزيز مبدأ التكافل يف االجتامعي .
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إجايل االيرادات 
273,972ريال

إجايل االيرادات 
165,724 ريال

إجايل املرصوفات 
408,028ريال 

إجايل املرصوفات 
2,826 ريال

الرياض 

الرشقية 
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10 ,000
 رشيط ذهبي

1510

689

22

46 مليون6

 أركان تعريفية

 ونرش داخيل
مطاعم ومقاهي

متطوع إضاءة أبراج ومباين

تغطية إعالمية

تحقيق أمنيات

وهدايا 

 التفاعل عىل منصة

التويرت
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حملة التربع بالدم هي أحد فعاليات شهر فرباير لتفعيل اليوم العاملي للطفل املريض بالرسطان تقيمها جمعية 
سند الخريية سنوياً برعاية رئيس مجلس اإلدارة صاحبة السمو املليك األمرية عادلة بنت عبد الله بن عبدالعزيز والتي 

تستهدف أفراد املجتمع عامة و قطاعاته للتربع بالدم لصالح األطفال املرىض بالرسطان

حملة التربع بالدم 

7
عربات تربع بالدم
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 نصف لرت من التربع بالدم

 تساهم يف انقاذ حياة طفل

 مصاب
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اخرتنا االسم تيمنا بالذهب أنه مهام واجه من 
تحديات وصعوبات سيعود بريقه، كذلك أطفالنا 

املرىض بالرسطان خالل رحلتهم مع املرض 
والعالج ويبقى معدن الذهب صايف ال يتغري .

#معدنهم ـــ ذهب 



57



58

 جانب من تفاعل أبراج املدينة الرقمية يف حملة فرباير
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الجهات املشاركة يف الحملة 
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القنوات اإلعالمية املشاركة يف الحملة 

الجهات املساندة للحملة 
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ــم  ــة يف دع ــند الخريي ــة س ــراز دور جمعي ــدف إب ــاة Mbc به ــع قن ــاون م ــة بالتع ــة إعامي حمل
األطفــال املــرىض بالرسطــان مــن خــال تقديــم الربامــج والخدمــات املتخصصــة ،باإلضافــة الرويــج 

ــويق  والتس

الحملة اإلعالمية
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سند التطوعي 

 نُفّعــل يف جمعيــة ســند املســؤولية اإلجتامعيــة مــن خــالل اســتثامر الكــوادر البرشيــة  ومتكينهــم بإتاحــة الفرصــة 
لهــم، للمســاهمة يف العمــل اإلجتامعــي التطوعــي مبــا يحقــق رؤيتنــا وأهدافنــا.

413
 متطوع

175
فرصة تطوعية

399:45:00

ساعة تطوعية
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ــند ــة س ــايل لجمعي ــر امل ــى التقري ــالع ع  لإلط
ــان ــرىض بالرسط ــال امل ــم األطف ــة لدع   الخريي
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الحسابات البنكية لدعم الجمعية

 حساب كفالة املنطقة الوسطى

 حساب كفالة املنطقة الرشقية

حساب زكاة

حساب زكاة

املنطقة الرشقية

حساب جاري
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 جمعية سند الخريية لدعم األطفال املرىض بالرسطان

 دعمك يوصلني

 لالشرتاك ارسل رقم 1 اىل

5083
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