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 لى آله وصحبه ومن أقتفى وبعد : الة والسالم على نبيه املصطفى وع الحمد هلل وكفى والص         

ي    يمررا اساسرري  رررل مااتررب تييةرره  مات رر   م        ي وعي فيررا ي و سررميا ي عً يررا   واالهتمرريم همرر  و ررل مات رر  ال رربيل   املات رر  الهررا يء ررج ا عرري املررام ن ررعا

الها تسيعد على    ودراي   أسيليب التر ي  الصحيح  ل الصعوب  ألّنعي  حي   إلى وعل  رل هذه املات   من املسيئب الهيّم  والغيي  ر وةءميتعم يل بيل    

على موا ه  ةحدييت العصا  والتر ي  الس يم   حي   إلى اهم أكبر خيص  ل  بيل   والءظا إلى اتتيي يتعم األخالقي   إا يم أ ييل واعي  وقيدرة  

اارررريت الف ا رررر  وات ةحصررررل  ال رررربيل وعًررررولهم ووقررررييت والاوتيرررر  ورهبرررريتعم ا وت فرررر    وعررررن كيفيرررر  ةفعيررررب أد     .والسرررر وكي     عم مررررن م ت ررررف االنحا

ي اسرررتراةي ي     والتعرررال علرررى ماالررراات االنحررراال 
ا
الف ررراا والسررر وكي  وسررربب قييسرررهي  وكيفيررر  ايليررريت الءيوحررر  ررررل معيلعتعررري   و رررا  إي ررريد خططررر

ةأسرر ج  معير  ال رربيل ل تءمير  الذاةيرر  مررن  ومررن هررذا املءط رت  رريمت ا راة  رات   ل  ربيل ةاة ررل علرى ةءميرر  الف را واسررتغالل املواهرب وةطررو ا املهري 

برة والت اب  رل م يل ةءمي  الذات. بعدل املسيهم  رل ةءمي  ال يل رل م يالت الحيرية و ةأهيرب العريم ل   قبب م موع  من املهتمل  وأصحيل الو 

ارة العمرب والتءمير  اال تميعير   تررخيم رقرم  رل م يل ال ربيل. وجرع ب  رو    لبحوث مع هذه الفئ  و ةوعي  ا عتمع  أهميتعي و ةًديم الدراسيت وا 

 .ومًاهي مديء  الا يض     اال تميعي   مءطً  الا يض      وي ال ع  عي ماكل التءمي  1175
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وةأتي رل عم ير  الت طريط كمحطر   تعمب الوطط الت غي ي  كأداة ةحا ك أسيسي  ل ماسسيت ل سلر بعي نحو ةحًيت أهدااهي االستراةي ي  الها رسمتعي,       

       يم الصحيح.ت ترك ا عي كب االدوات املسيعدة ل سلر  يملاسس  نحو الطا ت الس 

 عدد من البءود الائ سي  ومن أهمهي :من ت غي ي   الوطط الةت و   

 .  املاالاات -5    .  املبيدرات والبرامج وامل يريع -4    .  اللمن -3   .املءفذين   -2     .  اس اامات -1

ي  مرد   ر  الوطر  التسرغي لك ةو , وكرذوتعدل الوطط الت غي ي  لتحديد األهدال اس اائير  الهرا ةحًرت األهردال االسرتراةي ي   ماالراات و مرن وا ر        

 يت واملوارد الها ةحًت ذلك .تتيي ها ةمت  هي املاسسيت لتحًيت ة ك األهدال وةبل  اال الًدرة ال

 عءد ةءفيذ الوط  الت غي ي  يببغل التنبه ل تيلل :

 رسم الوط  اللمءي  ب كب متو ا  حيث يتم ةحًيت املاالاات مع كب ربع سءوا   .1

 تيبع  ةحًيت املاالااتاال تميعيت الدور   مل .2

  ينعم  حسب االختصيصإالااك اا ت العمب ب كب متوا ا  حيث ةتو ع املهيم واألهدال ايمي   .3

واملبيدرات الدور   ماةبطه ب كب مبيالا لإلدارة املعءي  و تم ةفو ض صالتيتعم التءفيذي   يلكيمرب علرى أ  ةتحًرت املاالراات املا روة  عأ  ة و  امل يري .4

 منعي

 لتحًيت املاالاات املط وب  سب  مءيي    ب كب متسال اس اائيةو يع األهد .5

 ب اسدارات املعءي  لإلدارة الع يي تهى ةتحًت املاالاات ب كب ربع سءوا راع التًير ا الدور   من قب .6

 ةكيةف اسدارات ايمي  ينعي  ميعي لتحًيت املاالاات وإ  لم ي ونوا مالكي ل ماالا أو املبيدرة .7

 االاات هلر مءطًي  سوام كينب صعب  أو سه   التحًيتكينب امل لبع سء  وتغيلره رل تيماا ع  املاالاات كب ر  .8

:  أهداف اخلطة   
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 دارة الشؤون اإلدارية واملاليةإ
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 الشؤون اإلدارية

 املهام واإلجراءات الربامج واألنشطة اهلدف التشغيلي
مسؤول  املدة الزمنية

 التنفيذ
 األداء مؤشر املتطلبات

 إىل من املدة

استكمال بيانات 
 %100املوظفني بنسبة 

   املعينني نياملوظفبيانات تسجيل 

 مجع بيانات املوظفني ومتطلبات التوظيف

    

100 
تسليم تقرير فصلي بيانات 

 املوظفني

 إنشاء ملف لكل موظف جديد

املوارد تسجيل بيانات املوظفني اجلدد على برنامج 
 وملف اإلكسل البشرية

 مسح ضوئي للبيانات الرئيسية

ني فظت املوحتديث بيانا
 السابقني

 املوظفني  حتديث  بيانات

 من الداخل إىل أقسام  املوظفنيتنظيم ملف     

 حتديث البيانات على اإلكسل

رفع بيانات املوظفني على موقع 
 اجلمعية 

 جلمعيةإدخال بيانات املوظفني على موقع ا
    

 طلوبةإرفاق املستندات امل
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 إلداريةا نوالشؤ

 املهام واإلجراءات الربامج واألنشطة اهلدف التشغيلي
مسؤول  املدة الزمنية

 التنفيذ
 األداء مؤشر املتطلبات

 إىل من املدة

ضبط التعاميم 
واخلطابات الرمسية 

 %100بنسبة 

 ضبط التعاميم

 ضبط برنامج التعاميم  .

    

100 
طابات تقرير جبميع اخل

 جتهاونتي ةالصادرالواردة و

 على التعميم  للجمعيةتوقيع املدير التنفيذي  

 عمل كود للتعميم على برنامج الصادر والوارد 

 والوارد . أرشفة التعميم ووضعه يف سجل الصادر

 ضبط اخلطابات الواردة

 انشاء  ملف خاص باخلطابات الواردة 

    

  على الوارد للجمعية  تنفيذيتوقيع املدير ال
تسجيل اخلطابات الواردة على برنامج الصادر 

 والوارد وارشفة اخلطاب . 

 وارد اليت حتتاج جوابمتابعة تنفيذ متطلبات ال

 ضبط اخلطابات الصادرة

 إعداد ملف خاص باخلطابات الصادرة 

    

 ر صادلاعلى  ةللجمعيلتنفيذي  توقيع املدير ا
تسجيل اخلطابات الصادرة على برنامج الصادر 

 والوارد وارشفة صورة من اخلطاب  . 

 ة حالة اخلطابات اليت حتتاج ردمتابع
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 الشؤون اإلدارية

 املهام واإلجراءات الربامج واألنشطة اهلدف التشغيلي
مسؤول  املدة الزمنية

 نفيذالت
 داءألا مؤشر املتطلبات

 إىل من املدة

بنسبة حتديث بيانات 
100% 

 املسح اإلحصائي

 االحصائي  استالم استمارة املسح 

 الوزارةتسليم املسح إىل  0    

مجع البيانات املطلوبة يف استمارة  املسح 
 االحصائي . 

 تدوين البيانات على االستمارة الكرتونيا  . 

 ة املسح االحصائي . رااالستمتسليم 

 ى الوزارةاجلمعية لدحتديث بيانات 
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 الشؤون اإلدارية

 املهام واإلجراءات الربامج واألنشطة اهلدف التشغيلي
مسؤول  املدة الزمنية

 التنفيذ
 األداء مؤشر املتطلبات

 إىل من املدة

يف  نيوظفاملمشاركة 
 ةت تدريبيدورا

 جااحتي دراسة

مجع معلومات عن الدورات التدريبية اليت 
 تقدمها اجلمعية 

    

15000 
استالم شهادات حضور دورات 

 موظف 25تدريبية من 

يت ستقام يف حتديد الدورات التدريبية ال
 . اجلمعية

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

 ة . يبالتدري

 وضع خطة تدريبية لكل موظف
ض الربامج التدريبية على املوظفني احتياج عر

     املوظف التدرييب . 

 جتهيز خطة لكل موظف

 إعالن الربامج التدريبية
 جتهيز وطباعة اعالن الربامج التدريبية 

    

 تمتابعة حضور املوظفني للدورا

 دريبيةالت جمالربا تسجيل
استالم صورة من شهادة حضور  املوظف للربامج 

 التدريبية
 تسجيل الدورة يف برنامج الدورات التدريبية
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 الشؤون اإلدارية

 املهام واإلجراءات الربامج واألنشطة اهلدف التشغيلي
مسؤول  املدة الزمنية

 التنفيذ
 داءألا مؤشر املتطلبات

 إىل من املدة

 %90حتقيق نسبة حضور 
 ملوظفي اجملمع

 متابعة إثبات احلضور للموظفني

   شهر 12 متابعة حتضري املوظفني عرب جهاز البصمة

 

100 

 نسبة احلضور للموظفني
 %80ال تقل عن 

   شهر 12 تعريف املوظفني املستجدين على اجلهاز

   شهر 12 متابعة االستئذان والغياب

وتركيب برنامج  هازجلانة ايص
 التحضري

 متابعة الربنامج احلاسوبي للتحضري
    شهر 12

 متابعة مشاكل اجلهاز وصيانته بشكل دوري

 تقرير احلضور

 إصدار تقرير أسبوعي وتقرير شهري
    شهر 12

 عرض التقرير على املوظفني للتوقيع بالعلم

    شهر 12 احلضوربعة اتزمة ملراءات الالاإلج اختاذ

إدخال مسري الرواتب يف 
 مسري الرواتب الربنامج احملاسيب كل شهر

    شهري إعداد مسري الرواتب واعتماده

    شهري جتهيز الرواتب وصرفها نهاية كل شهر

    شهري إعداد تقرير صرف الرواتب

    يشهر مج احملاسيبإدخال املسريات يف الربنا
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 الشؤون اإلدارية

 املهام واإلجراءات الربامج واألنشطة اهلدف التشغيلي
مسؤول  ةاملدة الزمني

 التنفيذ
 األداء مؤشر املتطلبات

 إىل من املدة

تقديم الدعم الفين 
 للجمعيةوالتقين 

متابعة صيانة األجهزة 
 احلاسوبية والطابعات

يف جهزة احلاسوبية إجراء فحص دوري لأل
 ةيعماجل

    

5000 
عدم تعطل األنظمة 

 ساعة 72ن التقنية أكثر م

 صيانة األجهزة

 من أجهزة تقنية اجلمعيةتاجه حتشراء ما 

 تركيب ودعم الربامج التقنية
)محاية الفريوسات، التحضري، 

 الصادر ، ..(

  اجلمعيةتاجها حتالربامج اليت  توفري
ج التقنية ومكافحة ماالرب يثحتد و تركيب

 الفريوسات

تقديم الدعم الفين متابعة و
 للربامج التقنية

 ربعبداية كل  امج االلكرتونيةالرب حتديث

 املوظفنيجتهيز األجهزة احملمولة وتوزيعها بني 

 للربنامج االخصائينيمتابعة تنفيذ 

 ئينيلالخصام الالزم تقديم الدع
 الربامج االلكرتونيةرفع املشاكل التقنية إىل دعم 

 مع متابعة حلها

متابعة وتقديم الدعم الفين 
 للشبكة الداخلية واالنرتنت

 متابعة عمل الشبكة الداخلية بشكل دوري
2800 

 إصالح أي خلل بالشبكة أو االنرتنت
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 الشؤون اإلدارية

 املهام واإلجراءات الربامج واألنشطة اهلدف التشغيلي
مسؤول  ةاملدة الزمني

 التنفيذ
 األداء مؤشر املتطلبات

 إىل من املدة

 ترتناشرتاك االن متابعة جتديد 

 أخذ نسخ احتياطي أسبوعي وشهري للبيانات النسخ االحتياطي للسريفر

 متابعة وإدارة املوقع اإللكرتوني 

 تطوير تصميم وإدارة املوقع

 2000 
مشاركة جديدة يف املوقع  24

 خالل العام
 حتديث املوقع بشكل أسبوعي

 ونيَاإلكرتنشره تسويق املوقع و
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 لشؤون اإلداريةا

 املهام واإلجراءات الربامج واألنشطة اهلدف التشغيلي
مسؤول  املدة الزمنية

 التنفيذ
 األداء مؤشر املتطلبات

 إىل من املدة

تطوير العمليات 
اتيجية اإلدارية واالسرت

 اجلمعيةيف 

 اخلطة االسرتاتيجية

    ةشارياحلصول على عرض من جهة است

 غيليةتشالطة إجناز اخل  

    ء ومتطلباتهتنسيق اللقا

    عقد ورش عمل لكتابة اخلطة

    إنهاء كتابة اخلطة

    حتكيم اخلطة وطباعتها

    لفريق العم بنينشرها التعريف باخلطة و

 بناء الصف الثاني
 ية" مهام قياد3يف "

    اتة وترشيح القيادحتليل املهام الرئيسي

 قيادات 3خطة تأهيل ل  

    كتابة اجلدارات املطلوبة

    تقييم املرشحني

    خطة تأهيل املرشحني

    متابعة أداء املرشحني

 إعداد اللوائح

    اجلمعيةتاجها حت حصر اللوائح اليت

 طباعة الالئحة  

    العمل على صياغة اللوائح

    عةراجلممل لعقد ورش ع

    عرض الالئحة على مستشار للتحكيم

    طباعة اللوائح وتوزيعها على اإلدارات
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 الشؤون اإلدارية

 املهام واإلجراءات الربامج واألنشطة اهلدف التشغيلي
 دة الزمنيةملا

 األداء مؤشر املتطلبات مسؤول التنفيذ
 إىل من املدة

ني حتس ىفني علتشجيع املوظ
 األداء

 جائزة التميز الوظيفي 

    جتهيز بنود التقييم

 

  

    نشر إعالن جائزة التميز للمعلمني

    املوظفنييم تنفيذ برنامج تقي

    كرمنيمجع وفرز النتائج وحتديد امل

    جتهيز هدايا املستحقني وتكرميهم

 اراتاإلدز لألقسام وجائزة التمي

    هيز بنود التقييمجت

  

    نشر إعالن جائزة التميز لألقسام

    تنفيذ برنامج زيارات األقسام واإلدارات

    مجع وفرز النتائج وحتديد املكرمني

    ميهمملستحقني وتكرجتهيز هدايا ا

 اجلمعيةمسابقة 

    (باعةيزها )شراء أو طحتديد املادة العلمية وجته

  

    جتهيز أسئلة املسابقة

    توزيع املسابقة على املوظفني

    ركة املوظفني يف املسابقةة مشامتابع

    ونتائج املشاركنيفرز املشاركات 

    رميهمائزين وتكحتديد الف
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 واملالية  اإلداريةالشؤون 

 اإلجراءاتو امامله ةشطالربامج واألن اهلدف التشغيلي
مسؤول  يةاملدة الزمن

 التنفيذ
 األداء مؤشر املتطلبات

 إىل من املدة

ل من ريا 30000حتصيل 
رسوم الربامج واألنشطة 

 واملبادرات
 قبض رسوم 

 رنامجاستالم الرسوم يف كل ب

 0 احملاسب   هرش 12
استالم سندات القبض لكل 

 مةاملبالغ املستل

 مجانرل بلك قبضكتابة سند 
وضة تسليم السند مع تقرير املبالغ املقب

 للمحاسب
 إدخال املبالغ يف الربنامج احملاسيب
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 الشؤون املالية

 واإلجراءات هامامل نشطةالربامج واأل اهلدف التشغيلي
مسؤول  نيةالزم املدة

 التنفيذ
 األداء مؤشر املتطلبات

 إىل من املدة

ة اإليرادات ل كافيجست
واملصروفات بنسبة 

100% 

جتميع املستندات املطلوبة 
 لتسجيل القيود احملاسبية.

توعية املوظفني و مسئولني الصرف بأهمية 
 ستندية.املستندات للحفاظ على الدورة امل

 احملاسب   سنوي

0 
اعتماد قائمة الدخل من 

 املراجع الداخلي

كل ب صةة اخلاملطلوباستندات حتديد امل
 مصروف و طرق إعتمادها الصحيحة.

التواصل مع مسئولي الصرف الستالم 
 املستندات وتقرير املصروفات.

إمساك دفاتر مستقلة 
 لألصول الثابتة و إهالكاتها.

 تة املوجودة و تكويدها.ول الثابجرد األص

ربع 
 سنوي

  

 احملاسب

   ية الملا السنة خاللل املشرتاة تسجيل األصو

   حساب اإلهالك و تسجيله بشكل ربع سنوي.

عمل ملف مستقل للمستندات املؤيدة 
   تة.لألصول الثاب

حتليل و تصنيف البيانات 
 احملاسبية.

 اسبية.احمل ياناتالبتفسري 
 احملاسب   سنوي

 تبويب و تصنيف البيانات احملاسبية.

اسبية حملالقيود تسجيل ا
 على الربنامج و طباعتها.

ن تسجيل القيود احملاسبية بعد التأكد م
 صحة املستندات.

 احملاسب   سنوي
سبية و إرفاق املستندات طباعة القيود احملا

 سب.لف املناا يف املاملؤيدة و حفظه



 
 
 

 
 | 17 

م 2021الخطة التشغيلية لعام    
اتية جمعية الشباب للتنمية الذ   

 
 الشؤون املالية

 جراءاتاملهام واإل شطةالربامج واألن اهلدف التشغيلي
مسؤول  الزمنيةدة امل

 التنفيذ
 ءاألدا مؤشر املتطلبات

 إىل من املدة

إمساك دفاتر منتظمة 
لألصول الثابتة و 
إهالكاتها بنسبة 

100%. 

حتليل عناصر املصروفات 
 كد منها.ة و التأالرأمسالي

 حتديد املصروفات الرأمسالية
 احملاسب   سنوي

 ع الداخلياعتماد املراج 0

ود املستندات املؤيدة ن وجكد متأال
 روفات الرأمسالية.للمص

 حتديد تكلفة األصل الثابت.

 .حتديد تكلفة شراء اأًلصل

 احملاسب   سنوي
حتديد مجيع املصاريف الالزمة جلعل 

 ام.لإلستخد صل جاهزاأل
 حتديد تكلفة األصل الثابت.

اإلعرتاف تسجيل قيود 
ها دعمو بتة ل الثاألصوبا

 باملستندات.

 تسجيل قيود إثبات ملكية األصل الثابت.

 احملاسب   سنوي
 طباعة القيود و حفظها.

حساب و تسجيل إهالكات 
األصول الثابتة كل ثالثة 

 أشهر.

 إلهالك املناسبة.طريقة اإختيار 

 احملاسب   سنوي
ومن ثم الربع ي هالك السنوحساب قسط اإل

 سنوي.
 تسجيل مصروف اإلهالك بالربنامج.
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م 2021الخطة التشغيلية لعام    
اتية جمعية الشباب للتنمية الذ   

 
 الشؤون املالية

 املهام واإلجراءات الربامج واألنشطة اهلدف التشغيلي
مسؤول  املدة الزمنية

 التنفيذ
 داءاأل مؤشر املتطلبات

 إىل من املدة

مراقبة وتسجيل 
التدفقات النقدية 

 واخلارجةالداخلة 
 %100بنسبة 

وعات و دفملا فةل كاتسجي
 .املتحصالت النقدية

 الصرف أواًل بأول. تسجيل كل بنود
 احملاسب   سنوي

0 

اعتماد قائمة التدفقات 
النقدية من املراجع 

 الداخلي

 ل.تسجيل كل بنود القبض أواًل بأو

جرد العهد النقدية كل ثالثة 
 أشهر.

دة يف نهاية حتديد العهد النقدية ذات األرص
ع بر ة.ربع سنكل 

 سنوي

  

 احملاسب
  

جرد العهد النقدية و إقفاهلا يف نهاية كل 
 ربع سنة.

  

  

مطابقة كشف حساب البنك 
و عمل مذكرة تسوية كل 

 الثة أشهر.ث

لبنك شهريًا من املدير اب اف حسكش طلب
 ذي.التنفي

ربع 
 سنوي

  

 احملاسب

  

مع نظريه  لبنكحساب امطابقة كشف 
   الدفرتي يف الربنامج.

   عمل مذكرة تسوية البنك.

مطابقة حسابات الطالب و 
يف  املوردين و ذمم املوظفني

 نهاية الفرتة املالية.

ادقة صالب و مساب الطمطابقة كشوفات ح
 األرصدة املوجودة يف نهاية السنة.

 احملاسب   سنوي
مصادقة و  ينوردساب املمطابقة كشوفات ح

 وجودة يف نهاية السنة.األرصدة امل
مطابقة كشوفات حساب ذمم املوظفني و 

 رصدة املوجودة يف نهاية السنة.مصادقة األ
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م 2021الخطة التشغيلية لعام    
اتية جمعية الشباب للتنمية الذ   

 
 الشؤون املالية

 املهام واإلجراءات الربامج واألنشطة يليتشغف الاهلد
مسؤول  املدة الزمنية

 التنفيذ
 ءاألدا مؤشر املتطلبات

 إىل من املدة

إجراءات يق تطب
احملافظة على دورة 

مستندية كاملة بنسبة 
100%. 

 تفاصيل كتابة و حتديد
 على املتبعة املستندية الدورة

 .قسم كل مستوى

 .يةاجلمعحتديد أقسام 
 احملاسب   يسنو

0 

اعتماد قائمة التدفقات 
النقدية من املراجع 

 الداخلي

ة املالئمة يملستنددورة اكتابة تفاصيل ال
 لكل قسم.

التعريف بأهمية الدورة 
املستندية و نشرها على 

 وى اجملمع.مست

نشر الوعي مبعين الدورة املستندية و 
 أهميتها.

 احملاسب   سنوي
ملستندية بطريقة رمسية ا رةالدو تعميم

 على كل قسم.

مراقبة تطبيق و تنفيذ 
 ةة لدوراملطلوبإلجرءات ا

 يدة.دية جمستن

املساعدة على تطبيق دورة مستندية 
 مالئمة.

 تقييم دوري لإلجراءات املطلوبة. احملاسب   سنوي

 التوضيح و التعديل املستمر.
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م 2021الخطة التشغيلية لعام    
اتية جمعية الشباب للتنمية الذ   

 
 اليةالشؤون امل

 املهام واإلجراءات الربامج واألنشطة اهلدف التشغيلي
ل ؤومس زمنيةة الاملد

 التنفيذ
 األداء مؤشر باتتطلامل

 إىل من املدة

حلول خلفض  3تقديم 
من إمجالي  10%

 املصروفات

تصنيف و تبويب عناصر 
 املصروفات بدقة.

عمل تقرير إمجالي بعناصر املصروفات 
 بشكل نصف سنوي.

 اسبحملا   وينس

0 

اعتماد قائمة التدفقات 
قدية من املراجع الن

 الداخلي

 .لألصغرألكرب روفات من ااملص ترتيب
عناصر املصروفات األكثر تأثريًا على  حتديد

 القوائم املالية.

البحث عن طرق لتخفيض 
 املصروفات.

التحليل التفصيلي لعناصر املصروفات 
 .األكثر تأثريًا

 احملاسب   سنوي
اإلستفسار عن األسباب اجلوهرية ملثل هذه 

 .رؤسائي األقسام املصروفات من
اد حلول مقنعة لتخفيض مثل هذه جيإ

 املصروفات.

تطبيق ما يلزم لتخفيض 
 من إمجالي  املصروفات . 10%

 

 عرض احللول املقرتحة على اإلدارة العليا.

 احملاسب   سنوي
راءات املناسبة لتطبيق احللول اإلجوضع 

 املقرتحة.
 قييم األداء.و تتطبيق ما يلزم 
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م 2021الخطة التشغيلية لعام    
اتية جمعية الشباب للتنمية الذ   

 
 شؤون املاليةلا

 املهام واإلجراءات الربامج واألنشطة اهلدف التشغيلي
مسؤول  املدة الزمنية

 التنفيذ
 األداء مؤشر املتطلبات

 إىل من املدة

 تقارير مالية 4تقديم 
دارة وية لإلربع سن

 لياالع

إعداد ميزان املراجعة ربع 
 سنويًا.

كل  اجعتهااسبية بعد مرحملترحيل القيود ا
 ثة أشهر.ثال

ربع 
 سنوي

 احملاسب  

0 
اعتماد القوائم املالية 

 من املراجع الداخلي

 التأكد من توازن ميزان املراجعة.

 و حفظه. طباعة ميزان املراجعة

نشطة الربع مة األد قائداإع
 سنوية.

 حتديد إمجالي اإليرادات.

 احملاسب  

ىل مها إو تقسيروفات د إمجالي املصديحت
مصروفات برامج و مصروفات إدارية و 

 مصروفات عمومية.
الوصول إىل صايف الفائض أو العجز بشكل 

 ربع سنوي.

إعداد قائمة التدفقات 
 سنوية.النقدية الربع 

من قائمة إستخالص صايف الفائض أو العجز 
 األنشطة.

 احملاسب  

ة ن أنشطقدية مالتدفقات النيد حتد
 غيل و األستثمار.التش

الوصول إىل رصيد النقدية يف نهاية الفرتة 
ه مبيزان املالية و مقارنته مع نظري

 املراجعة.
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م 2021الخطة التشغيلية لعام    
اتية جمعية الشباب للتنمية الذ   

 شؤون املاليةلا

 املهام واإلجراءات الربامج واألنشطة اهلدف التشغيلي
مسؤول  املدة الزمنية

 التنفيذ
 األداء مؤشر املتطلبات

 إىل من املدة

إعداد قائمة املركز املالي 
 سنوية.الربع 

د األصول و اخلصوم اليت ستظهر حتديد بنو
 يف املركز املالي.

 احملاسب  

لكل من عناصر  ئيةنهاال ألرصدةإستخالص ا
امليزانية من ميزان املراجعة و قائمة 

 النقدية. األنشطة و قائمة التدفقات
طباعة و تقديم قائمة املركز املالي لإلدارة 

 العليا.
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م 2021الخطة التشغيلية لعام    
اتية جمعية الشباب للتنمية الذ   

 
 املاليةالشؤون 

 املهام واإلجراءات الربامج واألنشطة اهلدف التشغيلي
مسؤول  لزمنيةاملدة ا

 تنفيذال
 األداء مؤشر باتاملتطل

 إىل من املدة

من  %75حتقيق نسبة 
 املوازنة العامة

اليت سيتم  البنودحتديد 
 بناءًا عليها تقييم األداء.

ة اليمراجعة املوازنة العامة للسنة امل
  31/12/2021يف  هيةنتامل

 احملاسب   سنوي

 اعتماد اإلدارة العليا 0

يها يتم علاليت ساملوازنة  بنود حتديد
 م األداء.تقيي

استخالص األرقام الفعلية 
البنود من القوائم لتلك 

 املالية.

 مراجعة القوائم املالية للسنة.
 احملاسب   سنوي

 لى حدة.ل بند عحتديد األرقام الفعلية لك

استخالص األرقام املخطط 
 هلا من املوازنة.

 سنة.مة للوازنة العامراجعة امل
 احملاسب   وينس

 د األرقام املتوقعة لكل بند على حدة.ديحت

مقارنة األرقام و حتليل 
 افات.االحنر

 مقارنة األرقام و حتديد االحنرافات.

ربع 
 يسنو

  

 احملاسب

ات املوجبة و معرفة حنرافليل االحت
   أسبابها.

و معرفة ة حتليل االحنرافات السالب
   ها.أسباب

   حنرافاتتقديم حلول ملعاجلة وتصحيح اال
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م 2021الخطة التشغيلية لعام    
اتية جمعية الشباب للتنمية الذ   

 

 األتصال املؤسسيدارة إ
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م 2021الخطة التشغيلية لعام    
اتية جمعية الشباب للتنمية الذ   

  
 االتصال املؤسسيإدارة 

 املهام واإلجراءات الربامج واألنشطة اهلدف التشغيلي
مسؤول  املدة الزمنية

 التنفيذ
 األداء مؤشر اتاملتطلب

 إىل من املدة

برامج  6إقامة 
 اجتماعية ملنسوبي

 اجلمعية

 إخاء برنامجإقامة 
 (شهرين)لقاء كل 

 اجلمعيةملوظفي 

   يومان حصر أمساء املستهدفني

  
من املوظفني على  %70رضى 

 الربنامج من خالل استبانة

   يومان استئجار مقر الربنامج

   يومان قاء )واتس، نصية، خطاب..(عن الل اإلعالن

   أسبوعان احلضور جتهيز برنامج اللقاء وهدايا 

   أيام 4 ضيافة اللقاء ومتابعتهايق تنس

   يومان متابعة حضور املشاركني

   يومان إخاءتنفيذ برنامج 
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م 2021الخطة التشغيلية لعام    
اتية جمعية الشباب للتنمية الذ   

 االتصال املؤسسيإدارة 

 املهام واإلجراءات طةنشواألامج الرب اهلدف التشغيلي
مسؤول  املدة الزمنية

 التنفيذ
 األداء مؤشر املتطلبات

 إىل من دةامل

برامج  6إقامة 
ماعية ملنسوبي اجت

 معاجمل

 إقامة برنامج الديوانية 
 ( ستة شهور)لقاء كل 

 مؤسسي اجلمعيةجلميع 

    حصر أمساء املستهدفني

 

 شخص  30حضور  5000

    ربنامجلار مقر استئجا

    اب..(اإلعالن عن اللقاء )واتس، نصية، خط

    ر حلضودايا اقاء وههيز برنامج اللجت

    تنسيق ضيافة اللقاء ومتابعتها

    متابعة حضور املشاركني

    تنفيذ برنامج الديوانية

 إقامة برنامج  وفاء
 متطوعي اجلمعيةلتكريم 

    هدفنيستاء املحصر أمس

3000 
من موظفي  %80حضور 

 اجملمع

    ربنامجاستئجار مقر ال

    اللقاء ن عناإلعال

    جتهيز برنامج اللقاء

    فة اللقاءتنسيق ضيا

    جتهيز هدايا املشرفني

    متابعة حضور املشاركني

    تنفيذ برنامج  وفاء
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م 2021الخطة التشغيلية لعام    
اتية جمعية الشباب للتنمية الذ   

 

 االتصال املؤسسية ارإد

 اءاتاملهام واإلجر الربامج واألنشطة اهلدف التشغيلي
ل ؤومس نيةاملدة الزم

 ذتنفيال
 األداء مؤشر املتطلبات

 إىل من املدة

ع إقامة برنامج تواصل م
 سفراء اجلمعية

- 

    وضع خطة الربنامج )املكان، الزمان، املهام(

   سفري 50حضور   

    العمل مع توزيع اللجان  ريقبف تماعاالج

    متابعة سري أعمال اللجان 

    اعتمادة و لقاء مج  المتابعة برنا

    السفراءدعوة 

    اللقاءحلضور  جملس االدارةالتنسيق مع 

  السفراءحتديث أرقام 
   

  لربنامجتنفيذ ا
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م 2021الخطة التشغيلية لعام    
اتية جمعية الشباب للتنمية الذ   

 ؤسسية االتصال املارإد

 تجراءااملهام واإل الربامج واألنشطة اهلدف التشغيلي
مسؤول  منيةاملدة الز

 التنفيذ
 إىل من املدة األداء مؤشر طلباتتامل

إقامة محلة إعالمية 
 باجلمعيةللتعريف 

 إعداد خطة تسويقية

 كتابة خطة تسويقية

   شهر 

االتصال 
 املؤسسي

 

10000 

 التابعني مبا زيادة عدد امل
شخص يف مواقع  500قل عن ي

املوقع لتواصل )ا
 (االلكرتوني

 خمتصنيعرضها على 

 لتسويقيةا طةد اخلاعتما

 جتهيز احلملة اإلعالمية

 جتهيز مواد احلملة:

   شهر

 اجلمعيةعرض مرئي عن 

 تأهيل االخصائينيروع عرض مش

 هاليناشباب أعرض 

 اجلمعيةتصميم كتيب تقرير عن 

 اجلمعيةعن  تصميم انفوجرافيك

 يةللجمع اإلخراج الفين

من لوحات فنية  اجلمعيةحصر احتياج 
 وإخراجية

   شهر 
 تصميم اللوحات

 طباعة اللوحات

 تركيب اللوحات

 النشر والتسويق

 لالتواص  مواقعالنشر يف

 ر املشاهري يف النشراستثما   أشهر 4

 واقع والصحفاإللكرتوني يف املشر الن
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اتية جمعية الشباب للتنمية الذ   

 

 ياالتصال املؤسسإدارة 

 املهام واإلجراءات الربامج واألنشطة اهلدف التشغيلي
مسؤول  املدة الزمنية

 التنفيذ
 األداء مؤشر تاملتطلبا

 إىل من املدة

مبهارات التعريف 
 12يف  ملستقبلا

تستهدف  فيديوهات
 .شاب 10.000

 اعالمية منتجات 12 تنفيذ 
 حتفيزية

    الفيديوهات طروحة يفية املالعلمة ادحتديد  امل

  
 10.000كل فيديو يستهدف 
 توسطيف املعدل امل مشاهدة 

ورشة عمل البتكار أفكار ملنتجات 

 إعالمية حتفيزية
   

مية بناء خطة احلمالت اإلعال

 ومستهدفاتها الشهرية مع مؤشراتها
   

ات إعالمية كبرية منتج 10حتديد 

 وبناء ملفاتها التسويقية
   

    شهرياتننفيذ املنتج اإلعالمي 

    شهرياقياس أثر املنتج اإلعالمي 
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 إدارة االتصال املؤسسي

 املهام واإلجراءات الربامج واألنشطة اهلدف التشغيلي
مسؤول  املدة الزمنية

 فيذالتن
 األداء مؤشر املتطلبات

 إىل من املدة

 إقامة احلفل اخلتامي
 املوظفنيريم )حفل لتك

وشركاء التنفيذ 
 (طوعنيواملت

- 

    وضع خطة الربنامج )املكان، الزمان، املهام(

  

املهتمني ضيف  80حضور 
ورجال  بربامج الشباب
 األعمال

 

    لعمل مع توزيع اللجان بفريق ا االجتماع

    للجان متابعة سري أعمال ا

    امج  اللقاء  واعتمادة ة برنمتابع

    التنسيق مع ضيف احلفل 

    ابعة جتهيز العرض املرئيتم

    ايا والدروعمتابعة شراء اهلد

    متابعة ضيافة احلفل

     ارةالوزاملوافقة على اقامة احلفل من اخذ 

    ة حلضور احلفلالتنسيق مع اجلمعي

    دعوة الضيوف

    تنفيذ الربنامج
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  املؤسسي االتصالإدارة 

 واإلجراءاتاملهام  الربامج واألنشطة اهلدف التشغيلي
مسؤول  املدة الزمنية

 التنفيذ
 داءاأل مؤشر املتطلبات

 إىل من املدة

 - تقارير صحفية 3تنفيذ 

 يةحتديد الربامج الرئيس

 4كل 

     أشهر

تقارير بروابط  3تسليم 
 التغطيات الصحفية

 

 توثيق الربامج
 رألخباابة اكت

 التنسيق مع الوسائل اإلعالمية

 متابعة نشر اخلرب
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 شراكات والتطوعلادارة إ
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 والتطوع كاتإدارة الشرا

 لزمنيةا املدة املهام واإلجراءات الربامج واألنشطة اهلدف التشغيلي
مسؤول 
 التنفيذ

 األداء مؤشر املتطلبات

 10مع  شراكةبناء 
 شخصيات عامة

 من الشخصيات الشرعية 3
 من رجال األعمال 3

 من اإلعالميني 2
 سؤولينيمن امل 2

التواصل مع الشخصيات االعتبارية وتنسيق 
 الزيارة أو االستزارة دموع

 ريشه

  

 تسليم التقارير   إدارة الشراكات

   الضيافة يزجته

   سجل الزيارات يز جته

   جتهيز برنامج الزيارة )طريقة العرض(

   للضيف  جتهيز درع شكر

   تنفيذ برنامج الزيارة

   توثيق الزيارة 

   ةلجمعيلطلب تزكية 

   تقديم تقرير عن الزيارة

   بعد الزيارةف إرسال رسالة شكر للضي
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 الشراكات والتطوعإدارة 

 املهام واإلجراءات الربامج واألنشطة اهلدف التشغيلي
مسؤول  منيةاملدة الز

 التنفيذ
 األداء مؤشر تطلباتامل

 إىل من املدة

بأعمال التعريف 
 . طوع الت

 أيام 10ملدة إقامة ملتقى 
 ستهدف املتطوعنيي

    تقىلحتديد موعد ومكان امل

 لكل ملتقى شاب 50حضور   

    حجز مكان إلقامة امللتقى

    تنسيق برنامج امللتقى

    تنسيق ضيافة امللتقى

    ينتميزتكريم امل

    إقامة امللتقى

 بأعمالالتعريف 
 . املبادرات 

 أيام 10ملدة إقامة ملتقى 
  اءف السفريستهد

    ماعي ن الربنامج اإلجتكاحتديد موعد وم

    امة امللتقىن إلقحجز مكا

    تنسيق برنامج امللتقى

    تنسيق ضيافة امللتقى

    تكريم املتميزين

    إقامة امللتقى
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 ت والتطوعإدارة الشراكا

 املهام واإلجراءات الربامج واألنشطة غيليالتش اهلدف
مسؤول  منيةلزاملدة ا

 التنفيذ
 األداء مؤشر تطلباتامل

 إىل من املدة

 15تبادل اخلربات مع 
جهة ذات عالقة 

 بالشباب

 زيارات جلهات متميزة 3

 حصر اجلهات

ربع 
 سنوي

  

 إدارة الشراكات

 

ن تقارير ع 3تقديم 
 اراتالزي

 

 حتديد جدول الزيارات

 التواصل مع اجلهات املعنية
  

 جتهيز درع للجهة

 تنفيذ برنامج الزيارة
  

 تقرير عن الزيارة

 جهة 12استضافة 

 ارةلبات الزياستقبال ط

 شهري

  

 
سجل  زيارة يف 12توثيق 

 خربات

   لزياراتتنسيق جدول ا

   تنسيق الضيافة

   جتهيز برنامج الزيارة

   ةجهجتهيز درع لل

   استقبال الضيوف وتقديم برنامج الزيارة

   نشر تغطية الزيارة يف مواقع التواصل
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 إدارة الشراكات والتطوع

 املهام واإلجراءات الربامج واألنشطة اهلدف التشغيلي
ل ؤوسم املدة الزمنية

 التنفيذ
 األداء مؤشر املتطلبات

 إىل من املدة

طاعات تقحتصيل االس
 %100بنسبة ة ملاليا

   شهريًا حتضري املوظفني  تسليم املتطلبات إىل املركز

 الشراكات 

0 
توقيع املوظفني على مسري 

 الرواتب شهريًا

 شكر املساهمني

    حصر أمساء املساهمني

 
 رسائل شكر 3

 املساهمني جلميع
    إضافة جمموعة بأرقامهم يف مواقع الرسائل

    ر الداعمنيائل نصية لشكرسإرسال 

 
 إدارة الشراكات والتطوع

 املهام واإلجراءات الربامج واألنشطة اهلدف التشغيلي
مسؤول  ةاملدة الزمني

 التنفيذ
 األداء مؤشر املتطلبات

 إىل من دةامل

ألف ريال من  200 اجياد
 إيرادات لتكون 

 "قادر"وقف 

 

 فوقاليف إيرادات ستثمار إدارة اال
نصف 
 سنوي

   0 
 %95استالم ما ال يقل عن 

من ريع الوقف عرب حساب 
 اجلمعية

 0    ربع سنوي قفالواستالم كشف االستاذ ملعرفة مصروفات 
املتابعة مع احملاسب إلدخال اإليرادات واملصروفات 

 سيبنامج احملايف الرب
نصف 
 سنوي

   0 
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 إدارة الشراكات والتطوع

 اتادغ اإليريف صرف مبالطة مع اخل املتابعة
نصف 
 سنوي

   0 

 

 إدارة الشراكات والتطوع

 املهام واإلجراءات الربامج واألنشطة يلياهلدف التشغ
مسؤول  املدة الزمنية

 التنفيذ
 األداء مؤشر تاملتطلبا

 إىل من املدة

ريال من  آالف  5حتصيل 
مشروع االستقطاع 

 الشهري لدى اجلمعية 

حتصيل االستقطاعات الشهرية 
 اجلمعية رقم تربعع ومن مشر

 0    شهريًا نت حتضري املوظفني عرب موقع تاج
توقيع املوظفني على مسري 

 الرواتب شهريًا

 البنوكاستالم الكشف من  0    ًاليفص ب كشف حساب باملستقطعني املتعثرينطل

    فصليًا ستقطعني املتعثرين باالتصالمتابعة امل
من ضمن املصاريف 

 اإلدارية
 تصالقرير االتتسليم 

شهادة شكر )إلكرتونية( للمستقطعني  إرسال
 املستمرين

    سنوي
من ضمن مصاريف 

 االتصال املؤسسي
تسليم تقرير تسليم 

 الشهادات

 زيادة قيمة
 ريال 5000االستقطاعات 

 قي للمشروععة كتيب تسويوطبا تصميم

 شهر
4-5-6 

  
 

 اعات حتصيل االستقط 

   روعشي عن املتنسيق عرض مرئ

    إقامة محلة تسويقية للمشروع

متابعة املستقطعني اجلدد يف تنفيذ 
 االستقطاعات عرب البنوك
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 إدارة الشراكات والتطوع

 املهام واإلجراءات الربامج واألنشطة يلياهلدف التشغ
مسؤول  املدة الزمنية

 التنفيذ
 األداء مؤشر تاملتطلبا

 إىل من املدة

 ظفنيصرف رواتب املو     رفع ملفات التوظيف للموظفني اجلدد ارةالوزإكمال متطلبات 
 
 
 
 

 إدارة الشراكات والتطوع

 ام واإلجراءاتهامل طةالربامج واألنش لياهلدف التشغي
مسؤول  املدة الزمنية

 التنفيذ
 األداء مؤشر املتطلبات

 إىل من املدة

من  ريال 30000 صيلحت
 الربامجرسوم 

جلذب  مجالرباإعالن بدء 
 هاعلى التسجيل في الشباب

 500     الربامجإعالن بدء 
 200نشر اإلعالن ألكثر من 

 مستفيد
 0     واصلتع الاقمويف  الربامجنشر إعالن 

 100     معيةلسفراء اجلإرسال رسائل جوال 

 املشاركنيحتصيل الرسوم من 

 تسجيل الطالب تعبئة استمارة

 

  
 0 

 اركنياملشمن  %60سداد 
 

   قبض مبلغ الرسوم من ولي األمر

 0    لسداد يف الربنامج احملاسيبإدخال ا

 0     يسددمتابعة سداد الرسوم ملن مل

 0    متابعة سداد رسوم املستجدين
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 إدارة الشراكات والتطوع

 املهام واإلجراءات الربامج واألنشطة غيلياهلدف التش
مسؤول  املدة الزمنية

 التنفيذ
 األداء مؤشر اتاملتطلب

 إىل من املدة

تسويق مشروع رعاية احلفل 
 200.000اخلتامي مببلغ 

 ألف

 )نقدي اعمنيود ةعن رعاالبحث 
 أو عيين(

    شروعتصميم وطباعة كتيب تسويقي عن امل
االتصال 
 املؤسسي

 
حتقيق دعم ورعاية مبا ال 

 ألف ريال 30يقل عن 

 الشراكات إدارة    وعجهات لعرض املشر 5خماطبة 

    تمال املبلغ املطلوبالتأكد من اك
 احملاسب

 تنفيذ برنامج الرعاية

    سيبالربنامج احملا يف تسجيل املبلغ

االتصال   مج الرعايةمتابعة تنفيذ برنا
  تسليم تقرير للرعاة املؤسسي

 عناية املنتج الشبابيمشروع 

    قيةوتوقيع االتفا الشراكاتالتنسيق مع إدارة 

 راكاتالش إدارة

    اجلمعية للحفل مؤسسي حضور بعةمتا

    خالل احلفلقي جتهيز مشروع تسوي

    احلفلتنفيذ الربنامج يوم 

    اجلمعية يف حتصيل الرسوم مؤسسي متابعة
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 إدارة الشراكات والتطوع

 املهام واإلجراءات الربامج واألنشطة اهلدف التشغيلي
مسؤول  يةدة الزمنملا

 التنفيذ
 األداء مؤشر باتاملتطل

 إىل من املدة

برنامج  روعتسويق مش
 ألف 25 ب ديوانية شباب

 ريال
 (لقاء 20) ديوانية شباب

   يوم 15 تصميم وطباعة كتيب تسويقي عن املشروع
االتصال 
 املؤسسي

 
تغطية تكاليف املشروع مبا 

 %90ال يقل عن 
 الشراكات إدارة   رهش روعجهات لعرض املش 3خماطبة 

   يوم املبلغ املطلوب تأكد من اكتماللا
 احملاسب

   يوم تسجيل املبلغ يف الربنامج احملاسيب

 
 إدارة الشراكات والتطوع

 املهام واإلجراءات نشطةالربامج واأل اهلدف التشغيلي
مسؤول  نيةاملدة الزم

 التنفيذ
 األداء مؤشر املتطلبات

 إىل من دةامل

 شباب أهالينامشروع تسويق 
 الف ريال 45بـ 

  دورات ( 4)شباب أهالينا 
 األشدلشباب االسر  الفعليحتديد االحتياج 

 حاجة
    أسبوع

0 
بالشكل  الربنامج إقامة

 باملطلو

    يوم 15 مراكز تدريب احلصول على عرض أسعار

 تسويق وتنفيذ الربنامج

 الشراكات إدارة   شهر روعاملش جهات لعرض 3خماطبة 

 اسباحمل   يوم تسجيل املبلغ يف الربنامج احملاسيب

    شهر تنفيذ الربنامج
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 إدارة الشراكات والتطوع

 املهام واإلجراءات الربامج واألنشطة اهلدف التشغيلي
مسؤول  املدة الزمنية

 التنفيذ
 األداء شرمؤ املتطلبات

 إىل من املدة

ل هيتأتسويق مشروع دعم 
 أخصائي العاملني مع الشباب 

 ريال ألف 100بـ 

   شهر تصميم وطباعة كتيب تسويقي عن املشروع يقتيب التسوتصميم الك
االتصال 
 املؤسسي

 جهات 10خماطبة  2000

 خاطباتملا

 الشراكات   أشهر 3 جهات لعرض املشروع 10خماطبة 

 طلوبد من اكتمال املبلغ املالتأك
 احملاسب   أسبوع

 تسجيل املبلغ يف الربنامج احملاسيب

 

 إدارة الشراكات والتطوع

 جراءاتاملهام واإل الربامج واألنشطة اهلدف التشغيلي
مسؤول  املدة الزمنية

 يذالتنف
 األداء مؤشر املتطلبات

 إىل من املدة

 مثلث الصحة مبادرةتسويق 
 ريال ألف  120بـ 

   شهر املبادرةتصميم وطباعة كتيب تسويقي عن  قصميم الكتيب التسويت
ال االتص

 املؤسسي

 جهات 10خماطبة  

 املخاطبات

 اتالشراك   أشهر 3 ض املشروعجهات لعر 10خماطبة 

 التأكد من اكتمال املبلغ املطلوب
 احملاسب   أسبوع

 املبلغ يف الربنامج احملاسيبتسجيل 
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 عرة الشراكات والتطوإدا

 اتاملهام واإلجراء نشطةالربامج واأل اهلدف التشغيلي
مسؤول  املدة الزمنية

 التنفيذ
 األداء مؤشر املتطلبات

 إىل من املدة

بـ  أمن وامان مبادرةتسويق 
 ريال ألف 120

   شهر املبادرةتصميم وطباعة كتيب تسويقي عن  جتهيز خطة الربنامج
االتصال 

 سياملؤس

 جهات 10خماطبة  0

 املخاطبات

 اتالشراك   أشهر 3 ض املشروعجهات لعر 10خماطبة 

 التأكد من اكتمال املبلغ املطلوب
 احملاسب   أسبوع

 املبلغ يف الربنامج احملاسيبتسجيل 

 
 

 إدارة الشراكات والتطوع

 املهام واإلجراءات الربامج واألنشطة اهلدف التشغيلي
ل مسؤو دة الزمنيةامل

 ذالتنفي
 األداء مؤشر املتطلبات

 إىل من املدة

بـ  نادي قادرتسويق 
 ريال 300.000

   شهر املبادرةتصميم وطباعة كتيب تسويقي عن  ربنامجخطة الجتهيز 
 الشراكات

 جهات 10خماطبة  0
 املخاطبات

   أشهر  3 ض املشروعجهات لعر 10خماطبة 

 لغ املطلوبتمال املبالتأكد من اك
 احملاسب   أسبوع

 اسيباملبلغ يف الربنامج احملتسجيل 
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 إدارة الشراكات والتطوع

 املهام واإلجراءات الربامج واألنشطة اهلدف التشغيلي
مسؤول  دة الزمنيةملا

 التنفيذ
 األداء مؤشر باتاملتطل

 إىل من املدة

ستخدمها ا مبادرة تسويق 
 ريال ألف 120 ب صح

تثقيف الشباب بأضرار الربامج 
 االلكرتونية

   يوم 15 يب تسويقي عن املشروعتصميم وطباعة كت
االتصال 
 املؤسسي

 
تغطية تكاليف املشروع مبا 

 %90ال يقل عن 
 الشراكات إدارة   رهش جهات لعرض املشروع 3خماطبة 

   يوم املبلغ املطلوب تأكد من اكتماللا
 احملاسب

   يوم تسجيل املبلغ يف الربنامج احملاسيب
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 بابمتكني الشدارة إ
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 كني الشبابإدارة مت

 املهام واإلجراءات الربامج واألنشطة شغيلياهلدف الت
مسؤول  املدة الزمنية

 التنفيذ
 داءاأل مؤشر املتطلبات

 إىل من املدة

 املشاركنياستكمال بيانات 
 %100بنسبة 

 ركنياملشابيانات يل تسج
 إلكرتونيًا

 املقبولني للمشاركنيمارات التسجيل م استاستال

    أسابيع 4

0 

ليم تقرير مطابقة تس
البيانات مع وجود استمارات 

 التسجيل

 يف الوورد املشاركنيإدخال بيانات 

 املسجلني مسبقًا املشاركنيحتديث بيانات 
برنامج املستجدين يف  اركنيشاملات إدخال بيان
 االلكرتوني

 الورقية  املشاركنيتنظيم ملفات 

 مجالربات التسجيل على فرز استمارا

 ترتيب االستمارات أجبديًا    أسابيع 4

 إدخال جديد إعادة ترتيب امللفات يف كل
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 إدارة متكني الشباب

 تاملهام واإلجراءا طةنشالربامج واأل اهلدف التشغيلي
مسؤول  املدة الزمنية

 التنفيذ
 األداء مؤشر املتطلبات

 إىل من املدة

أن يكون معدل احلضور 
من  %85اليومي بنسبة 

  املشاركنيجمموع 

ي يف برنامج التحضري اليوم
 اكسل

   أسبوعي أسبوعيا املشاركنييف حتضري  االخصائينيمتابعة 

  

 رير األسبوعيرفع التق
 االسبوعيللحضور 

   أسبوعي إصدار تقرير أسبوعي كل يوم مخيس

   أسبوعي إلكسل كل يوم مخيسإدخال التقرير يف ملف ا

 املتغيبني املشاركنيالتواصل مع 
   أيام 10 لنقاط اجلزائيةجتهيز برنامج ا

   أيام 10 نشر الربنامج   

   أسبوعي اختاذ اإلجراءات اإلدارية

  للمشاركنييز برامج التحف

   يوم 20 د برنامج حتفيزي يوميداإع

  
   يوم 20 نامج التحفيزياإلعالن عن الرب

   ييوم تنفيذ الربامج التحفيزية

   أيام 6 املتميزين املشاركنيتكريم 
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 إدارة متكني الشباب

 اإلجراءاتاملهام و امج واألنشطةربال اهلدف التشغيلي
مسؤول  منيةاملدة الز

 التنفيذ
 األداء مؤشر املتطلبات

 إىل من املدة

من املظاهر  %80ج عال
 السلوكية غري الالئقة

 حصر السلوكيات وفرزها

    السفراء ملشريف الربنامجإشعار 

  

إىل   ر باإلجنازتقديم تقري
 اإلدارة

    عة و املالحظةاملتاب

    اكل السلوكيةاستمارة املش

 ورشة عمل معاجلة السلوكيات
    ()يوم اإلخاء السفراءلقاءات مع 

  
    يبية(استضافة متخصص )دورة تدر

 لسلوكياتمعاجلة ا

    للشاب االخصائيتوجيه 

  

    التنبيهات الشفهية 

    اختاذ اإلجراءات اإلدارية

    جيهيةاجللسات اإلرشادية والتو

    املشارك عاء استد
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 إدارة متكني الشباب

 املهام واإلجراءات نشطةالربامج واأل اهلدف التشغيلي
مسؤول  املدة الزمنية

 يذالتنف
 األداء مؤشر املتطلبات

 إىل من املدة

ل مهارات العم سفري 50إتقان 
مع الشباب والتخطيط 

لتحقيق منوذج والقيادة 
 قادر

 ةساع 60بواقع  برنامج تدرييب
 للسفراء

   أسبوع مستوى الشابمقابالت لتحديد إجراء 

 

 

لتحقيق  سفري 50تطبيق 
من  الشباب مع منوذج قادر

 خالل استمارة التقييم

مع  السفريإعداد برنامج تدرييب لتطوير أداء 
 ابالشب

   أسبوع

   أسبوع املدربني وتنسيق مع الربنامجمقر إقامة  جتهيز

   أسبوع رييبلربنامج التدتنفيذ ا

لقاءات  5متابعة تنفيذ 
 بمع الشباتطبيقية 

   أسبوع جتهيز استمارة التقييم

   أسبوعان تحقيق منوذج قادرل السفريمتابعة تنفيذ  

   أسبوع الشبابوسري  السفراءتقييم أداء 
 

 إدارة متكني الشباب

 املهام واإلجراءات الربامج واألنشطة اهلدف التشغيلي
مسؤول  املدة الزمنية

 فيذالتن
 داءاأل مؤشر املتطلبات

 إىل من املدة

أخصائي على  50أن حيصل 
 .شهادة الدبلوم

- 

    الراغبني ينياالخصائحصر 

 الدبلوماستالم صورة من   
    االخصائيني مع الشبابتنسيق برنامج 

    االخصائينيمتابعة 

    االخصائينييز وتكريم حتف
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 إدارة متكني الشباب

 املهام واإلجراءات امج واألنشطةربال اهلدف التشغيلي
مسؤول  دة الزمنيةامل

 التنفيذ
 األداء ؤشرم املتطلبات

 إىل من املدة

مع  ممارسني 10تطوير 
 لتنفيذ مبادرةالشباب 

 نادي قادر

 نادي قادر

    حتديد أمساء املشاركني 

 

 

على  ممارسني 10حصول 
من التقييم  %85نسبة 
ب شا 100ومشاركة  امليداني

 امج الناديبرب

    نادي قادرتنسيق برنامج 

    جتهيز قاعة التدريب

    نامج التدرييبتنفيذ الرب

    إعداد تقرير عن الربنامج

 قيميةجتهيز مادة 

    قيميةانتقاء مادة 

 
    جتهيز املادة )شراء أو طباعة(

مارسني مع املعلى  القيميةنشر وتوزيع املادة 
    الشباب

 تقييم ميداني

    جتهيز استمارة التقييم

    مبادرات الناديلتخطيط  املمارسنيتنفيذ متابعة  

    بالنادي الشبابوسري  املمارسنيتقييم أداء 
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  الشبابإدارة متكني

 املهام واإلجراءات نشطةالربامج واأل ف التشغيلياهلد
مسؤول  نيةزماملدة ال

 التنفيذ
 األداء مؤشر املتطلبات

 إىل من املدة

 قيقحجمتمعية لت مبادرة 
للشاب يف  أمن وآمان

وظيفته وفكره وصحته 
  وغذائه ونفسيته

مبادرة أمن إعداد وتصميم 
 وامان

    رةوثيقة املبادجتهيز 

 

  

    املرحلة الزمنيةعلى  احملتوىم تقسي

    املبادرة لقضايا اليت تتناوهلال طباعة احلقائب

 اتندو  6إقامة 
    الندواتتنسيق مواعيد 

    للمبادرة واالعالمية جتهيز الوسائل التعليمية 

    والتصاميم والفيديوهات الندواتتنفيذ 

 اختبار إقامة 

    استبانةإعداد 

 

    االستبانةإعالن عن موعد 

    االستبانةذ تنفي

    الفاعلنيتكريم 

 املبادرةمتابعة تنفيذ 
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 إدارة متكني الشباب

 املهام واإلجراءات الربامج واألنشطة اهلدف التشغيلي
مسؤول  املدة الزمنية

 التنفيذ
 األداء مؤشر طلباتاملت

 إىل من املدة

  -شباب أهالينا  
من    100  حص 

االرس األشد  ب  شبا 
  
ً
 احتياجا

 اجلمعيات يف شباب االسرحصر 
    رشباب االسج حلصر عمل منوذ

  

حبل مشكالت  تقريرتقديم 
 ياتشباب االسر يف اجلمع

    شباب االسرحلصر  اجلمعياتمتابعة 

 معاجلة املشكالت
    الشفهية لتنبيهات ا

    ات اإلرشادية والتوجيهيةاجللس  

    داريةاإلجراءات اإل اذاخت

      لتحفيزيةتنفيذ الربامج ا برامج التحفيز

 تنفيذ الربنامج

نامج تخطيط         البر

يك تنفيذي البحث عن      رسر
 معه   والتوقيع 

     

نامج اإلعالن  عن           البر

نامج إنطالق             وتدريب الشباب   البر
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   ابإدارة متكني الشب

 املهام واإلجراءات الربامج واألنشطة دف التشغيليهلا
مسؤول  لزمنيةاملدة ا

 التنفيذ
 األداء مؤشر ملتطلباتا

 إىل من املدة

مثلث  اب ش 1000حتسني أداء 
ضمن موظفي  -الصحة 

  القطاع العام واخلاص

 ليل أفراد املنظمة املشاركةحت
     ةاملوارد البشريبالتنسيق مع  املوظفني حتليل

 

 

شاب  1000تقدم يف مستوى 
 يف وظيفته

    هيز كشف باألمساءجت

     التواصل مع منفذي البوث وفق االحتياج مكان البوثجتهيز 

 املوظفتقييم قبلي ألداء 
    م أداءاستبانة تقييإعداد 

    املنظمةيف  املوظفنيتقييم مستوى أداء  

    موظفحتديد احتياج كل 

     تكريم املتميزين املتابعة الدورية
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 متكني الشبابإدارة 

 املهام واإلجراءات الربامج واألنشطة اهلدف التشغيلي
ؤول مس ة الزمنيةاملد

 ذالتنفي
 األداء مؤشر املتطلبات

 إىل من املدة

ق العمل لسوشاب  30تأهيل 
 مبجال العطورات

 متخصصةلقاءات  10مة إقا

 جدولة اللقاءات

     

لكل لقاء من  شاب 30حضور 
 خالل كشف إثبات احلضور

 ني مع توزيع املشارك الشبابترشيح 
 قامة الربامجإل عودمكان اللقاءات معمل الدخيل لل

 يذ اللقاءاتتنف

رات مها خريج شاب 30زويد ت
 عملية مبجال اهلندسة

 متخصصةات لقاء 10إقامة 

 جدولة اللقاءات
ء ل لقالك مهندس 30حضور 

من خالل كشف إثبات 
 احلضور

 ني املشارك الشبابترشيح 
قامة إل حتكم الصيانةشركة مكان اللقاءات 

 الربامج

 تنفيذ اللقاءات
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 إدارة متكني الشباب

 راءاتاملهام واإلج واألنشطة الربامج دف التشغيلياهل
مسؤول  املدة الزمنية

 التنفيذ
 األداء مؤشر املتطلبات

 إىل من املدة

كل  دوري لقاءإقامة 
 300ستهدف يأسبوعني 

ركز حول تزويد يشاب 
ة ريربامج املهاالشباب بال

اليت تؤهلهم اكادمييا 
وفكريا وعمليا وثقافيا 

 اضياوريا واجتماعي

 لقاء 20ة إقام

    اللقاءاتوحماور دراسة االحتياج ملواضيع 

 واصار شهادة  شاب 300 حضور  

    جدولة اللقاءات

    التنسيق مع الضيف

    ونشره اإلعالنتصميم 

    ضور اللقاءدعوة شخصيات حل

    ضيافة اللقاء 

    تكريم الضيف

    حضور الشباب عرب منصة الزوم عة متاب

    متابعة إصدار الشهادات

    قياس رضا املستفيدين
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  متكني الشبابإدارة 

 املهام واإلجراءات واألنشطةالربامج  هلدف التشغيليا
مسؤول  املدة الزمنية

 التنفيذ
 األداء مؤشر املتطلبات

 إىل من املدة

ستخدمها صح ة اإقامة مبادر
شاب لتثقيهم من  300تستهدف 

 أضرار الربامج االلكرتونية 
  تصاميم وفيديوهات

    مجلربناوضع خطة ا

  
 

 يف املعدل شاب 300 توعية 
 املبادرة أيام طوال

    فريق العملعلى  تقسيم العمل

    املشاركنيتسجيل 

    يف جمموعات توزيع املشاركني

    ادرةاملبرامج د بإعدا
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