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ية تقرير إلنجازات الجمعية التعاونية النسائ

(حرفة)القصيممتعددة األغراض بمنطقة 



ائية حصلت على الترخيص الجمعيات التعاونية النس)م 2008تأسست جمعية حرفه عام

يج بالمملكة والخلاالغراضجمعية تعاونية نسائية متعددة كأولم2008في يونيو 

(العربي 

(الفكرة  و العمل)نشأة حرفة  



مشروع تطوير أسر الضمان بالشراكة مع وكالة الضمان االجتماعية

مشروع يسعى إلى تأهيل وتمكين مستفيدات الضمان االجتماعي من خالل

إكسابهم المهارات التي تؤهلهن لاللتحاق بسوق العمل ؛ وقد صمم هذا المشروع

منتسبات لتقديم تدريب مهني ذا جودة عالية يتناسب مع مختلف الفروق الفردية لل

.للبرنامج 

ية حرفة ينفذ المشروع مركز الحرف والصناعات اليدوية للتدريب التابع لجمع

عدد من والذي له خبرة طويلة في تنفيذ مثل هذه المشاريع معبالقصيمالنسائية 

.الشركات وبتغذية راجعة تفوق التوقعات 

ولضمان تقديم تدريب محترف، تم إنشاء فريق متخصص من المدربات

بية المحترفات والتي على قدر عالي من اإللمام بجميع متطلبات العملية التدري

.الناجحة

:ماهية المشروع ❖



 الخدمة المجتمعية ألسر الضمان االجتماعي.

 محاولة لدمج بالعمل والسوق.

 تطوير وتنمية المهارات والكفاءات  ، والكشف عن المواهب المدفونة.

 توظيف طاقات األسر بما يعود بالنفع عليهم خاصة وعلى المجتمع عامة  .

رفع مستوى اإلنتاجية في سوق العمل.

  دفع مستفيدات الضمان لالنخراط والدخول في سوق العمل.

 المساهمة في تطوير المهن اليدوية بأفكار جديدة.

تعزيز القدرات ورفع كفاءة المهنة من خالل التدريب والتأهيل واإلرشاد.

:أهداف المشروع ❖



:النطاق الزمني لتنفيذ المشروع ❖

 هـ1440سنة كاملة



:النطاق الجغرافي للمشروع❖

القصيممنطقة 



الخطة ✓

:التشغيلية 



:مسار التجميل✓

تعاون مع يهدف المسار إلى تخريج دفعة قادرة على العمل حيث سيتم توجيهها بال
التجميل الضمان االجتماعي بالمنطقة إلى التوظيف في المشاغل النسائية ومراكز

:، وستقدم لهم دورات كالتالي

الساعاتاألياماسم الدورةالبرامج

ساعة30أيام10المكياجدورة فن البرنامج األول

ساعة10أيام5دورة اتكيت الحوارالبرنامج الثاني



:مسار ضيافة وفنادق✓

ادق المختلفة يهدف المسار إلى تهيئة الفتيات لتكون قادرة على العمل في الفن

ذلك وبالتالي المنتشرة بالمنطقة حيث يعمل المسار على تهيئتها بشكل كامل ل

كل يسر تستطيع شغل الوظائف الموجودة في سوق العمل في نفس المجال ب

:وسهولة ، وستقدم لهم دورات كالتالي

الساعاتاألياماسم الدورةالبرامج

ساعة15أيام3قدورة الضيافة وإدارة الفنادالبرنامج األول

ساعة16أيام4دورة مهارات خدمة العمالءالبرنامج الثاني



:مسار منافذ البيع✓
 ع عمليات البيادارةيهدف المسار إلى الوصول بالمتدربة للقدرة على

العمل كبائعة وفقوايضا  والحاسبة داخل الشركات والجهات الخاصة 

:المعايير الجيدة لذلك ، وستقدم لهم دورات كالتالي

الساعاتاألياماسم الدورةالبرامج

ساعة16أيام4دورة تأهيل البائعاتالبرنامج األول

ساعة8أيام2دورة مهارات أنظمة المحاسبةالبرنامج الثاني



:مسار الكوفي شوب✓

القهوة يهدف المسار إلى تخريج المستفيدة قادرة على تصنيع الحلويات و

ق العمل بجميع أنواعها بشكل مميز ومبتكر لشغل الوظائف الشاغرة في سو

:والمطاعم ، وستقدم لهم دورات كالتاليشوباتكالكوفي 

الساعاتاألياماسم الدورةالبرامج

ساعة30أيام10دورة تصنيع الحلوياتالبرنامج األول

ساعة15أيام5وةدورة تقنيات تحضير القهالبرنامج الثاني



:وخدمة العمالء اإلستقبالمسار ✓

يه قادرة يهدف المسار إلى الوصول بالمستفيدة لمستوى من اإلتقان تكون ف

ورات الخاصة إدارة فعالة ، وستقدم لهم دبالمنشاءاتعلى إدارة االستقبال 

:كالتالي

الساعاتاألياماسم الدورةالبرامج

ساعة16أيام4دورة مهارات خدمة العمالءالبرنامج األول

ساعة8أيام2دورة العالقات العامةالبرنامج الثاني



موازنة المشروع❑

اإلجماليتكلفة المتدربة الواحدةعدد المتدرباتالساعاتاألياماسم البرنامج التدريبي

15175026.250ساعة30أيام10المكياجدورة فن 

15ساعة10أيام5الحواراتكيتدورة 
87013.050

15ساعة15أيام3دورة الضيافة وإدارة الفنادق
89213.380

15ساعة16أيام4دورة مهارات خدمة العمالء
93414.010

15ساعة16أيام4دورة تأهيل البائعات
135020.250

15ساعة8أيام2دورة مهارات أنظمة المحاسبة
78511.775

15ساعة30أيام10دورة تصنيع الحلويات
241036.150

15ساعة15أيام5ةدورة تقنيات تحضير القهو
294044.100

15ساعة16أيام4دورة مهارات خدمة العمالء
93414.010

15ساعة8أيام2دورة العالقات العامة
6209.300

إجمالي التكلفة
202.275



:مخرجات المشروع ✓

ادرة على يتوقع أن تكون الفئة المستهدفة من مستفيدات الضمان بعد البرنامج ق:
 ي حسب مسار التدريب وحسب مجاالت االحتياج الشاغرة فشغل الوظائف المتوفرة في سوق العمل

إلى وحدة تحول األسماء تبعا  للمسارات)وبذلك يتحقق الهدف األساسي والرئيس في المشروع , المنطقة
( .النسويالتمكين في الضمان االجتماعي 

 تي أساسها حيث يتم دعم المستفيدات الراغبات بالبدء بمشاريعهن الصغيرة الالعمل في مشاريع فردية
عدد من مهارتهم المهنية المكتسبة من البرامج المقدمة في المشروع من محافظ حرفة المتعددة بشراكات مع

رنامج محفظة البنك السعودي للتسليف واالدخار ، الصندوق الخيري ، بنك الجزيرة ، ب) الجهات منها 
والتمويل من أخصائيات المشاريعبه؛ بعد عمل دراسة جدوى للمشروع قبل البدء ( أجفندالخليج العربي 

.تمد للمشروعوحساب كافة التكاليف والخطة المتبعة إلدارة رأس المال قبل تسليم المستفيدات المبلغ المع



  مثل رفع قوائم الخريجات للجهات الصديقة  :

.وكذلك لجهات التوظيف الحكومية مثل هدف ( المؤسسات –الجمعيات )

 ي تعمل بعد نهاية البرامج التدريبية ودعوة الجهات التعقد ملتقى توظيف

.بنفس مسار التدريب له 


