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تدريبية تعي دورات تقديم 
بنشر الوعي االسري بين 

أفراد المجتمع 
02

الشباب بأهمية توعية 
الزواج وفق أحكامه وترشيد 

نفقاته والتوعية بآثار 
الطالق 

01

04 03

06 05

08 07

األهددددد ا  
التددددددددددددي 
تسددددددددع  
الجمعيدددددة 
لتحقيقهددا

من 
نحن

التنميةةة االسةةرية بمحافظةةة رابةةي هةةي جمعيةةة رسةةمية جمعيةةة 
تابعة لةواارة العمةل والتنميةة االجتماعيةة ومسةجلة فةي سةجل 

تهةةتم بالبيةةم االسةةري كافةةة مةةن ، ( 559) الجمعيةةات تحةةم رقةةم 
البرامج االستشارات و، وتقديم القيام بالدور التوعوي والتثقيفي 

. الممكنةالتدريبية حول االسرة والزواج بالسبل 

االستقرار تحقيق 
في االسري والتكافل 

المجتمع

االستشارات تقديم 
تساعد التي والبحوث 

الحياة على استقرار 
االسرية

الداللة على الزواج

التوجيه واإلصالح 
االسري

تأهيل االسر لتكون 
أسر منتجة 

اصالح ذات البين

محافظة رابي والقرى والهجر 
التابعة لها
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قيمنا في جمعية التنمية االسرية في محافظة رابغ

االنتماء

االلتزام

العةةدل

النزاهةةة

االحتساب

التعةةةاون

قيمنا
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نطاق المستفي ين من الجمعية  

مستورة

مغينية

كليددددة

األبددواء

القضيمة

ثددددددول

تمايددددا

النويبدع

صعبددر
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رئيس مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارةمجلس اإلدارةأمين 

السكرتارية التنفيذية

إدارة التوجيه واإلرشاد 
األسري ومركز شمل

إدارة البرامج 
إدارة الشراكاتوالمشاريع إدارة الشؤون اإلدارية 

والمالية

الم ير التنفيذي

قسم التوجيه واإلصالح 
األسري

مركز شمل

قسم الدورات 
والتدريب

قسم المبادرات 
والمشاريع

قسم المالية

قسم الموارد البشرية

قسم تنمية 
الموارد المالية

قسم اإلعالم

قسم العالقات 
العامة

لجمعية التنمية االسرية بمحافظة رابغ الهيكل التنظيمي واإلداري 
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الرؤية والرسالة

2021

الرؤية 

الرسالة
جمعية متميزة 
تخ م االسرة ، 
االسرة تنميدددة غلتنمية مجتمع راب

وتأهيلها 
لتحقيق الكفاءة 
االسرية 
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حوكمة الجمعية 

09



حوكمة الجمعية 
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اطالق الخطة 
االستراتيجية 
ومركز شمل

اطالق سعادة محافظ رابي يوم 
م 2021/ 2/ 8االثنين الموافق 

للخطة االستراتيجية لجمعية 
،التنمية االسرية بمحافظة رابي 

وتدشين مركز شمل لتنفيذ 
.أحكام الحضانة والرؤية والزيارة 
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تهدف مبادرة شمل إلى التيسير على المستفيدين في تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ضمن بيئة مالئمة ألفراد العائلة، وخلق فرص 
عمل في مجال الخدمة المجتمعية، باإلضافة إلى تحسين مستوى التعاون ما بين واارة العدل والجهات الحكومية والقطاع الثالث في تقديم 

إلى توفر بيئة تتحّقق فيها عوامل األمن والسالمة للعاملين والمستفيدين على حٍد سواء، باإلضافة . خدمات متكاملة لخدمة المجتمع
بما يحقق أعلى المستويات في تنفيذ هذه األحكام من ( واألطفال-الوالدين )إضافًة إلى تقديم الدعم االجتماعي والنفسي ألطراف النزاع 

.حيث التهيئة وتخفيف حدة التوتر والنزاع، وحماية حقوق األطفال المحضونين

تنفيذ أحكام التهيئة والتدرجتنفيذ أحكام الرؤيةتنفيذ أحكام الزيارة
الحضانة

االستشارات القانونية 
وفض النزاعات

الشركاء
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اطالق 
مبادرة 
نسمعك

أعلنم جمعية التنمية 
االسرية بمحافظة رابي عن 

،  مبادرة نسمعك اطالق 
لالستشارات االسرية ضمن 
مبادرات جائزة رابي لإلبداع 

التابعة لملتقى مكة 
.  الثقافي

حصول 
الجمعية على 
المركز الثاني 

حصلم جمعية التنمية االسرية 
المركز الثاني بمحافظة رابي على 

في ملتقى رابي لإلبداع ضمن مبادرة 
ضمن ( بادر) جائزة االبداع برابي 

مشاركة المحافظة  في ملتقى 
مكة الثقافي الخامس تحم شعار 

( .كيف نكون قدوة ) 
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اطالق 
مبادرة 

مستشارك

أعلنم جمعية التنمية 
االسرية بمحافظة رابي عن 

،  مبادرة مستشارك اطالق 
لتقديم االستشارات ألسر 

.األطفال ذوي الهمم
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اطالق 
االستشارات 

الهاتفية 
المجانية

أعلنم جمعية التنمية 
االسرية بمحافظة رابي عن 

اطالق االستشارات الهاتفية 
المجانية بالشراكة مع جمعية 

المودة للتنمية االسرية  
لتقديم االستشارات االسرية ، 

والزوجية واالجتماعية 
والنفسية بسرية وخصوصية 

.تامة
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برامج الت ريب 
االسري

01
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34

53

600

فن تربية دورة 
األبناء

ملتقى االستقرار 
االسري

برنامج صناعة األم 
القيادية

عدد 
المستفيدين

أمسية ليس الذكر 
85كاألنثى
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25

200

150

دورة المملكة 
الخالدة

تأهيل المقبالت 
والمقبلين على 

الزواج

الضغوط األسرية

عدد 
المستفيدين

10أمسيتي برمضان

لقاء بعنوان انا 
40وكبير السن
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80

67

70

لقاء األبناء بعد 
الطالق

دورة التسامح 
والصحة النفسية

نود لك سالمتك 

عدد 
المستفيدين

كيف أقوي 
100شخصية ابني
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البرامج 
التعليمية

02

21



16

09

10

150

عدد 
المستفيدين

38

13

30

36

14

عدد 
المستفيدين

دورة مهارات الحاسب 
1( للنساء) اآللي 

دورة مهارات الحاسب 
2( للنساء) اآللي 

دورة مهارات الحاسب 
( رجال) اآللي 

مزيًدا من الحب يا 
أمي

رحلة المغامر 
الصغير 

برنامج عطاء

تحدي األطفال

منيع المعلوماتي 
للطفل

التسوق عبر 
االنترنم
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المهاريةالبرامج 

03

23



4 3 2 1
دورة 

فن المكياج

 (1 ،2)

تصوير 
المنتجات 
بكاميرا 
الجوال 

باحترافية

برنامج 
العناية 
بالشعر 

وتصفيفه

الباريستا
المبتدئى
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البرامج اإلدارية

04

25



02 01
باقة اإلداري 
المتميز

ع د المستفي ين

06

ع د المستفي ين

27

دورة الموظف
المتميز
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مساع ات 
المقبلين 
عل  الزواج

05
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1
مساع ات نق ية

: اإلجمالي
ريال 205,000

2
مساع ات عينية

(أجهزة كهربائية ) 

ع د المستفي ين
شاب 41

ع د المستفي ين
شاب 48

: بقيمة
ريال 5000

:بقيمة
ريال  6674

: اإلجمالي
ريال 320,352
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برامج تطوير 
الموظفين 
والموظفات

06
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02 لإلناث

01
دورات 10
للذكور

دورة 13

عدد الدورات التي أقيمم 
للموظفين والموظفات
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إدارة إحصائيات 
التوجيه واإلرشاد 
ومركز شمل 

07
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الحةةةةةةةةةةةةالة العددددددددددددددد د      

إحصائي إدارة التوجيه واإلرشاد ومركز شمل 

2

16

37

24

5

20

38

عنف اسري

عةةةوا

طالق

خالفات اسرية
عقةةةةوق

اصالح ذات البين
استشةةةةةارات

32
جلسات التهيئة 12

والتدرج
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لمركز شمل   نسبة خدمة الحاالت المحولة 

85%

20%

60%

95%

90%

نسبة االنتظام في مواعيد تنفيذ األحكام

نسبة المستفيدين الحاصلين على جلسات 
ارشادية واجتماعية

نسبة الحاالت التي تم خدمتها من الحاالت 
التي تحتاج لخدمة التهيئة والتدرج

نسبة نجاح خدمات التهيئة والتدرج

إحصائي إدارة التوجيه واإلرشاد ومركز شمل 



التطوع
08
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2

33

1

62

عدد 
المتطوعين

عدد 
الفرص 

التطوعية

إحصائية التطوع
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09

النشرات 
التوعوية 
والتربوية 
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النشرات التوعوية والتربوية 

مشاركة
المشددداركة فدددي مبدددادرات 102

وزارة المدددددوارد البشدددددرية 
والتنميددددددة االجتماعيددددددة 
، للتوعيددة بحقددوق الطفددل
ومبادرات جمعية المودة 

مناسبة
12 تفعيل 

المناسبات 
العالمية

النشرات 64
التربوية

نشرة
42 النشرات

التوعوية
نشرة

37



المبادرات 
المجتمعية 
التنموية

10

38



4

5

6

تأهيل ودعم المقبلين 
1على الزواج

2

3

وقفات ما قبل الطالق

رحلة لسوق العمل

تمكين األسر المنتجةوصل الجسور

تعليم وتدريب أبناء 
الفقراء 

المبادرات المجتمعية التنموية

39



األداء 
االقتصادي

11

40



األداء االقتصادي

41

20 % 34 %19.82 %

متوسط نسبة مصاريف 
البرامج واألنشطة 

متوسط نسبة المصروفات 
العمومية واإلدارية

نسبة زيادة اإليرادات 
عن العام الماضي 

نسبة اإليرادات المخفضة 
من المسته   

نسبة انخفاض المصروفات 
عن العام الماضي

80.18 %

140 %



شركاء 
النجاح 

42
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حسابات الجمعيدددة 
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جمعية التنمية االسرية
بمحافظة رابي


