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 مجعية أسرتي 

 بتوجيه من صاحب السمو امللكي األمري 1422عام " أسرتي " تأسست •

 .مقرن بن عبد العزيز آل سعود أمري منطقة املدينة املنورة آنذاك

 

اخلااا  واملختصاذ يو    تضم فريقاا متميازا مان   . مجعية متخصصة يف التنمية والرعاية األسرية•
املساتقرة الات تكاون    الكفا ات العلمية واملهنية، بهدف تعميق مفهوم احلياة األسرية املتميازة و 

فاااميم ومهااارات  لبنااة وواادوة حساانة يضاارث بهااا املمااخ األعلااب، ماان ماا ل   ساااث ا تماا  م       
 ومعارف أسرية تتماشب م  ويمنا اإلس مية 

 



 الرؤية

 .اجلمعية الرائدة يف تنمية األسر الناشئة•

 الرسالة

فريق عمل تأهيل المقبلين على الزواج وتنمية األسر الناشئة من خالل عمل مؤسسي متميز و•
 .فاعلةمؤهل وبرامج تخصصية وشراكات استراتيجية 



 أيقونة العمل اخلريي".. أسرتي"

خ رافًدا أساسًيا للتنمية العمخ اخلري  مو شكخ من أشكال احلب والعطف علب اآلمرين دون ويد أو شرط، ومو عمخ واٍع ميم•
الغ األممية يأتي م   حساسهم الشاملة، فامت ك القدرة علب حتسذ حياة بعض البشر يُعد بالنسبة لكمري من األشخاص أمر ب

أننا نعيش بطريقة تتوافق م   اخلاص بااللتزام، بناً  علب مشاعر املسؤولية القوية، ومذه طريقة لتعزيز ويمنا الشخصية والشعور ب
 .معتقداتنا األم وية

 سابق األمر اوتصر دورما علب    وال شك يف أن اجلمعيات اخلريية تعتا ميداًنا لتحقيق الطموحات يف التغيري ا تمعي، لكن يف•
 حتقيق معدالت عالية من التنمية تقديم اإلعانات املالية والعينية  ىل الفئات األ مر احتياجًا فقط،  لكن يعتمد جناح أ  جمتم  يف

املعنو ، بخ توجه  ىل تأميخ علب التوس ، لكي يشمخ تقديم خمتلف اخلدمات، ومل يعد األمر مقتصرا علب تقديم الدعم املاد  و
اتهم وسلو هم واجتاماتهم وتدريب مذه الفئات، والعمخ علب بنا  منويج ماص ُيراعب به االمت ف يف مستويات األشخاص وودر

 .هاانط ًوا من احتياجاتهم الفعلية ضمن سياسة واضحة حمددة األمداف والوسائخ لتصبح معتمدة علب يات

الت " أسرتي"صصة، مجعية وباتت بعض اجلمعيات تتخصص يف تمقيف وتأميخ األسرة وا تم  ومن ضمن مذه اجلمعيات املتخ•
قدمها استشاريذ أسريذ أمذت علب عاتقها تمقيف وتأميخ أفراد ا تم ، ويلك من م ل الاامج االستشارية األسرية الت ُي
لب مجي  حساباتها عا منصات ونفسيذ علب ودر عاٍل من التميز ع وًة علب دورما اإلع مي من م ل  نتاج حلقات توعوية تنشر ع

 .دمه يفوق األعداد احلاليةالتواصخ االجتماعي،  ما تتطل  اجلمعية  ىل أن يكون عدد املستفيدين من براجمها والدعم الذ  تق

واملقب ت علب الزواج من الذين وال يقتصر األمر علب يلك فقط، بخ مت ختصيص جز  من الدعم املاد  والعيين ًيقدم للمقبلذ•
باإلضافة  ىل برناجمها يف التوفيق بذ بهذه اخلاصية" اسرتي"استفادوا من حضور الانامج التأميلي الذ  يقدم هلم، وتنفرد   مجعية 

اعد يف تقليخ نسب العنوسة يف الراغبذ بالزواج الذ  يقوم علب السرية وتقديم استشارات للطرفذ لتأميلهم للزواج ومو وسم يس
 .  قيم باململكة العربية السعوديةا تم ،  ما أنها تسعب أال تقتصر مذه اخلدمة علب املواطنذ فقط، بخ تتوفر  ىل  خ من ي



 املبادرات



 توصيف المبادرة المبادرة

 ريةتنمية مهارات ومعارف واتجاهات المشاركين في الجانب الشرعي واالقتصادي والصحي للحياة األس واجلتدريب المقبلين والمقبالت على الز" تأهيل " مبادرة 

لتطوير المهارات الذاتية األساسية" تفاصيل " مبادرة 

 للعرائس

لزوجية تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الفتاة في بعض المهارات التي تشتد الحاجة لها لمواجهة المشكالت ا

 الشائعة لألسر الجديدة

لقياس أثر البرامج التدريبية على " تأثير " مبادرة 

 المستفيدين
 تتبع المسجلين بعد مضي ستة أشهر على تدريبهم قياسا على التقييم القبلي لهم

مبادرة نقطة ضوء لصناعة محتوى صوتي على منصة 

 اجلنصائح المقبلين والمقبالت على الزوكالودالساوند 
 ي مكانتسجيالت صوتية توعوية للمقبلين على الزواج ، متاحة لالستماع والتحميل في أي وقت ومن أ

 قياس الكتروني يساعد  على زيادة  انسجام األسر الناشئة مبادرة مقياس السعادة األسرية

لتنمية المهارات األساسية لألسر " أول ركزة " مبادرة 

 الناشئة

، ويشترط مشروع توعوي لألسر الناشئة يزرع مفاهيم االستقرار االسري والتعايش الفكري بين الزوجين

 لحضور هذا البرنامج ان يحضر الزوجين معا

 توعية األم واألب باحتياجات الطفل وبأساليب التربية الحديثة سنة أولى أمومة-مبادرة سنة أولى أبوه 

 تنمية مهارات االسر الناشئة بالذكاء المالي واالدخار والتعامل مع المتغيرات االقتصادية مبادرة الذكاء المالي لألزواج حديثي التجربة

 ريةإقامة مسابقة مجتمعية البتكار البرامج والمبادرات األسرية اإلبداعية بأساليب الكترونية وعص المبادرات األسرية اإلبداعيةكراثون

 مبادرة تهدف إلى تطوير برامج الجمعية لتكون أكثر تأثيراً على المستفيدين منها لتطوير البرامج األسرية النوعية" ارتقاء " مبادرة 

 تفعيل الشراكات مع الجامعات الستقطاب مدربين حسب معايير الجمعية مبادرة بناء قاعدة بيانات المدربين األسريين



 الربامج 



التوعية األسريةمشروع   تأهيل املقبالت على الزواجبرنامج   
 مستفيدة13733عدد مرات التنفيذ اإلمجالي  28عدد مرات التنفيذ اإلمجالي 

 برنامج12املنفذة مارج اجلمعية  مستفيدة183برنامج 5املنفذة مارج اجلمعية 

 مستفيدة62الس م  لية -1 مستفيدة43مجعية املستودع اخلري  يف  -1

 مستفيدة50طيبة الطيبة مدارس -2 مستفيدة29جامعة طيبة شطر الس م يف  -2

 مستفيدة65طيب جامعة -3 مستفيدة89معهد مشكاة يف  -3

 مستفيدة64املعتز مدارس  -4 مستفيدات8ناد  تكافخ االجتماعي يف  -4

 مستفيدة29( 108)املدرسة -5 مستفيدة14مر ز حي األزمر  يف  -5

 مستفيدة4227المانوية  -6 مستفيدة506برنامج بعدد 23املنفذة يف مقر اجلمعية 

 مستفيدة41جامعة طيبة -7 حصن األسرةمشروع 

 مستفيدة44طيبة جامعة  -8 مستفيدة275عدد مرات التنفيذ ومجيعها مارج اجلمعية 

 مستفيدة46طيبة جامعة  -9 مستفيدة57ملتقب النجاح مدرسة  -1

 مستفيدة21جامعة طيبة -10 مستفيدة92المانوية السادسة املدرسة  -2

 مستفيدة23جامعة طيبة -11 مستفيدة70-104االبتدائية  -3

 مستفيدة54200االبتدائية -12 مستفيدة56-31املتوسطة  -4

 مستفيدة61يف اجلمعية املنفذ -13 الذكاء املاليمشروع 

 311أمجالي عدد ال مستفيدات5عدد مرات التنفيذ 

 املنفذ مارج اجلمعية برناجمذ

 مستفيدة49اخلري  املستودع -1

 مستفيدة68املستودع اخلري  -2



 قسم املالية



 قسم املالية

تاجاه مان نفقاات    الشريان الرئيس الذ  يغذ  مجي  أوسام اجلمعياة ااا حت  •
وحتدياااد ومصاااروفات ويتاااوىل القسااام العماااخ علاااب تنمياااة ماااوارد اجلمعياااة   

ة  ىل تدويق ومتابعاة  املصروفات وفق االحتياج املقدم من بقية األوسام  ضاف
إلجاارا ات حسااابات اجلمعيااة و عااداد امليزانيااة العامااة هلااا وتن اايم مجياا  ا      

 .  ال زمة لذلك



 تقرير االيرادات واملصروفات

االيرادات 15082476

المصروفات 12717486

الفائض 2364990



 المإدارة االتصال واإلع



 إدارة االتصال واإلعالم

صاخ باذ اجلمعياة    تهدف  دارة االتصال واإلع م يف أسرتي  ىل  جياد حلقة و•
لجمعياة، ويلاك   وأعضائها ومنسوبيها  ما تعنب اتابعة الشؤون اإلع مية ل

واإلعاا م بتغطيااة منجاازات اجلمعيااة ونشاااطها،  مااا تقااوم  دارة االتصااال     
ا علااب منصااات  بإنتاااج مقاااط  فيااديو توعويااة تهااتم بالشااأن األساار  ونشاارم    

 .التواصخ االجتماعي للجمعية

 مهام إدارة االتصال واإلعالم يف مجعية أسرتي•
 .تقوية الع وة بذ اجلمعية واجلهات احلكومية واألملية واألفراد •

 .توثيق الصلة م  وسائخ اإلع م املختلفة •

 .تنوعة الوسائخ اإلع مية املالقيام بالنشاطات اإلع مية الت ختدم رسالة اجلمعية من م ل  نتاج املواد اإلع نية واإلع مية وبمها عن طريق•

 .نبا تقديم املعلومات عن اجلمعية ونشاطها ملن يطلبها من املستفيدين أو الزائرين أو مراسلي الصحف وو االت األ•

 .متابعة ما ينشر يف وسائخ اإلع م عن اجلمعية •

 . صدار النشرات واملطبوعات عن نشاطات اجلمعية •

 . وامة املعارض التعريفية والاامج المقافية للتعريف باجلمعية و برازما دورما ورسالتها للمجتم •

 .تقديم التقارير الشهرية عن نشطات اإلدارة و جنازاتها و عداد اخلطط التطويرية للعمخ •

 .واإلياعة والتلفزيون لتغطية مذا احلدث اهلام ودعوة أمخ اخلري والشر ات واملؤسسات حلضور مذا احلفخ الكبري •



 2019إحصائيات عام 

 5: موشن جرافيك •

 102انفوجرافيك•

 16فلم توعو  وصري •

 29الو االت والصحف •

 58احلسابات الكبرية •

 23مشامري •

 82250مشامدات يوتيوث •

 18500عدد ال هور 191الريتيويت•

 1942انستقراماليك•

 190000: عدد ظهور الصور  إمجالي 1932•

 6: عدد الفعاليات ا تمعية الت متت املشار ة فيها •

 1: عدد االتفاويات•



 يمركز اإلرشاد األسر



 مركز اإلرشاد األسري

 :اخلدمات•
 االستشارات االسرية•

 التعريف بذ الراغبذ يف الزواج•

 الدراسات والبحوث•

 :األهداف•
 توعية ا تم  بأممية االستشارات يف مواجهة التحديات•

 تقديم املساعدة للرجخ واملرأة ملواجهة الضغوط اليومية •

ملهااارات املعرفيااة العميقااة السااعي لتعزيااز المقااة بااالنفس والااتخلص ماان املشاااعر الساالبية ماان ماا ل ا سااابهم ا   •
 بالذات



 مركز اإلرشاد األسري

ساام اإلرشاااد  ماان ماا ل مبااة متمياازة ماان االستشاااريذ يو  االمتصاااص يقااوم و      •
رية  ىل أفاااراد األسااار  يف مجعياااة أسااارتي بتقاااديم العدياااد مااان االستشاااارات األسااا

وياة أو اجتماعياة أو   ا تم ، سوا   انت مذه االستشارات أسرية أو زوجياة أو ترب 
شادين حيات تتمماخ يف    حتب نفسية، وتتنوع طرق تقديم مذه االستشارات  ىل املسرت

 :ث ث طرق رئيسية مي

 .استشارات حضورية•

 .استشارات ماتفية•

 .استشارات الكرتونية•

 8001233322ويلك يف الفرتة من الساعة السادسة وحتب الساعة التاسعة مسا  علب الروم ا اني •

 استشارة20,500بلغ عدد االستشارات األسرية املقدمة أ مر من 



 قسم التعريف

يلاااك مااان  ااا  مااان مااا ل وسااام التعرياااف يساااتطي  املتقااادم الراغاااب يف الااازواج و •
حلياااة األنسااب ووااد  احلصااول بااإين اى علااب شااريك ا  -رجااال ونسااا   -اجلنسااذ 

 .شاث وفتاة8,900وامت أسرتي وى احلمد بتزويج أ مر من 

 :أبرز احلقائب•
 املهارات األسرية للمطلقذ•

 سيدات" رؤية وأمخ " •

 جتديد احلياة األسرية ما بعد سن األربعذ•

 عميد األسرة•

 حصن األسرة•



 اجلمعية الذكية



 اجلمعية الذكية

ية جلمعية أسارتي  يهدف املشروع  ىل رومنه وأمتته العمخ اإلدار  للمن ومة اهليكل•
ها للماااوظفذ ااااا يسااامح هلاااا باالرتقاااا  يف جماااال اإلدارة الذ ياااة وتقاااديم مااادمات 

ري العاملياة يف أن ماة   واملستفيدين اساتو  احارتايف ومان ما ل االساتفادة مان املعااي       
قاااًا ملعاااايري اإلدارة الرومياااة، فاااتم دراساااة اإلجااارا ات اإلدارياااة و عاااادة مندساااتها وف

ات املقدماة باإلضاافة   اجلودة الت تهدف  ىل تقليخ املدة املنجزة يف اإلعمال واخلادم 
روميااة ي يااة  ىل حتويااخ  امااخ املن ومااة اإلداريااة الدامليااة للجمعيااة  ىل من ومااة 

يب الوروياااة تعتماااد علاااب ن اااام  لكرتوناااي متكاماااخ يساااعب للقضاااا  علاااب األساااال 
لب مستو  األدا  والروتينية القدمية و ح ل أساليب متقدمة مما ينعكس  جيابًا ع

 .املطلوث واخلدمة املقدمة



إدارة قسم الشؤون اإلدارية ب
 اخلدمات املساندة



 قسم الشؤون اإلدارية بإدارة اخلدمات املساندة

لتعاماخ معهام علاب    اإلجرا ات والسياسات املتعلقة بامتياار وتعايين العااملذ وطارق ا    •
 .مجي  املستويات يف اجلمعية

 :مهام قسم الشؤون اإلدارية يف أسرتي
.تنمية هيكلية الجمعية من خالل زيادة االلتزام، والتعاون بين أقسام الجمعية، وخلق الشراكات بينها•

.تحليل الوظائف وتخطيط احتياجات األيدي العاملة•

.تصنيف الوظائف في الجمعية ووضع الوصف الوظيفي الالزم لكل وظيفة•

.تحديد األجور، والرواتب، والحوافز للعاملين في الجمعية•

.توفير الرعاية الصحية، واالجتماعية للموظفين•

.اختيار وتوظيف األفراد، ومراقبة وتقييم أدائهم وتحفيزهم وتدريبهم•

.إتباع اإلجراءات في إدارة االفراد والعاملين تساهم في شعورهم باألمن لتحقيق أهداف الجمعية•

.التوثيق وحفظ الملفات الخاصة بكل ما يتعلق بالموظفين في الجمعية•



 :مهام قسم الشؤون اإلدارية يف أسرتي
املية ساعة تدريبية يف برامج تدريب د1000تأميخ وتدريب موظفي وموظفات اجلمعية بعدد يزيد عن •

 .ومارجية وباستخدام مواو  التعليم والتدريب عن بعد

باملدينة ( طاوات)ز تووي  شرا ة توفري املرشحذ للوظائف وتطوير املوظفذ احلاليذ م  مر •

 .مرفق الصورة. املنورة

 (.موظف العام( )موظف الرب  لكخ رب )مكافأة وتكريم املوظفذ •

 .عقد لقا  املوظفذ الرتفيهي الربعي لكخ رب •




