
 

 

 االسرتاتيجيةاخلطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النتائج المتوقعة المشاريع واألنشطة االهداف 

اقامة  -1

المشاريع 

التسويقية 

لألسر 

 المنتجة 

تنظيم مشاركة اسرة 

الفعاليات في منتجة 

وبازار كلية والمناسبات 

 واالداب لألسر المنتجة  

معرض االسر المنتجة 

بأسلوب  الدائم الخيري

 حضاري متميز 

اسرة منتجة من مختلف المجاالت  111تصريف منتجات 

في منطقة حائل وزيادة الوعي التسويقي لتصريف المنتجات 

 من خالل اسلوب العرض والترويج للمنتج 

رفع  -2

المستوى 

المعيشي 

 لألسر الفقيرة 

اقامة مشاريع شهرية 

تضم اكبر عدد ممكن من 

االسر المنتجة وتؤّمن 

لهم سوق شبه دائم 

 لتصريف منتجاتهم 

زيادة دخل االسر الفقيرة ورفع المستوى المعيشي لألسر 

المنتجة والمحافظة على ترابطها االجتماعي وخلق فرص 

 عمل جديدة للشباب والفتيات 

    ورفع المستوى المعيشي لألسرة الفقيرة والطموح لدى افراد االسرة, لألسر المنتجة إقامة المشاريع التسويقية 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النتائج المتوقعة المشاريع واألنشطة االهداف 

تأهيل وتدريب  -1

األسر الفقيرة 

لتكون اسر 

 منتجة

تدريبية في مختلف دورات اقامة 

المجاالت التي تخص االسر المنتجة  

وتدريبية , توجيهية )مراحل  3على 

لتخريج اسرة منتجة (  وتأهيلية, 

في قادرة على االنخراط في سوق 

 العمل  بيسر و مرونة 

اسرة منتجة في مختلف  011تخريج 

التخصصات قادرة على انتاج منتج من المنزل 

خرى وقادرة على يكون منافس للمنتجات اال

 تسويقه وتصريفه بمهارة وجوده عالية 

اإلسهام في - 2

تنمية وتطوير 

الحقول المهنية في 

 كافة المجاالت 

توجيه االسر المنتجة المتخصصة 

في مجال الطبخ وبيع المأكوالت 

بمختلف انواعها الى استخراج 

شهادات صحية تمكنها من مزاولة 

 المهنة 

زيادة الوعي الصحي والمعرفي لهذه االسر 

وتعميق الثقة بمنتجات االسر المنتجة لدى 

 المستهلكين مما يدفعهم الى االقبال على الشراء 

 إقامة البرامج والمشاريع التخصصيه لتنمية وتأهيل األسر المنتجه وزيادة الوعي الصحي لديها



 
 

 تحقيق تنمية مستدامة لألسر المستهدفة

المشاريع  االهداف 

 واألنشطة

 النتائج المتوقعة

 
 
 

تنمية موارد االسر 
المنتجة من خالل اقامة 
مشاريع مستدامة تهدف 

الى توظيف الشباب و 
وخلق فرص . الفتيات 

لتكوين شباب . عمل لهم 
و فتيات محترفات في 

تصنيع وتسويق منتجاتهم 
 .ذاتياً وبشكل احترافي 

  

 المطبخ المركزي

اسر منتجة متخصصة في مجال الطبخ بمهارة تخريج  

هذا  يخدم عالية وقادرة على استخدام التقنيات الحديثة  و

المنطقة كاملة من مناسبات رسمية واحتفاالت  المشروع

والمقاصف المدرسية  وكذلك إعاشة المستشفيات والسجون 

الشركات وتوفير وجبة الموظف في الدوائر الحكومية و

 قصور االفراح فيحفالت تغطية الو

 

 المخبز الخيري

 الخاصة والحكومية تغطية المقاصف المدرسية  -1

 .اعاشة السجون ودار المالحظة في منطقة حائل  -2

تغطية احتياجات متاجر جمعية االسر المنتجة المنتشرة  -3

 .في منطقة حائل 

 .  تغطية احتياجات البوفيهات  ومطاعم الجامعة  -4


