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الخطة التشغيلية لعام2021م

جمعية الشباب للتنمية الذاتية

مقدمة :
الحمد هلل وكفى والص الة والسالم على نبيه املصطفى وع لى آله وصحبه ومن أقتفى وبعد :
يمررا اساسرري رررل مااتررب تييةرره مات ر مهم ر و ررل مات ر ال رربيل املات ر الهررا يء ررج ا عرري املررام ن ر ارعي عً اي ري و سر ا
رميي وعي ف اي ري واالهتمرريم
الهيم والغيي رل الصعوب ّ
يل بيل وةءميتعم رل هذه املات من املسيئب ّ
ألنعي حي إلى وعل ودراي أسيليب التر ي الصحيح الها تسيعد على
إا يم أ ييل واعي وقيدرة على موا ه ةحدييت العصا والتر ي الس يم حي

إلى اهم أكبر خيص ل بيل والءظا إلى اتتيي يتعم األخالقي

والاوتي ر ورهب رريتعم ا وت ف ر وع ررن كيفي ر ةفعي ررب أدوات ةحص ررل ال رربيل وعً ررولهم ووق ررييت عم م ررن م ت ررف االنحا اا رريت الف ا ر والس ر وكي .
ا
والتع ررال عل ررى ماال رراات االنح رراال الف رراا والس ر وكي وس رربب قييس ررهي وكيفي ر ايلي رريت الءيوح ر ر ررل معيلعتع رري و ررا إي رريد خطط ري اس ررتراةي ي
ل ربيل ةاة ررل علرى ةءمير الف را واسررتغالل املواهرب وةطررو ا املهريرات ومررن هررذا املءط رت رريمت ا راة ةأسر ج معير ال رربيل ل تءمير الذاةير مررن
قبب م موع من املهتمل وأصحيل الو برة والت اب رل م يل ةءمي الذات .بعدل املسيهم رل ةءمي ال يل رل م يالت الحيرية و ةأهيرب العريم ل
مع هذه الفئ و ةوعي ا عتمع أهميتعي و ةًديم الدراسيت والبحوث رل م يل ال ربيل .وجرع ب رو ارة العمرب والتءمير اال تميعير تررخيم رقرم
 1175وي ال ع عي ماكل التءمي اال تميعي مءطً الا يض ومًاهي مديء الا يض .
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أهداف اخلطة :
تعمب الوطط الت غي ي كأداة ةحا ك أسيسي ل ماسسيت ل سلربعي نحو ةحًيت أهدااهي االستراةي ي الها رسمتعي ,وةأتي رل عم ير الت طريط كمحطر
ت ترك ا عي كب االدوات املسيعدة ل سلر يملاسس نحو الطا ت الس يم الصحيح.
ةت و الوطط الت غي ي من عدد من البءود الائ سي ومن أهمهي :
 -1اس اامات  -2 .املءفذين  -3 .اللمن  -4 .املبيدرات والبرامج وامل يريع  -5 .املاالاات .
وتعدل الوطط الت غي ي لتحديد األهدال اس اائير الهرا ةحًرت األهردال االسرتراةي ي ماالراات و مرن وا ر  ,وكرذلك ةو ر الوطر التسرغي ي مرد
الًدرة الها ةمت هي املاسسيت لتحًيت ة ك األهدال وةبل االتتيي يت واملوارد الها ةحًت ذلك .
عءد ةءفيذ الوط الت غي ي يببغل التنبه ل تيلل :
 .1رسم الوط اللمءي ب كب متو ا حيث يتم ةحًيت املاالاات مع كب ربع سءوا
 .2اال تميعيت الدور ملتيبع ةحًيت املاالاات
 .3إالااك اا ت العمب ب كب متوا ا حيث ةتو ع املهيم واألهدال ايمي ينعم حسب االختصيص
 .4أ ة و امل يريع واملبيدرات الدور ماةبطه ب كب مبيالالإلدارة املعءي و تم ةفو ض صالتيتعم التءفيذي يلكيمرب علرى أ ةتحًرت املاالراات املا روة
منعي
 .5ةو يع األهدال اس اائي ب كب متس سب مءيي لتحًيت املاالاات املط وب
 .6راع التًير االدور من قبب اسدارات املعءي لإلدارة الع يي تهى ةتحًت املاالاات ب كب ربع سءوا
 .7ةكيةف اسدارات ايمي ينعي ميعي لتحًيت املاالاات وإ لم ي ونوا مالكي ل ماالاأو املبيدرة
 .8ماا ع املاالاات كب ربع سء وتغيلره رل تيل كينب املاالاات هلرمءطًي سوام كينب صعب أو سه التحًيت
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إدارة الشؤون اإلدارية واملالية
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الشؤون اإلدارية
اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة

املهام واإلجراءات

املدة الزمنية
املدة

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

مجع بيانات املوظفني ومتطلبات التوظيف
إنشاء ملف لكل موظف جديد
تسجيل بيانات املوظفني املعينني تسجيل بيانات املوظفني اجلدد على برنامج املوارد
البشرية وملف اإلكسل
مسح ضوئي للبيانات الرئيسية

استكمال بيانات
املوظفني بنسبة %100

حتديث بيانات املوظفني
السابقني
رفع بيانات املوظفني على موقع
اجلمعية

حتديث بيانات املوظفني

100

تسليم تقرير فصلي بيانات
املوظفني

تنظيم ملف املوظفني من الداخل إىل أقسام
حتديث البيانات على اإلكسل
إدخال بيانات املوظفني على موقع اجلمعية
إرفاق املستندات املطلوبة
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الشؤون اإلدارية
اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة

املهام واإلجراءات

املدة الزمنية
املدة

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

ضبط برنامج التعاميم .
ضبط التعاميم

توقيع املدير التنفيذي للجمعية على التعميم
عمل كود للتعميم على برنامج الصادر والوارد
أرشفة التعميم ووضعه يف سجل الصادر والوارد .
انشاء ملف خاص باخلطابات الواردة

ضبط التعاميم
واخلطابات الرمسية

توقيع املدير التنفيذي للجمعية على الوارد
ضبط اخلطابات الواردة

تسجيل اخلطابات الواردة على برنامج الصادر
والوارد وارشفة اخلطاب .

بنسبة %100

100

تقرير جبميع اخلطابات
الواردة والصادرة ونتيجتها

متابعة تنفيذ متطلبات الوارد اليت حتتاج جواب
إعداد ملف خاص باخلطابات الصادرة
ضبط اخلطابات الصادرة

توقيع املدير التنفيذي للجمعية على الصادر
تسجيل اخلطابات الصادرة على برنامج الصادر
والوارد وارشفة صورة من اخلطاب .

متابعة حالة اخلطابات اليت حتتاج رد
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الخطة التشغيلية لعام2021م

الشؤون اإلدارية
اهلدف التشغيلي

املهام واإلجراءات

الربامج واألنشطة

املدة الزمنية
املدة

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

استالم استمارة املسح االحصائي
مجع البيانات املطلوبة يف استمارة املسح

حتديث بيانات بنسبة
%100

املسح اإلحصائي

االحصائي .
تدوين البيانات على االستمارة الكرتونيا .

0

تسليم املسح إىل الوزارة

تسليم االستمارة املسح االحصائي .
حتديث بيانات اجلمعية لدى الوزارة
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الشؤون اإلدارية
اهلدف التشغيلي

املهام واإلجراءات

الربامج واألنشطة

املدة الزمنية
املدة

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

مجع معلومات عن الدورات التدريبية اليت
تقدمها اجلمعية
حتديد الدورات التدريبية اليت ستقام يف
دراسة احتياج

اجلمعية.
تنسيق  3دورات متخصصة مميزة
التنسيق مع مدير القسم إلدارة وتنفيذ الربامج
التدريبية .

مشاركة املوظفني يف
دورات تدريبية

عرض الربامج التدريبية على املوظفني احتياج
وضع خطة تدريبية لكل موظف

املوظف التدرييب .

15000

استالم شهادات حضور دورات
تدريبية من  25موظف

جتهيز خطة لكل موظف
إعالن الربامج التدريبية

جتهيز وطباعة اعالن الربامج التدريبية
متابعة حضور املوظفني للدورات
استالم صورة من شهادة حضور املوظف للربامج

تسجيل الربامج التدريبية

التدريبية
تسجيل الدورة يف برنامج الدورات التدريبية

|9

الخطة التشغيلية لعام2021م
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الشؤون اإلدارية
اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة

املهام واإلجراءات
متابعة حتضري املوظفني عرب جهاز البصمة

متابعة إثبات احلضور للموظفني تعريف املوظفني املستجدين على اجلهاز
متابعة االستئذان والغياب
صيانة اجلهاز وتركيب برنامج
التحضري

حتقيق نسبة حضور %90
ملوظفي اجملمع

متابعة الربنامج احلاسوبي للتحضري
متابعة مشاكل اجلهاز وصيانته بشكل دوري
إصدار تقرير أسبوعي وتقرير شهري

تقرير احلضور

مسري الرواتب

عرض التقرير على املوظفني للتوقيع بالعلم

املدة الزمنية
املدة

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

 12شهر
 12شهر
 12شهر

نسبة احلضور للموظفني
ال تقل عن %80

 12شهر
 12شهر

اختاذ اإلجراءات الالزمة ملتابعة احلضور

 12شهر

إعداد مسري الرواتب واعتماده

شهري

جتهيز الرواتب وصرفها نهاية كل شهر

شهري

إعداد تقرير صرف الرواتب

شهري

إدخال املسريات يف الربنامج احملاسيب

شهري

100

إدخال مسري الرواتب يف
الربنامج احملاسيب كل شهر
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الشؤون اإلدارية
اهلدف التشغيلي

املهام واإلجراءات

الربامج واألنشطة

املدة الزمنية
املدة

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

إجراء فحص دوري لألجهزة احلاسوبية يف
متابعة صيانة األجهزة
احلاسوبية والطابعات

اجلمعية
صيانة األجهزة
شراء ما حتتاجه اجلمعية من أجهزة تقنية

تقديم الدعم الفين

تركيب ودعم الربامج التقنية

توفري الربامج اليت حتتاجها اجلمعية

(محاية الفريوسات ،التحضري،

تركيب و حتديث الربامج التقنية ومكافحة

الصادر ).. ،

الفريوسات

5000

حتديث الربامج االلكرتونية بداية كل ربع

والتقين للجمعية

التقنية أكثر من  72ساعة

جتهيز األجهزة احملمولة وتوزيعها بني املوظفني
متابعة وتقديم الدعم الفين
للربامج التقنية

عدم تعطل األنظمة

متابعة تنفيذ االخصائيني للربنامج
تقديم الدعم الالزم لالخصائيني
رفع املشاكل التقنية إىل دعم الربامج االلكرتونية
مع متابعة حلها

متابعة وتقديم الدعم الفين

متابعة عمل الشبكة الداخلية بشكل دوري

للشبكة الداخلية واالنرتنت

إصالح أي خلل بالشبكة أو االنرتنت

2800
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الشؤون اإلدارية
اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة

املهام واإلجراءات

املدة الزمنية
املدة

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

متابعة جتديد اشرتاك االنرتنت
النسخ االحتياطي للسريفر

أخذ نسخ احتياطي أسبوعي وشهري للبيانات
تطوير تصميم وإدارة املوقع

متابعة وإدارة املوقع اإللكرتوني

حتديث املوقع بشكل أسبوعي
تسويق املوقع ونشره إلكرتونياَ

2000

 24مشاركة جديدة يف املوقع
خالل العام

| 12

الخطة التشغيلية لعام2021م

جمعية الشباب للتنمية الذاتية

الشؤون اإلدارية
اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة

املهام واإلجراءات

املدة الزمنية
املدة

من

إىل

مسؤول
التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

احلصول على عرض من جهة استشارية
تنسيق اللقاء ومتطلباته
اخلطة االسرتاتيجية

عقد ورش عمل لكتابة اخلطة
إنهاء كتابة اخلطة

إجناز اخلطة التشغيلية

حتكيم اخلطة وطباعتها
التعريف باخلطة ونشرها بني فريق العمل

تطوير العمليات
اإلدارية واالسرتاتيجية
يف اجلمعية

حتليل املهام الرئيسية وترشيح القيادات
بناء الصف الثاني
يف " "3مهام قيادية

كتابة اجلدارات املطلوبة
تقييم املرشحني

خطة تأهيل ل 3قيادات

خطة تأهيل املرشحني
متابعة أداء املرشحني
حصر اللوائح اليت حتتاجها اجلمعية
العمل على صياغة اللوائح

إعداد اللوائح

عقد ورش عمل للمراجعة

طباعة الالئحة

عرض الالئحة على مستشار للتحكيم
طباعة اللوائح وتوزيعها على اإلدارات
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جمعية الشباب للتنمية الذاتية

الشؤون اإلدارية
اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة

املهام واإلجراءات

املدة الزمنية
املدة

من

إىل

مسؤول التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

جتهيز بنود التقييم
نشر إعالن جائزة التميز للمعلمني
جائزة التميز الوظيفي

تنفيذ برنامج تقييم املوظفني
مجع وفرز النتائج وحتديد املكرمني
جتهيز هدايا املستحقني وتكرميهم
جتهيز بنود التقييم
نشر إعالن جائزة التميز لألقسام

تشجيع املوظفني على حتسني

جائزة التميز لألقسام واإلدارات

األداء

تنفيذ برنامج زيارات األقسام واإلدارات
مجع وفرز النتائج وحتديد املكرمني
جتهيز هدايا املستحقني وتكرميهم
حتديد املادة العلمية وجتهيزها (شراء أو طباعة)
جتهيز أسئلة املسابقة

مسابقة اجلمعية

توزيع املسابقة على املوظفني
متابعة مشاركة املوظفني يف املسابقة
فرز املشاركات ونتائج املشاركني
حتديد الفائزين وتكرميهم
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جمعية الشباب للتنمية الذاتية

الخطة التشغيلية لعام2021م

الشؤون اإلدارية واملالية
اهلدف التشغيلي

املهام واإلجراءات

الربامج واألنشطة

املدة الزمنية
املدة

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

استالم الرسوم يف كل برنامج
كتابة سند قبض لكل برنامج

حتصيل  30000ريال من
رسوم الربامج واألنشطة
واملبادرات

قبض رسوم

تسليم السند مع تقرير املبالغ املقبوضة
للمحاسب

 12شهر

احملاسب

0

استالم سندات القبض لكل
املبالغ املستلمة

إدخال املبالغ يف الربنامج احملاسيب
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جمعية الشباب للتنمية الذاتية

الخطة التشغيلية لعام2021م

الشؤون املالية
اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة

املهام واإلجراءات

املدة الزمنية
املدة

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

توعية املوظفني و مسئولني الصرف بأهمية
املستندات للحفاظ على الدورة املستندية.
جتميع املستندات املطلوبة

حتديد املستندات املطلوبة اخلاصة بكل

لتسجيل القيود احملاسبية.

مصروف و طرق إعتمادها الصحيحة.

سنوي

احملاسب

التواصل مع مسئولي الصرف الستالم
املستندات وتقرير املصروفات.
جرد األصول الثابتة املوجودة و تكويدها.

تسجيل كافة اإليرادات
واملصروفات بنسبة
%100

إمساك دفاتر مستقلة

تسجيل األصول املشرتاة خالل السنة املالية

لألصول الثابتة و إهالكاتها .حساب اإلهالك و تسجيله بشكل ربع سنوي.
عمل ملف مستقل للمستندات املؤيدة

ربع
سنوي

احملاسب

0

اعتماد قائمة الدخل من
املراجع الداخلي

لألصول الثابتة.
حتليل و تصنيف البيانات
احملاسبية.

تفسري البيانات احملاسبية.
تبويب و تصنيف البيانات احملاسبية.

سنوي

احملاسب

تسجيل القيود احملاسبية بعد التأكد من
تسجيل القيود احملاسبية

صحة املستندات.

على الربنامج و طباعتها.

طباعة القيود احملاسبية و إرفاق املستندات

سنوي

احملاسب

املؤيدة و حفظها يف امللف املناسب.
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جمعية الشباب للتنمية الذاتية

الخطة التشغيلية لعام2021م

الشؤون املالية
اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة
حتليل عناصر املصروفات
الرأمسالية و التأكد منها.

املهام واإلجراءات

املدة الزمنية
املدة

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

حتديد املصروفات الرأمسالية
التأكد من وجود املستندات املؤيدة

سنوي

احملاسب

للمصروفات الرأمسالية.
حتديد تكلفة شراء األًصل.

إمساك دفاتر منتظمة

حتديد تكلفة األصل الثابت.

لألصول الثابتة و

حتديد مجيع املصاريف الالزمة جلعل
األصل جاهز لإلستخدام.

سنوي

احملاسب

حتديد تكلفة األصل الثابت.

إهالكاتها بنسبة

تسجيل قيود اإلعرتاف

.%100

باألصول الثابتة و دعمها
باملستندات.
حساب و تسجيل إهالكات
األصول الثابتة كل ثالثة
أشهر.

تسجيل قيود إثبات ملكية األصل الثابت.
طباعة القيود و حفظها.

0
سنوي

اعتماد املراجع الداخلي

احملاسب

إختيار طريقة اإلهالك املناسبة.
حساب قسط اإلهالك السنوي ومن ثم الربع
سنوي.

سنوي

احملاسب

تسجيل مصروف اإلهالك بالربنامج.
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جمعية الشباب للتنمية الذاتية

الخطة التشغيلية لعام2021م

الشؤون املالية
اهلدف التشغيلي

املهام واإلجراءات

الربامج واألنشطة
تسجيل كافة املدفوعات و

تسجيل كل بنود الصرف أو ًال بأول.

املتحصالت النقدية.

تسجيل كل بنود القبض أو ًال بأول.

املدة الزمنية
املدة
سنوي

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

احملاسب

حتديد العهد النقدية ذات األرصدة يف نهاية
جرد العهد النقدية كل ثالثة

كل ربع سنة.

ربع

أشهر.

جرد العهد النقدية و إقفاهلا يف نهاية كل

سنوي

احملاسب

ربع سنة.

مراقبة وتسجيل
التدفقات النقدية
الداخلة واخلارجة
بنسبة %100

طلب كشف حساب البنك شهري ًا من املدير
مطابقة كشف حساب البنك
و عمل مذكرة تسوية كل
ثالثة أشهر.

التنفيذي.
مطابقة كشف حساب البنك مع نظريه
الدفرتي يف الربنامج.

ربع
سنوي

اعتماد قائمة التدفقات
احملاسب

0

النقدية من املراجع
الداخلي

عمل مذكرة تسوية البنك.
مطابقة كشوفات حساب الطالب و مصادقة
مطابقة حسابات الطالب و
املوردين و ذمم املوظفني يف
نهاية الفرتة املالية.

األرصدة املوجودة يف نهاية السنة.
مطابقة كشوفات حساب املوردين و مصادقة
األرصدة املوجودة يف نهاية السنة.

سنوي

احملاسب

مطابقة كشوفات حساب ذمم املوظفني و
مصادقة األرصدة املوجودة يف نهاية السنة.
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جمعية الشباب للتنمية الذاتية

الخطة التشغيلية لعام2021م

الشؤون املالية
اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة
حتديد و كتابة تفاصيل

املهام واإلجراءات

تطبيق إجراءات
احملافظة على دورة

املستندية و نشرها على

مستندية كاملة بنسبة مستوى اجملمع.

.%100

مراقبة تطبيق و تنفيذ
اإلجرءات املطلوبة لدورة
مستندية جيدة.

املدة

من

إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

حتديد أقسام اجلمعية.

الدورة املستندية املتبعة على كتابة تفاصيل الدورة املستندية املالئمة
مستوى كل قسم.
لكل قسم.
التعريف بأهمية الدورة

املدة الزمنية

مسؤول

سنوي

احملاسب

نشر الوعي مبعين الدورة املستندية و
أهميتها.
تعميم الدورة املستندية بطريقة رمسية

سنوي

احملاسب

على كل قسم.

تقييم دوري لإلجراءات املطلوبة.

0

النقدية من املراجع
الداخلي

املساعدة على تطبيق دورة مستندية
مالئمة.

اعتماد قائمة التدفقات

سنوي

احملاسب

التوضيح و التعديل املستمر.
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جمعية الشباب للتنمية الذاتية

الخطة التشغيلية لعام2021م

الشؤون املالية
اهلدف التشغيلي

املهام واإلجراءات

الربامج واألنشطة

املدة الزمنية
املدة

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

عمل تقرير إمجالي بعناصر املصروفات
تصنيف و تبويب عناصر
املصروفات بدقة.

بشكل نصف سنوي.
ترتيب املصروفات من األكرب لألصغر.

سنوي

احملاسب

حتديد عناصر املصروفات األكثر تأثريًا على
القوائم املالية.
التحليل التفصيلي لعناصر املصروفات

تقديم  3حلول خلفض
 %10من إمجالي
املصروفات

األكثر تأثرياً.
البحث عن طرق لتخفيض

اإلستفسار عن األسباب اجلوهرية ملثل هذه

املصروفات.

املصروفات من رؤسائي األقسام.

اعتماد قائمة التدفقات
سنوي

احملاسب

إجياد حلول مقنعة لتخفيض مثل هذه

0

النقدية من املراجع
الداخلي

املصروفات.
تطبيق ما يلزم لتخفيض
 %10من إمجالي املصروفات .

عرض احللول املقرتحة على اإلدارة العليا.
وضع اإلجراءات املناسبة لتطبيق احللول
املقرتحة.

سنوي

احملاسب

تطبيق ما يلزم و تقييم األداء.
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جمعية الشباب للتنمية الذاتية

الخطة التشغيلية لعام2021م

الشؤون املالية
اهلدف التشغيلي

املهام واإلجراءات

الربامج واألنشطة

املدة الزمنية
املدة

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

ترحيل القيود احملاسبية بعد مراجعتها كل
إعداد ميزان املراجعة ربع
سنوياً.

ثالثة أشهر.

احملاسب

التأكد من توازن ميزان املراجعة.
طباعة ميزان املراجعة و حفظه.
حتديد إمجالي اإليرادات.

تقديم  4تقارير مالية
ربع سنوية لإلدارة

إعداد قائمة األنشطة الربع
سنوية.

حتديد إمجالي املصروفات و تقسيمها إىل
مصروفات برامج و مصروفات إدارية و
مصروفات عمومية.
الوصول إىل صايف الفائض أو العجز بشكل

العليا

ربع سنوي.

ربع

احملاسب
0

سنوي

اعتماد القوائم املالية
من املراجع الداخلي

إستخالص صايف الفائض أو العجز من قائمة
األنشطة.
إعداد قائمة التدفقات
النقدية الربع سنوية.

حتديد التدفقات النقدية من أنشطة
التشغيل و األستثمار.

احملاسب

الوصول إىل رصيد النقدية يف نهاية الفرتة
املالية و مقارنته مع نظريه مبيزان
املراجعة.
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الخطة التشغيلية لعام2021م

جمعية الشباب للتنمية الذاتية

الشؤون املالية
اهلدف التشغيلي

املهام واإلجراءات

الربامج واألنشطة

املدة الزمنية
املدة

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

حتديد بنود األصول و اخلصوم اليت ستظهر
يف املركز املالي.
إعداد قائمة املركز املالي
الربع سنوية.

إستخالص األرصدة النهائية لكل من عناصر
امليزانية من ميزان املراجعة و قائمة

احملاسب

األنشطة و قائمة التدفقات النقدية.
طباعة و تقديم قائمة املركز املالي لإلدارة
العليا.
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جمعية الشباب للتنمية الذاتية

الخطة التشغيلية لعام2021م

الشؤون املالية
اهلدف التشغيلي

املهام واإلجراءات

الربامج واألنشطة

املدة الزمنية
املدة

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

مراجعة املوازنة العامة للسنة املالية
حتديد البنود اليت سيتم

املنتهية يف 2021/12/31

بناءًا عليها تقييم األداء.

حتديد بنود املوازنة اليت سيتم عليها

سنوي

احملاسب

تقييم األداء.
استخالص األرقام الفعلية
لتلك البنود من القوائم

حتقيق نسبة  %75من
املوازنة العامة

املالية.

مراجعة القوائم املالية للسنة.
حتديد األرقام الفعلية لكل بند على حدة.

استخالص األرقام املخطط

مراجعة املوازنة العامة للسنة.

هلا من املوازنة.

حتديد األرقام املتوقعة لكل بند على حدة.

سنوي

سنوي

احملاسب

احملاسب

0

اعتماد اإلدارة العليا

مقارنة األرقام و حتديد االحنرافات.
حتليل االحنرافات املوجبة و معرفة
مقارنة األرقام و حتليل
االحنرافات.

أسبابها.

ربع

حتليل االحنرافات السالبة و معرفة

سنوي

احملاسب

أسبابها.
تقديم حلول ملعاجلة وتصحيح االحنرافات
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الخطة التشغيلية لعام2021م

جمعية الشباب للتنمية الذاتية

إدارة األتصال املؤسسي
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الخطة التشغيلية لعام2021م

جمعية الشباب للتنمية الذاتية

إدارة االتصال املؤسسي
اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة

إقامة  6برامج
اجتماعية ملنسوبي
اجلمعية

املهام واإلجراءات

املدة الزمنية
املدة

حصر أمساء املستهدفني

يومان

استئجار مقر الربنامج

يومان

إقامة برنامج إخاء

اإلعالن عن اللقاء (واتس ،نصية ،خطاب)..

يومان

(لقاء كل شهرين)

جتهيز برنامج اللقاء وهدايا احلضور

ملوظفي اجلمعية

تنسيق ضيافة اللقاء ومتابعتها

 4أيام

متابعة حضور املشاركني

يومان

تنفيذ برنامج إخاء

يومان

أسبوعان

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

رضى  %70من املوظفني على
الربنامج من خالل استبانة
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الخطة التشغيلية لعام2021م

جمعية الشباب للتنمية الذاتية

إدارة االتصال املؤسسي
اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة

املهام واإلجراءات

املدة الزمنية
املدة

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

حصر أمساء املستهدفني
استئجار مقر الربنامج
إقامة برنامج الديوانية
(لقاء كل ستة شهور)
جلميع مؤسسي اجلمعية

اإلعالن عن اللقاء (واتس ،نصية ،خطاب)..
جتهيز برنامج اللقاء وهدايا احلضور

5000

حضور  30شخص

تنسيق ضيافة اللقاء ومتابعتها
متابعة حضور املشاركني

إقامة  6برامج

تنفيذ برنامج الديوانية

اجتماعية ملنسوبي

حصر أمساء املستهدفني

اجملمع

استئجار مقر الربنامج
اإلعالن عن اللقاء
إقامة برنامج وفاء

جتهيز برنامج اللقاء

لتكريم متطوعي اجلمعية

تنسيق ضيافة اللقاء

3000

حضور  %80من موظفي
اجملمع

جتهيز هدايا املشرفني
متابعة حضور املشاركني
تنفيذ برنامج وفاء
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الخطة التشغيلية لعام2021م

جمعية الشباب للتنمية الذاتية

إدارة االتصال املؤسسي
اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة

املهام واإلجراءات

املدة الزمنية
املدة

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

وضع خطة الربنامج (املكان ،الزمان ،املهام)
االجتماع بفريق العمل مع توزيع اللجان

إقامة برنامج تواصل مع
سفراء اجلمعية

متابعة سري أعمال اللجان
-

متابعة برنامج اللقاء واعتمادة
دعوة السفراء

حضور  50سفري

التنسيق مع جملس االدارة حلضور اللقاء
حتديث أرقام السفراء
تنفيذ الربنامج
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الخطة التشغيلية لعام2021م

إدارة االتصال املؤسسي
اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة

املهام واإلجراءات

املدة الزمنية
إىل
من
املدة

مسؤول
التنفيذ

املتطلبات

جمعية الشباب للتنمية الذاتية

مؤشر األداء

كتابة خطة تسويقية
إعداد خطة تسويقية

عرضها على خمتصني

شهر

اعتماد اخلطة التسويقية
جتهيز مواد احلملة:
عرض مرئي عن اجلمعية
جتهيز احلملة اإلعالمية

عرض مشروع تأهيل االخصائيني
عرض شباب أهالينا

شهر

تصميم كتيب تقرير عن اجلمعية

إقامة محلة إعالمية
للتعريف باجلمعية

االتصال
املؤسسي

تصميم انفوجرافيك عن اجلمعية
حصر احتياج اجلمعية من لوحات فنية
وإخراجية
اإلخراج الفين للجمعية

تصميم اللوحات
طباعة اللوحات

10000

زيادة عدد املتابعني مبا ال
يقل عن  500شخص يف مواقع
التواصل (املوقع
االلكرتوني)

شهر

تركيب اللوحات
النشر يف مواقع التواصل
النشر والتسويق

استثمار املشاهري يف النشر

 4أشهر

النشر اإللكرتوني يف املواقع والصحف
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الخطة التشغيلية لعام2021م

جمعية الشباب للتنمية الذاتية

إدارة االتصال املؤسسي
اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة

املهام واإلجراءات

املدة الزمنية
املدة

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

حتديد املادة العلمية املطروحة يف الفيديوهات

ورشة عمل البتكار أفكار ملنتجات
إعالمية حتفيزية

التعريف مبهارات
املستقبل يف 12
فيديوهات تستهدف
 10.000شاب.

تنفيذ  12منتجات اعالمية
حتفيزية

بناء خطة احلمالت اإلعالمية
الشهرية مع مؤشراتها ومستهدفاتها
حتديد  10منتجات إعالمية كبرية

يستهدف كل فيديو 10.000
مشاهدة يف املعدل املتوسط

وبناء ملفاتها التسويقية
تننفيذ املنتج اإلعالمي شهريا
قياس أثر املنتج اإلعالمي شهريا
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الخطة التشغيلية لعام2021م

جمعية الشباب للتنمية الذاتية

إدارة االتصال املؤسسي
اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة

املهام واإلجراءات

املدة الزمنية
املدة

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

وضع خطة الربنامج (املكان ،الزمان ،املهام)
االجتماع بفريق العمل مع توزيع اللجان
متابعة سري أعمال اللجان
متابعة برنامج اللقاء واعتمادة
التنسيق مع ضيف احلفل

إقامة احلفل اخلتامي
(حفل لتكريم املوظفني
وشركاء التنفيذ
واملتطوعني)

-

متابعة جتهيز العرض املرئي
متابعة شراء اهلدايا والدروع

حضور  80ضيف املهتمني
بربامج الشباب ورجال
األعمال

متابعة ضيافة احلفل
اخذ املوافقة على اقامة احلفل من الوزارة
التنسيق مع اجلمعية حلضور احلفل
دعوة الضيوف
تنفيذ الربنامج
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الخطة التشغيلية لعام2021م

جمعية الشباب للتنمية الذاتية

إدارة االتصال املؤسسي
اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة

تنفيذ  3تقارير صحفية

-

املهام واإلجراءات

املدة الزمنية
املدة

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

حتديد الربامج الرئيسية
توثيق الربامج
كتابة األخبار
التنسيق مع الوسائل اإلعالمية

كل 4
أشهر

تسليم  3تقارير بروابط
التغطيات الصحفية

متابعة نشر اخلرب
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الخطة التشغيلية لعام2021م

جمعية الشباب للتنمية الذاتية

إدارة الشراكات والتطوع
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الخطة التشغيلية لعام2021م

جمعية الشباب للتنمية الذاتية

إدارة الشراكات والتطوع
اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة

املدة الزمنية

املهام واإلجراءات

مسؤول
التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

التواصل مع الشخصيات االعتبارية وتنسيق
موعد الزيارة أو االستزارة
جتهيز الضيافة
جتهيز سجل الزيارات
 3من الشخصيات الشرعية

بناء شراكة مع 10

 3من رجال األعمال

شخصيات عامة

 2من اإلعالميني
 2من املسؤوليني

جتهيز برنامج الزيارة (طريقة العرض)
جتهيز درع شكر للضيف
تنفيذ برنامج الزيارة

شهري

إدارة الشراكات

تسليم التقارير

توثيق الزيارة
طلب تزكية للجمعية
تقديم تقرير عن الزيارة
إرسال رسالة شكر للضيف بعد الزيارة
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الخطة التشغيلية لعام2021م

جمعية الشباب للتنمية الذاتية

إدارة الشراكات والتطوع
املهام واإلجراءات

اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة

التعريف بأعمال

إقامة ملتقى ملدة  10أيام

تنسيق برنامج امللتقى

التطوع .

يستهدف املتطوعني

تنسيق ضيافة امللتقى

التعريف بأعمال

إقامة ملتقى ملدة  10أيام

تنسيق برنامج امللتقى

املبادرات .

يستهدف السفراء

تنسيق ضيافة امللتقى

املدة الزمنية
املدة

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

حتديد موعد ومكان امللتقى
حجز مكان إلقامة امللتقى

تكريم املتميزين
إقامة امللتقى
حتديد موعد ومكان الربنامج اإلجتماعي

حضور  50شاب لكل ملتقى

حجز مكان إلقامة امللتقى

تكريم املتميزين
إقامة امللتقى
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الخطة التشغيلية لعام2021م

جمعية الشباب للتنمية الذاتية

إدارة الشراكات والتطوع
اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة

املهام واإلجراءات

املدة الزمنية
املدة

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

حصر اجلهات
حتديد جدول الزيارات
 3زيارات جلهات متميزة

التواصل مع اجلهات املعنية

ربع

جتهيز درع للجهة

سنوي

تقديم  3تقارير عن
الزيارات

تنفيذ برنامج الزيارة
تقرير عن الزيارة

تبادل اخلربات مع 15

استقبال طلبات الزيارة

جهة ذات عالقة

إدارة الشراكات

تنسيق جدول الزيارات

بالشباب

تنسيق الضيافة
جتهيز برنامج الزيارة
استضافة  12جهة

جتهيز درع للجهة

شهري

توثيق  12زيارة يف سجل
خربات

استقبال الضيوف وتقديم برنامج الزيارة
نشر تغطية الزيارة يف مواقع التواصل
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جمعية الشباب للتنمية الذاتية

الخطة التشغيلية لعام2021م

إدارة الشراكات والتطوع
اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة
تسليم املتطلبات إىل املركز

حتصيل االستقطاعات
املالية بنسبة %100

املهام واإلجراءات
حتضري املوظفني

املدة الزمنية
من

املدة

مسؤول
إىل

0

شهرياً

حصر أمساء املساهمني
شكر املساهمني

التنفيذ

املتطلبات

الشراكات

مؤشر األداء
توقيع املوظفني على مسري
الرواتب شهرياً
 3رسائل شكر

إضافة جمموعة بأرقامهم يف مواقع الرسائل

جلميع املساهمني

إرسال رسائل نصية لشكر الداعمني

إدارة الشراكات والتطوع
اهلدف التشغيلي
اجياد  200ألف ريال من

الربامج واألنشطة

املهام واإلجراءات
إدارة االستثمار يف إيرادات الوقف

املدة الزمنية
املدة
نصف
سنوي

لتكون إيرادات

استالم كشف االستاذ ملعرفة مصروفات الوقف

ربع سنوي

"وقف قادر"

املتابعة مع احملاسب إلدخال اإليرادات واملصروفات

نصف

يف الربنامج احملاسيب

سنوي

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات
0
0
0

مؤشر األداء
استالم ما ال يقل عن %95
من ريع الوقف عرب حساب
اجلمعية

| 36

جمعية الشباب للتنمية الذاتية

الخطة التشغيلية لعام2021م

إدارة الشراكات والتطوع
املتابعة مع اخلطة يف صرف مبالغ اإليرادات

نصف

0

سنوي

إدارة الشراكات والتطوع
اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة

حتصيل االستقطاعات الشهرية
من مشروع رقم تربع اجلمعية

حتصيل  5آالف ريال من

املهام واإلجراءات
حتضري املوظفني عرب موقع تاج نت

شهرياً

طلب كشف حساب باملستقطعني املتعثرين

فصلي ًا

0

متابعة املستقطعني املتعثرين باالتصال

فصلياً

املستمرين

الشهري لدى اجلمعية

املدة

من

إىل

التنفيذ

املتطلبات
0

إرسال شهادة شكر (إلكرتونية) للمستقطعني

مشروع االستقطاع

املدة الزمنية

مسؤول

سنوي

من ضمن املصاريف
اإلدارية

مؤشر األداء
توقيع املوظفني على مسري
الرواتب شهرياً
استالم الكشف من البنوك
تسليم تقرير االتصال

من ضمن مصاريف

تسليم تقرير تسليم

االتصال املؤسسي

الشهادات

تصميم وطباعة كتيب تسويقي للمشروع
زيادة قيمة
االستقطاعات  5000ريال

تنسيق عرض مرئي عن املشروع
إقامة محلة تسويقية للمشروع
متابعة املستقطعني اجلدد يف تنفيذ

شهر
6-5-4

حتصيل االستقطاعات

االستقطاعات عرب البنوك
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جمعية الشباب للتنمية الذاتية

الخطة التشغيلية لعام2021م

إدارة الشراكات والتطوع
اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة

املهام واإلجراءات

إكمال متطلبات الوزارة

رفع ملفات التوظيف للموظفني اجلدد

املدة الزمنية
املدة

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء
صرف رواتب املوظفني

إدارة الشراكات والتطوع
اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة
إعالن بدء الربامج جلذب
الشباب على التسجيل فيها

املهام واإلجراءات
إعالن بدء الربامج

حتصيل الرسوم من املشاركني

500

نشر إعالن الربامج يف مواقع التواصل
إرسال رسائل جوال لسفراء اجلمعية

100

قبض مبلغ الرسوم من ولي األمر

رسوم الربامج

املدة

من

إىل

التنفيذ

0

تعبئة استمارة تسجيل الطالب

حتصيل  30000ريال من

املدة الزمنية

مسؤول

املتطلبات

مؤشر األداء
نشر اإلعالن ألكثر من 200
مستفيد

0

إدخال السداد يف الربنامج احملاسيب

0

متابعة سداد الرسوم ملن مل يسدد

0

متابعة سداد رسوم املستجدين

0

سداد  %60من املشاركني
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الخطة التشغيلية لعام2021م

جمعية الشباب للتنمية الذاتية

إدارة الشراكات والتطوع
اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة

البحث عن رعاة وداعمني (نقدي
أو عيين)

املهام واإلجراءات
تصميم وطباعة كتيب تسويقي عن املشروع
خماطبة  5جهات لعرض املشروع
التأكد من اكتمال املبلغ املطلوب
تسجيل املبلغ يف الربنامج احملاسيب

تسويق مشروع رعاية احلفل
اخلتامي مببلغ 200.000

تنفيذ برنامج الرعاية

ألف

املدة الزمنية
املدة

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

االتصال
املؤسسي
إدارة الشراكات
احملاسب

متابعة تنفيذ برنامج الرعاية

االتصال

تسليم تقرير للرعاة

املؤسسي

حتقيق دعم ورعاية مبا ال
يقل عن  30ألف ريال

التنسيق مع إدارة الشراكات وتوقيع االتفاقية
متابعة حضور مؤسسي اجلمعية للحفل
مشروع عناية املنتج الشبابي

جتهيز مشروع تسويقي خالل احلفل

إدارة الشراكات

تنفيذ الربنامج يوم احلفل
متابعة مؤسسي اجلمعية يف حتصيل الرسوم
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جمعية الشباب للتنمية الذاتية

الخطة التشغيلية لعام2021م

إدارة الشراكات والتطوع
اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة

تصميم وطباعة كتيب تسويقي عن املشروع

تسويق مشروع برنامج
ديوانية شباب ب  25ألف

املهام واإلجراءات

ديوانية شباب ( 20لقاء)

ريال

املدة الزمنية
املدة

من

مسؤول
إىل

االتصال

 15يوم

خماطبة  3جهات لعرض املشروع

شهر

التأكد من اكتمال املبلغ املطلوب

يوم

تسجيل املبلغ يف الربنامج احملاسيب

يوم

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

املؤسسي

تغطية تكاليف املشروع مبا

إدارة الشراكات

ال يقل عن %90

احملاسب

إدارة الشراكات والتطوع
اهلدف التشغيلي

املهام واإلجراءات

الربامج واألنشطة

حتديد االحتياج الفعلي لشباب االسر األشد
شباب أهالينا ( 4دورات )

حاجة
احلصول على عرض أسعار مراكز تدريب

تسويق مشروع شباب أهالينا
بـ  45الف ريال
تسويق وتنفيذ الربنامج

املدة الزمنية
املدة

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

أسبوع
 15يوم

خماطبة  3جهات لعرض املشروع

شهر

إدارة الشراكات

تسجيل املبلغ يف الربنامج احملاسيب

يوم

احملاسب

تنفيذ الربنامج

شهر

0

إقامة الربنامج بالشكل
املطلوب
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الخطة التشغيلية لعام2021م

جمعية الشباب للتنمية الذاتية

إدارة الشراكات والتطوع
اهلدف التشغيلي

تسويق مشروع دعم تأهيل

الربامج واألنشطة

املهام واإلجراءات

تصميم الكتيب التسويق

تصميم وطباعة كتيب تسويقي عن املشروع

شهر

خماطبة  10جهات لعرض املشروع

 3أشهر

الشراكات

أسبوع

احملاسب

أخصائي العاملني مع الشباب
بـ  100ألف ريال

املدة الزمنية

مسؤول

املخاطبات

التأكد من اكتمال املبلغ املطلوب
تسجيل املبلغ يف الربنامج احملاسيب

املدة

من

إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

االتصال
املؤسسي
2000

خماطبة  10جهات

إدارة الشراكات والتطوع
اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة

املهام واإلجراءات

تصميم الكتيب التسويق

تصميم وطباعة كتيب تسويقي عن املبادرة

شهر

خماطبة  10جهات لعرض املشروع

 3أشهر

تسويق مبادرة مثلث الصحة
بـ  120ألف ريال

املدة الزمنية

املخاطبات

التأكد من اكتمال املبلغ املطلوب
تسجيل املبلغ يف الربنامج احملاسيب

املدة

أسبوع

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

االتصال
املؤسسي
الشراكات

خماطبة  10جهات

احملاسب
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جمعية الشباب للتنمية الذاتية

الخطة التشغيلية لعام2021م

إدارة الشراكات والتطوع
اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة

املهام واإلجراءات

جتهيز خطة الربنامج

تصميم وطباعة كتيب تسويقي عن املبادرة

شهر

خماطبة  10جهات لعرض املشروع

 3أشهر

تسويق مبادرة أمن وامان بـ
 120ألف ريال

املدة الزمنية

املخاطبات

التأكد من اكتمال املبلغ املطلوب
تسجيل املبلغ يف الربنامج احملاسيب

املدة

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

االتصال
املؤسسي
الشراكات

أسبوع

0

خماطبة  10جهات

احملاسب

إدارة الشراكات والتطوع
اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة

املهام واإلجراءات

جتهيز خطة الربنامج

تصميم وطباعة كتيب تسويقي عن املبادرة

شهر

خماطبة  10جهات لعرض املشروع

 3أشهر

تسويق نادي قادر بـ
 300.000ريال

املدة الزمنية

املخاطبات

التأكد من اكتمال املبلغ املطلوب
تسجيل املبلغ يف الربنامج احملاسيب

املدة

أسبوع

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

الشراكات
0

خماطبة  10جهات

احملاسب
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الخطة التشغيلية لعام2021م

جمعية الشباب للتنمية الذاتية

إدارة الشراكات والتطوع
اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة

تسويق مبادرة استخدمها

تثقيف الشباب بأضرار الربامج

صح ب  120ألف ريال

االلكرتونية

املهام واإلجراءات
تصميم وطباعة كتيب تسويقي عن املشروع

املدة الزمنية
املدة
 15يوم

خماطبة  3جهات لعرض املشروع

شهر

التأكد من اكتمال املبلغ املطلوب

يوم

تسجيل املبلغ يف الربنامج احملاسيب

يوم

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

االتصال
املؤسسي
إدارة الشراكات

تغطية تكاليف املشروع مبا
ال يقل عن %90

احملاسب
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إدارة متكني الشباب
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جمعية الشباب للتنمية الذاتية

الخطة التشغيلية لعام2021م

إدارة متكني الشباب
اهلدف التشغيلي

املهام واإلجراءات

الربامج واألنشطة

املدة الزمنية
املدة

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

استالم استمارات التسجيل للمشاركني املقبولني
تسجيل بيانات املشاركني
استكمال بيانات املشاركني
بنسبة %100

إلكرتونياً

إدخال بيانات املشاركني يف الوورد
حتديث بيانات املشاركني املسجلني مسبقاً

 4أسابيع

إدخال بيانات املشاركني املستجدين يف برنامج

0

االلكرتوني

البيانات مع وجود استمارات
التسجيل

فرز استمارات التسجيل على الربامج
تنظيم ملفات املشاركني الورقية ترتيب االستمارات أجبدياً

تسليم تقرير مطابقة

 4أسابيع

إعادة ترتيب امللفات يف كل إدخال جديد
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إدارة متكني الشباب
اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة
التحضري اليومي يف برنامج
اكسل

أن يكون معدل احلضور
اليومي بنسبة  %85من

التواصل مع املشاركني املتغيبني

جمموع املشاركني

برامج التحفيز للمشاركني

املهام واإلجراءات

املدة الزمنية
املدة

متابعة االخصائيني يف حتضري املشاركني أسبوعيا

أسبوعي

إصدار تقرير أسبوعي كل يوم مخيس

أسبوعي

إدخال التقرير يف ملف اإلكسل كل يوم مخيس

أسبوعي

جتهيز برنامج النقاط اجلزائية

 10أيام

نشر الربنامج

 10أيام

اختاذ اإلجراءات اإلدارية

أسبوعي

إعداد برنامج حتفيزي يومي

 20يوم

اإلعالن عن الربنامج التحفيزي

 20يوم

تنفيذ الربامج التحفيزية

يومي

تكريم املشاركني املتميزين

 6أيام

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

رفع التقرير األسبوعي
للحضور االسبوعي
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إدارة متكني الشباب
اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة

املهام واإلجراءات

املدة الزمنية
املدة

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

إشعار السفراء ملشريف الربنامج
حصر السلوكيات وفرزها

املتابعة و املالحظة
استمارة املشاكل السلوكية

عالج  %80من املظاهر

ورشة عمل معاجلة السلوكيات

لقاءات مع السفراء (يوم اإلخاء)
استضافة متخصص (دورة تدريبية)
توجيه االخصائي للشاب

السلوكية غري الالئقة

تقديم تقرير باإلجناز إىل
اإلدارة

التنبيهات الشفهية
معاجلة السلوكيات

اختاذ اإلجراءات اإلدارية
اجللسات اإلرشادية والتوجيهية
استدعاء املشارك
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إدارة متكني الشباب
اهلدف التشغيلي

املهام واإلجراءات

الربامج واألنشطة

إجراء مقابالت لتحديد مستوى الشاب
إتقان  50سفري مهارات العمل

برنامج تدرييب بواقع  60ساعة
للسفراء

إعداد برنامج تدرييب لتطوير أداء السفري مع
الشباب

املدة الزمنية

املدة
أسبوع

جتهيز مقر إقامة الربنامج وتنسيق مع املدربني

والقيادة لتحقيق منوذج

تنفيذ الربنامج التدرييب

أسبوع

قادر

جتهيز استمارة التقييم

أسبوع

متابعة تنفيذ  5لقاءات
تطبيقية مع الشباب

متابعة تنفيذ السفري لتحقيق منوذج قادر
تقييم أداء السفراء وسري الشباب

إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

أسبوع

أسبوع

مع الشباب والتخطيط

من

مسؤول

تطبيق  50سفري لتحقيق
منوذج قادر مع الشباب من
خالل استمارة التقييم

أسبوعان
أسبوع

إدارة متكني الشباب
اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة

املهام واإلجراءات

املدة الزمنية
املدة

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

حصر االخصائيني الراغبني
أن حيصل  50أخصائي على
شهادة الدبلوم.

-

تنسيق برنامج االخصائيني مع الشباب
متابعة االخصائيني

استالم صورة من الدبلوم

حتفيز وتكريم االخصائيني
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إدارة متكني الشباب
اهلدف التشغيلي

املهام واإلجراءات

الربامج واألنشطة

املدة الزمنية
املدة

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

حتديد أمساء املشاركني
تنسيق برنامج نادي قادر
نادي قادر

جتهيز قاعة التدريب
تنفيذ الربنامج التدرييب

تطوير  10ممارسني مع
الشباب لتنفيذ مبادرة
نادي قادر

جتهيز مادة قيمية

إعداد تقرير عن الربنامج

حصول  10ممارسني على

انتقاء مادة قيمية

نسبة  %85من التقييم

جتهيز املادة (شراء أو طباعة)
نشر وتوزيع املادة القيمية على املمارسني مع

امليداني ومشاركة  100شاب
بربامج النادي

الشباب
جتهيز استمارة التقييم
تقييم ميداني

متابعة تنفيذ املمارسني لتخطيط مبادرات النادي
تقييم أداء املمارسني وسري الشباب بالنادي
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إدارة متكني الشباب
اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة
إعداد وتصميم مبادرة أمن
وامان

املهام واإلجراءات

املدة الزمنية
املدة

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

جتهيز وثيقة املبادرة
تقسيم احملتوى على املرحلة الزمنية
طباعة احلقائب للقضايا اليت تتناوهلا املبادرة
تنسيق مواعيد الندوات

مبادرة جمتمعية لتحقيق

إقامة  6ندوات

تنفيذ الندوات والفيديوهات والتصاميم

أمن وآمان للشاب يف

إعداد استبانة

وظيفته وفكره وصحته
وغذائه ونفسيته

جتهيز الوسائل التعليمية واالعالمية للمبادرة

إقامة اختبار

إعالن عن موعد االستبانة
تنفيذ االستبانة
تكريم الفاعلني

متابعة تنفيذ املبادرة
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إدارة متكني الشباب
اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة
حصر شباب االسر يف اجلمعيات

املهام واإلجراءات

املدة الزمنية
املدة

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

عمل منوذج حلصر شباب االسر
متابعة اجلمعيات حلصر شباب االسر
التنبيهات الشفهية

معاجلة املشكالت

شباب أهالينا -
حص 100من
شباب االرس األشد
ً
احتياجا

اجللسات اإلرشادية والتوجيهية
اختاذ اإلجراءات اإلدارية

برامج التحفيز

تنفيذ الربامج التحفيزية

تخطيط رالبنامج
البحث عن ررسيك تنفيذي
تنفيذ الربنامج

تقديم تقرير حبل مشكالت
شباب االسر يف اجلمعيات

والتوقيع معه
اإلعالن عن رالبنامج
إنطالق رالبنامج وتدريب الشباب
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إدارة متكني الشباب
اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة
حتليل أفراد املنظمة املشاركة
جتهيز مكان البوث

املهام واإلجراءات

املدة الزمنية
املدة

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

حتليل املوظفني بالتنسيق مع املوارد البشرية
جتهيز كشف باألمساء
التواصل مع منفذي البوث وفق االحتياج
إعداد استبانة تقييم أداء

تقييم قبلي ألداء املوظف
حتسني أداء  1000شاب مثلث
الصحة  -ضمن موظفي
القطاع العام واخلاص

تقييم مستوى أداء املوظفني يف املنظمة
حتديد احتياج كل موظف

املتابعة الدورية

تكريم املتميزين

تقدم يف مستوى  1000شاب
يف وظيفته
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إدارة متكني الشباب
اهلدف التشغيلي

املهام واإلجراءات

الربامج واألنشطة

املدة الزمنية
املدة

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

جدولة اللقاءات
تأهيل  30شاب لسوق العمل
مبجال العطورات

إقامة  10لقاءات متخصصة

ترشيح الشباب املشاركني مع توزيع

حضور  30شاب لكل لقاء من

مكان اللقاءات معمل الدخيل للعود إلقامة الربامج

خالل كشف إثبات احلضور

تنفيذ اللقاءات
جدولة اللقاءات
تزويد  30شاب خريج مهارات
عملية مبجال اهلندسة

ترشيح الشباب املشاركني
إقامة  10لقاءات متخصصة

مكان اللقاءات شركة حتكم الصيانة إلقامة
الربامج

حضور  30مهندس لكل لقاء
من خالل كشف إثبات
احلضور

تنفيذ اللقاءات
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إدارة متكني الشباب
اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة

املهام واإلجراءات

املدة الزمنية
املدة

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

دراسة االحتياج ملواضيع وحماور اللقاءات
جدولة اللقاءات

إقامة لقاء دوري كل

التنسيق مع الضيف

أسبوعني يستهدف 300

تصميم اإلعالن ونشره

شاب يركز حول تزويد
الشباب بالربامج املهارية
اليت تؤهلهم اكادمييا
وفكريا وعمليا وثقافيا
واجتماعيا ورياضيا

إقامة  20لقاء

دعوة شخصيات حلضور اللقاء
ضيافة اللقاء

حضور  300شاب واصار شهادة

تكريم الضيف
متابعة حضور الشباب عرب منصة الزوم
متابعة إصدار الشهادات
قياس رضا املستفيدين

| 54

الخطة التشغيلية لعام2021م
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إدارة متكني الشباب
اهلدف التشغيلي

الربامج واألنشطة

املهام واإلجراءات

املدة الزمنية
املدة

من

مسؤول
إىل

التنفيذ

املتطلبات

مؤشر األداء

وضع خطة الربنامج
تقسيم العمل على فريق العمل
تسجيل املشاركني

إقامة مبادرة استخدمها صح
تستهدف  300شاب لتثقيهم من
أضرار الربامج االلكرتونية

تصاميم وفيديوهات

توزيع املشاركني يف جمموعات
إعداد برامج املبادرة

توعية  300شاب يف املعدل
طوال أيام املبادرة
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