
الجمعية السعودية الخيرية 
لرعاية مرضى السرطان

هـ  ١٤٢٥/١/٣٠ رقم : ٢٥٢           تاريخ: 

ترخيص وزارة العمل والتنمية االجتماعية 



من نحن:
فـــي نهايـــة عـــام 2001م إلتقـــت نخبـــة مـــن رجـــال األعمـــال واألطبـــاء واألكاديمييـــن بالمنطقـــة الشـــرقية 
ــة  ــة لرعايـ ــام لتأســـيس جمعيـ ــل بالدمـ ــة الملـــك فيصـ ــة بجامعـ ــذاك طالبـ ــا آنـ ــة تقدمـــت بهـ لمناقشـ

ــرطان. ــى السـ مرضـ
ــا إلـــى مقـــام  ــالة واألهـــداف الرئيســـية للجمعيـــة ومـــن ثـــم رفعتهـ وبـــدأ فريـــق العمـــل بصياغـــة الرسـ
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 19صفـــر 1423هــــ الموافـــق 21 ابريـــل 2003م صـــدرت الموافقـــة الرســـمية بتأســـيس الجمعيـــة وعقـــد 
األعضـــاء المؤسســـون إجتماعهـــم األول إلنتخـــاب مجلـــس إدارة الجمعيـــة الســـعودية الخيريـــة لرعايـــة 
ـــر عـــام الشـــؤون اإلجتماعيـــة بالمنطقـــة الشـــرقية  مرضـــى الســـرطان بالمنطقـــة الشـــرقية برعايـــة مدي
وتضـــم الجمعيـــة نخبـــة مـــن رجـــال األعمـــال واألطبـــاء واألكاديمييـــن واإلعـــام والمتطوعيـــن وتعمـــل 
الجمعيـــة علـــى رفـــع مســـتوى الوعـــي بـــاألورام ومســـبباتها والوقايـــة منهـــا, وتقديـــم الرعايـــة لمرضـــى 
ـــر  ـــه ثـــم بمســـاندة ســـمو أمي الســـرطان بالمنطقـــة الشـــرقية فكـــرة صغيـــرة تحولـــت بحـــول هللا وقدرت
المنطقـــة الشـــرقية ورعايتهـــا وجهـــود أهالـــي المنطقـــة إلـــى مشـــروع خيـــري متكامـــل يقـــدم الخدمـــات 

ـــة مرضـــى الســـرطان بالمنطقـــة الشـــرقية. ـــة لرعاي ـــة الضروري اإلجتماعي

رؤيتنا :

قيمنا : 

مكافحة السرطان بكل السبل وبشتى الوسائل الممكنة المباشرة وغير المباشرة.

مثل أعلى ورائد في مجال مكافحة السرطان.

االحترافية ، التميز ، الشراكة ، الثقة ، اإلبداع ، اإلتقان ، العطاء .

رسالتنا :



األهداف :

دعم البرامج والخدمات اإلنسانية 
المتعلقة بمساندة مرضى السرطان 

خال رحلة عاجهم 

تحسين نوعية الحياة ومساعدة المرضى 
وأسرهم .

رفع مستوى ونوعية الخدمات 
التشخيصية والعاجية لمرضى 

السرطان وتقديم الدعم النفسي 
والطبي لهم.

االرتقاء بمستوى الوعي الصحي العام 
بالمجتمع بالتوعية الشاملة بمرض 

السرطان والوقاية منه وأهمية الكشف 
المبكر عنه لهم.

تنظيم وتنفيذ برامج الكشف 
والتشخيص المبكر حسب التوصيات 

الطبية العالمية.

المساهمة في تطوير مستوى الموارد 
الصحية العاملة بمجال أمراض 

السرطان باستقطاب الخبرات العالمية 
والمحلية.
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البرامج والخدمات :

برنامج الكشف المبكر

برنامج األنشطة الترفيهية

برنامج الخدمات المساندة

برنامج التوعية والتثقيف

برنامج الدعم المعنوي

تمتلـــك الجمعيـــة ثـــاث عيـــادات متنقلـــة للكشـــف المبكـــر عـــن ســـرطان 	 
الثـــدي بـــكادر طبـــي مؤهـــل

تمتلك مركز مي الجبر للكشف المبكر عن السرطان.	 

لدعم المرضى بمختلف الفئات العمرية.	 

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

يركـــز علـــى المحاضـــرات والنـــدوات واألنشـــطة التـــي تســـتهدف مختلـــف 	 

أفـــراد المجتمـــع والمؤسســـات .

للمرضـــى 	  المعنـــوي  بالدعـــم  األمـــل  بلجنـــة  متمثلـــة  الجمعيـــة  تقـــوم 

. وأســـرهم  بالســـرطان  المصابيـــن 



شركـاء النـجـاح:



بيانات التواصل

المنطقة الشرقية - الدمام - حي النورس

@SaudiCancerF
966+ 50534 8085

www.scf.org.sa
info@scf.org.sa

SA 220000003011682229950

SA 4610000005156876000102

SA 9250000000013378899009

SA 5515000999127697900006

نسعــد بمساهمتكم لرعاية مرضى السرطان 




