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البرامج والمشاريع

المســــاعدات النقدية

495,599

138,399

175,000

ســـــــــــداد إيجــــــــار

عملـــــيات العيـــــون 

122,200 أجهزة حاسب آلي 

6 0 , 0 0 0 البرامـج والمشاريعكفالــــــة األيتــــــام



5

البرامـج والمشاريع

العينية  المساعدات 

8 2 , 8 4 0

 3,840

 7,500

مصحـــــــف برايــــــل

العصــــــا البيضـــــــاء

71,500 الســــات الغذائية
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20,000

11,750

55,000 ملتقى ضيـــاء للمكفوفين 

الدورات التدريبية 

العناية بالذات 

2,930 بطولة ضياء 

15,000 صيانة آالت المكفوفين 

3,000 المسابقة الرمضانية 

31,500

436,591

األيام العالمية 

تأسيس مركز ضياء التدريبي

 52,000

18,000

36,890

165,500

2 5 , 3 0 1

توظيف ذوي اإلعاقة 

واعي 

مشروع علمني

التدريب أسلوب حياة

الساعات التطوعية

البرامــج التنمويـــة  

873,462

البرامـج والمشاريع

البرامج والمشاريع
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التشغيل 

322,302

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 خالهـــا قـــراءة وترتيـــل كتـــاب اهلل وحيث 
ان المصحـــف الواحـــد يتكـــون مـــن ســـتة مجلـــدات كبيـــرة

161

42

27

15

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 خـــال 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 خالـــة 
برنامـــج الناطـــق والتدريب عليه بحيث يســـتطيع المســـتفيد 
التكنلوجـــي التطـــور  لمواكبـــة  بســـهولة  اســـتخدامه 

825

123

27

26

إحصائية للبرامج والمشاريع التي تقدمها الجمعية لمستفيديها
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توزيع سالت غذائية

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

األســـرة أفراد  عـــدد 

المسابقة الرمضانية 

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

3040

4820

4800

واعي 

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

لـــدى اكبـــر شـــريحة فـــي المجتمع
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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 

التدريب أسلوب حياة

الساعات التطوعية

برنامج ضمن مشـــروع تمكيـــن والذي يهـــدف  الى تأهيلهم 
وتدريبهـــم وتمكينهم فـــي الوظائـــف اإلداريـــة وغيرها في 
الجمعية بالتعاون مع الجهات والشـــركات الداعمة ليتمكنوا 

من ممارســـة مهامهم وحياتهم بكل يســـر وســـهولة 

يهدف المشـــروع إلـــى تمكين المكفوفة من إدارة شـــؤون 
منزلهـــا والعنايـــة بذاتهـــا حيـــث يتـــم تدريبها علـــى كيفية 

التعامل مـــع المطبـــخ والمنزل والعنايـــة بالذات 

مشـــاركة فـــي تحقيـــق الرؤيـــة 2030 تمـــت المشـــاركة 
مـــن خـــال منصة العمـــل التطوعـــي بمعدل 722 ســـاعة 

عية تطو

إحصائية للبرامج والمشاريع التي تقدمها الجمعية لمستفيديها

10

9

22

المستفيدين
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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 
إصاحها  وإعـــادة  بالمكفوفيـــن 

إحصائية للبرامج والمشاريع التي تقدمها الجمعية لمستفيديها

22

3
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استفاد من خدمات الجمعية
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شركة أبو حمامة التجارية

رجل ا�عمال
 عبدا� بن كدمان

رجل ا�عمال
 سعيد ا�زهري

ية ز  فــــو
الجفالي

حلويات إياد

ف قــــــــــــا و  أ
راشد  الشيخ 
إبراهيـــم  بن 
يثـــــــي لحد ا

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


