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اختتمت جمعية محبة للتنمية ا سرية بمحافظة الجبيل عام� مليئ� با�نجازات والعطاء،  بالرغم من تحديات جائحة 

كورونا فإن الجمعية حرصت على استمرار تقديم برامجها الموجهة ل�سرة بشكل خاص  وأفراد المجتمع بشكل 

عام  وذلك بإطالق عدد من البرامج والمبادرات التي وجدت التفاعل الكبير مما انعكس إيجابيا في ا�قبال على 

المشاركة في هذه البرامج والمبادرات  من جميع فئات المجتمع .   وما تحقق في عام ٢٠٢٠ كان بفضل ا© عز وجل 

أوالً ثم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده ا مين صاحب 

السمو الملكي ا مير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم ا© .

ا سر وا فراد في  برامج ومبادرات  في خدمة  الجمعية من  التقرير ما قدمته  أن أطلعكم من خالل هذا  يسرني 

محافظة الجبيل وبدعم من صاحب السمو الملكي ا مير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية 

للجمعية  ا©  حفظهم  الشرقية  المنطقة  أمير  نائب  سلمان  بن  فهد  بن  أحمد  ا مير  الملكي  السمو  وصاحب 

ومتابعة برامجها وأنشطتها .
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عام  تأسست  الجبيل  بمحافظة  ا سرية  للتنمية  محبة  جمعية 
مستدامة  تنموية  جمعية  وهي   ٩٠٠ رقم  وبتصريح  ١٤٣٨/٧/٢٨هـ 
الواعية  ا سر  من  جيل  بناء  خالل  من  ا سرة  الستقرار  وتسعى 
والمتماسكة القادرة على مواجهة التحديات على أن تكون مؤثرة في 
إلى  الجمعية  تسعى  كما  المحبة،  لرسالة  وسفيرة  ا سرة  استقرار 
تكوين بيئة أسرية صحية وآمنة ل�بناء بعد انفصال ا بوين يسودها 
االحترام المتبادل، كذلك تسعى  ن تكون المرجع ا ول لقضايا ا سرة 
أهداف  تحقيق  في  االستراتيجية  الحلول  أفضل  طرح  في  وا�سهام 
الكفاءات  أفضل  وتأهيل  با سرة  المتعلقة  الوطني  التحول  برنامج 

من المختصين .

نبذه عن الجمعية
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الريادة في التنمية ا سرية .

التميـز في تقديم برامـج وقائيــــــة
وخدمات إســتشــارية متخصصــــة
من خالل فريق محترف بإســتخدام
نظم الجودة من أجل بناء أســـــرة 

متماسكة في مجتمعنا.

المالمح ا�ستراتيجية للجمعية

ا�هداف الرسالةالرؤية

٩

١- ا�رشاد ا سري لحل المشكالت التي تواجه ا ســــرة وذلك من خالل  
    تقديم ا�رشـاد بالهاتف وا�رشــاد بالمقابلـة.

٢- تهيئة المقبلين على الزواج وتقديم برامج توعية لعمــوم  شرائح 
     المجتمع في مجاالت ا�رشاد والتنمية ا ســرية.

٣- تقديم برامج التوفيق بين الراغبين للزواج من الجنسين وإصالح 
     ذات البين

٤- توعية المجتمع بأهمية تيسير الزواج وتحقيـــق التكافل االجتماعي 
    بين أفراده وعـــــــــدم المغاالة في المهـــــــــور للحد  من العنوسة.
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ملخص ا�داءملخص ا�داء

عدد العاملين

عدد البرامج والدورات

عدد المبادرات

عدد المستفيدين

5600
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عدد المستشارين

عدد االستشارات الساعات التطوعية
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118.494 ريال

 379.587  ريال

إجمالي ا�يرادات
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إجمالي المصروفات
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رفـع مستوي الوعي 

في مجـال التعامـل 

ا سري لدى أفـراد 

المجتمع .

نشــر الوعــــــي 

االجتماعـي فيمـا 

يتعلـق ببنيـــــة 

ا ســرة وكيفيـة 

المحافظة عليها. 

إيجـاد الحلـول  للخالفـــات 

ا سرية قبل أن تصــل إلى 

مرحلـة التفكـك ا سري . 

مسارات عمل الجمعية

املعالجةالوقايةاإلمناء
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وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

لقاءات توعوية + منشورات عبر وسائل التواصل االجتماعي 

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

يوم التطوع السعودي العالمي .

لقاء توعوي +منشورات عبر وسائل التواصل االجتماعي

الهيئة الملكية برنامج لتأهيل المستشارين ا�سريين.

استشارات
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المبادرات
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ا�نماء

البرامج
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المعالجة

أسرية

زوجية

هاتفية

إلكترونية

عامة
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