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وهذا   ، المستمر  والتطوير  والتحديث  التنمية  طريق  على  قدماً  بالدكم  تمضي 
وجاءت   ، الكريمة  الحياة  سبل  توفير  من  الجميع  إليه  يصبو  ما  هللا  بحول  يحقق 
القاعدة  تنويع  خالل  من   ، التنموي  المسار  هذا  لتعزز   ٢٠٣٠ المملكة  رؤية 
 ، المتوفرة  والثروات  الطاقات  واستغالل  الدخل  ومصادر  االقتصادية 
لمصاف  السعودية  العربية  بالمملكة  لالنتقال  المتاحة  المختلفة  واإلمكانات 

الدول المتقدمة في مختلف الميادين.
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اإلسالم  قيـم  إلـى  يسـتند  البنيــان،  متيــن  الجــذور،  راســخ  الحيــوي  مجتمعنــا 
والتــراث  اإلسالمية  بالثقافــة  واالعتــزاز  للوطن  واالنتمـاء  المعتـدل 
المسـتوى،  عالميــة  ترفيــه  خيــارات  ذاتــه  الوقــت  فــي  ويوفــر  الســعودي، 
الصحيــة  للرعايــة  فعــاًال  ونظامــاً  اجتماعي،  وتكافل  مسـتدام،  حيـاة  ونمـط 

واالجتماعيــة.
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كلمة الرئيـــس الفخــــري
لجمعية البيضاء للتنمية

مستشار خادم الحرمين الشريفين

أمير منطقة مكة المكرمة
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المناطق،  في  فروعها  وإبداعات  تنمية  عن  تترفع  ال  أنها  الدولة  إبداعات  من 
فالبيضاء مشروع وطني تنموي انطلق ليكون نقطة تحول في مسيرة التنمية 
لهذه المنطقة. ومما امتاز به مشروع البيضاء توافقه مع األسس التنموية التي 
بناء  على  األساسية  قواعدها  في  ترتكز  والتي  مكة،  منطقة  إمارة  اعتمدتها 
بحيث  ومتوازنة،  متوازية  بخطة  العمل  لتحقيق  وذلك  المكان،  وتنمية  اإلنسان 
والقرى  والمحافظات  المدن  مستوى  على  واحد  آن  في  والتنفيذ  العمل  يتم 

والمراكز في آن واحد.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

نوف بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود
األميرة 
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تكامل  وضمان  والمستدامة  الشاملة  التنمية  مفهوم  لتثبيت  جهودها  وفي 

بقيادتها  المملكة  أطلقت  تحقيقها  في  المختلفة  الدولة  قطاعات  أدوار 

الرشيدة، في ٢٠١٦، رؤية ٢٠٣٠ والتي تقوم علىى ثالث مرتكزات أساسية - مجتمع 

الوطنية  القضايا  أهم  لتوضح   – طموح  وطن  مزدهر،  اقتصاد  بالحياة،  نابض 

مسارها  تحديد  ولضمان  والبيئية.  واالقتصادية  االجتماعية  بأبعادها  للتنمية 

التحول  برنامج  رأسها  وعلى  واآلليات  التنفيذية  البرامج  من  مجموعة  فّعلت 

القطاعات  تمكين  االقتصادية،  القاعدة  تنويع  مثل  المتعددة  بأهدافه  الوطني 

االقتصادية، توطين الوظائف، رفع الناتج المحلي، تحسين جودة الحياة، استدامة 

الموارد الحيوية، وتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي...وغيرها.

ومنذ إعالن برنامج التحول الوطني وهدفه للتنمية المجتمعية وتطوير القطاع 

غير الربحي، والقطاع يشهد حراكاً كبيراً وسعياً حثيثاً للتغلب على التحديات التي 

في  علينا  لزاماً  وأصبح  مساهمته،  وزيادة  دوره  وتعظيم  إلنضاجه  تواجهه 

تعزيز  في  ودورنا  مسئوليتنا  استشعار  وعاملين)  عليا  (إدارة  األهلية  الجمعيات 

التنمية المجتمعية و مواكبة هذا الحراك بتمكين أفراد المجتمع وتحسين جودة 

حياتهم ودعم المشروعات والبرامج ذات األثر االجتماعي وتعزيز أثرها، ومن ثم 

استكمال مسيرة مملكتنا نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

2020
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شركاء مسيرة
2020 - 2019
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أعضاء مجلس اإلدارة

المستشار أحمد بن عبد العزيز الحمدان

المشرف المالي

األستاذ خالد بن حمود البقمي

أمين عام المجلس 

الدكتور صادق بن عبد الحميد المالكي

عضو

الدكتور عمر بن زهير حافظ

عضو

صاحبة السمو الملكي األميرة نورة بنت تركي الفيصل آل سعود

عضو

صاحبة السمو الملكي األميرة سارة بنت سعود العبد الله الفيصل آل سعود

عضو

صاحبة السمو األميرة نورة بنت تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود

عضو

صاحبة السمو األميرة نوف بنت فهد بن خالد آل سعود

رئيس مجلس االدارة

صاحبة السمو الملكي األميرة نوف بنت سعود العبد الله الفيصل آل سعود

نائب الرئيس

2020
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المالمح االستراتيجية
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رؤيتنا 
مجتمع مزدهر قائم بذاته مستدام يسهم في التنمية الوطنية.

رسالتنا
من  وثقافياً  وصحياً  واجتماعياً  اقتصادياً  البيضاء  بمجتمع  النهوض 
وتنفيذ  المركز  في  األساسية  التحتية  البنى  تهيئة  على  العمل  خالل 

البرامج التي تسهم في تنمية وتمكين  أفراده وأسره.

قيمنا

االلتزام -        نلتزم برؤية الجمعية وأهدافها.

التميز –          نسعى إلى التميز في العمل المؤسسي.

الشفافية - نعمل بشفافية في كافة التعامالت.

المواطنة -  نجسد المواطنة في سلوكنا وأعمالنا.

العدالة -       نحقق العدالة مع المستفيدين والعاملين. 



أهدافنا

بناء مساكن خيرية وتوفيرها للمحتاجين وتهيئتها بالبنية التحتية. 

توفير الخدمات التي يحتاجها المستفيدون. 

رفع مستوى الوعي بين المستفيدين.

تطوير مهارات وقدرات المستفيدين. 

دعم المشروعات التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المستفيدين. 

2020
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خطة البيضاء (مرحلة التأسيس)
2020-2018
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محاور وأهداف الخطة

محور التنمية المجتمعية

وتنمية  البيضاء  لمجتمع  المعيشية  األوضاع  تحسين  على  العمل   - األول  الهدف 
وتمكين أفراده وأسره.

محور التشغيل والعمليات الداخلية

الهدف الثاني - حوكمة عمليات وإجراءات الجمعية ودعمها بأنظمة إليكترونية.
الهدف الثالث - تنمية الكوادر البشرية العاملة في الجمعية وتطوير أدائها.

 - الكبرى   والمانحة  الداعمة  المؤسسات  مع  جسور  بناء  على  العمل   - الرابع  الهدف 
تنموية، حكومية، خاصة.

الهدف الخامس - العمل على إبراز رسالة الجمعية والتعريف بأهدافها وبرامجها.

محور االستدامة المالية

الهدف السادس - العمل على تنمية موارد الجمعية وتحقيق استقرارها واستدامتها 
المالية.

2020
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مشاريع وبرامج وأنشطة الخطة

الفئات المستهدفة

نوع التدخل

استراتيجيات التنفيذ

قضاياها

أمهات األطفال
5-9 سنوات

109 أم
رعاية وتربية األبناء202 طفل وطفلة

الوعي المعرفي
والتعرض المقنن

المهارات الشخصية والمهنية

البيئة المنزلية.

التخفيف المؤقت آلثار المشاكل واألزمات.ضمان وصول الخدمات األساسية.
بناء القدرات.التثقيف والتوعية.

التمكين.

دخل األسرة.
الوضع المعيشي.

أشبال البيضاء
8-12 سنة

69
طفل وطفلة

 574
طالب وطالبة

 53
شاب وشابة

263 أسرة

طلبة مدارس
 البيضاء

الشباب والشابات
18-35 سنة

األسر

األساسية  الخدمات  إيصال  لتسهيل  النموذجية؛  البيضاء  قرية  مشاريع  لتنفيذ  التنسيق   - أوًال 
لكافة األهالي.

ثانيًا - تجهيز مقر للجمعية وأنشطتها في مركز البيضاء؛ لتوفير مقر دائم وآمن لألهالي يسهل 
وصولهم له.

االجتماعي،  االقتصادي،  الصحي،  الوضع  تحسين  في  تسهم  وأنشطة  برامج  تنفيذ   - ثالثًا 
والثقافي لألهالي؛ للتأسيس للتنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة.

الهدف األول - العمل على تحسين األوضاع المعيشية لمجتمع البيضاء وتنمية 
وتمكين أفراده وأسره.

 تقرير البيضاء
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المشاريع و البرامج

أنشطة التنمية المجتمعية

مشاريع قرية البيضاء النموذجية.

التنمية الصحية

تنمية األسر

تنمية األطفال

تنمية الشباب

مشاريع المقرات الدائمة ألعمال وأنشطة الجمعية في مركز البيضاء.

برامج التنمية المجتمعية.

١.   برنامج التنمية الصحية.
٢.   برنامج تنمية األسر.

٣.   برنامج تنمية األطفال.
٤.   برنامج تنمية الشباب.

الرعاية الطبية األولية.
الخدمات الطبية المختصة.

التثقيف الصحي والرعاية الصحية.

تحسين البيئة المنزلية والوضع المعيشي لألسر.

تحفيز األسر للمشاركة في أنشطة التنمية.

أشبال البيضاء.
توفير وجبات مخفضة لطلبة المدارس.

تنمية المهارات القيادية لألطفال.
تثقيف أمهات األطفال.
تعزيز العملية التعليمية.

تنظيم فعاليات تثقيفية لطلبة المدارس.

تدريب وتمكين الشباب والشابات.
تعزيز استكمال الشباب والشابات تعليمهم الجامعي.

2020
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أوًال - إرساء البنية التنظيمية؛ من خالل تطوير السياسات واإلجراءات اإلداريـة والماليــة واإللتزام 
بتطبيـــــقها.

كافة  بين  والتكــــــامل  الترابط  يحقق  إلكتروني  نظام  بناء  خالل  من  التقنية؛  البنية  إرساء   - ثانيًا 
عمليات الجمعية الداخلية منها والميدانية.

الهدف الثاني - حوكمة عمليات وإجراءات الجمعية ودعمها بأنظمة إليكترونية.

المشاريع و البرامج

استراتيجيات التنفيذ

مشروع استكمال أدلة السياسات واإلجراءات المنظمة ألعمال الجمعية.

مشروع أتمتت إجراءات وأعمال الجمعية.

 تقرير البيضاء
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الهدف الثالث - تنمية الكوادر البشرية العاملة في الجمعية وتطوير أدائها

أوًال - استقطاب الكفاءات؛ لبناء فريق عمل قادر على تنفيذ رسالة الجمعية.

ثانيًا - تنمية فريق العمل؛ بتطوير مهاراته المهنية لتحسين أدائه.

ثالثًا - تهيئة وتوفير فرص تطوعية؛ تتيح ألفراد المجتمع المشاركة في جهود التنمية.

المشاريع و البرامج وأنشطتها

استراتيجيات التنفيذ

تعزيز فريق العمل.

تنمية مهارات الفريق المهنية.

تنظيم وتفعيل العمل التطوعي.

والمانحة  الداعمة  المؤسسات  مع  الجسور  بناء  على  العمل   - الرابع  الهدف 
الكبرى  - تنموية، حكومية، خاصة.

أوًال - التأسيس لعقد شراكات استراتيجية فاعلة؛ لتدعم وتساعد الجمعية على تحقيق رسالتها.

ثانيًا - تنويع الشراكات؛ لتيسير تنفيذ أنشطة وبرامج التنمية.

المشاريع و البرامج وأنشطتها

استراتيجيات التنفيذ

التأسيس للشراكات.

عقد شراكات استراتيجية متنوعة.

2020
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بأهدافها  والتعريف  الجمعية  رسالة  إبراز  على  العمل   - الخامس  الهدف 
وبرامجها.

أوًال – تفعيل قنوات متعددة ومتنوعة لالتصال بالمجتمع (مؤسسات وأفراد)؛ لبناء صورة ذهنية جيدة 
للجمعية وخلق انطباع مناسب عنها.

المشاريع و البرامج وأنشطتها

استراتيجيات التنفيذ

تفعيل قنوات متنوعة لالتصال بالمجتمع.

استقرارها  وتحقيق  الجمعية  موارد  تنمية  على  العمل   - السادس  الهدف 
واستدامتها المالية.

متنوعة  دخل  توفير مصادر  لضمان  المالية؛  الموارد  لتنمية  متنوعة  قنوات  وتفعيل  استحداث   - أوًال 
للجمعية.

ثانيًا - بناء القدرات االستثمارية للجمعية؛ لضمان نمو اإليرادات وثباتها والوصول لالستدامة المالية.

المشاريع و البرامج وأنشطتها

استراتيجيات التنفيذ

استحداث وتفعيل قنوات متنوعة لتنمية الموارد المالية.

بناء القدرات االستثمارية للجمعية.

 تقرير البيضاء
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أوًال - برنامج التنمية الصحية

محور التنمية المجتمعية

مدة الخدمةالمستفيدونالجهة المنفذةالخدماتالنشاط الفرعيالنشاط الرئيسي

ية
ول

األ
ة 

طبي
 ال

ية
عا

الر

العيادات المتنقلة
 (القوافل الطبية) 

خالل برنامج أهالي قرية 
البيضاء الثاني (ثقافي، 

صحي، ترفيهي).

حمالت
الوقاية والتحصين

عيادة متنقلة 
لألسنان:

فحص وعالج 
األسنان.

توعية بصحة 
األسنان.

التطعيم ضد 
اإلنفلونزا 
الموسمية.

مديرية الشئون 
الصحية بمنطقة 

مكة المكرمة

جامعة الملك 
عبدالعزيز

أطفال مركز 
البيضاء

عموم 
أهالي 
البيضاء.

3 أيام
(12 ساعة 

عمل)

2 يوم عمل
(10 ساعات)

توفير أِسّرة وأجهزة 
ومستلزمات طبية

رعاية األهالي طبيًا 
وقت األزمات
(جائحة كورونا)

توفير أِسرة طبية.
توفير مستلزمات 

طبية وأدوات طبية 
(حفائض، كرسي 
متحرك، كرسي 

حمام).

الجمعية بتمويل 
من وقف خير 

بلدي "خير 
السعودية"

 

2 حالة من 
كبار السن.

1 يوم عمل
(5 ساعات)

1 حالة من أفرادتوفير أِسرة طبية.
كبار السن.

1 يوم عمل
(5 ساعات)

1 قافلة طبية (عيادة 
متنقلة):

توعية وتثقيف 
وفحص.

توزيع معقمات 
وكمامات.

مديرية الشئون 
الصحية في 
منطقة مكة 

المكرمة

3 أيام عمل32 زائر.
(15 ساعة)

إيصال أدوية 
المرضى 

ومستلزماتهم 
الطبية وقت حظر 

التجول.

1 يوم عمل14حالة.
(5 ساعات)

1 يوم عمل
(5 ساعات)

توفير معقمات 
وكممات.

مؤسسة مرعي 
بن محفوظ 

وأبناؤه الخيرية

عموم 
أهالي 
البيضاء

 تقرير البيضاء
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مخرجات النشاط

  7 خدمات4 أنشطة فرعية

57 ساعة عملعموم أهالي مركز البيضاء 

مدة الخدمةالمستفيدونالجهة المنفذةالخدماتالنشاط الفرعيالنشاط الرئيسي

صة
خت

لم
ة ا

طبي
 ال

ت
ما

خد
ال

مخرجات النشاط

  3 خدماتنشاط (1) فرعي

13 ساعة عملعموم أهالي مركز البيضاء 

تحويل المريض لطبيب 
مختص

استقبال بالغات 
األهالي الهاتفية 
عن حاالت حرجة 

وطارئة.
فتح ملفات 

للمرضى، وتحديد 
مواعيدهم.

جمعية البيضاء 
للتنمية

بالتعاون مع 
مديرية الشئون 

الصحية في 
منطقة مكة 

المكرمة.

2 حالة 
عمليات 
طارئة 
للعيون.

تم فتح 
الملفات 
وبانتظار 
تحديد 
مواعيد 
العمليات.

نقل المرضى إلى 
المستشفيات 
بالباصات أو 

اإلسعاف

توفير (1) سيارة 
إسعاف لنقل حالة 

حرجة وطارئة.

الجمعية 
بالتعاون مع 

مديرية الشئون 
الصحية

بمنطقة مكة 
المكرمة

 

فرد من كبار 
السن.

يوم عمل
5 ساعات 

عمل

مصاحبة موظفي 
الجمعية لحالة (1) 
حرجة وطارئة أثناء 

نقلها إلى 
المستشفى.

8 ساعات طفلةأفراد
عمل
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مدة الخدمةالمستفيدونالجهة المنفذةالخدماتالنشاط الفرعيالنشاط الرئيسي

ية
صح

 ال
ية

عا
الر

 و
ي

صح
 ال

ف
قي

لتث
ا

فعاليات التثقيف 
الصحي لعموم 

األهالي

برنامج أهالي قرية 
البيضاء الثاني 

(ثقافي، صحي، 
ترفيهي):

الصحة النفسية 
وجلسات اإلرشاد 

األسري.
إسعافات أولية.

أركان فنية لألطفال 
ولألمهات.

التوعية للوقاية من 
سرطان الثدي.

خيمة للمسابقات 
واإللتقاء بـ والحوار 

مع اآلباء والشباب. 
ألعاب وترفيه.

جامعة الملك 
عبدالعزيز

فعاليات 
مفتوحة 
لعموم 
األهالي. 

(آباء، أمهات، 
أطفال، 

شباب، كبار 
السن).

أكثر من 300 
زائر.

3 أيام
(12 ساعة 

عمل)

مخرجات النشاط

نشاط (1) فرعي

  3 خدمات (تثقيف، تعليم، ترفيه)

300 زائر 

12 ساعة عمل

خدمةأنشطة رئيسية

المستفيدونأنشطة فرعية

عموم
 أهالي
 البيضاء

313
ساعة عمل

82

6
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الداعمون
شركاء استراتيجيون

قطاع األعمال

مديرية الشئون الصحية في منطقة مكة المكرمة.
جامعة الملك عبدالعزيز.

دعم طبي، فني، عيني، لوجيستي.

جهة مانحة.مؤسسة مرعي بن محفوظ وأباؤه الخيرية.

جهة مانحة. وقف خير بلدي "خير السعودية".

دعم عيني. شركة فاين.
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  9 خدمات 5 أنشطة فرعيةمخرجات النشاط

كافة أسر البيضاء

المستفيدونالجهة المنفذةالخدماتالنشاط الفرعيالنشاط الرئيسي

سر
أل

ي ل
ش

عي
لم

ع ا
ض

لو
وا

ة 
زلي

من
 ال

ئة
لبي

ن ا
سي

تح

ترميم المنازل
 وإزالة الخطر عن 

ساكنيها

أعمال بناء 
وصيانة وإصالح.

وقف بلد الخير
 "خير السعودية"

أفراد

7 منازل.

منزل واحد فقط.

تأثيث المنازل وتجهيزها

توزيع سالل غذائية

زكاة األموال

مساعدات متنوعة

تأثيث المنازل باألجهزة 
الكهربائية األساسية 

واألثاث الضروري.

توزيع مكيفات صحراوية.

تسليم مبلغ (6000) 
ريال لألسرة.

حملة "ما نسيناكم".

حملة "خيرات 10 ذو 
الحجة".

تقديم مساعدات مالية.

توفير حفايض لألطفال.

توزيع سالل غذائية على األسر 
في رمضان أثناء جائحة كورونا.

توزيع سالل غذائية على األسر 
في رمضان أثناء جائحة كورونا.

توزيع سالل غذائية على األسر 
في رمضان أثناء جائحة كورونا.

توزيع سالل غذائية على األسر 
في رمضان أثناء جائحة كورونا.

توزيع سالل غذائية على األسر 
أثناء جائحة كورونا.

توزيع سالل غذائية على األسر 
أثناء جائحة كورونا.

توزيع بطانيات.

وقف بلد الخير
 "خير السعودية"

مؤسسة مرعي بن 
محفوظ وأبناؤه 

الخيرية
مؤسسة مرعي بن 

محفوظ وأبناؤه الخيرية

جمعية البيضاء للتنمية

وقف معًا

غرفة جدة

الشيخ محمد يوسف ناغي

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

أفراد

جمعية البيضاء للتنمية

جمعية البيضاء للتنمية

جمعية البيضاء للتنمية

وقف بلد الخير "خير 
السعودية"

شركة فاين

134 أسرة.
134 مكيف.

180 سلة ألهالي البيضاء. 

750) بطانية ألهالي البيضاء 
والقرى المجاورة.

50) أسرة متعثرة.

43) أضحية.
(222) أسرة.

3) أسر.
إجمالي (12000 ريال).

كرتون
أسرة.

ترميم منزل أسرة واحدة.

400 سلة ألهالي البيضاء.

400 سلة ألهالي البيضاء.

300 سلة ألهالي البيضاء.

50 سلة ألهالي البيضاء.

180 سلة ألهالي إسكان 
األمير سلطان.

350 سلة ألهالي البيضاء.

7 منازل.

ثانيًا - برنامج تنمية األسر
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الداعمون
شركاء استراتيجيون

خدماتنشاط رئيسي

المستفيدونأنشطة فرعية

كافة أسر
 البيضاء

19

5

جهات خدمية

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.

وقف خير بلدي "خير السعودية".

جهة إشرافية ومانحة.

جهة وسيطة ومانحة.

جحهة مانحة.مؤسسة مرعي بن محفوظ وأبناؤه الخيرية.

دعم عيني. غرفة جدة.

مؤسسات اجتماعية

دعم عيني. وقف معًا.

قطاع األعمال

دعم عيني. الشيخ محمد يوسف ناغي.

دعم عيني. شركة فاين.

2020
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أنشطة 
كافة أطفال البيضاء.

طلبة وطالبات مدارس البيضاء.

خدمات

المستفيدون

4

5

  5 خدمات 5 أنشطة رئيسيةمخرجات النشاط

جميع أطفال البيضاء

المستفيدونمدة النشاطالجهة المنفذةالخدماتالنشاط 

أشبال البيضاء
عيادات األسنان 

المتنقلة - فحص وعالج 
األسنان.

جامعة الملك 
عبدالعزيز

2 يوم عمل.
6 ساعات عمل)

مدرسة مجمع وادي 
البيضاء.

مدرسة البيضاء االبتدائية.

وجبة جود - توفير وجبات 
إفطار صحية مدعومة 
لطلبة المدارس بقيمة 

ريال واحد.

برنامج كاليم 
تدريب األطفال على 

اإللقاء والخطابة.

جمعية البيضاء 
للتنمية

مركز عالم المهارات 
للتعليم

شهر وعشرة أيام.
الفصل الدراسي 

األول 1442ه.

5 أيام.
25 ساعة عمل.

37 طالبة.
مدرسة البيضاء االبتدائية.

39 طفل وطفلة.

السعي إلقناع األسر 
بإعادة بناتهن المتسربات 
من التعليم الستكمال 
تعليمهن في المدارس.

جمعية البيضاء 
للتنمية

مستمر طوال 
العام.

(؟؟؟) أسرة تمت 
زيارتها والتحدث معها.

(١) طالبة تمت إعادتها 
للتعليم.

توفير أجهزة لوحية 
لألطفال غير القادرين 

على الدخول على منصة 
التعليم عن بعد.

جمعية البيضاء 
للتنمية بدعم من 

وقف خير بلدي "خير 
السعودية"

الفصل الدراسي 
األول 1442ه

أسرتان.
قيمة (9000 ريال).

توفير وجبات مخفضة 
لطلبة المدارس

تنمية مهارات األطفال 
القيادية

تعزيز العملية التعليمية

ثالثًا - برنامج تنمية األطفال
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الداعمون
شركاء استراتيجيون

متطوعون

إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة.

جامعة الملك عبدالعزيز.

دعم لوجيستي.

دعم فني ومعرفي، تثقيف وتوعية.

جحهة مانحة.وقف بلد الخير "خير السعودية".

دعم لوجيستي، مشرفات أنشطة. 6 شابات من بنات القرية.

قطاع األعمال

دعم لوجيستي، نقل. أبو سرهد.

اتفاقيات عقدت لتنفيذ األنشطة

اتفاقية جمعية رعاية الطفولة.

اتفاقية مركز عالم المهارات للتعليم.

970 وجبة قدمت لطالبات
 مدرسة البيضاء االبتدائية

وجبات جود المدعومة
العدد

1 طالبة متسربة تم إعادتها للتعليم
 مرة أخرى.

الطالبات العائدات للتعليم
العدد

2020
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الداعمون
شركاء استراتيجيون

جمعية مودة.

أكاديمة الحياة.

دعم فني، معرفي، مالي.

دعم فني، معرفي، مالي.

اتفاقيات عقدت لتنفيذ األنشطة

اتفاقية مؤسسة تنويل االجتماعية.

رابعًا - برنامج تنمية الشباب

المستفيدونمدة النشاطالجهة المنفذةبرامج التدريبالنشاط الرئيسي

ت
ابا

ش
وال

ب 
شبا

 ال
ين

مك
وت

ة 
مي

إعداد مشرفات لبرنامج تن
القيادة والخطابة لألطفال

1 يوم - 6 ساعات جمعية عالم المهارات
6 شابات.تدريب.

برنامج ألف درب
مؤسسة تنويل 

االجتماعية

5 أيام.
25 ساعة تدريب + 
6 ساعات كوتشنج.

11 شاب.

برنامج إنشاء المشاريع 
الصغيرة

مركز المستقبل 
للتدريب

6 أيام - 18 ساعة 
تدريب.

11 (8 شباب، 3 
شابات).

التدريب على خياطة شراشف 
الصالة.

منح المتدربة ماكينة خياطة.
منح المتدربة مكافأة 500 ريال.

التدريب على صناعة السبح.
منح المتدربة مكافأة 500 ريال.

أكاديمية الحياة

5 أيام - 25 ساعة 
تدريب.

5 أيام - 25 ساعة 
تدريب.

20 شابة

20 شابة

نشاط رئيسي
كافة أطفال البيضاء.

طلبة وطالبات مدارس البيضاء. ساعة تدريب برامج تنمية و تمكي

المستفيدون 15105
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المخرجاتالمشروعالجهة المنفذة

ع 
اري

ش
م

ي
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لتن
ن ا

كا
س

اإل
ط 

ط
مخ

ى
خر

ع أ
اري

ش
م

اعتماد بناء 79 وحدة اإلسكان التنمويوزارة اإلسكان
سكنية.

مشاريع أمانة العاصمة 
المقدسة

سفلتة الطرق
إنارة الطرق

تصريف السيول

100% نسبة إنجاز  كافة 
اعمال المشاريع

شركة الكهرباء السعودية

وزارة المياه والبيئة والزراعة

شركة موبايلي

جمعية البيضاء للتنمية

محطات، شبكات، 
عدادات

خزانات، محطة تنقية، شبكة 
نقل مياه، شبكة صرف 
صحي، محطة معالجة

مشروع إنشاء برج اتصاالت

المسجد المركزي وملحقه 
االجتماعي

17 محطة كهرباء.
40 كلم شبكات منفذة.

تشغيل الكهرباء للمشروع.
تركيب 4 عدادت اإلنارة 

وإطالق الخدمة.
تركيب 2 عدادات خاصة 

بمشاريع المياه وتشغيلها.

(1) محطة تنقية سعة 800 م
3/يوم.

(13) خط رئيسي - شبكة 
المياه والخط الناقل.

شبكة الصرف الصحي 
وملحقاتها.

(1) محطة معالجة الصرف 
الصحي سعة 500م3/يوم.

تم اإلنتهاء منه.

تم االنتهاء من تصميم 
المشروع.

تم تصميم حملة إليكترونية 
لتمويل المشروع، وسيتم 

إطالقها في 2021.

التخطيط واإلعداد 
لمشروع تنموي لألهالي

خامسًا - مشاريع التنمية

سادسًا - مشاريع البنى التحتية لقرية البيضاء النموذجية

المستفيدينالمشروع

أهالي البيضاءرعاية الماشية / األغنام

30
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أوًال - تنمية العاملين في الجمعية وإتاحة الفرص التطوعية

عدد الموظفينمدة التدريبالجهة المنفذة للتدريباسم البرنامج
المستفيــــــــدين

مل
لع

ق ا
فري

ت 
ارا

مه
ة 

مي
تن

الزمالة في إدارة 
المؤسسات غير 

الربحية
6 أشهر (يومين مؤسسة األميرة العنود

شهريًا)
1 موظف

ورشة عمل مكافحة 
غسل األموال

مركز القانون السعودي للتدريب 
بالتعاون مع 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة

4 ساعات.
موظفان

االمتثال ومكافحة 
غسل األموال

شركة الخبراء السعوديون 
للتدريب والتطوير

أسبوع واحد – 20 
1 موظفساعة.

27 ساعة تدريب مؤسسة تنويل االجتماعيةألف درب
وكوتشينج.

موظفان

إنشاء المشاريع 
الصغيرة

موظفان18 ساعة تدريبمعهد المستقبل

موظفين مستفيدونبرامج تدريب
بحد أدنى برنامج تدريبي لكل موظف

58

محور التشغيل والعمليات الداخلية

إضافة موظف إلى فريق 
عمل الجمعية

عدد الموظفينالوظيفة

1باحث اجتماعي

اإلجمالي
  8 موظفين (تراكمي)5 برامج تدريب

االستعانة بالقدرات التطوعية

للشركاء االستراتيجيين

في تنفيذ أنشطة 2020

الشريك

مديرية الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة
جامعة الملك عبدالعزيز

الكلية التقنية بجدة
جمعية مودة

أكاديمية الحياة
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ثانيًا - تنويع الشراكات

توقيع شراكات استراتيجية 
جديدة

مخرجات 2020

الشراكات 
االستراتيجية 
الفاعلة في 

٢٠٢٠

مجاالت الدعم2020اسم الشريك

شراكتان استراتيجيتان جديدتان.

مؤسسة األميرة العنود الخيرية.

جامعة الملك عبدالعزيز.

إدارة الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة.

مؤسسة مرعي بن محفوظ وأبناؤه الخيرية.

شراكة حديثة

فني

فني

فني

فني

طبي

طبي

معرفي

معرفي

معرفي

معرفي

لوجيستي

عينيلوجيستي

عيني

عيني

مالي

مالي

مالي

لوجيستي

لوجيستي

معرفي

معرفي

معرفي شراكة حديثة

شراكة حديثة

وقف بلدي "خير السعودية".

كلية جدة التقنية.

جمعية مودة.

جمعية مودة.

(9) شراكات استراتيجية فاعلة.
(6) مجاالت للدعم يوفرها كافة الشركاء من خالل

 الشراكات (طبي، معرفي، فني، مالي، عيني، لوجيستي).
(100%) من الشراكات لبت، بحد أدنى، احتياج واحد من

 احتياجات المستفيدين أو عملت على تمكينهم.
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ثالثًا - التواجد اإلعالمي واالجتماعي

استحداث قنوات 
اتصال جديدة بمجتمع 

الجمعية وتعزيز 
القنوات المعتمدة 

سابقًا

قنوات متنوعة
لالتصال بالمجتمع

الجهات

أهم 
الزيارات 
الرسمية

الوفد الزائر

مخرجات 2020

(10) زيارات لمسئولين ومؤسسات حكومية ومانحة.

١.  زيارات كبار الشخصيات والمؤسسات المانحة.
٢.  الموقع الرسمي اإلليكتروني للجمعية.

٣.  أفالم قصيرة.
٤.  مطبوعات ومنتجات تسويقية.

٥.  حسابات إليكترونية على أوساط التواصل االجتماعي.
٦.  حسابات إليكترونية داعمة ألنشطة الجمعية.

شركة أرامكو السعودية

وزير اإلسكان

جامعة الملك عبدالعزيز

جمعية مراكز األحياء بمكة المكرمة

جمعية مودة

شركة شبه الجزيرة

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة البيضاء
وفريق من الجهتين

 رئيس مجلس اإلدارة واألمين العام ووفد من شركة البيضاء

األمين العام

األمين العام

األمين العام

األمين العام

موقع رسمي إليكتروني لجمعية البيضاء للتنمية.
(6) أفالم قصيرة.

(10) حسابات إليكترونية داعمة ألنشطة الجمعية.
(125) بوست ورسالة على حسابات التواصل االجتماعي. 

(81) متابع جديد لكافة حسابات التواصل االجتماعي. 
(9171) زيارة لحسابات التواصل االجتماعي. (تراكمي).

(44) عدد من منشن حسابات التواصل االجتماعي.
(2,911,364) عدد من شاهد بوستات ورسائل. (تراكمي).
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عدد الرسائل/البوستات/اسم الوسط
البروموشون

حسابات 
أوساط

التواصل 
االجتماعي

المتابعين 
الجدد

زيارة 
الصفحةالجدد

عدد من منشن 
الحساب

عدد 
المشاهدات

41تويتر

40

44

4

18

--

44

19

7836

928

407

-

442067,34

134

2,884,016

27,214

2,911,364 44 9171 81 125 اإلجمالي (تراكمي)

-

-

فيسبوك

انستغرام

انستغرام
بروموشون

2020
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تنمية الموارد المالية

محور االستدامة المالية

فتح حسابات بنكية
 جديدة لزيادة وتنويع

 مصادر الدخل

البنوك

البنك السعودي لالستثمار

إطالق حمالت
 لدعم البرامج

واألنشطة

العددالقناة

300 رسالةرسائل ترويجية

الحمالت اإلليكترونية
للتمويل الجماعي 

3 حمالت:
ما نسيناكم.
10 ذو الحجة.

هدية الوالدين.
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القوائم المالية 2020

س
ام

لخ
ء ا

جز
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2020
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@albaydhasociety

info@albaydha.org.sa
0581801856

SA 98 65000000 225A 1999 9001 

SA 71 05000068 2016 7777 0000

SA 44 05000068 2016 7777 0001

الحساب الرئيسي

SA 17 05000068 2016 7777 0002

الحساب الرئيسي

SA 87 05000068 2016 7777 0003

إشتراكات األعضاء

SA 60 05000068 2016 7777 0004

 برامج وأنشطة
 الزكاة

 صدقات


