ً
365
يوما

من العطاء واإلنجاز
نأمل  ......وللخير نعمل
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اإلشراف العام

مجلس اإلدارة
المدير التنفيذي

فؤاد بن عبد الرحمن الجغيمان
أسرة التحرير

فريق عمل الجمعية

 365يوما من العطاء واإلنجاز

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
خادم الحرمين الشريفين

صاحب السمو الملكي

األمير محمد بن سلمان آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

صاحب السمو الملكي

األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز
أمير المنطقة الشرقية

صاحب السمو الملكي

األمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز
نائب أمير المنطقة الشرقية

صاحب السمو

األمير بدر بن محمد جلوي
محافظ األحساء

المحتويات
كلمــــــة مجلــس اإلدارة

06

أعضاء مجلس اإلدارة

07
08
08

من نحن
رؤيتنا

برنامج المنح الدراسية
برنامج التدريب والتطوير
الحفل السنــــوي
مركز الكشف المبكر

27
28
29
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09
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10

32

برنامج جلسات الشاي

إحصــائيــــــــات بأعداد المستفيدين
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33

مسابقة قصص المتعافين
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34

تدشين قاعة ابتسام النعيم

أبـــرز مخرجـــــات عام 2019م

15

زيارة المرضى

36
37

رسالتنا
قيمنا

برنامـــج رحلة لمكة المكرمة
الموافقـــة على اسـم مختصر للجمعية

16
17

برنامج نقل المرضى
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برنامج عالج المرضى

20

المـؤتمـــر الـدولـــي

22

ورشـــة مــــدراء جمعيات السرطان

23

المعارض

24

الزيارات وتبادل الخبرات

ملتقى المتعافين

فريق العمل
كبـــــــــــار الداعميـــــن
توجهنا االستراتيجي المستدام
شركاء النجاح
مبنى الصدقة الجارية
المبنى اإلداري ونادي تفاؤل الترفيهي
مركز تفاؤل

رحالت المستفيدين الترفهية
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طرق الدعم
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38
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50
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كلمــــــة مجلــس
اإلدارة
أولــت الجمعيــة جــل اهتمامهــا

أهدافنــا االســتراتيجية ,ورؤيــة

لتقديــم خدمــات وبرامــج نوعيــة

المملكــة 2030م بالتعــاون مــع

اآلثــار

شــركاء النجــاح من الجهــات البحثية

الصحيــة واالجتماعيــة والنفســية

والتشــريعية والقطــاع الخــاص

عنهــم وعــن أهاليهــم  ,فكثفــت

واألفــراد ,ويســرنا أخــي القــارئ

وخدماتهــا

الكريــم أن نضــع بيــن يديــك هــذا

وقدمــت كل مــا يســعد المرضــى

التقريــر للوقــوف علــى أبــرز مــا

ويقــوي روابــط التواصــل معهم ,

تــم إنجــازه مــن خدمــات وأنشــطة

كمــا قدمــت العديــد مــن الحمــات

وبرامــج خــال العــام شــاكرين

التوعويــة لرفــع وعــي المجتمــع

ومقدريــن

الدائــم

عــن مســببات مــرض الســرطان

لمســيرة الجمعيــة

للمرضــى؛

الجمعيــة

لتخفيــف

برامجهــا

وطــرق الوقايــة منــه ,ونشــر
ثقافــة الكشــف المبكــر ,والحــد
مــن انتشــار الــورم بمــا يحقــق

دعمكــم

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء ( تفاؤل )

أعضاء مجلس اإلدارة

محمد بن عبدالعزيز العفالق

ّ
عبدالله الجغيمان
أحمد بن

ّ
عبدالله بن عبدالعزيز النشوان

عماد بن أحمد الجعفري

عمر بن موسى بايمين

عبدالرحمن بن صالح الملحم

يوسف بن عبداللطيف الجبر

أحمد بن محمد بالغنيم

يوسف بن علي الطريفي

رئيس مجلس اإلدارة

أمين السر

عضو

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو

عضو

أمين الصندوق

عضو

عضو
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من نحن
نحــن جمعيــة مكافحــة الســرطان الخيريــــــة
باألحســــــاء (تفــاؤل)؛ بموجــب قــرار معالــي
وزيــر الشــؤون االجتماعيــة رقــم  627وتاريــخ
1434/4/14هـــ ،نعمــل علــى مســانـــدة
المرضـــى وذويـهـــم ،ونشــــر ثقافـــة التوعية
بالمــرض لجميــع أفــراد المجتمــع.

رؤيتنا:
مؤسســة اجتماعيــة رائــدة فــي مجــال التوعيــة
للوقايــة مــن مرض الســرطان ,ومســاندة المصابين
بكــوادر متخصصــة.

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء ( تفاؤل )

رسالتنا:
توعيــة المجتمــع وتثقيفــه عــن مــرض الســرطان،
وتقديــم العديــد مــن البرامــج واألنشــطة والخدمــات
للمرضــى وذويهــم لتخفيــف أثــار المــرض وفــق
معاييــر وسياســات ذات جــودة عاليــة.

قيمنا:
الشفافية

االمتثال

المبادرة

االلتزام

الخصوصية

الجودة

المصداقية

9
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أهدافنا االستراتيجية:
تنمية الشراكات المجتمعية

1
2

استقطاب الكوادر
المتخصصة وتطويرها

والتقنية للجمعية

المجتمع عن مرض السرطان

والتميز المؤسسي

للجمعية

مساندة مرضى السرطان
وتلبية احتياجاتهم

7
8

تحقيق الجودة الشاملة

تطوير النظم المؤسسية

5
6

تثقيف ورفع وعي أفراد

والوصول لالستدامة

3
4

تطوير الوسائل اإلعالمية

تنمية الموارد المالية للجمعية

9

صناعة الفرص التطوعية
للمتطوعين ورعايتهم

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء ( تفاؤل )

إحصــائيــــــــات
بأعداد المستفيدين
حتى عام  2019م
عـــدد

المستفيدين

رجال

اطفال

نساء

32 330 96

المجموع

458

عدد المستفيدين في الجمعية
خالل السنوات الماضية:
العام

أعداد المسجلين

 2014م

64

 2015م

121

 2016م

285

 2017م

312

 2018م

395

 2019م

458
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إحصائيــــــة

بـعــــــــــــــــــدد
المصابيــــــن
المسجلــيـــن
في الجمعية
حســب نــوع
السرطــــــــان

النوع

م

عدد المصابين

1

سرطان الثدي

221

2

سرطان الغدد اللمفاوية

67

3

سرطان الدم

40

4

سرطان القولون

31

5

سرطان الرحم

15

6

سرطان الدماغ

14

7

سرطان العظام

9

8

سرطان المستقيم

8

9

سرطان الخصية

7

10

سرطان البروستات

7

11

سرطان النخاع

5

12

سرطان المعدة

5

13

سرطان الكلى

5

14

سرطان الرئة

4

15

سرطان الكبد

4

16

سرطان العين

3

17

سرطان اللسان

2

18

سرطان سركوما

2

19

سرطان المثانة

2

20

سرطان المبايض

2

21

سرطان الحنجرة

1

22

سرطان الجلد

1

23

سرطان الجيوب االنفية

1

24

سرطان األعضاء التناسلية

1

25

سرطان الغدد

1

26

سرطان الفك

1

27

سرطان البنكرياس

0

المجموع

458

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء ( تفاؤل )

خدماتنـــــــا
نقل المرضى

المنح الدراسية

عالج المرضى

جلسة الشاي

رحلة مكة والمدينة

ملتقى المتعافين

كشتات

زيارات المرضى

االستشارات

حفالت األطفال

غرفتي سعادتي

االجهزة والتعويضات

عطايا الخير

بطاقة رعاية الصحية

13

14

التقرير السنوي 2019

البرامج العامــــة
المؤتمرات

األفالم

الدورات

النشرات واللوحات

المعارض

الحفالت

المحاضرات

الشراكات

المسابقات

التطوع

الكشف المبكر

البرامج التوعوية

الزيارات

تفاؤل )
باألحساء
باألحساء (
الخيرية الخيرية
السرطان
السرطان
مكافحةمكافحة
جمعية جمعية

15

أبـــرز مخرجـــــات
عام 2019م

•عالج  13حالة بتكلفة ( ) 487087
• نقل (  ) 252مستفيد لمستشفى الملك
فهد التخصصي بالدمام
•توزيع  57من البدائل واألجهزة على المستفيدين

•تقديم محاضرة  :غسيل األموال وتمويل
اإلرهاب لفريق العمل ومجلس اإلدارة.
•تقديم محاضرة مهارات التعامل مع مرضى
السرطان وبحضور أهالي المرضى

•تأليف كتاب قصص المتعافين

•احتفالية القرقيعان بمشاركة  225مستفيد

•إقامة مؤتمر الكشف المبكر بالتعاون مع

•حفل معايدة عيد الفطر بمشاركة  100مستفيد

جونز هوبكنز.
•إقامة ملتقى المتعافين بحضور أكثر من
 400مشارك.
•إقامة المعرض التقني الذكي بدعم من
شركة راشد الراشد وأوالده.
•االنتهاء من مخططات وتراخيص بناء مركز تفاؤل
•مشاركة  38مستفيد في رحلة العمرة
•مشاركة  28مستفيد في رحلة المدينة
المنورة

•حفل معايدة عيد األضحى بمشاركة 78
مستفيد
•احتفالية اليوم الوطني بمشاركة  81مستفيد
•احتفالية النجاح بمشاركة  15طفل
•انطالق برنامج عطايا الخير
•صرف بطاقة الرعاية الصحية لـ  400مستفيد
•تنفيذ برنامج غرفتي سعادتي لمستفيدين
•المشاركة في  8دورات تطويرية للموظفين
•رحلة الجنادرية وبمشاركة  45مستفيد
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برنامـــج

رحلة لمكة المكرمة.
وروحانيــا
دعمــا نفسـ ًـيا
تقيــم الجمعيــة الرحلــة الســنوية ألداء العمــرة
ً
ً

للمصابيــن ,وقــد شــارك فــي رحلــة هــذا العــام  35مســتفيد
ومســتفيدة وبرعايــة كريمــة مــن شــركة دار اإليمــان.

مشاعر المستفيدة ( :فخرية الهاشم )
أتقــدم لــكادر جمعية تفــاؤل الخيرية
ولشــركة دار اإليمــان بالشــكر
والعرفــان علــى كل مــا قدمــوه
طــوال الرحلــة اإليمانيــة المباركــة
فأنتــم نعــم الذيــن يحملــون أمانــة

العمــل واإلخــاص فــي أعناقهــم,
ويحرصــون علــى تقديــم كل مــا
فشــكرا لكــم
هــو رائــع ومفيــد,
ً
علــى مــا بذلتــم مــن أجــل راحتنــا؛
مواصــات مريحــه ,وســكن راقــي,
وبرامــج مفيــدة وهادفــة طــوال
الرحلــة ,فهــي بالفعــل رحلــة
شــفاء للــروح وللبــدن.

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء ( تفاؤل )

الموافقـــة على اسـم
مختصر للجمعية

ســعت الجمعيــة فــي اختيــار اســم

تــم اختيــار اســم تفــاؤل ليبــث روح

مختصــر أســوة بباقــي الجمعيــات

الشــفاء والعافيــة ,وبموافقــة

ً
وانطالقــا مــن حــب
الصحيــة

كريمــة مــن وزارة العمــل والتنميــة

المصطفى عليه الصالة والســام

االجتماعيــة علــى االســم المختصــر

للفــأل الحســن واالســم الحســن

للجمعيــة :

كما دشن وكيل المحافظة األستاذ معاذ بن إبراهيم الجعفري
الشعــار الجديد في معـرض حملـــة اكتوبــر بمجمـع العثيـــم.
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برنامج نقل المرضى

لمستشفى الملك فهد
التخصصي بالدمام
عندمــا رأت الجمعيــة الحاجــة الملحــة

وصولهــم لمراكــز العالج واالنتظام

لمرضــى ســرطان األحســاء فــي

بالمواعيــد ,وذلــك بتوفيــر خدمــة

الوصول لمستشــفى التخصصي

نقــل المرضــى ,فتــم هــذا العــام

بالدمــام ,وتكالبــت عليهــم ظــروف

نقــل ( )252مســتفيد مــن خــال

الحيــاة مــن صعوبــات اجتماعيــة

( )195مشــوار ,وبتكلفــة ماليــة

وماديــة تؤثــر علــى قدراتهــم فــي

بلغــت ()91,214

متابعــة العــاج ســخرت الجمعيــة

فشــكرا لــكل
ً

مــن دعــم هــذا البرنامــج وفــرج عــن

كافــة اإلمكانيــات المتاحــة لتســهيل

إخوانــه المصابيــن.

تفاؤل )
باألحساء
باألحساء (
الخيرية الخيرية
السرطان
السرطان
مكافحةمكافحة
جمعية جمعية

العام

 2015م

 2016م

2017م

 2018م

2019م

مشاوير نقل
المرضى

228

174

120

170

195

التكلفة
المالية

103226

52000

37900

64224

91214

مشاعر مستفيد من خدمة النقل
وســام شــكر وامتنــان بفيــض مــن
الحــب والتقديــر لجمعيتنــا (تفاؤل )
أنــا كان عنــدي مشــكلة فــي
المواصــات لمستشــفى الملك
فهــد التخصصــي بالدمــام ألخــذ
العــاج ,فزوجــي كبيــر فــي الســن
وال يقــدر علــى المشــوار وولــدي

صغيــر أخــاف عليــه مــن مخاطــر
الطريــق ,فالحمــد للــه تواصلــت
مــع الجمعيــة فوفــرت لــي هــذا
المشــوار جعلــه اللــه فــي موازيــن
القائميــن عليهــا وألهــل الخيــر,
فقــد منحونــا األمــل والتغلــب
علــى المــرض.
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برنامج عالج المرضى

الغير سعوديين
المســئولية

والنفســي لهــم ولذويهــم ,فقــد

االجتماعيــة والحــس اإلنســاني

تــم تقديــم العــاج (  ) 13حالــة

تقــدم الجمعيــة خدمــة عــاج

بتكلفــة ماليــة تقــدر ( ) 487087

المصابيــن

بالســرطان

الغيــر

ريــال ســائلين المولــى عــز وجــل أن

ســعوديين

المقيميــن

إقامــة

يثيــب كل مــن قــدم زكاة مالــه فــي

مــن

منطلــق

تخفيفــا مــن
ً
نظاميــة فــي األحســاء
معاناتهــم وتقديــم الدعــم المالــي

عــاج المرضــى

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء ( تفاؤل )

العام

 2016م

2017م

 2018م

2019م

عدد
المستفيدين

6

10

7

13

التكلفة
المالية

394084

562238

207485

487087

مشاعر مستفيد
السادة رئيس وأعضاء جمعية مكافحة السرطان باالحساء:
حفظهم الله.
كل الشــكر واالمتنــان والتقديــر
ملؤهــا كل معانــي اإلنســانية
َ
شــكرا لكــم مــن القلــب يــا مــن
تزرعــون األمــل والبســمة
َ
شــكرا لكــم علــى العطــاء الدائــم
والكبيــر إلحيــاء نفــس شــعرت
باليــأس كل كلمــات الشــكر
والثنــاء ال توفــي تفانيكــم فــي

عملكــم أدام اللــه عليكــم الصحــة
والعافيــة رئيــس وأعضــاء جمعيــة
مكافحــة الســرطان باألحســاء
علــى اللفتــة الكريمــة والمســاعدة
العظيمــة فــي عــاج ابنــي شـ َ
ـكرا
مــن أعمــاق قلبــي علــى عطائكــم
الدائــم وجزاكــم اللــه عنــا احســن
الجــزاء.
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المـؤتمـــر الـدولـــي
بالشراكة مع مستشفى

جونز هوبكنز ( أرامكـــو )
مــن ضمــن خطتهــا االســتراتيجية

وبمشــاركة أكثــر مــن ( ) 150

أقامــت الجمعيــة مؤتمرهــا الثاني

ممــارس صحــي ,بفنــدق األحســاء

( الكشــف المبكــر ) بالتعــاون

انتــر كونتنتــال ,ممــا كان لــه األثــر

مــع مستشــفى جونــز هوبكنــز

الطيــب فــي خبــرات المشــاركين.

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء ( تفاؤل )

ورشـــة مــــدراء

جمعيات السرطان
في المملكة
ســعت جمعيــة تفــاؤل إلــى عقــد

والتثقيــف المشــترك ألفــراد

ورشــة عمــل خاصــة لمديــري

المجتمــع ,ونشــر ثقافــة الكشــف

جمعيــات الســرطان فــي المملكــة

المبكــر بمشــاركة (  ) 9جمعيــات,

بهــدف تعزيــز التعــاون المشــترك

والوصــول إلــى مجموعــة مــن

بيــن الجمعيــات فــي الخدمــات

التوصيــات

للجهــات

المقدمــة لمرضــى الســرطان

المعنيــة,

وتذليــل الصعــاب لهــم ,والتوعيــة

رفعــت
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المعارض:
ـعيا لتحقيق الهدف االســتراتيجي:
سـ ً
تثقيــف ورفــع وعــي أفــراد المجتمــع
عــن طــرق الوقايــة مــن مــرض
الســرطان .أقامــت الجمعية الحمالت
التوعويــة

وإقامــة

المعــارض

المختلفــة التــي تســهم فــي رفــع
مســتوى الوعــي لــدى المجتمــع حول
مــرض الســرطان وطــرق الوقايــة
منــه وهــي كالتالــي.
•معــرض الحملــة الخليجيــة بالتعــاون مــع مستشــفى جونــز
هوبكنــز فــي أســواق العثيــم ,وبحضــور يفــوق ( )8000زائــر.
•إقامــة معــرض حملــة أكتوبــر للتوعيــة بســرطان الثــدي
وبحضــور أكثــر مــن (  ) 5000زائــرة
•المشــاركة بركــن تعريفــي بمعــرض الــدم والــذي نظمتــه
جامعــة الملــك فيصــل وبحضــور يفــوق (  ) 40000ألــف زائــر.
•المشــاركة بركــن تعريفــي بمهرجــان تمــور األحســاء والــذي
أقيــم فــي معــرض الصناعــات .
•المشاركة بركن تعريفي في معرض الكلية التقنية باألحساء
•المشاركة بركن تعريفي في معرض العمل التطوعي (المراح)
•المشاركة بركن تعريفي بمعرض مجمع الفرق التطوعية
•المشــاركة بركــن تعريفــي باليــوم العالمــي للخدمــة
االجتماعيــة بمستشــفى الملــك فهــد التخصصــي بالدمــام.
•المشــاركة فــي معــرض الصحــة المدرســية بركــن تعريفــي
لمــدة خمســة أيــام.
•المشــاركة بركــن تعريفــي بمعــرض كليــة الحاســب بجامعــة
الملــك فيصــل وبحضــور (  ) 310زائــرة.
•المشاركة بركن تعريفي في جمعية المتقاعدين.

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء ( تفاؤل )
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رحالت المستفيدين
الترفهية
مــن أهدافنــا اإلنســانية واالســتراتيجية العمــل علــى مســاندة مرضــى
الســرطان وتلبيــة احتياجاتهــم ,وتحفيــز روح االنتمــاء الدائــم إلــى
الجمعيــة ,ومــن هــذا المنطلــق نعمــل جاهديــن فــي تفعيــل رحــات
الدعــم النفســي للترفيــه والترويــح عــن المصابيــن ,فأقامــت الجمعيــة
عــدة رحــات والتــي مــن أهمهــا.

28

45

70

رحلة المدينة المنورة

رحلة الرياض إلى مهرجان

رحلة إلى شاطئ القرية وبرعاية

وبرعاية من جمعية أحياها

الجنادرية

من الشركة السعودية للكهرباء

مستفيد

مستفيد

مستفيد
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برنامج صرف األجهزة
والبدائل والتعويضات
تقــوم الجمعيــة بتوفيــر بعــض األجهــزة والبدائــل والتعويضــات (ثــدي
صناعي -شــعر مســتعار -كرســي متحرك  -ســرير طبي  ),,,لمســاعدة
المســتفيد علــى ممارســة حياتــه بشــكل طبيعــي فتــم صــرف ( ) 57
قطعــة مــا بيــن ســليكون وشــعر صناعــي ,و (  ) 12كرســي متحــرك.

تفاؤل )
باألحساء
باألحساء (
الخيرية الخيرية
السرطان
السرطان
مكافحةمكافحة
جمعية جمعية

برنامج المنح الدراسية
ســعت الجمعيــة إلــى مــد يــد
العــون

لمرضــى

الســرطان

الذيــن أعــاق المــرض مســيرتهم
العلميــة ومشــوارهم الدراســي,
بتوفيــر ثالثــة مقاعــد دراســية
جديــدة لهــم فــي جامعــة الملــك
فيصــل باألحســاء للمســاهمة

ً
ً
وعلميــا,
نفســيا
فــي دعمهــم
وقــد ســعدنا فــي هــذا العــام
بتخــرج المســتفيدة الطالبــة :خلود
الصليبــي ,والمســتفيد الطالــب:

فيصــل العنــزي
فشــكرا إلدارة الجامعــة علــى
ً

تمكيــن

المصابيــن

إلكمــال

دراســتهم الجامعيــة وتحقيــق
أمنياتهــم ,وكلنــا أمــل أن تســعى
بقيــة المؤسســات فــي مملكتنــا
الغاليــة بتمكيــن المرضــى مــن
اكمــال دراســتهم ,وتأهيلهــم
للوظيفــة ليمارســوا حياتهــم
بشــكل طبيعــي مــع بقيــة أفــراد
ا لمجتمــع .

مشاعر مستفيدة من المنحة الدراسية

(فاطمه الحماده)

كل الشــكر والتقديــر لــكل الذيــن وقفــو معــي ألكــون علــى مــا أنــا عليه
اليــوم ,فهــا انــا اســتكمل مســيرة حياتــي وقــد وصلــت إلــى مــا حلمت
ـا مــا كان ذلــك ليحــدث لــوال توفيــق اللــه ثــم وقوفكــم إلــى
بــه طويـ ً

جانبــي فهــا أنــا اآلن علــى مشــارف التخــرج لنيــل البكالوريــوس فلكــم
وافــر الشــكر والتقديــر.
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برنامج
التدريب والتطوير:
وحرصــا
التدريــب والتطويــر ســمة العصــر الحديــث,
ً
مــن وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة وإدارة

الجمعيــة علــى التطويــر المســتمر

تــم تقديــم

رفــع مســتوى األداء وتقديــم خدمــة متميــزة
للمســتفيدين ,فشــاركت الجمعيــة بموظفيهــا فــي
عــدة دورات:

مجموعــة مــن الــدورات والــورش التطويريــة بهــدف

أوال :دورات وورش الموظفين:
ً
•دورة شفرة القيادة – وزارة الصحة – لمدة خمسة أيام.
•دورة المدير التنفيذي – تقديم أكاديمية الفوزان  -ولمدة خمسة أيام.
•دورة مدير التطوع  -تقديم أكاديمية الفوزان  -ولمدة خمسة أيام.
•دورة الباحث االجتماعي  -تقديم أكاديمية الفوزان  -ولمدة خمسة أيام.
•دورة كايزن للتحسين المستمر – مكتب الدعوة – يوم واحد.
•دورة إعداد وإدارة أوراق العمل على برنامج اإلكسل  -مكتب الدعوة – يومان.
•السالمة في بيئة العمل.
•دورة إدخال البيانات ومعالجة النصوص – ستة أشهر.
•دورة فن إعداد وكتابة مبادرات خدمة المجتمع.
•دورة فنون صياغة الخبر الصحفي.
•ورشة المنظمة المتعلمة – مقر الجمعية
•ورش تقييم الخطة االستراتيجية – مقر الجمعية
•ورشة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب – مقر الجمعية
•ورشة أخالقيات ومهارات التطوع  – -مقر الجمعية.
•ورشة اللقاء التعريفي بمعايير الحوكمة ودليل الحسابات الموحد.

ثانيا :دورات وورش للمستفيدين:
ً

•دورة مهارات التعامل مع مرضى السرطان – مقر الجمعية
•دورة فنون المكياج– مقر الجمعية
•دورة لغة انجليزية – معهد بيرلتز  -أكاديمية ناس

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء ( تفاؤل )

الحفل
السنــــوي

تكريم أهل العطاء

تســعى الجمعيــة مــن خــال

الداعميــن بشــكل ســنوي برعايــة

هــذا الحفــل التكريمــي إلــى

محافــظ األحســاء األميــر بــدر

التعبيــر عــن تقديرهــا وشــكرها

بــن محمــد بــن جلــوي ,وحضــور

لمــا يقدمــه الداعمــون وشــركاء

وكيــل المحافظــة األســتاذ .معــاذ

نجاحهــا فــي مــؤازرة الجمعيــة

بــن إبراهيــم الجعفــري.

فــي تحقيــق رؤيتهــا وأهدافهــا
االســتراتيجية ,ويتــم تنظيم حفل
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مركز الكشف المبكر
بدعــم ســخي مــن الشــيخ عبــد العزيــز بــن ســليمان العفالــق تــم
إنشــاء مركــز الكشــف المبكــر عــن األورام وتشــغيله مــن خــال
وزارة الصحــة ويعــد المركــز إضافــة مميــزة للخدمــات الصحيــة فــي
األحســاء وتحقيقــا لرؤيــة المملكــة 2030م.
قــام المركــز ومركــز المديريــة خــال عــام 2019م بالكشــف علــى

(  ) 6127حالــة ,وكان منهــا عــدد حــاالت الماموجــرام (  ) 5013حالــة

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء ( تفاؤل )

الزيارات
وتبادل الخبرات:
•نظــم فريــق العمــل بزيــارة لالتحــاد الخليجــي لمكافحة الســرطان
وجمعيــة ســدرة بدولــة الكويت.
•قام المدير التنفيذي بزيارة جمعية بسمة بمدينة القصيم.
•قام المدير التنفيذي بزيارة جمعية أحياها بالمدينة المنورة.
•زيارة مجلس اإلدارة لمعالي مدير جامعة الملك فيصل.
•زيارة أعضاء مجلس الشورى لمقر الجمعية.
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المناسبات الدينية
والوطنية واالجتماعية:
أقامــت الجمعيــة عــدة حفــات فــي األعيــاد والمناســبات
الوطنيــة واالجتماعيــة بهــدف إدخال الســرور على نفوســهم
ومــن تلــك المناســبات:
•احتفاليــة عيــد الفطــر باســتضافة النــادي االجتماعــي التابــع
لشــركة أرامكــوا الســعودية ,وبمشــاركة أكثــر مــن  100مســتفيد
و مســتفيد ة .
•احتفاليــة عيــد األضحــى وبرعايــة كريمــة مــن مطاعــم الناضــج,
وبمشــاركة أكثــر مــن  70مســتفيدة.
•احتفاليــة اليــوم الوطنــي والتــي أقيمــت فــي دار نــورة الموســى,
وبمشــاركة أكثــر مــن  80مســتفيدة وأطفــال الجمعيــة.
•احتفاليــة قرقيعــان مناســبة اجتماعيــة أقيمــت فــي فــي مشــتل
أمانــة األحســاء شــارك فيهــا أكثــر مــن  200مســتفيد ومســتفيدة
وأطفــال الجمعيــة.
•تحتفــل الجمعيــة بأطفالهــا الناجحيــن وقــد احتفلــت (  ) 15طفــا
فــي مقــر الجمعيــة ووزعــت عليهــم الهدايــا.

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء ( تفاؤل )

برنامج
جلسات الشاي:
لقــاء شــهري ثقافــي حــواري للمســتفيدين ومنســوبي الجمعيــة
يتــم فيــه تبــادل األفــكار والمقترحــات التطويريــة ,وأقيمــت ( ) 10
جلســات فــي مقــر الجمعيــة ,ودار نــوره الموســى.
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جمعية مكافحة السرطان الخيرية
باألحساء

رسالة حب ووفاء وتفاؤل وعزيمة
ونجاح لكل من أصيب بالمرض

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء ( تفاؤل )

مسابقة
قصص المتعافين:
تســعى الجمعيــة إلــى نشــر روح ومكافحــة

(  ) 10000ريــال ,فســطرت تلــك القصــص

المــرض بطــرق مختلفــة ,فأعلنــت عــن

فــي كتيــب نشــرته لــكل الباحثيــن عــن

مســابقتها ( قصــص المتعافيــن ) والتــي

الشــفاء والمتشــوقين لســماع أجمــل

شــارك فيهــا (  ) 28متعــاف مــن المــرض

قصــص المتعافيــن مــن مــرض الســرطان

ســطروا فيهــا أروع القصــص والمواقــف

بتصريــح مــن وزارة اإلعــام.

البطوليــة ,والتــي رصــدت لهــا جوائــز تقــدر

أسماء الفائزين في مسابقة قصص المتعافين

م

االسم

الدرجة

عنوان القصة

الجائزة

1

ابتهاج حجازي

80

صابحة

 3000ريال

2

حسين العباد

79

ً
صبرا
لن تستطيع معي

 2500ريال

3

نوره الشريم

76

يوميات محاربة

 2000ريال

4

أمل الحربي

75

الحصان األسود

 1500ريال

5

عبد العزيز الشاهين

66

وراء كل ابتالء رب رحيم

 1000ريال
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تدشين قاعة
ابتسام النعيم رحمها الله
تم بحمد الله وتوفيقة تدشين قاعة االجتماعات بالجمعية يوم االثنين 2019\3\4م.
مقال عن ابتسام النعيم رحمها الله.
مــن عمــق األلــم يولــد الحنيــن.

بصعــق

المــس

أخــذت وقتــي فــي الجلــوس

وســجادة القليــل مــن التفاصيــل

ضننــت أننــي أحلــم .
ُ
تفكيــر

وقطعــة مــن روح ملهمتــي أنهــا

علــى

ذاك

الحقيقــه هــي الحقيقــه التــي يجب

الحســناء التــي تجلــس أمامــي،

ً
عيبــا

فــي

الجميل غابت وتركت خلفها ســيرة

فــي خاطــري فــي تلــك اللحظــة
ً
خوفــا علــى قلــب أرهقــه
ولكــن

علــى ُعــكاز ذوعجــات فــي أحــدى

وقطــرات القهــوه تنســكب فــي

تفاصيــل كثيــره ودقيقــة كنــت

علــى شــفتيها كأنهــا شــمس

للمــره األولــى بعــد رحيلهــا،

ياحبيبتــي والشــبهه كبيــر .الصوت

يااللــه مااقســاك أيهــا الحنيــن

فــي أذنــي هــي ماقتلتنــي

ضعيــف ولكــن هنــاك قــوة تلمــع

أنــذار  .شــربت قهوتــي على عجاله

اننــي كنــت أرى

الكنبــه وصــوت عجــات العــكاز

بســرعه ،ولكــن شــيئ مــا يجذبنــي

بكــف نحيــل ،ولكــن بيــن الجلــد
ٌ
والعظــم يكمــن التحــدي ،بصوتهــا

هــي الذكريــات أم حــب المــكان .
هــل الجميــع يشــعر بمــا أشــعر

والعاطفــة همســت لــي أنــا بخيــر ،

حقيقــه تمــر علينــا فــي حياتنــا

أحسســت

حقيقــة الفقــد فهــي مؤلمــة،

طاولــة

قهوة،كنبــة

وفنجــال

جســدي

كهربائــي

ألفيــق

مــن

غفــوةِ

وأنــا

أتأمــل

فــي

صغيرتــي

شــرخ
ٌ
والكثيــر مــن الذكريــات ،

ولكــن الحقيقــه هــي مارأتهــا عيني

صاحبــة القميــص األحمــر تلــك

الكنبــة.

أن اســتوعبها  ،غابــت وتركــت األثــر

كــم وددت أن أخبرهــا بمــا يجــول

أنــه صــوت أنيــن
البنــاء أم
ُ
القلــوب هــو مــن تــرك األثــر..

عطــرة  .أفعــال وأعمــال التحصــى
فــي

الزيــارات لهــا  ،أتــت واألبتســامة

فنجــان القهــوه فــي منزلهــا

أحســها ..المالمــح هــي المالمــح

رفعــت رأســي وأنــا
ُ

جســد هــذا
أحــدث نفســي أي
ٌ
العــام
المظهــر
يارفيقتــي.

أستشــعرت وجودهــا بجانبــي !

هــو الصــوت وتلــك البحــة الرنانــه

عندما تهاجم مشــاعرنا دون ســابق

الــف مــره .ليتنــي كنــت أســتطيع

بيــن عينيهــا ،عندمــا أقتربــت مــن

ضنــن منــي أنــي اســتطيع الخــروج

أمــك فــي تفاصيلــك يانــوره .

يــدوي فــي داخلــي صافحتنــي

للجلــوس أكثــر فاأكثــر .ياتــرى هــل

رحلــت وتركتنــي أخــط الذكريــات

ممتــد

عميــق

وخلــف

الجــدار

هــل

ياتــرى

الصبــاح .

الدافــئ

تلــك

كان

بالحنــان

بــه ؟ هــل تعلمــون بأنــا كل

أي خيــر ! ياحبيبتــي وملهمتــي

مــن الســهل التعايــش معهــا اال

بعــد

كل

المليــئ

لحظــة

مــن

الصمــت

مارأيــت

الحنيــن

ان أخبــرك

التزمــت

الصمــت.

بيــن كل فتــرة وفتــرة

بقلم :حافظه الجوف

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء ( تفاؤل )

زيارة المرضى
يعــد برنامــج زيــارة المرضــى مــن البرامــج
المهمــة فــي تخفيــف آثــار المــرض علــى

المصــاب ,فنفــذت الجمعيــة (  ) 43زيــارة,
فــكان منهــا (  ) 12فــي المستشــفيات) 31( ,

زيــارة فــي المنــازل
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تفاؤل )
باألحساء
باألحساء (
الخيرية الخيرية
السرطان
السرطان
مكافحةمكافحة
جمعية جمعية

ملتقى المتعافين:
بحضــور أكثــر مــن (  ) 400مســتفيد

ألعمــال المتعافيــن  ,باإلضافــة إلــى

الرابــع بشــكل مختلــف حيــث تميــز

المنشــد المتألــق بســام لبــان ,والمنشــد

ومســتفيدة أقامــت الجمعيــة ملتقاهــا

هــذا العــام بعــرض تجــارب المتعافيــن
وقصــص كفاحهــم مــع المــرض ممــا كان
لــه أثــر رائــع فــي نقــوس المصابيــن,
ً
ً
مصغــرا
معرضــا
وصاحــب الملتقــى

تقديــم أبوريــت إنشــادي شــارك فيــه
المبدع عيســى الحســين وإخراج األســتاذ
القديــر خالــد الخميــس.
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فريق العمل
فؤاد عبدالرحمن الجغيمان
المدير التنفيذي

علي سعيد اليامي

عبدالله عثمان الملحم

محمد عبدالله الفهيد

سلمان سالم السليم

عمر عثمان الفالح

فهد عبدالعزيز الغوينم

هيثم مساعد السلمي

خالد عبدالرحمن السعيد

لينا محمد الهاشم

حافظة خالد الجوف

نورية يوسف القرينيس

التنمية والعالقات

عالقات المستفيدين

خدمات مساندة

الشؤون اإلدارية

المحاسبة

رئيسة القسم النسائي

البرامج

السكرتارية

خدمات مستفيدين

غازي علي العبيد
التوعية الصحية

خدمات مساندة

أخصائية اجتماعية

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء ( تفاؤل )
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كبـــــــــــار

الداعميـــــن

الداعم
الشيخ سعد بن عبدالعزيز الحسين

المبلغ
1,099,600,00

شركة أرامكوالسعودية

500,000,00

الشيخ عبدالعزيز بن سليمان العفالق

204,600,00

شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأوالده

200,000,00

الشركة السعودية لحلول القوى البشرية

77,900,00

فاعلي خير

74,403,00

شركة اللولو هايبر ماركت

58,611,84

شركة اإلسمنت السعودية

55,000,00

الشيخة لطيفة بنت يوسف الملحم

50,000,00

محمد بن عبدالعزيز الملحم

50,000,00

فهد بن عبدالعزيز الملحم

50,000,00

الشيخ عبدالعزيز بن حسن الجبر

25,000,00

منصور بن إبراهيم العفالق

20,000,00

سليمان بن عبدالعزيز العفالق

20,000,00

محمد بن عبدالعزيز العفالق

19,600,00

عبدالرحمن بن إبراهيم المهنا

15,000,00

مطعم المحار

15,000,00

معالي الدكتور  /عبدالرحمن بن احمد الجعفري

10,000,00

فهد بن محمد السلطان

10,000,00
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توجهنا

االستراتيجي المستدام

نحو الجــــودة والتميــــــز

نمـوذج الرؤيـــــة

4

2026م 2030 -م

3

التمكن والتوسع
2021م 2025 -م

2

1

التأسيس واالنطالق

2019م 2020 -م

االستدامة المالية

2020م 2030 -م

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء ( تفاؤل )

شركاء النجاح
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مبنى

الصدقة الجارية
لتمويل برامج الجمعية العالجية والنفسية والتثقيفية

نقل المرضى  -إقامة المعارض التوعوية  -عالج المرضى  -رحالت العمرة

كبار الداعمين للمبنى

المبلغ

معالي الدكتور عبدالرحمن بن أحمد الجعفري

500,000

الشيخ سليمان بن عبدالرحمن الحماد

500,000

ّ
عبدالله العفالق
شركة عبدالرحمن بن

250,000

شركة راشد بن عبدالرحمن الراشد وأوالده

150,000

الشيخ عبدالعزيز بن سليمان العفالق

100,000

ّ
عبدالله بن عبدالعزيز النشوان
األستاذ

50,000

األستاذ منصور بن ابراهيم العفالق

30,000

مطعم المحار للمأكوالت البحرية

10,000

فاعلين خير
المجموع

211,807.50
1,801,807.50

ان انْ َق َط َع َعنْ ُه َع َم ُل ُه ِإال ِم ْن َث َ
قال َص َّلى َّ
الث ٍة ِ :إال ِم ْن
الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ِ ( :إ َذا َم َ
ات اإلنْ َس ُ
ــه َ ،أ ْو َو َل ٍ
ــع ِب ِ
ــة َ ،أ ْو ِع ْل ٍ
ــة َجا ِر َي ٍ
َص َد َق ٍ
ــه ) رواه مســلم (.)1631
ــح َي ْد ُعــو َل ُ
ــم ُينْ تَ َف ُ
ــد َصالِ ٍ

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء ( تفاؤل )

ـن ،مــن خــال دعــم وتطويــر البرامــج
ِ
ـي يســعى لزيــادةِ أجــر
ـف مؤسسـ ٌ
وقـ ٌ
الواق َف ْيـ ِ

فــي جمعيــة مكافحــة الســرطان الخيريــة باألحســاء ،ولبنــاء تنميــة مســتدامة.

عمارة سكنية وتجارية

 17شقة  2مالحق

قيمة العقار  5مليون ريال

3محالت تجارية
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حلمنا الجديد ..

المبنى اإلداري ونادي تفاؤل الترفيهي
األهداف:

خلق بيئة جاذبة وماتعه

للمستفيدين والموظفين.

التخلص من أعباء آجار مقر
الجمعية والمستودعات.

توفير االستدامة المالية للجمعية
من خالل استثمار مقر النادي.

%25
خلق بيئة جاذبة وماتعة للمستفيدين
توفير االستدامة المالية

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء ( تفاؤل )

المكونات
المبنى االداري
•المكاتب االدارية
•القاعات متعددة االغراض.
•المكتبة
•المعرض الدائم

الدور االستثماري
•قاعات متعددة االغراض
•المقهى

نادي تفاؤل الرياضي
•القسم الصحي
•الملعب الخارجي
•المسبح
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مركز تفاؤل
بتكلفة

10.000000
عشر مليون ريال
ينتظر دعمكم

سنبدأ البناء قريبا بإذن الله

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء ( تفاؤل )

49
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جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء ( تفاؤل )

طرق الدعم
•التبرعات المالية
•الزكاة
•رسائل (SMS ( 5333
•بواقي الهلل ( لولو ماركت  -أسواق الحفيز )
•االستقطاع الشهري

SA7880000277608013333337
SA2980000308608010443330

SA4420000003402022579940
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0537911110

0135621112

hcf.org.sa

0135621113

ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺳرطﺎن اﻟﺧﯾرﯾﺔ ﺑﺎﻷﺣﺳﺎء
ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑوزارة اﻟﻌﻣل واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑرﻗم )(٦٢٧
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩م

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي

إﯾﺿﺎح

٢٠١٩م

٢٠١٨م

اﻷﺻول
اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
٣٬٢٩٧٬٩٢٧

اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
ﻣﺻروﻓﺎت ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً وأرﺻدة ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى

١٠٬٠٠٠

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

١٬٩٥٤٬٥٨٨
١٠٬٠٠٠

٣٬٣٠٧٬٩٢٧

١٬٩٦٤٬٥٨٨

اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
٤٬٩١٠٬٨٨٠

٥٬١٥٧٬٠٩٦

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

٤٬٩١٠٬٨٨٠

٥٬١٥٧٬٠٩٦

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول

٨٬٢١٨٬٨٠٧

٧٬١٢١٬٦٨٤

٣

ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وآﻻت وﻣﻌدات ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
٤

ﻣﺧﺻص ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

٣١٬٧٣٧

١٥٬٥٦٢

٣١٬٧٣٧

١٥٬٥٦٢

ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻــول
ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾدة

٣٬١٨٠٬٦٨٢

٣٬٤٨١٬٧٤٦

ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﻘﯾدة

٥٬٠٠٦٬٣٨٨

٣٬٦٢٤٬٣٧٦

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول

٨٬١٨٧٬٠٧٠

٧٬١٠٦٬١٢٢

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻــول

٨٬٢١٨٬٨٠٧

٧٬١٢١٬٦٨٤

اﻟﻤﺸﺮف اﻟﻤﺎﻟﻲ

رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة

ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻨﺸﻮان

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻌﻔﺎﻟﻖ

»إن اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ«
-٣-

ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺳرطﺎن اﻟﺧﯾرﯾﺔ ﺑﺎﻷﺣﺳﺎء
ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑوزارة اﻟﻌﻣل واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑرﻗم )(٦٢٧
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩م
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي

إﯾﺿﺎح

أﻧﺷطﺔ ﻏﯾر ﻣﻘﯾدة

أﻧﺷطﺔ ﻣﻘﯾدة

٢٠١٨م

٢٠١٩م

اﻹﯾرادات واﻟﻣﻛﺎﺳب
إﺷﺗراﻛﺎت اﻷﻋﺿﺎء

١٠٬٠٠٠

اﻟﺗﺑرﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ

٥

اﻟﺗﺑرﻋﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ

-

٧٥٥٬٦٣٧
-

اﯾرادات اﻷﻧﺷطﺔ

٦

ﺗﺑرﻋﺎت اﻟزﻛﺎة اﻟﻧﻘدﯾﺔ

١٨١٬٨١٤
-

اﻻﻋﺎﻧﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ

٧

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات واﻟﻣﻛﺎﺳب

٩٤٧٬٤٥١

١٠٬٠٠٠

٣٬٣٠٠

١٬٨٣٩٬٧٧١

٢٬٥٩٥٬٤٠٨

٢٬٥٠١٬٧٤٩

٤٥٦٬٨٩١

٤٥٦٬٨٩١

-

١٧٬٦٠٠

١٩٩٬٤١٤

-

٣٥٥٬٥٦٠

٣٥٥٬٥٦٠

٥٢٥٬٥٤٧

٣٦٬٠٠٠

٣٦٬٠٠٠

١٬٣٢٨٬٠١٠

٢٬٧٠٥٬٨٢٢

٣٬٦٥٣٬٢٧٣

٤٬٣٥٨٬٦٠٦

اﻟﻣﺻروﻓﺎت واﻟﺧﺳﺎﺋر
ﻣﺻروﻓﺎت اﻷﻧﺷطﺔ

٨

)( ٤٧٩٬٥٩٠

اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ

٩

)( ٧٦٨٬٩٢٥

)( ١٬٨٠٣٬٤٠٠

)( ٦٦٣٬٣٦٤

)( ١٬٣٢٣٬٨١٠

)( ٧٦٨٬٩٢٥

)( ٦٣٠٬٥٣٠

)( ١٬٣٢٣٬٨١٠

)( ٢٬٥٧٢٬٣٢٥

)( ١٬٢٩٣٬٨٩٤

١٬٠٨٠٬٩٤٨

٣٬٠٦٤٬٧١٢
٤٬٠٤١٬٤١٠
٧٬١٠٦٬١٢٢

-

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺻروﻓﺎت واﻟﺧﺳﺎﺋر

)( ١٬٢٤٨٬٥١٥

اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

)( ٣٠١٬٠٦٤

١٬٣٨٢٬٠١٢

ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٣٬٤٨١٬٧٤٦

٣٬٦٢٤٬٣٧٦

٧٬١٠٦٬١٢٢

ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٣٬١٨٠٬٦٨٢

٥٬٠٠٦٬٣٨٨

٨٬١٨٧٬٠٧٠

اﻟﻤﺸﺮف اﻟﻤﺎﻟﻲ

رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة

ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻨﺸﻮان

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻌﻔﺎﻟﻖ

»إن اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ«
-٤-

ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺳرطﺎن اﻟﺧﯾرﯾﺔ ﺑﺎﻷﺣﺳﺎء
ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑوزارة اﻟﻌﻣل واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑرﻗم )(٦٢٧
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩م
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي

٢٠١٩م

٢٠١٨م

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول

١٬٠٨٠٬٩٤٨

٣٬٠٦٤٬٧١٢

ﺗﺳوﯾﺎت ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول ﻣﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺗوﻓر ﻣن
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ:
اﺳﺗﮭﻼك ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وآﻻت وﻣﻌدات

٣٤٤٬٠٧٥

١٩٥٬٧٦١

ﻣﺧﺻص ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻛون

١٦٬١٧٥

١٢٬٣٤٤

اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول ﺑﻌد إﺿﺎﻓﺔ وﺧﺻم اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ

١٬٤٤١٬١٩٨

٣٬٢٧٢٬٨١٧

اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻷﺻول واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻣﺻروﻓﺎت ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً وأرﺻدة ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى

٢٬٥٠٠٬٠٠٠

-

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻖ اﻟﻧﻘدي اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ

١٬٤٤١٬١٩٨

٥٬٧٧٢٬٨١٧

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﻟﻣدﻓوع ﻟﺷراء ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وآﻻت وﻣﻌدات

)( ٩٧٬٨٥٩

)( ٥٬٠٠٠٬٠٠٠

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻖ اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ

)( ٩٧٬٨٥٩

)( ٥٬٠٠٠٬٠٠٠

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

١٬٣٤٣٬٣٣٩

٧٧٢٬٨١٧

رﺻﯾد اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

١٬٩٥٤٬٥٨٨

١٬١٨١٬٧٧١

اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٣٬٢٩٧٬٩٢٧

١٬٩٥٤٬٥٨٨

اﻟﻤﺸﺮف اﻟﻤﺎﻟﻲ

رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة

ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻨﺸﻮان

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻌﻔﺎﻟﻖ

»إن اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ«
-٥-

