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علىقادتهاحرصهوالبالدهذهيميزما’‘
تمؤسسامننراهوماعليه،والتشجيعالخير

التيسواءالمجاالت،مختلففيخيرية
إالسواها،أوالبالدهذهملوكأسماءتحمل
.’’لبالدناالمشرقةالجوانبمنواحًداجانًبا

خـادم الـحـرميـن الـشـريـفـيـن
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 
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..اأبدً يتركهلنالخيرعملطعميتذوقمنكل’‘
عملحبفينازرعسلمانالملكسيديوسمو

.’’الخير

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 
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األمير أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود
نائب أمير المنطقة الشرقية 

األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود
أمير المنطقة الشرقية 
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هـ1432عاماإلعاقةذويألسرهممجمعيةتأسست

)595رقم(االجتماعيةوالتنميةالبشريةالمواردوزارةمظلةتحت

ةالخاصاالحتياجاتذويأسرلدعمالخيريةالسعوديةالجمعيةبإسم

هممجمعيةإلىاسمهاتغييرتمهـ،1440عاموفي(جسد)

.اإلعاقةذويألسر

عــن
هـمـم

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 
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اإلعـاقـة الـحـركـيـة

اإلعـاقـة الـحـسـيـة

اإلعـاقـة الـذهـنـيـة

ـيـةاالضـطـرابـات الـسـلوكـيـة النـمـائ

’’التوحد، فرط الحركة وتشتت االنتباه’‘

األمراض المصـاحبة لإلعاقة

صـعـوبـات الـتـعـلـم

9

فئـات
ذوي 

اإلعـاقــة

:الفئات مثليشمل مصطلح ذوي اإلعاقة، 

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 



ا :قـيـمـنـ

ا الـتـنـ :رسـ

ا :رؤيـتـنـ

اإلطـار
االستراتيجي

. أن نكون نموذًجا متخصًصا في دعم وتأهيل أسر ذوي اإلعاقة

منهجيات متطورة، جمعية خيرية تعمل على دعم وتمكين أسر ذوي اإلعاقة من خالل 

.كفاءات واعية وبيئة جاذبة

المساواة-االحترافية-المشاركة-المسؤولية 

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 
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ا :أهـدافـن اإلطـار
االستراتيجي

.التدخل المبكر للمساهمة في تجويد الحياة لدى أسر ذوي اإلعاقة1.

.المشاركة في تدريب وتأهيل أسر ذوي اإلعاقة2.

.ةتشجيع التواصل المعرفي وتبادل الخبرات اإليجابية بين أسر ذوي اإلعاق3.

.إقامة عالقات مستدامة وفّعالة مع أسر ذوي اإلعاقة4.

.عقد الشراكات مع القطاعات الثالث العام والخاص وغير الربحي5.

.تعزيز الوعي لدى المجتمع بما يخدم أسر ذوي اإلعاقة6.

.المساهمة في حشد الجهود التشريعية لخدمة أسر ذوي اإلعاقة7.

.مالقيام بكل ما يلزم لتنمية قدرات أسر ذوي اإلعاقة والتخفيف من أعبائه8.

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 
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ا اتـن :خدمـ خدمـاتـنـا

.ائهمعقد جلسات، برامج تدريبية وتعليمية فردية لألسر مع أبن1.

.ةتقديم المحاضرات، الندوات والبرامج التدريبية المتخصص2.

.تبادل التجارب والخبرات عبر لقاءات دورية مع األسر3.

.تقديم االستشارات من ذوي االختصاص4.

.تقديم التوجيه واإلرشاد األسري المناسب5.

.توفير المستلزمات الطبية لذوي اإلعاقة6.

.تهيئة المساكن ألسر ذوي اإلعاقة7.

.ربط األسر بالجهات ذات المنفعة8.

.تفعيل األيام العالمية التي تخص األشخاص ذوي اإلعاقة9.

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 
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ة االت الخـدمـ :مـجـ

13

نـطـاق
خـدمـاتـنـا

ة :نـطاق الخـدمـ

ات المنطقة الشرقية مـحافظـ

اإلعاقةأسر األشخاص ذوي 

من السعوديين وغير السعودين

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 



2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

بــــرامــــجــــنــــا 
م2021



2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

بـرنـامـج الجلسات الفردية
م2021



بـــرنــامـــج
الـجـلـسـات
الـفــرديــة

اليوميةالحياةمهاراتفياإلعاقةذويأسروتدريبتطويرإلىيهدفبرنامج

.واالستشاراتواإلرشادوالتوجيهالفرديةالجلساتطريقعنوذلكواالجتماعية،

امج :أهداف البرن

.توعية أولياء األمور بطبيعة األشخاص ذوي اإلعاقة1.

.إكساب األسرة المهارات المناسبة للتعامل مع الحالة بطرق صحيحة وإيجابية2.

.جودة الحياة لدى أسر ذوي اإلعاقةتحسين3.

.النفسي واالجتماعي لألسرةالدعمتقديم4.

.تزويد األسر بقاعدة علمية معرفية واسعة لكيفية التعامل مع ذوي اإلعاقة5.

:الفئة المستهدفة

.والزائرينوالمقيمينالمواطنيناإلعاقةذويأسر•

.اإلعاقةذوياألشخاص•

جمعية همم ألسر ذوي اإلعاقة

امج :مقر البرن

.تأهيليتدريبي،دوري،تعليمي،

امج :نوع البرن

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 
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امج خالل  :م2021عام عدد مرات تنفيذ البرن

1530
احـصائـيـات

بـــرنــامـــج
الـجـلـسـات
الـفــرديــة

دمستفيأسرة بواقع

امج خالل عام  :م2021عدد المستفيدين من البرن

مرات

17

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 
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2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

بـرنـامـج مـسـتـشـارك
م                                                              2021



بـــرنــامـــج
مـسـتـشـارك

يةوسلوكاجتماعية،نفسية،استشاريةخدماتتوفيرإلىيهدفبرنامج

.واالخصائييناالستشاريينمننخبةمعبالتعاون

امج :أهداف البرن

.االستشارات النفسية واألسرية واالجتماعية لذوي اإلعاقة وأسرهمتقديم 1.

.والخبرات بدراسة الحاالت والرقي بأسر ذوي اإلعاقةأهل التخصص ربط الكفاءات من 2.

.ريةتعريف أسر ذوي اإلعاقة عن آخر المستجدات في التعامل وبناء العالقات النفسية واألس3.

:الفئة المستهدفة

.والزائرينوالمقيمينالمواطنيناإلعاقةذوياألشخاصأسر•

.اإلعاقةذوياألشخاص•

.المجتمعأفراد•

.جمعية همم ألسر ذوي اإلعاقة•

.هاتفًيا•

.عبر وسائل التواصل االجتماعي•

امج :مقر البرن

عالجي-تنموي-ثقافي-توعوي

امج :نوع البرن

19

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 



54 احـصائـيـات
بـــرنــامـــج

مـسـتـشـارك

استشارة

:م2021المقّدمة خالل عام عدد االستشارات

:م2021عدد مرات التنفيذ خالل عام 

ام .طـوال الـعـ

:عدد المستشارين والمدربين في البرنامج

ص2 مخت

20

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 



2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

برنامج األجهزة الطبية التعويضية
م                                                                           2021



بـــرنــامـــج
األجـهــزة
الطـبـيـة

التـعـويضيـة

اناً مجالطبيةوالمستلزماتالتعويضيةاألجهزةتوفيرإلىيهدفبرنامج

.بالمنطقةالمختصةوالجهاتالشركاتمعبالتعاونللمستفيدين

امج :أهداف البرن

.الطبيةالمستلزماتتأمينطريقعناإلعاقةذويأسروتمكينتأهيلفيالفاعلةالمساهمة1.

.اإلعاقةذويلألشخاصالطبيةالمستلزماتتوفيرخاللمنوالمجتمعالمستفيدينلدىالجمعيةدورإبراز2.

.اإلعاقةذويلألشخاصالطبيةالمستلزماتتأمين3.

رلتوفيجنبإلىجنباً للعملالجمعيةدورتفعيلفيمعهاوالتعاونالعالقةذاتجهاتخمسمعشراكاتعقد4.

.اإلجراءاتوبأبسطوقتبأسرعالطبيةالمستلزمات

:الفئة المستهدفة

.والزائرينوالمقيمينالمواطنيناإلعاقةذوي

جمعية همم ألسر ذوي اإلعاقة

امج :مقر البرن

دوري-رعوي

امج :نوع البرن
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معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 



إحصائيات
بـــرنــامـــج
األجـهــزة
الطـبـيـة

التـعـويضيـة

23

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

62
:م2021عام األجهزة الطبية التعويضية خالل عدد المستفيدين من 

:م2021عدد مرات التنفيذ خالل عام 

امطـوال .الـعـ

:م2021عامخاللالمصروفةالتعويضيةالطبيةاألجهزةعدد

طبيمستلزم115

يدمستف



بـرنـامـج ُمعيـــــــــــــــــــن
م2021

2021الـتقـرير السـنوي lهمم 



امج :لمثتخصهممواضيعمناقشةخاللمناإلعاقة،ذوياألشخاصألسرواالجتماعيالشخصيالنفسي،للدعميهدفبرن

صغاءواإلباالستماعالجلسةأثناءالمجموعةأعضاءباحتواءوذلك,(وغيرهاالنفسية،الضغوطات,ذهنيةإعاقةداون،متالزمةالتوحد،)

جموعة،الماعضاءبينوالتجاربالخبراتتبادلخاللمنومعاونتهمبأيديهماألخذومحاولة.تواجههمالتيالمشاكلعلىللتعرفلهم

.استفساراتهمعلىواإلجابةإلفادتهمواالستشارييناألخصائيينمننخبةبإستضافةذلكويتم

امج :أهداف البرن

.المساهمة الفاعلة في تمكين وتأهيل أسر األشخاض ذوي اإلعاقة1.

.تشجيع التواصل المعرفي وتبادل الخبرات اإليجابية بين أسر األشخاص ذوي اإلعاقة2.

.خلق بيئة آمنة وداعمة ألسر األشخاص ذوي اإلعاقة للجوء والتعبير فيها عن مشاعرهم واحتياجهم3.

.إقامة عالقات مستدامة وفعالة مع أسر األشخاص ذوي اإلعاقة4.

:المستهدفةالفئة 

.السعوديينوغيرالسعوديينمناإلعاقةذوياألشخاصأسر•

(.عن بعد ) طريق برنامج الزووم عن •

:مقر البرنامج

.توعويتأهيلي،تنموي،

امج :نوع البرن

معكم من اللحظة األولى
2021الـتقـرير السـنوي lهمم 
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امج :مدة البرن

أسابيع5

بـــرنــامـــج
ُمــعــيــن



معكم من اللحظة األولى

ص مخت

إحصائيات
بـــرنــامـــج
ُمــعــيــن

26

2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

امج ُمعين خالل عدد األمهات المستفيدات من  :م2021عام برن

أم12

امج ُمعين خالل الفئات المستهدفة من  :م2021عام برن

أمهات األشخاص ذوي التوحد 

أمهات األشخاص ذوي متالزمة داون

امج ُمعين خالل عدد االختصاصيين والقادة المشاركين في  :م2021عام برن

قائد42



2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

البــرامــج اإلثــرائــيــة
م2021



.النفسيالتوافقلتحقيقاالجتماعيالدعمبتوفيرلألسرالحياةجودةمستوىورفعتحسين1.

لتغلباوكيفيةأبنائهملدىاإلعاقةنوعومعرفةمهاراتهم،لتطويربهيحتذىومثالللمقارنةلألسرقاعدةإعطاء2.

.معهاوالتعاملعليها

.المستقبلعنتفاؤليةونظرةإيجابيةاتجاهاتوتطويراإلعاقة،معالتعاملعلىوتأهيلهماألسرتطوير3.

عندجديكلومعرفةاآلخرين،معالتفاعلخاللمنوأولوياتهاقوتهاونقاطاحتياجاتها،تحديدمناألسرةتمكين4.

.األبناءلدىاإلعاقةنوع

معكم من اللحظة األولى

البــرامــج
اإلثــرائــيــة

2021الـتقـرير السـنوي lهمم 
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امج لتعاملاطرقفيالمهاراتلتطويرتهدفوالتوعويةالتدريبيةالبرامجمنمجموعةعلىيحتويبرن

.والغذائيالتأهيليالعالجي،المستوىعلىجديدبكلوالتزويدالتثقيفعبراإلعاقةذوياألشخاصمع

امج :أهداف البرن

.والزائرينوالمقيمينالمواطنيناإلعاقةذوياألشخاصأسر1.

.اإلعاقةذوياألشخاص2.

.المجتمعأفراد3.

(.عن بعد ) طريق برنامج الزووم عن •

.مقر الجهات ذات العالقة•

امج :مقر البرن

تنمويتأهيلي،توعوي،

امج :نوع البرن

:الفئة المستهدفة



معكم من اللحظة األولى

البــرامــج
اإلثــرائــيــة

2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

29

تهدفالتيوالتوعويةالتدريبيةالبرامجمنمجموعةطريقعناإلثرائيةبرامجهاهممفعلت

لميالعالليومتفعياًل مباشرلقاءأقامتحيثاإلعاقة،ذوياألشخاصمعالتعاملطرقفيالمهاراتلتطوير

:أبريلشهرفيللتوحد

عن بعد عبر تطبيق انستجرام

:مقر المشاركة

:اللقاءعلىالقائميناألخصائيينعدد

اخصائي1

(تجربة أم طفلة طيف التوحد):لقاء

.م2021تفعياًل لليوم العالمي للتوحد 

:عدد مشاهدات اللقاء

مشاهدة161



معكم من اللحظة األولى

البــرامــج
اإلثــرائــيــة

2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

30

تهدفمجموعة من البرامج التدريبية والتوعوية التيفعلت همم برامجها اإلثرائية عن طريق 

لتطوير المهارات في طرق التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة، حيث أقامت بالتعاون مع هيئة الهالل األحمر 

:وذلك في شهر يونيو( برنامج األمير نايف لإلسعافات األولية)برنامج 

دار اليوم لإلعالم

:مقر المشاركة

امجعلىالقائمينالمدربينعدد :البرن

مدرب1

:برنامج

امج األمير نايف لإلسعافات األولية) (برن

:عدد المستفيدين من الفعالية

مستفيد15

امجالداعمةالجهاتعدد :للبرن

جهة1



معكم من اللحظة األولى

البــرامــج
اإلثــرائــيــة

2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

31

تهدفمجموعة من البرامج التدريبية والتوعوية التيفعلت همم برامجها اإلثرائية عن طريق 

لتطوير المهارات في طرق التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة، حيث أقامت محاضرة حول األجهزة اإللكترونية 

:وخطرها على األطفال وذلك في شهر يونيو

.عن ُبعد عبر برنامج زووم

:مقر المشاركة

:المحاضرةعلىالقائمينالمدربينعدد

مدرب1

:محاضرة

(األجهزة اإللكترونية وخطرها على األطفال)

:عدد المشاهدات للمحاضرة

مشاهدة391



معكم من اللحظة األولى

البــرامــج
اإلثــرائــيــة

2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

32

تهدفالتيوالتوعويةالتدريبيةالبرامجمنمجموعةطريقعناإلثرائيةبرامجهاهممفعلت

جمعيةمعبالتعاونمحاضرةأقامتحيثاإلعاقة،ذوياألشخاصمعالتعاملطرقفيالمهاراتلتطوير

:برأكتوالثديبسرطانالتوعويةشهرمعتزامًناوذلكالثديبسرطانالتوعيةحولالسعوديةالسرطان

.عن ُبعد عبر برنامج زووم

:مقر المشاركة

:المحاضرةعلىالقائمينالمدربينعدد

مدرب1

:محاضرة

(التوعية عن سرطان الثدي)

:عدد المشاهدات للمحاضرة

مشاهدة65



معكم من اللحظة األولى
2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

33

إحصائيات
الـبــرامـــج

اإلثــرائــيــة

15
:م2021عام البرامج اإلثرائية خالل عدد المستفيدين من 

مستفيد

617
:م2021عام البرامج اإلثرائية خالل عدد مشاهدات 

مشاهدة

4
:م2021عام البرامج اإلثرائية خالل عدد المختصين والمدربين المشاركين في 

مدربين

امج خالل  :م2021عام عدد مرات تنفيذ البرن

4مرات



2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

بــرنــامــج تــرابــط
م                               2021



بـــرنــامـــج

تـرابــط

اراتالزيتبادلعبراإلعاقةذوياألشخاصأسرمنعددألكبرالوصولإلىيهدفبرنامج

.النفعذاتالجهاتمعالشراكاتوتوقيعالمتنوعةالمشاركاتالمتخصصة،الجهاتمع

امج :أهداف البرن

.الفّعال مع المجتمع الخارجيالتواصل 1.

.بجمعية همم وأهدافها وبرامجهاالتعريف 2.

.إشراكهم ومشاركتهم في الفعالياتمن خالل قدراتهم المجتمع وتعزيز في في دمج ذوي اإلعاقة المساهمة 3.

.ةوحقوقهم من خالل إشراك الجهات المختصة في مجال اإلعاقبهم بالبرامج التربوية والتأهيلية الخاصة التوعية 4.

:المستهدفةالفئة 
(السعوديينوغيرالسعودين).اإلعاقةذويأسر•

(السعوديينوغيرالسعودين).اإلعاقةذوياألشخاص•

.اإلعاقةذويمجاالتفيالمتخصصين•

.اإلعاقةذويباألشخاصُتعنىوالتيالمختصةالجهات•

.المجتمعأفراد•

.الجمعيةمقر • 

.تالجهات التي ُتعقد فيها الفعاليا• 

.منصات التواصل االجتماعيعبر • 

امج :مقر البرن

.تنموي-ترفيهي-توعوي

امج :نوع البرن

35

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 



بـــرنــامـــج

تـرابــط
األيــام الـعالميـة

وريحضبشكلالعالميةاألياممنعددتفعيلفيهممشاركتترابطبرنامجضمن

عالقاتوإقامةبخدماتناالجمهورلتعريفوذلكاالجتماعي،التواصلوسائلطريقعنبعدوعن

:مثلوتنميتها،اإلعاقةذوياألشخاصأسرمعمستدامة

مرسم زوايا الفن

:مقر المشاركة

1

36

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

:البرنامجفيوالمتطوعيندربينالمعدد

متطوعمدرب2

داونلمتالزمةالعالمياليوم1.

بسمة ورسمة

:الجهات المتعاونة والداعمة

جهة2

:عدد المستفيدين من الفعالية

أسـر5مستفيد5



بـــرنــامـــج
تـرابــط

األيــام الـعالميـة

37

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

وريحضبشكلالعالميةاألياممنعددتفعيلفيهممشاركتترابطبرنامجضمن

عالقاتوإقامةبخدماتناالجمهورلتعريفوذلكاالجتماعي،التواصلوسائلطريقعنبعدوعن

:مثلوتنميتها،اإلعاقةذوياألشخاصأسرمعمستدامة

مرسم زوايا الفن

:مقر المشاركة

2
:البرنامجفيوالمتطوعيندربينالمعدد

متطوعمدرب2

اليوم العالمي للتوحد. 2

نصنعها بهمة

:الجهات المتعاونة والداعمة

جهة2

:عدد المستفيدين من الفعالية

أسـر2مستفيد2



بـــرنــامـــج
تـرابــط

األيــام الـعالميـة

38

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

وريحضبشكلالعالميةاألياممنعددتفعيلفيهممشاركتترابطبرنامجضمن

عالقاتوإقامةبخدماتناالجمهورلتعريفوذلكاالجتماعي،التواصلوسائلطريقعنبعدوعن

:مثلالفريقأعضاءبينالعالقاتروابطوتقويةوتنميتهااإلعاقةذوياألشخاصأسرمعمستدامة

جمعية همم ألسر ذوي اإلعاقة

:مقر المشاركة

ارك . 3 شهر رمضان المب

(فعالية داخلية)

:الجهات المتعاونة والداعمة

جهة1

:عدد المستفيدين من الفعالية

هممفريقمنمستفيد12



بـــرنــامـــج
تـرابــط

الــمــشــاركــات
و

الــفــعــالـــيـــــات

39

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

لتعريفوذلكالخارجيةالفعالياتمنعددفيهممشاركتترابطبرنامجضمن

تهاوتنميالمجتمعوأفراداإلعاقةذوياألشخاصأسرمعمستدامةعالقاتوإقامةبخدماتناالجمهور

:مثل

جامعة األصالة

:مقر المشاركة

اليوم المفتوح. 1



بـــرنــامـــج
تـرابــط

الــمــشــاركــات
و

الــفــعــالـــيـــــات

40

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

لتعريفوذلكالخارجيةالفعالياتمنعددفيهممشاركتترابطبرنامجضمن

تهاوتنميالمجتمعوأفراداإلعاقةذوياألشخاصأسرمعمستدامةعالقاتوإقامةبخدماتناالجمهور

:مثل

مستشفى الوالدة واألطفال

:مقر المشاركة

اليوم العالمي للطفل. 2



بـــرنــامـــج
تـرابــط

الــمــشــاركــات
و

الــفــعــالـــيـــــات

41

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

لتعريفوذلكالخارجيةالفعالياتمنعددفيهممشاركتترابطبرنامجضمن

تهاوتنميالمجتمعوأفراداإلعاقةذوياألشخاصأسرمعمستدامةعالقاتوإقامةبخدماتناالجمهور

:مثل

التأهيل الشامل فرع منطقة األحساء

بتنظيم من 

رقية فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالمنطقة الش

:مقر المشاركة

اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة. 3

مركز شمعة للتدريب

:مقر المشاركة

ورشة عمل. 4

اجات الخاصالتمكين ) (ةوالدمج المهني لذوي اإلحتي



بـــرنــامـــج
تـرابــط

الـزيـارات الداخـلـيـة

مالهابأعللتعريفالجهاتمنعددترابطبرنامجضمنهمماستقبلتكما

:أبرزهاوكانوأنشطتها

42

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

:زيارة اإلعالميين. 1
.عبدالّله السالم/ األستاذ

األستاذ مشعل القحطاني

:زيارة العضو. 2
بدر السماعيل/ األستاذ



بـــرنــامـــج
تـرابــط

الـزيـارات الداخـلـيـة

مالهابأعللتعريفالجهاتمنعددترابطبرنامجضمنهمماستقبلتكما

:أبرزهاوكانوأنشطتها

43

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

:زيارة وفد من. 3
اعية الموارد البشرية والتنمية االجتموزارة 

الرياضالرئيسي الفرع ) (.ب



بـــرنــامـــج
تـرابــط

لـزيـارات الخـارجيـةا

والمراكزللجمعياتالزياراتمنعددهـمـمفينظمنـاترابطبرنامجضمن

الخدماتعلىوالتعرفالخبراتتبادلبهدفاإلعاقةذويباألشخاصالمعنية

اأبرزوكانالمقدمة اراتنـ :لـزي

44

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

مؤسسة حرفة 
يدوية للتجارة

جمعية ترميم
مركز تعافي 

للعالج الطبيعي 
والتأهيل

4 3 2

اللجنة الوطنية -
الخيرية االجتماعية 

لرعاية السجناء 
والمفرج عنهم 

وأسرهم بالمنطقة 
.الشرقية

1



بـــرنــامـــج
تـرابــط

لـزيـارات الخـارجيـةا
تـلـبـيــة دعـــوة

تمالتيالدعواتاإلعاقةذويألسرهممجمعيةلّبتترابطبرنامجضمن

فيومشاركتهمألعمالهمدعًماوذلكلهاالشقيقةالجهاتطرفمنلهاتقديمها

اراتأبرزوكانالمقدمةالخدماتعلىوالتعرفالخبراتلتبادلفعالياتهم ازي :لـنـ

45

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

(.إيفاء)الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين بالمنطقة الشرقية مقر 

:مقر المشاركة

ازار إيفاء . 1 ب



2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

الــمـــبــــادرات    
ضمن بــرنــامــج تــرابــط

م                        2021



بـــرنــامـــج
تـرابــط

ُمـــبــــــــــــادرة
السالل الغذائـية

47

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

ىعلالغذائيةالساللتوزيعمبادرةتفعيلفيهممشاركتترابطبرنامجضمن

خاللوذلكمستفيديهااحتياجاتجميعلتغطيةداعمة؛جهاتأربعةمعبالتعاونوذلكمستفيديها

:المباركرمضانشهر

جمعية همم ألسر ذوي اإلعاقة

:مقر المشاركة

ادرة توزيع السالل الغذائية مب

(خالل شهر رمضان المبارك)

:الجهات المتعاونة والداعمة

جهات4

:عدد المستفيدين من الفعالية

اإلعاقةذوياألشخاصأسرمنمستفيد78

.الخيريةالبركةجمعية1.

ادرة)فيصلبنعبدالرحمناإلمامجامعة2. .(قوتمب

المستهلكواحةأسواق3.

.ميرةحسنسهيرالسيدة4.



بـــرنــامـــج
تـرابــط

ُمـــبــــــــــــادرة
السالل الغذائـية

48

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

ىعلالغذائيةالساللتوزيعمبادرةتفعيلفيهممشاركتترابطبرنامجضمن

خاللوذلكمستفيديهااحتياجاتجميعلتغطيةداعمة؛جهاتأربعةمعبالتعاونوذلكمستفيديها

:المباركرمضانشهر

ادرة توزيع السالل الغذائية مب

(خالل شهر رمضان المبارك)



احصائيات
برنامج
ترابط

49

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

امج عدد  :م2021عام خالل المدربين المشاركين البرن

3

714 دمستفيأسـر بواقع

امج خالل عام  :م2021عدد المستفيدين من البرن

2مدرب

متطوع

:م2021لعامالبرنامجفيالمتطوعينعدد



احصائيات
برنامج
ترابط

50

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

:يدعدد األيام العالمية التي تم تفعيلها عبر إعادة التغر

12

أيام3

ا خالل العامعدد  ي تم تفعيلها حضورًي :األيام العالمية الت

10أيام

يوم

:عدد األيام العالمية التي تم تفعيلها عبر وسائل التواصل االجتماعي

امج خالل العام :الجهات المتعاونة والداعمة للبرن

جـهات7



احصائيات
برنامج
ترابط

51

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

:عدد الدعوات التي تم قبولها وحضورها خالل العام

3

ارات3 زيـ

ارات الداخلية خالل عام  :م2021عدد الزي

1دعوة

ارات زيـ

ارات الخارجية خالل عام  :م2021عدد الزي

مشاركات4

:المشاركات والفعاليات خالل العامعدد 



احصائيات
برنامج
ترابط

52

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

ادرات خالل هذا العام :عدد المتطوعين في المب

78

ادرة1 مب

ي تم تفعيلها العدد  ادرات الت :خالل العامُمب

2متطوع

أسـرة

ادرات خالل العام :عدد األسر المستفيدة من المب

امج خالل العام :عدد الجهات المتعاونة والداعمة للبرن

ات4 جـهـ



2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

ـيـةالحمـلـة التـثـقـيـف
إليكم_وتصل_معكم_همم#

م                                       2021



الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم

اوأوالدهالراشدعبدالرحمنراشدشركةمنبدعم فيفّعلن

اهمم عددأكبرإلىالوصولبهدفالثانيبعامهاالتثقيفيةحملتنت

ميالعاللليومتفعياًل الشرقية؛بالمنطقةاإلعاقةذوياألشخاصأسرمنممكن

10فيتثقيفيتعريفيركنتفعيلخاللمن.اإلعاقةذويلألشخاص

ماوبهممالمجتمعلتعريفالشرقيةالمنطقةنطاقداخلومحافظاتمناطق

واستشاريينمتخصصيناستقطابإلىباإلضافة.وبرامجخدماتمنتقدمه

.االستشاريهممفريقإلىلإلنضمام

نزواًل ،(مولالمكانمجمع)الباطنحفرمحافظةمنبدءً محطات10فيوذلك

الموسىمستشفى)األحساءبمحافظةمروًرا،(مولالخفجي)الخفجيلمدينة

مجمع–العامبقيقمجمع)بقيقمحافظةثم،(مولاألحساءمجمعالتخصصي،

مدينةثم،(مولالجبيل)الجبيلومحافظة،(األهلي/الطبيالدوسريعبدالله

–الواألطفالوالدةمستشفى)الدمامومدينة،(العامصفوىمستشفى)صفوى

الخبرومدينة،(مولالظهرانمجمع)الظهرانمدينةكذلك،(مولالنخيلمجمع

.(المركزيالقطيفمستشفى)القطيفمحافظةوأخيًرا،(فيالجيو–المطل)

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

54



الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

55

ةبالمنطقاإلعاقةذوياألشخاصأسرمنممكنعددأكبرإلىللوصوليهدفبرنامج

اإلعاقةذويلألشخاصالعالميلليومتفعياًل الشرقية؛

امج :أهداف البرن

.تعزيز الوعي لدى المجتمع بما يخدم أسر ذوي اإلعاقة1.

.عقد الشراكات مع القطاعات الثالثة العام والخاص وغير الربحي2.

.التعريف بجمعية همم وأهدافها وبرامجها3.

.ةوحقوقهم من خالل إشراك الجهات المختصة في مجال اإلعاقبهم بالبرامج التربوية والتأهيلية الخاصة التوعية 4.

:المستهدفةالفئة 
(السعوديينوغيرالسعودين).اإلعاقةذويأسر•

(السعوديينوغيرالسعودين).اإلعاقةذوياألشخاص•

.اإلعاقةذويمجاالتفيالمتخصصين•

.اإلعاقةذويباألشخاصُتعنىوالتيالمختصةالجهات•

.المجتمعأفراد•

(.القطيف–الخبر –الظهران –الدمام –صفوى –الجبيل –بقيق –األحساء –الخفجي –حفر الباطن ): مناطق جغرافية10

امج :مقر البرن

:نوع البرنامج

.توعوي، ترفيهي



عضو جديد2

:التثقيفيةالحملةمناألولىالمحطة

:عـدد الـــزوار

زائر250

(الباطنحفر)مولالمكانمجمع

متطوع10

:المتطوعينعدد

ساعة82

:التطوعساعاتعدد

56

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

ذوياألشخاصأسرمنممكنعددأكبرإلىللوصولتهدفالتيالتثقيفيةبالحملةمحطاتـناأولىفيانطلقنا

ثحيالشرقيةالمنطقةومحافظاتمدنمختلففيوتمتينهااإلعاقةذويأسرمعمستدامةعالقاتوإقامةاإلعاقة،

:الباطنبحفرمولالمكانمجمعفياألولىالمحطةكانت

:عدد المستفيدين الجدد

الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم

مستفيد12

:عدد األعضاء الجدد



:التثقيفيةالحملةمناألولىالمحطة

(الباطنحفر)مولالمكانمجمع

ات مـقـتطــفــــ

57

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم



انيةالمحطة :التثقيفيةالحملةمنالث

(الخفجي)مولالخفجيمجمع

58

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

تقديملةالحمتضمنتحيثالخفجي،فيمولالخفجيمجمعفيالتثقيفيةبالحملةمحطاتـناثانيإلىانتقلنا

.كذلكوالنفسيةاألسريةالمجاالتفياستشارات

الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم

:عـدد الـــزوار

زائر38 متطوع4

:المتطوعينعدد

ساعة36

:التطوعساعاتعدد

:عدد المستفيدين الجدد

مستفيد7



انيةالمحطة :التثقيفيةالحملةمنالث

(الخفجي)مولالخفجيمجمع

ات مـقـتطــفــــ

59

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم



متطوع جديد2

الثةالمحطة :التثقيفيةالحملةمنالث

:عـدد الـــزوار

زائر242

(األحساء)التخصصيالموسىمستشفى

متطوع2

:المتطوعينعدد

ساعة14

:التطوعساعاتعدد

60

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

إلىلالوصوبهدفوذلك،للحملةالثالثةالوجهةكانتاألحساءبمحافظةالتخصصيالموسىمستشفىفي

ئزجوامعهاتقّدممتنوعةمسابقاتكذلكالركنتضمنحيث،اإلعاقةذوياألشخاصأسرمنممكنعددأكبر

.قيمة

:عدد المستفيدين الجدد

الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم

مستفيد48

:عدد األخصائيين الجدد:عدد المتطوعين الجدد

أخصائيين جديد6



الثةالمحطة :التثقيفيةالحملةمنالث

(ءاألحسا)التخصصيالموسىمستشفى

ات مـقـتطــفــــ

61

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم



متطوع جديد8

:التثقيفيةالحملةمنالرابعةالمحطة

:عـدد الـــزوار

زائر269

(األحساء)مولاألحساءمجمع

متطوع22

:المتطوعينعدد

ساعة169

:التطوعساعاتعدد

62

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

نممكعددأكبرإلىالوصولبهدفوذلك،للحملةالرابعةوجهتناكانتاألحساءبمحافظةمولاألحساءفي

إلىةباإلضافقيمةجوائزمعهاتقّدممتنوعةمسابقاتكذلكالركنتضمنحيث،اإلعاقةذوياألشخاصأسرمن

.فوريةمجانيةاستشارات

:عدد المستفيدين الجدد

الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم

مستفيد24

:عدد المتطوعين الجدد



:التثقيفيةالحملةمنالرابعةالمحطة

(األحساء)مولاألحساءمجمع

ات مـقـتطــفــــ

63

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم



:التثقيفيةالحملةمنالخامسةالمحطة

:عـدد الـــزوار

زائر31

(أبقيق)العامبقيقمستشفى

متطوع1

:المتطوعينعدد

ساعات8

:التطوعساعاتعدد

64

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

الحملةمنتتضحيثأبقيق،محافظةفيالعامبقيقمستشفىفيالتثقيفيةبالحملةمحطاتـناخامسإلىانتقلنا

:يالتثقيفالتعريفيالركنجانبإلىكذلكوالنفسيةاألسريةالمجاالتفياستشاراتتقديم

:عدد المستفيدين الجدد

الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم

مستفيد4



:التثقيفيةالحملةمنالخامسةالمحطة

(أبقيق)العامبقيقمستشفى

ات مـقـتطــفــــ

65

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم



:التثقيفيةالحملةمنالسادسةالمحطة

:عـدد الـــزوار

زائر13

(قأبقي)األهليالطبيالدوسريعبدالّلهمجمع

متطوع2

:المتطوعينعدد

ساعة17

:التطوعساعاتعدد

66

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

وذلكيفية،التثقللحملةالسادسةالوجهةكانتأبقيقبمحافظةاألهليالطبيالدوسريعبداللهبمستشفىمروًرا

مسابقاتكذلكالركنتضمنحيث،اإلعاقةذوياألشخاصأسرمنممكنعددأكبرإلىالوصولبهدف

.قيمةجوائزمعهاتقّدممتنوعة

:عدد المستفيدين الجدد

الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم

مستفيد2

:عدد األخصائيين الجدد

أخصائيين جديد2



(أبقيق)األهليالطبيالدوسريعبدالّلهمجمع

ات مـقـتطــفــــ

:التثقيفيةالحملةمنالسادسةالمحطة

67

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم



زائر393

مستفيد31

:التثقيفيةالحملةمنالسابعةالمحطة

متطوع جديد4

:عـدد الـــزوار

(الجبيل)مجمع الجبيل مول 

متطوع8

:المتطوعينعدد

ساعة107

:التطوعساعاتعدد

68

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

عددأكبرإلىالوصولبهدفوذلكالتثقيفية،للحملةالسابعةالوجهةكانتالجبيلبمدينةمولالجبيلمجمعفي

قيمةجوائزمعهاتقّدممتنوعةمسابقاتكذلكالركنتضمنحيث،اإلعاقةذوياألشخاصأسرمنممكن

.مجانيةواستشارات

:عدد المستفيدين الجدد

الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم

:عدد األخصائيين الجدد:عدد المتطوعين الجدد

أخصائي جديد2

عضو جديد2

:عدد األعضاء الجدد



(الجبيل)مجمع الجبيل مول 

ات مـقـتطــفــــ

:التثقيفيةالحملةمنالسابعةالمحطة

69

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم



(صفوى)مستشفى صفوى العام 

زائر100

مستفيد24

امنةالمحطة :التثقيفيةالحملةمنالث

:عـدد الـــزوار

متطوع4

:المتطوعينعدد

ساعة26

:التطوعساعاتعدد

70

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

بهدفكوذلالعام،صفوىمستشفىوتحديًداصفوىمحافظةفيكانتالتثقيفيةالحملةفيالثامنةوجهتناأما

قّدمتمتنوعةمسابقاتكذلكالركنتضمنحيث،اإلعاقةذوياألشخاصأسرمنممكنعددأكبرإلىالوصول

.مجانيةواستشاراتقيمةجوائزمعها

:عدد المستفيدين الجدد

الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم

:عدد األخصائيين الجدد

أخصائي جديد1



(صفوى)مستشفى صفوى العام 

ات مـقـتطــفــــ

امنةالمحطة :التثقيفيةالحملةمنالث

71

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم



مستفيد12

(الدمام)مستشفى الوالدة واألطفال 

:التثقيفيةالحملةمنالتاسعةالمحطة

72

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

ممكندعدأكبرإلىالوصولبهدفوذلكبالدمام،واألطفالالوالدةمستشفىإلىالتاسعةوجهتنافيوانتقلنا

(...أسريةنفسية،):مثلمتنوعةمجانيةاستشاراتكذلكالركنتضمنحيث،اإلعاقةذوياألشخاصأسرمن

.باألسرالخاصةاالستفساراتجميععلىاإلجابةبهدفوذلك

الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم

:عـدد الـــزوار

زائر159 متطوع4

:المتطوعينعدد

ساعة27

:التطوعساعاتعدد

:عدد المستفيدين الجدد

متطوع جديد2

:عدد المتطوعين الجدد



(الدمام)مستشفى الوالدة واألطفال 

ات مـقـتطــفــــ

:التثقيفيةالحملةمنالتاسعةالمحطة

73

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم



زائر382

مستفيد11

:التثقيفيةالحملةمنالعاشرةالمحطة

متطوع جديد17

:عـدد الـــزوار

(الدمام)مجمع النخيل مول 

متطوع12

:المتطوعينعدد

ساعة214

:التطوعساعاتعدد

74

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

عددبرأكإلىالوصولبهدفوذلكالتثقيفية،للحملةالعاشرةالوجهةكانتالدمامبمدينةمولالنخيلمجمعفي

عاقةاإلذويألشخاصالعالمياليوملتفعيلفعالياتالركنتضمنحيث،اإلعاقةذوياألشخاصأسرمنممكن

.مجانيةواستشاراتقيمةجوائزمعهاتقّدممتنوعةومسابقات

:عدد المستفيدين الجدد

الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم

:عدد المتطوعين الجدد

عضو جديد5

:عدد األعضاء الجدد



(الدمام)مجمع النخيل مول 

ات مـقـتطــفــــ

:التثقيفيةالحملةمنالعاشرةالمحطة
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معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم



زائر729

مستفيد36

:ةالتثقيفيالحملةمنعشرالحاديالمحطة

متطوع جديد6

:عـدد الـــزوار

(الظهران)مجمع الظهران مول 

متطوع10

:المتطوعينعدد

ساعة140

:التطوعساعاتعدد
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معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

اكهنكانحيثالظهران،مدينةفيمولالظهرانمجمعفيتواجدناالتثقيفيةبالحملةلناعشراألحدىالمحطةفي

ةاالستشاراتوكذلك،(الوجهعلىالرسم):مثلالتعريفيللركنمصاحبةفعاليات وتوزيعةالمجانيالحّي

:التثقيفيةللحملةالداعمةالتجاريةالمحالمنالقسائم

:عدد المستفيدين الجدد

الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم

:عدد المتطوعين الجدد

أخصائي جديد4

:عدد األخصائيين الجدد



(الظهران)مجمع الظهران مول 

ات مـقـتطــفــــ

:ةالتثقيفيالحملةمنعشرالحاديالمحطة
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معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم



(الـخـبـر)قرية فيالجيو 

زائر451

مستفيد16

انيالمحطة :يةالتثقيفالحملةمنعشرالث

متطوع جديد6

:عـدد الـــزوار

متطوع30

:المتطوعينعدد

ساعة443

:التطوعساعاتعدد
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معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

فعالياتاكهنكانحيثالخبر،مدينةفيفيالجيوقريةفيتواجدناالتثقيفيةبالحملةلناعشرالثانيةالمحطةفي

ةاالستشاراتوكذلك،(الوجهعلىالرسم):مثلالتعريفيللركنمصاحبة القسائموتوزيعالمجانيةالحّي

:التثقيفيةللحملةالداعمةالتجاريةالمحالمن

:عدد المستفيدين الجدد

الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم

:عدد المتطوعين الجدد

أخصائي جديد7

:عدد األخصائيين الجدد

عضو جديد1

:عدد األعضاء الجدد



(الـخـبـر)قرية فيالجيو 

ات مـقـتطــفــــ

انيالمحطة :يةالتثقيفالحملةمنعشرالث
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معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم



(الـخـبـر)مطل البحر 

زائر923

مستفيد54

الثةالمحطة :فيةالتثقيالحملةمنعشرالث

متطوع جديد9

:عـدد الـــزوار

متطوع18

:المتطوعينعدد

ساعة324

:التطوعساعاتعدد
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معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

عالياتفهناككانحيثالخبر،مدينةفيالبحرمطلفيتواجدناالتثقيفيةبالحملةلناعشرالثالثةالمحطةفي

ةاالستشاراتوكذلك،(الوجهعلىالرسم):مثلالتعريفيللركنمصاحبة القسائموتوزيعالمجانيةالحّي

:التثقيفيةللحملةالداعمةالتجاريةالمحالمن

:عدد المستفيدين الجدد

الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم

:عدد المتطوعين الجدد

أخصائي جديد4

:عدد األخصائيين الجدد

عضو جديد1

:عدد األعضاء الجدد



(الـخـبـر)مطل البحر 

ات مـقـتطــفــــ

الثةالمحطة :فيةالتثقيالحملةمنعشرالث
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معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم



(القطيف)مستشفى القطيف المركزي 

زائر218

مستفيد15

:يةالتثقيفالحملةمنعشرالرابعةالمحطة

متطوع جديد9

:عـدد الـــزوار

متطوع5

:المتطوعينعدد

ساعة83

:التطوعساعاتعدد

82

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

تقديملحملةاتضمنتحيثالمركزي،القطيفمستشفىفيوتحديًداالقطيففيالتثقيفيةحملتنااختتمنا

:التثقيفيالتعريفيالركنجانبإلىكذلكوالنفسيةاألسريةالمجاالتفياستشارات

:عدد المستفيدين الجدد

الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم

:عدد المتطوعين الجدد

أخصائي جديد1

:عدد األخصائيين الجدد



(القطيف)مستشفى القطيف المركزي 

ات مـقـتطــفــــ

:يةالتثقيفالحملةمنعشرالرابعةالمحطة
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معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم



84

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم

خاصاألشأسرمنعددأكبرإلىللوصولهممجمعيةمنوسعًياالتثقيفيةالحملةفعالياتضمن

متالشرقية،المنطقةمناطقكلفيوالمتخصصةالكبرىالجمعياتمعتواصلروابطوخلقاإلعاقة،ذوي

اراتتنسيق التاليوهيالشرقية،المنطقةفيوالكبرىالمتخصصةالجهاتمنجهة18معزي :ك

حفر الباطن
ة زيارة جمعية حفر الباطن التعاوني. 1

.للثروة الحيوانية والتسويق

الباطنحفر 
.الجمعية النسائية الخيرية ُدرة. 2

الباطنحفر 
.جمعية إرادة للتوحد. 3
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معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم

خاصاألشأسرمنعددأكبرإلىللوصولهممجمعيةمنوسعًياالتثقيفيةالحملةفعالياتضمن

متالشرقية،المنطقةمناطقكلفيوالمتخصصةالكبرىالجمعياتمعتواصلروابطوخلقاإلعاقة،ذوي

اراتتنسيق التاليوهيالشرقية،المنطقةفيوالكبرىالمتخصصةالجهاتمنجهة18معزي :ك

حفر الباطن
جمعية نفح األمل لخدمة ذوي . 4

.اإلعاقة

الخفجي
.جمعية البر الخيرية بالخفجي. 5

الخفجي
.محافظ محافظة الخفجي. 6
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معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم

خاصاألشأسرمنعددأكبرإلىللوصولهممجمعيةمنوسعًياالتثقيفيةالحملةفعالياتضمن

متالشرقية،المنطقةمناطقكلفيوالمتخصصةالكبرىالجمعياتمعتواصلروابطوخلقاإلعاقة،ذوي

اراتتنسيق التاليوهيالشرقية،المنطقةفيوالكبرىالمتخصصةالجهاتمنجهة18معزي :ك

األحساء
.جمعية البر باألحساء. 7

األحساء
جمعية األشخاص ذوي اإلعاقة . 8

.باألحساء

األحساء
اء جمعية التنمية األسرية باألحس. 9

(.أسرية)
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معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم

خاصاألشأسرمنعددأكبرإلىللوصولهممجمعيةمنوسعًياالتثقيفيةالحملةفعالياتضمن

متالشرقية،المنطقةمناطقكلفيوالمتخصصةالكبرىالجمعياتمعتواصلروابطوخلقاإلعاقة،ذوي

اراتتنسيق التاليوهيالشرقية،المنطقةفيوالكبرىالمتخصصةالجهاتمنجهة18معزي :ك

األحساء
.مركز التأهيل الشامل باألحساء. 10

األحساء
جمعية مكافحة السرطان الخيرية. 11

(.تفاؤل)باألحساء 

األحساء
جمعية فتاة األحساء التنموية . 12

.الخيرية



88

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم

خاصاألشأسرمنعددأكبرإلىللوصولهممجمعيةمنوسعًياالتثقيفيةالحملةفعالياتضمن

متالشرقية،المنطقةمناطقكلفيوالمتخصصةالكبرىالجمعياتمعتواصلروابطوخلقاإلعاقة،ذوي

اراتتنسيق التاليوهيالشرقية،المنطقةفيوالكبرىالمتخصصةالجهاتمنجهة18معزي :ك

بقيق
جمعية البر بالمنطقة الشرقية. 13

.فرع محافظة بقيق

الجبيل
.مركز التأهيل الخاص بالجبيل. 14

الجبيل
ت الجمعية الخيرية لذوي االحتياجا. 15

(.إرادة)الخاصة 
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معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم

خاصاألشأسرمنعددأكبرإلىللوصولهممجمعيةمنوسعًياالتثقيفيةالحملةفعالياتضمن

متالشرقية،المنطقةمناطقكلفيوالمتخصصةالكبرىالجمعياتمعتواصلروابطوخلقاإلعاقة،ذوي

اراتتنسيق التاليوهيالشرقية،المنطقةفيوالكبرىالمتخصصةالجهاتمنجهة18معزي :ك

الجبيل
معهد روح التحدي للتدريب. 16

الجبيل
ة إدارة الخدمات االجتماعية بالهيئ. 17

.الملكية بالجبيل

صفوى
جمعية الصفا الخيرية للخدمات. 18

.االجتماعية
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معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

احصـائـيـات
الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم

10
ارتها خالل الحملة التثقيفية المدنعدد  :إليكم_لوتص_معكم_همم#التي تم زي

ومحافظاتمدن

14
:بهاإليكم_وتصل_معكم_همم#التي تم تفعيل الحملة التثقيفية المقراتعدد 

مقر

30
انإليكم _وتصل_معكم_همم#أيام تفعيل الحملة التثقيفية عدد  :يةبنسختها الث

يوم

:إليكم_وتصل_معكم_همم#المشارك في الحملة التثقيفية فريق العمل عدد 

10موظف
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معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

احصـائـيـات
الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم

18
اراتعدد  :يكمإل_وتصل_معكم_همم#التي تمت خالل الحملة التثقيفية الزي

ارة زي

19
:إليكم_وتصل_معكم_همم#للحملة التثقيفية الداعمينعدد 

داعم

6
ي الحملة التثقيفية الفرق التطوعية عدد  انيةبنسخإليكم _وتصل_معكم_همم#المشاركة ف :تها الث

ةتطوعيفرق
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معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

احصـائـيـات
الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
296وتـــصــل إليــكـــم

:إليكم_وتصل_معكم_همم#من الحملة التثقيفية المستفيدين عدد 

جديدمستفيد

4,198
:إليكم_وتصل_معكم_همم#خالل الحملة التثقيفية الزوار عدد 

زائر
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معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

احصـائـيـات
الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم

11
:إليكم_لوتص_معكم_همم#الذين تم استقطابهم خالل الحملة التثقيفية األعضاء عدد 

جديدعضو

63
:إليكم_صلوت_معكم_همم#الذين تم استقطابهم للحملة التثقيفية المتطوعين عدد 

جديدمتطوع

27
:إليكم_لوتص_معكم_همم#الذين تم استقطابهم في الحملة التثقيفية األخصائيين عدد 

جديدأخصائي
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معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

احصـائـيـات
الحــمــــــلـــة
الــــثـــقـــيــــفـــيـــة
هــمــم مــعـــكــم
وتـــصــل إليــكـــم

132
:إليكم_لوتص_معكم_همم#في الحملة التثقيفية المتطوعين المشاركين عدد 

متطوع

1,690
:كمإلي_وتصل_معكم_همم#خالل الحملة التثقيفية الساعات التطوعية عدد 

تطوعيةساعة

140
:مإليك_وتصل_معكم_همم#في الحملة التثقيفية الفرص التطوعية عدد 

فرصة

111 متطوعةمتطوع21

:يكمإل_وتصل_معكم_همم#في الحملة التثقيفية المتطوعين من الذكور واإلناث عدد 



2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

بـرنـامــج الـعـضـويـة
م                                       2021



عضو داعمعضو منتسب عضو شريك

العضـويات
يالمساهمةبهدفوالعضواتاألعضاءمنالمزيداستقطابالىهـمـمفينسعى ف

ادعم ابرامجـن جهودهممنولالستفادةالسنوي،االشتراكرسومخاللمنوأنشطـتـنـ

اتطويرفيوخبراتهم يالعضويةوتنقسم.للمستفيدينالمقدمةخدماتنـ 5ىإلهممف

:أنواع

عضو سفيرعضو عامل

عضو62

:والسيداتالرجالاألعضاءعددم2021لعامهممجمعيةفياألعضاءعدد

43 عضوةعضو19

96

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 



2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

التـطـوع في هـمـم
م                                       2021



تأسـيـس
وحـــدة

إتمامهاهممتفخرالتـطـوع تأسيسب

الجمعيةالتطّوعوحدة منذب

اوذلكعاممنأكثر اروفًق للمعي

أهدافهاكأحد’’إدامة’‘الوطني

ياًل تفعالرئيسية؛االستراتيجية

االمجتمعيةللشراكة رؤيةلوتحقيًق

.م2030المملكة

98

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 



احصـائـيـات
التـطـوع

99

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

148
:م2021عدد المتطوعين خالل عام 

متطوع

1،827
:م2021عدد الساعات التطوعية خالل عام 

تطوعيةساعة

110
ا عام  :م2021عدد المتطوعين المنضمين حديًث

جديدمتطوع

128 متطوعةمتطوع20

:م2021عدد المتطوعين من الذكور واإلناث خالل عام 



2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

الموظفات تدريب وتطوير
م2021



التدريب 
والتطوير

101

ا ةعدمعبالتعاونهممقدمتالمتنوعةالمجاالتفيالموظفاتوتدريبلتطويرهممجمعيةمنسعًي

:مثلموظفاتهاوتطويرتدريببهدفوذلكالبرامجمنعددم2021عامخاللجهات

امجم  امجاسم البرن اريخ البرن امجت المتدرباتعددمقر البرن

9عن بعدم2021مايو وغسل األموالبرنامج الحماية من جرائم اإلرهاب1

2ةمركز تكوين القادم2021مارس –يناير مشروع الوالدية2

10اليوم لإلعالمدارم2021يونيو برنامج األمير نايف لإلسعافات األولية3

1إكاديمية الفوزانم2021سبتمبر برنامج إدارة المنح التنموي4

1إكاديمية الفوزانم2021سبتمبر برنامج تطوير الموارد المالية5

3إكاديمية الفوزانم2021سبتمبر برنامج إدارة المشاريع التنموية6

9منصة إدراكم2021أكتوبر -سبتمبر برنامج اإلكسل من الصفر إلى االحتراف7

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 



التدريب 
والتطوير

102

امجم  امجاسم البرن اريخ البرن امجت المتدرباتعددمقر البرن

التطوعيةالمبادرات تصميم 8
م2021نوفمبر 

ر مركز التميز لتطوير المنظمات غي

ول الربحية بجامعة الملك فهد للبتر

(برنامج إدامة)والمعادن 

1

م2021ديسمبر دورة المحاسب 9
أكاديمية الفوزان لتطوير قيادات 

المؤسسات غير الربحية
1

10
دورة اساسيات لغة اإلشارة 

السعودية
م2021ديسمبر 

ة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمي

االجتماعية بالمنطقة الشرقية
3

11

ملتقى البرامج التأهيلية )

والخدمات المقدمة لألشخاص 

(م2021ذوي اإلعاقة 

بتنظيم من فرع وزارة الموارد 

البشرية والتنمية االجتماعية

بالمنطقة الشرقية

7-6بمدينة الدمام 

م2021ديسمبر 

8بمدينة الجبيل  

م2021ديسمبر 

الشرقية غرفة 

بيلالملك عبدالله الحضاري بالجمركز 
2

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 



هـمم في 
عيون 

الصـحافـة
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معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

خبر عن انطالق مشروع ُمعين 

صحيفة صدى اإللكترونية

(slaati.com)لدعم أسر االشخاص ذوي اإلعاقة ” ُمعين ” همم تطلق مشروع 

خبر عن انطالق مشروع ُمعين 

ى اإللكترونية صحيفة الملتق

صحيفة || لدعم أسر االشخاص ذوي اإلعاقة همم تطلق مشروع معين مجموعات الدعم 

(almoltqa.com)الملتقى اإللكترونية 

ارة همم لبر الخفجي ضمن الحمل ةخبر عن زي

صحيفة درة اإللكترونية

-الخفجي جمعية همم بالمنطقة الشرقية تبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات مع جمعية البر ب

(dora.sa)من الخفجي أخبار السعودية إلى العالم 

https://slaati.com/2021/10/06/p1919312.html
https://almoltqa.com/post?id=1572
https://www.dora.sa/84873


هـمم في 
عيون 

الصـحافـة
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معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

جيخبر عن الحملة التثقيفية محافظة الخف

ارية صحيفة أبعاد األخب

رية صحيفة أبعاد األخبا-جمعية همم ألسر ذوي األعاقة تنفذ حملة تثقيفية بالخفجي 

(alkhafji.news)

2ختهاخبر عن انطالق الحملة التثقيفية بنس

ى اإللكترونية صحيفة الملتق

صحيفة الملتقى اإللكترونية || م 2021جمعية همم تطلق حملتها التثقيفية بنسختها الثانية لعام 

(almoltqa.com)

2ختهاخبر عن انطالق الحملة التثقيفية بنس

ار اإللكترونية صحيفة أخب

صحيفة اخبار -بعنوان همم معكم 2021جمعية همم تطلق حملتها التثقيفية بنسختها الثانية 

(news.net.sa)االلكترونية 

https://www.alkhafji.news/2021/11/04/553469.html
https://almoltqa.com/post?id=1672
https://www.news.net.sa/449185123/#.YX5Ux8akM48.twitter


هـمم في 
عيون 

الصـحافـة
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معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

2ختهاخبر عن انطالق الحملة التثقيفية بنس

ارية صحيفة المختصر األخب

ر اإلخبارية صحيفة المختص-معكم غدا _همم#-همم الشرقية تطلق حملتها التثقيفية الثانية 

(mini-news.net)

2ختهاخبر عن انطالق الحملة التثقيفية بنس

صحيفة اليوم

(alyaum.com)تدعم أسر ذوي اإلعاقة بالشرقية « همم»

2ختهاخبر عن انطالق الحملة التثقيفية بنس

صحيفة الراية اإللكترونية

" همم معكم"م بعنوان2021جمعية همم تطلق حملتها التثقيفية بنسختها الثانية لعام 

(alrayah.org)

https://mini-news.net/?p=179157
https://www.alyaum.com/articles/6358505/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D9%87%D9%85%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://alrayah.org/143243/


هـمم في 
عيون 

الصـحافـة
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معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

خبر عن مشاركة فريق أملل القطيف ضمن

2فعاليات الحملة التثقيفية بنسختها

ة  صحيفة الخط اإللكتروني

يشاركون في « أمل القطيف»متطوًعا من 30.. بهدف للوصول ألسر األشخاص ذوي اإلعاقة

(alqhat.com)476376: تصدر عن صحيفة الخط اإللكترونية ترخيص رقم–« همم»

2تهاخبر عن أصداء الحملة التثقيفية بنسخ

صحيفة اليوم

(alyaum.com)« ذوي اإلعاقة»للتوعية بحقوق « همم»أسرة في حملة 100ألف زائر و

https://alqhat.com/beta/archives/365958
https://www.alyaum.com/articles/6366213/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88100-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%87%D9%85%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9


شركاء 
النجاح

ا نفخر بكم ا دوًم فشكًرا لعطائكمشركاؤن

107

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 



الـرعــاة
و

الداعمين

ا  ا دوًم فشكًرا لعطائكمنفخر بكمداعمين

108

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 



الـرعــاة
و

الداعمين
للحـمـلـة
يةالتـثـقيف

ا  ا دوًم فشكًرا لعطائكمنفخر بكمداعمين

109

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 



الفرق 
التطوعية

في 
الحـمـلـة
يةالتـثـقيف

ا  ا التطوعية دوًم فشكًرا لعطائكممنفخر بكفرقن

110

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 



4,398

2,137

احصـائـيـات 
وسـائـل 

التـواصـل 
االجتـماعـي

ابع مت

ابعينعدد :رتويتمنّصةفيالمت

ابعينعدد :انستجراممنّصةفيالمت

ابع مت

ابع376 مت

ابعينعدد :شاتسنابمنّصةفيالمت

111

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 

ابع27 مت

ابعينعدد :يوتيوبمنّصةفيالمت



هـمـم في
أرقــــام

م2021

529

54

يدمستف

استشارة

112

2021الـتقـرير السـنوي lهمم 
معكم من اللحظة األولى

طبيمستلزم115

زائر4,198

وفعاليةمشاركة31إثرائيبرنامج4



هـمـم في
أرقــــام

م2021

24

62

ارة زي

عضو

113

2021الـتقـرير السـنوي lهمم 
معكم من اللحظة األولى

متطوع148

برامج7

تطوعيةساعة1,827



القـوائـم
المـاليـة

114

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 



القـوائـم
المـاليـة

115

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 



القـوائـم
المـاليـة

116

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 



القـوائـم
المـاليـة

117

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 



القـوائـم
المـاليـة
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معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 



القـوائـم
المـاليـة

119

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 



2020الـتقـرير السـنوي lهمم 



شكًرا لكم

معكم من اللحظة األولى2021الـتقـرير السـنوي lهمم 



معكم من اللحظة األولى.. همم 

0138590029-0554715556

info@hemamm.org.sa

www.hemam.org.sa

Hemamksa

ينحي الجامعي-الدمام -المنطقة الشرقية -المملكة العربية السعودية 


