
 التقرير السنوي

قصتنا 





 الفكرة
انطلقــت الفكــرة بتوجيــه  مــن صاحــب الســمو 

بــن  ســلمان  بــن  فيصــل  األميــر  الملكــي 

المنــورة،  المدينــة  منطقــة  أميــر  عبدالعزيــز 

مــن واقــع حاجــة المنطقــة وحــرص أمارتهــا 

علــى دعــم المبــادرات التــي تخــدم المجتمــع، 

مــن  األطفــال  مســـاعدة  مقدمتهــا  وفــي 

ذوي اإلعاقــة ومنهــم ذوي اضطــراب طيــف 

الســبل  تهيئــة  علــى  والعمــل  التوحــد، 

االعتمــاد  مــن  ليتمكنـــوا  لهــم  واإلمكانــات 

بأدوارهــم  للقيــام  وصــواًل  أنفســهم  علــى 

المجتمــع.   فــي  بفعاليــة 



 النشأة والتأسيس
وبمشـــاركة  المدينــــة  منطقــــة  إمــارة  قامــت 

القطاعـــات الحكوميـــة والقطـــاع الخـاص ممثلـًة 

بالهيئــة الملكيــــة بمحافظــــة ينبــــع وشــركتي  

ســابك وأرامكــو بتأســــيس جمعيــــة المدينــــة 

ــْن(والتــــي تعنــــى بإنشــــاء مراكــــز  للتوحــــد )َتَمكُّ

طيــــف  اضطــراب  ذوي  ألطفــال  متخصصــــة 

المنــورة،  المدينــة  منطقــة  فــي  التوحــــد  

لتقــدم كافــة الخدمــات التــي يحتاجهــا أطفــال 

وأســــرهم  التوحــــد  طيــــف  اضطــــراب  ذوي 

مـــن  العالميـــة  المســـتويات  أفضـــل  علـــى 

مرحلـــة التشـــخيص المبكـــر إلـــى مرحلـــة الدمــــج 

والتأهيــــل المهنــــي .



 الترخيص
المــوارد  وزارة  مــن  الجمعيــة  ترخيــص  تــم 

  1678 البشــرية والتنميــة االجتماعيــة برقــم 

تحــت مســمى هـــ   1441  /  05  /09 وتاريــخ 

 )جمعــية المــدينة للتـــوحد(.



 تدشين المركز األول 
فـــي تاريـــخ 2019/10/08م قـــام صاحـب السـمو 

الملكـي األميـر فيصـل بـن سـلمان بـن عبدالعزيـز 

أميـر منطقـة المدينـة المنـورة بـ:

»تمكــن«  	 مراكـــز  مـــن  مركـــز  أول  تدشـــين 

للتوحـــد«  الشـــامل  تمكــن  »مركـــز  باســـم 

بالمدينـــة المنـــورة بمســاحة اجماليــة تتجــاوز 

. مربــع  متــر   10,000

توقيــــع اتفاقيــــة حــق انتفــــاع جمعيــة تمكن  	

»مركــز تمكن الشــامل للتوحــد« مــن مبنــى 

ــة  ــرية والتنميــ ــوارد البشــ ــوزارة المــ ــع لــ تابــ

المنــــورة  المدينــــة  بمنطقــــة  االجتماعيــــة 

)مبنــى دار التوجيــه ســابقًا(، والواقــع فــي 

ــة. شــارع اإلمــام النســائي بالعزيزي



مركز تمكن الشامل للتوحد
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10070 M25010 M24380 M22117 M2

مساحة
المبنى الكلية

مساحة
الطابق األرضي

مساحة
الطابق الثاني

الفناء الداخلي 
والمالعب
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خطة أول 100 يوم
فور استالم الجمعية لترخيصها قامت بوضع خطة عاجلة ألول 100 يوم استرشادًا بالوثيقة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية 

االجتماعية )خطة أول 100 يوم للجمعيات األهلية الناشئة( وذلك استعدادًا النطالق الجمعية والتي أنجزت بالكامل كما يلي:

إنشاء قنوات التواصل 
وبناء الهوية البصرية

استخراج رقم 700 تسجيل العنوان الوطني

فتح الحسابات البنكية
فتح )18( حسابًا بنكيًا في )6( بنوك 	

تحديد التوجه 
االستراتيجي



100%


100%


100%



100%


100%
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فتح حساب في 
التأمينات االجتماعية

الشؤون المالية للسنة األولى
تم عمل موازنة تقديرية وشراء نظام محاسبي 

وتعيين محاسب ومدقق مالي

زيادة أعضاء الجمعية 
العمومية

تأمين مقر الجمعية 

تستفيد الجمعية حاليًا من مبنى مركز تمكن 

الشامل  للتوحد مقرًا لها

الموارد البشرية 
واالستقطاب

األساســية  الكــوادر  توظيــف  تــم 
وفــق  مســتمرًا  التوظيــف  ومــازال 

المعتمــد التنظيمــي  الهيــكل 



100%



100%



100%



100%



65%
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الشراكات اإلستراتيجية

الدعم المالي

الـشـركاء

وقعــت الهيئــة الملكيــة بينبــع شــراكة اســتراتيجية مــع الجمعيــة 	 
برعايــة أمــارة منطقــة المدينــة المنــورة.

حصلت الجمعية على الدعم األولي من شركة أرامكو.	 

وقعــت الجمعيــة اتفاقيــة تمويــل مــع شــركات ســابك الثــالث 	 
)ينبــت - غــاز - ينســاب(.
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مجلس اإلدارة

 صاحب السمو الملكي
األمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز 

رئيًسا فخرًيا

المدير التنفيذي

اللجان الدائمة

اللجنة التنفيذية

لجنة المراجعة

لجنة اإلستثمار
 وتنمية الموارد

اللجنة اإلعالمية

اللجنة العلمية 

لجنة التخطيط

لجنة إدارة المخاطر

المراجعة الداخلية

السكرتير التنفيذي

إدارة تنمية الموارد المالية

االستثمار

التبرعات

إدارة المراكز والبرامج

المراكز

البرامج

التطوع

إدارة الخدمات المشتركة

الموارد البشرية

الحسابات

تقنية المعلومات

الخدمات المساندة

المتابعة الفنية

إدارة التطوير والجودة

الجودة والتميز المؤسسي

التخطيط والتطوير

العالقات العامة

اإلعالم

التسويق

إدارة االتصال المؤسسي

الهيكل التنظيمي للجمعية
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 م. محمد بن إبراهيم عباس
 أمين مجلس منطقة المدينة المنورة 

رئيس مجلس اإلدارة

 م. هاني بن عبدالرحمن عويضه
 مدير عام التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بينبع

 عضو مجلس إدارة بالجمعية
ورئيس اللجنة التنفيذية

 د. محمد بن أحمد العوفي
عضو مجلس ادارة

 د. معتز  بن طلعت بخيت
 عضو مجلس إدارة بالجمعية 

ورئيس لجنة تنمية الموارد واالستثمار

 أ. ناصر بن عبدالله العبدالكريم 
 مدير ادارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة 

 نائب رئيس مجلس االدارة

 م. طارق بن عبدالعزيز النعيم
 المدير التنفيذي لشركة لوبريف 

عضو مجلس إدارة

 أ. فواز بن محمد باشراحيل 
 رجل أعمال

عضو مجلس ادارة

أ. أيمن بن محمد عطا الله
نائب الرئيس للخدمات التنفيذية بشركة سامرف 

عضو مجلس ادارة

 أ. ماجد بن توفيق األيوبي
رجل أعمال

 المشرف المالي بالجمعية
عضو مجلس ادارة

 د. سميرة بنت علي الغامدي
 مدير  عام المراكز المتخصصة بوزارة الصحة

 عضو مجلس إدارة بالجمعية
ورئيس اللجنة العلمية

 د. عبدالرحمن بن حامد الجهني
مدير مركز النمو والسلوك بمستشفى الوالدة 

بالمدينة المنورة
عضو مجلس ادارة

مجلس اإلدارة
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االلتزام - االحترام - التميز - المهنية - الجودة

القيم

جمعية رائدة في تأهيل ذوي اضطراب طيف التوحد لمستقبل واعد

الرؤية
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الرسالة
تقديــم خدمــات عاليــة الجــودة وشــاملة وبمعاييــر عالميــة 

لــذوي اضطــراب طيــف التوحــد فــي مجــاالت التقييــم 

وإعــادة التأهيــل والرعايــة االجتماعيــة والصحيــة والثقافيــة 

والتعليميــة لمنحهــم المــكان الــذي يســتحقونه. ودمجهــم 

فــي الحيــاة العامــة مــع أقصــى قــدر مــن االعتمــاد علــى 

الــذات فــي جميــع متطلبــات الحيــاة.
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البناء المؤسسي للجمعية | بإشراف لجنة المراجعة  

عملــت الجمعيــة علــى إعــداد األنظمــة واللوائــح اإلداريــة التــي تحتاجهــا فــي المرحلــة الحاليــة إلنجــاز أعمالهــا واعتمادهــا مــن مجلــس إدارة 
الجمعيــة بعــد الموافقــة عليهــا مــن قبــل لجنــة المراجعــة وهــي علــى النحــو التالــي: 



النظام األساسي للجمعية



دليل الصالحيات المالية



الرؤية والرسالة 

واألهداف والقيم



دليل الموارد البشرية



الخطة التنفيذية



دليل التواصل 

والصالحيات اإلدارية
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الهيكل التنظيمي



دليل التنظيم المالي



سلم الرواتب
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الحملة اإلعالمية

تم إطالق أول حملة إعالمية للجمعية في شهر ذي الحجة للعام 1441هـ، وذلك للتعريف بالجمعية وأهدافها وصاحب هذه الحملة ما يلي:

إطالق الموقع اإللكتروني للجمعية  
www.tamakkon.org  

إطالق المتجر اإللكتروني للجمعية  
                          store.tamakkon.org   
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          /tamakkon1

إطالق مواقع التواصل االجتماعي
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مشاركة تلفزيونية للتعريف بالجمعية في قناة الرسالة  

لوحات إعالنية في الطرق والجسور في المدينة المنورة  
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وضع  اللوحات التعريفية والبنرات بأحجام     
مختلفة في الموالت واألسواق التجارية     

والسوبرماركت  

ندوة قدمتها اللجنة العلمية حول اضطراب طيف التوحد    
عبر وسائط االتصال المرئي  
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زيــارة مراكــز التوحــد فــي دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة

تــم زيــارة وفــد مــن الجمعيــة مكــون مــن رئيــس مجلــس 
إدارة الجمعيــة ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة ورئيــس اللجنــة 
العلميــة وأعضــاء مــن اللجنــة التنفيذيــة وأعضــاء مــن اللجنة 
العلميــة والمديــر التنفيــذي للجمعيــة بغــرض االســتفادة 
مــن التجــارب الســابقة لديهــم, وتمــت زيــارة المراكــز التاليــة:

شــركة . 1 بتشــغيله  تقــوم  والــذي  ســند  قريــة  مركــز 
للتوحــد(. ميامــي  )مركــز  أمريكيــة 

مركــز دبــي للتوحــد وهــو أحــد أكبــر المؤسســات غيــر . 2
الربحيــة فــي دولــة االمــارات والتــي تقــدم خدمــات 

متكاملــة لــذوي اضطــراب طيــف التوحــد. 
عيــادات كاربــون كلينــك وهــي عيــادات خاصــة تقــدم . 3

بعــض خدمــات التدخــل المبكــر.
مركــز . 4 وهــو  التوحــد  ألطفــال  نيوانجالنــد  مركــز 

تعليمــي متخصــص لــذوي اضطــراب طيــف التوحــد 
ومركــزه الرئيســي فــي مدينــة بوســطن بالواليــات 

األمريكيــة. المتحــدة 

الجوانب المستهدفة من الزيارة

التصميم الداخلي والخارجي للمراكز

آلية قبول األطفال

المناهج الدراسية والدمج في 
المدارس العامة

تنوع البرامج المقدمة وآلية تنفيذها

آلية تدريب وتأهيل الكوادر
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مركز قرية سند

وفد الزيارة يستمع لشرحالمدخل الرئيسي لقرية سند
عن مكونات وبرامج

وخدمات المركز

مخطط لمدينة االستدامة
التي تقع فيها مركز سند

للتوحد

صالة العاب داخلية آمنة
ومصممة بعناية لجلسات

العالج الوظيفي

مركز قرية سند
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مركز دبي للتوحد

قاعة األلعاب التعليمية 
المجهزة بعناية الستخدام 
المختصين وذلك لمعالجة

وتنمية جوانب اإلدراك واالنتباه 
والذاكرة لدى ذوي اضطراب 

طيف التوحد

مطبخ ضمن شقة تعليمية 
داخل المركز يحاكي

مطبخ المنزل لتعويد ذوي 
اضطراب طيف التوحد على 

استخدام المطبخ

النادي الرياضي للمستفيدين 
ويستخدم كقاعة
للعالج الطبيعي

مقر الستراحة
موظفي المركز
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الشراكات واالتفاقيات

مدينة الملك سلمان الطبيةجامعة طيبة
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مركز التميز للتوحد جمعية البر الخيرية
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ــادات متخصصــة  	 ــى عي ــرة إل تقســيم القاعــات الكبي
للفحــص والتقييــم والعــالج.

إعــادة تهيئــة دورات الميــاه لتتناســب مــع اســتخدام  	
األطفــال مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد.

تغطية الساحة الداخلية للمبنى بالمظالت. 	
حديقة حيوان مصغرة. 	

منطقة ألعاب. 	
مكتبة. 	
مطعم. 	
مسرح. 	
مشتل. 	
عيادات ذكية. 	

تمــت االســتعانة بخبــرات الهيئــة الملكيــة بينبــع و شــركة Purple Cherry Architects االمريكيــة وهــي شــركة متخصصــة فــي 
التصميــم المعمــاري لمراكــز ذوي االحتياجــات الخاصــة إلعــادة تصميــم مبنــى مركــز تمكــن الشــامل للتوحــد بالمدينــة المنــورة 

ليتــالءم مــع الغــرض مــن اســتخدامه لخدمــة ذوي اضــراب طيــف التوحــد وتــم إعــداد التصاميــم الالزمــة والتــي تضمنــت:

تعديالت مبنى مركز تمكن الشامل للتوحد
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العيادات الذكية )باكورة اإلنجازات(

خــالل  مــن  للتوحــد  الشــامل  تمكــن  مركــز  فــي  الخدمــات  تقديــم  انطــالق  تــم 

العيــادات الذكيــة فــي شــهر رمضــان 1442 هـــ، والتــي تقــدم الخدمــات التاليــة:

وتقدم الخدمة ألكثر من

التقييم الشامل 	

جلسات العالج الوظيفي 	

جلسات عالج النطق والتخاطب 	

جلسات تعديل السلوك التطبيقي 	

جلسات االستشارة واإلرشاد األسري 	

جلسة عالجية طفل باليوم
فردية يومًيا

ساعة عالجية

4014013.500

من خالل طاقم مميز من المختصين المؤهلين بمعايير عالمية يصل إلى 35 مختص
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1

2

3

4

5

6

من خالل املوقع 
اإللكرتوين

التسجيل

Tamakkon.org

يتم التواصل معه

لحجز موعد

)معلومات شخصية 
– املوافقة عىل 

تقديم الخدمة(

تعبئة مناذج 

من خالل مقابلة األهل 
ملدة ال تقل عن ساعة 

مع مالحظة الطفل 

استشارة

عن الحالة والتوصية 
إذا كانت بحاجة 
لتقييم شامل 

تقرير مبديئ 

من خالل فريق 
مختص

◄ معالج سلويك 
◄ عالج وظيفي

◄ أخصايئ تخاطب 
◄ أخصائية نفسية

◄ أخصائية تعليم خاص 
◄ أخصائية تأهيل لألعامر 18 فام فوق

التقييم الشامل 

خطوات التسجيل
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7

8

9

10

11

12

عن حالة الطفل 
وتحديد مستواه 

ووضع خطة عالجية 
فردية مستقبلية

تقديم تقرير 

ووضع الخطة 
واالحتياجات مع 

األهل

مناقشة التقرير 

الحاق الطفل باملركز 
حسب الساعات العالجية 
املو ىص بها وتقديم 

الخدمات التالية:

◄ جلسات تحليل السلوك التطبيقي
◄ جلسات عالج النطق والتخاطب

◄ جلسات العالج الوظيفي
◄ جلسات العالج النفيس
◄ ساعات التعليم الخاص

كل أسبوعني

التقاء باألهل 

يوميا باملهارات التي 
تم التدريب عليها 

ملتابعتها مع األهل

مراسلة الوالدين

كل 3 أشهر

إعادة التقيــيم
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وحدة التطوع

إدارة  لوحــدات  الوطنــي  للمعيــار  وفقــا 
التطــوع )إدامــة(، تــم تأســيس وحــدة التطوع 
بالجمعيــة، وحصلــت علــى خطــاب شــكر مــن 

جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن.
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أعمال وحدة التطوع

حســب  	 تطــوع  أخصائــي  تأهيــل 
سياســة  وإعــداد  "إدامــة"،  معيــار 

المعيــار. وفــق  التحكــم 
بناء خطة تنفيذية للقسم. 	

حســب  	 تطوعيــة  فــرص  تصميــم 
االحتيــاج.

اســتقطاب المتطوعيــن مــن خــالل  	
المنصــات المختلفــة.

األفضــل  	 واختيــار  المتقدميــن  فــرز 
التطوعيــة للفــرص  منهــم 

وتزويدهــم  	 المتطوعيــن  توجيــه 
المطلوبــة. بالمعلومــات 

إنشــاء نمــوذج شــهادة تطــوع مــن  	
ــة. ــل اإلدارة التنفيذي قب

التخطيط

أوًل

ثالثًا

رابًعا

خامًساثانيًا

الدعم والتوجيه

الفرز

التكريم والتقديرالتصميم والستقطاب
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إجمالي عدد المتطوعينإجمالي الفرص التطوعية

استقطاب المتطوعين من إجمالي الساعات التطوعية
المنصات المختلفة

98207

149419

من إنجازات القسم
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افتتاح مركز تمكن الشامل للتوحد

بتاريــخ 2021/12/13 قــام صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بن ســلمان، الرئيس الفخري 
لجمعيــة المدينــة للتوحــد )تمكــن(، بافتتــاح مركــز تمكــن الشــامل للتوحــد، بحضــور وزيــر المــوارد 
البشــرية والتنميــة االجتماعيــة م. أحمــد بــن ســليمان الراجحــي، والشــركاء االســتراتيجيين 

)ســابك( و)أرامكــو(
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لقطات من اإلفتتاح 
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Johns Hopkins التعاقد مع جامعة

 Johns Hopkins التعاقد مع جامعة
مــن ضمــن فقــرات افتتــاح مركــز تمكــن الشــامل للتوحــد، تــم توقيــع عقــد اتفاقيــة شــراكة 
ــع لجامعــة Johns Hopkins لإلشــراف علــى  مــع المشــغل Kennedy Krieger Institute التاب

ــة. البرامــج وتدريــب الكــوادر الوطني
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أراض ينبع االستثمارية

تــم عقــد اتفاقيــة مــع الهيئــة الملكيــة بينبــع إلنشــاء مركــز تجــاري فــي حــي الجــار 3 بمدينــة ينبــع 
الصناعيــة، بمســاحة 9,995.39 متــر مربع.

ويتكــون المركــز مــن مجموعــة مبانــي مــن المقتــرح انشــائها علــى مرحلتيــن بشــكل اســتثماري 
بحيــث تشــكل عائــد علــى الجمعيــة
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