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املقدمة

الحمــد للــه رب العاملــن والصــاة والســام عــى أرشف االنبيــاء واملرســلن محمــد الصــادق األمــن أمــا بعــد فبــإرادة 
اللــه ســبحانه وتعــاىل ثــم بــإرادة ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن أبنــاء منطقــة نجــران تأسســت جمعيــة األمــر مشــعل 
ــر  ــي االم ــمو املل ــب الس ــن صاح ــة م ــة كرمي ــد موافق ــل ( بع ــمعة أم ــة ) ش ــات الخاص ــذوي االحتياج ــه ل ــن عبدالل ب
مشــعل بــن عبداللــه واعتــامد وزارة املــوارد البرشيــة والتنميــة االجتامعيــة والتــي يأمــل مــن خالهــا ذوي االحتياجــات 
الخاصــة تحقيــق أهدافهــم ومــا ينقصهــم مــن خدمــات صحيــة وتعليميــة وتثقيفيــة ومــا يحتاجــون إليــه مــن معونــات 
طبيــة وبرامــج تأهيليــة ، ومــام ال يخفاكــم ان الجمعيــة ال زالــت تعــاين مــن نقــص للمــوارد املاليــة والبرشيــة مــام قــد 
ــا  ــاج إليه ــي يحت ــات الت ــى الخدم ــق أرق ــا لتحقي ــق إمكانياتن ــعى وف ــا نس ــة وإنن ــداف الجمعي ــض أه ــق بع ــل تحقي يؤج
ذوي االحتياجــات الخاصــة املســجلن لدينــا بالجمعيــة والجديــر بالذكــر أن الجمعيــة قــد أنجــزت كثــرا مــن الربامــج يف 
الفــرة الســابقة التــي لبّــت مــن احتياجــات ذوي االحتياجــات الخاصــة ويقــع نجــاح الجمعيــة بعــد اللــه ســبحانه وتعــاىل 
عــى أهــل الخــر مبــد األيــادي البيضــاء حتــى تســتمر يف تقديــم خدماتهــا ألبنــاء هــذا الوطــن مــن ذوي االحتياجــات 
الخاصــة، وال يســعنا إال ان نتقــدم بالشــكر الجزيــل لصاحــب الســمو امللــي األمــر مشــعل بــن عبداللــه ولــكل الداعمــن 

مــن رشكات ورجــال أعــامل ومؤسســات ولــكل مــن مــد يــد العــون ونســأل اللــه التوفيــق والســداد.
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اهداء

تتقــدم جمعيــة ) شــمعة أمــل ( بإهــداء هــذا التقريــر الســنوي لــكل االخــوة الداعمــن لهــا ، واملعنيــون 
معنــا إلغنــاء انشــطتها يف خدمــة ذوي االحتياجــات الخاصــة : ان هــذا التقريــر هــو مثــرة عطائنــا ، وانجــاز 
جهدنــا وعملنــا الــدؤوب طيلــة العــام وتلــك هــي خدماتنــا عــى كل املســتويات التعليميــة والتثقيفيــة 

والعاجيــة ، مــن خــال نــرش أهدافنــا ورســالتنا للمجتمــع ومــا نقدمــه لــذوي االحتياجــات الخاصــة
ــؤدي  ــم لت ــاون والدع ــذا التع ــى ه ــاىل ان يبق ــارك وتع ــه تب ــأل الل ــع ونس ــا للجمي ــكرنا وتقديرن ــدد ش نج

ــم. ــا الكري ــاء مجتمعن ــل ابن ــن أج ــة م ــالة الجمعي رس
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رؤيتنا ورسالتنا
Our vision

and mission

08



09

ــل  ــدة تعمـ ــة رائـ ــة خريــــ جمعيـ
للتصـــدي لإلعاقـــــة بشـــمولية 
علميـــة  ومنهجيـــــة  متكاملـــة 
املعـــاق  مثارهــــــــا  ليجنـــــــي 

. بـــأرسه  واملجتمـــع 

الوصــول ملجتمــع واعــي مثقــف 
منهــا  ويخفــف  لإلعاقــة  يتصــدى 
مــن خــال تقديــم الخدمــات الطبيــة 
الربامــج  و  الشــاملة  التأهيليــة  و 
التدريبيــة و التعليميــة والتثقيفيــة 
والتوعويــة للمعــاق وأرستــه مــن 
خــال فريــق عمــل متخصــص يؤمــن 

ــه ــن قدرات ــور م ــالته ويط برس

مبباركــة  صاحــب الســمو امللــي 
األمــر مشــعل بــن عبداللــه ولقائــه 
وأهــداف  خطــط  عــرض  وتــم 
الجمعيــة واملخطــط املســتقبيل 
كان  والــذي  الجمعيــة  ملقــر 
لتوجيهاتــه وتربعــه الحافــز األكــرب 

الجمعيــة. الننطاقــة 

األنطالقةالرؤيةالرسالة
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األهداف
1. تشــييد مجمــع متخصــص لتوفــر الخدمــات الشــاملة للمعــاق ) عاجيــة و تعليميــة و تأهيليــة ( ، تســاند أرستــه 

يف التعايــش مــع اإلعاقــة وطــرق التعامــل معهــا .

2. نرش الوعي بن أفراد املجتمع وتعريفه باملعاق وحقوقه والحفاظ عليها وطريقة التعامل معه .

3. تقديم الخدمات التثقيفية و التوعوية ألرس املعاقن وتقديم الربامج الخاصة لهم .

4. تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والعاجية للمعاق .

5. املساهمة واملشاركة يف املناسبات املحلية وعمل مسابقات و أنشطة رياضية وثقافية واجتامعية 

6. عمل برامج التأهيل املهني للمعاق واملساهمة يف البحث عن وظيفة تناسب قدراته و إمكانيته .

7. توفر بعض األجهزة الطبية والوسائل التعليمية املساندة للمعاق .

8. العمل عى استقطاب كفئات متخصصة لتقديم الخدمات الطبية والتدريبية و التأهيلية
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الخطط املستقبلية

 - عقد دورات تدريبية يف مجال الحاسب واللغة االنجليزية بالتعاون مع معاهد أهلية مختلفة باملنطقة

 - عمـل دورات فـي األســــــــعافــــــــات األولــة بالـتـعـــــــــاون مع هيئـــة الهـال األحمر السعودي

 - توزيع معــــــــدات واجهـــزة طبية عى ذوي االعاقــــــــة الحركية والبرصية واعتمـاد ميزانية لهـا

 - تخصيص ميزانـــية ملساعــــــــدة ذوي االعاقــــــــة يف العــــــــاج الطبيعــــــــي و التأهيلــــــــي .

 - االحـتـفـــــــــــــــــال بالــيــــــــــــــــــوم العالــــــــمــــــــــــــــي والعــربــــــــــي لإلعــــــــاقــــــــــــــــــة.

 - عمــــــــــل حـمــــــــــات للتثقيــــــــف االســــــــري بكيفيــــــــة الــتـعــامـــــــــــل مــــع املعــــــــــاق.

 - عقــــــــد دورة تدريبيــــــــة للمكفوفيــــــــن لكيفيــــــــة التعامــــــــل مع األجهــــــــزة الذكيــــــــة

 - عمــــــــــــــــل برنامــــــــــــــــج تدريبــــــــــــــــي ملهــــــــــــــــارات التعامــــــــــــــــل مع الكفيــــــــف

 - عمــــــــــــــــل مسابقــــــــــــــــات رياضيــــــــــــــــة وثقافيــــــــــــــــة مخــــــــتلــــــــفــــــــــــــــة

- تقديم مساعدات مالية لألرس املحتاجة من ذوي االحتياجات الخاصة االعياد وشهر رمضان الكريم
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أنواع العضوية

يف  شــارك  الــذي  العضــو  وهــو 
تأســيس الجمعيــة أو التحــق بهــا بعــد 
مجلــس  قبــول  عــى  بنــاًء  قيامهــا 
املقــدم  العضويــة  لطلــب  اإلدارة 
مقصــورة  العضويــة  وهــذه   ، منــه 
ويكــون  النســاء(،  )الرجــال-  عــى 
ــات  ــور اجتامع ــق حض ــو ح ــذا العض له
والتصويــت  العموميــة  الجمعيــة 
نفســه  وترشــيح  قراراتهــا  عــى 
ــد  ــك بع ــس اإلدارة وذل ــة مجل لعضوي
التحاقــه  تاريــخ  عــى  ســنة  مــي 
بالجمعيــة ، ويدفــع اشــراكاً ســنوياً 

أدىن كحــد  ريــال   )300( مقــداره 

هـــو العضـــو الـــذي يطلـــب االنتســـاب 
إىل عضويـــة الجمعيـــة ويقبـــل ذلـــك 
ـــرشوط  ـــق ال ـــد تحق ـــس اإلدارة بع مجل
املنصـــوص عليهـــا عـــدا رشط الســـن ، 
وال يكـــون لهـــذا العضـــو حـــق حضـــور 
ــة وال  ــة العموميـ ــات الجمعيـ اجتامعـ
اإلدارة  مجلـــس  لعضويـــة  الرشـــيح 
، ويدفـــع اشـــراكاً ســـنوياً مخفضـــاً 

ــد أدىن ــال كحـ ــداره )150( ريـ مقـ

ـــة  ـــه الجمعي ـــذي متنح ـــو ال ـــو العض ه
الفخريـــة  العضويـــة  العموميـــة 
حـــق  لـــه  ويكـــون  اإلدارة  مبجلـــس 
ولكـــن  اجتامعاتـــه  يف  املناقشـــة 
ليـــس لـــه حـــق التصويـــت وال يثبـــت 

االنعقـــاد صحـــة  بحضـــوره 

العضو الفخريعضو منتسبعضو عامل
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علـــــي حسيــــن اليـامــــي

الحســــن حمد ال بوزبــدة

عضو مجلــــس اإلدارة عضو مجلــــس اإلدارة 

املدير التنفيذي

عضو مجلــــس اإلدارة عضو مجلــــس اإلدارة 

ناجــــي محمــــد ال بحـري

سالـــــم مسفــــر الربيعـــي

حمــد صالــــح ال مسعــــد

رئيــــس مجلس االدارة

املرشف املايلنائب رئيس املجلس
مهدي محمد آل دغرير

محمــد مانــع آل زمانـــانهــــادي حمد ال سليــم

أعضاء مجلس اإلدارة
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الخدمات
OUR SERVICES

14
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- التدخل املبكر

- التأهيل الحريك

- العاج املايئ 

- العاج الطبيعي

- تأهيل النطق 

- تقديم األجهزة الطبية 
املساندة للمعاق

- الرعاية النهارية 

- مدارس تعليمية لجميع 
األعامر والفئات

- إلرشاد األرسي

- تقديم اإلستشارات ألولياء 
األمور 

-عمل حمات إعانية لتثقيف 
املجتمع

- إقامة مسابقات لذوي 
اإلحتياجات الخاصة 

- إستضافة بطوالت 
ومسابقات محلية

الخدمات الطبية 
والتأهيلية

الخدمات
الرياضية 

الخدمات
التعليمية

الخدمات التدريبية 
والتطوير 

الخدمات
اإلجتامعية

- تحديد اإلحتياجات التدريبية 

- توفر الربامج التدريبية 
والتطويرية واإلرشاف عليها 

- املشاركة مع املراكز املتخصصة 
والخرباء يف تقديم الدورات

خدماتنا
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الربامج واألنشطة
 PROGRAMS AND

ACTIVITIES

16
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إجاميل املتطوعني 
بالفرص

للعام 2020 / 2021 / 2022 م

4037
عدد الساعات الفــــرص

التطوعية

603238473.5

إحصائية التطوع بالجمعية
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حضور

ســمو نائــب أمــر نجــران يســتعرض تقريــر 
ــموه  ــه س ــل ومبارك ــمعة أم ــة ش جمعي
ملجلــس اإلدارة التعيــن ملــدة 4 ســنوات

حضور

أمر منطقة نجران يستعرض التقرير 
السنوي لجمعية شمعة أمل

7

6
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زائر

500

قدمت جمعية شمعة أمل  التهنئة 
لصاحب السمو األمر جلوي بن عبدالعزيز 

بن مساعد مبناسبة صدور األمر املليك 
الكريم بتمديد خدمة سموه أمراً 

ملنطقة  نجران

ركن جمعية شمعة أمل يف معرض« بارقة 
» األول للفنون التشكيلية للمكفوفن



20

جدد مجلس االدارة بالجمعية البيعة 
لخادم الحرمن الرشيفن امللك سلامن 
بن عبدالعزيز ال سعود مبناسبة البيعة 8

جمعية شمعة أمل يجددون البيعة 
الخامسة لويل العهد
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الرمضانيـــة  الغذائيـــة  الســـلة  توزيـــع 
ــام 2022 م << كوبونـــات رشائيـــة >>  لعـ
ـــدد 1200 ـــتفيدات لع ـــتفيدين واملس للمس

جمعية شمعة أمل تقدم الشكر لكل 
الرشكاء والداعمون النجاج برامجها للعام 

2022 م
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النســايئ  القســم  الجمعيــة  مشــاركة 
ــران  ــامل يف  نج ــل الش ــز التأهي ــع مرك م
بفعاليــات اليــوم الوطنــي الســعودي 
ــع 88  ــتفيدات وتوزي ــال باملس 92 باإلحتف

ــات ــة للنزي هدي

رشاكة مجتمعية وقدم القسم النسايئ 
بالجمعية 67 هدية لطاب العوق الفكري 
يف االبتدائية السادسة للبنات واإلحتفاء 

مع الطالبات

هدية

هدية

88

67
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نجــران  تعليــم  الدارة  الجمعيــة  زيــارة 
وجــرى خــال اللقــاء بحــث أوجــه التعــاون 
وتفعيــل الربامــج املشــركة لخدمــة ذوي 

ــة االعاق

الشـامل  التأهيـل  ملركـز  الجمعيـة  زيـارة 
يف  نجـران  وتـم توزيـع الهدايـا للدارسـن 
واملتواجديـن بالفصـول الدراسـية واإلطاع 
عىل خدمـات املركز لـذوي اإلعاقة باملركز

حضور

حضور

3

6
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ــى  ــم ع ــران وتكرميه ــة يف نج ــؤون الصحي ــل للش ــمعة أم ــة ش ــارة جمعي زي
الخدمــات الصحيــة وللرشاكــة املجتمعيــة والتعــاون املســتمر ملــا يخــدم 
الجمعيــة ومســتفيديها ، ومنــح العضويــة الرشفيــة للدكتــور إبراهيــم بــن صالــح 

ــة ــم بالجمعي ــي همي بن



25

استمرار حملة نجران صديقة املعاق للمرحلة الخامسة مع أمانة 
منطقة نجران
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دشـــن وزيـــر املـــوارد البرشيـــة والتنميـــة 
اإلجتامعيـــة املهنـــدس أحمـــد بـــن ســـليامن 
الراجحـــــي تطبيـــــق الجمعيـــــة لألجهـــزة 

الذكيـــــة خـــــال زيارتـــه ملنطقـــــة نجـــران

الجمعيــة تشــارك بلقــاء قيــادات القطــاع 
غــر الربحــي بنجــران

حضور

5
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أركــان الجمعيــــة ملــدة 3 أيــــام 
مبناســبة اليــوم العاملــي لإلعاقة 

والتطــوع للعــام 2022 م

زيــــارة 1500 زائــــر و 46 مستفيـــــد الركان 
الجمعيــة يف اليــوم العاملــي لإلعاقــة 
ــول  ــزام م ــع الع ــام 2022 م يف مجم للع

ــام ــدة 3 أي مل

زائـــر

1500
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ــر الركان الجمعيــة  ــارة 1300 زائ زي
للتطــوع  العاملــي  اليــوم  يف 
للعــام 2022 م يف مجمــع رويال 

ســنرت ملــدة 3 ايــام

جمعيــــــة شمعــــة أمـــل 
ــي  ــوم العامل ــي بالي تحتف
لإلعاقــة والتطــوع للعــام 

2022م

زائـــر

حضور

1300

450
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متسابق

18 جمعية شمعة أمل تشارك بسباق العزم لذوي 
اإلعاقة للعام 2022 م بعدد 18 متسابق



30

توقيع رشاكات مجمعية مع
 - جمعية نور النسائية 

 - جمعية بصرة للمكفوفن
 - جمعية إرادة التوحد

 - جمعية رعاية مرىض الرسطان 
 - جمعية ليث لإلنقاذ

 - جمعية اإلعام الرقمي 
- رابطة الهواة لكرة القدم

القــدم  لكــرة  الهــواة  رابطــة  كرمــت 
أمــل  شــمعة  جمعيــة  نجــران  مبنطقــة 
وإســتلم التكريــم املديــر التنفيــذي حمــد 
ــم  ــى التكري ــة ع ــكر الرابط ــعد وش ال مس

م  2022 للعــام  البطولــة  ونجــاح 

حضور رشاكات

16 7
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ــة  ــة اإلجتامعي ــز التنمي ــر مرك ــة مدي تهنئ
بنجــران االســتاذ عــي بــن مانــع آل منيــف 
بوســام اإلســتحقاق اإلنســاين للعــام 

2022م

تهنئــة األســتاذ : عمــر محمــد النعمــي 
املــوارد  وزارة  لفــرع  مديــراً  تعيينــه 
البرشيــة والتنميــة اإلجتامعيــة بنجــران



32

مجلــس إدارة جمعيــة شــمعة أمــل 
يهنئــون القيــادة الحكيمــة باليــوم 

92 الســعودي  الوطنــي 

ــة الحوكمة والشعــب السعــودي  تهنئــ
باليــوم الوطنــي الســعودي 92
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يوم التأسيس السعودي

ــة   ــة العمومي ــاء الجمعي ــد أعض إعتم
برتشيــــح 7 أعضــــاء ملجلــــس االدارة 

ــة ــدورة الرابع لل

حضور

31
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حضور

حضور

20

9

ــمعة  ــة ش ــس إدارة جمعي ــاء مجل ــرم أعض ك
أمــل مجلــس اإلدارة الســابقن بعــد إنتهــاء 
مــدة عضويتهــم بــدروع تذكاريــه ومناســبة 

ــاً ــم جميع جمعته

إعتمــد مجلــس اإلدارة تنفيذ 3 مشــاريع 
ــتفيدين  ــة للمس ــة متنوع ــزة طبي اجه

بقيمــة 550 الــف ريــال
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مستفيد

200 توزع الجمعية إحتياجات املرىض املحتاجن لعدد 
200 مستفيد بدعم من منصة إحسان



36

مستفيد

35 توزع الجمعية إحتياجات الرعاية الصحية لذوي 
اإلعاقة لعدد 35 مستفيد بدعم من منصة إحسان



37

تهنئــة مــن الجمعيــة ألمــر نجــران : 8 أعــوام 
منطقــة  ألمــر  والحكمــة  بالقيــادة  مضــت 

ــران  نج

وزعت الجمعية 73 جهازاً طبياً 
للمستفيدين



38

القســم  امــل  شــمعة  جمعيــة  زارت 
لتفعيــل  االوىل  املتوســطة  النســايئ 
ــات  ــدى فئ ــوي ل ــوي والرتب ــدور التوع ال
ــة يف  ــة وذوي االعاق ــع املختلف املجتم
معلمــة   277 بحضــور  املجــاالت  جميــع 

وطالبــة

القســم  أمــل  شــمعة  جمعيــة  نفــذت 
ولقــاء  داون  ملتازمــة  دورة  النســايئ 
ايــام   3 ودورة  االعاقــه  ذوي  بأمهــات 
لغــة  اساســيات  ومحــارضه  للمكفوفــات 

366 وحــر   3 رقــم  االشــارة 

حضور

حضور

366

277
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ــقيا  ــرشوع الس ــة م ــذت الجمعي نف
 150 بعــدد  الجمعيــة   ملســتفيدي 

ــال ــف ري ــة 160 ال ــزل وبقيم من

الجزيــل  بالشــكر  الجمعيــة  تتقدمــت 
ملؤسســة صفــاء الواحــة التجاريــة لتنفيــذ 
150 فلــرت مــع  مــرشوع الســقيا برتكيــب 
ــة  ــع الجمعي ــم م ــاء وتعاونه ــرادة م 150 ب

بخصــم ورسعــة االنجــاز

منزل

منزل

150

150
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وزعـت الجمعيـة املنظفـات الطبيـة لعدد 
400 مسـتفيد مـن ذوي اإلعاقـة الحركيـة 

بالقسـمن الرجـايل والنسـايئ

زيارة فريــق الحوكمــة األستــاذ : عي الوادعـي 
لجمعيــــة األميــــر مشعــل بن عبــدالله لــذوي 
االحتياجـات الخاصــة ) شمعة أمل ( بحضور مجلس 

 إدارة الجمعية ومدير الجمعية

تقييم الحوكمه
لعام 2022

مستفيد

96%

400
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ــران  ــة نج ــل حمل ــمعة أم ــة ش ــن جمعي رك
تناديــك التطوعيــة بالعــزام مــول ملــدة 3 

أيــام وبحضــور 1000 زائــر

ــران  ــات بنج ــابعة للبن ــة الس ــة الثانوي زارت الجمعي
ــا  ــة وكادره ــل املدرس ــن قب ــم م ــب به ــم الرتحي وت
التعليمــي وتــم رشح العمــل التطوعــي بالجمعيــة 
للمعلــامت والطالبــات والتعريــف بجمعيــة شــمعة 
طالبــه   288 بحضــور  وخدماتهــا  وبرامجهــا  آمــل 

ــة ومعلم

حضور

زائــــر

288

1000
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عــن  صحيــة  نــدوة  الجمعيــة  نفــذت 
األمــراض الوراثيــة ومحــارضه عــن التطــوع 
بالجمعيــة ودورة أساســيات لغــة اإلشــارة 
ــور 1400 ــزوم بحض ــة ال ــرب منص ــام ع 3 أي

ورشــة عمــل نفذهــا القســم النســايئ 
يف الثانويــة الرابعــة للبنــات والتعريــف 

التطــوع وأهميــة  بالجمعيــة 

حضور

حضور

1400

108
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لقــاء بعنــوان العمــل التطوعــي بــذرة 
 مــن نقــاء ..تثمــر خــرا وصفــاء عــرب الــزوم 

وحضور 350

نفذ القسم النسايئ بجمعية شمعة أمل 
محارضة بعنوان » التطوع » يف االبتدائية 
الخامسة للطفولة املبكرة للبنات بحضور 

70 طالبه

حضور

حضور

70

350
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ــية  ــة النفس ــج الصح ــايئ برنام ــم النس ــذ القس نف
الوالديــن  بــن  العاقــة  بنــاء  وطــرق  لألطفــال 

وأبنائهــم عــرب منصــة الــزوم وحــر 256

حضور

ارسة

256

50

إســتقبلت جمعيــة شــمعة أمــل دعــم رشكــة 
أســمنت نجــران ضمــن حملتهــا الشــتوية ” 
ــم  ــن الدع ــتفاد م ــؤوليتنا ” إس ــا مس مجتمعن
وتــم  الجمعيــة  مســتفيدي  مــن  إرسة   50
ــمنت  ــة األس ــمي رشك ــك الرس ــم الرشي تكري

ــة ــدود للجمعي ــم الامح ــى الدع ع



45

ــمعة  ــة ش ــا جمعي ــة تنفذه ــعافات األولي دورة االس
أمــل بالتعــاون مــع هيئــة الهــال االحمر الســعودي 
ــج  ــة وبرام ــطة عموري ــة متوس ــران مبدرس يف نج
تكريــم  وتــم  واألســوياء  الصــم  للطــاب  األمــل 
الهيئــة واملدرســة مــن قبــل الجمعيــة وبحضــور 45 

ــب طال

تكريــم جمعيــة شــمعة أمــل بحفــل نهــايئ دورة 
الوفــاء يف محافظــة حبونــا

حضور

45
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جمعيــة شــمعة أمــل توقــع عقــد رشاكة 
مــع مرشوع كســوة

وزعت الجمعية مرشوع كسوة الشتاء

 ) البطانيـات ( للمستفيديــن واملستفيـــدات 
بالجمـعيـــــة لـعـــــدد 115 للمسـتفيــــــدات 

واملستفيدين

مستفيد

115
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نفــذت  أمــل  شــمعة  جمعيــة  مــع  بالتعــاون 
املتوســطة الثانيــة عــر يف نجــران حملــة 
تطوعيــة بعنــوان ) كســوة الشــتاء ( بعــدد 70 

ة مســتفيد

الجربــة  ثانويــة  مــع  مجتمعيــة  رشاكــة 
للبنــات والتعريــف بالجمعيــة وخدماتهــا 

طالبــة  270 وبحضــور  للمعلــات 

مستفيد

مستفيد

70

270
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ــا  ــربات الف ــع مخت ــة م ــة مجتمعي رشاك
الطبيــة بخصــم خــاص 50 ٪ ملســتفيدي 

ــة الجمعي

رشاكــــة بــن جمعيــــة شمعـــة أمــل 
وجمعيــــة تيسيـــــر ملساعــدة ذوي 

ــزواج ــى ال ــة ع اإلعاق
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ــة  ــة معــــ الجمعي ــة مجتمعي ــد رشاك عقــ
الخريــة بنجــران لتوزيــع 35 رسيــر طبــي 

ملستفيــــدي الجمعيــة

قدمــت الجمعيــة هدايــا للمكفوفــن واملكفوفات 
زيارتهــم  مبناســبة  نجــران  وداخــل  خــارج  مــن 
للفــن  بارقــة  معــرض  يف  وللركــن  للمنطقــة 

هديــه  78 بعــدد  األول  التشــكييل 

مستفيد

هدية

35

78
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رشاكــة مجتمعيــة بــن جمعيــة شــمعة 
أمــل ومجمــع أرسار الجــامل الطبــي

توقيــع رشاكــة مجتمعيــة بــن جمعيــة شــمعة 
لطــب  املهيــدب  صفــوة  عيــادات  مــع  أمــل 

األســنان يف نجــران وخصــم للمســتفيدين



51

ركن جمعيــة شمعة أمـل يف معـــرض
« بارقـــة » األول للفنـــون التشكيليـــة 

للمكفوفيـــن وحضور 500 زائر

ــاع  ــران إجت ــل يف نج ــمعة أم ــة ش ــدت جمعي عق
ــاء ــوم االربع ــة ي ــة العمومي الجمعي

بتاريخ 2-3-2022 م

مستفيد

حضور

500

26
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حضور

300

برنامــج اساســيات لغــة االشــارة 
باســبوع االصــم

عقدت الجمعية 3 رشاكات مجتمعية 
 مع : 

  - جمعية نجران الخرضاء
  - نادي حبونا الريايض 

 - جمعية التنمية االجتامعية بحبونا

رشاكات

3



53

األمـل«  »صانعـات  لربنامـج  دورات  تنفيـذ 
ملسـتفيدات الجمعية بعدد 31 مستفيده 

بالراكـة مـع مركـز اللمسـة األخرة

الريـايض يف  نجـران  نـادي  مشـاركة 
املجتمعيـة  املسـؤولية  إدارة  خطـة 

2022م للعـام 

مستفيد

31



54

نفذ القسـم النسـايئ برنامج » أساسيات 
الحاسـب اآليل » لعدد 31 مسـتفيدة ملدة 

إسبوعن

للمسـتفيدين  طبـي  رسيـر   36 توزيـع 
بالتعـاون مـع الجمعية الخريـة بنجران

مستفيد

مستفيد

31

36



55

برنامج ذوي الصم بالقسم النسايئ 
وتوزيع برشورات توعوية ،وعرض 
فيديوهات عن الحروف واألرقام 

باللغة العربية واإلنجليزية بحضور 30

زيارة أطفال متازمة داون مبقر 
الجمعية وتوزيع هدايا لهم

حضور

حضور

30

7



56

تفعيــل اليــوم العاملــي للتوحــد للعــام 2022 م 
مبحــارضة عــرب الــزوم قدمتهــا متــارض الخنســاء 
ــدة  ــن ج ــب م ــق والتخاط ــة النط ــود » أخصائي  محم

وبحضور 400

إعتمــد مجلــس إدارة الجمعيــة رشكاءهــا 
إحســان  ومنصــات  الحكومــي  بالقطــاع 
وتــربع التطــوع والقطــاع الخــاص كــركاء 

ــة ــين للجمعي أساس

حضور

400
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عضو

36

ــة  ــة العمومي ــاء الجمعي ــوة ألعض دع
بالرشــيح لعضويــة مجلــس االدارة 

ــة ــا الرابع يف دورته

ــي  ــوم العامل ــة الي ــت الجمعي فعل
للعمــل اإلنســاين للعــام 2022 م



58

زيارة عدد 23 طالب من الصم لركن الجمعية 
مبعرض بارقة نجران للفن التشكييل للمكفوفن 

للتعرف عىل الخدمات ورشح لهم اجهزة 
املكفوفن املساندة لهم

تفعيل اليوم العاملي للعمل الخري 
للعام 2022 م

حضور

23
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داون  متازمــة  بأمــراض  املجتمــع  توعيــة 
ونســب اإلنتشــار منــذ الــوالدة

زيـــارة القســم النسايئ ملدرســـة الثانويــة 
الثالثـة للبنـات والتعريف بالجمعية وانشـطتها 
 400 بحضـور  املدرسـه  ملنسـوبات  وخدماتهـا 

ومعلمة طالبـة 

حضور

400



60

توعيــة املجتمــع بالتعامــل مــع 
أطفــال التوحــد

تفعيل اليوم العاملي للعصا البيضاء 
للعام 2022 م



61

نفذ الجمعية محارضة بعنوان » التغلب 
عىل االزمات » مبدرسة القابل للطفولة 

املبكرة وحصور 200 طالبه ومعلمة

تنفيــذ مبــادره بعنــوان » داعمــون للعطــاء« 
ــر  ــت عم ــة بن ــة جميل ــع مدرس ــه م بالراك
طالبــة   195 بحضــور  املبكــره  للطفولــه 

ومعلمــة

حضور

حضور

200

195
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تفعيــل اليــوم العاملــي للصحــة  النفســية للعام 
2022 م يف مدرســة إبتدائيــة الجربــة بحضــور 

ــة ــة ومعلم 300 طالب

تفعيل اليوم العاملي للبرص للعام 
2022 م

حضور

300



63

وزعــت الجمعيــة  80 عصــا بيضــاء 
للممكفوفــن و 50 جهــاز معلــم 

ــل براي

ــارج  ــج ) خ ــايئ برنام ــم النس ــذ القس نف
حــدود املجــرة ( عــىل منصــة الــزوم 

500 بحضــور 

حضور

مستفيد

500

130



64

ــور  ــة التم ــت الجمعي وزع
للمســتفيدين لعــدد 250 

ــتفيد مس

والبطانيــات  الدفايــات  الجمعيــة  وزعــت 
ــن  ــم م ــتفيد بدع ــدد 200 مس ــتوية لع الش

مــرصف الراجحــي

مستفيد

مستفيد

200

250



65

ركــن جمعيــة شــمعة أمــل حملــة نجــران تناديــك 
التطوعيــة بالعــزام مــول ملــدة 3 أيــام وبحضــور 

1000 زائــر

أمــل راعــي مشــارك  جمعيــة شــمعة 
ــرف  ــذي ي ــوالء ال ــة وال ــة البيع لبطول
عــىل تنظيمهــا رابطــة الهــواة لكــرة 

القــدم بنجــران

زائر

1000



66

جمعية شمعة أمل تدرب 18 
مستفيدة عىل الحاسب اآليل

ــة  ــم رشك ــوزع دع ــل ت ــمعة أم ــة ش جمعي
ــم ( لـــ 250  ــل الدس ــب كام ــي ) حلي املراع

مــن مســتفيدي الجمعيــة

مستفيد

مستفيد

250

18
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مستفيد

مستفيد

300

200

وزعت الجمعية 300 كرتون ماء بدعم 
من مياه سال

وزعــت الجمعيــة 200 وجبــة غذائيــة 
ين للمســتفيد



68

إعتمــد أعضــاء الجمعيــة العموميــة  
7 أعضــاء ملجلــس االدارة  برشــيح 

ــة ــدورة الرابع لل

تنفيــذ برامــج اللقــاء الســابع لشــهر رمضــان 
جهــه   11 جمــع  الجمعيــة  مبقــر  الكريــم 
 حكوميــة و 4 جمعيــات و 3 معاهــد تدريبيــه 
الجمعيــة  وعضــوات  أعــال  رائــدات   8  و 

حضور

أعضاء

36

7



69

برنامــج قرقيعــان بشــهر رمضــان بالقســم النســايئ 
واألطفــال  واألمهــات  الجمعيــة  ولجنــة   لعضــوات 

ــع  ــاون م ــا » بالتع ــوع معن ــوان » تط ــارضة بعن مح
 هيئة الهال األحمر الســعودي بالقســم النســايئ 

هدية

حضور

89

36
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محارضة بعنوان » أساسيات الحاسب 
 ونظام التشغيل » بالقسم النسايئ 

دورة بعنوان » التصميم للمشاريع » 
 وتسويقه عر منصات التواصل اإلجتاعي 

حضور

حضور

322

278



71



72


