
األلعاب

كاتلـوج



نحــن منظمــة اجتماعيــة أسســت مــن أجــل تعميــق 

ــا عــن طريــق اللعــب نحــن نؤمــن  التواصــل فيمــا بينن

بــأن اللعــب قــادر علــى خلــق جــو مــن التواصــل اآلمــن 

الخالــي مــن مخــاوف الحكــم االجتماعــي. وقــادر 

علــى تحفيــز الفــرد علــى االبــداع والتعبيــر عــن الــذات 

لذلــك نقــوم بصناعــة ألعــاب تقــدم تجربــة غنيــة 

مغلفة بطابع تراثي.

نحن؟من

١. العــب مــن أجــل تواصــل أعمــق: ألعــاب للعائلــه 

وجمعات األصحاب.

٢. العــب مــن أجــل التفاعــل مــع العالــم: ألعــاب 

تعليميه و أدوات تحفز اإلبداع.

٣. العــب مــن أجــل التغييــر: ألعــاب تســاعد فــي 

عملية الشفاء النفسي.
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المستهدفهالفئه



اللعــب هــو عمليــه آمنــه عاطفيــا وعقليــا حيــث 

يشــعر كل شــخص باألمــان والراحــه لوجــود تلــك 

ــر  ــره للتعبير،المــزح والضحــك مــن غي المســاحه الح

أي أقنعه!

أجل تواصل أعمقالعب من 

١. تشجيع الحوارات العميقه

٢. نشر الضحك

٣. صناعة ذكريات ممتعه

 الخاصه الهد ف من ألعبنا
بتعميق  التواصل



هــي عبــارة عــن لعبــة عائليــة لتقريــب وســد الفجــوة 

بيــن ثقافــة جيليــن أصبحــوا متباعديــن بفعــل التقنيــة 

ومــع تغييــرات العصــر، عــن طريــق تمثيــل أمثــال 

العربيــة.  الثقافــات  كافــة  مــن  منتقــاة  شــعبية 

علــى 90  تحتــوي  رمليــة  ســاعة  علــى:  تحتــوي 

ثانيــة، 141 عصــى مكتــوب عليهــا أمثــال، ورقــة 

تعليمات، ورقة أمثال.  

 ٨٩ ريال

كالم بدون
أمثال



ــى مهــارة  ــة ســريعة وممتعــة تعتمــد عل هــي لعب

الســؤال واإلقصــاء أو الحذف.ببســاطة كل مــا عليــك 

فعلــه هــو أن تكشــف الشــخصية الغامضــة التــي 

يملكهــا منافســك مــن خــالل طــرح أســئلة. تحتــوي 

اللعبــة علــى: 30 كــرت ازرق، 30 كــرت أخضــر تفاحــي، 

30 كرت وردي وورقة تعليمات.

٤٩ ريال 

مين؟حزر



، الهــدف 
ً
صنــدوق يحتــوي علــى أكثــر مــن 150 ســؤاال

منهــا هــو مســاعدتكم علــى بــدء حــوارات عائليــة أو 

يحتــوي  ومتعة.الصنــدوق   
ً
عمقــا أكثــر  اجتماعيــة 

على ثالث أنواع من األسئلة.

 ٨٩ ريال

ويحكا



طرب و فن

لعبــة بــدون كالم فــن وطــرب عبــاره عــن200 عصــى 
العربيــه  واألفــالم  األغانــي  مــن  مجموعــه  بهــا 
كل  ونصــف.  دقيقــه  خــالل  للتمثيــل  واألجنبيــه 
ماعليــك هــو اختيــار عصــى والتمثيــل وإذا أردت 
إضافــة بعــض مــن التحــدي ماعليــك إال اســتخدام 
نــرد التحــدي وإضافــة المزيــد مــن المتعــه للعــب. 
أمــا اذا احتجــت للمســاعده فيمكنــك اســتخدام 

نرد المساعده! 

٩٩ ريال

كالم بدون
طرب و فن
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ماعليــك هــو اختيــار عصــى والتمثيــل وإذا أردت 
إضافــة بعــض مــن التحــدي ماعليــك إال اســتخدام 
نــرد التحــدي وإضافــة المزيــد مــن المتعــه للعــب. 
أمــا اذا احتجــت للمســاعده فيمكنــك اســتخدام 

نرد المساعده! 

 ٨٩ ريال

كالم بدون



هــي لعبــة متنقلــة، يمكــن تعليقهــا علــى الحقيبــه أو 

ــت، ســواء  ــم اللعــب بهــا فــي أي وق فــي الســيارة، ث

فــي الســيارة، الطائــرة، أو علــى طاولــة الطعــام داخــل 

مطعــم . الهــدف : هــو أن تكــون الرحــالت واألوقــات 

العائليــة ممتعــة ومســلية ،ســواء تلــك التــي تقضيهــا 

العائلــة فــي الطريــق متجهــة إلــى زيــارة مــكان مــا، فــي 

رحلــة علــى الطائــرة ، أو خــالل الســفر البــري. هــي عبــارة 

عــن  عبــارة  هــي  مفتوحــة):  لعبتين:لعبة(أســئلة  عــن 

أســئلة تدعــو للنقــاش وتحفــز علــى البــوح واإلعترافــات 

الشــخصية، ولعبة(تحــت القمــر) : هــي عبــارة عــن مهــام 

وأســئلة تأخــذك إلــى عالــم مختلــف مــن القصــص ، 

وتشــجعك علــى اســتخدام خيالــك الواســع لتأليــف 

قصص غريبة، أو مخيفة ، أو مضحكة.

السفرحكاوي

٤٩ ريال



عقلي طار من

٥٩ ريال 

ــي تضعــك فــي مواجهــة مــع  ــار مــن عقل ــة ط لعب

ــرك علــى تذكــر مســميات أشــياء  العــب آخــر وتجب

 علينــا بشــكل يومــي لكنهــا 
ّ
عاديــة وبديهيــة وتمــر

نســى عنــد الحاجــة. يتنافــس أصحــاب 
ُ
فــي األغلــب ت

الكــروت ذات الرمــوز المتشــابهة علــى تســمية 

شــيء عــادي كماركــة شــامبو أو ممثــل مشــهور. 

واعــط  اضحــك  بــأس  ال  االســم  عقلــك  مــن  طــار 

ا. 
ً
ا آخر

ً
كرتك للفائز واسحب كرت



  

عالقاتحكاوي
ســخة العالقــات هــي مجموعــة مــن 

ُ
حــكاوي ن

المرتبطيــن  مســاعدة  منهــا  الهــدف  األســئلة 

والمتزوجيــن علــى فتــح حــوارات عميقة وحميمية 

وعلــى التعبيــر عــن أنفســهم وعــن احتياجاتهــم 

في العالقة الزوجية. 

 ٨٩ ريال
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المخيمأسرار
أســرار المخيــم هــي لعبــة مليئــة بالتحديــات 

المثيــرة والمحفــزة للقــدرات اإلبداعيــة، تحتــوي 

اللعبة على ٤٠٠ تحدي ستجبرك على نفض  الغبار 

عــن إبداعــك، و ســتجعلك تــودع كل المخــاوف 

ــر عــن نفســك،  ــك وبيــن التعبي التــي تحــول بين

وســتبني ثقتــك بنفســك، وتطــور مهاراتــك 

القصصية.

 ١٦٩ ريال



  

التخليهاغطيها

ــة يتنافــس الالعــب فيهــا بالتغطيــة   هــي لعب

علــى مربعــات المنافســين.. لتكــون مربعاتــه 

المكشــوفة فــي لــوح اللعــب هــي األكثــر فــي 

نهاية الجولة.

 ٨٩ ريال



  

الغرفةمين في
 تحتوي اللعبة على أكثر من ٣٠٠ سؤال يبدأ ب

خاللهــا مــن  تختبــرول  الغرفــة؟  فــي   ميــن 

: ميــن فــي
ً
 معرفتكــم لبعضكــم البعــض، مثــال

الغرفة دائما تالقي منديل في شنطته؟

 ٨٩ ريال



  

في العمقحكاوي
مجموعــة مــن األســئلة تأخــذك فــي عوالــم 

تكتشــف  أصدقائــك،  عقــول  داخــل  جديــدة 

لديهــم،  والعائلــة  الحــب  مفهــوم  ماهــو 

عــن  البحــث  فــي  ا 
ً
بعيــد معهــم  وتغــوص 

معانــي الحيــاة، تجــرب معهــم صعوبــة اختيــار 

آخــر،  مفضــل  شــيء  علــى  مفضــل  شــيء 

هدفنــا أن تكــون حــكاوي الشــلة أكثــر مــن 

مجــرد حــكاوي عاديــة، أن تكــون حكاويكــم 

ا في العمق.
ً
داىم

 ٨٩ ريال
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