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كلمة رئيس مجلس اإلدارة:

إن اإلصرار على تنفيذ أي فكرة إبداعية مهما كان حجمها هي البداية الحقيقية الستمراريتها واإلنتفاع بها ، وإن بدأت باليسير
منها ، فجمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية تفخر اليوم بما وصلت إلية سواء على الساحة المحلية أو الدولية .

تتولـــد لـــذة العطـــاء بالنتائـــج اإليجابيـــة لمـــا يقـــدم وفـــق آليـــات علميـــة مخطـــط لهـــا بـــكل إتقـــان ، وهـــذا مالمســـناه مـــن خـــال اللجـــان العاملـــة 
ـــه عاقـــة بهـــذا المـــرض نقـــدم المشـــورة والدعـــم ،  ـــكل مـــن ل ـــة ل ـــا الحـــدود المكاني ـــاك وتجاوزن ـــا ونشـــاط هن ـــذ تأسيســـها ، نشـــاط هن ـــة من بالجمعي
ـــات  ـــا مقوم ـــرت له ـــاج متـــى ماتوف ـــال واإلنت ـــرة الظ ـــجرة واف ـــح ش ـــذرة وتصب ـــدأ بب ـــجرة تب ـــل كالش ـــد ، فالعم ـــا بج ـــل معن ـــى العم ـــن عل ـــث اآلخري ونح
النمـــو ، وهـــذا متوفـــر بحمـــدهللا بوجـــود رجـــال ونســـاء مخلصيـــن متطوعيـــن وداعمييـــن ، لديهـــم مـــن الحمـــاس والخبـــرة مايؤهـــل الجمعيـــة أن تكـــون 

ـــع. ـــعاع للجمي ـــارة إش من

ـــى  ـــل عل ـــه دلي ـــطة ل ـــن األنش ـــد م ـــم فـــي العدي ـــتراكنا معه ـــة وإش ـــة العالمي ـــة الصح ـــع منظم ـــا م ـــا إتفاقيتن ـــه علين ـــي أصبغت ـــراف الدولـــي الت إن االعت
ـــة . ـــر العالمي ـــًا للمعايي ـــليمة طبق ـــة س ـــى علمي ـــى خط ـــير عل ـــا نس أنن

طموح الجمعية اليقف عند حد معين فلديها من الخطط مايثلج صدور الجميع وستقف شامخة تؤدي خدماتها لجميع المعنيين ، 
لـــكل ذلـــك إجتمعـــت األيـــدي فـــي جمعيـــة الســـرطان الســـعودية بالمنطقـــة الشـــرقية لخدمـــة مجتمـــع غالـــي ومواطـــن محبـــوب وأمـــة فاضلـــة ودقـــت 
األبـــواب ليـــزداد األجـــر ويعـــم الفضـــل ، ووراء كل بـــاب كانـــت هنـــاك إيـــدي خيـــرة كثيـــرة تســـاند وتعـــاون وتدعـــم فأخذنـــا نكمـــل بعضنـــا اآلخـــر 

لنتشـــارك النجـــاح وفرحتـــه واإلنجـــازات المحققـــة .

إن جهودنا تكملة لجهود حكومتنا الرشيدة بالرقي بالرعاية الصحية لمواطنيها ولنكون منارة تمد يد العون والخير للجميع.
ولكن النجاح الحقيقي نراه في أعين مرضى مّدت لهم يد المساعدة ففرجت عنهم وأزاحت معاناتهم.

وفـــي زيـــارة أدخلـــت البهجـــة لمريـــض يقيـــده ســـريره فـــي المستشـــفى ولجـــان ومتطوعيـــن وجهـــت الجمعيـــة جهودهـــم الصادقـــة لخدمـــة المرضـــى. 
ن مبتـــاه علـــى جميـــع المرضـــى بإذنـــه تعالـــى. ـــًا لنـــا جميعـــًا هـــذا األجـــر العظيـــم ، نســـأل هللا أن يتقبـــل ســـعينا ويهـــوِّ فهني

عبدالعزيز بن علي التركي
رئيس مجلس اإلدارة



أعضاء مجلس اإلدارة:

أ. عبدالعزيز بن علي التركي
رئيس مجلس اإلدارة

أ. سارة بنت عاصم المهيدب 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

أ. عبدالعزيز بن عبدالرزاق األنصاري 
عضو مجلس اإلدارة

أ. عبدالمحسن بن محمد العثمان                           
عضو مجلس اإلدارة

أ. إبراهيم بن فهد الشنيبر                                  
عضو مجلس اإلدارة

أ. عبدهللا بن راشد الخالدي                                     
عضو مجلس اإلدارة

أ. سمير بن عبدالعزيز العفيصان
أمين الصندوق

أ. مي بنت عبدالعزيز الجبر                            
عضو مجلس اإلدارة

أ. محمد بن عبدهللا المنصور                               
عضو مجلس اإلدارة
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من نحن:

فـــي نهايـــة عـــام 2001م إلتقـــت نخبـــة مـــن رجـــال األعمـــال واألطبـــاء واألكاديمييـــن بالمنطقـــة الشـــرقية لمناقشـــة تقدمـــت بهـــا آنـــذاك طالبـــة بجامعـــة 
الملـــك فيصـــل بالدمـــام لتأســـيس جمعيـــة لرعايـــة مرضـــى الســـرطان.

وبـــدأ فريـــق العمـــل بصياغـــة الرســـالة واألهـــداف الرئيســـية للجمعيـــة ومـــن ثـــم رفعتهـــا إلـــى مقـــام صاحـــب الســـمو الملكـــي أميـــر المنطقـــة الشـــرقية 
ــا  ــر المنطقـــة الشـــرقية حيـــث وافـــق ســـموه علـــى تأســـيس الجمعيـــة بـــل وأكـــد علـــى دعمهـ ــا تمـــت مقابلـــة ســـمو أميـ ــا ، كمـ للموافقـــة عليهـ

ومســـاندتها . 

وـفــي 19صفـــر 1423هــــ الموافـــق 21 ابريـــل 2003م صـــدرت الموافقـــة الرســـمية بتأســـيس الجمعيـــة وعقـــد األعضـــاء المؤسســـون إجتماعهـــم األول 
إلنتخـــاب مجلـــس إدارة الجمعيـــة الســـعودية الخيريـــة لرعايـــة مرضـــى الســـرطان بالمنطقـــة الشـــرقية برعايـــة مديـــر عـــام الشـــؤون اإلجتماعيـــة بالمنطقـــة 
الشـــرقية وتضـــم الجمعيـــة نخبـــة مـــن رجـــال األعمـــال واألطبـــاء واألكاديمييـــن واإلعـــام والمتطوعيـــن وتعمـــل الجمعيـــة علـــى رفـــع مســـتوى الوعـــي 
بـــاألورام ومســـبباتها والوقايـــة منهـــا, وتقديـــم الرعايـــة لمرضـــى الســـرطان بالمنطقـــة الشـــرقية فكـــرة صغيـــرة تحولـــت بحـــول هللا وقدرتـــه ثـــم 
بمســـاندة ســـمو أميـــر المنطقـــة الشـــرقية ورعايتهـــا وجهـــود أهالـــي المنطقـــة إلـــى مشـــروع خيـــري متكامـــل يقـــدم الخدمـــات اإلجتماعيـــة الضروريـــة 

ـــة مرضـــى الســـرطان بالمنطقـــة الشـــرقية. لرعاي



رسالتنا :

رؤيتنا :

قيمنا : 

األهداف :

مكافحة السرطان بكل السبل وبشتى الوسائل الممكنة المباشرة وغير المباشرة.

مثل أعلى ورائد في مجال مكافحة السرطان.

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

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.

1

4

2

5

3

6

6



البرامج والخدمات :

تمتلك الجمعية ثاث عيادات متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بكادر طبي مؤهل	 برنامج الكشف المبكر
تمتلك مركز مي الجبر للكشف المبكر عن السرطان.	 

لدعم المرضى بمختلف الفئات العمرية.	 برنامج األنشطة الترفيهية

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

ـــع 	 برنامج التوعية والتثقيف ـــراد المجتم ـــف أف ـــتهدف مختل ـــطة التـــي تس ـــدوات واألنش ـــرات والن ـــى المحاض ـــز عل يرك
ـــات . والمؤسس

برنامج الدعم المعنوي
ـــرطان 	  ـــن بالس ـــى المصابي ـــوي للمرض ـــم المعن ـــل بالدع ـــة األم ـــة بلجن ـــة متمثل ـــوم الجمعي تق

ـــرهم . وأس
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إجمالي المستفيدين خالل عام 2019 م:

عدد المسجلين في هذا العام

مستفيدين خدمة السكن

مستفيدين خدمة المواصات

عدد بطاقات التخفيض

عدد األجهزة التعويضية 
والمستلزمات الطبية التي تم صرفها

538

373

344

2307

410
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أهم األنشطة والفعاليات :

أقامت الجمعية في شهر أكتوبر وللسنة الحادية عشرة حملة » الشرقية وردية 11« للكشف المبكر 
عن سرطان الثدي وأهمية الفحص المبكر 
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أهم األنشطة والفعاليات :

انعقاد المؤتمر العلمي العالمي الثالث عشر في شيراتون الدمام
 بتاريخ 19-20 ديسمبر وبلغ عدد الحضور )215(
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أهم األنشطة والفعاليات :

نظم نادي األورام بالشرقية التابع لجمعية السرطان بتاريخ 2 أبريل 2019م محاضرة علمية في فندق كمبنسكي 
العثمان عن دليل عاجات سرطان الثدي المتقدمة، وقد حضر الندوة )30( إستشاريًا مختصا في طب األورام 

وبمشاركة نخبة من اإلستشاريين من دول بريطانيا والنمسا واإلمارات وتبادل الخبرات من خال دائرة البث 
اإللكتروني المباشر 
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شركـاء النـجـاح:
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بيانات التواصل

SA 220000003011682229950

SA 4610000005156876000102

@SaudiCancerF
966+ 50534 8085

المنطقة الشرقية - الخبر - حي بترومين

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