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عن هذه الخطة االستراتيجية

هذذذذه الخطذذذة االسذذذتراتيجية هذذذي األولذذذى لجمعيذذذة همذذذم ألسذذذر ذوي اإلعاقذذذةا وايذذذل تمذذذا

ومؤسسذذي منذذذ مذذا يىيذذد علذذى ذذد

سذذنواتا ةقذذد ا تذذلت ء ا

وتنفيذ توجهات الجمعية تحقيقا للغاية التي ن

الجمعيذذذة عمالهذذذا

الجمعيذذة الطذذدس ةذذي اعتمذذا التخطذذي

ذذذكل منذذذتظم

االسذذتراتيجي منهجذذا ةذذي سذم

ئت ألجلها.

واعتمذدت هذذذه الخطذذة علذذى الطسذذاطة والواقعيذة ةذذي الطنذذاس والتوذذميما وو الذذدلول ةذي المكونذذات والتفا ذذيل التذذي تميذذى الخطذ
االسذذتراتيجية للكيانذذات الكطذذرل و تلذذر المسذذتقر منذذذ ةتذذرات طويلذذة مذذن الذذىمنا حيذذل يكذذوو تنفيذذذها علذذى

ومحققا لأل ر المخط

الواق ذع ميسذذرا

له إذو هللا.

وقد اعت الخطة تحقيق األهداف العامة الوا

ةي الئحة النظام األساسي للجمعية.

وتحذذرل القذذائموو علذذى نذذاس الخطذذة ءشذذراف معظذذم األطذذراف المعنيذذة ةذذي عمليذذة التحليذذل والطنذذاس اتذذى تذذلتي مكوناتهذذا معطذذر ع ذن
متطلطاتهم وااتياجاتهما وم
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ا كةً ةي تحقيق ؤية الوطن .2030

عن الجمعية

6

مجلس اإل ا
م
1
2

األمير م

اعل نت عطدالمحسن ن جلوي آل سعو
الدكتو

نعيمة ء راهيم الغنام

3

األستاذ سعد العيد

4

األستاذ للدوو لالد المطيض
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نائب ئيس المجلس
مين الوندوق
عضو مجلس ء ا

الح الرماح
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الدكتو

سمة هاشم ةيرا

عضو مجلس ء ا
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الدكتو

هدل ء يس كنفر

عضو مجلس ء ا
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األستاذ امد

ئيس مجلس اإل ا

عضو مجلس ء ا

8

7

اسم العضو

الوفة

األستاذ الوليد امد آل مطا ف
الدكتو

آالس عطدالعىيى الد يكل

عضو مجلس ء ا
عضو مجلس ء ا

عن جمعية همم

ءو ةكر الجمعية ليست وليد اللحظة ايل د ن

اطها على

تلسيسها ألول لجنة ططية نسائية تا عة للندو العالمية لل

ضم الم

الواقع منذ عام 2000م ةي

طاب اإلسدمي ةي المنطقة ال

و

م

روع مهذات ذوي اإلعاقذة عذد

رقية.

روع آنذاف كثر من لمسين عضو من األمهات لمختلف ةئات اإلعاقةا وللتلييد والتفاعل اإليجا ي له لدل طراه ةي المؤتمر

السعو ي الثاني للتطوع عام 2007م ا جاست التو ية تحويله الى جمعية سعو ية.
ةذذي عذذام  2008م تذذم ةذذع طلذذب تلسذذيس الجمعيذذة السذذعو ية الخيريذذة الداعمذذة ألسذذر ذوي االاتياجذذات الخا ذذة (جسذذد) لذذوزا
االجتماعية و

د ت المواةقة على ءن

ال

ائها ةي عام 2011م رقم (.)595

وةي عام  2018م قرت الجمعية العمومية تغيير مسمى جمعية جسد لتوطح جمعية همم ألسر ذوي اإلعاقة ضمن هوية جديد .
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ذذئوو

عن جمعية همم
جمعية همم ألسر ذوي اإلعاقة
جهة اال تطاط
قم التسجيل
ن

اط الجمعية

عم سر ذوي اإلعاقة

تا يخ التلسيس

الموقع الجغراةي

المملكة العر ية السعو ية – الدمام
المنطقة ال

رقية

هاتف

013-80590029

جوال للتوا ل

0554715556 - 0559455562

الموقع اإللكتروني

www.Hemam.org.sa

الطريد اإللكتروني

info@hemamm.org

مواقع التوا ل االجتماعي
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595

2011-04-05م

نطاق الخدمة الحالي

الطيانات األساسية للجمعية

وزا

العمل والتنمية االجتماعية

@hemamksa
(سناب ،إنستغرام ،تويتر)

األطراف المعنية
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األطراف المعنية
الطيئة الكلية

الطيئة القريطة

الطيئة الداللية
للجمعية

الجمعية العمومية
مجلس اإلدارة
اإلدارة التنفيذية
الموظفون
المتطوعون
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السياق االستراتيجي
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السياق االستراتيجي

.1

تذذولي الدولذذة اهتمامذذا كطيذذرا ةذذي ؤيذذة  2030للعمذذل المجتمعذذي والتطذذوعي ولذذذوي اإلعاقذذة ةذذي عمهذذم وانذذدماجهم و ذذفهم عنا ذذر
ةاعلة ةي المجتمع.

.2

ند

.3

جمعية همم هي الجمعية الوايد المختوة ةي عاية سر ذوي اإلعاقة على مستول المنطقة ال

.4

الحالة النفسية لألسر تؤ ر على جميع ةرا هذا وعلذى المجتمذع وتجعذل المنذار األسذري قذل عمذا للعدقذات األسذرية و قذل ةر ذة

رامج الدعم الموجهة لرعاية ةرا

للنمو ال
.5
.6

خوي.

تواجه الجمعية عض الوعو ات الداللية تتمثل ةي توةير المذوا

نم

من ءن

اإل ا

ائهاا و يضا ةي نقص عض الكوا

الماليذة المسذتدامة التذي تسذاعد ةذي تحقيذق الجمعيذة لغاياتهذا

المؤهلة.

التنفيذية ةي الجمعيةا و وح الفريق التي تجمع الموظفات هاا والدعم المستمر من قطل مجلس اإل ا

مهمة ةي ءادا
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رقية.

همية تقديم الدعم مطكرا لألسر ككلا ليتحقق لها التوازو والتواةق النفسي وتفعيل عدقتها ايجا يا المجتمع.

والغر
.7

سر المعاق مما لة لتلر المنفذ ةي كثير من ول العالم على الرغم من هميتها الكطرل

التحول المن

و نحو التميى ةي األ اس وتحقيق الخط

االستراتيجية والت

غيلية للجمعية.

تمثل عوامذل

القضايا االستراتيجية

الموا

الكوا

الط

المالية واستدامتها

رية المؤهلة
القضايا
االستراتيجية

ااتياجات وتطلعات سر
ذوي اإلعاقة
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المساهمة الفاعلة ةي تحقيق ؤية
2030

تطوير العمل الميداني للجمعية

التوجهات االستراتيجية

15

سالتنا

الرسالة

جمعية ليرية تعمل على عم وتمكين سر ذوي اإلعاقة
من لدل منهجيات متطو
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وكفاسات واعية و يئة جاذ ة

ؤيتنا

الرؤية
2022
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و نكوو نموذجاً متخوواً ةي تلهيل و عم سر ذوي

اإلعاقة

قيمنا

مسؤوليتنا تجاه
يحركنا ءاسا
مجتمعنا ووطننا لنكوو مكونا ةاعد ةي
تحقيق ؤيته تجاه ذوي اإلعاقة و سرهم

نقدم لدماتنا ألسر ذوي اإلعاقة وو
تفرقة و تفضيل و تمييى
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المسؤولية

المساوا

الم

ا كة

االاتراةية

نت ا ف الليا على جميع المستويات
ةي اتخاذ القرا اتا ونحرص على م ا كة
المستفيدين وجميع األطراف المعنية
ةي تطوير وتحسين لدماتنا

اريووو على اس عمالنا إتقاو
وااتراةية

غاياتنا االستراتيجية
المساهمة الفاعلة ةي تلهيل
وتمكين سر ذوي اإلعاقة

التميى ةي الطناس والعمل
المؤسسي
جذب الكفاسات الط
وتطويرها
تنمية الموا المالية
واستدامتها وكفاس ت غيلها

19

رية

الخريطة االستراتيجية
و نكوو نموذجاً متخوواً ةي تلهيل و عم سر ذوي اإلعاقة
النتائج

يانة السمعة المؤسسية للجمعية

ةع كفاس العمل التطوعي

الممكنات

المالية واستدامتها وكفاس ت

غيلها
زيا

تنمية اإليرا ات من المنح المؤسسية
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استقطاب الكفاسات الط

ا كة

المساوا

رية المناسطة

تطوير النظم واللوائح المالية وقياسها

ول الجمعية وتنميتها واستثما
موا ها

االاتراةية

المالية

تنمية الموا

الم

رية وتطويرها

ناس قاةة التعلم المستمر

ناس قاةة االنضطاط واإل داع

ةع القد ات التناةسية للموا
وتمكينها

الط

رية

اإلنساو

جذب الكفاسات الط

ناس يئة عمل جاذ ة

المسؤولية

استخدام التقنية المناسطة

المعرةة كفاس وةاعلية

تنمية اإليرا ات من التطرعات

العمليات

التميى ةي الطناس والعمل المؤسسي

تطوير النظم والسياسات اإل ا ية

ء ا

ءقامة عدقات مستدامة مع سر ذوي
اإلعاقة وتمتينها

تنفيذ رامج متكاملة ألسر ذوي اإلعاقة

عقد شراكات مفعلة مع منظمات المجتمع

المستفيدوو
والمجتمع

ناس و

المساهمة الفاعلة ةي تلهيل وتمكين سر ذوي اإلعاقة

استهداف مناطق جغراةية جديد

األهداف االستراتيجية ومؤشراتها
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الغاية االستراتيجية األولى{ :تنمية الموا

الهدف االستراتيجي

المالية واستدامتها وكفاس ت

المؤشر

غيلها}

(3سنوات)

تأسيس نظام معلومات للمانحين بنسبة  %100بنهاية عام 2019
زيادة قيمة التبرعات بنسبة %50

تنمية اإليرا ات من التطرعات

زيادة عدد المتبرعين بنسبة %35

زيادة عدد اشتراكات األعضاء بنسبة %50
تأسيس نظام ادخار بنهاية 2021

تنمية اإليرا ات من المنح المؤسسية
زيا

ول الجمعية وتنميتها واستثما
موا ها

الحصول على عدد  6إعانات ومنح من كل من القطاع الحكومي والخاص والخيري
بناء خطة وقف همم للعام 2021
استهداف فرصتين استثماريتين حتى عام 2021

تطوير النظم واللوائح المالية بنهاية عام 2019

تطوير النظم واللوائح المالية وقياسها
زيادة نسبة االلتزام بالموازنات المعتمدة إلى  %85سنويا
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الغاية االستراتيجية الثانية{ :جذب الكفاسات الط

الهدف االستراتيجي

رية وتطويرها}

المؤشر

(3سنوات)

تنفيذ  12نشاط اجتماعي وتحفيزي للموظفات

ناس يئة عمل جاذ ة
تحسين وتطوير أماكن العمل (تطبيق الـ )5S

تحديث الهيكل التنظيمي سنوياً

استقطاب الكفاسات الط

رية المناسطة
دراسة واستيفاء االحتياجات الوظيفية (عملية مستمرة)

ةع القد ات التناةسية للموا

الط

رية وتمكينها

زيادة برامج تطوير القدرات بنسبة %70

تطبيق  3أفكار إبداعية والمكافأة عليها (فكرة واحدة سنويا)

ناس قاةة االنضطاط واإل داع
تنفيذ عمليتي مراجعة ذاتية سنويا

ناس قاةة التعلم المستمر
23

بناء خطة التعلم الفردي والجماعي (الخطة  ، 2019والتطبيق مستمر)

الغاية االستراتيجية الثالثة:

الهدف االستراتيجي

{التميى ةي الطناس والعمل المؤسسي}
المؤشر

(3سنوات)

تطوير وتوثيق  %100من إجراءات وسياسات العمل

تطوير النظم والسياسات اإل ا ية

تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد (نهاية )2019

المطابقة مع إحدى مواصفات التميز العالمية (3سنوات)
تطبيق نظام إدارة الموارد والمشاريع (( )ERPنهاية )2019

استخدام التقنية المناسطة
بناء موقع إلكتروني وتطبيق جوال (نهاية )2019
ضبط قواعد البيانات والتوثيق واألرشفة (منتصف )2020

ء ا

المعرةة كفاس وةاعلية
تأسيس مكتبة متخصصة في مجاالت عمل الجمعية (نهاية )2021

زيادة عدد المتطوعين النشطين بنسبة %50

ةع كفاس العمل التطوعي

زيادة عدد المتطوعين من النخب والمتخصصين بنسبة %60

تطبيق نظام إلدارة جهود المتطوعين (نهاية )2019
24

الغاية االستراتيجية الرا عة{ :المساهمة الفاعلة ةي تلهيل وتمكين

الهدف االستراتيجي

المؤشر

سر ذوي اإلعاقة}

(3سنوات)

تنفيذ دراستين أو بحثين في احتياجات وتوقعات أسر ذوي اإلعاقة
تنفيذ  17برنامج تدريبي وتأهيلي ألسر ذوي اإلعاقة

تنفيذ رامج متكاملة ألسر ذوي اإلعاقة

زيادة عدد المستشارين والمتخصصين المشاركين في برامج التدريب والتأهيل إلى  11مستشار
ومتخصص
ابتكار وتطوير  3حلول متكاملة ألسر ذوي اإلعاقة
زيادة عدد األسر المستفيدة من الدعم والبرامج إلى  %40من إجمالي األسر المسجلة
رفع نسبة رضا المستفيدين إلى %80

ءقامة عدقات مستدامة مع سر ذوي اإلعاقة وتمتينها
استهداف مناطق جغراةية جديد

تنفيذ  3فعاليات اجتماعية مع أسر ذوي اإلعاقة
الوصول إلى  5مناطق جغرافية جديدة في الشرقية
المشاركة في  8فعاليات متخصصة في ذوي اإلعاقة

ناس و يانة السمعة المؤسسية للجمعية

عرض برامج الجمعية على  3قنوات إعالمية
زيادة متابعي وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بالجمعية بنسبة %60

عقد شراكات مفعلة مع منظمات المجتمع
25

توقيع عدد  9اتفاقية شراكة مع مؤسسات المجتمع
تنفيذ  9برامج من خالل الشراكات المجتمعية

الهيكل التنظيمي
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الهيكل التنظيمي
الجمعية العمومية

مجلس اال ا
اللجنة التنفيذية
لجنة تنمية الموا
واالستثما

المالية

سكرتير مجلس اإل ا

اللجاو

لجنة الطرامج

المدير التنفيذي

مساعد ا ا ي

الوائي تطوير وجو

الوائي تنمية موا

ء ا

27

الخدمات الم

تركة

ء ا

االتوال المؤسسي

مالية

ء ا

العناية والتمكين

الهيكل التنظيمي

الجمعية العمومية

مجلس اال ا
اللجنة التنفيذية
لجنة تنمية الموا
واالستثما

سكرتير مجلس اإل ا

اللجاو

المالية

المدير التنفيذي

لجنة الطرامج

مساعد ا ا ي

الوائي تطوير وجو
الوائي تنمية موا

ء ا

الخدمات الم

تركة

ء ا

مالية

االتوال المؤسسي

ء ا

الوائي تخطي الطرامج
والم ا يع

المحاسب
الدعم الفني والتقني
الموا

الط

رية وال

ؤوو اإل ا ية

الخدمات المساند

28

العناية والتمكين

مسؤول ءعدم

منسق عدقات عامة
وشراكات

مد ب تر ية لا

منسق الطرامج التلهيلية

ة

الوائي اجتماعي

مسؤول واد التطوع
لوائي نفسي

نموذج األعمال
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مخط

القيمة لجمعية همم

المدسمة
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نموذج األعمال لجمعية همم

نظم العدقات

شرائح المستفيدين

.1
.2
.3
.4
.5

 .1أسر ذوي اإلعاقة
 .2المهتمين باإلعاقة
 .3المتطوعون

التفاعل المباشر
المجتمعات المتخصصة
المشاركة في أداء بعض األعمال
بناء وصيانة العالقات الشخصية
التحديث المستمر بالمستجدات

قنوات التسويق
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

وسائل التواصل االجتماعي
ملتقيات متخصصة
ملتقيات جماهرية
برامج موسمية
الفعاليات والمؤتمرات
الموقع االلكتروني
الشخصيات الوسيطة

موا
.1
.2
.3
.4
.5
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األن

طة الرئيسة

 .1التدريب والتأهيل

القيمة المضاةة
 .1الجلسات الفردية
 .2البرامج االثرائية
 .3برنامج آزر
 .4النادي الصيفي
 .5المستلزمات الطبية
 .6األيام العالمية
 .7مستشارك
 .8ترابط
 .9مسكن
 .10التدخل المبكر

 .2برامج تنموية

ال

 .3االرشاد األسري

الموا
.1
.2
.3
.4
.5

الرئيسة

موارد بشرية
موارد مالية
موارد معرفية ومعلوماتية
عالقات وشراكات
أصول وقفية

اإليرا ات

إعانة الوزارة
المؤسسات المانحة
رسوم العضوية
رسوم البرامج والتدريب
الزكاة

هيكل التكاليف
 .1التكاليف اإلدارية
 .2التكاليف التشغيلية

.1
.2
.3
.4
.5
.6

راكات الرئيسة

الموردون
المانحون والمتبرعون
المنظمات المهتمة
المتعاونون
المنظمات الحكومية
وزارة العمل والتنمية
االجتماعية

اعتما مجلس اإل ا
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لهذه الخطة

33

تمت الخطة
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