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 12من  3الصفحة 

 

 أوالً: تمهيد:

تضععععع ة األش اص ععععاإلع قة  األحإلاش نإلص عععععإل  ألهععععا حأليألةإل اصهيا  ااة ألألش اصعععععةأل   ألإل  اص ععععاإلع قة  

ةت ةأليةم، ةقاك نصقييم مج وحش مصيوحش ة ععععإلمألش مخ ااايمإلم اةم، ةاي ت عععععية ااج األش  قألقش ايألم األحإلاش 

سعععععععيوام، حييمإل كإلألة مجرت اةر  تراةت نام اا ةص ألخ نيععععععع ةل قة  األحإلاش اايركألش،  م ت ذم  10نيت ميذ تكثر مخ 

 طريقةإل اي ااي و ااصيريجي  صى تم تأسألعةإل.

م اي ٢0٢1-٢01٨السعععععععصراتألجي اي متار  ح ألةععإل، ةتععأتي ااا ععش االسعععععععصراتألجألععش ةاععي تعيععة ااج األععش ااصا أل  ا

، ةاألسععععةإلم اي تيقألد تهيااةإل ةتوةةإلتةإل، اصيععععة  نذاك اعيش ٢030ميإلةاش االتعععععإل  مع ما ألإلم رايش اا  ألةش 

ش، ةاي تعععععععةم اي تاتيت ااصي ألش االةص إلحألش ةاالاصهععععععإلتيش، ةتي ألذ اايةر اا رتع  ن  سعععععععععععععإلم اا جص ع  ألر اارنيأل

م(، اصةول  إلرطش طريد ٢01٨ااصضعععععععة طعألاش ااا   محيات   ش تيعععععععاألألألش تاص ي ن إلاش اصتا  اا صوا ل ااإلم ةا ي  

األج األش تعععععععععإلحي اي تي ألذ االسعععععععصراتألجألش،  ألة تم ةيةاش ااا ش اصي ألد مخ ااةي  االسعععععععصراتألجي مصجةش أليو 

اا إلاألش ااصقييريش؛ مع اسعععععععصايم م  عععععععرام ااقألإل   اا عإلترام ةاصاععععععععإلم ااصي تضععععععع ألع نةإل، ةت ميصةإل، ةموا ألإلتةإل

اا عععصةياش اصقألألم اصتا  ةااصار  حألى اا جوام ةاتاإلق األةرا ام ااصاييألألش ةااص ويريش، سععإل ألألخ ااأل  تل يعإلر  اي 

 هذا ااهرح ةمإل يقوم ن  مخ  يمإلم مجص األش ةألألألش.. 

  



 

 12من  4الصفحة 

 

 م:2021 – ٢٠١٨ثانيًا: فريق العمل المعد الستراتيجية الجمعية 

 :/ أعضاء فريق التخطيط األساسي 1

  ر ألس مجألس األتار (       ت. سايةل نخ ساي ااعايةل     

  حضو مجألس األتار ( ت. حعياا يعخ نخ  عألخ اااراج        

  تمألخ ااهيية (  ت. مي ي نخ حعياااتيت ااا إلاد

  اا يير ااصي ألذ  األج األش( ت. حعيااأل ألف نخ مي ي ااجا ر        

  ميير ااص وير ةض إلل ااجوت ( حعيااراة  نخ حعياااتيت اااواي    ت. 

 / أسماء المعاونين من اإلدارات األخرى بالجمعية: 2

  ميير ااي ةل األتاريش ةاا إلاألش( ت. حعيااعإلاي نخ حعياااتيت ااجريعإلل  

  ميير  يمإلم اا عص ألييخ(  ت.  إلاي نخ مي ي ااياألم               

  ميير ألظم ةتقيألش اا األومإلم( حعياااتيت اايرةيش       ت. مي ي نخ 

  



 

 12من  5الصفحة 

 

 ثالثًا: التأسيس ومراحل التطور:

هعععععععععع نصوةأل  كريم مخ  ععإل ا ااععع و اا ألةي تمألر 14٢٨تأسعععععة ة األش اص ععاإلع قة  األحإلاش نإلص عععإل  حإلم 

اارحإليش ةااصأهأل  األ اإلع اا ي قش اايراألش، ةنرحإليش كري ش مخ س و ميإلاظ اص عإل ، ةقاك نةي  تقييم  يمإلم 

إل حخ ة األش 
 
قة  األحإلاش نإلص عععععإل ، تية اسععععم  ااج األش اااألريش ارحإليش ةتأهأل  اا اواألخ نإلص عععععإل ( نإلحصعإلرهإل ارح

( موظ ألخ اق ، ةتقييم  يمإلم تصضعععع خ ااا   حألى تي ألش ااوحي 4اا اإلاألخ نإلا ي قش اايععععراألش؛  ألة نيتم نعععععععععععع  

 
 
اي م ألإل  اا اإلاألإلم ةاا يإلسععععععععإلم اااإلا ألش كقإلحي  األصاريف نقضعععععععإليإل األحإلاش اي اا جص اي تجإله األحإلاش مص ثال

اا ي قش، ةكذاك  عععععععر  اصةةت  ااصاويضعععععععألش، ةنرألإلمج توظألف اص عععععععاإلع قة  األحإلاش، ةنرألإلمج ااصيريا اا يصةي 

 نإلاصوظألف.

عه1433ةاي اصةل مخ ة إلتى اصةاى   ع ع ع معصقألش ةمعجألش نو ار   ع تم اسصاراج تر ألص نإلحصعإلرهإل ة األش  ألريشع

، ةتية اسعععععم  ة األش اص عععععاإلع قة  األحإلاش نإلص ععععععإل ( حألى تل (6٢1ااصي ألش االةص إلحألش نرام  ة  وارت ااعيعععععريشاا

إل حيت اااإلمألألخ نةإل حخ 
 
 40تقيم  يمإلتةإل األ عععععععاإلع قة  األحإلاش اي ميل اص ععععععععإل  ةاراهإل ةهجرهإل، ةيتيي  إلاأل

إل،  ألة ت ورم ااايمإلم ااصي تقي
 
مةإل اصيععععع   اااالج ااصأهألألي، ةنرألإلمج اا ير اايراسعععععألش ااجإلماألش، ةااصوسعععععع موظ 

اي ميععععرةج اصةةت  ااصاويضععععألش، ةااصوسععععع اي نرألإلمج ااصيريا اا يصةي نإلاصوظألف، ةميععععرةج ااذريش ةنيإل  اصسععععر ، 

قة  األحإلاش  ةمأليإل  نام اا راكت اا صاههش اا يرةش ض خ   صةإل، ةميرةج تةألئش ااعألئش ااا راألألش، ةميرةج ألق 

 ةاا رضى ةكعإلر ااعخ، ة ألرهإل ..

 



 

 12من  6الصفحة 

 

 رابعًا: هوية الجمعية )الرؤية والرسالة والقيم واألهداف(:

  :رؤيتنا

ا األ عععاإلع قة  األحإلاش ةتسعععرهم ةااجةإلم قام اااالاش؛ ن إل يععععةم اي ت ةأليةم ةتععععةأل  
 
إل ماصعر

 
تل ألةول مرةا

  ألإلتةم.

  :رسالتنا

األحإلاش اي اص عععإل ، ةقاك نصقييم  يمإلم  ععإلمألش ةمصاهععهععش، تصهععف نإلاجوت  األسععةإلم اي ت ةألخ اص ععاإلع قة  

 ةااعالمش ةااألعر، مخ  الل موارت نيريش م هألش ة راكإلم اإلحألش ةتسإلاألا حأل ألش  ييثش.

  :قيمنا

 ألا   حألى متقإلل ااايمإلم ااصي ألقيمةإل، ةأل مخ نضرةر  مرااعش تتا يإل مخ تة  ااص ويرااجوت  ةااص ور :. 

  :ألقيم  يمإلتيإل مراحألخ تحألى معصويإلم ااعالمش.ااعالمش 

  :ألعاى ةإلهييخ تل يصيه  اا عص أليةل حألى  يمإلتيإل نألعر ةسةواش.ااألعر 

 ألصاإلم  ن ةيألش، ةاي أل س ااواة ألراحي اصناإلت األألعإلألألش.   ااصاإلم  ن ةيألش : 

  اا هأليش.: ألأ ذ  مإلم اا عإلتر  اي تعيي ك  مإل ييقد تهياايإل ةيألعي ت ألاإلم ت يإلب اا عإلتر 

 أل مخ نإلاا   ااج إلحي ةاايراكش طويألش اصة ، اا عيألش حألى ااثقش اا صعإلتاش ةتيقألد اا هأليش اايراكش ةااا   ااج إلحي :

 اا يصركش. 

 ألألصتم نأ الاألإلم ااا   ةااايل ةااي إلاألش اي كإلاش ةواألا تتا يإل.ااي إلاألش : 



 

 12من  7الصفحة 

 

 :هدافناأ

، ةتأهألألألش، ةاةص إلحألش( ااصي تعإلأليه ةتسرت  اي تقييم ااايمإلم اايإلمألش األياص ق  األحإلاش  حالةألش .1

 ااصاإليش مع األحإلاش ةطر  ااصاإلطي ماةإل.

 تعهألر ااياص ق  األحإلاش نيقوا  اصسإلسألش، ةااياإلج حيةإل، ةتوحألش اا جص ع نأه ألصةإل. .٢

 تي ألذ اا يإلريع ةااعرامج اا صيوحش ااصي تايم اص اإلع قة  األحإلاش ةقةيةم. .3

تأهأل  ةتوظألف .4 اإلع قة  األحإلاش ن ةخ تصيإلسععععععععا مع ايراتةم ةم هالتةم  األسعععععععةإلم اي  اص ععععععع

 اص ةأليةم مخ ميجإلت مهير ت   كعإلاي تارات اا جص ع.

 ماإلمش ااعرامج ااة ألألش نصيقألد معيت ااصةإلا  ةاالأليمإلج ااصإلم األ اإلع قة  األحإلاش اي اا جص ع. .5

 ق  األحإلاش. تو ألي ااجةوت نألخ ااق إلحإلم اا اصأل ش األيةوض نإلاايمإلم اا قيمش األ رت .6

أليعععععععر ااوحي نألخ تارات اا جص ع ةم سععععععععععععععععإلت  األيي مخ األحإلاش، ةااصي   اا عةر األصا ألف مخ   إلرهإل  .7

 ااعألعألش.

 ألد سع  األصوا   ةااصاإلةل نألخ كإلاش اا  سعإلم اايةومألش ةاصهألألش ةاا يظ إلم األاألأل ألش ةاااإلا ألش  .٨

 اصيقألد تهيا  ااج األش.

 ي تايم اص اإلع قة  االحإلاش اي اا ي قش.تيجألع اصح إلل ااص وحألش ااعيإل   ااص .9

 



 

 12من  8الصفحة 

 

 (:SWOT ANALYSISخامًسا: تحليل سوات )

اصيقألد اصهيا  كإلل الني مخ ااواو  حألى ااوااع اايإلاي ةتيييي اا جو ،  صى يةول تةر ااا ش االسصراتألجألش 

 األهيا ، ةقاك مخ  الل تيألأل  اا رع ةااصةيييام ا
 
 اي ماإلاجش هذه اا جو  ة ععوال

 
اصي تظةر ألصألجش تاألرام مص ثال

 (.SWOT ANALYSISنألئألش اصح إلل، ةتيألأل  ألقإلط او  ةضاف ااج األش  تيألأل  سوام 

 نقاط القوة: /1

 ت إلح  اا جص ع اا  ر  مع اضإليإل اص اإلع قة  األحإلاش. .1

 ألأل   قش ةتحم ميإلاظ اص عإل  األج األش. .٢

 ت إلح  ااجةإلم اايةومألش نإلص عإل  مع تح إلل ااج األش ةتألي صةإل. .3

 مجألس متار  مصايت ااصاههإلم ةاالهص إلمإلم، يضم ةةةإل  ةرةإلل تح إلل ةمع ةاألخ  ةومألألخ. .4

  قش ةتحم ااصي ألش االةص إلحألش األح إلل ةاا ةإلم ةاصألي ش ةاا يرةحإلم ااصي تض ألع نةإل ااج األش. .5

 تيظى ااج األش نقيرام مإلتيش ةممةإلألإلم نيريش تا   اي األتار  ةااصا أل  ةاألحالم ةااصقيألش. .6

  قش ااجةإلم اا إلأليش.ألأل   .7

 نقاط الضعف: /2

إل مخ تح إلاةم.  .1
 
 األصقإلل اا وظ ألخ اارس ألألخ ااجيت ااواحييخ ماى ةظإل ف ت رى ناي ت ةيةم ألععأل

 االاصقإلر ماى األإلتام مص ألت  ةقام  عر  اي مجإلل تي ألش اا وارت اا إلاألش. .٢

إل األج األش. .3
 
  إلنص

 
  ر اا وارت اا إلاألش، ةحيم ةةوت مهير مإلاي ي ث  ت ال



 

 12من  9الصفحة 

 

 

 الفرص المتاحة: /3

 ةةوت ةةإلم  ألريش مإلأليش را عش اي اسصق إلب ةتحم ميرةحإلم ااجةإلم اااألريش. .1

ر عش اااييي مخ اصةةت  اايةومألش ةاايعععععععركإلم اي اا ععععععععإله ش نيحم تح إلل ااج األش مخ نإلب اا ععععععععئواألش  .٢

 االةص إلحألش ة يمش اا جص ع.  

 ي ةخ اسصاالاةإل.ااصي ألش االةص إلحألش  وارت ااعيريش ةتعيي ة ار  اا .3
 
 معإلترام حييي ، ت ث  ار إل

 مأليإل  هألئش تايى نإلص اإلع قة  اااالاش، م إل ي ةخ تل يعةم اي تيقألد ااج األش صهيااةإل.  .4

 ت ور تقيألش اا األومإلم ة ور  اا األومإلم، م إل ي ةخ تل يعة  ح   ااج األش ةيتيي مخ مألصإلةألصةإل. .5

اا ععععععععإله ش نيحم تح إلل ااج األش مخ نإلب اا ععععععععئواألش ر عش اااييي مخ اصةةت  اايةومألش ةاايعععععععركإلم اي  .6

 االةص إلحألش ة يمش اا جص ع.

 

 التهديدات: /4

 تتايي تحيات اا عص ألييخ ةتيإلمي مص ألعإلتةم؛  ألة يقإلنأل  توسع تكعر اي تواألر ااايمإلم. .1

.  اونش ة ع اا وارت اا إلاألش مخ اايركإلم ةاصارات، نععا ااصيول االاصهإلت  ااذ  تاألي  اا  ألةش  إل .٢
 
 األإل

  



 

 12من  1٠الصفحة 

 

 م:٢٠٢١ – ٢٠١٨سادًسا: الخطة االستراتيجية 

 األ اإلع قة  األحإلاش ةتسرهم ةااجةإلم قام 
 
 ماصعرا

 
سصا   ااج األش حألى تيقألد رايصةإل اا صض يش تل تةول مرةاإل

اااالاش، ن إل يععععععةم اي ت ةأليةم ةتععععععةأل   ألإلتةم، ةقاك مخ  الل اسعععععصراتألجألإلم ط و ش ة    تي ألذيش ت هعععععألألألش، ةاي 

 م:2021– ٢01٨ يتم ااج األش االسصراتألجألش ااصإلاألش اصا ي اصر  

 

االسعععععععص رار اي تقععييم أل س اااععيمععإلم اايععإلاألععش اععذة  األحععإلاععش اي مجععإلالم اااالج، ةااصععأهألعع  ةااصوظألف، ةتواألر 

ة  األحإلاش، اا ععععععإلحيام اا إلاألش ةاااأليألش، ةتي ألذ اا اإلاألإلم االةص إلحألش ةااصراألةألش، ة يإلت    الم ااصوحألش ةمر عععععإلت تسعععععر ق

ةااصيعععععألد مع ااجةإلم اايةومألش ةاااإل ععععش اضعععع إلل مير قة  األحإلاش  قواةم، نإلألضععععإلاش ماى تقييم  يمإلم ةييي  تص ث  

اي تأسععععألس مركت اارحإليش اايةإلريش، ةنام ااايمإلم األضععععإلاألش كإلايق   ...، ةااا   حألى  يإلت  ااصوا عععع  مع اص ععععاإلع قة  

إلتةم اا صجيت  ةألأل  رضععععإلهم، ةاصيقألد قاك سععععألصم تي ألش موارت ااج األش ااعيععععريش األحإلاش ةااياح ألخ اضعععع إلل اةم ا صألإلة

اصأهألألةإل ةتي ألتهإل، ةت وير اايظم اا ا ول نةإل اي ااج األش اضععع إلل مأسعععععععش ااا  ، ةاسعععصق إلب اا ص وحألخ ةتأهألألةم 

، ةسألصم اض إلل االسصيامش تعي
 
ي اااييي مخ اا عإلترام اصواألر مإل ةاالسص إلت  ميةم، ةتعيي ااصقيألش اصقييم ااايمإلم ماةصرةألألإل

 تيصإلة  ااج األش مخ موارت مإلاألش. 

 .م 2021 – ٢01٨ةنيإل  حألى االسصراتألجألش ااعإلنقش، اإلاج األش سصعاى اصيقألد اصهيا  ااصإلاألش  الل اا صر  

  



 

 12من  11الصفحة 

 

 م:٢٠٢١ – ٢٠١٨سابعًا: أهداف الخطة االستراتيجية 

 ةتي ألتهإل ة يإلت  مألصإلةألصةإل.اسصق إلب ةتي ألش اا وارت ااعيريش اض إلل ك إل تةإل  .1

 اسصق إلب اا ص وحألخ ةح   اإلحي  نألإلألإلم نةم ةتأهألألةم ةتيريعةم اصاتيت ح   ااج األش. .٢

ةضع ألظإلم األيوك ش ةتقييم ااايمإلم ا أسعش ااا   ةمحإلت  ااةألةألش اصعةأل  تي ألذ االسصراتألجألش ةتوةةإلم  .3

 ااج األش.

اصمإلل ةاااهعععععو عععععألش ةت وير اواحي ااعألإلألإلم اصععععععةم  مععععععصوى اا األومإلم ةراع اصقيألش ااصيصألش ااعيألش ت وير .4

 األألصإلةألش. راع اي

 تقييم  يمإلم مصيوحش ةقام ةوت  تألعي ر عإلم اص اإلع قة  األحإلاش، ةتي  : .5

o .ااايمإلم اااالةألش 

o .يمإلم ااصأهأل  ةااصاألألم ةااصوظألف ةاا عإلحيام اا إلاألش ةاااأليألش  

o .ااايمإلم االةص إلحألش ةااصراألةألش 

o  مصيوحش األ عص ألييخ. يمإلم ت رى 

o . ااصيعألد مع ااجةإلم اايةومألش ةاااإل ش اض إلل مير قة  األحإلاش  قواةم، ةاا  إلاعش نصألك اايقو 

o  ةمر ععععإلت تسععععر قة  األحإلاش ةاا جص ع نإلأل ععععةإلالم ااصي ياإلألي ميةإل قةة األحإلاش ةااعععععع  أليععععر ااوحي

 ماةإل. األصاإلطي اا ثألى

 



 

 12من  12الصفحة 

 

 االسص راريش اي تقييم ااج األش  يمإلتةإل ا عص ألييةإل ةتسرهم.تي ألش اا وارت اا إلاألش اض إلل االسصيامش ة .6

 ااصألعألر ةااصعةأل  حألى اا عص ألييخ ةااصوا   اا عص ر ماةم. .7

٨. .
 
إل ةمحالمألإل

 
 ااصوا   اا عص ر مع اا صعرحألخ ةتحم تس إل ةم مجص األ

 ااصار  حألى ا صألإلةإلم اا عص ألييخ اض إلل تقييم  يمإلم تيقد رضإلهم. .9

 

 

 


