
قیاس الصورة الذھنیة لجمعیة البِّربأبھا في مجتمع أبھا
335 رًدا

الجنس :
335 رًدا

منطقة سكنك الحالي:
335 رًدا

ھل تعرف / سمعت عن جمعیة البِّربأبھا ؟
335 رًدا

ذكر
أنثى

9.9 % 

90.1 % 

أبھا
غیر ذلك

29.9 % 

70.1 % 



انطباعك عن الجمعیة

كیف تعرفت على جمعیة البِّر بأبھا؟
324 رًدا

ما ھو انطباعك عن جمعیة البِّر بأبھا ؟
324 رًدا

نعم
ال لم أسمع بھا من قبل

96.7 % 
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204 (63 % )204 (63 % )204 (63 % )

109 (33.6 % )109 (33.6 % )109 (33.6 % )

63 (19.4 % )63 (19.4 % )63 (19.4 % )

19 (5.9 % )19 (5.9 % )19 (5.9 % )

راضي جدا
راضي
ال اعلم
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10.8 % 
25.3 % 

54.9 % 



ھل لدیك آراء أو مقترحات(مشاریع - أنشطة - أفكار - مالحظات - شكاوى) تقدمھا إلدارة الجمعیة والعاملین فیھا
نحن نسعد بذلك:

106 ردود

ال

هللا یوفقكم ویكتب اجركم وعلى راسكم الشیخ محمد بن فحاس االسمري هللا یعطیھ على قد نیتھ اخوكم بندر عبدالمعین العتیبي

نرید السعي لنا ف الحج ف حملھ الراجحي

عمل رائع ونوعي ومتقن وخاصھ فیمایخص المشاركة المجتمعیة الفعالھ

مقترح فقط .لو یتم عقد شراكات مع المدارس لتوضیح دور جمعیة البر الن ھناك من یجھل الكثیر عنھا وجزاكم هللا خیر

شكراً لكم على جھودكم العظیمة

عمل تطبیق على االجھزة الذكیة بنظام االندروید یكون فیھ نفس الخدمات الموجودة في الجمعیة

هللا یعطیكم العافیة والشیخ محمد بن فحاس مثال للرجل الناجح ، موفقین والى االمام

الحقا

استمروا یا أكف االحسان ولكم دعوات ترفع للملك الدیات بالتوفیق والسداد

یقومون بأعمال جلیلة خدمة للبر واالحسان والمشاركات المجتمعیة. والنفع العالم فیھ ھذه المنطقة منذو زمن وجھودھم واضحة للعیان وفي تقدم مستمر وفق هللا القائمین
علیھا وجمیع العاملین وجل ذاك في موازینھم

ً لدیھ طلب وھو ان لكم علیھ فضل وأدین بھ لكم واحتاج ان ارد الجمیل لكم وللشیخ المبارك محمد بن فحاس ومنسوبي الجمعیة المباركین أن اخدمكم في حج ١٤٤٠متطوعا
لخدمة ھذي الجمعیة وسالمتكم

شكر هللا لكم شیخ محمد وجمیع العاملین في ھذه الجمعیھ المباركھ

ال عملھم مشھود بھ وجزاھم هللا بكل خیر

الجمعیھ قامت بالواجب واكثر ...شكر هللا للقائمین علیھا جزاھم هللا خیر الجزاء

اتمنى لكم كل التوفیق والتسخیر لما نحسبكم وكما عرفنا عنكم من االھتمام وتطویر العمل االجتماعي .

نرجو من هللا لكم مزید من التطور والمساھمات اإلنسانیة

جزاكم هللا خیر الجزاء، اول االقتراحات 
١:الحرص على تقدیم افضل األنواع من الطعام والشراب و الباس واألثاث ومستلزمات التعلیم  

٢ حبذا النظر في وضع مساكن متواضعھ بجوده عالیة لألسر المحتاجھ

نتمنى لكم العون والتوفیق وجزاكم هللا خیرالجزاءوشكراللعاملین بھا وفي مقدمتھم فضیلة الشیخ /محمدبن فحاس

ھذه الجمعیة قدوة في األداء؛ مثاٌل لإلنجاز.. نموذٌج في تخطیط وتنفیذ برامجھا.. 
نشد على أیدیھم؛ وندعو هللا لھم بمزید من العون والتوفیق والسداد.. (أبومعتز)

اشكركم على ما تقومون بھ وعلى راس الھرم فضیلھ الشیخ محمد بن فحاس أسال هللا أن یوفقكم وأن یجزیكم خیر الجزاء في رائي الشخصي أفضل جمعیھ خیریة یقوم
بإعمالھا على أكمل وجھ أسال هللا ان یوفقكم ویبارك لكم في عملكم .

التطویر

نسمع انھا تملك مالیین الریاالت ولم نراھا مع المحتاجین ، وجدناھا مھتمة بشراء ثالجات المساجد ولم نشرب منھا قطرة ماء

یمكن للجمعیة معرفة العوائل المحتاجة في القرى المجاورة ألبھا عن طریق امام كل مسجد في القریة ویكون من أكثر من شخص اكي تعرف مدى تطابق الكالم لكي یكون
البحث عن المحتاج أكثر دقة وصدق.

هللا یوفقكم

اسال هللا لھم التوفیق والسداد

تكثیف المشاركة في تفعیل المبادرات والمشاركات المجتمعیة



جمعیة رائده وتخدم المنطقھ وفق هللا القائمین علیھا، وأقترح عدم صرف المبالغ على المصروفات التي ال تخدم الفئات المستھدفھ

نرجوا دعم الفقراء والمحتاجین والبعد عن مشاریع الدعایة. ووضع أولویات حقیقیة تمس واقع المحتاجین كذلك اختیار أنواع المنتجات الجیدة وحدیثة الصنع عند التوزیع  
أنا واثق أن الجمعیة لو قامت بدورھا لم یبق محتاج في عسیر  

كذلك یجب إعادة تعریف المحتاج

تكون مرجعیھ لكل الجمعیات

اقرح ان یتم التواصل مع المتسولین وبحث حالتھم عند كل مسجد وفي كل شارع وعمل لھم بحث ودراسھ واذا اتضح انھم في حاجة اعانتھم واذا اتضح غیر ذالك یتم
تسلیمھم لمكافحھ التسول. وال مانع من تعاون بینكم وبین مكافحت التسول.

عدم إستقالة الشیخ محمد بن فحاس من الجمعیة

اعادة دعم المساجد بالماء

اعمال الجمعیھ محصوره على مدینة ابھا فقط ال یوجد لھا نشاط في مراكز ومحافظات عسیر

تحسین مستودعات الجمعیة بما یعكس صورتھا امام الجمیع فمستودعاتھا ال تزال بدائیة وال ترتقي بجودة ومعاییر الجمعیة .

شكر هللا لكم وكتب اجركم ورفع قدركم

یشكرون على مایقدمونھ وهللا یعینھم ویوفقھم والى االمام

لت

ناقصھا إدارة لتستقطاب المتطوعین

كتب هللا اجرھم علئ دعمھم السخي لجمعیة بللحمر  
اسال هللا العلي القدیر ان الیحرمكم االجر فكم من اسره محتاجھ تكسبون اجرھا في االفطار في رمضان

ال یوجد

أن یكون مستودع الجمعیة نموذج منھا فھو واجھة الجمعیة وباقي البرامج ممتازة ولكم مني خالص الدعاء

ال احد ینكر اھمیھ الجمعیھ ودورھا وعمرھا ورجالھا المخلصین العاملین فیھا  
ولكن مجرد راي وفكره عمل الجمعیھ یجب ان یطلع علیھ المجتمع باالرقام واالعداد وما یقدم للفقراء علي مدار العام وال یكون التركیز باوقات محدده في رمضان او خالفھ

من السنھ لكي یكون ھذا رافد كبیر للمجتمع لدعم الجمعیھ بالمال والوقت والمشاركھ الفعالھ  
ومن الضروري ان یكون تركیز الجمعیھ علي الفقراء فقط الطعام والعالج والسكن والتعلیم  

و انني شاھدت بعض الكراسي للجلوس والثالجات بالمساجد وربما بعض تلك الثالجات لم یستفاد منھا لعدم وجود الصیانھ او تغذیتھا بالمیاه والتي من الممكن ان یقوم بھا
اشخاص مقتدرون او جھات اخري مما اري ان تخصص اعمال الجمعیھ للفقراء فقط وعلي طوال العام مع االیضاح للمجتمع ماتقًوم بھ من عمل وبشكل منتضم وجزاء هللا

خیر من اسسھا ومن دعمھا ومن ساھم فیھا بقول او فعل ومن عمل بھا

١- بذل الجھد في الوصول المحتاج الفعلي وابراء الذمة في ذلك وأنتم أھال لذلك

نعم واقترح التحول االكتروني للتعامالت

بودي ان الجمعیة تعتني بكل المحتاجین وتلتزم الحیاد والتعجیل في البحث فھم مؤتمنین على أموال أھل الخیر والصدقات للمحتاجین

ھل لدیكم حساب جاري لكفالة الیتیم

نقول وفقكم هللا وإلى االمام

تعمیم أفكار جمعیتكم الى الجمعیات االخرى؛ لو یتم االستفادة من الكتب المدرسیة نھایة كل عام وتجمیعھا ومن ثم ارسالھا للدول الفقیرة او اعادة تكریرھا واالستفادة كم
ریعھا للمساكین

اسال هللا العلي العظیم أن یعینھم ویوفقكم جمیعا

اتمنى لھم التوفیق والسداد

زیادة الشراكة االجتماعیة وتنفیذھا بشكل مباشرة... افضل من تمویل انشطة الطراف اخرى

التعاون مع المحتاجین وعدم جعل ھناك شروط صعبھ

الشكر موصول لشیخ محمد وجمیع العاملین

توسعة دائرة نشاطھا والتنسیق مع الوزارة لدعم أسر البدون فھم ممنوعین من العمل ولیس لدیھم دخول وظروفھم المعیشیة صعبة جداً



جھودكم تذكر فتشكر وبرامجكم نوعیة وثریة وعمت القاصي والداني ... بارك هللا جھودكم ونفع بكم .

رائعین والیحتاجون الئ اراء وجمیع مایقدمونھ جمیل  
هللا یجزاھم الجنھ

التأكید على البحث عن األُسر الُمتعفّفة 
 ً وتوزیع مواقیت األذان واإلقامة مجانا

ألن ھذا یُعتبر من الدعایة واإلعالن لھا

التوسع في البرامج التنمویة

عمل شراكة مع جمعیة البر بجازان وتبادل الخبرات للرقي بالعمل الخیري على أوسع نطاق

التركیز على اإلنجازات واالثر الذي تقدمھ الجمعیة بشكل أكبر . حتى یكون لدى المجتمع تصور أكبر عن أثر تبرعاتھم . كذلك التركیز على تطویر التصمیم الخاص
باالعالنات للجمیعة والمشاریع وغیرھا وتوحیدھا بشكل یضمن وجود الجمعیة بصورة اكثر وضوح .

فیھ مستحقین ال تصلھم المساعدات

أن یتعففوا عن أوساخ الناس

مجھودھم محدود ناس كثیر متضرره وال یدرون عنھم ارجو منھم تفقد احوال الفقراء

قوموا بعملكم على أتم وجھ وأعطوا كل ذي حقا حقھ من الصدقات والتبرعات للمستحقین فعال وأفضل شئ

اتمناالتواصل معنافي تفعیل الرسایل للكفالھ لالیتام حیث لم یردنااي تواصل من الجمعیھ منذواان تمت كفالة االیتام علمنابانناتواصلنامعھم ولكن دون فایده ارجواعدم اھمال
شكاوي ھذه وافادتي بذلك وسالمتكم

االھتمام اكثر بالفقراء والمساكین

إعادة النظر في آلیة الصرف للمستفیدین وفي العمر المحدد.. دمج المجتمع أكثر في بحث الحاالت المستفیده من خدمات المجتمع.. یالحظ في اآلونھ األخیره خروج الجمعیھ
عن مسارھا وتخصصھا..

هللا یوفقكم

ارى كل خیر

ال یوجد مصداقیھ ویعملون العاملین بھا لصالحھم ولن اتبرع مره اخرى في تلك الجمعیھ لتعرضى لموقف عندما اردت ان اتصدق لزكاة الفطر واخالقیات العاملین بھا غیر
موؤھلین وما خفي اعظم .

ان تمتد نشاطاتھا الى مدینھ خمیس مشسط ومساعده حمعیھ الخمیس با الراي ...

شكرا للجمیع وجزاكم هللا كل خیر

وفقھم هللا لكل خیر جھودھم واضحة للجمیع

انا قضیتي عن اسري وجایتك باامر امیر المنطقھ فیصل بن خالد عشان تعطوني سكن وراتب وسیاره اقضي فیھا لزومي  
لحد االن انا لي سنھ ونص مقدمھ على بیت وسیاره من الجمعیھ لحد االن ماعطوني شي . 

ارسل محمد االسمري في حق عالج لبنتي كانت بتموت علي وادخل على هللا ثم علیھ فنھ یحضرني . 
انتظري مافیھ بیوت؟! 
كالم موظفین الجمعیھ 
فھمت قصدكم یعني  

انطر یاثور لین یجیك الربیع استحیت من الي انا ساكنھ انا وعیالي معاھم .. 
ساكنھ في بیت ابو طلیقي وانا باقي على ذمة زوج غیر ولدھم الني مااقدر اسدد اجار البیوت واالماره طالبھ افادتكم ماعطیتوھم اي افاده من عھد االمیر السابق فیصل بن

خالد  
سلة الغذا ھذا الشھر من فرع الخمیس ماعطوني یقولون ننتظر رمضان نجي ننزلھا مره وحده ..ھھھھھ ھوووزلت!! 

خافو ربكم استحي اجلس اطر عند باب الجمعھ كل شویھ .. ماء وجھي مایسمح بس هللا حدنا علیكم  
ماورانا شي ..صبرنا على الفقر ونقدر نصبر على انتظار الفرج.هللا یفرجھا من عنده  

معقولھ ماحد یجیكم یزكي  
عطوني على حسابي طیب كم لایر اسدد دیني وال اسد جوع عیالي الي صرت اتحجج بالنوم عشان اسالتھم�� 

اذا عندكم شي حولوه على حسابي انا احد منسوبات الجمعیھ بامر االمیر 

نسال هللا التوفیق للجمیع جھود تشكر علیھا الجمعیة

اناھا افضل جمعیة في انجازاتھا

الیوجد



وفقھم هللا

دعم لجمیع فىات المجتمع المحتاجھ ، برامج منوعھ، دعم زواج التماس الفقراء الحقیقیین وعدم المحسوبیة الخ..

أسأل هللا أن یوفقكم ویسددكم

أتمنى االھتمام بالجانب الدعوي

جزاكم أ� خیر على كل ماتقدمونھ لھذه الجمعیھ وغیرھا من الجمعیات فقد تعدى عملكم جمعیات أخرى .

اخوكم الدكتور/ محمد بن نمالن یشكر جھودكم المشرفة

اعادة النظر في فرع مربھ الیقدم مایومل منھم

تأھیل األسر من استھالكیة إلى منتجھ 
تأھیل األسر ببرامج مھنیھ وربطھا بسوق العمل

الجمعیھ تصرف اموالھا في غیر تخصصھا المكاني وعلى غیر مستحقینھا وتدخل في نشاطات للدعایھ داخل المنطقھ وخارجھا

أل یجود لدي ایمقترحات

تفعیل انشطتھا وأرقام حساباتھاعلى رسائل الجوال لیعرفھا الناس وشكرأ

ي لیت تعجلون لنا اإلسكان في ابھا وربي امر بظروف وضاق صدري من االجار

وفقكم هللا

تفعیل البرامج ونشر بروشورات عن الجمعیھ لنتعرف علیھا وعلى ا أنشطتھا

یالیت یزیدون أعمالھا للمطلقات واالرامل ولي الفقراء واالیتام وتوفیر لھم بقدر االستطاعھ لھم في دورات وتوظیف ودعم وھذه الفئھ محتاجھ جدا

استقطاب مشاھیر مواقع التواصل لعمل اعالنات 
تنظیم برامج توعویھ في اسواق المنطقھ

شكراً لوقتك الثمین

لم یتم إنشاء ھذا المحتوى وال اعتماده من قِبل Google. اإلبالغ عن إساءة االستخدام - شروط الخدمة

نماذج 

https://docs.google.com/forms/d/1khNORcB6KNKJxa6iPR64Be_gKzQjw53dNLcsiX2pp88/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

