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مكتب األسر الرائدة

وذلو  عون نريو ، وننيوةدعم لالقتصاد الوونن  بييود  

الكادر البشور  السوعود ، وتوونين الصوناعات تمكين 

ور بما يحق  االستقرار واالستدامة، ويعزز النمو والتطو

فوو  كوول مجوواالت الحيوواة االوتماعيووة والرقافيووة لل وورد 

واألسرة ف  ونن الخير والنماء



مكتب األسر الرائدة

النبذة التعري ية

الرؤية

المهمة

التموا  بسوبب ، 2016عوام قوائم فو مشوروعىلوإن تحولو  ألبرو  وموام، 2015المكتوب عوام إنشواء بدأت فكورة 

ة مستهدف،مساراتإلكساب الكوادر الوننية مهارات مهنية ف  عدة يهدفعمل متكامل لجهود وننية واالحتياج 

وذو  ( المتقاعودين)ناقوات ذو  الخبورة ف  سترمار االو،رائدةى أسرلإتحويلها بهدف الشباب واألسر المنتجة فئات

متميوزة فو  الصوناعات الصو يرة الخبورة الحوالا تودريج  مو  إىلوإمون الوالا التنوافص وصووالً،(اإلعاقوةذو  )الهمم 

 إو،التو  تعتمود عليهوا اقتصوادات دوا متقدموة،والمتوسطة والمشاري  متناهية الصو ر
ً
صواد فو  بنواء اقتسوهاما

لتودريب تنسوي  التريويح وامشواري  فو  والمتخصصوةمتكاملوةمن أوائل المؤسسوات الالمكتب فيصبح،ونن  رائد

.ف  المملكة العربية السعوديةوالتيهيل والتش يل والتسوي  والقيا  والمتابعة

د مون المواكبوة، يعوود بالعديوبوالخبرة والجودارة واإلنتاويوة التنمويوةيمتوازالسوعود ،بشر الماا الرأ  ونن  لبن  

.ال وائد على المجتم  السعود 

ضووية التوودريب والتيهيوول والتسوووي  والتشوو يل والتعلوويم والترفيووه واألنشووطة الرقافيووة والرياعمليوواتتنسووي 

.بطريقة تكاملية ومهنية حديرةربح  الواالستشارات بالتعاون م  القطاع الحكوم  والقطاع غير 
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القيم

مكتب األسر الرائدة

األهداف

لنموووذو  التوودريج  اموون الووالا االستشووراف والجووودة واإلحووالامواكووبومنووافص سووعود بنوواء رأ  موواا بشوور 

 ،المنتظمو
ً
 ،لالحتياج ف  عدة مجاالت علمية وعملية ومهنيةتبعا

ً
وى دالول رفو  النواتا المحلو  ومسوتف  إسهاما

 
ً
2030باتجاه تحقي  رؤية ال رد واألسرة ودفعا

.ن والعمالءيرتكز مكتب األسر الرائدة على العديد من القيم األالالقية والمهنية والت  يستمد منها ثقة المست يدي

6

المسؤوليةالنزاهة

العدالةالمشاركة



الخدمات واألنشطة

ن العديد ممكتب األسر الرائدةيقدم 

 االتنمويووةالبووراما
ً
فوو  رفوو سووهاما

الرقوة فو  المنوتا الجوودة ومستوى 

.أو سل اتالدمالمحل  من الونن  



الخدمات

االستشارات

تنسي  التدريب والتيهيل التسوي  وتطوير األعماا

دعم المبادرات والبراما المجتمعيةدعم ال عاليات المجتمعية
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األنشطة
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 على مهنة صناعة العطور وتحصيل يهادات لهم من
ً
 ونظريا

ً
حاضنة تدريب األسر السعودية عمليا

.األعماا بادر

(.، تبيانمكنون، لقاء الخميص) الدعم المباير ل عاليات مجتمعية وتوعوية ودينية وتح يزية منها 

تقديم االستشارات ف  اإلدارة العليا والعالقات العامة والدمة العمالء وعلووم القيوادة والجوودة
.واالستشراف

. التسوي  للكوادر الوننية والمنتجات المحلية

  مسارات مهنية يحتاج لها سوق العمل السعود  ونصعدة تدريب وتيهيل الكوادر الوننية ف  
2030عليها رؤية المملكة 

.التنسي  بين األنراف العاملة واألنراف المست يدة

.ترييح وتسوي  منتجات األسر المنتجة والرائدة

. ترييح األفراد واألسر للبراما التيهيلية



مسارات األنشطة

ينس  مكتوب األسور الرائودة بوين وميو  القطاعوات فو  مسوعى متكامول العمول عون نريو  عمليوات التريويح

إنجاح عودة والتدريب والتيهيل والتش يل والدعم والتسوي  والتحصيل والتوصيل ونقاط البي  للمساهمة ف 

:مسارات منها

صناعة العطور 1

صناعة المنظ ات 2

صناعة مستحضرات التجميل 3

األعشاب والعطارة 4

صناعة الديكور الداالل  5

تمديدات الكهرباء 6

مستلزمات ورية صيانة السيارات ومحاا بي  القط  7

تسوير المراف  العامة والخاصة 8

تقنية المعلومات والمشاري  الرقمية 9

األنعمة والمشروبات

النسيا والخيانة

:تنمية وتطوير الذات ف  عدة مجاالت

القيادة، الدمة العمالء، العالقات العامة، التسوي ، المبيعات، الجودة ، الستشراف، االبتكار
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ال ئات المست يدة

  يقدم مكتب األسر الرائدة العديد من الخدمات واالستشوارات الداعموة لتنميوة رأ  المواا البشور  السوعود

.ال ردحيث يركز المكتب ف  تقديم الدماته المجتمعية على اللبنة األولى للمجتم  السعود  وه  األسرة و

ذو  الهمم 
(ذو  اإلعاقة)

األسر المتعررةاألسر المنتجةاألسر الرائدة
الباحرين عن
فرص العمل

ذو  الخبرة 
(المتقاعدين)

المهتمين بالمساهمة
ف  تطبي  الرؤية
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نجوح ساهم مكتب األسر الرائدة ف  دعم العديد من المشاري  التنموية من الالا تمكين األسور السوعودية و

األسور ب ضل الله ف  دعم تيسيص مشاري  ص يرة منزلية واعدة من ضمنها تيسيص ورش منزلية لعدد من

التعري   للمكتبمجاا العطور، ونعتز بوض  أسمائهن ف  الملف السعودية ف  

هزاز روواءسارة المطير فوزية العتيب الضراء الكعب وضحى القحطان يوق ال زوان 

موض  العتيب عائشة مرحبآمنة مسعودموهبة علوان عائشة الشهر رحمة موسى

مخروات المكتب

12 لمشاهدة وانب من نشاناتنا على اليوتيوب



الا كما ساهم مكتب األسر الرائدة ف  دعم الشباب السعود  الرائد لتيسيص مشاريعهم التجارية مون الو

تقديم االستشارات والدعم لهم والذين نعتبرهم من يركاء النجاح

مخروات المكتب
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وانب من األنشطة
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12

يهادات اإلنجاز
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بالمكتدروعبعض
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قصص النجاح والشركاء



.أسرة سعودية1480تدريب نظر  عن بعد لو  1

.أسرة سعودية260تدريب عمل  لو  2

.إنشاء عشرين معمل منزل  ألسر سعودية 3

. ورش كيمائية لصناعة المنظ ات لسيدات سعودية وتدريبهم وتيهيلهم5إنشاء  4

. المساهمة ف  دعم إنشاء العديد من المؤسسات ألصحابها من الشباب السعود  5

ة إلوى يارك مكتب األسر الرائدة ف  العديد من قصص النجاح التنموية الت  تستهدف تحويول األسور المنتجو

.أسر رائدة أعماا عن نري  تقديم استشارات والدمات داعمة ومطورة لألعماا

14

قصص النجاح
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يعتز مكتب األسر الرائدة بشراكته م  العديد مون الجهوات والوذين سواهموا فو  تحقيو  عودد مون اإلنجوازات

.  المجتمعية الرائدة ف  مجاا دعم وتيهيل الكوادر الوننية ف  المملكة العربية السعودية

النجاحيركاء 
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14

 
ً
 مكتب األسر الرائدة است دنا منكم كريرا

ً
يكرا

المطير نالا

 مقدمة لدعاء لكم 
ً
ال أوفيكم حقكم مكتب األسر الرائدة ولكن لعل وزاكم الله اليرا

العنز مخلد

 لكم استمري  بمشروع والدت  رحمها الله 
ً
لرائدة  ثم مكتب االسر ا-ب ضل الله-من القلب يكرا

سويد بسمة

الحمد لله الذ  سخركم لنا ووزيل الشكر لكم مكتب األسر الرائدة 

العسير فهد

وافر الشكر والتقدير لجهودكم مكتب األسر الرائدة

المالك نادية

يسعدن  أن أتقدم بالشكر العمي  لمكتب األسر الرائدة

المطير نايف

تعليقات بعض المست يدين
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أيكر مكتب االسر الرائدة على ما قدمه لنا من معلومات م يدة وقيمة

صالحة الجهن 

 للقائمين ويركاء مكتب األسر الرائدة 
ً
است دنا منكم الكرير يكرا

الزهران ياكر

 على ما 
ً
لنا وبارك الله بكم مكتب األسر الرائدة   قدمتوهيكرا

العمير سعود

تستحقون وافر الشكر مكتب األسر الرائدة وكل  فخر وعرفان  

القرن سارة

بصراحة است دت كرير وأتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لكم مكتب األسر الرائدة   

القحطان رزنة

 مكتب األسر الرائدة للمعلومات الت  ساعدتنا ف  االستمرارية بال عل  
ً
يكرا

أحمدعبير

تعليقات بعض المست يدين
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ثالثة سنوات من العمل الطموح 2030أبريل هو يوم رؤية 25

ة وما زاا األمل يحدونا أن نكون من األوائل ف  تونين الصناعات السعودي



معلومات التواصل



معلومات التواصل
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مدينة الرياض، مكتب األسر الرائدة, المملكة العربية السعودية

966112314460a@ksa.men dr@sa.vision

www.pfo.sa.vision@pfo_ksa

966535252050966590058963




