
العيادات
االستشارية االفتراضية





  مبادرة وطنية تهدف الى بناء اســـرة ســـليمة
 مـــن خـــالل االستشـــارية االســـرية واإلصـــالح
 االســـري والتوفيق بيـــن األزواج عبر منظومة
 تقنية، تســـهل على الجميـــع الوصول لها  بما
العربيـــة المملكـــة  رؤيـــة  تطلعـــات   يحقـــق 

  السعودية 2030



تكـــون  أن  ا��ول  "هدفـــي 
ب��دنا نموذجـــاً ناجحاً ورائداً 
فـــي العالـــم علـــى كافـــة 
معكم  وسأعمل  ا��صعدة، 

على تحقيق ذلك"



"إن ديننا ا��س��مي الحنيف 
دين تكافـــل وتعاضد وتآزر 
و��يعتنا ا��ســـ��مية توكد 

على العمل الخيري"

صاحب السمو الملكي األمير
ولي العهد



تعريف بالجهة
المنظمة للمبادرة

6

جمعيـــة تكاتـــف لخدمـــات االجتماعيـــة، هـــي جمعيـــة مختصة 
بالخدمـــات االجتماعية بمنطقة الرياض ، وقد صدرت موافقة 
ترخيـــص  البشـــرية والتنميـــة االجتماعيـــة علـــى  المـــوارد  وزارة 

الجمعية برقم 2179 بتاريخ :1443/4/10هـ
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7

ارتباط المبادرة
في رؤية المملكة 2030

ترتبط المبادرة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في اكثر من  
هـــدف الرؤيـــة منهـــا في المســـتوى األول تمكيـــن حياة عامـــر وصحية، 
واهداف وزارة الموارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعية منها هدف تعزيز 
شبكات األمان االجتماعي وتعزيز االعتماد على الذات لألسر واألفراد. 

وهدف تحقيق خدمات تنمية اجتماعية فاعلة ومستدامة. 
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أهداف
المبادرة االستراتيجية

العيادات8
االستشارية االفتراضية

1
يم  تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ات  ر االستشــــــــــــــا
االســـــــــــــــــــــرية عبر 
العيـــــــــــــــــــــــــــــادات 

االفتــــــــــــــــراضية

4
توفيـــر محتـــــــــــــــوى 
االسرة  عن  معرفي 

والحياة الزوجية

3
التوفيق بين األزواج 
منصـــة  خـــالل  مـــن 

االلكترونية

5
توفيـــــــــــــــر التدريـــب 
االلكـــــــــــتروني فـــي 

المجال االسري

2
تقديـــم اإلصــــــــــــالح 
االسري لألزواج عبر 

القنوات التقنية



االنشطة تقديم االستشارات االلكترونية عبر عيادات افتراضية لألسرة 
واالزواج وراغبي الزواج وتقديم خدمة اإلصالح االســـري والتوفيق بين 
راغـــي الـــزواج عبـــر منصـــة افتراضية تجت اشـــراف مختصيـــن وخبراء في 
االسرة وكذلك التدريب االلكتروني والمعرفة في مجال االسرة متاحة 

الى المجتمع العام  

األنشطة الرئيسية
لتحقيق أهداف المبادرة
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العيادات10
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مزايا الراعي

تكريم الراعي بشهادة شكر من الجمعية  
أو من راعي الحفل 

تكريم الراعي بدرع من الشبكة السعودية 
للمسؤولية االجتماعية

وضع شعار الراعي ثابت في المنصة 
االلكترونية كشريك

اإلشارة للراعي في وسائل االعالم 
ومنصات االجتماعية 

اتاحة كلمة للراعي في الحفل الختامي 
حسب الفئة 

وضع شعار الراعي في موقع الجمعية 
والشبكة كشريك استراتيجي



                          المخرجات من مبادرة
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مواكبة التحول في تقديم 
االستشارات االسرية

المساهمة في التقليل من 
المشكالت في االسرة  

توفير منصة موثوقة 
للمساهمة في بناء االسرة 

المساهمة في زيادة مهارات 
األزواج والمقبلين على الزواج

أحد جوانب االستدامة المالية 
للجمعية 



العيادات12
االستشارية االفتراضية

شركاء النجاح والرعاة لمبادرة
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solidarity2179@gmail.com 055 046 2224

للتواصل 

المملكـــة العربيـــة الســـعودية - الرياض


