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يفني خادم الحرمني الرش

حفظه هللا

يز آل ســـــــعــود امللك سلمـــــان بن عبدالعز

ما يمزي هذه البالد هو حرص قادتها على الخري والتشجيع عليه ، وما نراه من مؤسسات خريية 
يف مختلف املجاالت ، سواء اليت تحمل أسماء ملوك هذه البالد ، أو سواها ، هي جانبا واحدا 

من الجوانب املرشقة لبالدنا.



www.osareah.org.sa

صاحب السمو املليك األمري

ويل العهد - رئيس مجلس الوزارء
حفظه هللا

يز آل سعود محـمد بن سلمان بن عبد العز

ومسرية  التعليم  مسرية  دعـــــــــم  يف  مهم  قطــــــاع  بأنه  الربحـــــي  غري  القطـــــــاع  إىل  ننظر  نحن 
الربحي  غري  القطـــــــاع  على  وسنعتمد  البحيث،  القطـــــاع  ويف  الصحـــــــة  قطــــــــــــاع  ويف  الثقافة 

بشكـــــــل رئييس جداً 
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صاحب السمو املليك األمري

أمـري منطقــــــــة تبــــــوك
حفظه هللا

يز آل سعـــــــود فهــــــد بن سلطــــــان بن عبد العز

إّن ما يقّدم من قبل الدولة و بكل فخر واعزتاز وصدق من االعمال الخريية ال يوجد له مثيل يف العامل 
بأي شكل من األشكال
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سعادة املهندس

ية والتنمية اإلجتماعية ير املوارد البرش وز
حفظه هللا

أحمـــد بن سليمـــــان الــراجـحــــي

للقطاع غري الربحــي دور كبري يف التنمية االجتماعيـــــة والنمـــــــو االقتصـــــادي، وهذا التنــــــوع 

والتوسع الذي يشهده القطاع اليوم هو نتيجة دعم واهتمام قيادتنا الرشيدة حفظها هللا. 
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حمداً لَك اللُهم� طاَب ِغراُسنا
 و للجىن

ِ
واليـــوَم قطٌف للِثمار

 من عطاء سعياً لتحقيق األهداِف و 
ٍ
حَني ُتغَرُس بذور الخري و نرويها بوابل

يز الثقة و تحصيل  الغايات ؛ سنحصُد ِثماَر األثر الذي نرجوه ، ونبلُغ بعزِمنا تعز
االستقرار الذي ُيشكّل لنا ُلب الحصاد ، فال شعور يعادل أن ترى ِطفًال ضاحكاً  

أو أباً سعيداً أو أماً مرسورة .
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املحتويات

كلمة رئيس مجلــس االدارة

كلمة املدير التنفيـــــــــــــــــــــــــذي 

أعضـــــــــاء مجلــــــــــس اإلدارة

أعضــاء اإلدارة التنفيذيــــــــــــة

الهيكل التنظيمي للجمعيــة
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
األستاذ : جمال بن سداد الفاخري

يـر إنجـازات جمعيـة  يطيـب لـي نيابـة عـن زماليئ أعضـاء املجلـس أن نقـدم تقر
التنميـة األرسية بتبـوك 2022 م والـذي يتضمـن العديـد مـن اإلنجازات اليت 
تحققت ، كما يسعدين أن أسطر  بعض من كلمـات الشـكر والتقديـر ألتوجـه 
بهـا بدايـة للـه عـز وجـل ثـم لصاحـب السـمو امللكـي األمري فهـد بـن سـلطان بـن 
يـز أميـر منطقـة تبـوك رئيـس املجلـس التنسـيقي للجمعيـات الخرييـة  عبـد العز
بمنطقـة تبـوك، حيـث تفضـل سـموه بدعـم ترسـيخ اللبنـة األوىل لكيـان هـذه 
األرسية  للتنميـة  الهادفـة  اسـرتاتيجياته  تفعيـل  علـى  تؤكـد  التـي  الجمعيـة 
يــة وحــل الخالفات  ومنهـا ثقـل كيـان األرسة بمختلـف تكويناتهـا وفئاتهــا العمر
والزناعــات األرسية وتأهيــل املقبليــن علــى الــزواج، وغيــر ذلــك مــن الربامــج 

األرسية التــي تبناهــا الجمعيــة منــذ تأسيسـها وحتـى يومنـا هــذا. 
بالدعـم  االجتماعية  والتنميـة  البشـرية  املـوارد  وزارة  ملقـام  موصـول  والشـكر 
دعمهـم  على  واملانحيـن  للرعـاة  بالشـكر  نتوجـه  كذلـك   ، للجمعيـة  املتواصـل 

لربامـج ومبـادرات الجمعيـة خـال فتـرة عملهـا املمتـدة حاليـا مـن العطـاء الواعـد الـذي 
نثـر ثمـاره فـي جميـع جنبـات مجتمـع منطقـة تبـوك والتـي سـاهمت فـي تحقيـق رؤيـة 

اململكـة 2030. 
املجلـس وموظفـي وموظفـات  أعضـاء  لزماليئ  والتقديـر  بالشـكر  نتوجـه  أن  يفوتنـا  وال 
الجمعيـة فـي دعـم متطلبـات ترسـيخ كيـان هـذه الجمعيـة حتـى بلغـت مبتغاها ، وإننـا 

نسـأل العلـي القديـر أن يعيـن الجميـع علـى مـا فيـه خيـر وصـالح هـذا الوطـن . 
 وهللا املوفـق.
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"وأنوار التماِم لنا تجّلت، ولوال هللا ما كنا وصلنا "
 يف نهاية املطاف نحمد هللا على السعي الذي يعقبه نتيجة ترس ، بعد أن 

تكللت خطواتنا بالنجاح وقلوبنا بالرضا ودعواتنا باالستجابة.
َحمـــــل  كتيب  يف  والخري  النفع  بـــــــــذور  نهديـــــكــــــم  أن  يرسنا  لهذا 
إنجـــــــــازات الجمعيـــــــــــة لعام ٢٠٢٢ والذي قام به فريق العمل الطموح 
رسالة  تحمل   ، واحدة  وروح  واحدة  كيد  والزميالت  الزمالء  كافة  من 
املتواصل  والبذل  العطاء  منا  يستحق  ملجتمع  قّوية  وعزيمة  واضحة 
والشكر لله أوًال ، ثم نتقدم بالشكر لصاحــــب السمو املليك امري منطقـــــــة 
الجزيل  بالشكر  نتقدم  كما  يز  عبدالعز بن  سلطان  بن  فهد  األمري  تبوك 
التنمية  بوكالة  ممثًال  االجتماعية  والتنمية  البرشية  املوارد  لوزارة 
االجتماعية، لدعمها املعنوي واملايل لهذه املبادرات. كما يطيب لنا أن نوجه 
املجتمعية  الرشاكة  يز  لتعز العالقة  ذات  والجهات  املانحة  للجهات  الشكر 

مما أحدث نقلة نوعية يف املبادرات األرسية لجمعية استقرار .
ختــــــــــــــامــــــــــــاً أتقـــــــــــدم بخالـــــــــص شكــــــــــــــري لــرئيس مجلـــــــــــس اإلدارة 
أخــي االستاذ / جمال بن سداد الفاخري ولكافة اخواين أعضاء املجلس ، 
ولزماليئ من منسويب ومنسوبات الجمعية على ما بذلوه من جهد دّون 
يتقبل عملنا هذا ويرزق كل  أن  املوىل  راجياً  ير  التقر هنا يف صفحات هذا 

أرسة حياة مستقرة .
وهللا ويل التوفيق .

كلمة املدير التنفيذي
األستاذ : فهد بن عياضة العزني
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أعضاء مجلس اإلدارة :

األستاذ : جمال بن سداد الفاخري
رئيس مجلس االدارة

الشيخ : سعود دمحم العزني
نائب رئيس مجلس االدارة

املهندس : سلطان هزاع أبا الروس
عضو

األستاذ: دمحم مرزوق البلوي
عضو

األستاذ : يارس عبدهللا جحالن
عضو

الدكتور: زعل شالل العزني
عضو

األستاذ: سعود شايش العزني
عضو

املهندس : ناظر الحسن الحكمي
عضو

يز صالح الشمري الشيخ : عبدالعز
املرشف املايل

١١
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أعضاء اإلدارة التنفيذية

اخصائية برنامج فتاة
األستاذة : أسماء الحويطي

اخصائية برنامج طفولة
األستاذة : المندرين القحطاني

اخصائية برنامج فتاة
األستاذة : ميمونة الجهني

اخصائية برنامج طفولة
األستاذة : عهود السبيعي

اخصائية برنامج طفولة
األستاذة : سماهر الغامدي

اخصائية برنامج طفولة
األستاذة : هياء بنت رجاء

اخصائية اجتماعية
األستاذة : عهود الزهراني

اخصائية نفسية
األستاذة :هند العامودي

أخصائية قانونية
األستاذة : أنهار الشمري

أخصائية خدمة عمالء
األستاذة : عائشة العنزي

مشرفة أمن وسالمة 
األستاذة : سميرة القرعاني

مشرفة التدريب االسري
األستاذة : بلقيس النبهاني

أخصائية تدريب 
األستاذة : رؤى القاضي

أخصائية إرشاد أسري
األستاذة : ليىل البلوي

مشرفة أمن وسالمة 
األستاذة : وداد مدخلي

المساعدة للقسم النسائي للخدمات المساندة

اخصائية تسويق
األستاذة : مها الطويلعي

اخصائية استدامة مالية
األستاذة : عبير الدرعان

اخصائية تسويق
األستاذة : روان آل رايح

اخصائية استدامة مالية
األستاذة: نوره العنزي 

اخصائية استدامة مالية
األستاذة: وجدان األحمري

اخصائية تقنية معلومات
األستاذة : نورة العيسى

اخصائي جودة
األستاذ : مروان العطوي

المساعد للوحدات المساندة
األستاذ : أشرف الشريف

المدير المالي
األستاذ : علي البلوي

محاسب
األستاذ : محمد األرينبي 

أمين الصندوق
األستاذ : عبدالعزيز الجهني 

فني
األستاذ : سامي البلوي

المساعد للخدمات الرئيسية
األستاذ : عبدالرحمن جغدمي

اخصائي قانوني
األستاذ : عبدالكريم العنزي

أخصائي اجتماعي
األستاذ : سعود أبو سالم

األستاذة : نوف الشمري

أخصائية قانونية
األستاذة : مها العطوي

مشرفة أمن وسالمة 
األستاذة : منال الشهري

المدير التنفيذي
األستاذ : فهد عياضة العنزي 

١٢
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CEO مدير تنفيذي

مجلس اإلدارة

الجمعية العمومية 

مبادرة أمومة التدريب األرسي

مركز الطفولة  اإلرشاد األرسي

مركز الفتاة مركز شمل 

مبادرة دعم املقبلنيمركز املصالحة 

الخدمات املساندةالخدمات الرئيسية 

مركز األبحاث والدراساتمركز املساندة

األمن والسالمة املوارد البرشية

تقنية املعلومات  الشؤون املالية

التسويق تنمية املوارد املالية

الجودةوحدة التطوع 

 CRM مركزCall Center مـــــركـــز

الهيكــــــــل التنظيمــــــــــي

١٣



يــــر السنــــــوي 2022 التـقــــر

www.osareah.org.sa

جمعية متخصصة يف تنمية األرسة وتمكينها برشاكات مجتمعية و مبادرات نوعية .

رؤيتنــــا :

تقديم برامج و خدمات نوعية يف مجال التنمية األرسية برشاكات مجتمعية و كوادر متخصصة يف بيئة عمل آمنة و محفزة لإلسهام يف تحقيق األمن و االستقرار األرسي 
و رفع الوعي املجتمعي . 

رسالتنا :

قيمنــــا : 

جمعية غري ربحية متخصصة يف تنمية االرسة تساهم يف استقرارها و تمكينها و إرشادها.

قصتنـا :

املسؤولية

املهنــــــيـــــــــــة

اإلنجــــــاز

التــــــــكامل

الخصوصية

الشفــــــافيــــــــة

١٤
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تقديم مبادرات أرسية متكاملة تساهم يف تحقيق االستقرار االرسي ورفع الوعي املجتمعي.

توظيف التقنية الحديثة يف خدمة االرسة واملجتمع.

بناء رشاكات اسرتاتيجية مع الجهات الحكومية واملؤسسات املجتمعية.

إبراز صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية من خالل املبادرات التسويقية واإلعالمية الفاعلة واملؤثرة.

تطوير العمل املؤسيس والقانوين بما يحقق تطلعات األطراف ذات العالقة بالجمعية.

استقطاب الكفاءات املتخصصة وتأهيلها يف مجاالت االرشاد والتأهيل والتمكني االرسي.

تنمية املوارد املالية من خالل إيجاد مصادر دخل متنوعة ومتنامية.

األهداف االسرتاتيجية يف الفرتة 2020 - 2024 :

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

١٥



املُبادرات الرئيسية
غرٌس  يحصُد ثمارُه املجتمع من خالل مبادرات أرسية متكاملة 
للمساهمة يف تحقيق االستقرار األرسي و رفع الوعي املجتمعي 



َحصاُد غرس مبادرة 
يب األرسي التدر
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يف باملبادرة : التعر
ية والحياتية يف حسن التعامل مع الحياة األرسية بكل أفرادها .  يبية اليت تمنح القدرات املهار تعىن بإقامة الربامج التدر

املبادرة يف ارقام :

66153682614

أهداف املبادرة :
يز العالقة االرسية من خالل فنيات ومهارات تربوية . تعز

تحسني وتنمية قدرات االفراد على حل املشاكل االرسية .
تنمية املهارات الوالدية املطلوبة يف تربية االبناء.

اكساب املتدربني القدرة على حل مشكالتهم من خالل خطوات علميه وعملية مدروسة.

عدد اللقاءات 
يبية و التثقيفية  التدر

اجمايل
يبية الساعات التدر

عدد املتدربنيإجمايل عدد األيام
4

رشاكة مجتمعية

َحصاُد غرس  مبادرة التدريب األرسي 
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-افتقاد األرسة لألساسيات و مهارات معينة . 

-املشكالت اليومية و افتقاد أفرادها ألساليب حل املشكالت .

يادة الكفاءة . -تثقيف أفراد األرسة بمهارات حياتية لز

ية يف الدورات وشاكرين لكم عطاؤكم ومجهودكم اتمىن لكم التوفيق والنجاح واالستمرار

دورة جميلة ومفيدة وتنظيم رااااااااائع جزاكم هللا خري الجزاء

جدا جميلة ويشكرون على هذه الدورة ويف األداء املبدع وتوصيل الفكرة .

جهود فاقت توقعي شكرا لجميع القائمني عليها

ممتاز جدا ونشكر الجهود من الجميع

أبعاد املبادرة :

مربرات املبادرة : 

قالوا عن املبادرة :

تنمية املهارات الوالدية املطلوبة االباء و األمهات 
يف تربية االبناء.

تحسني وتنمية قدرات االفراد على 
حل املشاكل االرسية 

تحقيق هدف الجمعية وهو 
السعي يف تحقيق االستقرار 

األرسي

َحصاُد غرس  مبادرة التدريب األرسي 
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َحصاُد غرس 
مركز االرشاد األرسي
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عن املركز :
ياً  تأيت هذه املبادرة ضمن املسار الوقايئ العالجي حيث تتعامل وحدة اإلرشاد األرسي مع االتصاالت ترد عرب الهاتف االستشاري املجاين او التواصل حضور

عرب املوقع اإللكرتوين حيث يجيب املرشدون و املرشدات عن املشكالت األرسية يف رسية تامة ليأخذوا بأيديهم إىل بر األمان بإذن هللا .

املركز يف أرقام 

2441414178

أهـــداف املركز :
-مساهمة الجمعية للتوعية االرسية لجميع أفراد األرسة و حل مشكالتها .

-تقديم االستشارة النفسية والزوجية و األرسية و الفكرية و العامة لألرسة .
-توعية االرسة على استثمار قدراتهم و مواهبهم يف امكان املناسب .

مسارات املركز  :
-اإلرشاد الهاتفي : تقديم خدمة اإلرشاد األرسي و مساعدة املستفيدين و ذك عرب االتصال بالرقم املوحد لالستشارات األرسية ٨٠٠٤٣٣٠٠٥٥ وبكل 

خصوصية و رسية تامة .
ياً يف وحدة اإلرشاد األرسي . -اإلرشاد باملقابلة : تقديم اإلرشاد األرسي و مساعدة املستفيدين حضور

-اإلرشاد اإللكرتوين : تقديم خدمة اإلرشاد األرسي و مساعدة املستفيدين و ذلك عرب التواصل يف املوقع اإللكرتوين يف الجمعية .

تربويةاجتماعيةنفسيةزوجية

االجمايلمقابلةارسية
7885602

َحصاُد غرس مركز االرشاد األرسي 
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-تنامي تدفق القضايا على أصحاب الفضيلة القضاة .
-حاجة املجتمع بكل فئاته إىل من يشاركهم  يف حل مشكالتهم بشكل علمي مؤصل و منطلق من خربة عالية تضمن بإذن هللا الوصول بهم إىل 

الحل .
-تفاقم املشكالت األرسية و الرتبوية و األحداث  و امتداد آثارها .

جدا راضيه عن االستشارة يعطيكم العافية

اشكركم على االعداد الجيد ونامل منكم املزيد واجدد شكري وتقديري لكم

شكرا لجهودكم املبذولة واملقدمة ال تكفيكم حقكم

التعامل والخدمة جدا ممتازة يشكرون ع جهودهم

الجلسة مثمرة والحمدهللا واالخصائية متمكنة شكرا لكم

أبعاد املركز :

مربرات املركز :

قالوا عن املركز :

تقديم االستشارة النفسية النساء / الرجال
والزوجية و األرسية و الفكرية و 

العامة لألرسة 

التوعية االرسية لجميع أفراد األرسة 
و حل مشكالتها .

تحقيق هدف الجمعية وهو 
السعي يف تحقيق االستقرار 

األرسي

َحصاُد غرس مركز االرشاد األرسي 
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حصاد غرس
مركــــز شمـــل
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عن املركز :

َحصاُد غرس مركز شمــــــل 

يارة - الحضانة �تسعى اىل توفري بيئة مالئمة للعائلة و تقديم خدمة تنفيذ األحكام املتعلقة بالرؤية الطفل  مبادرة من وزارة العدل لتنفيذ أحكام الرؤية - الز
يارته و تقديم الدعم النفيس و االجتماعي للوالدين و األطفال و تهيئة و تخفيف حدة التوتر و الزناع و حماية حقوق األطفال . و نقل حضانته و ز

املركز يف أرقام 

146160177

1734

أهدافنا :
يارته  و نقل الحضانة وما تحتاجه من دعم قانوين و اداري  تقديم خدمة تنفيذ االحكام القضائية املتعلقة برؤية الطفل و ز

تقديم الدعم االجتماعي و النفيس ألطراف الزناع ( الوالدين - االطفال ) بما يحقق اعلى مستوى يف تنفيذ االحكام من حيث التهيئة و تخفيف حدة 
الزناع و التوتر 

تقديم املعونة القضائية للمحكمة يف القضايا املنظورة للحاالت اليت تتطلب االفادة عنها اجتماعيا و نفسيا 
حماية حقوق األطفال املحضونني و األطراف ذات العالقة 

يارة و الحضانة على املحاكم و املراكز عن طرق االرشاد املتكامل (أرسي -اجتماعي -قانوين-تربوي) السعي لتخفيف من تدفق طلبات الرؤية و الز
توفري بيئة تتحقق فيها عوامل األمن و السالمة للعاملني و املستفيدين 

جلسات االرشاد القانوينجلسات االرشاد النفيسجلسات التهيئة
140

جلسات االرشاد االجتماعي

يارات املنفذة اجمايل عدد املستفيدينمجموع الز
742

٢٤
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املنفذ له / املنفذ ضده : الوالدين أو من يمثلهم حسب حكم القايض أثناء فرتة االنفصال أو بعد الزناع األرسي .
يارة . يارتهم نتيجة للخالفات الزوجية أو عدم وجود مكان مالئم للز املحضون :  األبناء يف فرتة الحضانة ممن ال تتوفر لوالديهم فرصة رؤيتهم أو ز

ير عن حاالت معينة قبل إصدار الحكم او بعده . القضاة : تساعد القضاة عند طلب تقار

االحرتام                 التعاون                 روح العمل الجماعي       اإلبداع

مركز وخدمة رائعه ومهتمني بالطفل جدا
كل ئش رائع ماشاء هللا موظفني رائعني وخدمات جميله ومفيده جداً

اشكر املركز ع حسن التعامل

اسأل هللا لنا ولكم التوفيق يف الدنيا واالخره

يعطيكم العافيه على جهودكم

أبعاد املركز :

الفئات املستفيدة : 

قيمنا :

قالوا عن املركز :

الوالدين بعد االنفصال أو
 الزناع االرسي / الحاضن

القضائية  االحكام  تنفيذ  خدمة  تقديم 
نقل  و  يارته   ز و  الطفل  برؤية  املتعلقة 
و  قانوين  دعم  من  تحتاجه  وما  الحضانة 

اداري 

السعي لتخفيف من تدفق طلبات الرؤية 
يارة و الحضانة على املحاكم و املراكز  و الز

عن طرق االرشاد املتكامل

تحقيق هدف الجمعية وهو 
السعي يف تحقيق االستقرار 

األرسي

َحصاُد غرس مركز شمــــــل 
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حصاد غرس
مركز الطفولة
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عن املركز :

َحصـاُد غرس مركز الطفولة

ية وأركان تعليمية تنمي مواهب وقدرات األطفال ، يعمل مركز الطفولة  بناًء  مركز يحتوي على برامج تعليمية ترفيهية وانشطة حركية ومهار

على أُسس ومناهج تربوية تحُكمها قيم أصيله وُتليب َتطُلعات املُجَتمع .

الفئة املستهدفة :

املركز يف أرقام 

301489112361

-لكل برنامج فئة عمرية محددة -األطفال من عمر سنتني إىل ٨ سنوات 

تركز برامج مركز الطفولة على:

-التعلم من خالل اللعب واالكتشاف الفردي .

-تطوير مهارات التفكري اإلبداعي و مهارة التفكري العليا.

-تعلم معارف ومهارات جديدة .

-التعاون بروح الفريق 

يز مهارات حل املشكالت لدى الطفل -تعز

رشاكة مجتمعيةطفل و طفلةيــــــــــــومساعةبرنامج
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القائمني على برامج مركز الطفولة :

أخصائيات الطفولة ذو خربة يف مجال الرتبية .

كل الشكر والتقدير على الجهود الرائعة املبذولة واالسلوب الجميل واالساليب املبدعة لتوصيل املعلومة .

جزاكم هللا خري وكتب هللا اجركم مواضيع وبرامج مفيدة يكفي يجون والفرحة ع وجوههم.

جداً رائعة برامج مركز التنمية .. بانتظارك جديدكم بإذن هللا.

برصاحه عمل يشكر علي جهودهم املبذولة اسال هللا لهم املزبد والتوفيق.

جدا راضيه عن كل يش يتقدم صار طفلي مبسوط ويحب يجتمع باألطفال ويكون يف مجتمع اطفال كبري .

أبعاد املركز :

قالوا عن املركز :

صناعة األثر الرتبويالطفل
و املهاري و املعريف والفكري

غرس روح اإلبداع

و االبتكار لدى الطفل

تحقيق هدف الجمعية وهو
  السعي يف تحقيق االستقرار األرسي

َحصـاُد غرس مركز الطفولة

٢٨
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عدســـــــة مــــــــــــركــــــــز الطفــــــــــولـــــــــــــة

َحصـاُد غرس مركز الطفولة
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حصاد غرس
مركز الفتـــــــاة
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عن املركز :

ية و اليت نسعى من خاللها اىل  يز الهوية والقيم املجتمعية لدى الفتاة وذلك من خالل إقامة  الربامج الرتبوية واملهار مركز متخصص بتعز

تنمية املهارات حىت نصل بالفتاة لشخصية متمزية محققة لذاتها يف بيئة آمنة جاذبة بفريق عمل متخصص ... 

املركز يف أرقام 

45103348114

أهدافنا :

اكتشاف وتشجيع مواهب وقدرات الفتيات الشابة واستثمارها بشكل أمثل . 

بناء منظومة من الربامج املتجددة للفتيات يف مجاالت مختلفة . 

إكساب الفتاة الخربات واملهارات واملعارف. 

تكوين صداقات إيجابية وفعالة . 

مجموع الربامج 
املنفذة

إجمايل عدد
 املستفيدات

إجمايل عدد األيام
 للربامج

إجمايل عدد الساعات
 للربامج

2
رشاكة مجتمعية

َحصـاُد غرس مــــركـــز الفتـاة
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ية – دورات تثقيفية – مهارات يدوية – العاب ومسابقات  جلسات حوار

-االحرتام                 -التعاون                 -روح العمل الجماعي            -اإلبداع

كانت الدورة جداً ممتعه واستفدت منها  كيف نراعي اهمية الوقت والشكر وتقدير لكم .

برنامج فكرته جميله وفريق جدا رائع والتنظيم كان جدا ممتاز شكرا استقرار.

لقاء جميل ورائع يدخل الرسور داخل كل حارض .

كانت تجربه جميله بالنسبة يل و استمتعت بها و اكتسبت منها مهارة .

أشكر لكم جهودكم وجزاكم هللا خريا .

أبعاد املركز :

أنشطتنا :

قيمنا :

قالوا عن املركز :

صناعة األثر الرتبوي الفتيات
و املهاري و املعريف والفكري

اكتشاف وتشجيع مواهب
وقدرات الفتيات الشابة
واستثمارها بشكل أمثل

تحقيق هدف الجمعية وهو
 السعي يف تحقيق االستقرار األرسي

َحصـاُد غرس مــــركـــز الفتـاة
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عدســـــــة حصــــــد غــــرس الفتــــــاة

َحصـاُد غرس مــــركـــز الفتـاة

٣٣



َحصاُد غرس مبادرة تأهيل
املقبلني و املقبالت على الزواج



يــــر السنــــــوي 2022 التـقــــر

www.osareah.org.sa

يف باملبادرة : التعر
برنامج تدرييب مكثف بواقع ثالثة أيام يستهدف, الشباب املقبلون و الفتيات املقبالت على الزواج يف املجاالت الرشعية و االقتصادية و النفسية 

واالجتماعية و الصحية ,يقدمها مدربون و مدربات مختصون يف العالقات األرسية .

املبادرة يف ارقام :

1410433403

أهداف املبادرة :
-األحكام و اآلداب الرشعية املتعلقة بالحياة الزوجية .

-إدارة مزيانية األرسة .
-فهم الخصائص النفسية للزوجني .

-بناء العالقة االجتماعية بني الزوجني .
-بناء العالقة الزوجية يف الجانب الصحي .

يبيةعدد اللقاءات  اجمايل عدد املتدربنيإجمايل عدد األياماجمايل الساعات التدر

َحصاُد غرس مبادرة تأهيل املقبلني و املقبالت على الزواج
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يادة نسبة الطالق يف السنوات الثالث األوىل من الزواج . -تنامي ز

-حاجة املقبلني و املقبالت على الزواج الكتساب مهارات الحياة الزوجية .

-تحقيق األمن األرسي و املجتمعي .

شكرا للقائمني علي الدورة

ممتازة وهادفه ومناسبه فيها الزمن واتمىن تكرارها 

دورة رائعة

نشكركم على االعداد الجيد ونامل ممكن املزيد واجدد شكرا وتقديري لكم .

شكرا لكم

أبعاد املبادرة :

مربرات املبادرة : 

قالوا عن املبادرة :

تنمية مهارات و معارف و الشباب و الفتيات
اتجاهات املشاركني يف العالقة 

الزوجية

فهم الخصائص النفسية للزوجني 
وبناء عالقة اجتماعية ناجحة 

تحقيق هدف الجمعية وهو 
السعي يف تحقيق االستقرار 

األرسي

َحصاُد غرس مبادرة تأهيل املقبلني و املقبالت على الزواج

٣٦



َحصاُد غرس  دعم املقبلني
على الزواج
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عن املبادرة: 
يعها وذلك  انطالقاً من رؤية جمعية استقرار للتنمية األرسية بتبوك وذلك ضمن املراحل املتقدمة واملنبثقة من  خطتها االسرتاتيجية وتوسع مبادراتها ومشار
يف املساهمة يف تحقيق االستقرار األرسي وسعيها الدؤوب منذ تأسيسها ، لتسعى أن تكون يف طليعة الجهات الرائدة يف تقديم خدمات و برامج  يف تكوين 
إحدى  أطلقت  استقرار  املنطلق فإن جمعية  ، ومن هذا  واقتصاديا  واجتماعيا وصحيا  نفسيا  وتأهيلهم  الزوجية  انطالقة حياتهم  أرسة مستقرة ودعم 

مبادراتها املجتمعية واملنبثقة من خطتها  االسرتاتيجية يف تقديم دعم مايل للمزتوجني حديثاً بمساعدة مقطوعة .

املبادرة يف أرقام 

43

أهـــداف املبادرة:
 املساهمة يف تكوين أرسة مستقرة من خالل دعم الشباب حدييث الزواج بمساعدة مقطوعة .

عدد املستفيدين

َحصاُد غرس دعم املقبلني  على الزواج

٣٨



املُبادرات املساِندة
غرٌس نسعى من خالله لدعم الهدف الرئييس للجمعية من 
هذا  لتحقيق  املساند  و  املُعزز  بدورها  تعمل  مبادرات  خالل 

الهدف   



إثَماْر التقنية
 توظيف التقنية الحديثة يف خدمة األرسة واملجتمع
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عن املبادرة: 
ساهمت التقنية بشكل إيجايب يف تسهيل كثري من الشؤون الحياتية لألرسة، فضال عن سهولة التواصل ورسعة الوصول إىل املعلومات اليت تخدمهم سواء 
يف نواحي التنشئة االجتماعية أو االقتصادية أو الرتبوية، وعليه سعت جمعية التنمية االرسية يف العمل على تصميم منظومة تقنية متكاملة تخدم األرسة 

و املجتمع ، إضافة اىل تطبيق العديد من الخدمات االلكرتونية اليت تيرس للمستفيدين التواصل و التفاعل و التعبري عن رضاهم عن الخدمات املقدمة .

املبادرة يف أرقام 

58745% 94.35

أهـــداف املبادرة:
-سهولة التواصل مع املستفيدين و خدمتهم .

يع . -مرجع أسايس ورئييس لعرض خدمات الجمعية و املبادرات و املشار
-جمع وتحليل انطباعات املستفيدين وقياس رضاهم .

-رسعة الرد على املستفيدين باستخدام تقنيات الرد االيل .

املستفيدين من  الربامج الربامج / الخدمات التقنية
التقنية

نسبة رضا املستفيدين 
عن جودة الخدمات املقدمة

مبادرة تقنـي

٤١



كات  إثَماْر رشا
كات اسرتاتيجية مع الجهات الحكومية  بناء رشا

و املؤسسات املجتمعية
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يز مساهمة الرشاكات يف تنمية مواردها من خالل بناء رشاكات اسرتاتيجية أو تعاونية أو إعالمية  هي مبادرة اطلقتها جمعية استقرار بهدف تعز
وتوحيد الجهود و الخربات يف تنمية املوارد . 

بناء رشاكات اسرتاتيجية فاعلة للجمعية مع الجهات الحكومية و املجتمعية.

عن املبادرة : 

أهداف املبادرة :

املبادرة يف أرقام 

5
الرشاكات

االسرتاتيجة

4
عدد الرشاكات املجتمعية

 ملركز التدريب االرسي

1
عدد الرشاكات املجتمعية

 ملركز الطفولة 

1
عدد الرشاكات املجتمعية

 ملركز الفتاة

2
عدد الرشاكات

 االعالمية

كـــــــــات مبـــــــــــــادرة شـــــــــرا

٤٣



إثَماْر التسويق
خالل  من  الجمعية  عن  إيجابية  ذهنية  صورة  إبراز 

املبادرات التسويقية واإلعالمية الفاعلة واملؤثرة
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مبادرة تسويقية تهدف لبناء صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية من خالل تفعيل مواقع التواصل االجتماعي و تنفيذ الحمالت الرقمية

-توعوية املجتمع بالربامج و الخدمات املقدمة. 

-إعداد الحمالت التسويقية الرقمية 

عن املبادرة : 

أهداف املبادرة :

املبادرة يف أرقام 

15709187
متابعمتابع

98423

12905

الحمالت الرقميةمشرتك

زوار املوقع اإللكرتوين
10

PMP يع مشار

مبـــــــــــــادرة رقمي

٤٥
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تسعى بدعم عالقات قوية و منتجة و تتسم بالوالء مع العمالء يف كل مرحلة من مراحل رحلة العميل لتحسني اكتساب العمالء و االحتفاظ بهم .

-التواصل مع الجهات للتعريف بخدمات الجمعية  .

- بناء الرشاكات املجتمعية مع الجهات املستهدفة .

عن املبادرة : 

أهداف املبادرة :

املبادرة يف أرقام 

119022
يع PMPاملكاملات الصادرة الرشاكات مشار

مبـــــــــــــادرة تواصل

٤٦
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إبراز صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية من خالل املبادرات التسويقية و اإلعالمية الفعالة و املؤثرة

يز التفاعل اإلعالمي من خالل وسائل اإلعالم -تعز

-استقطاب املؤثرين لتغطية برامج و خدمات الجمعية  

عن املبادرة : 

أهداف املبادرة :

املبادرة  يف أرقام 

964
املؤثريناالخبار

مبـــــــــــــادرة مؤثرين

٤٧
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يز املحتوى التسويقي لخدمات الجمعية  هي مبادرة تسويقية تهدف إىل إبراز صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية من خالل تعز

يز املحتوى التسويقي للخدمات الجمعية -تعز

-صناعة محتوى للمشاركة يف األيام العاملية

- املشاركة يف الحمالت مع الجهات ذات صلة

عن املبادرة : 

أهداف املبادرة :

املبادرة يف أرقام 

143106
املشاركة يف األيام العاملية عدد املحتويات الهادفة

50
منشور تعريفي

بمبادرات الجمعية
املوشن جرافيك

2
مشاركةاعالمية

مبـــــــــــــادرة مضمون

٤٨
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تسعى بدعم عالقات قوية و منتجة و تتسم بالوالء مع العمالء يف كل مرحلة من مراحل رحلة العميل لتحسني اكتساب العمالء و االحتفاظ بهم .

-رسعة الرد على االستفسارات باستخدام تقنية الرد االيل 
-تجهزي دليل األسئلة الشائعة 

-الرد على الكول سنرت و خدمة املستفيد 

عن املبادرة : 

أهداف املبادرة :

املبادرة يف أرقام 

55264137366
الرسائل الوارد عرب مواقع

التواصل االجتماعي
الرسائل الصادرة عرب مواقع 

التواصل االجتماعي
الكول سنرت

CRM مبـــــــــــــادرة

٤٩



إثَماْر مؤسيس
تطوير العمل املؤسيس و القانوين بما يحقق تطلعات 

األطراف ذات العالقة بالجمعية 
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مبادرة
مؤسيس

 

تنطلق جمعية استقرار يف إجراءاتها و عملياتها و منهجها من خالل االنتهاج املؤسيس ضمن أطر و لوائح و سياسات و أنظمة مهنية و تخصصية 
و قانونية 

تطوير عمل مؤسيس و قانوين و تقين متكامل يف الجمعية .

املبادرة مؤسيس : 

الهدف من املبادرة  :

تنطلق جمعية استقرار يف إجراءاتها و عملياتها و منهجها من خالل االنتهاج املؤسيس ضمن أطر و لوائح و سياسات و أنظمة مهنية و تخصصية 
و قانونية 

مبادرة حوكمة    :

تجويد العمل املؤسيس يف الجمعية وفقاً ملتطلبات معايري الحوكمة و الشفافية و السالمة املالية .
الهدف من املبادرة     :

مبادرة
حوكمة

 

املبادرة يف أرقام 

10%60%91.99
عدد اللوائح و النظم

ية املكتملة سنويا  اإلدار
نسبة تحقق معايري الجودة 

و التمزي املؤسيس يف الجمعية
نسبة تحقق معايري

 الحوكمة و الشفافية

٥١
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عن املبادرة :

مبادرة
أتمتة 

من منطلق رؤية اململكة العربية السعودية ٢٠٣٠  وسعيها للتحول الرقمي ، سعت جمعية استقرار للتنمية األرسية بتبوك ألتمتة برامجها لتحقيق املهارات 
واألساليب والعملّيات اليت يتّم استخدامها يف إنجاز الخدمات .

املبادرة يف أرقام 

أهـــداف املبادرة:
يز القدرة اإلنتاجية بشكل متسق ومنتظم. -تعز

-تسهيل التحكم بأداء إجراءات املنظمة
-رفع جودة العمل اإلداري

-تحويل كافة التعامالت الورقية وأنظمة ادارة الجودة إىل نظام الكرتوين يمكن التعامل معه بسهولة ويرس

إدارات مؤتمتة :
إدارة امللف الوظيفي               إدارة الحوكمة                    مجلس اإلدارة ولجنة املساعدات           اإلدارة التنفيذية       

إدارة الخدمة املجتمعية          إدارة املوارد البرشية             إدارة الشؤون املالية                              إدارة الخطة االسرتاتيجية 
يع                                       إدارة العالقات العامة و االعالم  إدارة الربامج و التطوير           إدارة التقييم و املتابعة         إدارة املشار

إدارة تنمية املوارد املالية          إدارة التقنية

ية إدارة فرعية مؤتمتة إدارة رئيسية مؤتمتة نسبة أتمتة العمليات االدار
1872% 90

مبـــــــــــــادرة أتمته

٥٢



إثَماْر كفاءات

استقطاب الكفاءات املتخصصة وتأهيلها يف مجاالت االرشاد و 
التأهيل و التمكني االرسي 
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تسعى جمعية التنمية االرسية بتبوك إىل استقطاب و تعيني املوارد البرشية من الكفاءات الوطنية و تطويرهم مع التوجيه و التدريب ومنحهم 
الصالحيات الالزمة ملمارسة مهامهم الوظيفية و املهنية ، حيث أن ذلك يصنع فارقا كبرياً يف تمّزي املنظمات غري الربحية .

يادة عدد الكفاءات املؤهلة يف مجاالت القيادة و االرشاد و التأهيل و التمكني االرسي . -ز

عن املبادرة : 

الهدف من املبادرة  :

املبادرة يف أرقام 

4%85%90
عدد الكفاءات

 املستقطبة لعام ٢٠٢٢
نسبة التطابق بني
 الكفاءات املؤهلة

نسبة االحتفاظ
 باملوظفني

%95.6
نسبة رضا العاملني 

عن العمل 

مبـــــــــــــادرة استقطاب

مبادرة
استقطاب 

٥٤
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تطوير الكفاءات من املوارد البرشية يحقق تحسني مستوى اإلنتاجية للجمعية ويعزز القدرات التنظيمية ويرفع فاعليتهم ويزيد من خربتهم ، كما 
أن توفري التدريب و تنمية املهارات اليت يحتاجها املوظفني يحسن من أدائهم .

تحسني قدرات الكفاءات املؤهلة يف مجاالت القيادة و االرشاد و التأهيل و التمكني االرسي .

عن املبادرة : 

الهدف من املبادرة  :

املبادرة يف أرقام 

168569092
عدد الساعات

 التطويرية
عدد الدوراتعدد األيام

16
عدد املوظفني

مبـــــــــــــادرة تطوير

٥٥



إثَماْر االستدامة املالية
تنمية املوارد املالية من خالل إيجاد مصادر دخل 

متنوعة و متنامية 
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يع اليت تساهم يف تنمية  تعترب دراسة الجدوى بمثابة املنارة اليت تيضء للمانحني والداعمني الطريق و ترشده يف اختيار القرار األفضل لدعم املشار
املوارد املالية للجمعية.

يع و برامج و خدمات ُتسهم يف تنمية املوارد املالية للجمعية و تساعدها لتحقيق رؤيتها للمساهمة يف تحقيق االستقرار  إعداد دراسات جدوى ملشار
األرسي.

مبادرة جدوى 

الهدف من املبادرة  :

مبادرة
جدوى املبادرة يف أرقام  

3353
يع بمنهجية PMP عدد دراسات الجدوى االقتصادية يع مغلقةعدد دراسات املشار مشار

مبـــــــــــــادرة جدوى

٥٧
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مبادرة
وصــل

ير  يع املعّدة بمنهجية pmp للجهات املانحة و الرشكات ذات املسؤولية املجتمعية و إرسال خطة و  تقر تقوم هذه املبادرة على رفع املبادرات و املشار
الجمعية السنوي و جعلهم على تواصل مستمر بإنجازات األرباع املالية للجمعية ..

يز التواصل مع الجهات املانحة و الجهات ذات املسؤولية املجتمعية . تعز

مبادرة وصل

الهدف من املبادرة  :

املبادرة يف أرقام  

5012600
يع دراسات عدد مشار

 الجدوى اليت تم رفعها 
حملة بناء الصورة الذهنية عن 

طريق التواصل يف االيميل
قاعدة بيانات بملف اكسل

 للمؤسسات املانحة والرشكات 

يــــر السنــــــوي 2022 التـقــــر
مبـــــــــــــادرة وصل

٥٨



إثَماْر التطوع 
يز ثقافة العمل التطوعي تعز
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يعد التطوع بأبعاده اإلنسانية و االجتماعية من أهم االعمال اليت توليها رؤية ٢٠٣٠ اهتماماً كبرياً ، حيث يعزز قيم التكافل و التعاضد و التآزر و 
ينعكس ايجابياً يف حياة االرسة و الفرد و املجتمع ، ويعمل على تنمية الحس باملسؤولية وتحفزي روح املبادرة ، كما يساعد االفراد على اكتشاف 

امكانياتهم و اطالق طاقاتهم و استثمار وقتهم .

 استثمار خربات ومهارات املتطوعني لتحقيق اهداف الجمعية .
الهدف من املبادرة  :

عن املبادرة

املبادرة يف أرقام 

35510315
عدد املتطوعنيعدد األيامعدد الساعات التطوعية

5
عدد مجاالت التطوع

مبـــــــــــــادرة تكاتف
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مــــــؤرشات األداء 
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عدد املستفيدين من
الدورات و اللقاءات التثقيفية

2614
عدد املستفيدين من دورات
تأهيل املقبلني على الزواج

403

عدد املستفيدات
 من مركز فتاة 

1033
دعم املقبلني

 على الزواج ماديا

43
عدد الخدمات املقدمة 

للمستفيدين يف مركز شمل

2357

عدد اللقاءات 
و الدورات التثقيفية

79
عدد املستفيدين من 

الربامج التقنية لألرسة و املجتمع

8745

عدد املستفيدين من
خدمة االستشارات االرسية

602
نسبة حاالت 

الصلح بني الزوجني

%50

عدد املستفيدين من
 مبادرة مركز طفولة

1236

نسبة ارتفاع معدالت الوعي
 االرسي للفئات املستفيدة

%95.9
نسبة رضا

 املستفيدين

94.35

عدد الربامج التقنية 
املقدمة لألرسة و املجتمع

5
مستوى معرفة 

املجتمع بالجمعية

%56.25
عدد املبادرات

یع الرئیسیة  و املشار

10

www.osareah.org.sa

األداء املجتمــعـــي 

عدد الحمالت 
التسويقية االلكرتونية

23
عدد الحمالت

 التسويقية الهاتفية

88
يع عدد الربامج و املشار
 التسويقية و اإلعالمية 

44

عدد املحتويات التسويقية
 الهادفة للجمعية

143

عدد املتفاعلني
املؤثرين

4
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نسبة التطابق بني الكفاءات 
املؤهلة و املعايري القياسية 

للكفاءات

%85
نسبة رضا 
العاملني

%95.6
نسبة تحقق معايري 

الحوكمة و الشفافية 

%91.99
نسبة تحسني 

بيئة العمل

%87.5

www.osareah.org.sa

نسبة انجاز اتمتة
ية  العمليات االدار

%90
نسبة تحقق معايري 

الجودة و التمزي املؤسيس 

%60
عدد اللوائح و النظم 
ية املكتملة سنويا اإلدار

10

األداء املؤسـســـي

يــــر السنــــــوي 2022 التـقــــر
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www.osareah.org.sa

نسبـــــــــة النمــــــــــو السنــــــــوي

%8يف إيـــــرادات الجمعية خالل عامني

نسبـــــــــــــــة تغطيــــــــــــــــــة تمويـــــــــل
كات املانحة لربامج الجمعية % 114الرشا

يــــر السنــــــوي 2022 التـقــــر

األداء املايل
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عدسة استقرار
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يــــر السنــــــوي 2022 التـقــــر

www.osareah.org.sa
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يــــر السنــــــوي 2022 التـقــــر

www.osareah.org.sa
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رشكاؤنا يف اإلثمار
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يــــر السنــــــوي 2022 التـقــــر

www.osareah.org.sa

رشكــــــــــــــــــاء اسرتاتيجرين
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يــــر السنــــــوي 2022 التـقــــر

www.osareah.org.sa

رشكــــــــــــــــــاء داعمون

الدكتـــــــــــــــــــورة 
ية الجفايل فوز
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اِن أجزل نعمـــــًة الحمـــُد للمن�
وأتمها فهو الكريم الُمنِعـــُم 

نسأل المولى أن يجعله غرسًا مباركًا ، َيُعم خيره ونفعه األرجاء 
كالن   و أن ينفعنا بما قدمنا و يعفو عن التقصير و الزلل إنه ولي ذلك وعليه الت�
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ithmar

تبوك - شارع األمير عبدالمجيد - أمام برج المياه 

info@osareah.org.sa
هاتف اإلستشارات األسرية ٨٠٠٤٣٣٠٠٥٥هاتف الجمعية اإلداري ٠١٤٤٢١٤٤٤٠

هــــاتـــــف شـمــــــــــــل  ٠١٤٤٢٢٩٥٥٥

فتــاةشــــملمصالحةتدريب

دعـــــــمأبحــاثأمومـــةطفـولةمساندة

استشارة

SA5680000547608010201101 مصرف الراجحي :

SA2910000036114836000105 البنك األهلـــي :

SA5660100015495022458001 بنــك الجزيــــرة :

:SA1805000068201681643000

أرقــــــــام  الحســـــابـــــات :


