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إنجاُزنا
نسعد بتواصلكم

أكثر من
 

أكثر من
 

أكثر من
 82،500522،300 4،400،000

مستفيد 
ومستفيدة

زائر لموقع 
المستشار

ُمشاهد لمواقع 
التواصل االجتماعي









شكر وعرفان

 كريمة 
ٍ
لكل يد

أسهمــــت في 
هذا اإلنجاز

 كريمة 
ٍ
لكل يد

أسهمــــت في 
هذا اإلنجاز

أسرة الجمعية



55555555555555555
 رئيس مجلس اإلدارة 

اللواء عبدهللا بن صالح السهيل

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

بسم هللا الرحمن الرحيم

يطيب لي وإنابة عن كافة أسرة جمعية التنمية األسرية باألحساء أن أقدم لهذه الباقة الملونة من   
الورود ؛ ألطوق بها جيد الوطن الذي يعيش في كياننا وال يغيب عنا، ويتربع على مساحة كبيرة من سويداء 

القلب، أدام هللا أفراحنا به، وأسعدنا جميًعا في الداريين إنه سميع مجيب.

أجزم بأنه ليس هناك مفردٌة تستطيع التعبير عن فرحة منسوبي ومنسوبات الجمعية وسعادتهم بهذا 
صبة مباركة، أعطت ثماًرا 

ِ
اإلنجاز؛ فاألسرية التي حباها هللا أن تكون بمثابة نخلة باسقة نبتت في أرض خ

يانعة كتمر َهَجر، لتشكر هللا تعالى ـ كلَّ يوم ـ على ما أنعم عليها:

كل ذلك بفضل هللا تعالى، ثم بفضل الدعم والمساندة من لدن والة أمر هذه البالد يحفظهم هللا ، ورجال 
األعمال والمواطنين وأبنائها المخلصين المثابرين، وفريق العمل الذي يعمل ليل نهار من أجل مزيد من 

التحسين المستمر، والتطوير لعطاء أفضل .

 فلهم جميعا نهدي ما حققته الجمعية وفروعها األربعة في المبرز والعيون والعمران والطرف ، انتشاًرا 
عمَّ البالد واألوطان ، وشرب من مائها العذب كل عطشان، وأدعو هللا ـ عزَّ وجل ـ أن يديم على بالدنا األمن 

واألمان، والعز والتمكين في ظل والة أمرنا.

يحفظكم هللا، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 - بأسرة تعود إلى الوئام والسعادة بعد الفراق والحرمان.
 - وبشاب يؤهل لزواج سعيد.

 - وبوالدين وجدا دليل التربية اإليجابية متاًحا على أيدي المدربين المهرة.
 - وبفتاة ضاقت بها الدنيا فوجدت رحابة الحياة على يد إحدى مستشاراتها المختصات.

 - وبطفل وجد في أندية الجمعية المرفأ التربوي السعيد الذي يعشقه.
 - وبطاقة وطنية رائدة تأهلت للنجاح في خدمتها لدينها ووطنها في المعهد العالي التابع  للجمعية.

 - وبعائد من صحراء اإلدمان أو االكتئاب وجد الدليل على يد مرشد مختص، أخذ بيده إلى بر األمان.
 - وبشراكة نوعية تضيف أجنحة قوية تحلق من خاللها في فضاء الشأن األسري الواسع، وتزيد من 

أفق النفع العام من أنشطة الجمعية التي شملت كل القطاعات في أحساء الخير والعطاء، بل 
وتجاوزت ذلك عبر مساهماتها في مواقعها وحساباتها في وسائل التواصل االجتماعي.

أ/ عبدهللا بن صالح السهيل
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الرؤية و الرسالة

الرسالةالرؤية 

المجاالت 

الرسالة

المجاالت 

الرؤية 

مؤسســــــة غير ربــــــحية تعنى 
والتأهيل  األسري  باإلرشـــــاد 
له بناء وتنمية ووقاية وعالجًا

إلى  للوصول  عالية  بمهنية 
توافق أسري له أثر إيجابي في 
تماســـــــك المجتمــــــع المحلي 
وأمنه ورفع كفاءته اإلنتاجية.

الريادة في اإلرشاد 
األسري.

االتقان.
السرية.

روح الفريق. 
المسؤولية.

القيم 

اإلرشاد األسري.

التاهيل األسري.
المحاضن التربوية.



777777777

مجلس إدارة الجمعية

اللواء المتقاعد/ عبدهللا بن صالح السهيل
 رئيس المجلس 

board-2@osarya.org.sa

أ/عبدالمحسن بن عبدالرحمن النعيم
 أمين الصندوق 

a.alnaim@osarya.org.sa

أ.د/ فيصل بن سعود الحليبي
عضو

train-m-m@osarya.org.sa

أ/ عبدالحميد بن عبدالعزيز النعيم
عضو 

أ/ يوسف بن محمد الجبيرة
نائب رئيس المجلس

board-3@osarya.org.sa

د/ عبدالعزيز بن سعود الحليبي
 أمين عام

board-4@osarya.org.sa

د/ عادل بن عبدهللا العبدالقادر
عضو

board-5@osarya.org.sa

board-6@osarya.org.sa

م/ مشاري بن عبدالمحسن الجبر
عضو

أ/ حجي بن طاهر النجيدي
عضو

board-6@osarya.org.saalnejaid@gmail.com
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الهيكل التنظيمي

مجلس اإلدارة

المدير العام

الجودة والتخطيطالمركز اإلعالمي

الشراكات

العالقات 
العامة

األوقاف

الموارد 
المالية

العمليات التطوع
المساندة

اإلرشاد 
األسري

االستشارات

البرامج 
العامة

موقع 
المستشار

اإلدارة 
المالية

الشؤون 
المالية

المخازن

مراكز 
التنمية

المعاهد

النوادي 
الشبابية

مركز اإلصالح 
األسري

الموارد 
البشرية

التقنيات

الصيانة

المشتريات

نادي الرائدة 
بالهفوف

موارد 
بشرية

االستشارات 
النسائية

اإلصالح 
األسري

اإلدارة التنسيق
النسائية
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اإلدارات والقطاعات التابعة للجمعية

أندية الرائدة األسرية 
بالهفوف والمبرز والطرف والعيون

مركز التنمية األسرية بالعيون 

مركز التنمية األسرية بالعمران

مركز التنمية األسرية بالطرف

مركز التنمية األسرية بالمبرز

النادي الشبابي
بالهفوف والمبرز

مركز التنمية األسرية بالمبرز

مركز التنمية األسرية بالطرف

النادي الشبابي
بالهفوف والمبرزبالهفوف والمبرز

مركز التنمية األسرية بالطرف

مركز التنمية األسرية بالمبرز

النادي الشبابي
بالهفوف والمبرز

النادي الشبابي

مركز التنمية األسرية بالمبرز

مركز التنمية األسرية بالطرف

بالهفوف والمبرزبالهفوف والمبرزبالهفوف والمبرز

مركز التنمية األسرية بالمبرزمركز التنمية األسرية بالمبرز

بالهفوف والمبرز
النادي الشبابي

بالهفوف والمبرزبالهفوف والمبرز

أندية الرائدة األسرية 
بالهفوف والمبرز والطرف والعيون

مركز التنمية األسرية بالعيون مركز التنمية األسرية بالعيون 

مركز التنمية األسرية بالعمرانمركز التنمية األسرية بالعمرانمركز التنمية األسرية بالعمران

بالهفوف والمبرز والطرف والعيون

مركز التنمية األسرية بالعيون مركز التنمية األسرية بالعيون 

مركز التنمية األسرية بالعمرانمركز التنمية األسرية بالعمران

مركز التنمية األسرية بالعيون 

مركز التنمية األسرية بالعمران

أندية الرائدة األسرية 
بالهفوف والمبرز والطرف والعيون

مركز التنمية األسرية بالعيون 

بالهفوف والمبرز والطرف والعيون

بالهفوف والمبرزبالهفوف والمبرزبالهفوف والمبرزبالهفوف والمبرزمركز التنمية األسرية بالعمرانمركز التنمية األسرية بالعمرانمركز التنمية األسرية بالعمرانمركز التنمية األسرية بالعمرانمركز التنمية األسرية بالعمرانمركز التنمية األسرية بالعمرانمركز التنمية األسرية بالعمرانمركز التنمية األسرية بالعمرانمركز التنمية األسرية بالعمرانمركز التنمية األسرية بالعمرانمركز التنمية األسرية بالعمرانمركز التنمية األسرية بالعمرانمركز التنمية األسرية بالعمران
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إجمالي عدد المستفيدين 
من برامج جمعية التنمية األسرية لعام ١٤٤٠هـ

أكثر منأكثر منأكثر من

82،500522،3004،400،000
مستفيد 

ومستفيدة
زائر لموقع 
المستشار

مشاهد لمواقع 
التواصل االجتماعي
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إجمالي برامج جمعية التنمية األسرية لعام ١٤٤٠هـ

معهد التنمية األسرية العالي للتدريب

612268عدد البرامج عدد المستفيدين

مركز اإلصالح األسري

142358عدد البرامج عدد المستفيدين

إدارة اإلرشاد األسري

713200عدد البرامج عدد المستفيدين

المركز اإلعالمي

25878

إدارة الجودة والتخطيط

254751عدد البرامج عدد المستفيدين

فرع العمران

معهد التنمية األسرية العالي(تدريب نساء)

421097عدد البرامج عدد المستفيدين

1413967عدد البرامج عدد المستفيدين

16232عدد البرامج عدد المستفيدين

فرع الطرف

99559عدد البرامج عدد المستفيدين

نادي التنمية األسرية الشبابي (رفاق) المبرز

16826عدد البرامج عدد المستفيدين

عدد المستفيدينعدد البرامج
53882552

17236103عدد البرامج عدد المستفيدين

األندية النسائية

نادي التنمية األسرية الشبابي بالهفوف

عدد المستفيدينعدد البرامج

676121عدد البرامج عدد المستفيدين

فرع العيون

1168273عدد البرامج عدد المستفيدين

فرع المبرز



226861 226861

معهد التنمية األسرية العالي للتدريب

عدد 
المستفيدين

عدد 
البرامج
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 معهد التنمية األسرية العالي للتدريب

تأهيل المقبلين على الزواج

عدد المستفيدينعدد البرامج

373

التأهيل المهني

عدد المستفيدينعدد البرامج

التأهيل التخصصي لموظفي 
الجمعية والجمعيات الخيرية

عدد المستفيدينعدد البرامج

دبلومات ودورات التأهيل المهني
(السكرتارية-إدخال البيانات ومعالجة النصوص)

عدد المستفيدينعدد البرامج

تأهيل األسرة بنائًيا 

عدد المستفيدينعدد البرامج

تأهيل المرشدين األسريين

عدد المستفيدينعدد البرامج

التوعية بالمهارات األسرية 

عدد المستفيدينعدد البرامج

12575

13408

339

9

166

20796

311



141414

معهد التنمية األسرية العالي للتدريب

مشروع تأهيل المقبلين على الزواج

مشروع تأهيل األسرة بنائًيا 

معهد التنمية األسرية العالي (تدريب نساء)

عدد 
المستفيدين

عدد 
البرامج

42



معهد التنمية األسرية العالي (تدريب نساء)

عدد 
المستفيدين

1097

عدد 
البرامج

42
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دبلوم إعداد قيادات العمل االجتماعي 

عدد المستفيداتعدد البرامج

عدد المستفيدات

عدد المستفيدات

عدد المستفيدات

عدد المستفيدات

عدد المستفيدات

157

عدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيدات

دورات التأهيل المهني 
(السكرتارية)

عدد البرامج

عدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيدات

دورات التأهيل المهني 
(إدخال البيانات ومعالجة النصوص)

عدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد البرامج

برامج الفتيات
 (صيفي إنجاز +مهارات الفتيات اإلبداعية)

عدد البرامج

عدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيدات

البرامج األسرية التوعوية والبنائية

عدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد المستفيداتعدد البرامج

برامج التأهيل لسوق العمل

عدد البرامج

لقاءات تأهيل المستشارات

عدد البرامج

784

14333

6238

12

113

112

360

 معهد التنمية األسرية العالي (تدريب نساء)

عدد المستفيدات

 دورة التأهيل المهني (السكرتارية)

 معهد التنمية األسرية العالي (تدريب نساء)

البرامج األسرية التوعوية والبنائية
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 دورة التأهيل المهني (السكرتارية)

 معهد التنمية األسرية العالي (تدريب نساء)

البرامج األسرية التوعوية والبنائية



إدارة اإلرشاد األسري



1919191919

إدارة اإلرشاد األسري

االستشارات الهاتفية

االستشارات الحضورية

منصة المستشار 
االلكترونية

عدد الساعات

عدد المدن

عدد المستشارين

13404

563

1305

4664

45

67

إدارة اإلرشاد األسري
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موقع المستشار

عدد االستشارت 

استشارة أسرية

استشارة تربوية

استشارة نفسية

استشارة طبية

عدد الزوار 

1305

538

260

367

140

522,323

المشاركة في المعارض التوعوية

إدارة اإلرشاد األسري

لقاءات المستشارين 
والمستشارات الشهرية



2121212121

المشاركة في المعارض التوعوية

إدارة اإلرشاد األسري

لقاءات المستشارين 
والمستشارات الشهرية



مركز اإلصالح األسري

235814

عدد 
المستفيدين

عدد 
البرامج



2323232323

مركز اإلصالح األسري

عدد القضايا الواردة

عدد الجلسات

نسبة الصلح

عدد المستفيدين

771

1848

71%

3258
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اللقاء الرمضاني والصلح خير

مركز اإلصالح األسري

اللقاء الرمضاني والصلح خيراللقاء الرمضاني والصلح خير



اللقاء الرمضاني والصلح خير

مركز اإلصالح األسري

اللقاء الرمضاني والصلح خير

المركز اإلعالمي

عدد 
المستفيدين

13200
اللقاء الرمضاني والصلح خير
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 المركز اإلعالمي

المركز اإلعالمي بالتعاون مع إدارة اإلرشاد األسري

إصدارات الجمعية األسرية

عدد المستفيدينالعدد

410000

هدية العروسين

عدد المستفيدينالعدد

-1200

المشاركة في المعارض 
والملتقيات 

عدد المستفيدينالعدد

إنتاج أفالم تسويقية  و 
تعريفية بخدمات الجمعية

عدد المستفيدينالعدد

التسويق لموارد الجمعية  من 
أوقاف وغيرها

عدد المستفيدينالعدد

تسويق برنامج لقاء مع مستشار

عدد المستفيدينالعدد

120000

تنفيذ مسابقات أسرية

عدد المستفيدينالعدد

3711.755

43.716.961

3

142000

940

المشاركة في المعارض 
والملتقيات 

عدد المستفيدينالعدد

إنتاج أفالم تسويقية  و 
تعريفية بخدمات الجمعية

عدد المستفيدينالعدد

التسويق لموارد الجمعية  من 
أوقاف وغيرها

العدد

تسويق برنامج لقاء مع مستشار

عدد المستفيدينالعدد

12

تنفيذ مسابقات أسرية

عدد المستفيدينالعدد

3711.755

43.716.961

3

142000

940
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المركز اإلعالمي

من إصدارات الجمعية

المشاركة في المعارض المجتمعية



إدارة الجودة والتخطيط
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إدارة الجودة والتخطيط

عقد (16) ورشة خالل 
العام لنشــــــــر ثقافـــة 
التميز المؤســــــــسي.  

إنجاز البناء االستراتيجــــــي 
للجمعيـــــــة واعتمادهــــــــــــا  
لألعوام: 2020-2021-2022. 

بناء ومراجـــــــعة الخطة 
التشــــــــغيلية للجمعية 
للعــــــــــــام 2020 ،  وفـــق 

معيار االمتثال وااللتزام. 

تصميم اللوائح واألدلة 
بعدد (15)  دليًال والئحة  
، وفق معيار الشفافية 

المعتمد .

نشر جـــميع لوائح 
الجمــــــــــــــعية عــلى 
الموقع الرسمــــي. 

تنفــــــــــــيذ الخطــــــــــة 
التشغيلية للعــــــام 
2019 بنســــبة انجاز 

بلغت 92.8٪.

بنـــــاء فـــرق داخـــــــــــلية 
للتخطيط والمراجعة 
الداخلـــــــية والتحسين 

المستمر . 

إدارة الجودة والتخطيط
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الورش التطويرية للموظفين والموظفات

إدارة الجودة والتخطيط

الورش التطويرية للموظفين والموظفات



الورش التطويرية للموظفين والموظفات

إدارة الجودة والتخطيط

الورش التطويرية للموظفين والموظفات

دبلوم اإلرشاد األسري

25
مستفيًدا ومستفيدة

25
ًمستفيًدمستفيًدا ومستفيدة

عدد 
المستفيدين
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حفل تخريج طالب دفعة دبلوم 
اإلرشاد األسري  2019 م

الخريجون

دبلوم اإلرشاد األسري
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حفل تخريج طالب دفعة دبلوم 
اإلرشاد األسري  2019 م

الخريجون

فروع جمعية التنمية األسرية باألحساءدبلوم اإلرشاد األسري

مركز التنمية األسرية بالمبرز.

مركز التنمية األسرية بالطرف.

مركز التنمية األسرية بالعيون.

مركز التنمية األسرية بالعمران.



مركز التنمية األسرية بالمبرز

عدد 
المستفيدين

8273

المستفيدينالمستفيدينالمستفيدينالمستفيدينالمستفيدين
عدد 

المستفيدينالمستفيدينالمستفيدينالمستفيدينالمستفيدينالمستفيدينالمستفيدينالمستفيدينالمستفيدينالمستفيدينالمستفيدينالمستفيدينالمستفيدينالمستفيدينالمستفيدينالمستفيدينالمستفيدينالمستفيدينالمستفيدينالمستفيدينالمستفيدينالمستفيدينالمستفيدينالمستفيدينالمستفيدينالمستفيدينالمستفيدينالمستفيدينالمستفيدين
عدد 

البرامج

116
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اإلصالح األسري

عدد المستفيدينعدد الحاالت

72588

تأهيل المصلحين 
والمستشارين

عدد المستفيدينعدد البرامج

االستشارات األسرية

عدد المستفيدينعدد البرامج

حياة .. أجمل (ألسر إسكان الجبر)

عدد المستفيدينعدد البرامج

عدد المستفيدينعدد البرامج

نادي رفاق الشبابي

عدد المستفيدينعدد البرامج

16826

نادي الرائدة األسرية

عدد المستفيدينعدد البرامج

633877

61176

2

42168

915

83

186

كلمات رمضانية

عدد المستفيدينعدد البرامج

161354

مركز التنمية األسرية بالمبرز

نسبة الصلح :

دورات تنمية األسرة  

4
دورات توجيه الشباب  

حالة

مصلًحا ومستشارًا
76%

أرتقي للتدريب
(دورات تدريبة لتنمية األسرة وتوجيه الشباب)

مركز التنمية األسرية بالمبرز

عدد 
المستفيدين

8273

عدد 
البرامج

116



مركز التنمية األسرية بالطرف

عدد 
المستفيدين

عدد 
البرامج

559799
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 مركز التنمية األسرية بالطرف

دورة تدريبية بيوتنا والتواصل التقني

عدد المستفيدينعدد البرامج

1202

إصالح ذات البين

عدد المستفيدينعدد الحاالت

41205

عدد المستفيدينعدد الحاالت

425

االستشارات

عدد المستفيداتعدد البرامج

535165

نادي الرائدة األسرية
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دورة بيوتنا و التواصل التقني

مركز التنمية األسرية بالطرف

دورة بيوتنا و التواصل التقني



دورة بيوتنا و التواصل التقني

مركز التنمية األسرية بالطرف

دورة بيوتنا و التواصل التقني

مركز التنمية األسرية بالعيون

عدد 
المستفيدين

عدد 
البرامج

612167
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مركز التنمية األسرية بالعيون

جولة نادينا

عدد المستفيدينعدد البرامج

3198

سحابة فرح

عدد المستفيدينعدد البرامج

البداية الرشيدة للمقبلين على الزواج

عدد المستفيدينعدد البرامج

كلمات أسرية

عدد المستفيدينعدد البرامج

17900

نادي الرائدة األسرية

عدد المستفيدينعدد البرامج

454977

122

124

ورشة عمل (خطوات النجاح)

مركز التنمية األسرية بالعيون

البداية الرشيدة للمقبلين 
على الزواج



4141414141

ورشة عمل (خطوات النجاح)

مركز التنمية األسرية بالعيون

البداية الرشيدة للمقبلين 
على الزواج



مركز التنمية األسرية بالعمران

475125 475125

عدد 
المستفيدين

عدد 
البرامج
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مركز التنمية األسرية بالعمران

475125

عدد 
المستفيدين

عدد 
البرامج

 مركز التنمية األسرية بالعمران

تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج 

عدد المستفيدينعدد البرامج

270

البرامج العامة 

عدد المستفيدينعدد البرامج

مشاركات مجتمعية 

عدد المستفيدينعدد البرامج

ورش تثقيفية في مدارس 
البنين والبنات 

عدد المستفيدينعدد البرامج

71085 52987

11609
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أندية جمعية التنمية األسرية الشبابية

نادي التنمية األسرية الشبابي بالهفوف.

نادي التنمية األسرية الشبابي بالمبرز.



نادي التنمية األسرية الشبابي بالهفوف

عدد 
المستفيدين

عدد 
البرامج

87825
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نادي التنمية األسرية الشبابي بالهفوف

لعبة القراءة

عدد المستفيدينعدد البرامج

13484

التأهيل الختبار القدرات العامة 

عدد المستفيدينعدد البرامج

فرحة وطن

عدد المستفيدينعدد البرامج

نجحنا وانطلقنا 

عدد المستفيدينعدد البرامج

10314 147

133
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لعبة القراءة

فرحة وطن

نادي التنمية األسرية الشبابي بالهفوف



82616 82616

عدد 
المستفيدين

عدد 
البرامج

نادي التنمية األسرية الشبابي بالمبرز (رفاق)
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أندية الرائدة األسرية للفتيات

نادي الرائدة األسرية بالهفوف.

نادي الرائدة األسرية بالمبرز.

نادي الرائدة األسرية بالطرف.

نادي الرائدة األسرية بالعيون.



نادي الرائدة األسرية بالهفوف (وتن)

عدد 
المستفيدات

11

المستفيداتالمستفيدات
عدد 

المستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيدات
عدد 

المستفيدات
عدد 

المستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيدات
عدد 

البرامج

22.084
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ذكاء ملون

عدد المستفيدات

3749

 نادي الرائدة األسرية بالهفوف (وتن)

أسطورة الجمال

عدد المستفيدات

287

أوقات سعيدة

عدد المستفيدات

63
واحة صيف

عدد المستفيدات

8050

اكتشف

عدد المستفيدات

1564
الهمزة تتحداك

عدد المستفيدات

1017

كشتة بنات

عدد المستفيدات

1461
اليوم الوطني٨٩

عدد المستفيدات

1255

معرض الجامعة والمجتمع٩

عدد المستفيدات

933
لنضيء

عدد المستفيدات

30

المتكأ

عدد المستفيدات

3675



525252

أسطورة الجمال

اليوم الوطني 89

ادي الرائدة األسرية بالهفوف (وتن)

ذكاء ملون

عدد المستفيدات

3749

 نادي الرائدة األسرية بالهفوف (وتن)

أسطورة الجمال

عدد المستفيدات

287

أوقات سعيدة

عدد المستفيدات

63
واحة صيف

عدد المستفيدات

8050

اكتشف

عدد المستفيدات

1564
الهمزة تتحداك

عدد المستفيدات

1017

كشتة بنات

عدد المستفيدات

1461
اليوم الوطني٨٩

عدد المستفيدات

1255

معرض الجامعة والمجتمع٩

عدد المستفيدات

933
لنضيء

عدد المستفيدات

30

المتكأ

عدد المستفيدات

3675

نادي الرائدة األسرية بالهفوف (وتن)

نادي الرائدة األسرية بالمبرز (رواء)

عدد 
المستفيدات

63

عدد 
البرامج

3877



نادي الرائدة األسرية بالمبرز (رواء)

عدد 
المستفيدات

63

المستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيدات
عدد 

المستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيدات
عدد 

البرامج

3877
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صيفي إنجاز

نادي الرائدة األسرية بالمبرز (رواء)

(المتكأ) برنامج: كيف أوزن حياتي؟

رحلتي 

عدد المستفيداتعدد الحاالت

2116

دثار

عدد المستفيداتعدد البرامج

أوقات سعيدة

عدد المستفيداتعدد البرامج

عيدية رواء

عدد المستفيداتعدد البرامج

عدد المستفيداتعدد البرامج

واحة صيف

عدد المستفيداتعدد البرامج

6254

2394

1

115

5 16432

27

رمضان مع  رواء

عدد المستفيداتعدد البرامج

258

 نادي الرائدة األسرية بالمبرز (رواء)

سحابة فرح



555555

صيفي إنجاز

نادي الرائدة األسرية بالمبرز (رواء)

(المتكأ) برنامج: كيف أوزن حياتي؟



نادي الرائدة األسرية بالطرف

عدد 
المستفيدات

53

المستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيدات
عدد 

المستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيدات
عدد 

البرامج

5165
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 نادي الرائدة األسرية بالطرف

أوقات سعيدة 

عدد المستفيداتعدد البرامج

190

دورات تطويرية

عدد المستفيداتعدد البرامج

المتكأ

عدد المستفيداتعدد البرامج

لقلوبكن شكًرا

عدد المستفيداتعدد البرامج

282 6723

2228

واحة صيف

عدد المستفيداتعدد البرامج

2169

نادي الرائدة األسرية بالطرف

عدد 
المستفيدات

53

عدد 
البرامج

5165
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نادي الرائدة األسرية بالطرف

نبراس القيم (كوب أصفر)

مناسبات عالمية (اليوم الوطني همة صغار)

نادي الرائدة األسرية بالطرف

مناسبات عالمية

عدد المستفيداتعدد البرامج

3590

رحلتي 

عدد المستفيداتعدد البرامج

أمومة

عدد المستفيداتعدد البرامج

رحالت ترفيهية

عدد المستفيداتعدد البرامج

119 18253

183011
مناسبات عالمية

عدد المستفيداتعدد البرامج

3590

رحلتي 

عدد المستفيداتعدد البرامج

أمومة

عدد المستفيداتعدد البرامج

رحالت ترفيهية

عدد المستفيداتعدد البرامج

119 18253

183011
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نادي الرائدة األسرية بالطرف

نبراس القيم (كوب أصفر)

مناسبات عالمية (اليوم الوطني همة صغار)



نادي الرائدة األسرية بالعيون

عدد 
المستفيدات

45

المستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيدات
عدد 

المستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيداتالمستفيدات
عدد 

البرامج

4977
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نادي الرائدة األسرية بالعيون

المتكأ

عدد المستفيداتعدد البرامج

10666

جولة نادينا

عدد المستفيداتعدد البرامج

سحابة فرح

عدد المستفيداتعدد البرامج

واحة صيف

عدد المستفيداتعدد البرامج

4225 12413

193673

نادي الرائدة األسرية بالعيون

عدد 
المستفيدات

45

عدد 
البرامج

4977



626262

إدارة الشراكات

سحابة فرح

نبراس القيم

 نادي الرائدة األسرية بالعيون



إدارة الشراكات



6464646464

إدارة الشراكات

بلغت اإليرادات المالية لعام 
2019م: (6.850.000 ريال).

تم تأمين عدد: (100) ، وظيفة 
للجمعية ضمـــــن عقد شركـــة 
نسمة القابضة لمدة سنتيــن 

قابلة للتجديد . 

تملكت الجمعية ثالثة أوقاف مباركة:
1/ وقف الوالدين، وهو مقر الجمعية الحالي.

2/ وقف الذرية.
3/ أرضًا سكنية في حي الريان بالدمام.

أوًال: اإليرادات المالية

ثانيًا: تأمين عدد من الوظائف

ثالًثا: األوقاف االستثمارية



6565656565

إدارة الشراكات

------------------------------------------

دورة الموارد المالية

-----------------------------

المشاركة في دورة تطوير الموارد 
المالية في القطاع غير الربحي. 

المشاركة في معرض
 شعبة مكافحة المخدرات

 (قبل الفوات) بالحرس الوطني باألحساء.



شراكات مجتمعية 



67

اتفاقية تعاون مع جمعية الجفر الخيرية.

اتفاقية تعاون مع الجمعية الخيرية 
للمتقاعدين باألحساء.

------------------

شراكات مجتمعية 

شراكات مجتمعية 
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اتفاقية تعاون مع المكتب التعاوني للدعوة 
واإلرشاد وتوعية الجاليات بالخالدية.

اتفاقية تعاون مع فرع هيئة الصحفيين 
السعوديين باألحساء.

------------------

شراكات مجتمعية 



6969696969

اتفاقية تعاون مع المكتب التعاوني للدعوة 
واإلرشاد وتوعية الجاليات بالخالدية.

اتفاقية تعاون مع فرع هيئة الصحفيين 
السعوديين باألحساء.

------------------

شراكات مجتمعية 

اتفاقية تعاون مع جمعية الطرف الخيرية  
للخدمات االجتماعية.

شراكات مجتمعية 



------------------------------

------------------------------

تشرفنا بزيارتهم 

تشرفنا بزيارتهم
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------------------------------

------------------------------

تشرفنا بزيارتهم 

تشرفنا بزيارتهم

الشيخ عبداللطيف بن حمد الجبر                                            
والشيخ عبدالعزيز الجبر                                                 

وسعادة األستاذ/ إبراهيم بن محمد الدوسري 

الشيخ / عبد العزيز بن محمد العنزي                   
  الرئيس التنفيذي ألوقاف عائشة محمد السديس  

 الشيخ / خالد بن سعد الشمالني                         
     مدير العمل الخيري بأوقاف عائشة محمد السديس

الشيخ عبداللطيف بن حمد الجبر                                            
والشيخ عبدالعزيز الجبر                                                 

وسعادة األستاذ/ إبراهيم بن محمد الدوسري 

الشيخ / عبد العزيز بن محمد العنزي                   
  الرئيس التنفيذي ألوقاف عائشة محمد السديس  

 الشيخ / خالد بن سعد الشمالني                         
     مدير العمل الخيري بأوقاف عائشة محمد السديس
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------------------------------

------------------------------

تشرفنا بزيارتهم 

------------------------------

------------------------------

تشرفنا بزيارتهم 

سعادة مدير مركز التنمية االجتماعية 
باألحساء  األستاذ/ أحمد بن سعود الفضلي

سعادة األستاذ/ عبداللطيف بن محمد العرفج                                       
رئيس مجلس إدارة غرفة األحساء
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------------------------------

تشرفنا بزيارتهم تشرفنا بزيارتهم تشرفنا بزيارتهم تشرفنا بزيارتهم تشرفنا بزيارتهم تشرفنا بزيارتهم تشرفنا بزيارتهم تشرفنا بزيارتهم تشرفنا بزيارتهم تشرفنا بزيارتهم تشرفنا بزيارتهم تشرفنا بزيارتهم تشرفنا بزيارتهم تشرفنا بزيارتهم 

7373

سعادة نائب رئيس مجلس اإلدارة                                            
  والمدير التنفيذي للجمعية السعودية لمساندة كبار السن (وقار)               
األستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق                                             

سعادة مدير الجمعية الخيرية الوطنية للمتقاعدين فرع األحساء 
المهندس / نامي بن عبدهللا النامي 

سعادة مدير هيئة الصحفيين السعوديين باألحساء                                  
األستاذ/عادل بن سعد الذكرهللا                                       

سعادة نائب مدير هيئة الصحفيين السعوديين باألحساء                   
األستاذ/ بدربن عبدهللا العتيبي 
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------------------------------

------------------------------

تشرفنا بزيارتهم 

تتقدم جمعية التنمية األسرية باألحساء (أسرية)تتقدم جمعية التنمية األسرية باألحساء (أسرية)

أسرة الجمعية

بوافر الشكر واالمتنان 
لجميع شركاء النجاح والداعمين من 
المؤسســــات واألوقاف والشـــركات 
على دعمهم الكريم لبرامج وأنشطة 
الجمــــــيعة لعام  ٢٠١٩م والجــمعية إذ 
تقدِّر لهم جزيل دعمهم، لتســأل هللا 
تعالى لهم مزيًدا من البركة والعطاء 

إنه سميع مجيب .

شكر وعرفان

سعادة األستاذ /علي بن عبدهللا باعبدهللا                                                 
المدير التنفيذي لمؤسسة / 

عبدالعزيز ومحمد العجيمي وعائلتهما الخيرية . 
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تتقدم جمعية التنمية األسرية باألحساء (أسرية)تتقدم جمعية التنمية األسرية باألحساء (أسرية)

أسرة الجمعية

بوافر الشكر واالمتنان 
لجميع شركاء النجاح والداعمين من 
المؤسســــات واألوقاف والشـــركات 
على دعمهم الكريم لبرامج وأنشطة 
الجمــــــيعة لعام  ٢٠١٩م والجــمعية إذ 
تقدِّر لهم جزيل دعمهم، لتســأل هللا 
تعالى لهم مزيًدا من البركة والعطاء 

إنه سميع مجيب .

شكر وعرفان

سعادة األستاذ /علي بن عبدهللا باعبدهللا                                                 
المدير التنفيذي لمؤسسة / 

عبدالعزيز ومحمد العجيمي وعائلتهما الخيرية . 
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شركاء النجاح

شركة الجبر القابضةمؤسسة الجبر الخيرية  مبرة الشهداء 
بمكة المكرمة
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شركاء العمل شركاء النجاح

شركة الجبر القابضةمؤسسة الجبر الخيرية  مبرة الشهداء 
بمكة المكرمة
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الجمعية في عيون الصحافة
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الجمعية في عيون الصحافة
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الجمعية في عيون الصحافة
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الجمعية في عيون الصحافة
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الجمعية في عيون الصحافة

مشاعر المستفيدين والمستفيدات



مشاعر المستفيدين والمستفيدات
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مشاعر المستفيدين والمستفيدات 
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مشاعر المستفيدين والمستفيدات 
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مشاعر المستفيدين والمستفيدات 
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أمل مضيء

لإلسهام في وقف الجمعية:

أن يكون للجمعية أوقاف ليكتفى بها ذاتًيا؛ ليدوم الخير واألجر واإلصالح

حسنات جارية حتى قيام الساعة بإذن هللا تعالى

االتصال بالجمعية
هاتف / 0135752929 فاكس /0135758606

زيارة الجمعية

االتصال برئيس قسم تنمية الموارد/ 
0505932887

اإلرسال على إيميل الجمعية/
Info@osarya.com

اإليداع في حساب الوقف في مصرف الراجحي/
SA 3580000664608010888888



مؤسسة غير ربحية تعنى باإلرشاد األسري 
والتأهـــيل له بنــــــاء وتنمية ووقايـــة وعـــالجًا 
بمـهنية عالية للوصول إلى توافق أسري له 

أثر إيجابي في تماسك المجتمع المحلي 
وأمنه ورفع كفاءته اإلنتاجية.

الريادة في مجال 
اإلرشاد األسري

االتقان .  
السرية .

روح الفريق . 
المسؤولية.

الرسالة

القطاعات

برامجنا

جوائز وأوسمة

أندية الرائدة األسرية

تأهيل أسريإصالح أسرياستشارات أسريةإعالم هادفتأهيل أكاديمي

األحساء - الهفوف السلمانية الجنوبية - شرق كلية اآلداب للبنات

جائزة المشروعات الرائدة في مجال 
العمل االجتمـاعي بدول مــــجلس 

التعاون الخليجي بأبوظبي لعام١٤٣٢هـ . 

 C٢E حصول الجمعية على شهادة
ملتزمون بالتميز من المؤســــــــسة 

.EFQM األوروبية إلدارة الجودة

وسام جمعية البر للمركز المتميز 
لعام ١٤٣٠هـ  - ١٤٣٣هـ  - ١٤٣٥هـ .

تكريم الجمعية لحصولها على 
اعتماد الجودة(اآليزو) ٢٠١٥-٩٠٠١ .

القيم الرؤية

www.osaryah.com    info@osarya.org.sa            osaryah    osaryh       0505966322    0135758606    0135752929
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