اﻟﺘﻘﺮﻳــــﺮ
اﻟﺴﻨﻮي

Annual Report 2020
ملف تفاعلي

فريق التحرير
اﻟﻤﺸﺮف اﻟﻌﺎم:

أ.ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰاﻟﻌﻔﺎﻟﻖ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي:

أﺧﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ:

ﻓﺆاد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻐﻴﻤﺎن

ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺑﻨﺖ ﺿﻴﺪان اﻟﺸﻤﺮي

رﺋﻴﺲ وﺣﺪة اﻹﻋﻼم واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ:

ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ أﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ:

اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻌﺎم:

ﻣﻨﺴﻘﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ:

ﻣﺸﺎري ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﺟﺎء
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻔﻼح

رﺋﻴﺲ وﺣﺪة اﻟﺒﺮاﻣﺞ:

ﻏﺎزي ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺒﻴﺪ

ﺷﺮﻳﻔﺔ ﺑﻨﺖ ﺻﺎﻟﺢ اﻷرﺑﺶ

ﻟﻴﻨﺎ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺎﺷﻢ

ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻓﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد

اﻟﻤﻐﻔﻮر ﻟﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟﺔ
اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ آل ﺳﻌﻮد

وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻷﻣﻴﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻷﻣﻴﺮ
ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻧﺎﻳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد
أﻣﻴﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻷﻣﻴﺮ
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد
ﻧﺎﺋﺐ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ
ﺑﺪر ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻠﻮي آل ﺳﻌﻮد
ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻷﺣﺴﺎء
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المحتويات
كلمة مجلـــــــــــس اإلدارة
شهادة تسجيل الجمعية
أعضاء مجلــــــــس االدارة
فريــــــــــــــق العمــــــــــــــــــــل
برامج وأنشطة إدارة البرامج والتطوع
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حسابات التواصل االجتماعي
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جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)

المقدمة
قامــت جمعيــة تفــاؤل ببنــاء خطتهــا التشــغيلية فــي مطلــع عــام 2020م وبــدأت بتنفيــذ برامجهــا التوعويــة لكافــة أفــراد

المجتمــع ,وتقديــم كافــة خدماتهــا لمرضــى الســرطان ,ونظـ ً
ـرا لحــدوث جائحــة كورونــا والتــي حدثــت بشــكل مفاجــئ وغيــر

متوقــع ،ونظـ ً
ـرا لجهــود حكومتنــا الرشــيدة فــي محاولــة تقليــص األضــرار المترتبــة عليــه والحــد مــن انتشــار هذ الفايــروس الذي

تفشــى فــي دول العالــم أجمــع ،فقــد قامــت جمعيــة تفــاؤل علــى دعــم الجهــود المبذولــة التــي تقدمهــا جميــع القطاعــات
الحكوميــة؛ الصحيــة والمدنيــة والعســكرية والتعليميــة ببرامــج وخدمــات نوعيــة تناســب الوضــع القائــم متبعــةً بذلــك كافــة

االحتــرازات الوقائيــة التــي وضعتهــا الحكومــة دون التوقــف أو التقصيــر عــن أداء برامجهــا وخدماتهــا.

يســرنا أخــي القــارئ الكريــم؛ أن نضــع بيــن يديــك التقريــر الســنوي لكافــة اإلنجــازات والبرامــج والخدمــات التــي قدمتهــا الجمعية

رئيس مجلس اإلدارة

أخوكم  /محمد بن عبدالعزيز العفالق

خــال عــام 2020م ,وأبــرز مؤشــرات الخطــة االســتراتيجية الثانيــة التــي تحققــت مــن عــام  2018م إلــى عــام 2020م شــاكرين

ومقدريــن لحكومتنــا الرشــيدة ولــوزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ممثلــة فــي مركــز التنميــة االجتماعيــة باألحســاء
ولــكل الداعميــن والمتطوعيــن وشــركاء النجــاح علــى جهودهــم المبذولــة فــي دعــم مســيرة الجمعيــة.

قــام مجلــس اإلدارة والفريــق التنفيــذي فــي جمعيــة تفــاؤل ببنــاء خطتهــا االســتراتيجية الثالثــة (  2021م –  2025م ) علــى
أســس متينــة وتوجهــات راســخة ومتوافقــة مــع رؤيــة المملكــة  2030م ,ومــع بطاقــة األداء المتــوازن ,ومعاييــر الحوكمــة

والجــودة والتميــز المؤسســي واالبتــكار  ,وتجــدون فــي نهايــة التقريــر لمحــة موجــزة للبناء االســتراتيجي للخطة االســتراتيجية
الثالثــة؛ ســائلين اللــه عــز وجــل اإلعانــة والتوفيــق والســداد.

أعضاء مجلس اإلدارة
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شهادة
تسجيل
الجمعية

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)

أعضاء مجلس االدارة
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فريق العمل

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي:

ﻓﺆاد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻐﻴﻤﺎن

رﺋﻴﺲ وﺣﺪة اﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻤﻠﺤﻢ

رﺋﻴﺲ وﺣﺪة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺎت:

اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻤﻬﻴﻨﻲ

رﺋﻴﺲ وﺣﺪة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ:

ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺴﻠﻴﻢ

ﻣﻨﺴﻖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻧﺪة:

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ال ﺳﻌﻴﺪ

رﺋﻴﺲ وﺣﺪة اﻟﺒﺮاﻣﺞ:

ﻏﺎزي ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺒﻴﺪ

ﻣﻨﺴﻘﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ:

ﻟﻴﻨﺎ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺎﺷﻢ

اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻌﺎم:

ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻔﻼح

اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:

ﻧﻮرﻳﺔ ﺑﻨﺖ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﻳﻨﻴﺲ

رﺋﻴﺲ وﺣﺪة اﻹﻋﻼم واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ:

ﻣﺸﺎري ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﺟﺎء

أﺧﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ:

ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺑﻨﺖ ﺿﻴﺪان اﻟﺸﻤﺮي

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ اﻹداري:

ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻐﻮﻳﻨﻢ

ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ أﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ:

ﺷﺮﻳﻔﺔ ﺑﻨﺖ ﺻﺎﻟﺢ اﻷرﺑﺶ

ﻣﻨﺴﻖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻧﺪة:

ﻫﻴﺜﻢ ﺑﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺴﻠﻤﻲ

أﺧﺼﺎﺋﻲ إﻋﻼم:

داﻧﺔ ﺑﻨﺖ ﻓﻬﺪ اﻟﺪوﺳﺮي

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)

أوال:
ً
برامج وأنشطة إدارة البرامج والتطوع
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المعارض التوعوية
كانــت ومــا زالــت جمعيــة تفــاؤل تحــرص كل الحــرص علــى إقامــة المعــارض
والحمــات التوعويــة وتفعيــل األيــام العالميــة التــي تســاهم فــي نشــر ثقافــة
الكشــف المبكــر وتوعيــة المجتمــع بأهميــة الوقايــة مــن مــرض الســرطان
ومســبباته وآثــاره ســعيا منهــا لمحاولــة التقليــل مــن نســبة اإلصابــات وســامة
المجتمــع مــن هــذا المــرض ،وفــي عــام 2020م أقامــت الجمعيــة  13معرضـ ًـا :

البرنامج

المعارض

عدد المستفيدين

المعرض التوعوي الدائم في مقر الجمعية
طالب وطالبات المدارس

1

 130زائر

الحملة الخليجية في مدينة جواثا – ملعب
المدينة الرياضية – محطة القطار – العثيم مول

6

 60000زائر

حملة شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي
األحساء مول – محطة القطار – اللولو ماركت –
العثيم مول – كورنيش سلوى

5

 4165زائر

معرض يوم التطوع العالمي السعودي العالمي
عند كورنيش العقير

1

 450زائر

المجموع

ً
معرضا
13

 64745زائر

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)

حمالت الكشف المبكر
الحملة

عدد المستفيدين

الكشف المبكر عن سرطان الثدي

 121مستفيد

الكشف المبكر للبروستاتا

 28مستفيد

المجموع

 149مستفيد
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المحاضرات
حرصـــت الجمعية على إقامة المحاضـــرات التوعوية والتثقيفية والتطويرية التي
من شـــأنها ان تســـاهم في رفـــع وعي افـــراد المجتمع وبناء مهاراته النفســـية
واالجتماعيـــة وتعزيـــز الجوانـــب الدينيـــة واالســـرية مـــن خـــال تنـــوع مواضيـــع
المحاضـــرات وتنـــوع تخصصـــات مقدميهـــا ،شـــاكرين بذلك كل من ســـاهم معنا
فـــي تنفيـــذ هذه البرامـــج والمحاضـــرات وجعلها اللـــه في موازين حســـناتهم.

المحاضرات

عدد المحاضرات

عدد المستفيدين

محاضرة الحملة الخليجية المباشرة

2

42

محاضرة البروستاتا لجمعية المتقاعدين

1

39

فوانيس رمضان

7

211

المجموع

10

292

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)

المسابقات

فوانيس رمضان

وزعت جمعية مكافحة الســـرطان الخيرية (تفاؤل) جوائز فوانيس تفاؤل الرمضانية
ضمـــن برامـــج تفـــاؤل الرمضانية للمســـتفيدين من مرضـــى الســـرطان بالجمعية
وســـط فرحة عمـــت الفائزين بالجوائـــز والذين اعربوا عن شـــكرهم للجمعية.

مسابقة المدارس
جرعة حياة (موشن جرافيك)
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المبادرات والفرص التطوعية
تحقيقـ ًـا لرؤيــة المملكــة 2030م كثفــت جمعيــة تفــاؤل منــذ بدايــة عــام 2017
فرصهــا التطوعيــة عــن طريــق إنشــاء قســم خــاص بالعمــل التطوعــي يتيــح
ويرعــى المبــادرات والفــرص التطوعيــة المتنوعــة بهــدف تعزيــز الطاقــات
الشــبابية لمــا يخــدم المجتمــع عامــة ومرضــى الســرطان خاصــة .كمــا أنــه تــم
التوســع فــي اســتقطاب المتطوعيــن ومــن ثــم تأهيلهــم وتدريبهــم ألداء
الفــرص التطوعيــة لرفــع مســاهمة القطــاع الثالــث الغيــر الربحــي فــي إجمالــي
الناتــج المحلــي وإليــك أخــي القــارئ الكريــم أهمهــا:

توصيل
األدوية

التبرع
بالدم

مجتمع
صحي

شتاء بال
برد

رعيتمونا
واليوم
نرعاكم

وطهر
بيتي

الحمالت
التوعوية

ً
شكرا
أبطال
األزمة

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)

توصيل االدوية والمستلزمات
الطبية لمرضى الرعاية المنزلية
حرصــا مــن جمعيــة تفــاؤل علــى الحــد مــن انتشــار فايــروس كورونــا أتــت مبــادرة (
توصيــل االدويــة والمســتلزمات الطبيــة لمرضى الرعايــة المنزلية) وذلك بتوفير

خدمــة توصيــل االدويــة والمســتلزمات واألجهــزة الطبيــة مــن المستشــفيات
الــى المســتفيدين مــن مرضــى الرعايــة المنزليــة التــي تنطبــق عليهــم المعاييــر

علــى مســتوى محافظــة االحســاء وبدعــم مــن الصنــدوق الصحــي وبالتعــاون مع

إدارة الشــؤون الصحيــة ممثلــة فــي الطــب المنزلــي( الرعايــة الصحيــة المنزليــة)
وجمعيــة العيــون الخيريــة وجمعيــة العمــران الخيريــة باإلضافــة الــى مجموعــة مــن

المتطوعيــن ممــا ســاهم فــي اســتقرار حالــة المرضــى الجســمية والنفســية
وراحــة أهاليهــم  ،حيــث تــم تنفيــذ أكثــر مــن ( )1730رحلــة مــن ( )6مستشــفيات.

44 1730
مستفيد

متطوع

ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺪة ﻳﺮﺟﻰ اﻟﻀﻐﻂ ﻫﻨﺎ
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مبادرة التبرع بالدم
ونظــرا لحاجــة بنــوك الــدم خــال هــذه الجائحــة الــى توفيــر مخــزون الــدم لديهــا
قامــت الجمعيــة أيضــا بتنفيــذ حملــة التبــرع بالــدم تحــت عنــوان ( ومــن احياهــا
فكأنمــا أحيــا النــاس جميعــا) بالتعــاون مــع مديريــة الشــؤون الصحيــة وذلــك

حرصــا منهــا علــى ســد احتيــاج بنــك الــدم فــي محافظــة االحســاء خــال هــذه
الجائحــة وتعزيــز الشــراكة االجتماعيــة بيــن كافــة الجهــات وتشــجيع المواطنيــن

علــى التبــرع بالــدم حيــث فتحــت أبوابهــا الســتقبال اكثــر مــن ( )51شــخصا مــن
المتبرعيــن بعــد إتمــام الفحوصــات الطبيــة االزمــة.

12 51
متبرع

متطوع

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)

شتاء بال برد
تــم إطــاق هــذه المبــادرة «شــتاء بــا بــرد» تحــت مظلــة جمعيــة تفــاؤل بالتعــاون
مــع ســفراء الجمعيــة النرويجيــة األســتاذ راشــد القنــاص واالســتاذة حافظــة

الجــوف ،والتــي تســتهدف فــي دفعتهــا االولــى ( )30اســرة لســد احتياجهــم مــن
البطانيــات الشــتوية وأجهــزة التدفئــة الكهربائيــة بعــد متابعــة ودراســة للحــاالت ،
حيــث تــم حصــر االســر المســتحقة و توصيلهــا الــى منازلهــم.

4 64
مستفيد

متطوع
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ً
شكرا ابطال االزمة
اعرابــا مــن جمعيــة تفــاؤل عــن شــكرها وتقديرهــا لــكل مــن أضــاء بجهــوده ســماء
هــذا الوطــن وســاهم ولــو بجــزء قليــل بتحمــل المســؤولية لمكافحة هــذا الوباء

فقــد قامــت الجمعيــة بتبنــي مبــادرة فريــق الرؤيــة التطوعــي ( شــكرا أبطــال

األزمــة) والتــي هدفــت الــى تكريــم ( )3500بطــا وبطلــة فــي أزمــة جائحــة

كارونــا يمثلــون اكثــر مــن ( )20قطاعــا صحيــا وعســكريا ومدنيــا ومشــاركا فــي
األزمــة  ،حيــث قامــت الجمعيــة بتدشــين الحملــة وذلــك بحضــور عــدد مــن القــادة

فــي القطاعــات الصحيــة والعســكرية والمدنيــة ثــم تــم العمــل علــى جدولــة

الزيــارات لكافــة القطاعــات المذكــورة وتكريــم كافــة منســوبيها وشــكرهم
علــى مــا بذلــوه ومــا زالــوا يبذلونــه خــال هــذه الجائحــة.

82 3500
بطل

متطوع

ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺪة ﻳﺮﺟﻰ اﻟﻀﻐﻂ ﻫﻨﺎ

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)

رعيتمونا واليوم نرعاكم
إيمانــا منــا بأهميــة كبــار الســن وبهــدف تقديــم جــل االهتمــام و رد الجميــل لهــم
انطلقــت مبــادرة (رعيتمونــا واليــوم نرعاكــم) بإشــراف ســفراء النوايــا الحســنة
وجمعيــة تفــاؤل حيــث كانــت تهــدف علــى العمــل علــى تهيئــة بيئــة مناســبة لهــم

وتوفيــر احتياجاتهــم الخاصــة والصحيــة والنفســية واالجتماعيــة لمــن ال يســتطيع
مــن بعــض االســر ذوي الدخــل المحــدود .وتعتمــد آليــة التنفيذ علــى توزيع األدوار

بيــن الشــركاء ســفراء النوايــا الحســنة وجمعيــة تفــاؤل حيــث قامــت الجمعيــة
بتوفيــر قاعــدة بيانــات كبــار الســن والتواصــل الــازم لتحديــد االحتياجــات ليقــوم
فريــق التوصيــل بإيصــال المــواد األساســية واالحتياجــات لكبــار الســن والتــي تــم
تجهيزهــا مســبقا مــن قبــل الداعميــن وبإشــراف مــن الجمعيــة حيــث اســتهدف
منهــا ( )200مســتفيد.

5 200
مستفيد

متطوع
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تعقيم المساجد
(وطهــر بيتــي) لكافــة
وبعــد رفــع الحظــر خــال جائحــة كورونــا انطلقــت مبــادرة
ّ

جوامــع ومســاجد محافظــة االحســاء وشــاركت فــي هــذه المبــادرة عــدة فــرق

تطوعيــة وجمعيــات خيريــة وكان مــن ضمنهــا جمعيــة تفــاؤل والتــي قامــت
بتعقيــم وتنظيــف  20مســجدا ووضــع الملصقــات التوعويــة واالحترازيــة بحيــث

تكــون مهيــأة لعــودة المصليــن للمســاجد.

15 20
مسجد

متطوع

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)

الحمالت التوعوية
الخاصة بفيروس كورونا
ً
معا لمجتمع واعي

36 450

الحملة التوعوية
ضد فيروس كورونا

40 4080

الحملة التوعوية
عيونك تكفي

14 2200

مستفيد

مستفيد

مستفيد

متطوع

متطوع

متطوع
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ً
ثانيا:
خدمات وبرامج إدارة المستفيدين

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)

احصائيات بعدد المستفيدين حتى عام 2020

121
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اعداد المسجلين
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العام

547

458

395

2014
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احصائية بأنواع السرطان وعدد المستفيدين المسجلين لكل نوع لعام 2020م
ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺒﻨﻜﺮﻳﺎس )(3
ﺳﺮﻃﺎن اﻟﻠﺴﺎن )(2
ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺒﻠﻌﻮم )(2

ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺴﺘﺮﻛﻮﻣﺎ )(3
ورم اﻟﻌﻴﻦ )(4
ﺳﺮﻃﺎن اﻟﻜﺒﺪ )(4

ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺠﻴﻮب اﻻﻧﻔﻴﻪ )(2
ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺠﻠﺪ )(2
ﺳﺮﻃﺎن اﻟﻤﺒﻴﺾ )(1
ﺳﺮﻃﺎن اﻟﻔﻚ )(1
ﺳﺮﻃﺎن اﻻﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ )(1

ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي )(245

44.7%

ﺳﺮﻃﺎن اﻟﻨﺨﺎع )(6

ﺳﺮﻃﺎن ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ )(6

ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺨﺼﻴﻪ )(7
ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﺗﺎ )(7
ﺳﺮﻃﺎن اﻟﻜﻠﻰ )(7
ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺮﺋﺔ )(7

االمراض

السرطانية

547
9.6%

ﺳﺮﻃﺎن اﻟﻐﺪد اﻟﻠﻴﻤﻔﺎوﻳﺔ )(53

ﺳﺮﻃﺎن اﻟﻤﻌﺪة )(7
ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺮأس )(9

2.9%

2.9%

4.3%

ﺳﺮﻃﺎن اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ )(10

ﺳﺮﻃﺎن اﻟﻌﻈﺎم )(10

ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺮﺣﻢ )(16

ﺳﺮﻃﺎن اﻟﻐﺪة اﻟﺪرﻗﻴﺔ )(16
ﺳﺮﻃﺎن اﻟﻤﺦ )(24

6.5%
9.5%

ﺳﺮﻃﺎن اﻟﻘﻮﻟﻮن )(36
ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺪم )(52

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)
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خدمات وبرامج المستفيدين
تقــدم تفــاؤل خدمــات متنوعــة لمســتفيديها بلغــت (  ) 18خدمــة بهــدف مســاعدتهم علــى تخطــي المــرض والتخفيــف مــن آثــاره وتجــدون أدنــاه أبــرز الخدمــات
المقدمــة لهــم:

اﻟﻌﻼج

اﻟﻨﻘﻞ وﺗﻮﺻﻴﻞ
اﻷدوﻳﺔ

اﻟﺒﺪاﺋﻞ

اﻟﺨﺎدﻣﺔ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

ﺟﻠﺴﺎت
اﻟﺸﺎي

ﻋﻄﺎﻳﺎ اﻟﺨﻴﺮ

رﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮة

اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ
اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ

اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻟﺴﻮق
اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺤﻔﻼت

ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺢ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ

أﺟﻬﺰة
اﻟﺤﺎﺳﺐ

زﻳﺎرات
اﻟﻤﺮﺿﻰ

اﻟﻤﻨﺢ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ

ﻛﺸﺘﺎت

28
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عالج المرضى المقيمن
لــم تقتصــر خدمــات تفــاؤل علــى الســعوديين فقــط ،ولكــن امتــد عطاءهــا حتــى
وصــل الــى المقيميــن فــي بالدنــا الحبيبــة والذيــن يعانــون مــن الســرطان ولكــن
نظــرا لظروفهــم ال يســتطيعون دفــع تكاليــف العــاج  ،حيــث تقــوم تفــاؤل
بتأميــن كافــة التكاليــف العالجيــة بعــد اســتيفائهم للشــروط الواجــب توافرهــا،
نســأل اللــه للجميــع الشــفاء العاجــل.

العام

عدد المستفيدين

التكلفة المالية

10

562,238

13

487,087

 50مستفيد

2,163,623

2016

6

2018

7

2017
2019

2020

االجمالي

14

394,084

207,485
512,529

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)

برنامج نقل المرضى
نظــرا لعــدم وجــود مركــز متخصــص لعــاج األورام فــي محافظــة االحســاء فقــد
حرصت الجمعية على اســتمرار مواعيد العالج والمتابعة الدورية للمســتفيدين
مــن خــال التزامهــا بنقلهــم مــن والــى مستشــفى التخصصــي بالدمــام حيــث
يتــم توصيلهــم صباحــا او مســاءا الــى المستشــفى وانتظارهــم حتــى االنتهــاء
والعــودة بهــم الــى منازلهــم مــع تأميــن ســيارات النقــل بكافــة وســائل الســامة
وحافظــات لألدويــة حرصــا علــى عــدم تلفهــا اثنــاء العــودة.

العام

عدد المستفيدين

التكلفة المالية

174

52000

2015

228

2017

120

2016
2018
2019
2020
االجمالي

170
195
170

1,057

103226
37900
64224
91214
73363

421,927

29

30
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برنامج االستشارات
مــن المهــم أن نؤكــد علــى أهميــة الجانب النفســي للمســتفيدين وذويهم حيث

قامــت الجمعيــة بتنفيــذ برنامــج االستشــارات النفســية واالجتماعيــة مســاء كل
يــوم اثنيــن حرصـ ًـا علــى ســامتهم يقدهــا نخبــة مــن المستشــارين المتعاونيــن
مــع الجمعيــة ســواء عــن طريــق االرشــاد الجمعــي او الفــردي.

االستشارات
الحضورية والهاتفية

اإلرشاد الجمعي

مستفيد

مستفيد

28 44

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)

البدائل والتعويضات واألجهزة
قامــت جمعيــة تفــاؤل بتأميــن البدائــل التعويضيــة للمســتفيدات وصرفهــا
بالمجــان فــي حــال االحتيــاج ســواء كانــت البدائــل شــعر مســتعار او ســيلكون
،وكذلــك األجهــزة الطبيــة  ،حرصــا منهــا علــى صحــة المســتفيدين النفســية
واالجتماعيــة.

البدائل
والتعويضات

64
مستفيدة

31
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هدايا طالب تفاؤل
تحفيــزا مــن جمعيــة تفــاؤل للطالب المرضى وتشــجيعا لهــم ولتخفيف التكاليف

علــى اســرهم تــم صــرف حقائــب مدرســية لعــدد  30طفــل بالتعــاون مــع شــركاء
النجــاح مــن مكتبــات ومحــال تجاريــة ،كذلــك تــم توفيــر  24جهــاز حاســب آلــي

بالتعــاون مــع جمعيــة ارتقــاء والتــي شــاركت بتوفيــر هــذه األجهــزة للطــاب.

ومــن أجــل رســم البســمة علــى محيــا أطفــال تفــاؤل قامــت الجمعيــة فــي العيــد

والــذي صــادف فتــرة الحظــر اثنــاء الجائحــة بتوزيــع هدايــا العيــد علــى األطفــال
المصابيــن بتوصيلهــا مــن خــال حصــر عــدد األطفــال وتحديــد مواقــع منازلهــم
وقــد تــم توزيعهــا علــى  30طفــل مــن أطفــال تفــاؤل.

ﺣﻔﻠﺔ
اﻟﻨﺠﺎح

اﻟﻴﻮم
اﻟﻮﻃﻨﻲ

لم ينفذ بسبب
ظروف كورونا

لم ينفذ بسبب
ظروف كورونا

ﻓﺮﺣﺔ
اﻟﻌﻴﺪ

اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ
اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ

أﺟﻬﺰة
اﻟﺤﺎﺳﺐ

مستفيد

مستفيد

مستفيد

25

25

24

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)

عطايا الخير
مــن منطلــق المســؤولية المجتمعيــة قامــت  50مؤسســة بمشــاركة
الجمعيــة بتقديــم خصومــات متنوعــة للمســتفيدين حيــث أطلــق مســمى
«عطايــا الخيــر» علــى هــذا البرنامــج ،وتتقــدم الجمعيــة بالشــكر الجزيــل لــكل

المشــاركين بهــذا العطــاء ســائلين المولــى لهــم بركــة الــرزق ووفرتــه.

33

34
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بطاقة الرعاية الصحية
صرفــت جمعيــة تفــاؤل بالتعــاون مــع مكتــب افــاق العــراب للخدمــات التجاريــة
بطاقــة الرعايــة الصحيــة مجانــا لمســتفيديها والبالــغ عددهــم  523مســتفيد حيــث
تضــم أكثــر مــن ( )10آالف مؤسســة صحيــة تقــدم خصومــات متفاوتــة علــى كافــة
الخدمــات.

لتحميل تطبيق الرعاية الصحية

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)

المنح الدراسية والتدريبية
بالتعــاون المشــترك مــع جامعــة الملــك فيصــل ومعاهــد تدريــب الحاســب اآللــي

واللغــة اإلنجليزيــة قامــت جمعيــة تفــاؤل بتأميــن عــدد مــن المقاعــد الدراســية
فــي الجامعــة وفــي المعاهــد لمســتفيديها لمــن يرغــب منهــم باســتكمال

مســيرته التعليميــة او تطويــر مهاراتــه التدريبيــة  ،وجديــر بالذكــر ان نشــكر جميــع

مــن ســاهم بتحقيــق وتلبيــة رغبــات مســتفيدي الجمعيــة ومــد يــد العــون لهــم
ســائلين المولــى لهــم التوفيــق والســداد.

المنح الدراسية من
جامعة الملك فيصل

3

مستفيدين

35
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برنامج األيدي العاملة
نظــرا للظــروف الصحيــة التــي تمــر بهــا المســتفيدات بعــد العمليــات الجراحيــة او

الجرعــات الكيماويــة قامــت تفــاؤل بالتعاقــد مــع شــركات لتوفيــر عامــات منزليــة

بنظــام الســاعات يتــم توصيلهــا الــى المســتفيدات فــي منازلهــن للحفــاظ علــى

صحتهــم الجســدية والنفســية.

20
زيارة

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)

زيارات المرضى
حرصت وحدة خدمات المستفيدين كل الحرص على التواصل مع المستفيدين
واالطمئنــان عليهــم وزيارتهــم فــي المنــازل وفــي المستشــفيات لبــث روح
التفــاؤل الــى نفوســهم واعطاءهــم االمــل بمســتقبل مشــرق  ،وان جمعيــة
تفــاؤل ومســتفيديها اســرة واحــدة.

22
مستفيد

37
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جلسة الشاي
تقيــم الجمعيــة جلســات الشــاي فــي مقرهــا حيــث يتــم دعــوة المســتفيدات
وفعــال بصحبــة ضيــف للجلســة
لحضــور الجلســة والمشــاركة فــي حــوار هــادف
ّ
حاضــرة ،او مرشــدة نفســية او دينيــة بصــورة دوريــة
إمــا ان تكــون دكتــورة ،او ُم ِ
كل شــهر لدعــم المســتفيدات واالجابــة عــن كل التســاؤالت لديهــن.

40
مستفيدة

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)

تمكين المتعافين
لسوق العمل
حرصــت جمعيــة تفــاؤل علــى تمكيــن مســتفيديها مــن ســوق العمــل والعمــل
علــى تأهيلهــم وتدريبهــم لذلــك ،وقــد قامــت الجمعيــة بإطــاق مبــادرة (تمكيــن
مرضــى الســرطان المتعافيــن مــن ســوق العمــل) بالشــراكة مــع وزارة المــوارد
البشــرية والتنميــة االجتماعيــة وغرفــة االحســاء  ،وعــدد مــن شــركاء النجــاح حرصــا
منهــا علــى مســاعدتهم إليجــاد فــرص عمــل وتطويــر مهاراتهــم وتدريبهــم فــي
المجــاالت التــي يرغبــون ويفضلــون العمــل بهــا  ،والبــدء والبحــث عــن وظائــف
تناســب مؤهالتهــم .حيــث اســتهدفت هــذه المبــادرة فــي مرحلتهــا األولــى
( )50متعافيــا.

51
مستفيد

39

40
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ً
ثالثا:
وحدة تنمية الموارد المالية والشراكات

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ

ﺷﺮﻛﺎء اﻟﻨﺠﺎح
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻴﻨﻲ

ﻋﻄﺎﻳﺎ اﻟﺨﻴﺮ

41
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شركاء النجاح
تقــوم جمعيــة تفــاؤل بجهــد كبيــر لتحقيــق رؤيتهــا وأهدافهــا االســتراتيجية
بالتعــاون مــع مختلــف القطاعــات والمؤسســات الحكوميــة والخاصــة والخيريــة.

30

جهة مشاركة

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)

عطايا الخير
تقــدم جمعيــة تفــاؤل خدمــات متكاملــة للمرضــى ومــن ذلــك برنامــج عطايــا الخيــر
والــذي تشــارك فيــه أكثــر مــن خمســين مؤسســة بتقديــم خصومــات تصــل إلــى
ً
فشــكرا لجميــع المؤسســات المشــاركة فــي البرنامــج ،ونتطلــع مــن
، 50%
جميــع المؤسســات الخاصــة فــي األحســاء المشــاركة ؛ ســائلين اللــه أن يتقبــل
منهــم ويبــارك لهــم فــي أعمالهــم وأموالهــم.

51

جهة مشاركة
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ً
رابعا:
وحدة الجودة والدراسات

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)

اﻟﺠﻮدة

اﻟﺘﻤﻴﺰ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ

45

46

التقرير السنوي | 2020

شهادة االيزو 9001:2015
حرصــت الجمعيــة علــى جــودة عملياتهــا وخدماتهــا أثنــاء الجائحــة .ف بالرغــم
مــن صعوبــة الوضــع خــال هــذه الفتــرة اال ان الجمعيــة اســتطاعت و بعــون
مــن اللــه ان تحصــل علــى شــهادة االيــزو  9001:2015بعــد عقــد اتفاقيــة
مــع شــركة ســيكا « الشــركة الســعودية الدوليــة لالعتمــاد» وعقــد ورش
عمــل لتدريــب العامليــن علــى ذلــك ولنشــر ثقافــة الجــودة داخــل الجمعيــة
وخارجهــا ،حيــث قــام فريــق العمــل برغــم الظــروف باالســتعداد الكامــل
لذلــك والتمكــن مــن الحصــول علــى شــهادة االعتمــاد.

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)

جائزة التميز المؤسسي
كان لتفــاؤل شــرف المشــاركة فــي جائــزة التميــز المؤسســي والوصــول
ضمــن الــــ  20جمعيــة التــي تــم تأهلهــا للمرحلــة األخيــرة وزيارتهــا مــن قبــل
فريــق التقييــم والحصــول علــى درجــات عاليــة متقدمــة بالنظــر لكونهــا اول
مشــاركة لهــا فــي هــذه الجائــزة’ كمــا تعتــزم الجمعيــة االســتمرار فــي هــذا
المجــال حتــى تحقــق بذلــك مــا تســمو اليــه بمشــيئة اللــه تعالــى.

47
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البحوث والدراسات
اهتمــت تفــاؤل بالبحــوث والدراســات العلميــة المتخصصــة فــي مجــال
الســرطان  ,حيــث خصصــت لذلــك قســم خــاص يهتــم بالبحــوث والدراســات
ووضــع عــدد مــن البرامــج التــي تســتهدف هــذا المجــال وتدعــم المهتميــن بــه
ومــن أبــرز البحــوث التــي حصلــت عليهــا الجمعيــة:

1 .بحــث المثقفــة الصحيــة هــدى الســادة لرســالة الماجســتير مــن الجامعــة
البريطانيــة :أثــر برامــج جمعيــة تفــاؤل علــى مرضــى الســرطان
2 .مشــكالت التوافــق االجتماعــي لــدى مريضــات ســرطان الثــدي اعــداد
الباحــث /ياســر إبراهيــم عيــد الدخيــل

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)

ً
خامسا:
وحدة اإلعالم والعالقات العامة

49
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اﻻﻧﺘﺎج اﻹﻋﻼﻣﻲ

اﻟﺘﻐﻄﻴﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ

اﻟﺰﻳﺎرات

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)

اإلنتاج اإلعالمي
تقــوم وحــدة العالقــات العامــة واالعــام باإلنتــاج اإلعالمــي ونشــر الفيديوهــات والبوســترات
التوعويــة والتثقيفيــة والدعائيــة التــي تخــدم كافــة برامــج ومشــاريع الجمعيــة ونشــاطاتها

المختلفــة كمــا تقــوم بنشــر التقاريــر الربعيــة والســنوية التــي توثــق اعمــال الجمعيــة وانجازاتهــا

المختلفــة.

مقاطع
الفيديو

رسائل
تفاؤل

بوسترات

موشن
قرافيك

الشاشات نشرة وتقارير
االلكترونية تفاؤل الربعية
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موشن قرافيك

ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺴﺢ اﻟﺒﺎرﻛﻮد

ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺴﺢ اﻟﺒﺎرﻛﻮد

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)

مقاطع الفيديو

ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺴﺢ اﻟﺒﺎرﻛﻮد

ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺴﺢ اﻟﺒﺎرﻛﻮد
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رسائل تفاؤل
العوامل المرتبطة بسرطان الثدي

أهمية الكشف المبكر

4721

3413

مشاهدة

مشاهدة

ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺴﺢ اﻟﺒﺎرﻛﻮد

ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺴﺢ اﻟﺒﺎرﻛﻮد

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)

الشاشات االلكترونية
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البوسترات

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)

نشرة وتقارير تفاؤل الربعية
تقــوم وحــدة العالقــات العامــة واالعــام باإلنتــاج اإلعالمــي ونشــر الفيديوهات

والبوســترات التوعويــة والتثقيفيــة والدعائيــة التــي تخــدم كافة برامج ومشــاريع

الجمعيــة ونشــاطاتها المختلفــة كمــا تقــوم بنشــر التقاريــر الربعيــة والســنوية
التــي توثــق اعمــال الجمعيــة وانجازاتهــا المختلفــة.

ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺴﺢ اﻟﺒﺎرﻛﻮد

ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺪة ﻳﺮﺟﻰ اﻟﻀﻐﻂ ﻫﻨﺎ
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التغطيات اإلعالمية
تحــرص الجمعيــة علــى عمــل التغطيــات اإلعالميــة ونشــر االخبــار الخاصــة بخدمــات
ونشــاطات الجمعيــة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي وعبــر القنــوات الفضائيــة

والصحــف االلكترونية.

اإلذاعة

الصحف
االلكترونية

القنوات
الفضائية

وسائل التواصل
االجتماعي
اﻟﺒﺎرﻛﻮدﻫﻨﺎ
ﻳﺮﺟﻰ اﻟﻀﻐﻂ
ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺪة
ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺴﺢ

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)

الصحف االلكترونية

ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺴﺢ اﻟﺒﺎرﻛﻮد

ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺴﺢ اﻟﺒﺎرﻛﻮد
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اإلذاعة

ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺴﺢ اﻟﺒﺎرﻛﻮد

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)

مواقع التواصل االجتماعي
775,000

231

343

41%

ﻣﺸﺎﻫﺪة

ﻣﺘﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ

ﺗﻐﺮﻳﺪة

ﻧﺴﺒﺔ زﻳﺎدة
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ

Hasacancer1
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الزيارات المتبادلة
مــن ابــرز برامــج وحــدة العالقــات العامــة واالعــام هــو عمــل
الزيــارات المتبادلــة بيــن الجمعيــة وبيــن الجمعيــات األخــرى

والمراكــز المهتمــة و ذات العالقــة فــي المملكــة وفــي
الوطــن العربــي للتعريــف ولنشــر برامــج ومشــاريع الجمعيــة
 ،كمــا تســتقبل الجمعيــة فــي مقرهــا عــدد مــن الوفــود

الزائــرة التــي تهتــم بالتعــرف علــى الجمعيــة ونشــاطاتها

ولنشــر رؤيــة ورســالة الجمعيــة خــال هــذه الزيــارات.

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)

ً
سادسا:
وحدة الموارد البشرية والمالية
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اﻟﺪورات اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ

اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)

الدورات التدريبية للموظفين
لقد اولت الجمعية جل اهتمامها على تدريب الموظفين من خالل تنفيذ
عدد من الدورات التدريبية وورش العمل المختلفة لرفع مستواهم
وقدراتهم ومهاراتهم والرقي بهم لتقديم افضل الخدمات للمستفيدين .
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الموظف المثالي
ولزيــادة اإلنتاجيــة فــي العمــل ولتنفيــذ الخدمــات المقدمــة ألصحــاب المصلحــة علــى اكمــل وجــه قامــت الجمعيــة بتنفيــذ برنامــج الموظــف المثالــي والــذي
تــم مــن خاللــه تكريــم عــدد مــن الموظفيــن المثالييــن وفــق معاييــر وشــروط معينــه يتــم قياســها بشــكل ربــع ســنوي ،يحصــل خاللهــا الموظــف علــى مكافــأة
ـاء بــه وتحفيــزا لــه ولجميــع العامليــن علــى الرقــي بتقديــم افضــل الخدمــات.
ماليــة باإلضافــة الــى نشــر ذلــك فــي النشــرة الربعيــة علــى موقــع الجمعيــة احتفـ ً

اﻟﺮﺑﻊ اﻷول
اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ

اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻌﺎم:

ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻔﻼح

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ

رﺋﻴﺲ وﺣﺪة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ:

ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺴﻠﻴﻢ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ

رﺋﻴﺲ وﺣﺪة اﻹﻋﻼم واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ:

ﻣﺸﺎري ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﺟﺎء

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ اﻹداري:

ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻐﻮﻳﻨﻢ

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)
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ً
سابعا:

البناء االستراتيجي للخطة الثالثة ()2025-2021

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺴﺮﻃﺎن اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺑﺎﻷﺣﺴﺎء
Al-Ahsa Cancer Foundation

ﺎؤلƠƠƠﺗﻔ
Tafaul

اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
Strategic Plan
م2025 - م2021

Hasacancer1

www.hcf.org.sa
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الرؤية:

ً
ً
عالميا في تعزيز الوقاية من اإلصابة
أنموذجا
أن نكون
بمرض السرطان وتقديم الخدمات المتكاملة للمرضى.

الرسالة:

نلتــزم بتعزيــز الوقايــة مــن اإلصابــة بمــرض الســرطان
والحــد مــن انتشــاره  ،وتقديــم خدمــات متكاملــة
للمرضــى بخصوصيــة وشــفافية عبــر مبــادرات نوعيــة
وشــراكة مجتمعيــة فاعلــة.

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)

القيم:

اعتمــدت الخطــة االســتراتيجية لتصبــح مبــادئ حاكمــة يلتــزم بهــا جميــع المنتســبين للجمعيــة فــي جميــع
الظــروف وفــي كافــة والتعامــات الخارجيــة والداخليــة ,وال يجــوز ألحــد أن يعمــل بمــا يخالــف مقتضاهــا
مهمــا كانــت الدواعــي ,وتلتــزم الجمعيــة بنشــرها وإبرازهــا فــي مواقعهــا ونشــراتها كلمــا كان ذلــك ممكنــا.

اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ

ﺿﻤـــﺎن اﻟﺴـــﺮﻳﺔ اﻟﺘﺎﻣـــﺔ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ.

اﻟﺠﻮدة
اﻟﻤﻤﺎرﺳـــﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑـــﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤـــﺔ
ﻷﻋﻤـــﺎل اﻟﺠﻤﻌﻴـــﺔ وﻓـــﻖ إﺟـــﺮاءات

وﺳﻴﺎﺳﺎت وﻟﻮاﺋﺢ وأﻧﻈﻤﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة,

وﺗﻘﻴﻴـــﻢ وﺗﺤﺴـــﻴﻦ ﻣﺴـــﺘﻤﺮ ﺑﻬـــﺪف
إرﺿﺎء أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.

اﻟﺸﺮاﻛﺔ
اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
ﻋﻼﻗـــﺔ

ﻣﺘﻜﺎﻣﻠـــﺔ

ﻟﺘﺤﻘﻴـــﻖ

اﻷﻫـــﺪاف اﻟﻤﺸـــﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴـــﻦ
اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.

اﻻﻟﺘﺰام
واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
اﻹﻓﺼـــﺎح

ﻋـــﻦ

ﺗﻘﺎرﻳـــﺮ

اﻷداء

اﻟﻤﺆﺳﺴـــﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ ,وﻧﺸـــﺮﻫﺎ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻜﻞ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ.

اﻻﺑﺘﻜﺎر

ﺗﺸﺠﻴﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻷﻓﻜﺎر
اﻻﺑﺪاﻋﻴﺔ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬـــﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ,
وﺧﺪﻣﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.
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األهداف االستراتيجية
01

05

03

ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﺮﺿﻰ
اﻟﺴﺮﻃﺎن

ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﻟﺘﻤﻴﺰ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر

02

ﺣﻮﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻹﻧﺘﺎج
اﻹﻋﻼﻣﻲ

07

04

اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
ورﻓﻊ وﻋﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﻤﺮض اﻟﺴﺮﻃﺎن

ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ

06

اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻤﻜﻴﻦ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ

08

اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻊ أﺻﺤﺎب
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)
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مبنى مركز تفاؤل
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع

ﻣﺨﻄﻂ ﺟﻨﻮب اﻟﻬﻔﻮف ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﻨﺘﺰه اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺒﻴﺌﻲ

ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺸﺮوع

ﻳﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺎرع 60م وﺷﺎرﻋﻴﻦ
ﻓﺮﻋﻴﻴﻦ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ 2380.76م

اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ

ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳﻴﻦ رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي 10,000,000

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)

مبنى الصدقة الجارية
كبار الداعمين للمنبى
500,000
500,000
ّ

250,000
150,000

ّ

100,000
50,000
30,000
10,000

211,807.50

1,801,807.50

شكرا على دعمكم المستمر..
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كبار الداعمين لعام 2020م
م

االسم

2

شركة الكفاح

1

المبلغ

أرامكو السعودية

170.000

3

صندوق الوقف الصحي

147.000

5

الشيخ عبدالعزيز بن سليمان العفالق

100.000

7

الشيخة فاطمه الغنام

100.000

4

6

صندوق بر الخيري لموظفي سابك
الشيخ سعد بن عبدالعزيز الحسين

8

شركة االسمنت

10

الشيخة لطيفة بنت يوسف الملحم

9

11

د .يوسف بن عبداللطيف الجبر

16

منصور إبراهيم العفالق

18

معالي د .عبدالرحمن بن احمد الجعفري

20

50.000
50.000

فهد بن عبدالعزيز الملحم

14

19

55.000

50.000

عبدالعزيز بن حسن الجبر

17

100.000

وألبسكم لباس الصحة والعافية .

شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأوالده

12

15

104.822

ألصحاب األيادي البيضاء  ،شكرا لكل الداعمين.

50.000

محمد بن عبدالعزيز الملحم

13

150.000

50.000

30,000

جمعية البر ( زكاة التمور )

24,524

وقف مؤسسة الشيخ عبدالعزيز الملحم

18,750

المركز الخليجي لمكافحة بالسرطان

10,000

مكتب م.عبدالرحمن النعيم لالستشارات الهندسية

شكرا

20.000

10,000
7000

بارك الله في أعماركم وأموالكم وأهليكم  ،وتقبل منكم ،

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)
ـا فــي اللــه ان يصــل هــذا الجهــد وهــذا العطــاء الــى مــا تســمو لــه
وضعنــا بيــن ايديكــم هــذا التقريــر إلبــراز مــا قدمتــه جمعيــة تفــاؤل خــال عــام  2020م أمـ ً
اإلدارة ومــا يســمو اليــه فريــق العمــل عبــر مســاندة مرضــى الســرطان وذويهــم وتقديــم كافــة الخدمــات التــي قــد تســهم فــي تخفيــف مصابهــم و زرع االمــل

والتفــاؤل لديهــم ،وان القــادم اجمــل بــإذن اللــه.

كمــا نتقــدم بالشــكر الجزيــل لجميــع الداعميــن والشــركاء الذيــن قدمــوا لنــا الكثيــر وكان لهــم دورا بــارزا فــي مســاندة مرضــى الســرطان ودعــم برامــج ومشــاريع
الجمعيــة ونســأل اللــه لهــم التوفيــق والســداد وان يجعلــه فــي ميــزان حســناتهم ويبــارك لهــم فــي أعمالهــم.

ولــن نقــف عــن إتمــام هــذا العمــل الــذي ســوف نقدمــه فــي ســبيل النهــوض بجــودة وتميــز العمــل الخيــري فــي بالدنــا ودعــم جميــع المســتفيدين نفســيا
واجتماعيــا ودينيــا واقتصاديــا وابتــكار كل مــا مــن شــأنه ان يســهم فــي خدمــة الجميــع .

المدير التنفيذي

أخوكم  /فؤاد بن عبدالرحمن الجغيمان
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ﺗﺎﺑﻌﻮﻧﺎ ﻟﻴﺼﻠﻜﻢ ﺟﺪﻳﺪﻧﺎ

Hasacancer1
رﻗــﻢ اﻟﺘﻮاﺻــــــــﻞ  -

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺣﺴﺎب ﻋﺎم

ﺣﺴﺎب ﻣﺒﻨﻰ ﺗﻔﺎؤل

ﺣﺴﺎب اﻟﺰﻛﺎة

SA29 80000
308 6080 1044 3330
SA7880000
2 7 76 0 8 0 1 3 3 3 3 3 3 7
SA44 200 00 00
340 202 257 9940
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جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)

ُﺷ ً
ﻜﺮا ﻟَ ﻜُ ﻢ
ﻧﺄﻣﻞ وﻟﻠﺨﻴﺮ ﻧﻌﻤﻞ

81

ﺗﺒﺮﻋﻚ ﺻﺎر أﺳﻬﻞ!

ﻣﻊ ﻣﺘﺠﺮ ﺗﻔﺎؤل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

www.hcf.org.sa/projects

أﺿﻒ اﻟﻤﻨﺘﺞ

0135621112

اﺧﺘﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ

www.hcf.org.sa

ً
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ
ادﻓﻊ

Hasacancer1

