
خطة تأسيس وحدة التطوع في جمعية أجيالنا

المستهدفاتالمؤشراتاالنشطة الرئيسية للمبادرةالمبادرةالهدف االستراتيجي

سفراء أجيالناتعزيز العمل التطوعي

%100نسبة االنتهاء من إجراءات ادامةبناء وحدة التطوع وفق معيار ادامة

%100نسبة االنتهاء من بناء سياسات التطوعتطوير أنظمة وسياسات التطوع

1عدد المنظمات التي تم زيارتهازيارة منظمات متميزة في التطوع

تعزيز ثقافة التطوع داخليا وخارجيا

2عدد أنشطة تعزيز ثقافة التطوع داخليا وخارجيا

%80نسبة الموظفين الذين تم تأهليهم على اإلشراف على المتطوعين

2عدد ورش العمل لحصر الفرص التطوعيةالتطوعية( االحتياجات )حصر الفرص 

20عدد الفرص التطوعية المتاحةبناء فرص تطوعية

توجيه وتدريب المتطوعين

2عدد اللقاءات التطوعية

20عدد المتطوعين المشاركين

20عدد المتطوعين المستقطبيناستقطاب متطوعين

%100نسبة تنفيذ الفرص التطوعيةتنفيذ الفرص

تمكين المتطوعين من العمل التطوعي

20عدد المتطوعين الممكنين

5عدد األنشطة والفعاليات المنفذة

2عدد الفرق التطوعية

150عدد الساعات التطوعية

20عدد المتطوعين المكرمينتكريم المتطوعين

%85نسبة رضا المتطوعينقياس رضا المتطوعين



2021الخطة التشغيلية إلدارة البرامج لعام 

المستهدفاتمؤشرات االداءاالنشطة الرئيسية للمبادرةالمبادرةالهدف االستراتيجي
تاريخ 

التنفيذ

ة التكلفة المالي

للنشاط

وسيلة 

المتابعة

عية
ج النو

البرام
مشروع تجربتي

20عدد االعالنات في وسائل التواصلاإلعالن عن البرنامج في وسائل التوصل االجتماعي

1عدد الوثائق المصممةتصميم وثيقة مشروع للبرنامج

5عدد الضيوف المختارينفرز أسماء الضيوف

5عدد المواضيعاختيار المواضيع التي تهم الشباب

%100نسبة انجاز التقرير الختاميتصميم تقرير ختامي بالمشروع

مشروع مهارات

10عدد اإلعالناتاإلعالن عن المشروع في وسائل التواصل

30عدد المستفيدينالمتقديمنفرز 

10عدد التقاير المعدةإعداد تقرير دوري بالمشروع

%100نسبة االنتهاء من تصميم الوثيقةتصميم وثيقة مشروع للبرنامج

%100نسبة اكتمال التقارير توثيق المشروع وقياس األثر

أكاديمية المربين

%100نسبة إنجاز القائمةحصر القيم التربوية المطروحة

60000إجمالي الدخل من التسويقتسويق المشروع 

300عدد الطلبات المسجلةتسجيل الراغبين في االلتحاق باألكاديمية

5عدد تقارير المشروعتنفيذ مشروع التأهيل

5عدد تقارير المشروعتنفيذ مشروع األكاديمية 

5عدد تقارير المشروعتنفيذ مشروع صناعة المربي

10عدد منشورات التقريرإعداد تقرير المشروع الختامي

التدريب والتأهيل

ة لهم من تحديد االحتياج الفعلي للمستفيدين من المهارات المناسب

خالل اتصاالت واستبانات

يد نسبة االنتهاء من تنفيذ استبانة تحد

االحتياج التدريبي
100%

%100يديننسبة االنتهاء من االتصاالت بالمستف

%100ريبينسبة االنتهاء من تحليل االحتياج التد

%100نسبة االنتهاء من تصميم البرنامجتصميم البرنامج التدريبي

%100نسبة االنتهاء من تسويق البرنامجتسويق البرنامج التدريبي

3عدد الشراكات الموقعةالشراكة مع شركات التوظيف

التعاقد مع مركز تدريبي معتمد
ب نسبة االنتهاء من التعاقد مع مركز تدري

معتمد
100%

%100ريبينسبة االنتهاء من تنفيذ البرنامج التدتنفيذ البرنامج التدريبي

10عدد المستفيدين من البرنامج التدريبيبناء قاعدة بيانات المستفيدين

%100ديننسبة االنتهاء من قياس رضا المستفيقياس رضا المستفيدين عن البرنامج التدريبي

5عدد المستفيدين من المشروعتوجيه المستفيدين من البرنامج للوظائف



خطة التطوير والتخطيط
التنفيذالمستهدفاتالمؤشراتاالنشطة الرئيسية للمبادرةالمبادرةالهدف االستراتيجي

تعزيز البناء المؤسسي

حوكمة

2-1شهر 5عدد اللوائح المحدثةتحديث لوائح الجمعية

2-1شهر 5عدد السياسات المطورةتطوير األنظمة المؤسسية في الجمعية

2-1شهر 2عدد األدلة الوظيفيةتطوير األدلة الوظيفية في الجمعية

مستمر31نسبة االنتهاء من نشر األنظمة المؤسسيةنشر اللوائح والسياسات

1شهر%100نسبة االنتهاء من تحديث الهيكل التنظيميتحديث الهيكل التنظيمي

استكمال ملف الحوكمة
5شهر %100نسبة االنتهاء من ملف الحوكمة

5شهر%90نسبة درجة الحوكمة

مبادرة تقييم

1شهر %100نسبة اكتمال نظام مؤشرات األداء2020تحديث مؤشرات األداء 

12، 6شهر 2عدد تقييمات المجلستقييم أداء مجلس اإلدارة

3،6،9،12شهر 4عدد تحليالت أداء الخطة التشغيليةتقييم الخطط التشغيلية

6-1شهر 2عدد تحليالت أداء الخطة االستراتيجةتقييم الخطة االستراتيجية

12، 6شهر 2عدد تقييمات الموظفينتقييم أداء الموظفين

مستمر5عدد تحسينات البرامجتقييم البرامج والمشاريع

مستمر10عدد التحسينات في الشراكاتتقييم شراكات الجمعية

2021مبادرة قياس مستهدفات خطة 

-المستفيدين -الموظفين )تصميم استبانات قياس الرأي 

(المتطوعين-المتبرعين -الشركاء 
12و شهر1شهر 2عدد االستبانات المصممة

توزيع االستبانات وقياس الرأي
12و شهر1شهر 3000عدد االستبانات الموزعة

12و شهر1شهر 5عدد الشرائح المستهدفة

12و شهر1شهر 4عدد التقارير المنفذةتحليل استبانات قياس الرأي

12و شهر1شهر 4عدد التوصيات المرفوعةرفع التوصيات لإلدارة العليا

2022الخطة التشغيلية 

11شهر 20212عدد تقييمات الخطة 2021التقييم النهائي للخطة التشغيلية 

12شهر 20228عدد الخطط التشغيلية المنجزة 2022اإلشراف على بناء الخطط التشغيلية 

12شهر %100نسبة االنتهاء من تحديث المستهدفات2022تحديث مستهدفات الخطة االستراتيجية 

12شهر %100نسبة االنتهاء من تحديث المؤشرات2022تحديث مؤشرات أداء الخطط 



2021خطة العالقات العامة للعام 

المستهدفاتمؤشرات األداءاالنشطة الرئيسية للمبادرةالمبادرةالهدف االستراتيجي
التنفيذ

المسؤولالتكلفة المالية للنشاطتاريخ التنفيذ

تعزيز الصورة الذهنية

إدارة المحتوى

24عدد األخبار المنشورةنشر أخبار الجمعية في الموقع

96عدد األخبار المنشورةالصحف االلكترونية

240عدد التغريداتتغذية حساب تويتر بمحتوى هادف

60عدد المنشوراتتغذية حساب فيس بوك

120عدد المنشوراتتفعيل حسابات انستجرام

60عدد المنشوراتتفعيل حساب سناب شات

تفعيل منصة الواتس آب
48عدد الرسائل

5عدد المجموعات الفاعلة

الحمالت اإلعالمية

3عدد اللوحات اإلعالميةإنشاء لوحات إعالمية إعالنية عن الجمعية

3عدد المعارض إقامة معارض تعريفية بالجمعية

إقامة ندوة تنموية في المركز بتنظيم الجمعية
عدد الحضور من المؤثرين وكبار 

الشخصيات
15

الحفل السنوي

عمل ورشة عمل تخطيط للحفل
نسبة وضوح التصورات من 

الورشة
100%

%100نسبة االنتهاء من المراسالتمراسلة أصحاب المصلحة والجهات ذات العالقة

20عدد الدعوات المنشورةعمل دعوات للمحافظ ورئيس المركز والتجار

%100نسبة االنتهاء من التجهيزاتتجهيز مقر إقامة الحفل السنوي

20عدد المتطوعين المستقطبيناستقطاب متطوعين لتنظيم الحفل

100عدد الحاضرينإقامة الحفل السنوي

20عدد المكرمينتكريم داعمي الجمعية

20عدد المكرمينتكريم المتطوعين

20عدد األخبار المنشورةنشر أخبار الحفل في الصحف والمواقع

قياس

قياس الصورة الذهنية للجمعية
1000عدد االستبانات الموزعة

500عدد الردود المتوقعة

تحليل آراء أصحاب المصلحة

%86معدل الصورة الذهنية اإليجابية

نسبة االنتهاء من تقرير رأي 

أصحاب المصلحة
100%



خطة الموارد البشرية والتدريب
التنفيذالمستهدفاتالمؤشراتاالنشطة الرئيسية للمبادرةالمبادرةالهدف االستراتيجي

تدريب فريق العمل

(التدريب التخصصي ) مبادرة 

%100نسبة انجاز تقرير االحتياجات التدريبيةتحديد االحتياجات التدريبية

ساعة في العام تدريبية تخصصية لكل 30اعتماد 

موظف

100عدد ساعات التدريب التخصصية

2عدد الموظفين المدربين

%90نسبة الرضا عن التدريب

100عدد الساعات التدريبية الذاتيةالتدريب الذاتي عبر منصات التدريب االلكتروني

2عدد الموظفين المشاركينالزيارات الميدانية لمنظمات متميزة

2عدد الموظفين المدربين على راس العملالتدريب على رأس العمل

المشاركة في المؤتمرات واللقاءات

1عدد المشاركة في المؤتمرات

2عدد الموظفين المشاركين

2عدد ورش العمل مع الخبراءعقد ورش عمل مع خبراء في مجاالت عمل الجمعية

"إبداع" مبادرة 

4عدد المناسبات المنفذةمناسبات اجتماعية للعاملين وأعضاء المجلس

%95مدى رضى الموظفين عن الئحة الحوافزتحديث الئحة الحوافز واالبداع

مسابقة األفكار

5عدد األفكار اإلبداعية

%80عملنسبة تطبيق االقتراحات لتطوير بيئة ال



تنمية الموارد المالية

2021الخطة التشغيلية إلدارة تنمــــية الموارد المالــية للعام 

المسؤولوقت التنفيذالمستهدفمؤشرات األداءاالنشطة الرئيسية للمبادراتالمستهدف المالي للمبادراتالمبادرات التنفيذيةالهدف االستراتيجي

تعزيز اإليرادات المالية للجمعية

تسويق األفراد مشروع استقطاع 

(100*50)
60,000

500عدد األفرد في قاعدة البياناتبناء قاعدة بيانات باألفراد

8عدد المشاريع المصممةبناء وتصميم مشاريع الجمعية

30عدد المدرسين المستهدفين بالتسويقزيارة مدارس البنين وتسويق المشاريع

زيارة مدارس البنات وتسويق المشاريع 

للمدرسات
25عدد المدرسات المستهدفات بالتسويق

زيارة موظفي القطاع العام وتسويق المشاريع 

(الصحة-البلديات -األمن )

عدد الموظفين الرجال المستهدفين 

بالتسويق
45

60000اجمالي الدخل من تسويق االفراداجمالي الدخل من تسويق االفراد

50000تسويق رجال األعمال

20عدد رجال األعمال في قاعدة البياناتبناء قاعدة بيانات برجال االعمال في المنطقة

15عدد رجال األعمال المستهدفين بالزيارةزيارة رجال األعمال وتسويق مشاريع الجمعية

50000اجمالي الدخل من تسويق رجال االعمالاجمالي الدخل من تسويق رجال االعمال

100000تسويق الشركات والبنوك

10عدد الشركات في قاعدة البياناتبناء قاعدة بيانات بالشركات والبنوك

مراسلة الشركات والبنوك وتسويق مشاريع 

الجمعية

عدد الشركات والبنوك المستهدفة 

بالمراسلة
10

100000اجمالي الدخل من تسويق الشركات والبنوكاجمالي الدخل من تسويق الشركات والبنوك

200000تسويق المؤسسات المانحة

%100نسبة اكتمال أوراق الجمعيةتجهيز أوراق الجمعية المطلوبة للتسويق

بناء وتصميم مشاريع وفق توجهات المؤسسات 

المانحة

عدد المشاريع المصممة للمؤسسات 

المانحة
5

رفع المشاريع للمؤسسات المانحة

25عدد مرات رفع المشاريع للمؤسسات

عدد المشاريع المنفذة مع المؤسسات 

المانحة
5

اجمالي الدخل من تسويق المؤسسات المانحة
اجمالي الدخل من تسويق المؤسسات 

المانحة
200000

300,000دعم الوزارة

التواصل مع الوزارة لمعرفة شروط الدعم
نسبة االنتهاء من الحصول على شروط 

وآليات الدعم
1

1نسبة اكتمال ملف الجمعيةتجهيز ملف الجمعية للدعم الحكومي

1نسبة االنتهاء من رفع الملف للوزارةرفع ملف الجمعية للوزارة

300000اجمالي مبالغ الدعم الحكوميمتابعة الدعم الحكومي

710000اجمالي الدخل المخطط


