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خادم الحرمين الشرفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المغفور له صاحب الجاللة

الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن  آل سعود

ولي العهد صاحب السمو الملكي ا�مير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صاحب السمو الملكي ا�مير

سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

محافظ ا�حساءنائب أمير المنطقة الشرقيةأمير المنطقة الشرقية

صاحب السمو الملكي ا�مير

أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

صاحب السمو ا�مير

بدر بن محمد بن جلوي آل سعود



 نحن جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل)؛ بموجب قرار معالي وزير الشؤون االجتماعية رقم 627 وتاريخ 14 / 4 / 1434هـ،
نعمل على مساندة المرضى وذويهم، ونشر ثقافة التوعية بالمرض لجميع أفراد المجتمع

من نحن

القيم
 االلتزام  الجودة

والشفافية
 الشراكةالخصوصية

 الفاعلة
 االبتكار

مركز تفاؤل

أن نكون أنموذجًا عالميًا في تعزيز الوقاية من اإلصابة بمرض السرطان وتقديم الخدمات المتكاملة للمرضى.

الرؤية

نلتزم بتعزيز الوقاية من اإلصابة بمرض السرطان والحد من انتشاره ، وتقديم خدمات متكاملة للمرضى بخصوصية وشفافية عبر 
مبادرات نوعية وشراكة مجتمعية فاعلة.

الرسالة



2013
ترخيص من وزارة العمل والتنمية االجتماعية

برقم 627 بدأت رحلتنا من عام

نقوم بتعزيز الوقاية من إصابة  أفراد المجتمع بمرض 
السرطان , وتقديم خدمات متكاملة للمرضى.



مركز تفاؤل

أحالمنا
بدعمكم تتحقق 

..

 بفضل من الله عز وجل .. وبدعم وتعاون المخلصين من رجال ونساء األحساء، وبتوجيهات
ومتابعة من اعضاء مجلس اإلدارة .. تحقق جمعيتكم الكثير من أحالمها وتطلعاتها

 المبنى اإلداري ومركز تفاؤل الترفيهي لمنسوبي ومستفيدي الجمعية الذي نحن بصدد العمل على إنشائه اال حلم

   من االحالم التي تسعى الجمعية إلى تحقيقها على ارض الواقع

 أعضاء مجلس اإلدارة
 عنهم/ محمد بن عبدالعزيز العفالق

 من هذا المنطلق تدعوكم الجمعية إلى مشاركتها األجر والمساهم في دعم هذا المشروع بما تجدوا بها أنفسكم

لنحقق في شهر الجود واإلحسان المبلغ المطلوب لهذا المبنى وهو 10,000,000 عشرة مليون ريال

 وتذكروا قوله تعالى: وما تقدموا ألنفسكم من خير تجدوه عند الله
وقوله صلى الله عليه وسلم: مانقص ماُل من صدقه 



أعضاء مجلس اإلدارة



مركز تفاؤل

مشروع .. مركز تفاؤل
موقع المشروع

مقابل الهفوف  جنوب   مخطط 
منتزه الملك عبدالله البيئي

وشارعين 60م  شارع  على   يمتد 
فرعيين بمساحة 2380.76م

عشرة ماليين ريال سعودي 10,000,000
الميزانية التقديريةمساحة المشروع



أ. معاذ بن إبراهيم الجعفري

وكيل محافظ ا�حساء

 جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء (تفاؤل) تعزم على إنشاء مبنى يخدم الجمعية والمستفيدين منها ويكون
 مصدًرا ثابًتا لها، بمساحة 2380.76م2 وتكلفته (10,000,000 عشرة ماليين ريال ) تحت اسم مركز تفاؤل اإلداري

والترفيهي

بعده نبي  ال  من  على  والسالم  والصالة  وحده  الحمدلله  الرحيم  الرحمن  الله   بسم 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

أخي المحسن الكريم السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

 وهانحن اليوم نشهد ما تقدمه الجمعية وتتلمسه من حاجة المجتمع في
وذويهم السرطان  لمرضى  واالجتماعي  النفسي  الدعم  برامج   تقديم 
على االبتسامة  ورسم  وآالمهم،  معاناتهم  تخفيف  في   للمساهمة 

شفاههم

 وإليماني بالجهود التي تقوم بها جمعية مكافحة السرطان وما ستقوم به
األعمال رجال  وأوصي  والنجاح  التوفيق  لها  الله  أسال  فإني   مستقبًال 
 والمؤسسات األهلية بدعم مثل هذه الجمعيات التي تسهم في تحقيق
بوضع االستدامة  على  والحرص  االهتمام  خالل  من   2030 الوطن   رؤية 
وتضمن المستفيدين  من  عدد  أكثر  لتساعد  المالية  للموارد  دعم   برامج 

 استمرارية األنشطة الخيرية

مسانًدا وأسرهم،  للمرضى  نفسًيا  داعًما  المركز  هذا  سيكون  الله   وبإذن 
الجمعية تحظى  بأن  كبير  أملنا   ... وأخيرا  وأنشطتها  برامجها  في   للجمعية 

  بمساهمتكم ودعمكم ... وفق الله الجميع

أوصي رجال األعمال والمؤسسات األهلية بدعم هذا المشروع الذي يسهم في تحقيق رؤية الوطن 2030



2013
مركز تفاؤل 15

الكروكي

 دراسة جدوى إنشاء مركز تفاؤل

لالطالع يرجى مسح الباركود

مركز تفاؤل

الدور األرضي

 المسرح

النادي الرياضي

البهو (المعرض الدائم)د

الدور األول

 المكاتب اإلدارية

مكتبة

كافية

الدور الثاني

 مكاتب استثمارية

قاعات تدريبية

معرض البدائل والتعويضات

نادي أطفال تفاؤل
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 GROUND FLOOR PLAN ON SITE
SCALE 1:100M
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MEZANIN FLOOR PLAN ON SITE
SCALE 1:100M
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FIRST -  FLOOR PLAN ON SITE
SCALE 1:100M
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 انطالقة المشروع

مركز تفاؤل



مركز تفاؤل



شاركونا األجر واالحسان

للتبرع عن طريق الموقع االلكتروني
https://bit.ly/3o6Whk5

SA29 80000 
277 6080 1333 3337

الحساب البنكي لدعم مركز تفاؤل



نأمل .. وللخير نعمل
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