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ة اليت تعىن ب  دة يف اململك ة الرائ كون امجلع تصحيحٔن 

ٔسـر السعودية املنقطعة فـي اخلارج والعمل  ىل ٔوضاع ا

ائ  دهتا الستخراج وث ا ٔرض الوطن ومس ادهتا ٕالـى  ا ٕا قه

ع  مت ا فــــي ا جمه ة والسعــــي  الرمس
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دد هذه ا د من تنايم  ل متع  ارج وتوعية ا ٔرس وفــــق فـي اخل
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هم السبل وفق تقديم المساعدة للمحتاجين من افراد المجتمع المقيمين في الخارج والذين تتوفر لديهم مبررات قوية لبقائهم هناك أو تقطعت ب
 . بهااللوائح واألنظمة المعمول 

1

ممارسة العمل على تحقيق التعاون بين األجهزة الحكومية المختلفة لتوفير الوثائق المطلوبة لهم ليتمكنوا من العودة الى أرض الوطن و
2   .الطبيعيةحياتهم 

 .اعداد البرامج التوعوية للمجتمع بمخاطر استمرار وجود األسر السعودية المنقطعة في الخارج وكيفية اعادتهم الى ارض الوطن3

اف  ق أه ني ل ع ال ات ال س عاون مع م ةال    .ال

ها المحافظة على التواصل المستمر مع األسر السعودية في أماكن تواجدها خارج المملكة واإلطالع على أوضاعها عن كثب ودعمها ورعايت
 ً .مادياً ومعنويا

4

5



         

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



سبعة  تعتمد جمعية أواصر على الدعم الحكومي في المقام األول حيث يصل الدعم السنوي عن طريق وزارة العمل والتنمية االجتماعية الى
-:أساسية  ماليين لایر سنوياً وتعتمد الخطة االستراتيجية على ستة محاور 

التمويل واالستثمار
ً  ١٥ماليين لایر الى  ٧طلب زيادة  الدعم الحكومي من  .١ .مليون لایر سنويا
حقيق العمل على تفعيل المساهمة المجتمعية في تمويل الجمعية بهدف الحصول على تبرعات والمستهدف خالل الخطة ت .٢

ً  ١٠تبرعات بمبلغ  .ماليين لایر سنويا
لى عائد مالي استثمار األموال الفائضة في حساب الجمعية في أحد الصناديق االستثمارية في البنوك السعودية للحصول ع.٣

.مناسب
.زيادة عدد اعضاء الجمعية العمومية والداعمين والمتبرعين من المواطنين .٤
.يةتنظيم زيارات ميدانية ألعضاء مجلس االدارة للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص لحثهم على التبرع للجمع .٥

المحور األول

المحور الثاني

:االجتماعية الشؤون 
ير مغطاة التوسع في شمول األسر السعودية في الخارج بخدمات الجمعية وتغطية كافة الدول المتواجد فيها اسر سعودية غ 

:يلي من الجمعية في الوقت الراهن وذلك بإعداد قاعدة بيانات تضم ما 
.الحالي الدول غير المضافة لدى الجمعية في الوقت  .١
.عدد األسر في كل دولة وعدد األفراد لكل أسرة .٢
.إعداد خطة لتمويل تقديم الخدمات في الدول المضافة حديثاً حسب جدول زمني محدد .٣



         

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



-:طريق توعية المجتمع السعودي بدور الجمعية في رعاية األسر السعودية في الخارج عن -

.اعداد حملة على مواقع التواصل االجتماعي.١
.اقامة الندوات والمؤتمرات ودعوة رجال األعمال وأهل البر واإلحسان للمشاركة مع الجمعية .٢
.توعية المجتمع من خالل البرامج التلفزيونية واإلذاعية المختلفة .٣
اعداد برامج توعويه موجهه الى األسر المغتربة تساعد على سرعة اندماج األسر العائدة من الخارج الى أحضان  -٤

.المجتمع

المحور الثالث

المحور الرابع

:يلي كما ) التنظيمي حسب الهيكل ( للجمعية التنظيم اإلداري والمالي 

.العمل على استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة والمتخصصة في العلوم االجتماعية والعالقات العامة واإلعالم.١
.التعاقد مع مستشار مالي لمراجعة الميزانية وتنظيم قواعد الصرف للميزانية السنوية للجمعية .٢
.قةالتعاقد مع مستشار قانوني  يتولى كافة المسائل القانونية المتعلقة باألسر والتنسيق مع الجهات ذات العال.٣
مع الجهات  استخدام وسائل الضغط التقنية في الزام اآلباء على سرعة استالم ابنائهم عند وصولهم الى المملكة بالتعاون .٤

.ذات العالقة



         

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



-:المشاريع -

.مشروع اقامة مقر دائم مملوك للجمعية على األرض الممنوحة من الدولة وإيجاد التمويل المالي لهذا المشروع.١
.استثمار جزء من المبنى للحصول على عائد مالي للجمعية.٢
.انشاء تطبيق الكتروني لزيادة اعضاء الجمعية العمومية لدعم موارد الجمعية .٣
.مشروع توظيف ابناء أسر الجمعية في الخارج بالسفارات والمدارس والشركات السعودية في الخارج .٤
.م٢٠٣٠بالجمعية لتواكب رؤية  بهامشروع تحديث السياسات وإجراءات العمل المعمول  .٥
.هولة ويسرمشروع فتح حسابات مالية للمستفيدين من خدمات الجمعية بأحد البنوك السعودية  للتحويل المالي لهم بس .٦

المحور الخامس

المحور السادس

-:يلي هــ كما  ١٤٤٢ – ١٤٣٩المتابعة والتقييم لنشاط الجمعية خالل الدورة الحالية 

زيارات اعضاء مجلس االدارة وأعضاء الجمعية العمومية للدول المشمولة بخدمات الجمعية للوقوف على الوضع  .١
.الحالي لألسر وإعداد التقارير وتقديمها  لمجلس االدارة اذا دعت الحاجة لذلك

.الربط اإللكتروني للجمعية مع الجهات ذات العالقة لتسهيل اجراءات العمل .٢
.حوكمة جميع اجراءات وأنظمة الجمعية .٣
يها واعتماد عقد اجتماع سنوي ألعضاء الجمعية العمومية وإطالعهم على سير العمل في الجمعية والنتائج التي تحققت ف.٤

.الميزانية الختامية السنوية



ةوزارة العمل والتنمية االجتماعي

وزارة الداخلية
وزارة الخارجية

المجلس 
عية التنسيقي لجم

اواصر

العالقة بين الجمعية وبعض الجهات الحكومية

السفارات 



ه  .د  ع هللا ب علي ال
ل االدارة  نائ رئ م

ه  .د  ع هللا ب علي ال
ل االدارة  نائ رئ م

ان .أ  ول ب ع الل ال
ل االدارة   رئ م

ان .أ  ول ب ع الل ال
ل االدارة   رئ م

ح.م ل ب ع ال الف  خل
وق  ل وأم ال  ع ال

ح.م ل ب ع ال الف  خل
وق  ل وأم ال  ع ال

 م ب ع ال الع .أ
ل االدارة  ع م

 م ب ع ال الع .أ
ل االدارة  ع م

 م علي الع .م
ل االدارة  ع م

 م علي الع .م
ل االدارة  ع م

ن .د ام  ع ع هللا 
ل االدارة  ع م

ن .د ام  ع ع هللا 
ل االدارة  ع م

ع  ة ال ة الع ل ة ال  د
ون  وزارة ال

ة ا  االج

وخ.د ا هللا ال  ماج ب ع
ل االدارة  ع م

وخ.د ا هللا ال  ماج ب ع
ل االدارة ا ب ع الع الع.أ ع م  ق اب

ل االدارة  ع م
ا ب ع الع الع.أ  ق اب

ل االدارة  ع م
ل .أ ار العق  وائل ب ن

ل االدارة   ع م
ل .أ ار العق  وائل ب ن

ل االدارة   ع م



اصل  اصل  لل  لل
ـــــــــــــة ع اشـــــــــــــــــــــــــــ لل ـــــــــــــة:الهــــــــاتف ال ع اشـــــــــــــــــــــــــــ لل  4949 000 92:الهــــــــاتف ال

اخـــــــــلـــي  ــــــــــــــــةالفـــــــــــاكـــــــــــ ال ع    5959 000 92 :ال
ولـــــــــــــــــــــــــــي الفــــــــــــــــــاك   2402349 11 00966: الـــــــــ

اض   90560ب .ص 11623ال

saorg.awasser.www. 
comfacebook.@1422-Awasser

twitter@1422-Awasser
comhotmail.@1charitable—Awasser

saorg.awasser.info@ 

  

 

ة  د ع ة ال ة الع ل  ال
اض   ال

قي  ائ ال ج  –ال ال ج  ١٠ما ب م  ١١وم

  

قع  قع  ال  ال

ف اد أسامة الغ –ت ه -اع ر ع هللا ال   ال












