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وتمكين لدعم' هدف'هي مبادرة وطنية أنشأت من قبل صندوق تنمية املوارد البشرية •:نبذة عن برنامج قرة
نة على املرأة العاملة السعودية لاللتحاق بسوق العمل واالستثمار فيه وهي مطمئ

فالها باختيار الرعاية املقدمة ألبنائها بمساندتها في تحمل جزء من تكاليف ضيافة أط
.إحدى املراكز املعتمدة والقريبة منها

شجيع دعم وزيادة نسبة النساء السعوديات العامالت في القطاع الخاص والت•
.على استقرارهن الوظيفي

.تحسين وتطوير بيئة وخدمات مراكز رعاية األطفال في اململكة•
ازنة بين التغلب على العديد من الحواجز في بيئة عمل املرأة في اململكة واملو •

.مسؤولياتها
مراكز رعاية خلق الشفافية وإمكانية الوصول للبيانات واملعلومات املتعلقة ب•

األطفال وذلك عن طريق بوابة قّرة
.تمكين أنواع مختلفة من الحضانات وذلك لرفع كفاءة هذا القطاع•

:األهداف
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ألولياء األمور خدمات برنامج قرة 
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ل أم  خدمة اختيار املركز حسب املوقع املناسب لك

تنوع الخدمات املنشورة حسب عمر الطفل 

 ملراكز ضيافة األطف
ً
ال من خدمة الدفع إلكترونيا

.قبل املستفيدة

دة منصة جامعة لعدد من املراكز املعتمدة والغير معتم
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شروط االلتحاق وآلية تسجيل األمهات في برنامج قرة 
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:شروط االلتحاق في برنامج الدعم لألمهات وآلية الدعم

: سنوات 4بتقديم الدعم املالي ملدة « هدف»يساهم صندوق تنمية املوارد البشرية 
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 "قرة"دعمعىلللحصولاألمهاتتسجيلخطوات
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بالتفصيل  "قرة"دعمعلىللحصول األمهاتتسجيلخطوات

للحصول على الدعم
يرجى الضغط على 

: رابط
طاقات
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للحصول على الدعم طاقاتمرحلة التسجيل في بوابة 

، ستظهر لكطاقاتبعد الضغط على رابط •
صفحة كاملة عن برنامج قرة

تسجيل الدخول يرجى الضغط على ايقونة •
الكمال التسجيل   
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تسجيل الدخول الى البوابة الوطنية للعمل
(طاقات)

الدخول عن طريق نفاذ
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تفاصيل التسجيل< قرة< الذهاب إلى برامجنا 
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!عرض تفاصيل البرنامج
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افقة على الشروط واألحكام !املو
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! تم تسجيل املتقدمة بنجاح في بوابة طاقات 
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قرةمنصةفيالتسجيلمرحلة
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بعد التسجيل في بوابة قرةالرجوع الى منصة 

ألكمال التسجيل  والتأكد من صحة طاقات
البيانات الخاصة باملستفيدة
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ظهور الرسالة تعني بأن 
كن حسابك لم يفعل، حتى تتم
من تفعيل حسابك يرجى 

زر التفعيل الضغط على 
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ل بعد استالم رمز التفعي
حسب الوسيلة املختارة 
من قبلك  ،يلزم ادخاله 

في الخانة املحددة 
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التوجة الى صفحة اطفالي الضافة األطفال
(إضافة طفلين كحد اقص ى الى الدعم ) 

مرحلة اضافة الطفل
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اكمال املعلومات االساسية والتاكد من صحة 
!املعلومات 
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!اكمال معلومات العنوان 
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! اكمال املعلومات الصحية ان وجد
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بعد ارفاق كل من املستندات املطلوبة و 
افقة على صحة البيانات وشروط واحكام ا ملو

البرنامج
يرجى الضغط الى ايقونة

االرسال  
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جى بعد اكتمال اضافة الطفل ير •
ى اضافة الطفل الالضغط على 

!الدعم 
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تم بعد اضافة الطفل الى الدعم ، سي•
من ارسال طلبك لفريق قرة للتحقق

ة صحة شهادة ميالد الطفل  أو بطاق
اثناء ساعة 24والرد خالل العائلة 

!ساعات العمل
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بعد اختيار  املركز املناسب لك•
.هدفوالذي يحمل شعار 

يار ستظهر خدمات املركز يرجى اخت•
.الخدمة املناسبة لعمر طفلك

ار اشعيظهر بعد إتمام الحجز سوف •
يرجى التحقق بأن) تأكيد الحجز 

ليتسنى لك ( مدعومالحجز 
االستفادة من الدعم ، ويتبعه 
افقة على الشروط واألحكام  املو

!البرنامج

معايير يجب مراعاتها أثناء حجز خدمة لطفلك
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لى بعد اكمال تأكيد الحجز ، سيتم ارسال طلبك ا•
ساعة لقبول أو 72املركز املختار  واالنتظار  ملدة 

رفض املركز لطلبك

دة في حال عدم تلقي القبول أو الرفض مل: مالحظة •
!يمن املركز سيتم الغاء الطلب بشكل تلقائ72
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ة اختيار ايقونيرجىبعد قبول املركز لطلبك ، •
الحجوزات والحجز املراد دفعه اكمال اجراءات 

ساعة من قبول املركز طلبك  24الدفع خالل 
!لتأكيد حجزك 

طريقة دفع مبلغ الحجز
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شكرا


