
تقرير النصف األول من عام 2021 م







4



5

مــــا يميز هذه البالد هــــو حرص قادتها على الخير والتشجيع 
نـــراه مـــن مؤسســـات خيريـــة فـــي مختلـــف  عليـــه، ومـــا 
المجــــاالت، ســــواء التي تحمل أســـماء ملوك هـــذه البالد 
أو ســـواها، إال جانبـــا واحـــدا من الجوانـــب المشـــرقة لبالدنا

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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ولي العهد نائب رئيس مجلس الزوراء وزير الدفاع
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ــرص  ــى ف ــول عل ــن الحص ــة م ــن ذوي اإلعاق ــا م ــنمكن أبنائن س
عمــل مناســبة وتعليــم يضمــن اســتقالليتهم واندماجهــم 
بوصفهــم عناصــر فعالــة فــي المجتمــع، كمــا ســنمدهم بــكل 
ــاح ــق النج ــى تحقي ــاعدهم عل ــي تس ــهيالت الت األدوات والتس
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أمير منطقة عسير
األمير تركي بن طالل بن عبدالعزيز آل سعود

التقــدم والرقــي فــي الوطــن يصنــع بأيــدي أبنائــه المخلصيــن 
ــة  ــل الرؤي ــي ظ ــر ف ــود للتطوي ــن جه ــعهم م ــا بوس ــم م بتقدي
 الثاقبــة مــن لــدن القيــادة الحكيمــة لرفعــة هــذا الوطــن ورقيــه
وهــذه الجهــود المباركــة لــن تضيــع طالمــا أن هنــاك عزيمــة 
ــاعدة  ــه لمس ــوا ب ــر وعمل ــوا الخي ــاس أحب ــن أن ــادرة ع ــة ص قوي
المحتــاج ونهضــة التنميــة االجتماعيــة فــي منطقــة عســير
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التأســيس

رؤيتــــــــــنا

لتــــنا سـا ر

قيــمـــنــــا

تأسســت عــام 1440 جمعيــة ضيــاء لرعايــة المكفوفين 
بمنطقــة عســير مســجلة لــدى وزارة المــوارد البشــرية 

ــة برقــم 1146 ــة االجتماعي والتنمي

الريــادة والتميــز فــي تقديــم البرامــج والخدمــات النوعيــة 
لــذوي اإلعاقــة البصريــة

الريــادة والتميــز فــي تقديــم البرامــج والخدمــات النوعيــة 
لــذوي اإلعاقــة البصريــة

الشراكةالوضوح التوعيةالعطاء الخصوصيةاإلحسان
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ــة  ــى بمنطق ــة األولــــــــــــــــــــــــــ الجمعي
إلــى تهـــــــدف  والـــتي       عســير 

تقــديـــــــــــــم 
المسـاعدات 
واالحتياجـــات 
فيـن  للمكفو

استبــــــــــــاق 
لعمـــــــــــى  ا
لألشـــــــخاص 
ف  ضعـــــــــــــا
لبصـــــــــــــــــر ا

تنميــــــــــــــــة 
مهــــــــــــارات 
المكفـوفيـن 
وتقـــــــــــديم 
مـــــــــــج  ا لبر ا
لـــــــدورات وا

دمـــــــــــــــــــج 
فيـن  لمكفو ا
لمجتمـــع  با
وتقديــــــــــــم 
مهاراتـــــــهم

فرص  توفيـــر 
ج  ا و لـــــــــــز ا
والدعــــــــــــم 
المالـــــــــــــي 
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المؤسسون

حســـــين عامــــــر  طالــــــع  عامـــــــر 

محمـــد علـــي ســـعيد آل مالهـــي

عبداهلل محمد مسعود القحطاني

زالـــف آل  جلعـــد  ســـعيد  علـــي 

عبدالرحمـــن طالـــع عامر آل حســـين

العمري صالـــح عبـــداهلل معيـــض 

محمــد ســعيد محمــد أبــو ملحــة

آل حســـين سعــــــد طالـــــع عامــــر 

عســـيري ســـلطان  هـــادي  حســـن 

عســـيري علـــي  حســـن  علـــي 

الشـــهري أحمـــد  ســـعد  محمـــد 

القحطانـــي علـــي  ســـعيد  خالـــد 

عســـيري محمـــد  ســـعيد  وليـــد 

عســـيري عبـــداهلل  محمـــد  ناصـــر 
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رجال ...
الطريـــــــــق لنـــــــــا  أنــــــاروا 
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أعضاء المجلس

رئيس  المجلس

عامر طالع عامر حسين

نائب الرئيس

عضو

عضو

المشرف المالي

عضو

عضو

محمد علي سعيد آل مالهي

علي سعيد جلعد آل زالف

صالح عبداهلل معيض العمري

عبداهلل محمد مسعود القحطاني

عبدالرحمن طالع عامر آل حسين

محمد سعيد محمد أبو ملحة



15

14

الجمعية  تضـــم 
ميـــــــة  لعــمو ا
ضياء  لجمعيـــة 

عضوًا عامـــاًل ومعتمدًا
2021م عــــــام  خــــالل 
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الحمد هلل وحده والصالة على من ال نبي بعده
إن جمعيـــة ضيـــاء بمنطقـــة عســـير قامـــت بدعـــم حكومـــة خـــادم الحرمين 
الشـــريفين وولي عهـــده األمين وأمير منطقة عســـير حفظهـــم اهلل جميعا .

والهـــدف من إنشـــاء هـــذه الجمعيـــة المباركـــة هو نشـــر الوعـــي للحد من 
انتشـــار العمى ، واســـتهداف كال الجنســـين من المكفوفين لتقديم خدماتها 
المتنوعـــة والمجانية متمثلـــة بالتعليـــم والتدريب والتأهيـــل والعالج وفتح 

افـــاق جديدة وتقديم االرشـــادات واالستشـــارات.

وانطالقا من مســـؤوليتنا فإننا قدمنا العديد مـــن المبادرات تجاه المكفوفين 
والذي ســـوف تجدونه في هذا التقرير وســـوف نقدم الكثير بإذن اهلل ؛ 

ومـــن هنا اشـــكر كل مـــن تعـــاون معنـــا وأتمنى أن يســـتمر الدعم ليســـتمر 
العطـــاء وبـــاهلل التوفيق 

رئيس المجلس
عامر طالع عامر حسين
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البرامج والمشاريع

المســــاعدات النقدية

360,599

138,399

 100,000

ســـــــــــداد إيجــــــــار

عملـــــيات العيـــــون 

122,200 أجهزة حاسب آلي 

البرامـج والمشاريع
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البرامـج والمشاريع

العينية  المساعدات 

8 2 , 8 4 0

 3,840

 7,500

مصحـــــــف برايــــــل

العصــــــا البيضـــــــاء

71,500 الســــالت الغذائية
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10,000110,500

11,75055,000

المطبخ الذكي ملتقى ضيـــاء للمكفوفين 

العناية بالذات الدورات التدريبية 

2,930 15,000بطولة ضياء  صيانة آالت المكفوفين 

3,000 المسابقة الرمضانية 

31,500 األيام العالمية 

 52,000 توظيف ذوي اإلعاقة 

البرامــج التنمويـــة  

291,680

البرامـج والمشاريع
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التشغيل 

150,000

البرامـج والمشاريع
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إحصائية للبرامج والمشاريع التي تقدمها الجمعية لمستفيديها

ملتقى ضياء للمكفوفين

المســـتفيدين  المكفوفيـــن  مـــن  عـــدد  يجمـــع  ملتقـــى 
وفعاليـــات  برامـــج  الملتقـــى  ويتخلـــل  الجمعيـــة  لـــدى 
ووجبـــة عشـــاء ويهـــدف الـــى إخـــراج الكفيـــف مـــن عزلته

عمليات العيون

مـــن  الفقـــراء  األولـــى  بالدرجـــة  المشـــروع  ويســـتهدف 
البيضـــاء  الميـــاه  عمليـــات  إلجـــراء  الدخـــل  محـــدودي 
والزرقـــاء فـــي العيـــون ضمـــن هـــدف اســـتباق العمـــى 

سداد اإليجار

ســـدادا االيجـــار برنامج ضمـــن مشـــروع تفريج كربـــة كفيف 
ويهدف الى دعم المســـتفيدين لـــدى الجمعية من أصحاب 
الدخـــل المحدود والمتأهليـــن وإعانتهم على ســـداد اإليجار

مصحف برايل

برايـــل  بطريقـــة  مصحـــف  توزيـــع  الـــى  البرنامـــج  يهـــدف 
وهـــي الطريقـــة  المتخصصـــة لـــدى المكفوفيـــن والذيـــن 
يســـتطيعون مـــن خاللهـــا قـــراءة وترتيـــل كتـــاب اهلل وحيث 
ان المصحـــف الواحـــد يتكـــون مـــن ســـتة مجلـــدات كبيـــرة

7 9

2 0

2 7

1 2

المستفيدين
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المستفيدين الدورات التدريبية

برنامـــج الـــدورات التدريبيـــة ضمن مشـــروع تمهيـــر والذي 
يهـــدف الـــى تطوير وتأهـــل المســـتفيد واكتســـاب مهارات 
وقـــدرات تمكنه مـــن مخالطـــة المجتمع واكتســـاب الثقة 

والمهارة

العصا البيضاء

يهـــدف المشـــروع الـــى توزيـــع العصـــا البيضـــاء على كل 
المســـتفيدين الذيـــن يجيـــدون اســـتخدامها وتقديـــم ورش 
فـــي  صعوبـــة  يواجهـــون  الذيـــن  للمســـتفيدين  تدريبيـــة 

اســـتخدامها مـــن خـــالل مدربيـــن وســـاعات تدريبيـــة

بطولة ضياء

الخاصـــة  الهـــدف  كـــرة  لعبـــة  فـــي  رياضيـــة  بطولـــة 
بالمكفوفيـــن وتتويـــج الفريـــق الفائـــز فـــي البطولـــة 

توزيع الحاسب اآللي

برنامـــج توزيـــع الحاســـب اآللي مـــن ضمن مشـــروع تمكين 
يتـــم توزيـــع الحاســـب اآللـــي وتثبيـــت  الـــذي مـــن خاللـــة 
برنامـــج الناطـــق والتدريب عليه بحيث يســـتطيع المســـتفيد 
التكنلوجـــي التطـــور  لمواكبـــة  بســـهولة  اســـتخدامه 

780

100

27

26

إحصائية للبرامج والمشاريع التي تقدمها الجمعية لمستفيديها
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توزيع سالت غذائية

مـــن   1900 عـــدد  علـــى  الغذائيـــة  الســـالت  توزبـــع  تـــم 
المســـتفيدين يتم دراســـة  حالتهـــم  وتوزيعها مـــع مراعاة 

األســـرة أفراد  عـــدد 

المسابقة الرمضانية 

التواصـــل االجتماعـــي خـــالل  الجمعيـــة عبـــر منصـــات  تتفاعـــل 
يتخللهـــا  هادفـــة  مســـابقة  طـــرح  خـــالل  مـــن  رمضـــان  شـــهر 
مشـــاركة  الـــى  وتهـــدف  للفائزيـــن  كمكافئـــة  نقديـــة  جوائـــز 
يمكـــن  متابعيـــن  وكســـب  االفتراضـــي  المجتمـــع  الجمعيـــة 
الجمعيـــة  ومشـــاريع  برامـــج  ودعـــم  تســـويق  خاللهـــم  مـــن 

األيام العالمية 

يخـــص  فيمـــا  العالميـــة  األيـــام  مـــع  الجمعيـــة  تتفاعـــل 
بـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة وقـــد تمـــت المشـــاركة فـــي 
عـــدد مـــن الفعاليـــات ومنهـــا فعاليـــة اليـــوم العالمـــي 
وغيرهـــا  لبرايـــل  العالمـــي  واليـــوم  اإلعاقـــة  لـــذوي 

إحصائية للبرامج والمشاريع التي تقدمها الجمعية لمستفيديها

المستفيدين

300

6

2500

واعي 

سلســـلة تغريـــدات علـــى مواقـــع الجمعيـــة تهـــدف الى 
التعريـــف بالكفيـــف وطـــرق التعامـــل معـــه ونشـــر الوعي 

لـــدى اكبـــر شـــريحة فـــي المجتمع
315
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تدشين المتجر االلكتروني للجمعية 

بفضـــل مـــن اهلل وعونـــه تـــم تدشـــين المتجـــر االلكتروني 
للداعـــم  مـــن خاللـــه يســـهل  والـــذي  بالجمعيـــة  الخـــاص 
االطـــالع على برامج ومشـــاريع الجمعية وســـهولة الدعم 

خالله مـــن 

الموظف المثالي 

وزارة  قبـــل  مـــن  المعتمـــد  التقييـــم  علـــى  بنـــاء 
مـــن  المثالـــي  الموظـــف  إختيـــار  يتـــم  البشـــرية  المـــوارد 
ويتـــم  الجمعيـــة  ومديـــر  رئيـــس  يختارهـــا  لجنـــة  قبـــل 
االخريـــن وتشـــجيع  الموظـــف  تكريـــم  أساســـها  علـــى 

توظيف ذوي اإلعاقة 

الـــى  يهـــدف   والـــذي  تمكيـــن  مشـــروع  ضمـــن  برنامـــج 
تأهيلهـــم وتدريبهـــم وتمكينهـــم فـــي الوظائـــف اإلدارية 
وغيرهـــا في الجمعيـــة بالتعاون مـــع الجهات والشـــركات 
الداعمـــة ليتمكنوا من ممارســـة مهامهـــم وحياتهم بكل 

وســـهولة  يسر 

إحصائية للبرامج والمشاريع التي تقدمها الجمعية لمستفيديها

المستفيدين

-

10

6
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المطبخ الذكي

ضمـــن مشـــروع تمكيـــن يهـــدف المطبـــخ الذكـــي الـــى تمكين 
الكفيفـــات مـــن المســـتفيدات لـــدى الجمعية ممارســـة حياتهم 
واإللمام بالطبخ مما يســـاعدهن في ممارســـة حياتهن الطبيعية 
وذلـــك مـــن خـــالل إقامـــة دورات تدريبيـــة تســـاعدهن علـــى ذلـــك 

العناية بالذات

من أهـــم المشـــاريع التي تهتـــم بها الجمعيـــة في مجال 
المـــرأة بحيـــث تقـــوم الكفيفـــة بأخـــذ دورات تدريبيـــة فـــي 

العنايـــة بالـــذات وكل ما يخـــص المرأة 

الصيانة 

تدريـــب موظفيـــن مـــن المكفوفيـــن لصيانـــة اآلالت الخاصة 
إصالحها  وإعـــادة  بالمكفوفيـــن 

إحصائية للبرامج والمشاريع التي تقدمها الجمعية لمستفيديها

المستفيدين

22

22

3
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استفاد من خدمات الجمعية
مشاريع

تنتظر دعمكم
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مشاريع
تنتظر دعمكم

التأميـــن الطبي 
للمكـــفوفـــــين

مشـــروع مكنة 
للكفيـــفـــــــــــات

لــــــــــــــــــة  كفــــا
يتيــــم كفــــــيف 

أسـرة  كفالــــــة 
كفيـــف

التقني  التأهيل 
للمكــفوفيــــــن

ع  و مشــــــــــــــــر
الخيـــري النقـــل 

الناطق  المصحـــف 
فيـــــــن للمكفـــــو

ضيـــــــــاء  وقــــــف 
فيـــــــــــــن للمكفو

عمليـــات العيـــون

الذاتــــي  التأهيــــل 
فيــــــــــن للمكفـــو



34

والعرفـــان  الشـــكر  بخالـــص  ضيـــاء  جمعيـــة  تتقـــدم 
لجمعيـــة البـــر الخيريـــة بأبهـــا علـــى بذلهـــا وتعاونها 
المـــادي. والدعـــم  المقـــر  ومنحهـــا  الجمعيـــة   مـــع 

كما نتقدم بالشـــكر الجزيل لألمين العـــام لجمعية البر
الشـــيخ محمد بن ســـعيد بـــن فحاس

 على تعاونه ودعمه السخي للجمعية
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شركة أبو حمامة التجارية

رجل ا�عمال ا�ستاذ
أبو ملحة عبدا� 

رجل ا�عمال
 عبدا� بن كدمان

رجل ا�عمال
 سعيد ا�زهري

ية ز  فــــو
الجفالي

حلويات إياد

شركاء النجاح
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1

اختر الحساب العام

4

حدد المبلغ المراد التبرع به
ثـــم أكمل باقـــي الخطوات

5

2

اختر تحويل لجمعية خيرية

3

اكتب في البحث
جمعية ضياء

جمعيات البر
والخدمات االجتماعية

يقـــــــــــة  طر

التبرع عبــــر 

شـــــــــــر  مبا

الراجحـــــــي
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1

اختر الحساب العام

4

حدد المبلغ المراد التبرع به
ثـــم أكمل باقـــي الخطوات

5

2

اختر تحويل لجمعية خيرية

3

اكتب في البحث
جمعية ضياء

جمعيات البر
والخدمات االجتماعية

عبر المتجر االلكتروني 
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يشـــرفنا تواصلكم على رقم الجمعية

للتبرع بـ 12 ريال شهريا أرسل رقم 1للتبرع بـ 10 ريال أرسل رسالة فارغة



www.dhyakfeef.sa/@dhyasaudidhya.saudi@gmail.com


