
تقرير الربع األول
من عام 2022

تفƠƠƠاؤل
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أخبار تفاؤل
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اإلدارة التنفيذية01
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الخطابات
الصــــادرة

72486

اجتـماعــات 

3

الخطابات
الـــــــــــواردة

اجتمـــاعات خطابخطاب



خدمة المستفيدين02
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خدمة البدائل  

23

جلسة الشاي 

1 67

زيارات المرضى 

8

خدمة النقل 

114

عالج الغير
 سعوديين 

11
رحلة موسم الرياض  

(الدعم النفسي)

41
المسجلين 
الجــــــــــــــــــدد 

76

مستفيد

مستفيد مستفيد

مستفيد

مستفيد

مستفيد

مستفيد



رحلة ترفيهية لبوليفارد الرياض 

برنامج ترفيهـــــي لألطفال بالتعــاون 
مع مستشفى الموسى التخصصي 

03/03/2022

16/02/2022



الموارد البشرية والمالية03
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عـــــــالج المرضــى غير السعوديين 

برنامـــــــــــــج 
التوظيــــــف 

1

برنامـــــــــج احتيــــــاج 
تدريبي للموظفين

1

أثنينية تفاؤل 

5 برنامج  دوراتموظفان

������� ريالبتكلفة تقدر بــ



المشاريع والتطوير المؤسسي04
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مشروع البوصلة 

1

اعداد � سياسات 
خاصة بخطة التغيير 

ورش االستدامة 

حفل تدشين خطة 
رعاية التغيير 



مشروع البوصلة لتأسيس وحدة األثر بالجمعية

29/03/2022



الموارد المالية والشراكات05
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تسويق مشاريع 
مركز تفاؤل 

1 3

ريالك فيه الخير  

6

عطايا الخير 

1 7

تسويق البرامج 

42

ضيف تفاؤل 

1

اتفاقيات تفاؤل 

7

مـعـــرض مــعــاً 
نرسم التفاؤل

326 معرض1

جهات

جهات

جهات

جهات

ضيف

مستفيد

مــــــــركــــز تــــفــــــاؤل

����ريال���



زيارة منسوبي شركة أرامكو للجمعية

03/03/2022



البرامج العامة06
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الكشف المبكر من خالل 
السيارة المتنقلة 

1 263

الكشــــف المبكـــــر 
لسرطان القولون

83

مبادرة مشاة تفاؤل

640

درهم وقاية

5

زيارات تفاؤل  

5

أسبوع 
البيئـــــة 

613

األسبـوع الخليجـــي 
للتوعية بالسرطان

زائرمعارض7 6640

مشاركمستفيد

مستفيد

محاضرات زيارات

مستفيد

مستفيد162



01/02/2022

22/02/2022

تدشيـــن الحملـــة الخليجيـــــــة 
السابعة للتوعية بالسرطان

مـبــــادرة مشــاة تفــاؤل 



التطــوع07
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08
التطوع  1

المبادرات

4

المتطوعين 

1 220

تطوع االدارة

7

الفرص التطوعية

مبـادرةفرصــة96

متطوع متطوع



ورشـــة  تدريبيـــــــــة
بعنوان االسعافات االولية

برنامج تدريب المتطوعين 
الصــحييــــــــــن

18/01/2022

26/01/2022



اإلعالم والتقنية08
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تواصـل تفــاؤل 
مع اإلعالميين 

1 130

انتاج اعالمي 

10
لوحات تفاؤل( لوحات 

توعوية وتعريفية لخدمات 
الجمعية ) 

1 100

زاوية تفاؤل ( مقال 
صحفي شهري)

1

بودكاست تفاؤل 

لقاء اإلعالميين 

إعالمي40

تواصل

انـــتــــاج

لــوحــة

مقــال

حلقة



 مـــــــوظــــف الربـــــــع

نظمت الجمعية هذه المسابقة وفق معاير دولية وخصصت جوائز مجزية 
 : األستاذ  نصيب  من  كانت  والتي   ، واالنصراف  بالحضور  موظف  ألفضل 
العمل  وفريق  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  الغوينم  العزيز  عبد  بن  فهد 

بالجمعية يباركون له فألف مبرووك

جائزة الموظف المثالي 
بالحضــــور واالنصـــراف

جائزة الموظف المثالي 
بالعــالقـات والتـــواصل

جائزة الموظف المثالي 
باألبـتـــكــــار

نظمت الجمعية هذه المسابقة وفق معاير دولية وخصصت جوائز مجزية 
ألفضل موظف باألبتكار ، والتي كانت من نصيب األستاذة :لينا بنت محمد 
الهاشم وأعضاء مجلس اإلدارة وفريق العمل بالجمعية يباركون له فألف 

مبرووك

نظمت الجمعية هذه المسابقة وفق معاير دولية وخصصت جوائز مجزية 
 : ، والتي كانت من نصيب األستاذة  بالحضور واالنصراف  ألفضل موظف 
بثينة بنت عبدهللا الحمد وأعضاء مجلس اإلدارة وفريق العمل بالجمعية 

يباركون له فألف مبرووك

جائزة الموظف المثالي 
بالجــودة واالنــجـــاز

نظمت الجمعية هذه المسابقة وفق معاير دولية وخصصت جوائز مجزية 
ألفضل موظف بالجودة واالنجاز ، والتي كانت من نصيب األستاذ :صالح بن 
يوسف الحنوط وأعضاء مجلس اإلدارة وفريق العمل بالجمعية يباركون له 

فألف مبرووك

جائزة الموظف المثالي 
بالتــــطـــوع

نظمت الجمعية هذه المسابقة وفق معاير دولية وخصصت جوائز مجزية 
ألفضل موظف بالتطوع ، والتي كانت من نصيب األستاذ : هيثم بن مساعد 
السلمي  وأعضاء مجلس اإلدارة وفريق العمل بالجمعية يباركون له فألف 

مبرووك

جائزة الموظف المثالي 
بالتدريــــب والـــتــطويــــــر

نظمت الجمعية هذه المسابقة وفق معاير دولية وخصصت جوائز مجزية 
 : األستاذ  نصيب  من  كانت  والتي   ، والتطوير  بالتدريب  موظف  ألفضل 
سلمان بن سالم  السليم  وأعضاء مجلس اإلدارة وفريق العمل بالجمعية 

يباركون له فألف مبرووك
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نأمل .. وللخير نعمل


