
 م0202  -   ٍـ 1443-1442لعاو     خط٘ اإلدازٗ الػبابٔ٘

 

 م0202املشازيع التهفيرية لـ ) اإلدازة الشبابية ( لعام 

 

 مؤشز اإلجناس مدة التنفيذ جهة التنفيذ األنشطة األهداف الفزعية املشاريع التنفيذية اهلدف االصرتاتيجي
امليشانية 

 التقديزية
 مالحظات

. تًيئة بيئة دعوية وتسفيًية 2

جاذبة للنستفيديو مو نشاطات 

 الدعوية اجلنعية

. تلثيف الربامج الشبابية 0

وتطويس آليات التعامل مع 

 الشباب .

. تأييل كوادز دعوية وإدازية 3

قادزة على إدازة وتوجيٌ املهاشط 

 . للجنعيةالدعوية 

. حتقيق أعلى املستويات مو 4

القطاعات التواصل مع مجيع 

 احللومية واأليلية ذات العالقة

. إجياد بيئة مؤسسية حاضهة 5

 . للنًتنني بالعنل اخلريي

. ابتلاز وسائل دعوية جرابة 6

وفاعلة مو خالل استخدام طسق 

 التواصل احلديثة

 مٔجام

 

 

 املهتب٘ إمداد -1

 فهسٓ٘ مبْاد الػسعٔ٘

 داذب بأضلْب مؤؾل٘

 .مكيع

 اليت املطاٜل حتسٓس -2

 الػبَات سْهلا ستهج

 .ميَذٔ٘ بطسٓك٘

 للػباب مسدع إجياد -3

 الػبَ٘ علُٔ تطسأ الرٖ

 للذْاب الْؾْل ميهيُ

 .بطَْل٘ الؿشٔح

 

 بياٛ املْقع ّٓػتنل علٙ:

 / املهتب٘:1

ّحتتْٖ علٙ اىتاز ّتيصٓل 

مكطعني اضبْعًٔا مً 

دقٔكتني إىل دقٔكتني 

ّىؿف جتٔب علٙ أؾْل 

الػبَات ّاملطاٜل اليت 

 حيتادَا الػباب.

 / الفَسع:2

ّحيتْٖ علٙ نل 

املْاقٔع الفهسٓ٘ 

 حيدخ ضيًْٓاّمبسادعَا 

/ املدّى٘ ّتَته باليتاز 3

 الفهسٖ الػبابٕ احملهه.

 / املسؾد الفهسٖ:4

ٓسؾد أٍه املؤثسات 

الفهسٓ٘  ّالظْاٍس

فسٓل 

 مٔجام
 ضي٘ نامل٘

 90اىتاز  -

مكطع جئب 

علٙ أٍه 

 الػبَات.

 فَسض٘ -

مْقْعًا 40

 فهسًٓا.

 15زؾد  -

 مؤثس فهسٖ.

 40ىػس -

ىتاز فهسٖ 

غبابٕ 

 حمهه.

95.000 

تهلف٘ التأضٔظ ثه 

تيصل التهلف٘ إىل 

أقل مً اليؿف أّ 

يف الطيْات  الجلح

 الكادم٘ بإذٌ اهلل.

 

تؿنٔه املكاطع 

 ّمْىتادَا 

850  ×90  

 زٓال 76500= 

 

مْظفاٌ مهافأٗ 

 12×  2× زٓال  750

 زٓال 18000= 

 

 زٓال ىجسٓات 500



 م0202  -   ٍـ 1443-1442لعاو     خط٘ اإلدازٗ الػبابٔ٘

 مؤشز اإلجناس مدة التنفيذ جهة التنفيذ األنشطة األهداف الفزعية املشاريع التنفيذية اهلدف االصرتاتيجي
امليشانية 

 التقديزية
 مالحظات

 ّحيللَا.

. تًيئة بيئة دعوية 2

وتسفيًية جاذبة للنستفيديو 

 اجلنعية الدعوية مو نشاطات 

. تلثيف الربامج الشبابية 0

وتطويس آليات التعامل مع 

 . الشباب

. تأييل كوادز دعوية وإدازية 3

قادزة على إدازة وتوجيٌ 

 . للجنعيةاملهاشط الدعوية 

. حتقيق أعلى املستويات مو 4

التواصل مع مجيع القطاعات 

 احللومية واأليلية ذات العالقة

. 

. إجياد بيئة مؤسسية حاضهة 5

 . للنًتنني بالعنل اخلريي

. ابتلاز وسائل دعوية جرابة 6

وفاعلة مو خالل استخدام طسق 

 التواصل احلديثة

 إبسام

 مً ضً

 (8- 12) 

 بسىامر تكدٓه -1

 خؿاٜـ ٓساعٕ تفاعلٕ

 .ّاستٔاداتُ العنس

 أضاضٔات تسضٔذ -2

 بأضلْب اليؼٛ يف اإلضالو

 .داذب

 أسدخ اضتجناز -3

 بٔٝ٘ ؾياع٘ يف التكئات

 .تسبْٓ٘ علنٔ٘

 

 الْاقع تكئ٘ اضتدداو -

 AR(Advanced املعصش

Realty) 

 اإلضالو أضاضٔات لػسح

 .ّأخالقٔاتُ

ؾياع٘ غدؿٔ٘ إبسام  -

 .الهستْىٔ٘

امليؿ٘ التعلٔنٔ٘  -

 التفاعلٔ٘.

 :املْاد

 الطفل استٔادات حندد

 العنسٓ٘ الفٝ٘ بَرِ

 :ثالث٘ مبذاالت

 اإلضالو أضاضٔات -

 األخالم أٍه -

 ّاليظاف٘ الطلْنٔات -

 الػدؿٔ٘

 فسٓل إبسام

مْمسني نل 

مْضه ثالث٘ 

 أغَس

اىتاز -

(مكطع 48)

-فٔدْٓ 

 ّؾْتٕ

اضتَداف -

طفل  5000

 لهل مْضه

125.000 

تهلف٘ التأضٔظ ثه 

تيصل التهلف٘ إىل 

اليؿف أّ  أقل مً

يف الطيْات  الجلح

 الكادم٘ بإذٌ اهلل.

 

 تؿنٔه املكاطع

2350  ×48 

 زٓال 112800= 

 

 مْظف إلدازٗ املْقع

750  ×12 

 زٓال 9000= 

 

دْاٜص  4200

 ّىجسٓات



 م0202  -   ٍـ 1443-1442لعاو     خط٘ اإلدازٗ الػبابٔ٘

 مؤشز اإلجناس مدة التنفيذ جهة التنفيذ األنشطة األهداف الفزعية املشاريع التنفيذية اهلدف االصرتاتيجي
امليشانية 

 التقديزية
 مالحظات

. تًيئة بيئة دعوية 2

وتسفيًية جاذبة للنستفيديو 

 الدعوية  اجلنعيةمو نشاطات 

. تلثيف الربامج الشبابية 0

آليات التعامل مع وتطويس 

 . الشباب

. تأييل كوادز دعوية وإدازية 3

قادزة على إدازة وتوجيٌ 

 . للجنعيةاملهاشط الدعوية 

. حتقيق أعلى املستويات مو 4

التواصل مع مجيع القطاعات 

احللومية واأليلية ذات 

 .العالقة

. إجياد بيئة مؤسسية حاضهة 5

 . للنًتنني بالعنل اخلريي

دعوية جرابة . ابتلاز وسائل 6

وفاعلة مو خالل استخدام طسق 

 التواصل احلديثة

 امللَه السقنٕ

/ إجياد خطاب دعْٖ  1

تْعْٖ ميافظ ٓيطلل مً 

استٔادات الػباب 

 املدتلف٘ .

/ ؾياع٘ بسامر اثسأٜ٘  2

متيْع٘ تطاٍه يف البياٛ 

املعسيف ّاملَازٖ لدٚ 

 الػباب .

/ تكدٓه سصم٘ مً  3

الدّزات التدزٓبٔ٘ يف 

استٔادات الػباب  بعض

 املدتلف٘ .

ّضاٜل التْاؾل -

 االدتناعٔ٘ املدتلف٘

 مكاطع الفٔدْٓ-

 الدّزات التدزٓبٔ٘ عً بعد

 اللكاٛات اإلثسأٜ٘.-

 الدّزات التدزٓبٔ٘. -

فسٓل 

 الكْافل
 ضي٘ نامل٘

( 15تفعٔل )

داعٔ٘ إلىتاز 

مادٗ  720

دعْٓ٘ 

غبابٔ٘ 

 متيْع٘

45.000 

 مٔصاىٔ٘ لهل داعٔ٘

 15× زٓال  3000

 زٓال 45000= 



 م0202  -   ٍـ 1443-1442لعاو     خط٘ اإلدازٗ الػبابٔ٘

 مؤشز اإلجناس مدة التنفيذ جهة التنفيذ األنشطة األهداف الفزعية املشاريع التنفيذية اهلدف االصرتاتيجي
امليشانية 

 التقديزية
 مالحظات

. تًيئة بيئة دعوية 2

وتسفيًية جاذبة للنستفيديو 

 اجلنعية الدعويةمو نشاطات 

. حتقيق التعاوى واملؤاخاة 0

املختلفة مو  اجلنعيةبني شسائح 

 عاملني ومتعاونني ومستفيديو

. 

. تلثيف الربامج الشبابية 3

وتطويس آليات التعامل مع 

 . الشباب

. تأييل كوادز دعوية وإدازية 4

قادزة على إدازة وتوجيٌ 

 . للجنعيةاملهاشط الدعوية 

. إجياد بيئة مؤسسية حاضهة 5

 . للنًتنني بالعنل اخلريي

. ابتلاز وسائل دعوية جرابة 6

وفاعلة مو خالل استخدام طسق 

 التواصل احلديثة

 

 

 مٔادًٓ

بياٛ قدزات الػباب -1

ّإنطابَه املعازف 

ّالكٔه  ّاملَازات

 ّاالجتاٍات االجيابٔ٘ .

اضتجناز طاقات -2

الػباب ّتْدََٔا يف 

 خدم٘ الدًٓ ّالْطً

االضَاو يف إجياد  -3

فسف تطاعد علٙ 

اضتهػاف مْٔالت الػباب 

ّمْاٍبَه سطب زؤٓ٘ 

2030 

محآ٘ الػباب مً  -4

الغلْ ّاإلحنساف 

 ّالطلْنٔات الطلبٔ٘

غسع زّح الْالٛ -5

ّاحلب للدًٓ ّالْطً 

 ٗ االمسّّال

 

 

 الدّزات التدزٓبٔ٘ .-

 

 ّزؽ العنل .-

 

 الربامر الجكافٔ٘ .-

 

 املطابكات املتيْع٘ .-

 الكساٛ-

 الربامر السٓاقٔ٘ .-

 

 الربامر االدتناعٔ٘ .-

 

 السسالت الرتفَٔٔ٘.-

 

 املػازنات املٔداىٔ٘-

 فسٓل السّاد

 

فسٓل 

 نٔاٌ

 

 فسٓل قنه

 

 فسٓل مناٛ

 ضي٘ نامل٘

إقام٘ -

الدّزات 

ّالربامر 

املعصشٗ للكٔه 

ّالْالٛ لْالٗ 

األمس 

 ّالْطً.

100.000 
 لهل بسىامر

 زٓال 25000



 م0202  -   ٍـ 1443-1442لعاو     خط٘ اإلدازٗ الػبابٔ٘

 مؤشز اإلجناس مدة التنفيذ جهة التنفيذ األنشطة األهداف الفزعية املشاريع التنفيذية اهلدف االصرتاتيجي
امليشانية 

 التقديزية
 مالحظات

. تًيئة بيئة دعوية وتسفيًية 2

جاذبة للنستفيديو مو نشاطات 

 الدعوية . اجلنعية

. تلثيف الربامج الشبابية 0

وتطويس آليات التعامل مع 

 . الشباب

. تأييل كوادز دعوية وإدازية 3

قادزة على إدازة وتوجيٌ املهاشط 

 . للجنعيةالدعوية 

. حتقيق أعلى املستويات مو 4

التواصل مع مجيع القطاعات 

 .احللومية واأليلية ذات العالقة

. إجياد بيئة مؤسسية حاضهة 5

 . للنًتنني بالعنل اخلريي

. ابتلاز وسائل دعوية جرابة 6

استخدام طسق وفاعلة مو خالل 

 التواصل احلديثة

 املؿلٔات املتيكل٘

إقام٘ غعريٗ الؿالٗ -1

يف أمانً جتنعات 

 الػباب ّاألمانً العام٘

توفير المصليات  -0
المتنقلة المهيأة بالسجاد 
وأماكن الوضوء وجميع 

 ما يحتاج المصلون
 

تَٔٝ٘ املؿلٔات املتيكل٘ -

. 

تَٔٝ٘ أمانً الْقْٛ -

. 

فسٓل 

 املؿلٔات
 مل٘ضي٘ نا

إقام٘ 

املؿلٔات 

ّاإلغساف 

 علَٔا

 زٓال 15.000

املٔصاىٔ٘ تػنل 

 األمْز التالٔ٘ :

 

استٔاز املؿلٔات 

 مً الفسؽ ّاملاٛ

 

 ؾٔاى٘ املؿلٔات

 

أزّق٘ للنؿلٔات 

 اليطأٜ٘

 

عصب٘ خاؾ٘ لفسٓل 

 املؿلٔات

 اجلنعيةمدير   الدعوة الشبابيةمدير إدارة 

 

 عبدالكريه حسن آل مشهور                                                                                                                                        سلينان حربان املالكي               


