
اإلحصائيــــــات الدقيقــــة 
المتعلقة بالمساعدات 

النقدية والعينية



19

انجازات مركز اإلصالح األسري 

ساعة إصالحية نسبة الصلح في القضايا

قضية تم استالمهُمراجـــع

مصلح ومصلحة 

٪ ٧٤756

505252
25

16

مركز اإلصالح 
األســــري

مختصون بالنظر في الخالفات 

األسرية والزوجية بخصوصية تامة

2



19

انجازات مركز اإلصالح األسري 

ساعة إصالحية نسبة الصلح في القضايا

قضية تم استالمهُمراجـــع

مصلح ومصلحة 

٪ ٧٤756

505252
25

3
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مركز إسعاد  
لالستشارات 
األسريــــــة 

استقبال ومعالجة المشكالت 

الزوجية والنفسية والتربوية 

4



20

مركز إسعاد  
لالستشارات 
األسريــــــة 

استقبال ومعالجة المشكالت 

الزوجية والنفسية والتربوية 

23

انجازات مركز إسعاد لالستشارات األسرية 

استشارات العرسان الجدداستشارة هاتفية وحضورية 

اجمالي االستشارات استشارة الكترونية
التي تم استالمها 

مستشار ومستشارة ساعة استشارية 

١٤٥٥٣٧٠

1852,010

٢٦,٧55١٥

5



24

مركز مهارات 
للتــــدريــب

ــان  	 ــان متخصص ــزان تدريبي مرك
ــة  ــن المؤسســ ــدان م ومعتمـــ
ــي  ــب التقنـــــ ــة للتدريــ العــامــ

والمهنــي
رجالـــي - نسائـــــي  	
يعنيـــــان بتقــــــــديم الــدورات  	

والبرامــج األسريـــــة والتربويــة 
والمهاريــة. والقانونيــة  واإلداريــة 

6



27

انجازات مركز مهارات للتدريب 

متدرب ومتدربة  في دورة منفذة  
دورات تأهيل المقبلين 
والمقبالت على الزواج 

دورة تدريبية خاصة 
بالمقبلين والمقبالت 

على الزواج 

متدرب ومتدربة 

إجمالي الدورات 

487,470

57,73537
85

7



28

وحدة التيسير 
تقديم القروض والمساعدات للمقبلين 

على الزواج  عبر أحد برنامجين 

المساعدات المقطوعة : 	 
يمنح المستفيد مبلغ مبلغ ١٠,٠٠٠ ريال 

منحة غير مستردة. 

القروض الميسرة:	 
 يمنح المستفيد قرض يصل إلى ٤٠,٠٠٠ ريال 

بدون فائدة، مسترداً بأقساط ميسرة. 

8



31

انجازات وحدة التيسير 

اجمالي مبلغ القروضاجمالي مبلغ المساعدات

المستفيدينالمستفيدين

إجمالي الشباب المستفيدين إجمالي المبلغ

3,660,000125,60000

366314

129,260,000680

9



32

مركز التثقيف األسري 
بكليات البنات 

متخصص في تقديم البرامج اإلرشادية 
والتدريبية المتخصصة في المجاالت  

النفسية واالجتماعية للطالبات والموظفات  
و ُيْعـَنى بالمشكالت السلوكية الفردية، 

والموضوعات الزوجية واألسرية.

 اطلع على فيديو  	
مرئي عن المركز 

وانجازاته

10



32

مركز التثقيف األسري 
بكليات البنات 

متخصص في تقديم البرامج اإلرشادية 
والتدريبية المتخصصة في المجاالت  

النفسية واالجتماعية للطالبات والموظفات  
و ُيْعـَنى بالمشكالت السلوكية الفردية، 

والموضوعات الزوجية واألسرية.

 اطلع على فيديو  	
مرئي عن المركز 

وانجازاته

35

انجازات مركز التثقيف األسري

مستفيدة فروع   

مادة ومنشور توعوي

نشاط وبرنامج

٦64038

١٣٦٠3484

11



36

مركز الشبل المثقف

تابعنا عبر 
تويتر

راسلنا عبر 
الواتس

مركز متخصص بتنميـــة قـــــــدرات  	
الطفل في مجاالت القراءة الحرة وغـرس 
حـب الكتاب لديـه و امتالكه القدرة على 

تمييز الكتب المناسبة للقراءة من عدمها

12
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انجازات مركز الشبل المثقف

طالب متخرج برامج

دورة 

5600

15

13



38

بحث  تم نشره 

أمسيات تمت إقامتها 

كتب تمت المشاركة في 
إصدارها 

٢٨

٨

٣

مركز البحوث والدراسات األسرية

تشجيـــــــــع 
الباحثيــــــــن 
للوصــــــــول 
للحلـــــــــول 
المـناسبـــــة 

في القضايـا 
المجتمعية.

14



40

إصدارات 
توعوية 

أصدرت »وحدة الوعي المجتمعي« مئات 
اإلصدارات التوعوية التي تنوعت بين الكتب 

االلكترونية وتصاميم الجرافيك والموشن جرافيك 
والفيديوهات، غطت من خاللها جميع القضايا 

التوعوية األسرية والوطنية واالجتماعية. 

امســـــح الباكــــورد 
لإلطالع على جميـــع 
اإلصدارات  التوعوية 

مستفيداً إصداراً توعوياً
350530,440

15



43

٢٢١
٣٤٤٩٠٠

١٠

١٢

٢٥
١١٤٢١

٥٨

٣

٦٥ ١٢

مــــادة

مواد 
توعوية

إضاءات تربوية 
ونفسية

الدورات 
التدريبية 

والمحاضرات
محطات في 

بناء األسرة
االستشارات 
الهاتفية  

واإللكترونية

منصة أسرة 
اإلثرائية

ملف أسرة 
التفاعلي

المسابقات  
الثقافية 
والتوعوي

إصدارات 
الجرافيك

لوحات 
إعالنية في 

الطرق

مستفيد  ومستفيدة

  جهــود »أســـــرة«
 خالل جائحة كورونا 

44

»مستمرون« 

خلك بالبيت

بيتنا.. مدرستنا

نحن معكم

سعادتي مع 
أسرتي

نحو أسرة 
سعيدة

مبادرة 

مبادرة 

مبادرة 

مبادرة 

مبادرة 

مبادرة 

التأكيد على استمرار الجمعية في 
تقديم خدماتها للمستفيدين  بل 

وتسهيل الحصول عليها ورفع اإلنتاج

دعوة لاللتزام بتعليمات الحجر المنزلي 
وتقديم مادة إثرائية وتثقيفية وألعاب 

مسلية تفاعلية وكذلك مسابقات 
علمية وصحية وتوعوية

برامج ومواد توعوية تساعد 
األسرة للتعامل األمثـــــل مــع 

التعليـــــم عن بعدـ

استهدفت نزالء المحاجر الصحية قدمت 
برامج إثرائية وهدايا لهم

برامج متنوعة بنائية وتوعوي ووقائية 
وعالجية للتعامل مع أعراض الجائحة 

وكيفية إدارة الوقت ورفع مستوى 
الوعي واكتساب مهارات ذاتية وتربوية

كانت الجمعيـة هـي الشـريك االستراتيجي 
األول حيث قدمــت جميــع برامــج ومــواد 

المبــادرة ال)٩٥(منفردة، باإلضافة إلى أربعــة 
برامــج تم تنفيذها مــع شــركاء المبادرة،

مبادرات »أسرة« خالل جائحة كورونا 

16
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44

»مستمرون« 

خلك بالبيت

بيتنا.. مدرستنا

نحن معكم

سعادتي مع 
أسرتي

نحو أسرة 
سعيدة

مبادرة 

مبادرة 

مبادرة 

مبادرة 

مبادرة 

مبادرة 

التأكيد على استمرار الجمعية في 
تقديم خدماتها للمستفيدين  بل 

وتسهيل الحصول عليها ورفع اإلنتاج

دعوة لاللتزام بتعليمات الحجر المنزلي 
وتقديم مادة إثرائية وتثقيفية وألعاب 

مسلية تفاعلية وكذلك مسابقات 
علمية وصحية وتوعوية

برامج ومواد توعوية تساعد 
األسرة للتعامل األمثـــــل مــع 

التعليـــــم عن بعدـ

استهدفت نزالء المحاجر الصحية قدمت 
برامج إثرائية وهدايا لهم

برامج متنوعة بنائية وتوعوي ووقائية 
وعالجية للتعامل مع أعراض الجائحة 

وكيفية إدارة الوقت ورفع مستوى 
الوعي واكتساب مهارات ذاتية وتربوية

كانت الجمعيـة هـي الشـريك االستراتيجي 
األول حيث قدمــت جميــع برامــج ومــواد 

المبــادرة ال)٩٥(منفردة، باإلضافة إلى أربعــة 
برامــج تم تنفيذها مــع شــركاء المبادرة،

مبادرات »أسرة« خالل جائحة كورونا 

17



46

مركــــــز 
شمـــــل 
»بريدة« 

47

لألمهات 

للصغيرات

برنامج 
عطاء ووفاء

مركز الشبل 
المثقف

برنامج 
منصة بنات 

برنامج رواء 
للفتيات 

برنامج 
مسيرتي ال 

تتوقف

برنامج 
الزهـــرات 

ق
للثانوي .. فما فو

لخريجات الجامعة 

دائية
إلبت

ة ا
حل

مر
لل

طة
س

تو
لم

ة ا
حل

مر
لل

برامجنا

اإلدارات 
النسائية

أياً كان عمرِك 
أو مستواِك 

التعليمي 

فـــلِك 
عندنا 
مكـان 

18
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لألمهات 

للصغيرات

برنامج 
عطاء ووفاء

مركز الشبل 
المثقف

برنامج 
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برنامج رواء 
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برنامج 
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لل
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س
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حل
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لل
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النسائية

أياً كان عمرِك 
أو مستواِك 

التعليمي 

فـــلِك 
عندنا 
مكـان 

19
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انجازات اإلدارات النسائية

يوماً تدريبياًبرنامجاً مقاماً 

مستفيدة 

13380

953

50

من آراء المستفيدين  ،،
،،

،،
،،

،،
،،

»أسرة« 
غيرت حياتي، 

شكراً لكم 

مستشارين ذو 
خبرة أسهموا في 

حل المشكالت 
األسرية بجدارة 

ال أعلم كيف أشكركم ومن أين 
أبداً.. جعل هللا من ساهم وساعد 

في انجاح هذه الحملة في جنات 
الفردوس األعلى

الخدمات المقدمة 
للشباب المقبلين على 

الزواج عطاء بإحسان لبناء 
حياة سعيدة 

ال نملك إال الدعاء لكم في ظهر 
الغيب، جهودكم عظيمة من 

ناس أكفاء أصحاب خبرة 

الحقيقة دورات نوعية 
استفدت منها أنا 

وجميع أفراد عائلتي  

مستفيد من الدورات 
التدربية 

مستفيدة من مركز 
إسعاد لالستشارات 

مستفيد من حملة حج 
العرسان الجدد 

مستفيد من القروض 
والمساعدات 

مستفيد من مركز 
اإلصالح األسري 

مستفيد من الدورات 
التدربية 

20
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من آراء المستفيدين  ،،
،،

،،
،،

،،
،،

»أسرة« 
غيرت حياتي، 

شكراً لكم 

مستشارين ذو 
خبرة أسهموا في 

حل المشكالت 
األسرية بجدارة 

ال أعلم كيف أشكركم ومن أين 
أبداً.. جعل هللا من ساهم وساعد 

في انجاح هذه الحملة في جنات 
الفردوس األعلى

الخدمات المقدمة 
للشباب المقبلين على 

الزواج عطاء بإحسان لبناء 
حياة سعيدة 

ال نملك إال الدعاء لكم في ظهر 
الغيب، جهودكم عظيمة من 

ناس أكفاء أصحاب خبرة 

الحقيقة دورات نوعية 
استفدت منها أنا 

وجميع أفراد عائلتي  

مستفيد من الدورات 
التدربية 

مستفيدة من مركز 
إسعاد لالستشارات 

مستفيد من حملة حج 
العرسان الجدد 

مستفيد من القروض 
والمساعدات 

مستفيد من مركز 
اإلصالح األسري 

مستفيد من الدورات 
التدربية 

21
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عقدت »أسرة« شراكات متنوعة مع 
القطاعين الحكومي والخاص، أثمرت 

هذه الشراكات نجاحات بينه وانجازات 
متعددة. 

هذه الشراكات تعكس ثقة القطاعين 
الحكومي واألهلي بمؤهالت وقدرات 

وامكانيات »أسرة« 

الشراكات

امسح الكـــــود 
لتحميل التقرير 
التفصــــيلـــــي 
لنتائج الشراكات 
االستراتيجيــــة 

22
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شراكة استراتيجية مع إدارة التعييم 

شراكة مع اللجنة النسائية التنموية بإمارة منطقة القصيم 

شراكة مع إدارة 
السجون 

شراكة مع إدارة 
مكافحة المخدرات

23
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شراكة مع جامعة المستقبل

شراكة مع جامعة القصيم 

الشراكة مع فرع وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية بالقصيم 

شراكة مع كلية المجتمع ببريدة

24
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شراكة مع جامعة األميرة 
نورة بنت عبدالرحمن 

شراكة مع كليات عنيزة 
األهلية 

شراكة مع مبادرة الخير 

الشراكة مع شركة السيف 
للتوكيالت ببريدة 

25
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شراكة مع أوقاف أبناء عبدالعزيز الراجحي

شراكة مع أوقاف أوقاف الشيخ فهد بن 
عبدهللا العويضة الخيرية 

شراكة مع الجمعية الخيرية لمكافحة 
التدخين »تدارك« 

شراكة مع أوقاف أبناء عبدالعزيز الراجحي

26
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العمل عن بعد وتطوير 
األدوات التقنية 

انشاء استديو 
احترافي للنقل 

المباشر 

أتمتة جميع 
العمليات 
الكترونياً 

تطوير األدوات الفنية 
وتعزيز االشتراكات التقنية 

في مختلف البرامج 

ضمان توفير جميع 
خدمات »أسرة« الكترونياً 
وتطوير تجربة المستخدم

تزامناً مع جائحة كورونا وما فرضته من اتجاه نحو العمل 
عن بعد، وتماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ طورت »أسرة« 

أدواتها التقنية نحو تحقيق هدف التحول التقني 

27
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دراسة أكاديمية عن العنف األسري 

عدُد عيناِت استطالِع 
رأِي أفراِد المجتمِع

األخصائيوَن النفسيوَن 
واالجتماعيوَن والمرشدوَن 

عدُد المعنفيَن الذيَن األسريوَن والخبراُء المشاركون 
تمَّ دراسُة خصائِصِهم 

بصورٍة مباشرٍة 

عدُد دراساِت 
الحالِة 

عدد البحوث 

في بحٍث مستقل

أشهــر أستاذاً جامعياً 

الفترة الزمنية 
للملتقى

عدُد المحكميَن

عدُد أعضاِء اللجنِة 
العلميِة

٢١٠٢١٦٥
٥٠٦

١٠

17
٦ ٢٢

11
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زيارة لمنصة الحملة 

إنجازات الحملــة 

مادة تم نشرها

مستفيد ومستفيدة

١٤١
٣١٠,٠٠٠

لوحة في 
شوارع بريدة 

٣٥

إصدارات تشويقية 
قبل انطالق الحملة 

استفتاء 
رأي 

ملف 
تفاعلي 

٧١

١
ساعة 
تدريبية

٨٥

مادة توعوية 
وإثرائية

١٥

مسابقات
٢

تصميم 
جرافيك

٢٥

١٧٠٠٠
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امسح الباكورد 
للتطوع مع 

»أسرة« 

وحدة »التطوع«

فرصة تطوعيـــةمتطوع ومتطوعة 
1,26538

المتطوع، شريـك أساسي 
للجمعية في أداء رسالتها 

66

شكراً 
لكل من ساهم في نجـــاح برامـج 

»أسرة« وفعالياتها وأنشطتــــها ، 

سائلين المولى عز وجل أن يخلـف 

شكراً شكراً عليهم وأن يثيبهم خير الثـــــواب. 

شكراً 
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شكراً 
لكل من ساهم في نجـــاح برامـج 

»أسرة« وفعالياتها وأنشطتــــها ، 

سائلين المولى عز وجل أن يخلـف 

شكراً شكراً عليهم وأن يثيبهم خير الثـــــواب. 

شكراً 
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