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 : مقدمة 

ــس الــوزراء رقــم تــم تأســيس اجلمعيــة الســعودية اخلرييــة للتوحــد طبقــًا ألحـكام الئحـة اجلمعيـات واملؤسسـات اخلرييـة الصـادرة بقـرار جمل 

هــ، وتــم 30/1/1412وتاريــخ ( 760)التنميــة االجتماعيــة رقــم هــ وقواعدهــا التنفيذيــة الصــادرة مــن وزارة املــوارد البشــرية و25/6/1410وتاريــخ  (107)

  .هــ، وتشـمل خدماتهـا مجيـع أحنـاء اململكـة العربية السعودية3/7/1424وتاريـخ  ) 244)تســجيلها بــوزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة برقــم 

ــات الشــاملة وتكثيفهــا التــي حتتاجهــا فئــة التوحــد وأســرهم وذلــك بالتنســيق مــع اجلهـات احلكوميـة اجلمعيــة تهــدف إلــى تطويــر اخلدم 

لعربيـة التأهيـل فـي اململكـة اواخلرييـة واألهليـة مـن أجـل إنشـاء قاعـدة معلومـات حـول حـاالت التوحـد بكافـة أنواعهـا واملراكـز التـي تقـدم هلـم الرعايـة و

 السـعودية واملسـاهمة فـي تنسـيق اجلهـود املبذولـة لرعايـة هـذه الفئـة من قبل اجلهات احلكومية واخلريية واألهلية

 
 

 الرؤية
  

 الرواد في صناعة مستقبل ذوي التوحد بالمملكة
 
 
 
 



 

 

 : الرسالة
 

م وإدماجهم بالمجتمع من خالل ممارسات تشكيل الوعي االجتماعي الداعم لذوي التوحد والمتعاملين معهم لتمكينه
 .مؤسسية عالية الجودة وكوادر متخصصة وشراكات فاعلة

 

 : القيم 
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  المقترحة  فاألهدا
 

 األهداف المنظور
 تنمية الوعي والتبني المجتمعي لقضايا التوحد .1 ينالمستفيد
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 لقد تركزت الخطة االستراتيجية للجمعية على ثالث محاور أساسية اعتبرت

 :غايات استراتيجية وانطوى تحتها مجموعة من األهداف االستراتيجية
 .المالية و استدامتها تنمية الموارد: الغاية االولى

 .تحسين البيئة الداخلية: الغاية الثانية

 تحسين البيئة الخارجية: الغاية الثالثة

 

 .تنمية موارد اجلمعية لو استدامتها: لوىالغاية اال

 التبرعات 

 الشراكات واالستثمار 

 

 .حتسني البيئة الداخلية: الغاية الثانية

 يز حوكمة األداء وتحقيق معايير الجودة والتم 

 استثمار التقنيات وتطوير بيئة العمل 

 

 



 

 

 حتسني البيئة اخلارجية: الغاية الثالثة

 عية الفاعلة وتمكين العمل التطوعيتنمية الشراكات المجتم 

 المحاور االهداف االستراتيجية

 
 
 
 
 

 المستفيدين

 
 
 
 
 
 

 العمليات
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 وتطوير بيئة العمل

حوكمة األداء وتحقيق 
 معايير الجودة والتميز

تنمية الوعي والتبني 
المجتمعي لقضايا 

 التوحد

 التوسع المستمر في
تأسيس الكيانات 

المتخصصة بذوي 
 التوحد



 

 

 
 
 
 

 التطوير والتعليم

  
 
 
 
 
 

 المالي والعائد على الجمعية

 
 
 
 
 
 

تنمية الشراكات 
المجتمعية الفاعلة 

العمل  وتمكين
 التطوعي

تنمية الشراكات 
المجتمعية الفاعلة 

وتمكين العمل 
 التطوعي

تنمية الموارد لتحقيق 
 .   الكفاءة المالية المستدامة



 

 

 :   swotحتليل الواقع استخدمنا 
 التحديات الفرص مراكز الضعف مراكز القوة

 العالقات العامة واإلعالم.1 املبنى واملوقع.1

التضامن مع  القطاع اخلاص .1

لفتح شركات تغطي النقص 

احلاد يف خدمات التشخيص 

 والتشغيل

عم احتمالية عدم استمرار الد.1

 احلكومي

 التجهيزات التقنية واخلدمات االلكرتونية.2 بيت خربة متميز خلدمات التوحد.2
االستفادة من املؤسسات  .2

 املاحنة
 زيادة أعداد املنافسني.2

كوادر متعددة التخصصات وخربات .3

 ومهارات عالية

االستعانة باخلربات اخلارجية لتطوير الكادر .3

 واخلدمات
 ارالتوسع واالنتش.3

املتابعة املستمرة آلخر .3

املستجدات العاملية يف جمال 

 التوحد

 ضعف التدريب الفين.4 بيئة وظيفية متعاونة وإدارة مرنة.4
االستفادة من مجيع برامج .4

 الدعم احلكومي

عدم كفاية املراكز يف  .4

 مدينة الرياض التابعة للجمعية

معتمدة من الوزارات ذات العالقة .5

 دخبدمات التوح

قلة أماكن الرتفيه يف مباني اجلمعية لفئة .5

 التوحد
 خدمات النقل.5 املشاركة يف منصات التربع.5

 
 



 

 

 م 2222للربع األلول  مؤشرات قياس األداء
 األداء للربع األلول املؤشرات  اهلدف احملور م

 السنة األلوى 
 األداء للربع الثاني

 للسنة األلوى 
ا تنمية املوعي والتبين اجملتمعي لقضاي املستفيدين  1

 التوحد 

خالل اخلمس إىل الضعف زيادة عدد الفعاليات . 1

 سنوات 

 يف السنة % 20زيادة قبول احلاالت مبعدل .2

يف % 10زيادة التفاعل يف مواقع التواصل االجتماعي . 3

 السنة 

20%  

10%  

30%  

التوسع املستمر يف تأسيس الكيانات  املستفيدين  2

 املتخصصة بذوي التوحد 

 كيانات خالل اخلمس سنوات يف اململكة  2زيادة عدد . 1

 وحدات متخصصة خالل اخلمس سنوات  2زيادة . 2

 تطوير وتشغيل واستخراج الرتاخيص للعيادتني . 3

50%  

0%  

0%  

حوكمة األداء وحتقيق معايري اجلودة  العمليات  3

 والتميز 

 احلصول على اعتمادات احلوكمة . 1

من تقييم % 00فظة على احلصول على درجة احملا. 2

 وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية 

 +Aاحملافظة على احلصول على نتيجة . 3

50%  

100%  

100%  

 .حتديث وبناء اخلوادم الرئيسية وقاعدة البيانات . 1 استثمار التقنيات وتطوير بيئة العمل  العمليات  4

 يانات والعالقات العامة استخدام الك. 2

0%  

10%  

التطور  5

 والنمو

تنمية الشراكات اجملتمعية الفاعلة 

 ومتكني العمل التطوعي

 شراكات سنويًا( 10)احلصول على عدد . 1

 .جهة سنويًا% 50بناء قاعدة بيانات بزيادة . 2

0%  

0%  

 


