
 

 
 م2222الخطة التنفٌذٌة السنوٌة لوحدة المتطوعٌن والبرامج الموسمٌة للعام 

 أوال: التقنٌة فً خدمة التطوع

نطاق 

 التطوع
األهداف 

 االستراتيجية
األهداف 

 الفرعية
 مؤشر اإلنجاز المستفيد وصف البرنامج البرنامج الخدمة

المكلف 

 والشراكات
الميسانية 

 التقديرية

رظًٛى 

انفزص 

سزمطباالٔ

 ة

استقطاب 
وتأهٌل 

المتطوعٌن 
الفاعلٌن 
بمختلف 

التخصصات 
وتمكٌنهم إدارٌا 

ودعوٌا 
 واجتماعٌا

رثؾ 

انًزطٕػٍٛ 

ثبندًؼٛخ ػجز 

 انًُظخ

ثزايح انزطٕع 

انًفٕٓو )انزلًٙ

 (انشبيم نهزطٕع

ثزايح انًُظخ -1

 انٕؽُٛخ نهزطٕع

إٚدبد فزص رطٕػٛخ يٍ 

اندًؼٛخ ػجز انًُظخ 

ٔإسُبدْب انٕؽُٛخ نهزطٕع 

 نهًزطٕػٍٛ

 اندًؼٛخ-1
 انًزطٕػٌٕ-2

إدخبل انفزص -1

 انزطٕػٛخ
رسكٍٛ انًزطٕػٍٛ -2

 ػهٛٓب
ٔحذح -1

 انًزطٕػٍٛ
إداراد -2

 اندًؼٛخ

 

انزخطٛؾ 

 ٔانزؼشٚش

استقطاب 
وتأهٌل 

المتطوعٌن 
الفاعلٌن 
بمختلف 

التخصصات 
وتمكٌنهم إدارٌا 

ودعوٌا 
 واجتماعٌا

رثؾ 

انًزطٕػٍٛ 

ثٕحذح 

انًزطٕػٍٛ 

ػجز يُظخ 

 انشٔو

ثزايح يُظخ -2

 انشٔو

رطٕٚز انًزطٕػٍٛ ٔػمذ 

اخزًبػبد انٕحذح ػجز 

 ثزَبيح انشٔو

 ٔحذح انًزطٕػٍٛ-1
 انًزطٕػٌٕ-2

 دٔراد رذرٚجٛخ 3ػذد -1
 اخزًبػبد 7ػذد -2

ٔحذح -1

 انًزطٕػٍٛ
 

انزخطٛؾ 

 ٔانزؼشٚش

التحول التقنً 
الكامل فً جمٌع 

الجوانب 
اإلدارٌة 
والدعوٌة 

واإلعالمٌة 
والوصول إلى 
كافة الشرائح 

بأحدث التقنٌات 
 واألكثر فعالٌة

انزٕاطم يغ 

إدارح اندًؼٛخ 

ػجز انُظبو 

 االنكززَٔٙ نٓب

يُظخ َظبو -3

 اندًؼٛخ

إؽالع اندًؼٛخ ػهٗ ثؼغ 

ثزايح ٔحذح انًزطٕػٍٛ ػجز 

 َظبيٓب االنكززَٔٙ

 اندًؼٛخ-1
 ٔحذح انًزطٕػٍٛ-2

 رفغ انخطخ انسُٕٚخ-1
 الئحخ انزطٕعرفغ -2
 يخبؽجبد رسًٛخ-3
إدخبالد انكززَٔٛخ -4

 ػجز لبػذح انجٛبَبد

 إدارح اندًؼٛخ-1
ٔحذح -2

 انًزطٕػٍٛ

 

 

 



 ثانٌا: التطوع فً خدمة الجمعٌة

نطاق 

 التطوع
األهداف 

 االستراتيجية
األهداف 

 الفرعية
 مؤشر اإلنجاز المستفيد وصف البرنامج البرنامج الخدمة

المكلف 

 والشراكات
الميسانية 

 التقديرية

انفزس 

 ٔانزسكٍٛ

االحترافٌة 
واإلبداع فً 
الوصول  إلى 
كافة الشركاء 

والمستفٌدٌن من 
خالل إدارة 

متخصصة فً 
صناعة األفكار 

والمشارٌع 
 النوعٌة

خذيخ ثزايح 

اندًؼٛخ 

انُٕػٛخ  

ٔثزايح 

إدارارٓب ػٍ 

ؽزٚك 

 انًزطٕػٍٛ

 ثزايح خذيخ اندًؼٛخ

خذيخ انًشبرٚغ -1

 ( يشبرٚغ 3)انُٕػٛخ

يشبرٚغ َٕػٛخ  3اخزٛبر 

ٔخذيزٓب ػٍ ؽزٚك فزق 

 اندًؼٛخ انزطٕػٛخ

 إدارح اندًؼٛخ-1
 إداراد اندًؼٛخ-2

رحذٚذ انًشزٔع -1

 انُٕػٙ
 دراسزّ-2
 رطجٛمّ -3

ٔحذح -1

 انًزطٕػٍٛ
إداراد -2

 اندًؼٛخ

 

انزخطٛؾ 

 ٔانزؼشٚش

تحسٌن الصورة 
الذهنٌة وتوطٌد 
العالقات بٌن 

الجمعٌة 
 وشركائها

بأحدث الطرق 
والوسائل 

المتاحة لتحقٌق 
التمٌز فً 

 القطاع الخٌري

إثزاس خٕٓد 

اندًؼٛخ ػجز 

انًشبركخ فٙ 

اندبئشح 

انٕؽُٛخ 

 نهزطٕع

انًشبركخ فٙ -2

اندبئشح انٕؽُٛخ 

انُسخخ )نهزطٕع

 (انثبَٛخ

اخزٛبر أحذ يشبرٚغ اندًؼٛخ 

انُٕػٛخ ٔانًشبركخ ثّ فٙ 

 الوطنٌة للتطوع اندبئشح

 اندًؼٛخإدارح -1
 

رحذٚذ انًشزٔع -1

 انُٕػٙ
 انًشبركخ فٙ اندبئشح-2

 إدارح اندًؼٛخ-1
إداراد -2

 اندًؼٛخ
 

رظًٛى 

انفزص 

سزمطباالٔ

 ة

صناعة بٌئة 
تحفٌزٌة 

مؤسسٌة تكفل 
تطوٌر أداء 
العاملٌن 

الفاعلٌن وتعزٌز 
انتمائهم لبناء 
 الصف الثانً

خذيخ إدارح 

اندًؼٛخ ػٍ 

ؽزٚك فزطٓب 

 انزطٕػٛخ

 انزطٕػٛخ انفزص-3
دراسخ خطخ إدارح اندًؼٛخ 

ٔرٕفٛز انفزص انزطٕػٛخ 

 يٍ خالنٓب

 إدارح اندًؼٛخ-1
 

 لزاءح انخطخ انزُفٛذٚخ-1
رٕفٛز انفزص -2

 إدارح اندًؼٛخ -1 انزطٕػٛخ ٔإثزاسْب
ٔحذح -2

 انًزطٕػٍٛ
 

انزخطٛؾ 

 ٔانزؼشٚش

صناعة بٌئة 
تحفٌزٌة 

مؤسسٌة تكفل 
تطوٌر أداء 
العاملٌن 

وتعزٌز الفاعلٌن 
انتمائهم لبناء 
 الصف الثانً

خذيخ إدارح 

اندًؼٛخ ػٍ 

ؽزٚك فزلٓب 

 انزطٕػٛخ

 انفزق انزطٕػٛخ-4

فزق رطٕػٛخ   5رٓٛئخ 

يحزسجخ  نخذيخ ثزايح 

اندًؼٛخ 

 /ػجك/َفغ/رمُٙ)انؼبخهخ
 / كشفٙ

  إدارح اندًؼٛخ-1
 وحدة المتطوعٌن-2

 

تسجٌل الفرق -1

التطوعٌة فً المنصة 
 الوطنٌة

اعتماد األسماء من -2

 إدارة الجمعٌة 

 إدارح اندًؼٛخ -1
 

 

 



 وحدة المتطوعٌنخدمة  التطوع فً : ثالثا

نطاق 

 التطوع
األهداف 

 االستراتيجية
األهداف 

 الفرعية
 مؤشر اإلنجاز المستفيد وصف البرنامج البرنامج الخدمة

المكلف 

 والشراكات
الميسانية 

 التقديرية

انزخطٛؾ 

 ٔانزؼشٚش

استقطاب 
وتأهٌل 

المتطوعٌن 
الفاعلٌن 
بمختلف 

التخصصات 
وتمكٌنهم إدارٌا 

ودعوٌا 
 واجتماعٌا

إٚدبد يزخغ 

ٔدنٛم ٚجٍٛ 

حمٕق 

ٔٔاخجبد 

انًزطٕػٍٛ 

ٕٔٚثك 

ػاللبرٓى 

 ثبندًؼٛخ

ثزايح خذيخ ٔحذح 

 انًزطٕػٍٛ

 الئحخ انزطٕع-1

رمذٚى الئحخ انزطٕع 

نهًزاخؼخ ٔؽجبػخ ٔإخزاج  

كزٛت إلداراد ٔسٔار  15

 اندًؼٛخ 

 إدارح اندًؼٛخ-1
 ٔحذح انًزطٕػٍٛ-2

رمذٚى انالئحخ إلدارح -1

اندًؼٛخ نهًزاخؼخ 

 ٔانزؼذٚم
 رمذٚى انكزٛت نهطجبػخ -2

 إدارح اندًؼٛخ-1
انذػٕح -2

 االنكززَٔٛخ
ٔحذح -3

 انًزطٕػٍٛ

 

انزخطٛؾ 

 ٔانزؼشٚش

االحترافٌة 
واإلبداع فً 
الوصول  إلى 
كافة الشركاء 

والمستفٌدٌن من 
خالل إدارة 

متخصصة فً 
صناعة األفكار 

والمشارٌع 
 النوعٌة

ردٕٚذ ثزايح 

ٔفؼبنٛبد 

انزطٕع 

ٔرٕثٛمٓب ػٍ 

 ؽزٚك انظٕر

أرشٛف انزطٕع -2

 انًظٕر

رٕثٛك كبفخ أػًبل انزطٕع 

ٔخًؼٓب فٙ أنجٕو طٕر 

 نٕلذ انحبخخ

رٕثٛك انفؼبنٛبد -1 ٔحذح انًزطٕػٍٛ

 ٔأػًبل انًزطٕػٍٛ 
أنجٕو ندًغ  إَشبء-2

 انظٕر
اإلدارح -1

 االنكززَٔٛخ
ٔحذح -2

 انًزطٕػٍٛ

 

انزخطٛؾ 

 ٔانزؼشٚش

االحترافٌة 
واإلبداع فً 
الوصول  إلى 
كافة الشركاء 

والمستفٌدٌن من 
خالل إدارة 

متخصصة فً 
صناعة األفكار 

والمشارٌع 
 النوعٌة

توثٌق ونشر 
أعمال التطوع 
بالجمعٌة عن 
طرٌق مجلة 

 مصورة

 انزطٕعػذسخ -3
إطذار انًدهخ انًظٕرح 

األٔنٗ يٍ أػًبل 

 انًزطٕػٍٛ

 إدارح اندًؼٛخ-1
 ٔحذح انًزطٕػٍٛ-2

اسزخزاج انظٕر -1

انًؼجزح يٍ أرشٛف 

 انزطٕع
رظًٛى انًدهخ -2

 انًظٕرح ٔإخزاخٓب

 إدارح اندًؼٛخ-1
ٔحذح -2

 انًزطٕػٍٛ
اإلدارح -3

 اإلنكززَٔٛخ

 

انزخطٛؾ 

 ٔانزؼشٚش

تفعٌل 
الشراكات 

وبناء الحالٌة 
شراكات أكثر 
فاعلٌة لتحقٌق 
رؤٌة ورسالة 

 الجمعٌة

تقدٌم أمثلة 
ونماذج متمٌزة 

من جهات 
خٌرٌة وأهلٌة 
تعكس جانب 

التطوع 
 المشرق

زٌارات لجهات -4

 خٌرٌة وأهلٌة 

سٚبراد ندًؼٛبد  3ػذد 

خٛزٚخ ٔأْهٛخ يزًٛشح  رمذو 

دػًب ٔخذيخ نهزطٕع 

ٔانًزطٕػٍٛ فٙ انًُطمخ 

ٔغٛزْب)خًؼٛخ حفع ػسٛز 

 انُؼًخ/َشبيٗ ػسٛز...(

 وحدة المتطوعٌن-1

 المتطوعون-2

 اختٌار الجهة-1

إعداد خطابات -2

 الزٌارة
 اختٌار المتطوعٌن-3

 تجهٌز الهدٌة-4

وحدة -1

 المتطوعٌن
 إدارة الجمعٌة-2

 جهة الشراكة-3

 

 

 



 الجمعٌةإدارات : التطوع فً خدمة رابعا

نطاق 

 التطوع
األهداف 

 االستراتيجية
األهداف 

 الفرعية
 مؤشر اإلنجاز المستفيد وصف البرنامج البرنامج الخدمة

المكلف 

 والشراكات
الميسانية 

 التقديرية

رظًٛى 

انفزص 

سزمطباالٔ

 ة

صناعة بٌئة 
تحفٌزٌة 

مؤسسٌة تكفل 
تطوٌر أداء 
العاملٌن 

الفاعلٌن وتعزٌز 
انتمائهم لبناء 
 الصف الثانً

خذيخ إداراد 

ػٍ اندًؼٛخ 

ؽزٚك فزطٓب 

 انزطٕػٛخ

ثزايح خذيخ إداراد 

 اندًؼٛخ

 انفزص انزطٕػٛخ-1
دراسخ خطؾ إداراد 

اندًؼٛخ ٔرٕفٛز انفزص 

 انزطٕػٛخ يٍ خالنٓب

 إداراد اندًؼٛخ-1
 

إدراج فزص إداراد -1

اندًؼٛخ  ػًٍ خطخ 

 ٔحذح انًزطٕػٍٛ
 

إداراد -1

 اندًؼٛخ 
ٔحذح -2

 انًزطٕػٍٛ

 

الدعم 
 واإلشراف

تفعٌل 
الشراكات 

الحالٌة وبناء 
شراكات أكثر 
فاعلٌة لتحقٌق 
رؤٌة ورسالة 

 الجمعٌة

ثُبء انشزاكبد 

انذاخهٛخ يغ 

كبفخ إداراد 

اندًؼٛخ يٍ 

خالل انجزايح 

 انًشززكخ

 انشزاكبد انذاخهٛخ-2

االسزفبدح يٍ انجزايح 

انًشززكخ يغ إداراد 

اندًؼٛخ ٔرٕخٛٓٓب نهظبنح 

 انؼبو

 إداراد اندًؼٛخ-1
 انًزطٕػٍٛٔحذح -2

رحذٚذ انجزايح -1

 انًشززكخ
دعم البرامج -2

 المشتركة بالمتطوعٌن

إداراد -1

 اندًؼٛخ
ٔحذح -2

 انًزطٕػٍٛ

 

الدعم 
 واإلشراف

االحترافٌة 
واإلبداع فً 
الوصول  إلى 
كافة الشركاء 

والمستفٌدٌن من 
خالل إدارة 

متخصصة فً 
صناعة األفكار 

والمشارٌع 
 النوعٌة

خذيخ ثزايح 

اندًؼٛخ 

انُٕػٛخ  

ٔثزايح 

إدارارٓب ػٍ 

ؽزٚك 

 انًزطٕػٍٛ

خذيخ انًشبرٚغ -3

  انُٕػٛخ

يشبرٚغ َٕػٛخ  3اخزٛبر 

ٔخذيزٓب ػٍ ؽزٚك فزق 

 اندًؼٛخ انزطٕػٛخ

 ٔحذح انًزطٕػٍٛ-1
 إداراد اندًؼٛخ-2

رحذٚذ انًشزٔع -1

 انُٕػٙ
 دراسزّ-2
 رطجٛمّ -3

ٔحذح -1

 انًزطٕػٍٛ
إداراد -2

 اندًؼٛخ

 

التوجٌه 
 والتدرٌب

صناعة بٌئة 
تحفٌزٌة 

مؤسسٌة تكفل 
تطوٌر أداء 
العاملٌن 

الفاعلٌن وتعزٌز 
انتمائهم لبناء 
 الصف الثانً

رثمٛف إداراد 

اندًؼٛخ ثأًْٛخ 

انًزطٕع 

 ٔدٔرِ 

 انزثمٛف-4

إلبيخ دٔررٍٛ رثمٛفٛزٍٛ 

إلداراد ٔأػؼبء اندًؼٛخ 

ػٍ دٔر انًزطٕػٍٛ فٙ 

اندًؼٛخ ٔإثزاس ثؼغ 

 خٕٓدْى

 رحذٚذ انًٕػذ-1 إداراد اندًؼٛخ
 ردٓٛش انؼزع-2
 يخبؽجخ اإلداراد-3
 إلبيخ انذٔراد-4

ٔحذح -1

 انًزطٕػٍٛ
إداراد -2

 اندًؼٛخ

 

 

 

 



 برامج خدمة المتطوعٌن: خامسا

 نطاق التطوع
األهداف 

 االستراتيجية
األهداف 

 الفرعية
 مؤشر اإلنجاز المستفيد وصف البرنامج البرنامج الخدمة

المكلف 

 والشراكات
 الميسانية

 التقديرية

الفرز 
 والتسكٌن

استقطاب 
وتأهٌل 

المتطوعٌن 
الفاعلٌن 
بمختلف 

التخصصات 
وتمكٌنهم 
إدارٌا 
ودعوٌا 
 واجتماعٌا

رسكٍٛ 

ٔرٕظٛف 

انًزطٕػٍٛ 

ػهٗ ثزايح 

ٔٔظبئف 

 اندًؼٛخ

ثزايح خذيخ 

 انًزطٕػٍٛ

 انزٕظٛف ٔانزسكٍٛ-1
رٓٛئخ ٔرذرٚت يدًٕػخ يٍ 

انًزطٕػٍٛ نٛؼًهٕا نذٖ 

 اندًؼٛخ ثأخز 

 اندًؼٛخ-1
 ٔحذح انًزطٕػٍٛ -2

انزذرٚت انكبفٙ -1

 نهًزطٕػٍٛ
 إػطبؤْى يٓبو كبفٛخ-2
حؼٕرْى ثؼغ -3

اخزًبػبد انًدهس 

 انزُفٛذ٘

إداراد -1

 اندًؼٛخ
ٔحذح -2

 انًزطٕػٍٛ

 

التوجٌه 
 والتدرٌب

استقطاب 
وتأهٌل 

المتطوعٌن 
الفاعلٌن 
بمختلف 

التخصصات 
وتمكٌنهم 
إدارٌا 
ودعوٌا 
 واجتماعٌا

رأْٛم ٔرذرٚت 

ٔرطٕٚز 

خجزاد 

 انًزطٕػٍٛ 

 انزذرٚت ٔانزأْٛم-2
رمذٚى دٔراد رذرٚجٛخ رخض 

 يفبْٛى فٙ انزطٕع

 اندًؼٛخ-1
 ٔحذح انًزطٕػٍٛ-2

رحذٚذ االحزٛبج -1

 انزذرٚجٙ
 رحذٚذ انًذرثٍٛ-2
إلبيخ انذٔراد -3

 انزذرٚجٛخ

 إداررذرٚت-1
ٔحذح -2

 انًزطٕػٍٛ
 

التكرٌم 
 والتقدٌر

صناعة بٌئة 
تحفٌزٌة 

مؤسسٌة تكفل 
تطوٌر أداء 
العاملٌن 
الفاعلٌن 
وتعزٌز 

انتمائهم لبناء 
 الصف الثانً

رمذٚز انًزطٕع  

ٔاإلشبدح 

 ثدٕٓدِ
 انًزطٕع انًثبنٙ -3

رطذ خٕٓد انًزطٕػٍٛ 

 ٔإثزاسْب ٔركزٚى انًزًٛشٍٚ

 رحذٚذ آنٛخ انزُبفس-1 ٔحذح انًزطٕػٍٛ-1
 رطذ اندٕٓد-2
 إدارح اندًؼٛخ-1 انزكزٚى-3

اإلدارح -2

 اإلنكززَٔٛخ
 

تصمٌم 
الفرص 

 واالستقطاب

صناعة بٌئة 
تحفٌزٌة 

مؤسسٌة تكفل 
تطوٌر أداء 
العاملٌن 
الفاعلٌن 
وتعزٌز 

انتمائهم لبناء 
 الصف الثانً

رثؾ 

انًزطٕػٍٛ 

ثبندًؼٛخ ػٍ 

ؽزٚك انفزص 

 انزطٕػٛخ

 انفزص انزطٕػٛخ-4
إَشبء فزص نهًزطٕػٍٛ ػٍ 

ؽزٚك يُظخ انؼًم 

 انزطٕػٙ

 اندًؼٛخ-1
 انًزطٕػٌٕ-2

 رحذٚذ انفزطخ-1
 رفؼٓب ػهٗ انًُظخ-2
 لجٕل انًزطٕػٍٛ-3
 رٕظٛفٓى -4
 رمًٛٛٓى-5

  إداراد اندًؼٛخ

 

 



 المجتمع: التطوع فً خدمة سادسا

 نطاق التطوع
األهداف 

 االستراتيجية
األهداف 

 الفرعية
 مؤشر اإلنجاز المستفيد وصف البرنامج البرنامج الخدمة

المكلف 

 والشراكات
الميسانية 

 التقديرية

الدعم 
 واإلشراف

تفعٌل 
الشراكات 

الحالٌة وبناء 
شراكات 

أكثر فاعلٌة 
لتحقٌق رؤٌة 

ورسالة 
 الجمعٌة

رفؼٛم ثؼغ 

ثزايح 

انشزاكبد ثٍٛ 

اندًؼٛخ 

ٔانٓٛئبد 

ٔاندٓبد 

 األخزٖ

 ثزايح خذيخ انًدزًغ
 انفؼبنٛبد انزطٕػٛخ

ثزَبيح انشزاكبد -1

 انًدزًؼٛخ

نزفؼٛم ( اإلشبرح)فؼبنٛخإلبيخ 

ْٛئخ )انظالح َٕر: ثزَبيح

 (األيز ثبنًؼزٔف

 اندًؼٛخ-1
ْٛئخ األيز -2

ثبنًؼزٔف ٔانُٓٙ 

 ػٍ انًُكز 

 يخبؽجخ انٓٛئخ-1
 يخبؽجخ انًزٔر-2
رُشٚم انفزطخ  -3

 نهًزطٕػٍٛ
 إلبيخ انفؼبنٛخ-4

 اندًؼٛخ-1
ْٛئخ األيز -2

 ثبنًؼزٔف 
 انًزٔر-3

 

الدعم 
 واإلشراف

االحترافٌة 
واإلبداع فً 
الوصول  إلى 
كافة الشركاء 
والمستفٌدٌن 
من خالل 

إدارة 
متخصصة 
فً صناعة 

األفكار 
والمشارٌع 

 النوعٌة

تنشٌط وحدة 
المتطوعٌن 

ببعض 
الفعالٌات 
الخاصة 
 بالوحدة 

برنامج الفعالٌات 2-

المصاحبة للخطة 
 التنفٌذٌة

لخدمة  فؼبنٛبد 5إلبيخ 

 المجتمع المحٌط)فعالٌة
/ 2/ فاعلٌة شكرا 3الجوار

فعالٌة مسجد الجمعٌة 
ومسجد الجالٌات/ فعالٌة 

 اإلشارة......

 اندًؼٛخ-1
 يسزفٛذٔ اندًؼٛخ-2

 اخزٛبر انفؼبنٛخ-1
 إلبيخ انفؼبنٛخ-2

  انًدزًغ

تصمٌم 
الفرص 

 واالستقطاب

تحسٌن 
الصورة 
الذهنٌة 
وتوطٌد 

العالقات بٌن 
الجمعٌة 

وشركائها 
بأحدث 
الطرق 
 والوسائل
المتاحة 

لتحقٌق التمٌز 
فً القطاع 

 الخٌري

تفعٌل 
المتطوعٌن من 

خالل 
المناسبات 
الوطنٌة 

للمملكة العربٌة 
 السعودٌة

 المناسبات الوطنٌة -3
انًشبركخ فٙ انًُبسجبد 

انٕؽُٛخ ٔرفؼٛم انًزطٕػٍٛ 

 يٍ خالل ْذِ انًُبسجبد 

 الجمعٌة-1

 وحدة المتطوعٌن-2

تحدٌد المناسبة -1

 الوطنٌة
 اختٌار المتطوعٌن-2
إقامة الفعالٌة وتغطٌة -3

ٔحذح -1 المناسبة

 انًزطٕػٍٛ

 إدارح اندًؼٛخ-2

انؼاللبد -3

 انؼبيخ

 

 


