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يقول هللا تعالى:

ٍة بَِربَْوةٍ  ْن َأنُفِسِهْم َكَمَثِل َجَنّ « َوَمَثُل الَِّذيَن ُينِفُقوَن َأْمَوالَُهُم ابْتَِغاَء َمْرَضاِت الَلِّه َوَتْثِبيًتا ِمّ

سورة البقرة (265)َأَصابََها َوابٌِل َفآَتْت ُأُكَلَها ِضْعَفْيِن َفِإن لَّْم ُيِصْبَها َوابٌِل َفَطٌلّ َوالَلُّه بَِما َتْعَمُلوَن بَِصٌري » 
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خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الحمد هللا الذي شرع لنا الدين، وجعل القيام بأعمال البر من أهم

 القربات إليه سبحانه ..

 والصالة والسالم على النبي األمي الذي ما من عمل خيري إال كان 

سباقًا إليه، داعيًا إليه األمة، ليفوز من أطاعه برضا الرب سبحانه وتعالى.    
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صاحب السمو الملكي

االمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

 كل عناصر النجاح موجودة لخلق شيء عظيم وشيء جديد،

 وأهم عنصر لدينا هو الشعب السعودي، 

ورغبة وإرادة الشعب السعودي
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صاحب السمو الملكي

األمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ال سعود
أمير منطقة تبوك
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معالي وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 

المهندس أحمد بن سلمان الراحجي 
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

الدكتور/ سالم أحمد ضاحي

يطيب لي بالنيابة عن زمالئي اعضاء مجلس االدارة ،ان نقدم لكم تقرير انجازات الجمعية لعام 2021 ، و الذي يتضمن العديد من االنجازات

 التي حققت و لله الحمد كما أنه لمن دواعي سروري ان اسطر اسمى عبارات الشكر و الثناء  لصاحب السمو الملكي االمير

 فهد بن سلطان ال سعود امير منطقة تبوك رئيس المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بمنطقة تبوك حيث تفضل سموه بدعم 

اطفال التوحد و اسرهم و التي هي هاجس الجمعية االول و هدفها االسمى أن نتقدم برامج نوعية و تدريبية و ترفيهية الطفال  التوحد

وأسرهم منذ تأسيسها و حتى يومنا هذا ،و الشكر موصول لمقام وزارة الموارد البشرية و التنمية  االجتماعية بالدعم المتواصل 

للجمعية ،كما نتوجه بالشكر للداعمين من رجال اعمال و جهات مانحه ومتبرعين افراد و متطوعين و ذلك لدعمهم المتواصل لبرامج 

وأنشطة الجمعية المتنوعة خالل فترة عملها الممتده بالعطاء و النماء التي يصب نهره في خدمة اهالي منطقة تبوك و تحقيق رؤيا 

المملكة 2030 وال يفوتنا ان نتوجه بالشكر و التقدير لزمالئي اعضاء المجلس و موظفات الجمعية في السعي لتحقيق اهداف الجمعية 

حتى بلغت منتهاها ،وأننا نسال هللا العزيز القدير ان يعين الجميع على مافيه خير وصالح لهذا الوطن.

.واللَّه الموفق
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نطاق عمل الجمعية
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نبذة عن الجمعية

هي جمعية أهلية تابعة لوزارة العمل و الشؤون اإلجتماعية  ، تخدم اطفال التوحد و أسرهم

 اجتماعيًا و نفسيًا بمنطقة تبوك، يرأس مجلس إدارتها الدكتور سالم أحمد الضاحي 

و عدد من األكاديميين و رجال األعمال و المختصين و المهتمين بالتوحد.  
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قيمنا

المسؤولية

التكامل

المهنية الخصوصية

اإلنجاز
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الرؤية

الرسالة

األهداف

الريادة في خدمة أطفال التوحد و أسرهم في المجتمع .

توفير برامج توعية ألطفال التوحد و تهيئة البيئة الصحية و تطويرها. 

إقامة مركز للتوحد بمنطقة تبوك.
 التدخل المبكر لمعالجة حاالت التوحد.

تشجيع العمل التطوعي من خالل عضوية. 
تقديم الدعم المادي و النفسي و اإلجتماعي ألسر. 

التعاون مع المؤسسات الخاصة و الحكومية ذات العالقة بالتوحد.
إقامة الدورات و الندوات و ورش العمل لنشر الوعي بالمجتمع و توعية. 

.1

.2

.3

.4

.5

.612



مجلس إدارة معزز ومساند

د/ جالط أتمث الداتغ 
رئيس مجلس اإلدارة

د/ خالث إبراعغط الصسغر
نائب رئيس مجلس اإلدارة

أ/ دالغا غالإ جالط الثغئري
المشرف المالي

أ/ عظاء سئثا� السصغطغ
عضو

أ/سادل باري السعغمري
عضو

أ/ خالث اجماسغض الئطعي
عضو

د/ شاتظ سئثالعادي الجاغثي
عضو

أ/ الئظثري شعث الئصمغ
عضو

أ/ ظثى سئثالسجغج طضغ
عضو
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اإلدارة التنفيذية

 أ/ رغط خالث السظجي
المدير التنفيذي

أ/ طارغا سغث الئطعيأ/ أجماء إبراعغط السظجي
استقبال محاسب أخصائي توحد مدير برامج وأنشطة  مدير تنمية موارد مالية

أ/ عطغطئ رشغع الئطعيأ/ باعل جطغمان السطعيأ/ جماح جسث التعغطغ
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تحقيق الرؤية

سرة
تعزيز دور األ

 وقيمتها

رفع مستوى القطاع

الغير ربحي بنسبة %5
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نتيجة الحوكمة لعام 2020

78.83

69.582.75
0

النتيجة العامة

معيار االمتثال وااللتزام

معيار الشفافية واإلفصاح

معيار السالمة المالية

نتائج المعايير

النتيجة العامة ال تشمل نتيجة معيار السالمة المالية
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اجتماعات مجلس اإلدارة

اجتماعات اإلدارة التنفيذية

عدد الجلسات : 6

عدد الجلسات : 15
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البرامج واالنشطة المنفذة لعام 2021

تم عقد ثالث برامج رئيسية وهي كالتالي:

أ- برامج التدريب و التأهيل:

برنامج مهاراتي لتعديل السلوك
برنامج جلسات استشارية

برنامج جلسات تخاطب

.1
.2
.3

ب- برامج ترفيهية:

يوم ترفيهي لإلحتفال بعيد األضحى المبارك
رحلة صيفنا ممتع

احتفالية اليوم الوطني بارك مول
أحتفالية اليوم الوطني مطار األمير سلطان بن عبدالعزيز

رحلة ترفيهية
رحلة إستكشافية مجمع قوافل
رحلة إستكشافية لمزارع استرا

رحلةترفيهية فرساننا الصغار
رحلة ترفيهية لمنتجع الروضة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ج-برامج دعم أسر اطفال التوحد محدودي الدخل:

كسوة شتاء .118



البرامج التدريبية والتأهيلية والترفيهية
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برامج التدريب والتأهيل

تم عقد ثالث برامج تدريبية وتأهيلية وهي كالتالي:

برنامج مهاراتي لتعديل السلوك
برنامج جلسات استشارية

برنامج جلسات تخاطب

.1
.2
.3
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برنامج مهاراتي لتعديل السلوك

نبذة عن البرنامج:

مدته:

تاريخ البدء:

تاريخ اإلنتهاء:

عدد المستفيدين:

اهداف البرنامج:

مميزات البرنامج:

رفع مستوى اآلداء الحالي للمهارات والوصول بها القصى درجة ممكنة.

ستة اسابيع ثالث جلسات فردية لكل اسبوع المدة الزمنية لكل جلسة ساعة واحدة. 

2021/7/6

2021/7/17

29

رفع مستوى اآلداء الحالي لمهارات طفل التوحد.
الوصول به الى اقصى درجات المهارة الممكنة.

قياس اضطرابات طيف التوحد لألطفال من سن 3سنوات الى 12سنه.

.1
.2
.3

تحقيق األهداف التي وضعتها الجمعية 
المساعدة في تحسين األداء الحالي لألطفال

21اكتساب مهارات جديدة تساعد في تعديل السلوك



نبذة عن البرنامج:

مدته:

أربعة جلسات فردية لكل اسبوع مدته 30 دقيقة

تاريخ البدء:

تاريخ اإلنتهاء:

عدد المستفيدين:

2021/6/17

2021/7/17

73

اهداف البرنامج:

مميزات البرنامج:

تقييم وتشخيص قدرات التواصل والتخاطب وتحديد قدراتها الحالية 
تقديم المشورةلتحسين قدرات التواصل اللفظي و التعبيري 

تعليم استراتيجيات وضوح الكالم وفعالية التواصل 
توعية المجتمع بالنتائج المترتبة على اضطرابات التخاطب 
اجراء تعديل للبيئة المحيطة لتكون اكثر مالئمة للمستفيد

تقديم الدعم المستمر
متابعة األخصائيين لطفل بعد اإلنتهاء من الجلسة  

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.1
.2

توفير تكاليف العالج ألسر اطفال التوحد
الحاجة الماسة لهذا المجال وكيفية األثر والنتائج الملموسة بعده

برنامج جلسات تخاطب

هو برنامج يهدف لتطوير مهارات التواصل اللفظي و اللغوي والتفاعل اإلجتماعي لدى الطفل

والحد من معاناة األسرة تكبد السفر والبحث خارج المنطقة عن جهات موثوقة لتدريب

أطفالهم وتعزيز قدرات األسر في التواصل مع أطفالهم
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تم إقامة عدد من البرامج الترفيهية وهي: 
يوم ترفيهي لإلحتفال بعيد األضحى المبارك.

رحلة صيفنا ممتع.
احتفالية اليوم الوطني بارك مول.

أحتفالية اليوم الوطني مطار األمير سلطان بن عبدالعزيز.
رحلة ترفيهية.

رحلة إستكشافية مجمع قوافل.
رحلة إستكشافية لمزارع استرا.

رحلةترفيهية فرساننا الصغار.

رحلة ترفيهية لمنتجع الروضة.
 

  
 

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

البرامج الترفيهية

9عدد الرحالت:

244 طفل واسرة مستفيدةعدد المستفيدين:
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التعريف بالرحلة:

تاريخ إقامتها:

أهداف الرحلة:

عدد المستفيدين من الرحلة:

يوم ترفيهي لإلحتفال بعيد األضحى المبارك

احتفلت الجمعية مع اطفال التوحد وذويهم بعيد األضحى المبارك.

من 23 / 7 / 2021 م إلى 24 / 7 / 2021م
وذلك على مدار يومين متتاليين.

.1

.2

.3

مشاركة األطفال بعيد األضحى.
دمجهم مع أقرانهم.

خلق اجواء ممتعة ألطفال التوحد. 

36 طفل وأسرة مستفيدة
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التعريف بالرحلة:

تاريخ إقامتها:

أهداف الرحلة:

عدد المستفيدين من الرحلة:

رحلة صيفنا ممتع

فعلت الجمعية هذا اليوم تحت اشراف اخصائيين واخصائيات متطوعين لتطوير مهارات
 الطفل بممارسة عدد من الرياضات العالجية الممتعة لزيادة التفاعل اإلجتماعي للطفل  

يوم السبت من 4 مساء الى 7 مساء بتاريخ 1443/1/6 هـ

.1

.2

.3

العمل على رفع كفاءة الجسم واستناهاض طاقته. 
المساعدة على اكتساب العديد من المهارات والقدرات المهمة.

معالجة اإلضطربات المختلفة بالترفية و المتعة.

28 طفل وأسرة مستفيدة
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التعريف بالرحلة:

تاريخ إقامتها:

أهداف الرحلة:

عدد المستفيدين من الرحلة:

احتفالية اليوم الوطني بارك مول

تهنئة جمعية التوحد القيادة والشعب بمناسبة اليوم الوطني91 للمملكة 
واإلحتفال به مع اطفال التوحد.  

يوم الخميس 21/ 9 / 2021م

.1

.2

.3

.4

.5

تعريف اطفال التوحد بقيمة و مفهوم الوطن. 
اتاحة الفرصة لمشاركتهم باكتشاف امكانياتهم و قدراتهم.

تعزيز الوالء للوطن وقيادته.
التفاعل في نشر الوعي بأهمية المحافظة على الهوية الوطنية 

وقوة الدولة.
زيادة توسيع مدارك الطفل في التفاعل اإلجتماعي ومهارات التواصل 

مع المجتمع في المناسبات الوطنية العظيمة. 
 

20 طفل ، أسرة مستفيدة
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التعريف بالرحلة:

تاريخ إقامتها:

أهداف الرحلة:

عدد المستفيدين من الرحلة:

احتفالية اليوم الوطني 

اإلحتفال باليوم الوطني 91 للمملكة وخالل الثالث األيام اقامت الجمعية
ركن تعريفي يهدف إلبراز جهود الجمعية ومشاركة اطفالها المستفيدين.  

يوم الخميس 2021/9/25م

.1

.2

.3

تعريف أطفال التوحد بقيمة ومفهوم الوطن. 
اتاحة الفرصة لمشاركتهم بإكتشاف امكانياتهم وقدراتهم. 

تعزيز الوالء للوطن ولقيادته. 
 

20 طفل ، أسرة مستفيدة

مطار األمير سلطان بن عبدالعزيز
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التعريف بالرحلة:

تاريخ إقامتها:

أهداف الرحلة:

عدد المستفيدين من الرحلة:

رحلة ترفيهية

يوم ترفيهي اقامته الجمعية في شالية إلدخال السرور على اطفال التوحد.

 2021 / 10 / 9
يوم السبت من الساعة 5 مساًء الى 8 مساًء 

.1

.2

.3

دمج اطفال مع اقرانهم.
نقل الخبرات بين اسر اطفال التوحد و األخصائيين.

تنمية بعض المهارات من خالل األنشطة التي ُأقيمت. 

12 طفل ، أسرة مستفيدة
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التعريف بالرحلة:

تاريخ إقامتها:

أهداف الرحلة:

عدد المستفيدين من الرحلة:

رحلة استكشافية

رحلة إستكشافية ألطفال التوحد لتنمية المهارات اإلجتماعية. 

 من الساعة 5 مساًء الى 7 مساًء بتاريخ 2021/10/16م

.1

.2

.3

.4

تنمية المهارات اإلجتماعية. 
دمج اطفال التوحد مع اقرانهم والمجتمع.

ادخال السرور على اطفال التوحد.
اجتماع األمهات مع بعضهم واإلستفادة من تجاربهم.

28 طفل ، أسرة مستفيدة

مجمع قوافل
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التعريف بالرحلة:

تاريخ إقامتها:

أهداف الرحلة:

عدد المستفيدين من الرحلة:

رحلة استكشافية

رحلة استكشافية لمزارع استرا لتحفيز الطفل بالمثيرات الحسية وتحسين 
أداء الجهاز الدهليزي.

 من الساعة 4 مساًء الى 7مساًء بتاريخ 2021/11/6م

.1

.2

.3

المساعدة في تزويد الطفل بالمثيرات البصرية والحسية.
العمل على تدريب الطفل على مهارة التآزر الحركي والبصري.

تحفيز الطفل بالمثيرات الحسية. 

26 طفل ، أسرة مستفيدة

مزارع استرا
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التعريف بالرحلة:

تاريخ إقامتها:

أهداف الرحلة:

عدد المستفيدين من الرحلة:

رحلة ترفيهية

تحسين المهارات الحركية والتوازن لدى الطفل وزيادة القوى الجسدية لهم. 

من الساعة 1 مساًء الى 5 مساًء بتاريخ 2021/11/25م

.1

.2

.3

مساعدة على ضبط مشاعر و سلوكيات الطفل
المساعدة في تحسين مهارات التواصل والتفاعل اإلجتماعي

مساهمة ركوب الخيل في توعية الطفل جسديًا وبناء الثقة  

30 طفل ، أسرة مستفيدة

فرساننا الصغار
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التعريف بالرحلة:

تاريخ إقامتها:

أهداف الرحلة:

عدد المستفيدين من الرحلة:

رحلة ترفيهية

يوم ترفيهي (امسية شواء)
ضمن سلسلة البرامج الترفيهية التي اقامتها الجمعية لتطوير مهارات الطفل 

التوحدي ودمجه  مع المجتمع والمشاركة في فعاليات رحلة الشواء لتعزيز ادراك 
الطفل لإلشياء وخصائصها.

 

18 / 12 / 2021م

.1

.2

.3

تعزيز اللعب التخيلي ولعب األدوار في مهنة الشيف. 
تطوير مهارات التفاعل اإلجتماعي لدى الطفل. 

زيادة المحصول اللغوي ومهارات التواصل. 

32 طفل ، أسرة مستفيدة

منتجع الروضة
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برامج دعم أسر اطفال التوحد محدودي الدخل
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التعريف بالرحلة:

تاريخ البدء:

أهداف البرنامج:

عدد المستفيدين:

كسوة شتاء

مبادرة تهدف إلى توفير مستلزمات شتوية وأجهزة تدفئة لعدد من األسر المتعففة
 للتخفيف من أعبائهم المادية وتحسين مستواهم المعيشي.

17 / 10 / 2021م

تاريخ االنتهاء:
30 / 12 / 2021م

.1

.2

.3

 سد حاجة األسر المحتاجة للمواد الغذائية و المسلتزمات الشتوية
مساندة األسر و الوقوف معها و إشعارهم بأهمية التكافل اإلجتماعي

التواصل بين ذوات الدخل العالي و ذوي الدخل المحدود 
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سبعة ايام تعريفية تنوعت وهي كالتالي:  

األيام التعريفية

اليوم الوطني واقيم في مطار األمير سلطان بن عبدالعزيز لإلحتفال باليوم الوطني.
اليوم الوطني وقد اقيم في بارك مول لغرس قيمة الوطن والتعريف بمنجزاته. 

يوم خاص لتعريف بالجمعية وقد اقيم بمدارس الملك عبدالعزيز. 
فعالية اعرفنا وقد اقيم في بارك مول لتعريف بالجمعية واهدافها وانجازاتها.

فعالية خاصة لتعريف بالتوحد وكانت بالتعاون مع كلية الطب بجامعة تبوك.

.1

.2

.3

.4

.5
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1

2

3

4

3

4

2

1

األهداف

سد النقص في الموارد البشرية 
بالجمعية الستدامة النجاح والتطور

تعزيز للمبادئ اإلسالمية

توليد األفكار والمبادرات 
اإلبداعية تساهم في رفع 

الخدمات المقدمة من الجمعية

االستفادة من الطاقات الكامنة 
في مجتمعنا ليعود علينا وعليهم

 بالمنفعة

يعد التطوع بأبعاده اإلنسانية واالجتماعية من أهم األعمال 

التي توليها رؤية 2030 اهتماما كبيرا حيث يعزز قيم التكافل 

والتعاضد والتآزر وينعكس تأثيره إيجابيا في حياة األسرة 

والفرد والمجتمع كما يساهم في اإلرتقاء بالثقافة المجتمعية 

ويعمل على تنمية الحس بالمسؤولية وتحفيز روح المبادرة، 

كما يساعد التطوع األفراد على اكتشاف إمكانياتهم

وإطالق طاقاتهم واستثمار وقتهم بصورة مفيدة. 

المتطوعين 
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16 متطوع ومتطوعة

ساعة

ساعات التطوع

فرص التطوع
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تطوير متجر إلكتروني

أطلقت الجمعية متجرها اإللكتروني لتسهيل عملية التبرع وتعمل الجمعية على تحسين وتحفيز 
عملية التبرع بين الداعمين و المتبرعين لمشاريع الجمعية المطروحة ,وتسهيل عملية 

التبرع عبر طرق دفع آمنة ومتعددة.
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الشراكات المجتمعية

وقعت جمعية التوحد بتبوك عدد من الشراكات المجتمعية تنوعت هذه الشراكات بين الشركات الصحية والتموينية:
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شركاء النجاح
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الداعمون
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