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التـقـريـر 
السنـوي

2021

سجل رقم )252( - وزارة العمل والتنمية االجتماعية
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بسم الله الرحمن الرحيم
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

مي عبدالعزيز الجبر

..
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أعـضـاء مجلس اإلدارة
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من نحن؟

ـــت  ـــة تقدم ـــرقية لمناقش ـــة الش ـــن بالمنطق ـــاء واألكاديميي ـــال واألطب ـــال األعم ـــن رج ـــة م ـــت نخب ـــام 2001م إلتق ـــة ع ـــي نهاي ف

ـــرطان. ـــى الس ـــة مرض ـــة لرعاي ـــيس جمعي ـــام لتأس ـــل بالدم ـــك فيص ـــة المل ـــة بجامع ـــذاك طالب ـــا آن به

وبـــدأ فريـــق العمـــل بصياغـــة الرســـالة واألهـــداف الرئيســـية للجمعيـــة ومـــن ثـــم رفعتهـــا إلـــى مقـــام صاحـــب الســـمو 

الملكـــي أميـــر المنطقـــة الشـــرقية للموافقـــة عليهـــا ، كمـــا تمـــت مقابلـــة ســـمو أميـــر المنطقـــة الشـــرقية حيـــث وافـــق 

ســـموه علـــى تأســـيس الجمعيـــة بـــل وأكـــد علـــى دعمهـــا ومســـاندتها . 

وفـــي 19 صفـــر 1423 هــــ الموافـــق 21 ابريـــل 2003 م صـــدرت الموافقـــة الرســـمية بتأســـيس الجمعيـــة وعقـــد األعضـــاء 

ـــة  ـــرطان بالمنطق ـــى الس ـــة مرض ـــة لرعاي ـــعودية الخيري ـــة الس ـــس إدارة الجمعي ـــاب مجل ـــم األول إلنتخ ـــون إجتماعه المؤسس

ـــاء  ـــال واألطب ـــال األعم ـــن رج ـــة م ـــة نخب ـــم الجمعي ـــرقية وتض ـــة الش ـــة بالمنطق ـــؤون اإلجتماعي ـــام الش ـــر ع ـــة مدي ـــرقية برعاي الش

واألكاديمييـــن واإلعـــام والمتطوعيـــن وتعمـــل الجمعيـــة علـــى رفـــع مســـتوى الوعـــي بـــاألورام ومســـبباتها والوقايـــة 

ـــاندة  ـــم بمس ـــه ث ـــول اهلل وقدرت ـــت بح ـــرة تحول ـــرة صغي ـــرقية فك ـــة الش ـــرطان بالمنطق ـــى الس ـــة لمرض ـــم الرعاي ـــا, وتقدي منه

ـــرقية. ـــة الش ـــر المنطق ـــمو أمي س



6

بمســـاندة  المتعلقة  اإلنســـانية  والخدمـــات  البرامـــج  دعـــم 
مرضـــى الســـرطان خـــال رحلـــة عاجهم 

تحسين نوعية الحياة ومساعدة المرضى وأسرهم 

والعاجية  التشـــخيصية  الخدمـــات  ونوعيـــة  مســـتوى  رفع 
لمرضى الســـرطان وتقديـــم الدعم النفســـي والطبي لهم

بالتوعية  بالمجتمع  العـــام  الصحي  الوعي  بمســـتوى  االرتقاء 
الكشـــف  وأهمية  منه  والوقاية  الســـرطان  بمرض  الشـــاملة 

لهم عنه  المبكـــر 

تنظيـــم وتنفيـــذ برامج الكشـــف والتشـــخيص المبكر حســـب 
العالمية الطبيـــة  التوصيـــات 

العاملة  الصحيـــة  المـــوارد  مســـتوى  تطوير  في  المســـاهمة 
بمجال أمراض الســـرطان باســـتقطاب الخبرات العالمية والمحلية

رؤيتـنـا 
مثل أعلى ورائد في مجال مكافحة السرطان.

رسالتنا 

أهدافنا

مكافحة السرطان بكل السبل وبشتى الوسائل 
الممكنة المباشرة وغير المباشرة.

قيمـنـا 
 ، الثقـــة   ، الشـــراكة   ، التميـــز   ، االحترافيـــة 

. العطـــاء   ، اإلتقـــان   ، اإلبـــداع 
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تمتلك الجمعية ثاث عيادات متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بكادر طبي مؤهل	 
تمتلك مركز مي الجبر للكشف المبكر عن السرطان.	 

خدمة األجهزة التعويضية ) ثدي صناعي – كرسي متحرك – سرير طبي – أجهزة تنفس (	 
خدمة اإلسكان 	 
خدمة المواصات	 

يركز على المحاضرات والندوات واألنشطة التي تستهدف مختلف أفراد 	 
المجتمع والمؤسسات .

تقوم الجمعية متمثلة بلجنة األمل بالدعم المعنوي للمرضى المصابين 	 
بالسرطان وأسرهم .

لدعم المرضى بمختلف الفئات العمرية.	 

برنامج
الكشف المبكر

برنامج 
الخدمات 
المساندة

برنامج 
األنشطة 
الترفيهية

برنامج التوعية 
والتثقيف

برنامج الدعم 
المعنوي

البرامج 
والخدمات
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احصائيات عـام

2021
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إجمالي المستفيدين خالل عام 2021 م:

عدد المسجلين في هذا العام

مستفيدين خدمة السكن

عدد بطاقات التخفيض

عدد األجهزة التعويضية

196

129

94

253
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األنـشـطـة 
والفعاليات
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حملة #القرار_بيدك

ــع  ــاون م ــم بالتع ــق الرح ــرطان عن ــن س ــر ع ــف المبك ــة الكش ــن أهمي ــوي ع ــن توع رك
مستشــفى الــوالدة واألطفــال بالدمــام
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حملة #القرار_بيدك

ــع  ــاون م ــم بالتع ــق الرح ــرطان عن ــن س ــر ع ــف المبك ــة الكش ــن أهمي ــوي ع ــن توع رك
المستشــفى الســعودي األلمانــي بالدمــام
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حملة #القرار_بيدك

ــع  ــاون م ــم بالتع ــق الرح ــرطان عن ــن س ــر ع ــف المبك ــة الكش ــن أهمي ــوي ع ــن توع رك
مستشــفى القطيــف المركــزي
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حملة #هذا_أنا_وهذا_ما_سأفعل

حملــة توعويــة تزامنــًا مــع اليــوم العالمــي للســرطان بالتعــاون مــع العيــادات التخصصية 
بالمركــز الرعايــة الصحيــة بالخبر
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حملة #هذا_أنا_وهذا_ما_سأفعل

ركــن توعــوي تزامًنــا مــع اليــوم العالمــي للســرطان للتوعيــة بأنواع الســرطان ومســبباته  
وطــرق العــاج    بالتعــاون مــع هيئــة حقــوق اإلنســان
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حملة #هذا_أنا_وهذا_ما_سأفعل

ركــن توعــوي بأهميــة الكشــف المبكــر عــن الســرطان وأنواعــه وطــرق العــاج والوقايــه 
منــه للشــركات المجــاورة  لمقــر الجمعيــة.
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حملة #عادات_قولونك_يحتاجها

حملــة توعويــة إلكترونيــة بالتعــاون مــع مستشــفى الملــك فهــد التخصصــي بالدمــام 
بهــدف التوعيــة بأهميــة الكشــف المبكــر عــن ســرطان القولــون والمســتقيم. 
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المشاركة في برنامج إماطة

حملــة الشــرقية نظيفــة بــكل لغــات العالــم تحــت شــعار شــيل كيســتك ونظــف ديرتــك 
مــع أمانــة المنطقــة الشــرقية لنشــر ثقافــة النظافــة فــي المجتمــع.  
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بودكاست ورقة خضراء 

سلســلة بودكاســت مكونــة مــن أربــع حلقــات بعنــوان: »ورقــة خضــراء«، تحاكــي قصــص وتجــارب 

المتعافيــن مــن مــرض الســرطان بهــدف الدعــم المعنــوي للمرضــى و تثقيــف المجتمــع بمــرض 

الســرطان بالتعــاون مــع بودكاســت اســفنجة.

 161,282 مستفيد

الورقة األولى:
أصعب المعارك

الورقة الثانية:
قوة ال تهزم

الورقة الثالثة:
من ألم إلى أمل

الورقة الرابعة:
أمانة عظيمة

https://soundcloud.com/esfinja/ijspg2eptuov
https://soundcloud.com/esfinja/j1ed8lcffie3
https://soundcloud.com/esfinja/78tthl3oxih8
https://soundcloud.com/esfinja/22zqahxgxhaw
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اليوم العالمي لسرطان المبيض 

ــة  ــض لتوعي ــرطان المبي ــي لس ــوم العالم ــع الي ــًا م ــي تزامن ــوي إلكترون ــج توع برنام
ــر ــف المبك ــى الكش ــم عل ــيدات وحثه الس

 2,234 مستفيد
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اليوم العالمي لسرطان المثانة 

برنامــج توعــوي إلكترونــي تزامنًا مــع اليــوم العالمي لســرطان المثانــة لتوعيــة المجتمع 
وحثهــم علــى الكشــف المبكر

 2,871 مستفيد
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اليوم العالمي لمكافحة التدخين

ــر  ــة بمخاط ــة للتوعي ــع وزارة الرياض ــاون م ــية بالتع ــي القادس ــز صح ــوي بمرك ــن توع رك
ــة  ــى  الرئ ــا  عل ــن   ومخاطره التدخي

 200 مستفيد
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حملة التوعية بسرطان الكلى

حملــة توعويــة إلكترونيــة بالتعــاون مــع دافيتــا  للوقايــة مــن ســرطان الكلــى وأهميــة 
الوقايــة منــه

 871 مستفيد

https://www.instagram.com/p/CQQ972ihjH6/?utm_medium=copy_link
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توقف عن التدخين لتبتسم

ــه  ــم تنظيم ــي ت ــرطان والت ــراض الس ــه بأم ــن وارتباط ــر التدخي ــن مخاط ــوي ع ــن توع رك
مــن قبــل إدارة طــب األســنان فــي تجمــع الشــرقية الصحــي بالتعــاون مــع مركــز األســنان 

التخصصــي فــي مجمــع الخبــر مــول
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اليوم العالمي لسرطان العظام »الساركوما« 

برنامــج توعــوي إلكترونــي تزامنــًا مــع اليــوم العالمــي لســرطان العظــام »الســاركوما« 
لتوعيــة المجتمــع وحثهــم علــى الكشــف المبكــر
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االسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

تفعيــل األســبوع العالمــي للرضاعــة الطبيعيــة والتوعيــة بفوائدهــا الصحيــة لألمهــات 
واألطفــال وتقليلهــا لخطــر اإلصابــة بســرطان الثــدي والمبيــض.
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حصص اليوغا للمستفيدات

إقامــة حصــص يوغــا و التأمــل للمســتفيدات و بالتعــاون مــع اســتديو يــاس لمــدة أربــع 
أيــام 
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محاضرة الكبد والسرطان

إقامــة محاضــرة تثقيفيــة )عــن بعــد( عــن الكبــد والســرطان بتقديــم الدكتــورة: أنديــرة بــو 
خمســين طبيبــة األشــعة و عضــو مجلــس اإلدارة .
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منتدى اضاءات

المشــاركة فــي المنتــدى العربــي لصحــة المــرأة تحــت شــعار »المــرأة والســرطان مــن 
الوقايــة إلــى التعافــي« برعايــة الجمعيــة المصريــة لمنظــار عنــق الرحــم والــذي يهــدف 
ــرق  ــرطان وط ــراض الس ــة بأم ــب اإلصاب ــرأة لتجن ــة الم ــة صح ــي بأهمي ــز الوع ــى تعزي إل

الوقايــة واالكتشــاف المبكــر
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حملة الشرقية وردية 13

ــي  ــدي والت ــرطان الث ــة بس ــة التوعي ــة حمل ــي فعالي ــاورد ف ــع ف ــاون م ــاركة بالتع المش
ــاة،  ــر حي ــص المبك ــعار الفح ــت ش ــدي تح ــرطان الث ــة بس ــهر التوعي ــع ش ــًا م ــي تزامن تأت

ــه  ــة من ــرق الوقاي ــر وط ــف المبك ــة الكش ــع بأهمي ــة المجتم ــك لتوعي وذل

 187 مستفيد
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حملة الشرقية وردية 13

ــدي  ــرطان الث ــن س ــر ع ــف المبك ــة الكش ــة بأهمي ــرات توعوي ــأركان ومحاض ــاركة ب المش
ــة ــة مختلف ــن 44 جه ــر م ــي أكث ف
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حملة الشرقية وردية 13

تفعيــل »ماراثــون الشــرقية ورديــة« للمشــي ضمــن فعاليــات حملــة الشــرقية ورديــة 13 للتوعيــة بســرطان 
الثــدي بمشــاركة مــا يقــارب 1٠٠ شــخص فــي الســباق. باإلضافــة لتفعيــل اركان توعويــة بالتعــاون مــع شــبكة 
الدمــام الصحيــة وجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل، وبعــض العــروض واألنشــطة الترفيهيــة الحيــة.

 400 مستفيد
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احصائيات الحملة

مستفيد من الحملة

متطوع و متطوعة

جهة مشاركة

ساعة تطوعية

15,588

233

46

1,384
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اليوم العالمي لسرطان البروستات

ــة  ــتات لتوعي ــرطان البروس ــي لس ــوم العالم ــع الي ــًا م ــي تزامن ــوي إلكترون ــج توع برنام
ــر ــف المبك ــى الكش ــم عل ــع وحثه المجتم
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االتفاقيات
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توقيع اتفاقية تعاون بين
جمعية السرطان السعودية وسند محمد بن سلمان 

بهدف دعم مرضى السرطان.

توقيع اتفاقية تعاون بين
جمعية السرطان السعودية والشركة السعودية 
العالمية للبتروكيماويات »سبكيم«  بهدف دعم 

مرضى السرطان.

االتفاقيات
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توقيع اتفاقية تعاون بين
جمعية السرطان السعودية والشركة المتقدمة 

للبتروكيماويات بهدف دعم مرضى السرطان.

توقيع اتفاقية تعاون بين
جمعية السرطان السعودية وشركة نباتك بهدف 

المساهمة في تحقيق مستهدفات التشجير  و 
تشجيع المجتمع الصحي على تعزيز تقافة االستدامة 

والحفاظ على البيئة.

االتفاقيات
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شــركـاء 
الـنـجـاح
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شركاء النجاح
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شركاء النجاح



نسعد بمساهمتكم في دعم
مرضى السرطان

SA 5220000003011682229950

SA 4610000005156876000102

SA 5515000999127697900006

المنطقة الشرقية - الدمام - حي النورس
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