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 المقدمة

1

سرطان الثدي هو أكثر السرطانات شيوعا 
بين النساء بالمـملكة العربيـة السعوديـة
و نسبة الشفاء في حالة الكشف المبكــــر 

عن سرطان الثـــدي  تصــــــــل إلى أكثر 

95%
المصدر / وزارة الصحة السعودية - المجلس الصحي السعودي



بدأت قصة نجاح جمعية زهرة منذ بدء العمل بالبرنامج التوعوي لسرطان الثدي بفكرة من الدكتورة/ سعاد 

بنت محمد بن عامر أوائل عام 1421هـ/2001م وذلك بإقامة ورش عمل وندوات توعوية في عدد من الجامعات، 

المدارس والمراكز النسائية في مدينة الرياض.

ثم توسع النشاط التوعوي وتطور بتشكيل لجنة البرنامج الوطني للتوعية بسرطان الثدي عام 1424هـ/2003

م برئاسة الدكتورة/ سعاد بنت محمد بن عامر رئيسة وحدة أبحاث سرطان الثدي بمستشفى الملك فيصل 

التخصصي ومركز ا³بحاث بالرياض، وتضم اللجنة نخبة من المتخصصات في مجاالت مختلفة من مستشفيات 

ِعدة في مدينة الرياض.

وبتوفيق من اهللا سبحانه وتعالى  تم تأسيس جمعية زهرة لسرطان الثدي أوائل عام 1428هـ/2007م برئاسة 

صاحبة السمو الملكي ا³ميرة/ هيفاء بنت فيصل بن عبد العزيز و بجهود الكثيرات من محبات عمل الخير.

وتم تسجيل جمعية زهرة لدى وزارة الشؤون االجتماعية في تاريخ 18 \ 7 \1428 هـ .
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مـــن 
نحن ؟



رؤيتنا
معًا نسعى نحو مجتمع
خاِل من سرطان الثدي.

رسالتنا
جمعية خيرية صحية لتوعية المجتمع

بسرطان الثدي ودعم المصابــــــــــــات 
والمتعافيات
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أهدافنا
 بسرطــــــــــــان الــــــــــــــــــــــــثدي.- تنـفـيذ البــــرامج التــــوعوية
الشامـــــــــــل بالممـلـــــــــــــــــكة.- تفعيــــــل برنامج المســـــــــح 
للمــريضـــــــــات والمتعافيات.- تقديــــم خدمات متخصصة
 المختصــــــة بسرطان الثدي.- دعـــم الدراســــــات العلمية
لتطوير الكفاءات السعودية- تفعــــــيل البرامج التدريبـية 
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أهدافنا
 بسرطــــــــــــان الــــــــــــــــــــــــثدي.- تنـفـيذ البــــرامج التــــوعوية
الشامـــــــــــل بالممـلـــــــــــــــــكة.- تفعيــــــل برنامج المســـــــــح 
للمــريضـــــــــات والمتعافيات.- تقديــــم خدمات متخصصة
 المختصــــــة بسرطان الثدي.- دعـــم الدراســــــات العلمية
لتطوير الكفاءات السعودية- تفعــــــيل البرامج التدريبـية 

أهدافنا
 بسرطــــــــــــان الــــــــــــــــــــــــثدي.- تنـفـيذ البــــرامج التــــوعوية
الشامـــــــــــل بالممـلـــــــــــــــــكة.- تفعيــــــل برنامج المســـــــــح 
للمــريضـــــــــات والمتعافيات.- تقديــــم خدمات متخصصة
 المختصــــــة بسرطان الثدي.- دعـــم الدراســــــات العلمية
لتطوير الكفاءات السعودية- تفعــــــيل البرامج التدريبـية 

34

أهدافنا
- تنـفـيذ البرامج التوعوية
 بسرطــــــــــــان الــثـــــــدي.

- تفعيل برنامج المســـــــح 
الشامـــــــــــــــل بالممـلكة.

- تقديم خدمات متخصصة
للمــريضــات والمتعافيات.

- دعـــم الدراسات العلمية
 المختصة بسرطـــان الثدي.

- تفعيل البرامج التدريبـية 
لتطوير الكفاءات السعودية
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أعضاء مجلس ا�دارة
في دورته الثالثـــــــة



صاحبة السمو الملكي االميرة/ هيفاء بنت فيصل بن عبد العزيز ال سعود

 الدكتورة / سعاد بنت محمد بن عامر ال عبد اهللا

ا³ستاذة / نوف بنت محمد بن عمر الضويان

االستاذ / عثمان بن يوسف القصبي

ا³ستاذة / هنادي بنت محمد حواس العوذة

ا³ستاذة / هيفاء بنت عبد الوهاب محمد الشامسي

ا³ستاذة / شريفة بنت عبد العزيز محمد العبد المنعم

الدكتور /  علي سعيد الزهراني

الدكتورة / منيرة بنت عبد اهللا صالح بارجاء

الدكتورة/ منى بنت عبد اهللا بن سعيد ال مشيط

ا³ستاذة/ عواطف بنت محمد عبد العزيز الحوشان

الدكتور / عوض ربيان شفلوت القحطاني

ا³ستاذة / نسرين بنت سليمان عبدالرحمن الحماد

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

رئيس مجلس االدارة

نائب رئيس مجلس إدارة

المشرف المالي

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة
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أعضاء مجلس ا�دارة
في دورته الثالثـــــــة
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الهيكل التنظيمي



الهيكل التنظيمي
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الجمعية العمومية

مجلس اإلدارة

اللجنة التنفيذية

لجنة الخطة
اإلستراتيجية

لجنة تنمية الموارد 
المالية

لجنة المناسبات

المدير العام

المدير الطبياإلتصاالت اإلدارية

إدارة الجودة

لجنة التوعية
وشؤون المرضى

مستشار غير متفرغ

وظائف قيد العمل

وظائف شاغرة

إدارة المكتب 
والفروع

مكتب منطقة مكة المكرمة

مكتب منطقة عسير

مكتب منطقة المدينة المنورة

مكتب منطقة األحساء

مكتب منطقة الخرج

إدارة الشؤون 
المالية واإلدارية

إدارة البرامج
إدارة العالقاتإدارة الموارد الماليةالتدريبية واألبحاث

العامة والتسويق
إدارة خدمات

وبرامج التوعية

مشرفة المكتب قسم الموارد البشريةمساعد

قسم المحاسبة

قسم تنمية الموارد
 البشرية

قسم المبيعات أمين مستودع

قسم لمسة زهرة

قسم العالقات 
العامة واألعضاء

قسم التطوع

مصمم جرافيك

قسم برامج التوعية
والتثقيف الصحي

قسم عالقات المرضى
مساعد قسم عالقات 

المرضى

منسقة بيت زهرة

قسم برنامج الكشف
المبكر قسم الفعاليات مساعد الفعاليات

قسم الموارد التدريبية

قسم األبحاث العلمية

قسم تقنية المعلومات

قسم الخدمات المساندة سائق

مساعد خدمات مساندة

مساعد الموارد البشرية

أمين صندوق القبض(١)

أمين صندوق الصرف(٢)

مساعد تقنية المعلومات

خدمات مساندة

منسق إداريلمسة زهرةمستخدمة

مشرفة  مساعد إداري خدمات

منسق إداريلمسة زهرةمستخدمة

مشرفة  مساعد إداري خدمات

منسق إداريلمسة زهرةمستخدمة

مشرفة المكتب  مساعد خدمات مساندة

منسق إداريلمسة زهرةمستخدمة

مساعد إداري

مساعد إداري

لجنة مشروعلجنة الوقف
سابك

لجنة العالقات 
العامة

المجلس اإلستشاري
العلمي

نائب المدير
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المشاريع والبرامج
رغم اختالف عام ٢٠٢٠ وظهـــــــــور الكثير من التحديات 
التـــــــي تحد من تنفيذ خطط ومهام العمل بالشكل 
المطلوب في العالم أجمع، إال أن جمعية زهرة وبفضــل 
اهللا تمكنت مـــــن التغلب عليها وتنفيذ برامجهــــــا 
للمستفيدات بشكل سريع ومتكامل من العمل علــى 

توفير خدماتنا للمريضات والمتعافيات ومن أهمها: 



مشروع لمسة زهرة

لتوفير المستلزمات التعويضية أثناء 
العالج، والذي كنا من خالله نستقبـــل 
طلبات المريضات مـن جميع مناطــــق 
المملكة ويتم تجهيزها من فريـــــــق 
خدمـات المرضــــــــــى وشحنها مجانًا 

بدعم من شركة زاجل. 
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858
لمسة زهرة

المشاريـع
والبرامـــج

تفعيل العديد من برامج خدمات المرضى عن بعد بمشاركة ا³عضاء
والمتطوعين  ، ووصل عدد المستفيدات خالل الجائحة:

12
بلوسوم

21
زهرة أمل

121
سفيرات زهرة

33
الدعم النفسي

12
ا�ستشارات 

الثانوية

35
تمكـــــــــــين 
المستفيدات

196
أنِت جميلة

313
مكتب زهـرة 

بمستشفى التخصصي
مكتب زهرة بمستشفى 
الحرس الوطــــــــــــــني

1555
وورش تدريبية

104

11



و خالل استـــــضافة المـــــــملكة لقمـــة 
العشرين شاركـــت زهرة ضمـــــــن قمة 
مجموعة التــواصل للمــجتمع المدنـــي 
بعنوان (دعم المتعافين من السرطـان 
بعد العالج) وتم رفع التوصيات بضرورة 
تحسين جودة  حياة المتعافيـن مـــــــن 
السرطان وتعزيز دورهـــم في المجتمع 

المحلي في دول العالم.

المشاركة في قمة العشرين
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وفيما يخص برامج التدريب والتطوير , فقد حصلت الجمعية 
على شهادة اعتماد منشأة تطوير مهــــــــــني مستمر من 

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

  

   

      

CPD Provider Accreditation Certificate

 Saudi Commission for Health Specialties certified that: :      

zahra association  

Has been accredited to provide continuous professional 

development, for a period of two years from accreditation date. 

Accreditation is subjected to terms, conditions and amendments

of the regulations of continuous professional development.

      

        

       

.

Accreditation Date 2020/06/07  

Accreditation Number 587-001-19   

Establishment Number 19201000805  

 

   
.        

.        

المشاريع
والبرامـج
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عدد المتدربين خالل البرنامج 

292 
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وتمكنا من تنظيم برنامج مهارات التعامل 
مع مرضى السرطان والذي استهــــــــــــدف 
الممارسين الصحيين العاملــين مع مرضى

 ا³ورام وبدعــم خاص من /

مؤسسة العليان الخيرية 

 118,395.68 ريال  

متدرب
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أما في التدريب التعاوني مع الجامعات، 
فقد تم تدريب

8 طالبات

في تخصصات إدارية وعلمية مختلفة
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و أما فيما يخص تطوير قدرات فريقنا،
فقد تم ترشيح

موظفتين

16

في برنامج الزمالة ا³وروبية العربية 
في إدارة المنظمات غير الربحيـــة و 
المنظم من مؤسسةا³ميرة العنود 
الخيرية مع تدريب فريق زهرةعلــى 

مهارات إدارية مختلفة



استراتيجية زهرة
2026 - 2022 
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و تزامنًا مع ما يتم تقديمة للمستفيدات، فقد استكملت لجنة 

ا�ستراتيجيـة إجتماعاتها عن بعد لتكملة العمل بالخــــــــــطة 

ا�ستراتيجية الجديدة للجمعية و التخطيــــط لكيفية تنفيذها 

والذي ساهم في دعمها مؤسـسة الملك خالد الخيرية وقد بلغ 

عدد االجتماعات ٥ افتراضيًا وحضوريًا مع نخبة من االستشاريين

معًا نسعى نحو مجتمع
خاِل من سرطان الثدي.

الرؤيــــــــــــــــة
دعم وتمكــــين المجتمعا³هـــــــداف

لمكافحة سرطان الثــــدي
وتحقيق تنمية مستدامة

الرســــــــالة

إستراتيجية
زهـــــــــــرة

2026 - 2022 

زيادة رضا 
المستفيدين

وأصحاب 
العالقة

تحقيق
 الكفاءة
المالية

تحقيــــــق
ا�ستدامة
الماليـــــة

المساهمة
في دعم
البحوث

والدراسات

تطوير
القدرات

والمهارات
للمختصين

زيادة 
المعرفة
وتحقيق
ا³ثـــــــر

المجتمعي

بناء
الشراكات
وتكامل 
الوظائف

تطوير
الخدمات

والمنتجات

تحسين
تجربة 
المريض

تعزيز
المشاركة
في تأهيل
وتمكيـــــن
المتعافيات

تطوير 
نظـــــام
الحوكمة

والتميـــز 
المؤسسي

تحسين
التحول
الرقمي

تطوير
القـــــدرات
والمهارات
لمنسوبي

زهرة
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حملة أكتوبر 2020
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و تم تدشينها من صاحب السمو الملكي ا³مير/
فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض

و بعد عودتنا رسميًا للعمل الحضوري بدأ فريق
زهرة في التجهيز  للحمـــــلة الوطنية للتوعية
بسرطان الثدي (أكتوبر 2020) و التـي كانــــــــت

تحت شعار /

20



وقد فعلت جمعية زهرة التسويق ا�لكتروني للمرة ا³ولى
من خالل التواصل االجتماعي و الذي ساهم في وصــــــــول

الحملة كافة مناطق المملكة نتائج التسويق ا�لكتروني:

إجمالي الظهور

16.437.231

إجمالي المشاهدات

7.195.874

إجمالي التفاعل

934.319

زيارة للموقع :  9،564

التسويـــق
ا�لكتروني
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أنشطــــة
و تنوعت أنشطتنا في الحملة بحسب محاورنا و المخصصة الحملـــــة

³فراد المجتمع أو للمريضات و المتعافيات مثل: 

محاور الحملة

محاضرات 
توعوية

الفعاليات المباشرة 
عبر منصـة انستقرام

ويبنار تدريبي معتمد 
للممارسين الصحيين 

اللقاءات ا�فتراضية
مع المختصين

ورش عمل للمستفيدات 
والمتعافيات

01

04

0203

05

ا�متنانالسلوكا³ولويةالفكر

22



شركـــــاء
النجـــــاح

23



تم التعــــــاون مع عدد من الشــركات في القطاع الحكومي والخاص 
والقطاع الثالث النجاح الحمـلة ، وشــــريك نجاح مع (٢٤٠) جهة متنوعة 
بين مراكز تجارية ومشاريع ريادية ومطاعم ومقاهـــي ومراكز تجميل 
ولياقة لتخصيص جزء من ريع مبيعاتهم لدعم جمعية زهرة وقــــــد

وصل إجمالي : 

إجمالي 
الرعايات

21.209.500 ريال

إجمالي الدعم 
العيــــــــــــني

1.090.400 ريال 

إجمالي جزء من ريع
مبيعات الشــــركاء

828,635.52 ريال

شركـــــاء 
النجــــــاح
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با�ضافة إلى العديد من المشاريع والبرامج ، من أهمها :

25
بـــــرج 
33مشارك

مركــــز
26طبـــــي

شريـــك
24أكاديمي

شــريك 
37تــــوعية

ظهـور 
إعالمي

في الترويج قنوات البيع ا�لكتروني عبر التطبيقات 
ساهم وقـــــد

إجمالي المبيعات : 239,912 ريال 

إضاءة المباني
باللون الوردي

التعاون مع المستشفيات 
�جراء الفحص المبكر

التعاون مع الجامعات 
التعليمية

التعاون مع الجمعيات 
الصحية

شركـــــاء 
النجــــــاح
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شركـــــاء 
النجــــــاح

و تم التعاون للمرة ا³ولى مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطنـــــي 
من خالل مركز االستطالعات الوطني (رأي) الذين ساهموا مشكورين في 

تنفيذ استطالع رأي محلي عن (قياس وعي السيدات حول سرطان الثدي) 

٢٩ ٪٢٫٨

٧١٥ ٪٦٩٫٩

٦٩ ٪٦٫٧

٣٨ ٪٣٫٧

١٧٢ ٪١٦٫٨

١٠٢٣ ٪١٠٠
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تنفيذ استطالع رأي محلي عن (قياس وعي السيدات حول سرطان الثدي)  شركـــــاء 
النجــــــاح

   

٣ ٦ .٥ ٪

٣ ٣ .١ ٪

٣ ٠ .٤ ٪

  

١ ٠ ٦ ٩  :   

٣ ٦ .٢ ٪

 

٣ ٣ .٦ ٪

   

٣ ٠ .٢ ٪

  

١ ٠ ٢ ٦  :   

٪ ٢ . ١ -     
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نفخر لحصول زهرة على تقييٍم عاِل في برنامج الحوكمة مكـين 
ذلك عن المعايير (معيار االمتثال وااللتزام – معيار الشفافيــــة و 
ا�فصاح) و نعمل خالل العام الحالي على زيادة نسبتها بإذن اهللا

و لذلك تمـــكنا من تأســيس برنامج تقنــي خاص �دارة جمـــيع 
ا�جرائات ا�دارية في زهرة و بدعم خاص من مؤسسة الملك خالد 

الخيرية

 وبنسبة  %91.51
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و من الجانب المالي و رغم تحديات عام ٢٠٢٠  إلى أننا تمكنا من توفير 
عائد مالي ممتاز للبرامج و ا³نشطة، اما المصروفات التشغيلية فقد 
ساهــم الدعم الحكــــــومي  في برنامج ساند إلى إستقرار الجمعية 
خالل فترة الجائـــحة و هللا الحمد والذي استفــاد منه ٢١ موظفـــه، و ال 
ننسى أعضائنا و متطوعينا الشغوفـــين بالعمل التطوعي و الذين 

بانضمامهم و عملهم ساهم في نجاح هذا العام بإمتياز 

ا�دارية

1,124,605 ريال

البرامج

4,119,35 ريال

المصروفات

البرامج

373,648 ريال

العامة

832,729 ريال

ا�يـــــــرادات

شركـــــاء 
النجــــــاح



عضوية زهرة
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عضوية
زهـــــــرة

الفئة الماسية ، مبلغ
المساهمة السنوي 
١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي

الفئة الذهبية، مبلغ
المساهمة السنوي 
٧٥,٠٠٠ ريال سعودي

الفئة الفضية، مبلغ
المساهمة السنوي 

٥٠,٠٠٠ ريال سعودي

الفئة البرونزية، مبلغ
المساهمة السنوي 

١٠,٠٠٠ ريال سعودي

عضو عامل، مبلغ
المساهمة السنوي 

١٠٠٠ ريال سعودي

عضو منتسب، مبلغ
المساهمة السنوي 

٥٠٠ ريال سعودي

عضو مشارك، مبلغ
المساهمة السنوي 

٢٥٠ ريال سعودي

تصلني مستجدات
زهرة باستمرار ( أنشطة 

ورش عمل ، احتفاالت 
تدريب)

أرغب بالتطوع 
ومساندة

زهرة في أي نشاط

يحق لي حضوري
اجتماعات الجمعية

العمومية

يحق لي الترشيح
لعضوية مجلس 

ا�دارة

يحق لي ا�ستفادة
من عروض زهرة

حضور مناسبات
التدشين و 

ا�حتفاالت
السنوية

فئة العضوية 

عضوية زهــرة
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الزيادة في العضوية للعام 2020 

92

المتطوعين

87
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التقــــــــارير 
الماليــــــــــة
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التقارير
الماليـة
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التقارير
الماليـة



التقارير
الماليـة
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التقارير
الماليـة



التقارير
الماليـة
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التقارير
الماليـة
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التقارير
الماليـة



التقارير
الماليـة
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التقارير
الماليـة



شكرًا فريق زهرة الرائع
شكرًا لرعاتنا و شركائـنا
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جمعية زهرة لسرطان الثدي في الرياض (المركز الرئيسي)
الهاتف: 3652-483-011 | الفاكس : 2841-٠١١-281

جمعية زهرة لسرطان الثدي في أبها
رقم الجوال: 0550508789

abh@zahra.org.sa :االيميل

جمعية زهرة لسرطان الثدي في جدة
الهاتف : 0425-284-012 | الفاكس : 012-284-0427

جوال:0508859871

مكتب زهرة في مستشفى الحرس الوطني
الهاتف : 0118011111 | تحويلة : 51758

zh.2@zahra.org.sa االيميل

مكاتبنا

جمعية زهرة لسرطان الثدي في الرياض (المركز الرئيسي)
الهاتف: 3652-483-011 | الفاكس : 2841-٠١١-281

جمعية زهرة لسرطان الثدي في جدة
الهاتف : 0425-284-012 | الفاكس : 012-284-0427

جوال:0508859871

جمعية زهرة لسرطان الثدي في المدينة المنورة
الهاتف : 5123-845-014 | الفاكس : 014-845-5198

جوال :0546606960
med@zahra.org.sa :االيميل

جمعية زهرة لسرطان الثدي في ا³حساء
الهاتف : 3092-536-013 | الفاكس : 013-531-7455

جوال : 0555059640
hof@zahra.org.sa االيميل

مكتب زهرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي
الهاتف : 0114647272 | تحويلة : 82101

zh.1@zahra.org.sa االيميل

مكاتبنا
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@zahra_ksa

@ZahraAssociaChannel

@zahra.ksa

www.zahra.org.sa

Zahra Breast Cancer Association
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بيانات التواصل



التقرير السنوي لعام 2020


