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تأسيس الجمعية :

رسالة الجمعية :

رؤية الجمعية :

لقد تم بحمد اهللا تعالى وتوفيقه افتتاح جمعية الثريا للمكفوفين بجازان وتم تسجيلها رسميًا 
بوزارة الشؤون االجتماعية بالرقم (730) وقد قامت الجمعية لخدمة فئة محددة من المعاقين وهم 

المعاقين بصريا (المكفوفين) من الجنسين على حٍد سواء وتتطلع الجمعية لرؤيا مستقبلية تنص 
على تقديم برامج وخدمات لتنمية المكفوفين من الجنسين وتوفير أفضل اإلمكانيات 

لمساعدتهم في التغلب على ما يعيق متطلباتهم واحتياجاتهم.

تختص جمعية الثريا بتقديم الدعم الكامل للمكفوفين من الجنسين وتعتبره رافدا أساسيًا من 
روافد التنمية االجتماعية والثقافية والمهنية وتتبنى مشاريعهم وبرامجهم وتلبية كافة 

احتياجاتهم ومن ثم االستفادة منهم في خدمة الجمعية فيما بعد واالعتماد على أنفسهم دون 
الحاجة لآلخرين بدعم من المؤسسات الحكومية واألهلية.

أن تكون جمعية الثريا رائدة في تقديم برامج وخدمات لتنمية المكفوفين من الجنسين ومتميزة 
في تهيئتهم ذاتيا واجتماعيا وثقافيا ومهنيا وتوعية المجتمع وتعريفهم بوجودهم.
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أهداف  الجمعية :

· مساعدة المكفوفين على االندماج في المجتمع وكيفية االعتماد على النفس.
· دمج األطفال المكفوفين مع أقرانهم العاديين خالل إقامة فصول لرياض األطفال بالجمعية.

· تقديم االستشارات النفسية واالجتماعية والطبية ألسر المكفوفين والمكفوفين أنفسهم.
· إقامة دورات للكفيف في تعلم التكنولوجيا الحديثة.

· توعية المجتمع لكيفية التعامل مع الكفيف بشكل سليم.
· العمل الجاد على أن يؤدي الكفيف رسالته في المجتمع.

· تأهيل المكفوفين مهنيا لمن فاته التعليم ومساعدته على كسب الرزق.
· إتاحة العمل التطوعي وتدريبهم على ذلك.

· توفير المكان المالئم للمكفوفين لتأدية أنشطتهم الرياضية والثقافية واالجتماعية والدورات.
· اكتشاف مواهب المكفوفين المتعددة وتطويرها وإبرازها للمجتمع.
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المسؤولية:
تقوم الجمعية بتأدية مهامها من خالل روح الفريق الواحد المبنيعلى االحترام المتبادل وااللتزام 

التام بالمسؤولية بين جميع األطراف من العاملين والمكفوفين.
التميز: 

أن تكون األعمال دقيقة في مواصفاتها العملية بمطابقتها لمعايير الجودة و التميز، وأن تتولد 
دئمًا لدى كل الجهات التي تتعامل مع الجمعية حالة من الرضا عما تقدمه الجمعية من خدمات.

التنمية:
 المساهمة في تحسين أوضاع المستفيدين وتحقيق نتائج معهم.

التحفيز:
 نظام متكامل لتحريك العاملين وحفزهم على المبادرة والعمل

  المصداقية:
تؤكد الجمعية على دورها في تنمية المجتمع من خالل االلتزام والوفاء بتقديم

أفضل الخدمات المتخصصة لذوي اإلعاقة البصرية ودمجهم في المجتمع.
 الثقة:

ثقة الجمعية باهللا عز وجل، ثم في فريق العمل بالجمعية نحو التكامل والنمو
في األداء وبنجاح الجهود المبذولة، ودعم المجتمع لتحقيق أهدافها باإلطار المهني واإلنساني.

قـيــمــنــا:
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
أ / حمزة يحيى موسى محلوي

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة وهاديًا للعالمين نبينا محمد الصادق
األمين ثم أم ابعد أحمد اهللا الكريم القادر على ما يريد وأثني عليه الخير كله أن تفضل علينا ويسر لنا أمور 

ومجريات نشأة هذه الجمعية فله الحمد والشكر وله الفضل والمنة، أهنئ نفسي أوال ثم أهنئ كل 
كفيف وكفيفة من أبناء منطقة جازان الحبيبة في هذا الوطن المعطاء بافتتاح جمعية الثريا الخيرية 

للمكفوفين بجازان.
تختص وتتبنى مشاريعهم وبرامجهم وتلبية كافة احتياجاتهم ومن ثم االستفادة منهم في خدمة 
الجمعية وجميع مرافق الدولة لتتالءم مع إمكانياتهم فيما بعد، وكما تسعد بجعلهم قادرين على 

االعتماد على أنفسهم دون الحاجة لآلخرين بدعم من المؤسسات الحكومية واألهلية . وسوف نبذل كل 
ما بوسعنا إليصال رسالة الجمعية لكل كفيف وكفيفة في هذه المنطقة. 

وفي الختام أوصيكم ونفسي بتقوى اهللا في السر والعلن، وصلى اهللا وسلم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أفضل الصالة وأتم التسليم .   
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كلمة نائب مجلس اإلدارة
أ/ عبير عيسى أبكر طبيقي 

بسم اهللا الرحمن الرحيم 
السالم عليكم وبعد 

منذ 6 سنوات وأكثر استيقظ في داخلي حلما بات اليوم حقيقة وهو تأسيس جمعية للمكفوفين 
بمنطقة جازان بعد أن تكبدنا المصاعب في إقامة وتأسيس هذا الصرح الشامخ بعد اهللا بجهود من 
يعمل على استمراره والنهوض به لتنمية ودعم المكفوفين وتشجيعهم وتأهيلهم والعمل على 
الرقي بهم من خالل  توعية المجتمع بوجودهم وإقامة البرامج والدورات لهم  بالطبع هذا كله لن 

نتمكن من تحقيقه إال من خالل جمعية الثريا الخيرية للمكفوفين بمنطقة جازان أدامها اهللا 
لخدمتهم ودعمهم 

وفي النهاية ال يسعني إال أن أشكر كل من دعم وعمل وشارك وتعب ألجل هذه الجمعية . 
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كلمة المدير التنفيذي
أ/ أبو بكر محمد عمر فرساني

بسم اهللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين معلم األمة الذي بعثه 
اهللا نورا وهدى للعالمين ، وبعد .

إن جمعية الثريا الخيرية للمكفوفين، والتي تم تأسيسها في عام 1437 هـ هي أحد المعالم 
الخيرية البارزة في عملية التطور، والتي قامت بدافع االهتمام الصادق بأمور المكفوفين و إتاحة 

اكبر قدر ممكن من الفرص في مشاركه مجتمعيه فاعله .وتهدف الجمعية بشكل خاص إلى توفير 
الخدمات الالزمة للمكفوفين من أبناء هذه المنطقة وإلى حل بعض مشاكلهم ضمن الوسائل 

المتاحة و تبعا لقوانين وزارة التنمية االجتماعية. سائال اهللا تعالى لهذه الجمعية كل النجاح 
واالزدهار . 
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الهيكل التنظيمي للجمعية
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إنجازات الجمعیۀ ( البرامج المنفذة )

برنامج العمرة في رمضان: 
قامت الجمعية ببرنامج بحملة لمكفوفين والكفيفات بمرافقيهم ألداء مناسك العمرة في 
هذا الشهر الفضيل ولمدة 3 ايام وتم التنظيم لذلك من حيث توفير النقل والسكن ومبلغ 

مالي للمصروفات ويأتي ذلك ايمانًا من الجمعية بمدى االهتمام بتفعيل النشاط 
االجتماعية وخصوصًا في هذا الشهر الفضل . 

دورة أسس التعامل مع المكفوفين: 
اختممت الجمعية برامجها لهذا العام بالدورة التدريبية بعنوان (اسس التعامل مع ذوي 

اإلعاقة البصرية ودمجهم في المجتمع ثقافيا واجتماعيا وإنسانيا) لتوعية المجتمع بأسس 
التعامل مع المكفوفين ودعمهم في جميع المجاالت.
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لقاء الثريا الرمضاني األول: 

نظمت الجمعية إفطار جماعي للمكفوفين بالمنطقة، ضمن البرامج الرمضانية للجمعية، 
بمشاركة عدد من مديري الجمعيات الخيرية ورؤساء اللجان التطوعية وأعضاء الجمعية 

العمومية ومجلس اإلدارة. واستهدف البرنامج أكبر شريحة ممكنة من المكفوفين من 
الجنسين واشتمل برنامج اإلفطار على كلمة مجلس اإلدارة األستاذ حمزة محلوي وعدد من 

المسابقات الثقافية واألناشيد، إلى جانب تقديم العديد من المقترحات من قبل 
المستفيدين للجمعية لجدولتها ضمن خططها المستقبلية لتطوير الجمعية بهدف خدمة 

هذه الفئة الغالية على الجميع .
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برنامج اكتب اسمك بطريقة برايل:

قامت جمعية الثريا بتفعيل برنامج اكتب اسمك بطريقة برايل في يوم الجمعة الموافق 
10/10/1437 هـ بكادي مول من الساعة 5 الي الساعة 10 لمدة يوم واحد ، أن البرنامج جاء ضمن 

أهداف الجمعية في مساعدة المكفوفين على االندماج في المجتمع وتقديم الفرصة أمام 
مختلف فئات المجتمع للتعرف على طرق الكتابة للمكفوفين بطريقة برايل، مشيرة إلى أن 

البرنامج شهد اهتماما كبيرا من قبل الزوار الذي اطلعوا على الكتابة عبر طريقة برايل 
مشاركين للمكفوفين في طريقة تعلمهم.

وقد تضمن في البرنامج قسم رجالي وقسم نسائي وفي كل قسم عدد من اله برايل مع 
نموذج مصور لألحرف بطريقه برايل لتوضيح فكرة كتابة األحرف باآللة للزوار وبعد ذالك 

تجربتهم للكتابة باالله ومع أضافه ركن بأهم الوسائل المساندة للمكفوفين .
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تفعيل اليوم العالمي للعصا البيضاء 

قامت الجمعية بتفعيل اليوم العالمي للعصا البيضاء في يوم السبت واالحد الموافق 
15/1/1438-14هـ وافتتح الحفل وكيل الشؤون االمنية إلمارة منطقة جازان األستاذ / سلطان 

احمد السديري وذلك بحضور مدير مركز التنمية االجتماعية / خالد بن محمد معافا ورئيس 
نادي جازان لخدمة المجتمع / خالد عارضي وأهالي المكفوفين، وذلك بمركز كادي مول 

التجاري بمدينة جازان.وفي صباح اليوم الثاني استقبل منسوبي ومنسوبات الجمعية 
الطالب والطالبات من المكفوفين لزيارة اركان المعرض والقيام بالفحص الطبي ومن 

ثم توزيع الهدايا عليهم.
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مجلس ا�دارة

رئيسا حمزة يحي موسى محلوي          
عبير عيسى أبكر طبقي                 نائبا للرئيس

أبوبكر محمد عمر فرساني              المدير التنفيذي
منور إبراهيم بوكر حوباني               أمين الصندوق
األمين العام فواز إبراهيم عبد اهللا زيلعي     

عضو ماجد إبراهيم عبد اهللا زيلعي    
عضو أحمد إبراهيم جابر جحفلي      
عضو عبد اهللا محمد أبوطالب شعفي    
عضو محمد عيسى أبكر طبيقي     



١٦

حساب الجمعیة في مصرف الراجحي 
119608016663336

SA180000119608016663336
حساب الجمعیة في البنك السعودي لالستثمار

الحساب /  0257764765001
SA3765000000257764765001 / اآلیبان

althuraya1437@outlook,sa  / إیمیل الجمعیة
althuraya blind  
blind _althuraya  

blind _althuraya@  
blind-althuraya 

0173216889 


