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سعادتهم تدوم

بعطائكم





كلمة رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد:
الوطن ينهض بأبنائه وبناته الطموحين، وينهض األبناء والبنات في وطن يرعاهم 
ويعمل على أن ييسر كل الطرق أمامهم للوصول ألرقى المراتب الممكنة. وفي 
خطة تحول الوطن ورؤية ٢٠٣٠ الطموحة بقيادة خادم الحرمين الشـــريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد األمين صاحب السمو الملكي األمير 
محمـــد بن ســـلمان بـــن عبد العزيز آل ســـعود "حفظهمـــا الله". فقد وّلـــوا ألبنائنا 
التوحديـــون رعايـــة خاصـــة و اهتمامـــا كبيـــًرا وذلـــك عن طريـــق تقديم رعايـــة كاملة 
وشـــاملة من خالل بنـــاء المراكز والمدارس والمراكز البحثيـــة، التخصصات الجامعية 
والتســـهيالت الحكوميـــة والصحيـــة والتعليميـــة، والعمل على تدريـــب العاملين و 
أســـرهم للمســـاهمة في تنمية المهارات االجتماعيـــة واألكاديمية بخطط علمية 
مدروســـة لألفـــراد التوحديون، منذ عـــام ٢٠٠٩ و مهمتنا في جمعية أســـر التوحد 
هي أن نحرص على أن تكون كل التســـهيالت والمساهمات واقًعا وحدًثا متكامًال 
وذلك عن طريق التنســـيق بين الجهات التي ترعى التوحد والتي لها عالقة وذلك 
وفـــق منظـــور علمي ومؤسســـي متكامل وشـــراكة تنموية فاعلة. نســـعى ألن 
تكـــون رعايتنـــا لمـــدى الحياة لـــكل من األفـــراد التوحديـــون ولألهل وأوليـــاء األمور 

وأفراد عائلة المصابين بالتوحد، ليستمر بناء الوطن وبناء اإلنسان. 

سعود بن عبد العزيز الفيصل الفرحان آل سعود
رئيس مجلس اإلدارة



نبذة عن الجمعية:

هـــي جمعية خيرية تأسســـت عـــام ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م على يـــد مجموعة أولياء ذوي 
اضطـــراب طيـــف التوحد ويشـــكلها أعضاء المجتمـــع كافة وخاصة مـــن لديه أطفال 
يعانـــون من التوحد وتحت مظلة وزارة الموارد البشـــرية والتنمية االجتماعية برقم 

 .٥٢٨
ومنذ نشأتها حملت الجمعية على عاتقها رؤية واضحة في مساندة األسر لضمان 
حصولهـــم على الخدمـــات التي ترتقي بمســـتوى التوحديين كمـــا عملت الجمعية 
على إيصال رسالتها السامية بكل وضوح لدعم اسر التوحد دعم شامل من خالل 
التدريـــب والدعـــم المعنـــوي، ونشـــر الوعـــي عـــن اضطراب طيـــف التوحـــد وذلك 
لدمجهـــم بالمجتمـــع وايصال صوتهم ومســـاندتهم ودعمهم في حل مشـــاكلهم 

وهمومهم. 



فروع
الجمعية:

الریاض

الدوادمي

الخـرج

الشرقیة

حفر الباطن



ال�رؤي�ة :
نحو قطاع متكامل ومتطور لذوي التوحد

الرس��الة :
جمعيـــة تنموية تســـعى للنهوض بقطـــاع التوحد فـــي المملكة من خالل 
دعم وتنسيق جهود كافة الجهات ذات العالقة وفق منظور علمي شامل 

وعمل مؤسسي متكامل وشراكة تنموية فاعلة.

األه�داف :
تطوير البنية التنظيمية لقطاع التوحد

رفع كفاءة القدرات البشرية العاملة بقطاع التوحد

تعزيز الشراكة والتكامل بين الجهات العاملة في قطاع التوحد

رفع الوعي المجتمعي بالتوحد

دعم وتحفيز أسر التوحد

تعزيز البناء المؤسسي للجمعية



الخدمات :

القيم المؤسسية :

المبادرةالتكاملالتميزاإلبداع الشفافية

تقدم جمعية اسر التوحد الخيرية عدة خدمات لمستفاديها وذويهم:

تسهيل الحصول على الخدمات المقدمة في القطاعات الحكومية، التعليمية، الصحية والمهنية.

خدمات الرعاية الشاملة من التأهيل، التطوير، اإلرشاد، الدعم والمساندة وبالتعاون مع الجهات ذات العالقة.

خدمات رقمية على النظام الخاص بالجمعية (استشارات، محاضرات، ورش عمل).

تأهيل المختصين والعاملين في المجال.

خدمات عينية لألسر (مساعدات استهالكية). 

تسهيل الخدمات المقدمة في مجال التوحد.

تبني البرامج والمبادرات التي تخدم ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم.



أعضاء مجلس اإلدارة :

األمين العام

سعود بن عبد العزيز بن فرحان ال سعود
رئيس مجلس اإلدارة

نايف بن فهد محمد بن سعيدان
نائب رئيس مجلس اإلدارة

معيض عبد الله سعيد الزهراني
أمين الصندوق

صاحبة السمو االميرة سميرة بنت عبد الله الفيصل الفرحان ال سعود
عضو مجلس اإلدارة

صاحبة السمو االميرة فهدة بنت عبد العزيز بن فهد الفيصل ال سعود
عضو مجلس اإلدارة

أ/ عبير بن احمد الصالح
عضو مجلس اإلدارة

د. أروى بنت علي أخضر 
عضو مجلس اإلدارة

د. أبعاد بنت ناصر الزومان
عضو مجلس اإلدارة

أ/ أريج بنت جميل المعلم

د / عبد الرحمن بن علي العجالن
عضو مجلس اإلدارة



الهيكل التنظيمي :

مجلس اإلدارة

األمين العام

المراجع الداخلي

مشرف االستراتيجية
والمشاريع

مدير مكتب األمين

مشرف العالقات العامة
واالعالم

مدير الفروع

مدير فرع
الرياض

مدير فرع
الخرج

مدير فرع
الدوادمي

مدير فرع
الدمام

مدير فرع
الباطن

اخصائي
البرامج واالنشطة

اخصائي
الخدمة االجتماعية

محاسب

سكرتير

محاسبمحاسبمحاسبمحاسب

اخصائي
الخدمة االجتماعية

اخصائي
الخدمة االجتماعية

اخصائي
الخدمة االجتماعية

اخصائي
الخدمة االجتماعية

اخصائي
البرامج واالنشطة

اخصائي
البرامج واالنشطة

اخصائي
البرامج واالنشطة

اخصائي
البرامج واالنشطة

مدير إدارة تطوير
األعمال وتنمية الموارد

مدير إدارة خدمات
القطاع

مدير إدارة الخدمات
المساندة

مشرف تطوير
االعمال والتسويق

مشرف تنمية
موادر

مشرف الخدمة
االجتماعية

مشرف الخدمات
اإلدارية

مشرف البحوث
والدراسات

مشرف الدعم
الفني

محاسب

مشرف البرامج
واألنشطة

مشرف الموارد
البشرية



جمعية أسر التوحد الخيرية

إنجازات



يهدف المشروع إلى كفالة األيتام من ذوي 
اضطراب طيف التوحد والمساهمة في 

تخفيف األعباء على األسرة

مشروع كفالة

استفاد من المشروع:

8

ريال

مستفيدين

بتكلفة تقدر بـ

155,000



كفالة مدرسية
يهدف المشروع إلى كفالة الطفل في 

مركز يطابق احتياجاته بعد دراسة الحالة 
االقتصادية لألسرة.

مستفيدين

استفاد من المشروع:

10

ريال
300,000

بتكلفة تقدر بـ



مشروع سكني

ريال

استفاد من المشروع:

9
أسر

بقيمة تقدر بـ

2,250,000

تمليك منازل
يهدف المشروع إلى تمليك منازل 

لألسر المتعففة من ذوي اضطراب 
طيف التوحد

ريال

استفاد من المشروع:

5
أسر

بقيمة تقدر بـ

75,000

ترميم منازل
يهدف المشروع إلى بناء وترميم 

وتأثيث المنزل لألسر المتعففة من 
ذوي اضطراب طيف التوحد

ريال

استفاد من المشروع:

6
أسر

بقيمة تقدر بـ

120,000

سداد إيجارات
يهدف المشروع إلى تسديد إيجارات 

منازل لألسر المتعففة من ذوي 
اضطراب طيف التوحد 



ريال

استفاد من المشروع:

40
أسر

بتكلفة تقدر بـ

900,000

مشروع تفريج كربة
يهدف المشروع إلى تقديم اإلعانات المادية 
لألسر واأليتام ومحدودي الدخل في مسارات 
تفريج الكرب المختلفة والتي تشمل سداد 

الديون وسداد الرسوم الحكومية 
والمساعدات العالجية.



أسر

استفاد من المشروع:

90,000

ريال

بتكلفة تقدر بـ

1,000,000

المشروع التوعوي المجتمعي
يهدف المشروع إلى نشر الوعي عن ذوي اضطراب 
طيف التوحد وكيفية التعامل معهم من خالل 

تقديم المحاضرات وورش العمل.



ريال

استفاد من المشروع:

40
أسر

بتكلفة تقدر بـ

183,128

مشروع التدريب المنزلي
يهدف المشروع إلى عقد جلسات إرشادية ألسر ذوي 

اضطراب طيف التوحد لتمكينهم من التكيف
والتعامل مع ذوي التوحد واعتماده على الذات.



ريال

استفاد من المشروع:

20
شاب

بتكلفة تقدر بـ

151,754

مشروع تأهيل الشاب
التوحدي المنتهي بالتوظيف

مشروع تأهيل الشاب
التوحدي المنتهي بالتوظيف

يهدف المشروع إلى تدريب وتأهيل وتوظيف ذوي 
اضطراب طيف التوحد المؤهلين علميا وعمليًا.



شاب

استفاد من المشروع:

30

ريال

بتكلفة تقدر بـ

1,055,000

برنامج الشباب الرياضي
الترويحي

يهدف البرنامج إلى تنمية المهارات البدنية والحركية 
واالجتماعية لدى شباب ذوي اضطراب طيف التوحد، 
ومساعدتهم على اشباع حاجاتهم النفسية وتنمية 

عالقاتهم االجتماعية.



ريال

استفاد من المشروع:

6
فتيات

بتكلفة تقدر بـ

154,500

يهدف إلى تقديم برنامج تأهيلي للفتيات من ذوي 
اضطراب طيف التوحد ويركز على عدة جوانب منها 
التدريب المهني والمهارات االجتماعية والتواصل 
والترفيه ومهارات الحياة اليومية وتعديل السلوك.

مبادرة الفتيات



ريال

استفاد من المشروع:

17
مستفيد

بتكلفة تقدر بـ

141,000

مشروع تأهيلي
فرع الدوادمي

مشروع تأهيلي
فرع الدوادمي

مركز رعاية نهارية للمستفيدين التوحديين 
وأسرهم بمحافظة الدوادمي يهدف إلى تقديم 

خدمات التدخل المبكر والتأهيل االجتماعي 
باإلضافة إلى خدمات العالج الوظيفي.



ريال

استفاد من المشروع:

30
مستفيد

بتكلفة تقدر بـ

250,000

مشروع تأهيلي
فرع المنطقة الشرقية

مشروع تأهيلي
فرع المنطقة الشرقية
مشروع تأهيل وتدريب وتعديل سلوك أطفال ذوي 

اضطراب طيف التوحد



ريال

استفاد من المشروع:

10
مستفيد

بتكلفة تقدر بـ

72,000

مشروع تأهيلي
فرع الخرج

مشروع تأهيلي
فرع الخرج

مشروع تأهيل وتدريب وتعديل سلوك أطفال ذوي 
اضطراب طيف التوحد



طفل

استفاد من المشروع:

60

ريال

بتكلفة تقدر بـ

411,000

مشروع التدخل المبكر
يهدف المشروع إلى تعليم الطفل التوحدي في سن 

مبكر لتطوير مهاراته وتعديل سلوكياته بشكل 
استراتيجي بناء على خطة تربوية فردية لكل طفل من 

قبل كوادر متخصصة بذلك.



ريال

استفاد من المشروع:

500
أم

بتكلفة تقدر بـ

74,000

مشروع حلقات
الدعم النفسي لألمهات

يهدف المشروع إلى دعم امهات ذوي اضطراب طيف 
التوحد ببرامج نفسية ترفع من معنوياتهن 

وتساعدهن في التعامل مع أبنائهم من ذوي التوحد.



ريال

استفاد من المشروع:

200
مستفيد

بتكلفة تقدر بـ

100,000

مشروع
العيادات االستشارية

مشروع
العيادات االستشارية

يهدف المشروع إلى تقديم االستشارات الطبية 
في كافة التخصصات لذوي اضطراب طيف التوحد 

وأسرهم مع ضمان توفير اجواء مريحة لهم.



شخص

استفاد من المشروع:

ريال

بتكلفة تقدر بـ

1,000,000

الملتقى العلمي
هو ملتقى علمي يعقد كل أربع سنوات لمدة ٣ أيام، 
يستقطب المختصين بطيف التوحد لتبادل الخبرات 

ويتضمن ورش عمل متخصصة في مجال التوحد. 

2000



ريال

استفاد من المشروع:

80
مستفيد

بتكلفة تقدر بـ

266,504

مشروع تأهيل
األسر المنتجة

يهدف المشروع إلى دعم األسر المنتجة من خالل 
تطوير مهاراتهم المختلفة.



شخص

استفاد من المشروع:

ريال

بتكلفة تقدر بـ

600,000

تفعيل اليوم العالمي للتوحد

التوعية باضطراب التوحد وكيفية التعامل 
مع اطفال التوحد.

التعريف بالجمعية وفروعها وأهدافها. 

نشر الوعي بين افراد المجتمع.

90,000

يهدف إلى 



ريال

استفاد من المشروع:

900
مستفيد

بتكلفة تقدر بـ

258,370

مشروع السلة الغذائية
يهدف المشروع إلى توفير سالل غذائية 

للمستفيدين من األسر المتعففة واأليتام للتخفيف 
من أعبائهم المادية وتحسين مستواهم المعيشي.



ريال

استفاد من المشروع:

30
مستفيد

بتكلفة تقدر بـ

20,000

مشروع لباسيمشروع لباسي
يهدف المشروع إلى توفير كسوة للمستفيدين من 

األسر المتعففة واأليتام للتخفيف من أعبائهم 
المادية  وتحسين مستواهم المعيشي.



شخص

استفاد من المشروع:

ريال

بتكلفة تقدر بـ

320,000

مشروع الحج:

يهدف المشروع إلى تمكين األسر المتعففة من 
تحجيج األسر التي لم يسبق لهم أداء الفريضة.

أداء فريضة الحج.
أضاحي العيد.

40



المستقبلية
الخطط



الخطط المستقبلية
المشاريع

والمبادرات
الفئة

المستهدفة
عدد

المستفيدين نبذة المجال

الخدمات
الرقمية

الرياضي
الترويحي

ديوانية
التوحد

اإلرشاد
النفسي

تدريبي
-

تعليمي

تأهيلي
-

ترفيهي

اجتماعي
-

تعليمي

نفسي
-

اجتماعي

طبي
ذوي

التوحد
وأسرهم

ذوي
التوحد

وأسرهم

ذوي
التوحد

وأسرهم

- المختصين
- المهتمين

- عامة المجتمع

- أسر ذوي التوحد
- المختصين
- المهتمين

- عامة المجتمع

الـــورش  لتقديـــم  مفتوحـــة  رقميـــة  منصـــة 
والمحاضرات االرشـــادية والتوجيهية ألســـر ذوي 

التوحد والتوعوية لعامة المجتمع.

برنامـــج رياضي يهدف إلى تنمية المهارات الحركية 
اشـــباع  علـــى  ومســـاعدتهم  التوحـــد  ذوي  لـــدى 

حاجاتهم النفسية وتنمية عالقاتهم االجتماعية.

عيـــادة رقميـــة متخصصـــة لتقديـــم االستشـــارات 
المسموعة والمرئية بطريقة سهله ومرنة ووفقا 
الخصوصيـــة  وبكامـــل  العاليـــة  الجـــودة  لمعاييـــر 
التوحـــد  ذوي  مســـاعدة  بهـــدف  والمصداقيـــة.  
وأســـرهم علـــى تحقيـــق أعلـــى مســـتويات جـــودة 
الحياة وإحـــداث التغییر اإلیجابی في ســـلوكياتهم 
والمحافظة على صحتهم النفســـية ومســـاعدتهم 
في التغلب على مشـــاكلهم االجتماعية ومواجهة 

ضغوطات الحياة واتخاذ قرارات سليمة.

لقاءات وورش عمل دورية بواقع ٤٨ لقاء يتم فيه 
استضافة المختصين في كافة المجاالت الحياتية، 
والمسؤولين من الجهات الحكومية والجهات ذات 
العالقة بهدف إحداث التغير اإليجابي لذوي طيف 
التوحد وأســـرهم وتحســـين نمـــط جـــودة حياتهم، 
والنهـــوض بمســـتوى الوعـــي المجتمعـــي حولـــه، 
والتوعيـــة بحقـــوق ذوي اضطـــراب طيـــف التوحد 
وأســـرهم، وكما يهدف إلى مالمســـة مشـــاكلهم 

الحقيقية والحد منها.  .

جلســـات ارشادية إلكســـاب ذوي التوحد وأسرهم 
إســـتراتيجيات تکیفیـــة بهـــدف مســـاعدتهم علـــى 
تغييـــر دوافعهـــم المزعجـــة وأفكارهـــم الســـلبية، 
الضاغطـــة  المواقـــف  مواجهـــة  مـــن  وتمكينهـــم 
بفاعليـــة والتغلب على حده مشـــاكلهم النفســـية 

والسلوكية التي تعترض حياتهم وتعيقها.
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الخطط المستقبلية
المشاريع

والمبادرات
الفئة

المستهدفة
عدد

المستفيدين نبذة المجال

رسمتي

Autism
care

البرنامج
المرئي

غرفة
عيش التوحد

مركز الدوادمي
للرعاية النهارية

تأهيلي
-

مهاري

طبي

توعوي
-

تعليمي

تعليمي
-

تأهيلي

الواقع
االفتراضي

ذوي التوحد
وأسرهم

ذوي التوحد

عامة المجتمع

- أسر ذوي التوحد
- المختصين
- المهتمين

- عامة المجتمع
- جماهيري

برنامـــج مهـــاري يهـــدف إلى تنمية قـــدرات ذوي 
التوحـــد الحســـية والبصريـــة ويســـاهم في نشـــر 
الوعـــي حـــول اضطـــراب طيـــف التوحـــد وتغييـــر 
الصـــورة المجتمعية من كونهم عبئ الى فعالين 
ذو قـــدرات مختلفـــة، والمســـاهمة فـــي توجيه 
أصحاب العالقة لدعمهم والتركيز على التحديات 
أن  حيـــث  منهـــا.  والحـــد  الصعوبـــات  وتضييـــق 
البرنامج يحتوي على ورش عمل ودورات تأهيلية 
ودعم مـــادي وحمالت اعالمية وســـيطبق على 

مستوى مناطق المملكة.

عيادة توحد متكاملة وفريدة في الخدمات ذات 
وتضـــم  طبـــي  مجمـــع  داخـــل  العاليـــة  الجـــودة 
التشـــخيص والتأهيـــل والعـــالج، وذلـــك علـــى يد 
كـــوادر مؤهلة من ذوي الخبـــرة والكفاءة عالية، 
واألجهـــزة  المســـتلزمات  بكافـــة  ومجهـــزة 
واألدوات الالزمة للتأهيل والعالج ووفق أفضل 
تخـــدم  عيـــادات   ٨ بواقـــع  العالميـــة،  المعاييـــر 

مستفيدي الجمعية بشكل مجاني.

سلســـلة أفـــالم توعويـــة ابداعية قصيـــرة المدة 
تحمـــل فـــي طياتهـــا رســـائل ارشـــادية وتوعوية 
ألســـرة ذوي التوحد وعامة المجتمع بهدف رفع 
الوعـــي المجتمعي حـــول اضطـــراب ذوي التوحد 

من خالل قصص مبسطة.

التوحدييـــن  للمســـتفيدين  نهاريـــة  رعايـــة  مركـــز 
وأسرهم بمحافظة الدوادمي يهدف إلى تقديم 
خدمـــات التدخـــل المبكـــر والتأهيـــل االجتماعـــي 

باإلضافة إلى خدمات العالج الوظيفي.

تقديـــم تجربـــة مماثلـــة للحـــواس الخمســـة التي 
يعيشها الطفل التوحدي ويرى منها العالم.
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يتجاوز
المليون
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ساهم معنا:



سعادتهم تدوم

بعطائكم
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