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علىكركمنشانيسعدناالعالقةذاتوالقطاعاتالجهاتمختلفمعالمجتمعيةالمشاركةمبدأمنانطالقا ً

منتمكينال)لمشروعدعمكمخاللمنالعشوائيةلألحياءالتنمويالبعدترسيخفيلناالفرصةإتاحة

بماالمجتمعرادافلصالحوتوجيههالبشريةالتنميةمجاالتعلىفيهالتركيزتموالذي(السياحيالقطاع

للتمكين2030المملكةرؤيةمعمتماشيا.التنمويةالدولةوأهدافاالستراتيجيةاكتفاءأهدافمعيتوافق

السعوديةةالعربيالمملكةتحويلودعمالنفطية،غيرالقطاعاتأهممنيعتبروالذيالسياحيالقطاعمن

ياحيةسبرؤيةباألخصجدةومدينةالمكرمةمكةمنطقةتميزإلىباإلضافةعالميلوجستيمركزإلى

.واعده

طاعقفيالوظائفتوطينفيكبيرااهتمامااالجتماعيةوالتنميةالبشريةالمواردوزارةأولتكما

.2030بحلولوظيفةمليون1.6سيوفرالذيالسياحة

واعدقطاعأصبححيثمستمرتزايدفيالسياحيالقطاعفيالعملفيالراغبينفإنأخرىناحيةومن

.السعوديةلألسرةمستقردخلويوفر

وتمكينتدريبخاللمناألسراكتفاءفيرؤيتهاتحقيقيمكنهااكتفاءجمعيةفإنذكرمماوانطالقا

.والتوظيفوالتأهيلالتدريبخاللمنالسياحة،قطاعفيالعملمنالمستفيدين

.قبلكممندعمهمتوالذيالبرنامجتنفيذفيالجمعيةحققتهاالتيالنتائجليظهرالتقريرهذاويأتي

االعتماديمكنتيوالوالمستفيداتالمستفيدينانجازنسبةتوضحالتيالمعلوماتالتقريريتضمنكما

.للمشروعنجاحكمؤشراتعليها

مقدمة



:إليهالحاجةومدىالمشروعأهمية

ئيةًالشيبا ًالمساهمةًفييًتحقييقًاألهيدافًاالسيتراتيجيةًللجمعييةًبيالتركيزًعليىًف

معييةًمينًللنهوضًبمسؤولياتهمًنحوًأنفسيهمًأسيرهمًوالمشياركةًفييًالتنمييةًالمجت

.تحويلًالمستفيدينًمنًمتلقينًللمساعدةًالىًمنتجين

:بالمشروعالعامالتعريف

السياحياعالقطفيالتدريبفيالراغبينوالشاباتالشبا منفئةاستقطا 

(مختصةقهوةمعد)بمسارمتخصصةبدورةإلحاقهمو(القهوةمعد)بمسار

وقياسالعالقةذاتالتوظيفبجهاتربطهمخاللمنلهمعملفرصوخلق

.أشهر6مدىعلىالبرنامجأثر

الجنسيةالحالة التعليميةالعمرالجنسالعددالموقع الجغرافي

ة/سعوديجامعي-ثانوي –متوسط 39إلى 18من ة/ شاب25العشوائيةاالحياء قاطني 

:  معايير الفئة المستهدفة



آليةًالعملً

إجراء مقابالت أولية مع 

المستفيدين 
استقطاب الفئة 

المستفيدة 

التوعية بالقطاع 

السياحي و الوظائف
الربط مع جهات 

التوظيف 
تنفيذ البرنامج 

التدريبي

ين استقطاب المستفيد

من قاعدة بيانات 

اكتفاء بناء على 

معايير البرنامج 

التوعية بأهمية -

القطاع السياحي

كأحد القطاعات 

الواعدة بالمملكة

التعريف -

بوظائف القطاع

السياحي 

إجراء مقابالت -

أولية مع 

المرشحين 

اختيار المواهب -

قة الشغوفة المطاب

امج لمعايير البرن

ربط المرشحين-

مع جهات 

ء التوظيف إلجرا

ة مقابالت وظيفي

لهم 
متابعة المرشحين-

الستكمال إجراءات

التوظيف 

متابعة حضور -

المستفيدين 

.ا للتدريب يومي
ن بعد تقييم المتدربي-

انتهاء البرنامج 

.التدريبي 

تسليم الشهادات -

قياس أثر البرنامج 

التنموي على 

المستفيدين 

.من المستفيدين % 70ال يقل عن توظيف -

من % 75استمرار ال يقل عن متابعة -

أشهر 6المستفيدين على رأس العمل لمدة 

. على األقل 



الخطة التنفيذية للبرنامج 

نسبة اإلنجازأدوات التحققالمدة الزمنيةاالعمال

(قبل التنفيذ ) المرحلة األولى 

أيام5.ًإعدادًمقترحًوفكرةًالمشروع
.عرض موجز للمشروع

100%

%100العرض الفني والمالي أيام 5إعدادًالميزانيةًالتقديريةًللمشروعًًً

توقيع العقد المالي للمشروع أسبوع (معهدًستارًالسياحيً)ًالتنسيقًمعًالجهاتًذاتًالعالقةً
100%

تفيدةًالبحثًفيًقاعدةًبياناتًاكتفاءًعنًبياناتًالفئةًالمس

شهر 

%100.قائمة بأرقام استمارات المستفيدات 

التواصلًمعًالفئةًالمستهدفةًواستقطابها
.قائمة ببيانات المستفيدات

100%

%100.تحديث استمارات الفئة المستفيدة توثيقًبياناتًللفئةًالمستهدفة

%100عروض عمل موقعة أسبوع المقابالتًالشخصيةًمعًجهاتًالعملً

(التنفيذ ) المرحلة الثانية 

أيام 10تنفيذ الدورة  
+  ة كشف حضور المستفيدين والمستفيدات للدور

شهادات الحضور
100%

%100صورة من شهادات التدريب يوم1انهاء عقود الجهات التدريبية واستالم شهادات التدريب

%100قائمة باستالم الفئة المستفيدة يوم1التنسيق لتسليم الشهادات

%100اعتماد التقرير من المدير التنفيذييوم 1إعداد التقرير النهائي للبرنامج 

(ما بعد التنفيذ) المرحلة الثالثة 

مستمر استدامة المستفيدين على رأس العمل  أشهر 6تطبيق خطة قياس األثر 



التدريب

النظري
ةمهنوأساسياتبالمملكةوالترفيهالسياحةقطاعأهميةعلىالتعرف

اكلالمشحلطرقإلىباإلضافةالسياحة،قطاعفيوالمشروباتاألغذية

.الضيفرضاءلكسبواتقانها

العملي
علميإلدراكالمتدربوصولإلىتهدفشاملةمختصةقهوةمعددورة

علىةاالحترافيومهاراتهاالقهوةتحضيرفنياتفيمهنيوعمليأكاديمي

)صةالمختالقهوةمؤسساتمنشهاداتعلىالحاصلينالحرفيينأمهريد

SCAA)و(SCAE)التحضيروالتحميصفي.



التوظيفً

وظيفالتوجهاتمعللمعاييرالمطابقينالمستفيدينربط

قطاعأهميةعلىالتعرف.منهم%70مععملعقودتوقيع

قطاعيفوالمشروباتاألغذيةمهنةوأساسياتبالمملكةوالترفيهالسياحة

.يفالضرضاءلكسبواتقانهاالمشاكلحلطرقإلىباإلضافةالسياحة،



الشركاء  

التدريبًشريكً

الشريكًالداعمً

شركاءًالتوظيفً





الخطة التنفيذية للبرنامج 


