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خادم الحرمين الشريفين

حفظه الله ورعاه

وأداتها  للتنمية  الرئيس  المحّرك  هو  السعودّي  المواطن  إّن 

الفاعلة، وشباب وشابات هذه البالد هم عماد اإلنجاز وأمل 

المستقبل، والمرأة السعودّية شريٌك ذو حقوق كاملة وفق 

شريعتنا السْمحة.



رؤيتنا لبالدنا التي نريدها، دولة قوية مزدهرة تّتسع للجميع، 

دستورها اإلسالم، ومنهجها الوسطّية، تتقّبل اآلخر. سنرحب 

بالكفاءات من كّل مكان، وسيلقى كلَّ احترام َمْن جاء ليشاركنا 

البناء والنجاح.

صاحب السمو الملكي األمير

ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع



خدمة  في  النسائّي  المؤسسّي  العمل  مستوى  على  عريقٍة  وُسمعٍة  مرموقٍة  بمكانٍة  الوقفّية  آسية  شركُة  حظَيْت  لقد 
أجواٍء  في  أمضْتها  والتي  الماضية،  عامًا  عشر  الخمسة  خالل  واألس��رة،  للمرأة  هة  الموجَّ المشاريع  مجال  وفي  المجتمع، 
للبناء  المستمّر  للتطوير  اهتماَمها  وأْولْت  الحوكمة،  قواعد  بإرساء  فُعِنَيْت  للّريادة،  الوصول  رحلة  في  المستمر،  التطوير  من 

المؤسسّي، وزيادة عدد الخدمات المقّدمة  ورْفع مستواها، واالنفتاح نحو سوق االستثمارات لضمان موارَد مالّيٍة مستداَمٍة.

إّن آسية اليوم تّتجُه نحو مرحلٍة جديدٍة خاّلقٍة، سعيًا منها لمواكبة الرؤية الوطنّية )2030( في بناء مجتمٍع حيوّي، وأسرٍة 
الحياة، مع استحداث خياراٍت جديدٍة  تعزيز جودِة  راسخٍة، وعالقاٍت حياتّيٍة متينٍة ُتسهُم في  بقَيمٍ  أفراُدها  يتمّتع  مستقّرٍة، 

لتوسيع دائرة شركائها نحو التمّيز والنجاح.

إّن حقيقة تبّني آسية لمشروع المرأة واألسرة، ال تحتاج لمقّدمات طويلة، لذا ُنفسُح المجال للغة األرقام، ومؤّشرات قياس 
إنجازاتها خالل عامٍ واحٍد )1440ه� –1441ه�( )2018 - 2019م( سائلين اهللَ مزيدًا من التوفيق والسداد.

رئيس مجلس إدارة شركة آسية الوقفّية
د. أسماء بنت راشد الرويشد
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جهة غير ربحية  تهدف إلى تقديم خدمات وبرامج االرشاد األسري من خالل 
االستشارات األسرية الحضورية والهاتفية وااللكترونية، والبرامج التوعوية 
األسرية، وذلك لتحقيق استقرار األسرة توافقا مع رؤية المملكة 2030 م 

في بناء مجتمع حيوّي ومواطن مسؤول. 

ال����ت����ع����ري����ف 

ب������آس������ي������ة 

ال����وق����ف����ي����ة 
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ال������ن������م������وذج ال�����م�����ؤث�����ر ف���ي 
2022 بنهاية  األس����رة  اس��ت��ق��رار 

رفع الوعي األسري لتحقيق  استقرار األسرة وتماسكها 
مبتكرة  نوعية  م��ب��ادرات  خ��الل  م��ن  أف��راده��ا  وتأهيل 
في  األسري  اإلرش��اد  في  المؤثرة  للكفاءات  وتمكين 

بيئة مؤسسية جاذبة وبشراكات استراتيجية فاعلة.

من نحــــــــــن

الـــرســـالـــةالـــــــرؤيـــــــة
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ــــقــــيــــم ال

التمكين: 

المبادرة: 

التكامل: 

االبتكار: 

األمان: 

المسؤولية:

الذاتية في حل مشكالتها بنجاح من خالل رفع الوعي وتقديم  الوصول باألسرة إلى اإلدارة 
خدمات الدعم والبرامج التطويرية، وتدريب العاملين ألداء عملهم على الوجه األمثل.

في  يطرأ  ما  كل  مع  والتفاعل  والخارجي  الداخلي  المستفيد  لحاجات  المباشرة  االستجابة 
المجتمع، بما يتوافق مع أهدافنا.

تحقيق تكامل األدوار داخل األسرة، ومع مؤسسات المجتمع والعمل بروح الفريق الواحد داخل 
بيئة العمل.

ومخرجاته  العمل  تطوير  في  تسهم  التي  ة  اإلبداعيَّ األفكار  إلنتاج  البشرية  الموارد  تحفيز 
ونتائجه.

االلتزام بالحفاظ على الخصوصية التي يحتاجها المستفيد في ما نقدمه من خدمات وبرامج، 
وتحقيق العدالة والمصداقية للعاملين والمتعاملين معنا.

تحمل مسؤوليتنا تجاه المستفيدين والمجتمع على تقديم برامج وخدمات تساند األسرة في 
استقرارها، والتعامل مع المستفيد الداخلي والخارجي بالتقدير واالحترام.
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رفع وعي األسرة لتحقيق استقرارها.

دعم االبتكار في تحسين خدمة المستفيدين. 

زيادة رضا المستفيدين وأصحاب العالقة.

1

4

5

تحقيق السعادة واالستقرار للحياة الزوجية. 2

تنمية قدرات الموارد البشرية في المجال األسري. 3

تطوير شراكات استراتيجية فاعلة. 

توفير بيئة عمل محفزة وآمنة .

تنمية الموارد المالية.

6

9

10

تطوير فريق العمل وتمكينه. 7

تطوير نموذج تشغيلي مميز. 8

أهدافنــــــــــــــا
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أعضاء مجلس اإلدارة

ُأّسس مجلُس اإلدارة في آسية الوقفية منذ إنشائها، لتوجيه شؤونها اإلدارية وتحقيق النمّو والتطّور واالستدامة المالّية، ولتعزيز قيمة 
منتجاتها وخدماتها، والسعي إلى تحقيق الحوكمة لرفع مستوى أدائها.

د.أسماء بنت راشد الرويشد 

أ.مشاعل بنت محمد السلطان د.عبد العزيز بن محمد السلطان

أ.ماجد بن سعود العوشن

د.فلوة بنت ناصر الراشد

د.عبدالوهاب بن سعيد الزهراني

د.عبدالرحمن بن محمد الصالح

د.أماني بنت عبد اهلل الطويلي

أ.إبراهيم بن عيد المطرودي

أ. سلطان بن محمد السلطان

أ.أشواق بنت عبداهلل النشوانأ.منيرة بنت عبدالرحمن السبهان

رئيس مجلس اإلدارة

أمين المجلس نائب رئيس مجلس اإلدارة

 )عضو(

 )عضو(

 )عضو(

 )عضو(

 )عضو(

 )عضو(

 )عضو(

 )عضو(

 )عضو(
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تكمن أهّمّية اإلرشاد في أنه يدّل األسرة على الخيارات 
ويحّقق  المتوفرة،  والسلوكّية  واالجتماعّية  التربوّية 
المجتمع  لبنة  واستمرار  نقاء  يضمن  ُأس��رّي��ًا  استقرارًا 

األولى.

األسرة على حل  أنه يساعد  اإلرشاد في  تكمن أهمية 
األسري. االستقرار  ويحّقق  تواجهها،  التي  المشكالت 
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يقدم   .. ص��ري��ح   .. ودود   .. عميق   .. آخ���ر  ص���وت  إل���ى  ي��ح��ت��اج  م��ن  ه��ن��اك  ألن 

ل��ن��ا " االس���ت���ش���ارة" م���ا ي��ق��ودن��ا ب��ع��ده��ا ل��ي��ق��ي��ن االس���ت���خ���ارة ن��ق��دم ل��ِك 

لطلب البطاقة من األفراد أو الشركات:  

920000192 الموحد:  بالرقم  االتصال 

زي����ارة م��ق��ّر ش��رك��ة آس��ي��ة ال��وق��ف��ّي��ة. 

ممّيزات بطاقة )استشرني( 

حّل  في  البطاقة  تسهم 
ب��ع��ض ال��م��ش��اك��ل ألس��رة 
صعبة. ظ���روف���ًا  ت��ع��ي��ش 

يمكن إهداء البطاقة لمن 
 . يحتاجها  لمن  أو  تحّبين 

بطاقة استشرني

تمكن الشركات والجهات المانحة 
المسؤولية  في  بدورها  القيام 
االجتماعية لرعاية من يستحقها.
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اللجنة االستشارّية لقسم االستشارات 

 خدماتنــــا

تتكّون من مجموعة من المختّصات في مجال اإلرشاد النفسّي واالجتماعّي، وتهدف هذه اللجنة إلى رفع مستوى الجودة في تقديم 
التقّدم  نحو  والسعي  والمجتمع،  األسرة  لخدمة  مة  المقدَّ المتخّصصة  والبرامج  الخدمات  وتحسين  للمستفيدات،  االستشارات  خدمة 
المأمول من خالل توظيف الدراسات الحديثة والمبادرات الناجحة في المجالين النفسّي واالجتماعّي، وتمكين المستشارات وتطويرهنَّ 

وتقديم الدعم لهّن.

تقدم آسية الوقفّية لألسرة خدماِت اإلرشاد األسرّي الذي يدعم استقرار األسرة وبقاءها كَلِبنة المجتمع األولى، وقد تنّوعت مجاالتها 
م للمجتمع من خالل قنوات االتصال المتنّوعة الهاتفّية واإللكترونّية والحضورّية. في النواحي الزوجّية واألسرّية واستشارات الطفولة، لتقدَّ

خدمة االستشارات

ن������ف������س������ّي������ةزوج�������������ّي�������������ةأس�������������ري�������������ة
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هاتفي - حضوري

مجاالت االستشارت

األربعاءالثالثاءاألحد  الثالثاءاألحد  الخميساألربعاءاإلثنين

جدول االستشارات بقسم االستشارات

الفترة المسائية: 4.30 - 8.30 مساًءالفترة الصباحية : 9 صباحًا - 1 مساًء

وااللكترونية  الهاتفية  االستشارات  نستقبل 

أسريزوجينفسي

920000192مجاًنا ال�����م�����وح�����د:  ال������رق������م 
www.asyeh.com االل��ك��ت��رون��ي:  ال��م��وق��ع  ت���ق���دم���ه���ا ن���خ���ب���ة م����ن ال���م���س���ت���ش���ارات ال��م��ت��خ��ص��ص��ات
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االستشارات الحضورية 

االستشارات الهاتفية 

تربوي              أسري             طفولي           نفسي             زوجي          مراهقين        تطوير الذات

طفولي          نفسي             تربوي             زوجي               أسري            مراهقين

االس��ت��ش��ارات 
ال��ه��ات��ف��ي��ة 

االس��ت��ش��ارات 
ال��ح��ض��وري��ة 

استشارات الموقع 
االل�����ك�����ت�����رون�����ي 25

174

1337

ال���ع���دد اإلج��م��ال��ي 
األسرية لالستشارات 

1536

152221624941

40837477133411

احصائية االستشارات 
األسرية

عام 2019م

االستشارات في أرقام
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لخدمة  الوقفّية  آسية  تقّدمها  التي  الخدمات  إحدى 
تخدُم  ب��اق��اٍت  في  نّصّية  رسائل  نشر  عبر  المجتمع، 

مجاالٍت معّينة تهّم المرأة واألسرة.

ُيشرف على الخدمة نخبٌة من المختّصات في مجاالت 
القَيمّية  ال��ن��ش��اط��ات  م��ن  ال��خ��دم��ة  وُت��َع��دُّ  م��ت��ن��ّوع��ة، 
تلّبي  حيث  األس���رة،  وإل��ى  من  الموّجهة  والتوعوية 
متطّلبات األسرة ، وتهدف إلى نشر الوعي عبر الرسائل 
النّصية، والتي ُترَسل إليها عن طريق الهاتف الجّوال عبر 

اشتراٍك مدفوٍع.

خدمة جوالك األسرية
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نادي عضوّية آسية

والتي  مجانًا،  والسنوّية  والشهرّية  األسبوعّية  األسرية  البرامج   من   العديد  حضور  لها  يتيح  العضوية  لنادي  المستفيدة  انضمام 
لألسرة. الموّجهة  آسية  أهداف  تحقيق  في  تسهم  التي  الركائز  أهّم  من  العضوية  وتعّد  األسرّي  المجال  في  خبيراٍت  ِقبل  من  م  تقدَّ

نادي أعضاء آسية في أرقام

ممّيزات نادي العضوّية

ال��م��س��ت��ف��ي��دات م��ن عدد برامج العضوّية 
ب����رام����ج ال���ع���ض���وّي���ة 

ع����������دد األع�������ض�������اء 

4321479 11

لقاٌء تربوّي أسبوعّي.

أمسياُت استشارّية.

خصومات من المتاجر.

1

4

7

 لقاٌء شهرّي اجتماعّي. 

نزهة نادي أعضاء آسية.

2

5

لقاءاٌت حوارّية أسرّية.

حفل الريادة خاّص باألعضاء.

3

6
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أنواع العضوّية والممّيزات الخاّصة

ُخّصصت هذه العضوّية لدعم أصل أوقاِف الشركة ونفعها العام الجاري، والتي تصرف على ما يلي:
1. المصاريف التشغيلّية واإلدارّية آلسية الوقفية، وما يلحق بها من مشاريع.

2. كّل ما يسهم في نشر العلم بجميع الوسائل والفرص، ومن ذلك:
)تمويل المشاريع والبرامج التي تصّب في مصلحة الفرد والمجتمع، طباعة كتب الدكتورة أسماء الرويشد(.

3. التدريب واالستشارات فيما يخدم األهداف التربوّية واالجتماعّية.
4. دعم البرامج اإلعالمّية والمشاريع التقنّية العلمّية والتعّلمّية.

عضوّية نماء الوقفية:العضوّية الشرفّية:العضوّية الذهبية:العضوّية الممّيزة:

قيمة االشتراكقيمة االشتراكقيمة االشتراكقيمة االشتراك

خصم ٪1٠ من رسوم برامج الشركة.
استشارة واحدة مجانّية.

برامج  رس���وم  م��ن    ٪2٠ خصم 
الشركة لِك ولعائلتك.

ال��ح��ص��ول ع��ل��ى اس��ت��ش��ارت��ي��ن 
مجانّيتين.

الشركة  ب��رام��ج  رس���وم  م��ن    ٪3٠ خ��ص��م 
للمشتركة وعائلتها.

ثالث استشارات مجانّية.
إهداء اشتراِك عضوّية ممّيزة لمدة عام.

الشركة  ب��رام��ج  رس���وم  م��ن    ٪5٠ خ��ص��م 
للمشتركة وعائلتها.

10 استشارات مجانّية.
إهداء اشتراِك عضوّية ممّيزة لمدة عام.

10.000ريال5000ريال3000ريال1٠٠٠ريال
سنوّيًاسنوّيًاسنوّيًاسنوّيًا
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والبرامج  العامة  األسري  الوعي  برامج  بين  عْت  تنوَّ األسرية،  والمشاريع  البرامج  من  العديَد  2019م   - العام1440ه�  خالل  آسية  قّدمت 
التخّصصّية.

1. اللقاءات األسرية:
وهي مجموعة من اللقاءات واألمسيات األسرية التي تهدف إلى رفع الوعي األسري لدى المستفيدة، وتدعم صلتها بأفراد أسرتها 

وبمجتمعها مما يحقق لها التوازن والترابط األسرّي والمجتمعي:
يقّدم كّل يوم أحد، ويناقش موضوعاٍت قيمّيًة أسرية، تسعى لغرس القيم اإلنسانّية في األسرة مستمّدة من الكتاب 	  غرس القيم: 

والسنة النبوّية المطّهرة.
ثالثّيات: لقاٌء شهريٌّ يناقُش موضوعاٍت أسرية اجتماعّيًة ومتغّيرات العصر الحديث، وأبرز مشكالت األسرة السعودّية، وأثَرها وكيفيَة 	 

التعامل معها.
اللقاءات الحوارّية: 	 

تجارب  خالل  من  والمقترحات  الحلول  إلى  والوصول  األس��رة،  تالمس  التي  القضايا  أبرز  لمناقشة  أسرّية؛  مستشارة  مع  ح��وارّي  لقاء 
المستفيدات، في جلسات ثرّية بالطرح والنقاش.

األمسيات االستشارّية:	 
لقاءاٌت تخّصصّية ُتعنى بالمجاالت األسرّية والنفسّية واالجتماعّية تتوافُق مع المناسبات العالمّية والمحّلّية. 

البرامج األسرية :

برامجنـــــــــــــــــا
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الملتقيات ثقافّية: جئتك ملّبًيا- تاج الشهور:	 
ملتقياٌت ثقافّيٌة ُتقام بالتعاون مع مركز الملك سلمان االجتماعّي، تسعى لتفعيل التوعية والتوجيه السليم؛ من خالل تناول الجوانب 

األسرية لهذه المواسم والستثمار وغرس قيم المواسم في األسرة.
ديوانّية فتيات آسية:	 

ا من خالل استضافة شخصّيات مؤّثرة. ا واجتماعّيً ا وفكرّيً لقاءاٌت اجتماعّيٌة دورّيٌة؛ لتنمية الفتاة أسرّيً
لقاء غرس: 	 

استضافة  خالل  من  التطّوع،  توجيه  في  للمساهمة  للتطّوع؛  العالمّي  اليوم  في  بالتطّوع  والمهتّمات  المتطّوعات  يستهدف  لقاٌء 
. التجارب الناجحة في التطّوع، وتبادل الخبرات فيما بينهنَّ

ملتقى الوّراقين: 	 
ملتقى سنوّي لتأصيل قيم القراءة داخل األسرة وتنمية الوعي بأهّميتها، و احتضان الفتاة القارئة والمدّونة وتنمية مهاراتها، ُيقام 

بالتزامن مع معرض الكتاب الدولّي في مدينة الرياض.
برنامج شغف: 	 

َم بالشراكة بين جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وآسية الوقفّية، يهدف لغرس قيمة العمل، والبحث لدى فئة  برنامٌج للفتيات، ُقدِّ
الفتيات، وتوجيه الهوايات واستغاللها الصحيح، و نشر الوعي الثقافّي بتعدد طرق اكتساب المعلومة وسهولتها، وتوجيه الفتيات 

لمهارات التعّلم الذاتّي ورفع القدرات المهارّية والعملّية. 
صيف فتيات آسية: 	 

م بطرح فتّي وأنشطة إبداعّية  برنامٌج صيفّي تربويٌّ ومهاريٌّ للفتيات؛ لزرع القيم األسرية واستثمار طاقاتهّن في العطلة الصيفّية، يقدَّ
لفوائد يبقى أثرها. 

يوم المرأة العالمّي:	 
تحتفي آسية مع العالم بيوم المرأة العالمّي من خالل برنامج توعوّي يالمس أبرز القضايا المعاصرة التي تهّم األسرة.
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العالج الجماعّي:	 
ُم في مكان واحٍد عبر جلساٍت جماعّية، تتضّمن معالجة المشكالت النفسّية واالجتماعّية  ُذ لمجموعة من النساء، تقدَّ برنامج عالجيٌّ ينفَّ

التي يتشارك المستفيدات فيها، مثل: مواجهة أزمة الطالق – أزمة المرأة األرملة – زوجة معّدد. 

تأهيل الُمْقبالت على الزواج – عروس - : 	 
الجوانب  مختلف  في  الزوجّية  الحياة  في  المهمة  باألمور  الفتيات  من  حديثًا  المتزّوجات  و  الزواج  على  الُمْقبالت  تثقيف 

الدينّية والنفسّية واالجتماعّية والصّحّية.

خبرة ومهارة:	 
برنامٌج تطويريٌّ يهدف إلعداد الكوادر المتخّصصة في المجال النفسّي واالجتماعّي، من خالل إكسابها المهارات النظرّية 

والعملّية.

الزيارات الميدانّية:	 
زياراٌت ميدانّيٌة للمدارس والجامعات ومؤّسسات المجتمع المدنّي، للمشاركة في برامج نفسّية واجتماعّية متخّصصة من 

قبل مستشارة آسية األسرّية.

مبادرة مرشد: 	 
بالمشاركة مع مركز الملك سلمان االجتماعّي، تقّدم آسية خدمة االستشارات الحضورّية المجانّية ألفراد المجتمع.

البرامج التخّصصّية:
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56
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المستفيدات من البرامج

البرامج التخصصية في أرقام
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صورة رمزّية عن إهداء عضوّية في آسية الوقفّية )داخل وخارج الرياض(.
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شرك�����اء النج���������اح
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شركاء بطاقة مزايا
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