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جمعيةالتحليل البيئي لل



ليةحتليل البيئة الداخ: أواًل 

نقاط الضعفنقاط القوة

تنفيذ. متميزةنوعيةبرامج1

توفر. طموحإدارةجملس2

امتالك. للجمعيةأرض3

توفر. نوعةمتللجمعيةنقلوسائل4

إنشاء. (لتنفيذاحتت)للجمعيةمقر5

قلة. املؤهلةالبشريةالكوادر1

ضعف. اإلشرافعمليات2

ضعف. باجلمعيةواالعالمالتوثيق3

ضعف. املؤسسيووالتقينالتنظيميالبناء4

باجلمعية

تسرب. املوظفني5

املخاطر/ التهديدات الفرص

توفر. للربامجاحلكوميالدعم1

االغاثية
تعاون. وثقتهماحلكوميةاجلهات2

باجلمعية
ثقة. املاحنةواجلهاتالداعمني3

.باجلمعية

اضطراب. معيةاجلوقرباألمنيةاألوضاع1

احلدودياملنفذمن
نزوح. طاقلنالتابعةالقرىمنكثري2

اجلمعية

إيقاف. الوزارةبلقمناملوظفنيرواتبدعم3

قلة. اجملتمعبالتطوعيالعملعلىاالقبال4

عدم. املماثلةاجلهاتتعاون5



حتليل األثر: ثانيًا 

 األثر

 .عنيةاملاجلهاتتقدمهااليتاجملتمعيةالتنميةبرامجدعم•

 .باجملتمعواحلاجةالفقرنسبةخفضيفاملساهمة•

يفملستقرةاغرياألوضاعمعالتكيفعلىاجملتمعأسرمساعدة•

 .املنطقة

 األهداف

 .بهموالعنايةاأليتامرعاية•

 .املستقرةريغاألمنيةاألوضاعمنواملتضررةاحملتاجةاألسرإغاثة•

 .الذاتياالكتفاءلتحقيقللفقراءمستدامةتنمية•

 الدينيةواملواسماملناسباتيفاألسردعم•

 النتائج

أسر من ( 4) الكفالة املالية •

 الشهداء
ة أسر( 115) توزيع جهاز قنوات اجملد •

 مستفيدة

ن أسر م( 4) الكفالة التعليمية •

 الشهداء
 دينمن املستفي( 4) تفريج كرب •

 تفيدة مرضى لألسر املس( 2) عالج • شهداء أسرة من ال( 13) تكريم •

متضرر من ( 32) مساعدة •

 املقذوفات
 هدايا املرابطني •

أسرة يف( 109) كفالة افطار •

 رمضان
 الزواجمن الشباب على( 2) مساعدة •

ى أداء مستفيد عل( 44)مساعدة •

 العمرة من ذوي الشهداء
 لسجناء أسرة من أسر ا( 11) كفالة •

 توزيع احلبوب لألسر احملتاجة• ة  أسر( 234) توزيع كسوة العيد •

 حملتاجةتوزيع السالل الغذائية لألسر ا• م  يتي( 143) توزيع هدايا العيد •

  يتيم( 245) توزيع كسوة •



املقارنة املرجعية: ثالثًا

تعريف

احلدلىعتقع،قصريعمرهاخرييةمؤسسة

نوعيةدماتخوتقدم،جازانمبنطقةاجلنوبي

البشريةواملاديةامكانيتاهاضوءيفومتنوعه

طئشيفوالتميزالتطويرعلىحريصة

 .ختصهااليتاجملاالت

جتماعيةاالوالتنميةالعملوزارةيفسجلت

حصلت،(556)برقمهـ24/02/1331بتاريخ

يفالبداعواللتفوقجازانجائزهعلىقيادتها

،هـ1436لعاماملدنياجملتمعخدمهجمال

العمليفالتميزجائزهعلىاجلمعيةوحصلت

،هـ1437للعامالطوالمبحافظةالتطوعي

نوبياجلاحلداحداثيفكبريدوروهلا

هـ1431/ 02/ 24تاريخ التسجيل

[نساء / رجال] مجعية بر خريية نوع النشاط

األهداف

ينية لألسر تقديم املساعدات املالية و الع-1

.املستحقة
ة كمعونة القيام ببعض املشروعات اخلريي-2

.لأليتامالشتاء وفرحة العيد وغريها

حادث مساعدة من يتعرضون للكوارث ك-3

.حريق أو تهدم البيوت
صحي و الثقايف املساعدة يف رفع املستوى ال-4

 .و التعليمي و االجتماعي

زواج و تقديم اإلعانة الالزمة كإعانة ال-5

.حتسني املساكن
يدين ليكونوا  تأهيل وتدريب وتنمية املستف-6

.  أعضاء صاحلني ومنتجني

األنشطة 

 مشروع السلة الغذائية▪

 مشروع سلة اخلضار الطازج▪

  مشروع التأهيل والتدريب▪

 ةمشروع إفطار االسر الصائم▪

 مشروع احلقيبة املدرسية▪

بناء مشروع الكفالة التعليمية أل▪

 الشهداء

ر مشروع الكفالة املالية ألس▪

 الشهداء

 حقنيمشروع توزيع الزكاة للمست▪

 برنامج وحده هدف▪

مشروع خدمه احلجاج اليمنني▪

ية مشروع بناء الوحدات السكن▪

 مشروع ترميم املنازل▪

 مشروع تفريج الكرب▪

 مشروع الشراكة اجملتمعية▪

 مشروع كفالة االيتام▪

 ةمشروع كفالة االسر احملتاج▪

 مشروع هدايا املرابطني▪

 ررينمشروع ختفيف معاناة املتض▪

ء مشروع ثقفين ألسر الشهدا▪

وااليتام

تنمية-تأهيل -أغاثي -خريي نطاق العمل

عدد سكان 

احملافظة 
76033

امليزانية 

السنوية 

للجمعية 

املصروفاتاإليراداتمـ 2016للعام 

2162507اجملموع

ريال

1993274

ريال

بدون األوقاف

مجعية الرب اخلريية مبحافظة الطوال 




