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 خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة االعربية السعودية

هدفــي األول أن تكــون بالدنــا نموذجــًا ناجحــًا 
العالــم علــى كافــة األصعــدة،  رائــدًا فــي  و 

وســأعمل معكــم علــى تحقيــق ذلــك.

اليــوم، نواجــه جميعــًا مشــهدًا عالميــًا متغيــرًا بســبب 
وبيئيــًا  إقتصاديــًا  و  تقنيــًا  المتســارعة  التغيــرات 
وديموغرافيــًا، وحيــث أن العالــم يــزداد ترابطــًا يومــًا 
بعــد يــوم، تواجــه دول مجموعــة العشــرين وشــعوبها 
ــات، فــإن  ــات مشــتركة، وفــي ظــل هــذه التحدي تحدي
لمواجهتهــا،  ملحــة  ضــرورة  أصبــح  الدولــي  التعــاون 
العربيــة  المملكــة  تؤمــن  المنطلــق  هــذا  ومــن 
الســعودية بفعاليــة العمــل متعــدد األطــراف للتوصل 
إلــى توافــق ذي منفعــة متبادلــة والتصــدي للتحديات 

وصنــع فــرص للبشــرية.

إغـتــنــــام فـــــرص الـقــــــرن 
والـعـشــريـــن  الـــحـــــادي 

للجميــع
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األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الدفاع

البنيــان،  متيــن  الجــذور،  راســخ  الحيــوي  مجتمعنــا 
يســتند إلــى قيــم اإلســام المعتــدل واالنتمــاء للوطن 
واالعتــزاز بالثقافــة اإلســامية والتــراث الســعودي، 
عالميــة  ترفيــه  خيــارات  ذاتــه  الوقــت  فــي  ويوفــر 
المســتوى، ونمــط حيــاة مســتدامًا، وتكافــًا اجتماعيًا، 

ونظامــًا فعــااًل للرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة.
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كـلـمـة الرئـيـس الـفـخـري
كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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 مستشار خادم الحرمين الشريفين
األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود

أمير منطقة مكة المكرمة

يبــدأ  البيضــاء تعتمــد إعتمــادًا كليــًا علــى ان  فكــرة 
ــاء قريتــه بنفســه،  ــاء نفســه بنفســه، وبن اإلنســان لبن

وأن تقــدم لــه الدولــة المســاعدة .

النمــوذج الــذي قــدم فــي مركــز البيضــاء هــو نمــوذج 
إليــه فــي كل مراكــز منطقــة مكــة  نأمــل ان نصــل 
المكرمــة  ، وهــو مشــاركة  المواطــن فــي التنميــة 
وأن ال يعتمــد فقــط علــى مشــاريع الدولــة، ويجــب 

ان يســاهم هــو مــع الدولــة لتنميــة اإلنســان.

كـلـمـة الرئـيـس الـفـخـري 
لجمعية البيضاء للتنمية
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 صاحبة السمو
األميرة نوف بن فهد بن خالد آل سعود
رئيس مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية

يطيــب لــي بإســمي واســم صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة 
هيفــاء وأعضــاء جمعيــة البيضــاء للتنميــة أن نتقــدم لكــم بالشــكر 
بقريــة  وأبنائنــا  أهلنــا  مســاعدة  فــي  مشــاركتنا  علــى  الجزيــل 
البيضــاء وذلــك مــن خــال توفيــر البيئة المناســبة لهــم من جميع 
النواحــي والســعي فــي ايجــاد بيئــة مناســبة للعيــش وفــق رؤيــة 
المســتدامة. التنميــة  خــال  مــن   2030 الطموحــة   المملكــة 

تجربــة البيضــاء تجربــة جديــدة علــى مســتوى المملكــة وهــي 
تنميــة المــكان وبنــاء اإلنســان وهــي قائمــة علــى اســتراتيجية 
تقــوم علــى إعــداد وتنفيــذ المشــروعات التــي تخــدم أكثــر فئــات 
المجتمــع حاجــة بحســب أهميتهــا للنــاس، وتقديــم الخدمــات 
ــات المحتاجــة والضعيفــة ،وتحســين مســتوى  ــة للفئ اإلجتماعي
 أداء األفــراد إلحــداث وتحقيــق التنميــة الشــاملة المســتدامة.

ــة  ــا بالنهــوض بالجمعي ــا لن ــوا عون ــع أن يكون ونتمنــى مــن الجمي
إلــى األفضــل وتقديــم كل مــا هــو مفيــد لتطويرهــا وإظهارهــا 
اإلنســان. وبنــاء  المــكان  بتنميــة  يليــق  الــذي   بالمظهــر 

والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،

كـلـمـة رئيس مجلس 
اإلدارة
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نطاق تقديم 
الخدمات 

1394 263 أسرة

14 قرية

غرب مكة المكرمة

700

14 ك.م.

قليل األمطار
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شركاء
المسيرة

السعودية

ZOOM
entertainment
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 المامح
االستراتيجية

تأسســت جمعيــة البيضــاء للتنميــة للمســاهمة فــي تحقيــق جــزء مــن 
رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 والتــي تـــسعى بدورهــا 
إلــى تطويــر المســتوى المعيشــي والثقافــي واالقـتـــصادي لمجتمــع 

البيضــاء.

حيث َتقرر تأسيس الجمعية لبـــناء مثال نمـــوذجي تنـــموي لكافـــة الـمراكـــز 
والقــرى التابعــة للمناطــق اإلداريــة بالمملكــة.

الرؤية
مجتمع مزدهر قائم بذاته مستدام يسهم في التنمية الوطنية.

الرسالة
النهــوض بمجتمــع البيضــاء اقتصاديــًا واجتماعيــًا وصحيــًا وثقافيــًا مــن خــال 
العمــل علــى تهيئــة البنــى التحتيــة األساســية فــي المركــز وتنفيــذ البرامــج 

التــي تســهم فــي تنميــة وتمكيــن أفــراده وأســره.

الشفافية

المواطنة

اإللتزام التميز العدالة الِقَيم 
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بناء مساكن خيرية وتوفيرها للمحتاجين وتهيئتها 
بالبنية التحتية.

توفير الخدمات التي يحتاجها المستفيدون.

رفع مستوى الوعي بين المستفيدون.

تطوير مهارات وقدرات المستفيدون. 

دعم المشروعات التي تهدف إلى رفع مستوى 
معيشة المستفيدين.

األهداف المعتمدة من قبل 
وزارة الموارد البشرية والتنمية 

االجتماعية

قضايانا

األثر و إحداث
الفرق

إيصال برامج
التنمية

الوعي والدعم
المجتمعي

القدرات 
المؤسسية

اإلستدامة 
المالية

الشراكات 
اإلستراتيجية

الحضور 
اإلعامي

المرجعية 
النظامية

فرص
التطوع
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مؤشر نتائج الشراكات مؤشر الصورة الذهنية جودة ونتائج برامج 
التنمية مؤشر جودة المشاريع

مؤشر وصول برامج 
التنمية للفئات 

المستهدفة

التمكين بناء القدرات التثقيف و التوعية التخفيف المؤقت 
آلثار المشاكل

إيصال الخدمات 
األساسية

مجتمع مزدهر قائم بذاته مستدام يساهم في التنمية الوطنية

 الخارطة
االستراتيجية

التدخل

الرؤية

التميز
التشغيلي
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خطة 
البيضاء
مرحلة الـتأسيس 

2020-2018

األول: العمل على تحسين األوضاع المعيشية محور التنمية المجتمعية
لمجتمع البيضاء وتنمية وتمكين أفراده وأسره.

الثاني: حوكمة عمليات وإجراءات الجمعية ودعمها محور التشغيل والعمليات الداخلية
بأنظمة إليكترونية.

الثالث: تنمية الكوادر البشرية العاملة في الجمعية 
وتطوير أدائها.

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

الخامس: العمل على إبراز رسالة الجمعية والتعريف 
بأهدافها وبرامجها.

السادس: العمل على تنمية موارد الجمعية وتحقيق محور االستدامة المالية
استقرارها واستدامتها المالية.

األهداف االستراتيجية
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خـطــة الـبــيــــضاء
مرحلة التأسيس

الهدف االستراتيجي األول
العمل على تحسين األوضاع المعيشية لمجتمع 

البيضاء وتنمية وتمكين أفراده وأسره.

أمهات األطفال 5 - 9 سنوات

أشبال البيضاء 12-8 سنة طلبة مدارس البيضاء

الشباب والشابات 35-18 سنة

األسر

109 أم و 202 طفل وطفلة

69 طفل وطفلة 574 طالب وطالبة

53 شاب وشابة

263 أسرة

القضايا :

- رعاية و تربية األبناء.

القضايا :

- المهارات الشخصية والمهنية.

القضايا :

- الوعي المعرفي والتعرض المقنن.

القضايا :

- الوعي المعرفي والتعرض المقنن.

القضايا :

- البيئة المنزلية.

- الوضع المعيشي.

- دخل األسرة.

الفئات المستهدفة

نوع
التدخل:

إيصال الخدمات األساسية

التثقيف و التوعية

بناء القدرات

التمكين

التخفيف المؤقت آلثار األزمات
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إستراتيجيات التنفيذ

مشاريع قرية البيضاء 
النموذجية

مشاريع المقرات الدائمة 
ألعمال وأنشطة الجمعية 

في مركز البيضاء

برامج التنمية المجتمعية

مشروع اإلسكان التنموي.
مشروع المسجد المركزي. 

مشاريع أمانة العاصمة 
المقدسة.

مشاريع وزارة البيئة والمياه 
والزراعة.

مشاريع شركة الكهرباء 
السعودية.

مشاريع شركة موبايلي 
وشركة زين.

تسليم أراضي الجهات و 
المؤسسات الحكومية.

مشروع إنشاء مقر دائم 
ألعمال الجمعية.

مشروع إنشاء مقر 
دائم ومجهز لألنشطة 

والفعاليات.

برنامج التنمية الصحية.
برنامج تنمية األسر.

برنامج تنمية األطفال.
برنامج تنمية الشباب.

البرامج والمشاريع

2 11 أواًل:

التنسيق لتنفيذ مشاريع 
قرية البيضاء النموذجية؛ 
لتسهيل إيصال الخدمات 
3األساسية لكافة األهالي. ثالثًا:

تنفيذ برامج وأنشطة 
تسهم في تحسين الوضع 

الصحي، االقتصادي، 
االجتماعي، والثقافي 

لألهالي؛ للتأسيس للتنمية 
المجتمعية الشاملة 

والمستدامة.

ثانيًا:

تجهيز مقر للجمعية 
وأنشطتها في مركز البيضاء؛ 

لتوفير مقر دائم وآمن 
لألهالي يسهل وصولهم 

إليه.
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أنشطة التنمية الصحية

العيادات المتنقلة )القوافل 
الطبية(.

زيارات الفريق الطبي للمنازل .
حمات الوقاية والتحصين. 

توفير أِسرة، مستلزمات 
وأجهزة طبية.

رعاية األهالي وقت األزمات.

تحويل المرضى للمستشفيات.
نقل المرضى إلى المشفى. 

بالباصات واإلسعاف.
التنسيق و المتابعة لخفض 

وقت إنتظار المرضى للمواعيد 
الطبية.

فعاليات موسمية، تثقيفية، 
تطوعية لعموم األهالي.

التثقيف الصحي 
والرعاية الصحية

الخدمات الطبية 
المختصة

الرعاية الطبية األولية

أنشطة التنمية المجتمعية
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أنشطة تنمية األسر

تحـسـيـن الـبـيـئـة الـمـنـزليـة و الـوضـع 
الـمـعـيـشـي لألسر

ترميم المنازل وإزالة الخطر عن ساكنيها.
تأثيث المنازل وتوفير األجهزة الكهربائية األساسية.

توزيع سال غذائية.
توزيع كسوة الشتاء.
توزيع زكاة األموال. 

تقديم مساعدات متنوعة.

أنشطة تنمية األطفال

أشبال البيضاء.
توفير وجبات مخفضة لطلبة المدارس.

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

تنظيم فعاليات تثقيفية لطلبة المدارس.

أنشطة تنمية الشباب

تدريب وتمكين الشباب والشابات.
تعزيز استكمال الشباب والشابات تعليمهم 

الجامعي

تحفيز األسر للمشاركة في أنشطة التنمية

تنظيم فعاليات موسمية ألهالي البيضاء.



البيضاء للتنمية - تقرير أداء الجمعية 2019  34

الهدف االستراتيجي الثاني
حوكمــة عمليــات وإجــراءات الجمعيــة ودعمهــا بأنظمــة 

إلكترونيــة

إستراتيجيات التنفيذ

2
11 أواًل:

إرساء البنية التنظيمية؛ من 
خال تطوير السياسات 

واإلجراءات اإلداريـة 
والماليــة واإللتزام 

بتطبيـــــقها.

ثانيًا:

إرساء البنية التقنية؛ من 
خال بناء نظام إلكتروني 
يحقق الترابط والتكــــــامل 

بين كافة عمليات الجمعية 
الداخلية منها والميدانية.

البرامج واألنشطة

مشروع استكمال أدلة 
السياسات واإلجراءات

المنظمة ألعمال الجمعية.

مشروع أتمتة إجراءات 
وأعمال الجمعية

الحوكمة واإلدارة الفاعلة.
اجتماعات مجلس اإلدارة.

الهيكلة التنظيمية وتوصيف 
الوظائف.

الرواتب والمكافآت 
والبدالت.

تنظيم العمل والجزاءات.
حقوق والتزامات 

الموظفين.
المالية والمحاسبية.

تنظيم العمل التطوعي.
االتصال باألعضاء 

والداعمين.

أتمتة أعمال المحاسبة.
أتمتة إجراءات شئون 

الموظفين.

الواجهة اإلخبارية للجمعية
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الهدف االستراتيجي الثالث
تنميــة الكــوادر البشــرية العاملــة فــي الجمعيــة 

وتطويــر أدائهــا

إستراتيجيات التنفيذ

2 11 أواًل:

استقطاب الكفاءات؛ لبناء 
فريق عمل قادر على تنفيذ 

3رسالة الجمعية. ثالثًا:

تهيئة وتوفير فرص تطوعية؛ 
تتيح ألفراد المجتمع 
المشاركة في جهود 

التنمية.

ثانيًا:

تنمية فريق العمل؛ بتطوير 
مهاراته المهنية لتحسين 

أدائه.

البرامج واألنشطة

تنمية مهارات الفريق تكوين فريق العمل
المهنية

تنظيم وتفعيل العمل 
التطوعي

توفير الوظائف األساسية 
إلتمام أعمال المرحلة 

التأسيسة:
    محاسب.

    باحث اجتماعي.
    مسئول تنمية موارد  

    مالية.
    منسق إداري.

    منسق خدمات.

توفير، بحد أدنى، فرصة 
واحدة للتنمية والتدريب 
لكل فرد من فريق عمل 

الجمعية؛ تدريب على رأس 
العمل أو خارجه.

إعداد دليل سياسات 
وإجراءات تنظيم العمل 

التطوعي.
سنويًا، وبحد أدنى، 

استحداث )3( فرص عمل 
تطوعية مختلفة، تناسب 

احتياجات ومتطلبات 
األنشطة من الكوادر 

التطوعية، وتساعد فريق 
عمل الجمعية على إتمام 
مهام خططه التشغيلية.

تحديد ووصف المهام 
التطوعية، مع حساب 

الساعات الازمة إلتمام كل 
مهمة.
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الهدف االستراتيجي الرابع
العمــل علــى بنــاء الجســور مع المؤسســات الداعمــة والمانحة 

الكبــرى  - تنمويــة، حكوميــة، خاصة

إستراتيجيات التنفيذ

2
11 أواًل:

التأسيس لعقد شراكات 
استراتيجية فاعلة؛ لتدعم 

وتساعد الجمعية على 
تحقيق رسالتها.

ثانيًا:

تنويع الشراكات؛ لتيسير 
تنفيذ أنشطة وبرامج 

التنمية.

البرامج واألنشطة

عقد شراكات استراتيجية التأسيس للشراكات
متنوعة

فهم خصائص مجتمع 
البيضاء وحصر احتياجاتهم 

من برامج التنمية.
إعداد قواعد بيانات 

ألصحاب المصلحة.
إعداد معايير ألداء برامج 

التنمية.
إعداد طلبات لدعم البرامج 

واألنشطة.

عقد شراكات استراتيجية 
متنوعة مع مؤسسات 

التنمية المانحة 
والمؤسسات األكاديمية 

والجهات الحكومية وقطاع 
األعمال؛ تدعم األنشطة 

وتساعد الجمعية على 
تحقيق أهداف الخطة.  
إبرام االتفاقيات الازمة 

لتنفيذ أنشطة وبرامج 
التنمية والتمكين.
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الهدف االستراتيجي الخامس
العمــل علــى إبــراز رســالة الجمعيــة والتعريــف بأهدافهــا 

وبرامجهــا

إستراتيجيات التنفيذ

أواًل:

تفعيل قنوات متعددة ومتنوعة لاتصال 
بالمجتمع )مؤسسات وأفراد(؛ لبناء صورة ذهنية 

جيدة للجمعية وخلق انطباع مناسب عنها.

تفعيل قنوات متنوعة
لالتصال بالمجتمع

زيارات كبار الشخصيات والمؤسسات المانحة.
حضور فعاليات اجتماعية كبرى.

أخبار صحافية.

أفام قصيرة.
بروشورات ومطبوعات.

حساب للجمعية على التويتر.
حساب للجمعية على اإلنستغرام.

حساب للجمعية على الواتساب.
حساب للجمعية على الفيسبوك.

حسابات أوساط اجتماعية داعمة للجمعية.
الموقع اإلليكتروني للجمعية.

البرامج واألنشطة
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الهدف االستراتيجي السادس
العمــل علــى تنميــة مــوارد الجمعيــة وتحقيــق اســتقرارها 

واســتدامتها المالية

إستراتيجيات التنفيذ

2
11 أواًل:

استحداث وتفعيل قنوات 
متنوعة لتنمية الموارد 

المالية؛ لضمان توفير مصادر 
دخل متنوعة للجمعية.

ثانيًا:

بناء القدرات االستثمارية 
للجمعية؛ لضمان نمو 

اإليرادات وثباتها والوصول 
لاستدامة المالية.

البرامج واألنشطة

استحداث وتفعيل قنوات 
متنوعة لتنمية الموارد 

المالية

بناء القدرات االستثمارية 
للجمعية

تفعيل القنوات التالية:
    حسابات بنكية متنوعة.

    رسوم اشتراكات 
    )العضوية(.

.SMS رسائل    
    حمات تسويق وطلبات  

    دعم للبرامج.
    حمات تمويل جماعي 

    للبرامج.
    إنشاء، بحد أدنى، مشروع 

    استثماري واحد.

اعتماد تشكيل:
    المحفظة الوقفية.

    مجلس نظارة الوقف.
    مجلس إدارة االستثمار.
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المخرجات واألداء



41البيضاء للتنمية - تقرير أداء الجمعية 2019 

مخرجات أنشطة التنمية المجتمعية 
2019

أداء البيضاء 2019 وفقًا لمؤشرات 
الخارطة االستراتيجية.
التقارير المالية 2019 
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السعودية

مديرية الشئون الصحية 
بمنطقة مكة المكرمة.

خير السعوديةجمعية زمزمجامعةالملك عبدالعزيز

قبضة يد التطوعيأنا صحي التطوعيجدة جيبرز.مصنع فاين

مؤسسات إجتماعية مشاركةشركاء البرنامج اإلستراتيجيون

فرق تطوع قطاع أعمال

فني، لوجيستيدعم طبي، فني، عيني، لوجيستي

تثقيف، ودعم لوجيستي

جهة مانحة

دعم عيني

 مخرجات برامج التنمية
المجتمعية 2019

برنامج
التنمية الصحية
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       نشاط العيادات المتنقلة )القوافل الطبية(

المستفيدون مدة الخدمة خدمات النشاط الجهة المنفذة

أكثر من 700 زائر وزائرة.
437 رجل، 152 سيدة، 

و53 طفل وطفلة )480 
لطب األسرة، 162 

لألسنان(.

21 يوم عمل
)105 ساعة(

5 تخصصات طبية 
)عيادة طب أسرة، 

أسنان، مختبر، إسعافات، 
صيدلية(.

6 قوافل طبية.

 مديرية الشئون الصحية
أشبال البيضاء )69 طفل بمنطقة مكة المكرمة

وطفلة(:
39 من طالبات مدرسة 

البيضاء االبتدائية.
30 من طاب مجمع 

البيضاء للبنين.

2 يوم عمل 
)10 ساعات( فحص شامل لألطفال. 1 قافلة طبية 

)يوم التطوع العالمي(.

مجموعة من طاب 
وطالبات ومعلمي 
ومعلمات )مدرسة 

البيضاء االبتدائية للبنات، 
ومجمع وادي البيضاء 

للبنين(.

2 يوم عمل
)12 ساعة( فحص وعاج األسنان. 2 عيادات أسنان متنقلة

)أسبوع صحة األسنان(
مستشفى

جامعة الملك عبدالعزيز

       نشاط زيارات الفريق الطبي للمنازل

المستفيدون مدة الخدمة خدمات النشاط الجهة المنفذة

14 قرية من قرى 
البيضاء.

11 زيارة
)55 ساعة عمل( فحص األفراد وتقييم 

حالتهم الصحية.

زيارات الفريق الطبي 
)2 أطباء و 2 ممرضون(

للمنازل.
مستشفى

جامعة الملك عبدالعزيز

       نشاط توفير أِسرة و أجهزة و مستلزمات طبية

المستفيدون مدة الخدمة خدمات النشاط الجهة المنفذة

طفلتان 1 يوم عمل
)5 ساعات(

توفير )2( جهاز وحساسات لقياس سكري األطفال، 
لمرة واحدة.

جمعية البيضاء للتنمية

1 حالة من كبار السن. 1 يوم عمل
)5 ساعات( توفير حفايض لكبار السن. شركة فاين

أنشطة الرعاية الطبية األولية
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أنشطة الخدمات الطبية المختصة

       نشاط تحويل المرضى إلى المستشفيات 

المستفيدون خدمات النشاط الجهة المنفذة

102 حالة صحية متنوعة اكتشفت في الزيارات.  

زيارات الفريق الطبي 
للمنازل. جامعة الملك عبدالعزيز

25 حالة حرجة من الحاالت المكتشفة، تطلب عرضها على الطبيب المختص:

1  تشنجات، 1 طفل توحد وفرط 
حركي.

2 حالة طارئة التي تم نقلها مباشرة 
بمساعدة الفريق الطبي.

)عيون، عظام، أسنان، أمراض مزمنة، 
مرارة، جهاز هضمي، صرع، غدد 

صماء.(

 4 أطفال، 7 سيدات ، 5 رجال.

16 حالة فقط فتحت ملفاتها، 
وأعطيت مواعيد في مستشفى 

جامعة الملك عبدالعزيز.

7 حاالت اعتذرت.

حالة واحدة تم تقديم الرعاية المنزلية 
لها.

10 حاالت كبار السن، أرسلت ملفاتها 
لطلب خدمات الرعاية المنزلية.

22 حالة حرجة احتاجت إلى طبيب مختص:

القوافل الطبية مديرية الشئون الصحية 
بمنطقة مكة المكرمة

2 عيون، 3 أمراض جلدية، 13 أسنان. 18 حالة فتحت ملفاتها، وأعطيت 
مواعيد في مستشفى النور.

4 نساء ووالدة.
4 حاالت فتحت ملفاتها، وأعطيت 

مواعيد في مستشفى النساء 
والوالدة.

       نشاط نقل المرضى إلى المستشفيات بالباصات أو اإلسعاف

المستفيدون خدمات النشاط الجهة المنفذة

4 أطفال، 7 سيدات ، 5 رجال.
توفير باصات لنقل 16 حالة لمستشفى جامعة 

الملك عبدالعزيز؛ لحضور مواعيدهم بصحبة 
موظفي الجمعية.

 جمعية البيضاء للتنمية
 بالتعاون مع شركة أبو

سرهد للنقل

       نشاط التنسيق و المتابعة لخفض وقت إنتظار المرضى لمواعيدهم الطبية

المستفيدون خدمات النشاط الجهة المنفذة

المرضى من أهالي البيضاء المحولون إلى 
المستشفيات.

خفض متوسط الوقت الازم لفتح الملف الطبي 
للمريض.

خفض متوسط انتظار المريض على قائمة مواعيد 
الطبيب المختص.

 جمعية البيضاء للتنمية
 بالتنسيق مع مديرية

 الشئون الصحية
 ومستشفى جامعة
.الملك عبدالعزيز
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       نشاط فعاليات التثقيف الصحي لعموم األهالي

المستفيدون مدة الخدمة خدمات النشاط الجهة المنفذة

)2( مديرة ومعلمة 
من مدرسة البيضاء 

االبتدائية للبنات.

أم طالبة لديها سكري 
األطفال.

2 يوم عمل
)10ساعات عمل(

كيفية تقديم اإلسعافات األولية لحاالت مرضى 
السكري.

التوعية بتغذية مريض السكر )الطفل(.

مديرية الشئون الصحية 
بمنطقة مكة المكرمة

 +
أخصائية تغذية

)يوم التطوع العالمي(

69 طفل وطفلة )أشبال 
البيضاء(.

2 يوم عمل
)10ساعات عمل( تعليم األطفال كيفية العناية باألسنان.

فريق أنا صحي
)يوم التطوع العالمي)

جميع معلمات وإداريات 
وطالبات مدرسة البيضاء 

االبتدائية.

20 من أمهات الطالبات.

جميع معلمي وإداريي 
وطاب مجمع وادي 

البيضاء.

3 أيام
)12 ساعة عمل(

برنامج أهالي قرية البيضاء األول )ثقافي، صحي، 
ترفيهي(:

العناية باألسنان.
رعاية مرضى السكر.
النظافة الشخصية.

الصحة النفسية.

جامعة الملك عبدالعزيز

أنشطة التثقيف الصحي 
والرعاية الصحية
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المعهد الثانوي الصناعيالكلية التقنية بجدة

أبو سرهد

شركاء البرنامج اإلستراتيجيون

قطاع أعمال

تثقيف وتوعيةدعم فني

حلواني إخوان

دعم عيني

پارتي زونبيت الدوناتسكواليتيشركة غندور

حيث اإلنسان أواًل

الفرق التطوعية

دعم عيني

سفراء التطوعفريق زوم الترفيهيفريق رواء التطوعيفريق قبضة يدأضواء المبدعين

برنامج
تنمية األسر

دعم لوجستي

ZOOM
entertainment
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أنشطة تحسين البيئة المنزلية 
والوضع المعيشي لألسر

       نشاط ترميم المنازل وإزالة الخطر عن ساكنيها

المستفيدون خدمات النشاط الجهة المنفذة

فحص كافة منازل البيضاء. فحص بنية المنازل وتقييم أعمال الصيانة والترميم 
المطلوبة لتحسينها. الكلية التقنية بجدة

)27( منزل تحتاج إلى ترميم عاجل. إجراء إصاحات سريعة إلزالة مخاطر الكهرباء 
والصرف الصحي من المنازل.

 الكلية التقنية، المعهد
الصناعي بجدة

       نشاط توزيع سالل غذائية

المستفيدون عدد المرات خدمات النشاط الجهة المنفذة

100 سلة ألهالي البيضاء دفعة واحدة توزيع سال غذائية على األسر في رمضان سفراء التطوع

350 سلة ألهالي البيضاء دفعة واحدة توزيع سال غذائية على األسر في رمضان. جمعية البيضاء للتنمية

أنشطة لتحفيز األسر 
المشاركة في أنشطة التنمية

       نشاط تنظيم فعاليات موسمية ألهالي البيضاء

المستفيدون خدمات النشاط الجهة المنفذة

عموم أهالي مركز 
البيضاء

فعالية مفتوحة لعموم 
األهالي االحتفال باليوم الوطني جمعية البيضاء للتنمية

100 طفل وطفلة 
بصحبة آبائهم 

وأمهاتهم.
مهرجان ترفيهي ومسرح

االحتفال بعيد الفطر المبارك )فرحة البيضاء(.

جمعية البيضاء للتنمية 
بالتعاون مع:

مؤسسة أضواء 
المبدعين.

فريق قبضة يد.
فريق رواء التطوعي.

فريق زووم الترفيهيي.
مركز التعليم المبكر.

حيث اإلنسان أواًل.

263 أسرة )كافة أهالي 
البيضاء(.

توزيع الحلويات على 
منازل البيضاء

       نشاط توزيع كسوة الشتاء

المستفيدون عدد المرات خدمات النشاط الجهة المنفذة

750 بطانية )لكافة أهالي 
البيضاء وأسر من القرى 

المجاورة(.
دفعة واحدة توزيع بطانيات في فصل الشتاء أفراد
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إدارة التعليم بمنطقة 
مكة المكرمة

الشركاء اإلستراتيجيون

دعم لوجيستي

جامعة الملك 
عبدالعزيز

مديرية الشؤون 
الصحية بمنطقة مكة

إدارة المخدرات ومركز 
السموم بجدة

الثانوية الرابعة بجدة 
)نظام المقررات(

والمعهد الثانوي 
الصناعي

وقف معًا

جهات إجتماعية

دعم عيني

الجهات الحكومية

دعم فني ومعرفي، تثقيف وتوعيةدعم فني ومعرفي، تثقيف وتوعية

أبو سرهد

قطاع األعمال

دعم لوجيستي، 
مساندة ونقل

العماقالشالشلهوب وجمجومكوفي ديزرت

دعم فني 
ومعرفي

دعم عيني

جمعية رعاية الطفولة

تقديم برامج 
تدريب

برنامج
تنمية األطفال



49البيضاء للتنمية - تقرير أداء الجمعية 2019 

       نشاط أشبال البيضاء

المستفيدون مدة الخدمة خدمات النشاط الجهة المنفذة

أشبال البيضاء
)69 طفل وطفلة(

يومان عمل
)10 ساعات عمل(

1 قافلة طبية للفحص الطبي الشامل ألشبال 
البيضاء

)يوم التطوع العالمي(

 مديرية الشئون الصحية
 في منطقة مكة

المكرمة

أشبال البيضاء
)69 طفل وطفلة( يوم واحد )إفطار رمضان(

رحلة ترفيهية تشكي تشيز 

جمعية البيضاء للتنمية
أشبال البيضاء

)69 طفل وطفلة( يومان
رحلة تعليمية وتثقيفية لمصنع كسوة الكعبة 

ومعرض الحرمين 
)يوم الطفل العالمي(

)20( طالبًا من أشبال 
البيضاء

يومان
9 ساعات تدريبية

نشاط تعليمي وتثقفي عن صناعة القهوة 
رحلة وتدريب نظري وعملي كوفي ديزرت

       نشاط توفير وجبات مخفضة لطلبة المدارس

المستفيدون مدة الخدمة خدمات النشاط الجهة المنفذة

37 طالبة.
مدرسة البيضاء 

االبتدائية.

)4( أشهر 
فصل دراسي أول وثاني 

1441ه 

)وجبة جود(
توفير وجبات إفطار صحية مدعومة لطلبة 

المدارس بقيمة ريال واحد
جمعية البيضاء للتنمية

       نشاط تثقيف أمهات األطفال

المستفيدون مدة الخدمة خدمات النشاط الجهة المنفذة

12 من أمهات األطفال 
من 5-9 سنوات، 

وأطفالهن.
52 أسبوع برنامج تثقيف األم والطفل

)تربية األطفال وتحفيزهم للتعلم(

 جمعية البيضاء للتنمية
بالتعاون مع

جمعية رعاية الطفولة

       نشاط تعزيز العملية التعليمية

المستفيدون مدة الخدمة خدمات النشاط الجهة المنفذة

مدرسة البيضاء للبنات 3 أسابيع
60 ساعة عمل ترميم الفصول والساحات والمرافق جمعية البيضاء للتنمية

293 طالب وطالبة 1 دفعة )2019( توفير حقائب مدرسية لبداية العام الدراسي 2019
قطاعات األعمال

)جمجوم والشلهوب، 
العمالق، وقف معًا(
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       نشاط تنظيم فعاليات تثقيفية لطلبة المدارس

المستفيدون مدة الخدمة خدمات النشاط الجهة المنفذة

3 مدارس مركز البيضاء.
574 طالب وطالبة. يومان االحتفال باليوم لوطني

جمعية البيضاء للتنمية 
وتطوع كل من

الثانوية الرابعة بجدة 
)نظام المقررات(

فريق رواء التطوعي
والمعهد الثانوي 

الصناعي
)32 معلم( مجمع وادي 

البيضاء.

)14 معلمة( مدرسة 
البيضاء االبتدائية.

يوم واحد
أنشطة تثقيفية وتكريم وهدايا للمعلمين 

والمعلمات
) يوم المعلم العربي(

جمعية البيضاء للتنمية 
وتطوع الثانوية الرابعة 
بجدة )نظام المقررات(

وهدايا من الش

طاب مجمع وادي 
البيضاء.

440 طالب.
يوم واحد برنامج توعوي عن أضرار المنشطات إدارة المخدرات ومركز 

السموم بجدة

       نشاط تدريب وتمكين الشباب والشابات

المستفيدون مدة الخدمة خدمات النشاط الجهة المنفذة

2 من بنات البيضاء 
)حامات شهادة 

البكالوريوس(.

10 أيام.
75 ساعة تدريب. إعداد مدربات لبرنامج تثقيف األمهات واألطفال جمعية رعاية الطفولة

       نشاط تعزيز استكمال الشباب والشابات تعليمهم الجامعي

المستفيدون مدة الخدمة خدمات النشاط الجهة المنفذة

تم تسجيل خريج واحد. مستمر التنسيق لتسهيل تسجيل خريجي الثانوية العامة 
في برامج البكالوريوس جامعة الملك عبدالعزيز جمعية البيضاء للتنمية

طاب مجمع وادي 
البيضاء للبنين.

 يوم عمل
3 ساعات عمل.

تقديم خدمات اإلرشاد الكاديمي لطلبة الثانوية 
العامة من البنين – في مجمع وادي البيضاء.

جامعة الملك عبدالعزيز
 عمادة القبول

والتسجيل

الشريك اإلستراتيجي

دعم فني و معرفي

برنامج
تنمية الشباب
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أداء البيضاء 2020-2019
وفقًا لمؤشرات الخارطة 

اإلستراتيجية

محور التنمية اإلجتماعية

مؤشرات أداء مشاريع المقرات الدائمة

الجودة

)%100( نسبة إنجاز مشروع المقر الدائم 
لألنشطة »قاعة األميرة البندري الفيصل« 

وتجهيزه بأحدث التقنيات.

)%50( نسبة إنجاز مشروع تشطيب المقر 
الدائم للجمعية »مبنى الشيخ مرعي بن 

محفوظ«.

)%90( مستوى رضا مقدمي البرامج عن 
مقر األنشطة وتجهيزاته.

التقنيات والتجهيزات الوصف الممول اسم المقر

كاميرات مراقبة.
إنترنت.

بث مباشر.
تقنيات متقدمة للتدريب.

كمبيوترات.
بروجيكتورات.

طابعات حديثة.
ميكروفونات.

 مقر دائم ألنشطة
وفعاليات الجمعية

 بطاقة إستيعابية لـ70
شخص

 صاحبة السمو األميرة نوف بنت فهد آل سعود
رئيسة مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية

 قاعة األميرة البندري
الفيصل

ال زال العمل مستمرًا مقر دائم للجمعية 
وأعمالها مؤسسة مرعي بن محفوظ وأبناؤه الخيرية  مبنى الشيخ مرعي بن

محفوظ

النطاق

مقران دائمان ألعمال الجمعية وأنشطتها 
تم إنشاؤها في مركز البيضاء.

النتائج

)%76( تحسن في تفاعل األهالي مع 
أنشطة الجمعية بعد إنشاء »قاعة األميرة 

البندري الفيصل«

)%100( نسبة إلتزام المشاركين بالحضور 
في برامج التدريب والتمكين في »قاعة 

األميرة البندري الفيصل«.
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مؤشرات أداء مشاريع قرية البيضاء النموذجية

المشاريع نتحت التنفيذ الجهات المنفذة

 مشاريع البنى التحتية لمخطط
اإلسكان التنموي

)قرية البيضاء النموذجية)

اإلسكان التنموي وزارة اإلسكان

سفلتة الطرق
إنارة الطرق

تصريف السيول
مشاريع أمانة العاصمة المقدسة

محطات، شبكات، عدادات شركة الكهرباء السعودية

خزانات، محطة تنقية، شبكة نقل مياه، شبكة صرف 
صحي، محطة معالجة وزارة المياه والبيئة والزراعة

16 برج اتصاالت تغطي قرى مركز البيضاء شركة زين

برج اتصاالت واحد شركة موبايلي

النطاق

)7( جهات حكومية وخاصة لديها مشاريع 
خدمات وبنى تحتية تحت التنفيذ في قرية 

البيضاء النموذجية.

)3( جهات حكومية استلمت األراضي 
المخصصة لمقراتها وخدماتها في موقع 

قرية البيضاء النموذجية.

إحداث الفرق واألثر

)4( استثناءات تنظيمية رسمية خاصة 
بمشروع قرية البيضاء النموذجية منحت 

لجمعية البيضاء.

المساحة الجهات المستفيدة

جهات حكومية 
استلمت األراضي المخصصة 
إلقامة مقراتها في مخطط 

اإلسكان التنموي
)قرية البيضاء النموذجية(

1500 متر مربع الدفاع المدني

900 متر مربع إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة

416,75 متر مربع شركة موبايلي

1600 متر مربع  مديرية الشئون الصحية بمنطقة مكة
المكرمة

اإلستثناءات

استثناءات تنظيمية رسمية 
منحت لمشروع

)قرية البيضاء النموذجية(
- اإلسراع في ترسية كافة مشاريع البنية التحتية كاملة.

- الموافقة على مشروع اإلسكان التنموي وتخصيص األرض بإسم وزارة اإلسكان.
- تخصيص أرض بإسم جمعية البيضاء إلقامة مشروع زراعي.
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مؤشرات وصول برامج التنمية المجتمعية للمستهدفين

النطاق

)4( برامج للتنمية المجتمعية مفعلة في 
مركز البيضاء.

)14( قرية )جميع قرى البيضاء( استفاد 
أهلها من برامج وأنشطة التنمية 

المجتمعية.

بحد أدنى )3( أنشطة، منها الرعاية الطبية 
األولية، استفاد منها جميع أهالي البيضاء.

الجودة

)4( قنوات لاتصال يتعرف بواسطتها أهالي 
مركز البيضاء على برامج وأنشطة التنمية 

المجتمعية.

)%65( من األهالي أكدوا معرفتهم 
بمواعيد األنشطة قبل حدوثها أو أثناءها.

نسبة التفاعل القناة

قنوات اإلبالغ عن البرامج 
والنشطة

%19 اتصال الجمعية المباشر باألسر. 

%22 تناقل الخبر شفهيًا بين األهالي

%13 تبليغ المدارس للطلبة وأولياء األمور

%5 وضع اإلعانات في موقع الفعالية

%3 تبليغ مركز األمارة لألهالي

%5 أخرى
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مؤشرات أداء برنامج التنمية الصحية

الجودة

)%100( من الحاالت الحرجة المكتشفة 
تم فتح ملفاتها الطبية في المستشفيات 

الحكومية.

)%97( من الحاالت المكتشفة حددت لها 
مواعيد طبية في المستشفيات الحكومية؛ 

)%100( من الحاالت التي طلبت نقلها إلى 
المستشفى ، 16 موعد مع الطبيب، 2 حالة 

إسعاف، تمت تلبيتها.

النطاق

)192( ساعة عمل بذلت لتقديم خدمات 
الرعاية الطبية األولية ألهالي البيضاء.

)10( دفعات من القوافل الطبية )العيادات 
المتنقلة( أرسلها الشركاء لتقديم خدمات 

الرعاية الطبية األولية في البيضاء. 

)11( زيارة منزليةللفريق الطبي.

)4( عدد أفراد الفريق الطبي )2 طبيب، 2 
ممرض( زار المنازل. 

)%100( نسبة من ُفحص من أهالي مركز 
البيضاء واستفاد من خدمات الرعاية الطبية 

األولية 

)32( ساعة تثقيف وتوعية صحية قدمت 
لعموم أهالي البيضاء.  

)2( مدرسة في البيضاء استضافت بعض 
أنشطة التنمية الصحية وتفاعل طابها 

ومعلموها معها.

)59( حالة صحية حرجة او طارئة تم 
اكتشافها خال الزيارات المنزلية أو 

العيادات المتنقلة.

النتائج

)%84( من الحاالت الصحية الحرجة 
والطارئة المكتشفة قدمت لها الخدمات 

الطبية المختصة المناسبة.

)%10( من كبار السن تم تقديم خدمات 
الرعاية المنزلية لهم.

األثر و إحداث الفرق

استثناءات حصلت عليها الجمعية:
خال )3 أيام( من فتح ملفها الطبي؛ تقابل 

الحالة الحرجة أو الطارئة الطبيب المختص.

خال )24 ساعة( من تقديم تقريرها 
للمستشفى؛ يتم فتح ملف طبي للحالة 

الحرجة أو الطارئة. قوافل طبية.
زيارات للمنازل.

توفير أِسرة وأجهزة ومستلزمات طبية.
تحويل المرضى للمستشفيات.

نقل المرضى للمستشفيات. 
تسريع مواعيد المرضى.

تثقيف صحي.

تنوع طرق تقديم أنشطة الرعاية الطبية 
األولية
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مؤشرات أداء برنامج تنمية األسر

النطاق

)%100( نسبة منازل أهالي البيضاء التي فحصت وقيمت األعمال المطلوبة لصيانتها وترميمها.  
)450( سلة غذائية وزعت في رمضان.  
)750( بطانية وزعت في فصل الشتاء. 

)%100( من أهالي البيضاء استفادوا من السال الغذائية والبطانيات.
)2( فعالية موسمية نظمتهما الجمعية ألهالي البيضاء.

)%100( من أسر البيضاء استلمت هدايا العيد.

مؤشرات أداء برنامج تنمية األطفال

النطاق

)2( مدرسة - البيضاء االبتدائية للبنات، مجمع وادي البيضاء للبنين- استضافت العديد من أنشطة 
البرنامج وشارك طابها ومعلموها.

)574( طالب وطالبة -في كافة مدارس البيضاء – استفادوا من برنامج تنمية األطفال.
)970( وجبة إفطار قدمت لطالبات مدرسة البيضاء اإلبتدائية 1422هـ

)2960( وجبة إفطار مدعومة قدمت لطالبات مدرسة البيضاء االبتدائية لمدة فصل دراسي كامل.
)12( أم استفادت من برنامج مكثف خاص بتثقيف أمهات األطفال 9-5 سنوات.

)69( طفل وطفلة يستفيدوا من أنشطة أشبال البيضاء.

النتائج

)%98( نسبة إلتزام أشبال البيضاء بحضور أنشطة 
وفعاليات 2019.

)%50( نسبة انخفاض في معدالت غياب طاب 
المدارس في 2019.

فحص طبي وعاج
رحات علمية وترفيهية

تثقيف وتوعية
وجبات مدعومة

تثقيف أمهات الطفال
ترميم الفصول والمرافق المدرسية

حقائب مدرسية
إعادة األطفال المتسربين للتعليم

تنوع طرق تقديم أنشطة األطفال

األثر و إحداث الفرق

)1( طالبة واحدة منقطعة عن التعليم تم  
إعادتها إلستكمال تعليمها.
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مؤشرات أداء برنامج تنمية الشباب

الجودة

)%100( نسبة التزام الشابتين بحضور 
التدريب.

)%95( مستوى رضا األمهات عن البرنامج 
والمدربات.

النطاق

)1( شريك استراتيجي للبرنامج.
)2( أنشطة رئيسية يقدم من خالها البرنامج

)2( خريج من شباب القرية تم قبولهم في 
الجامعة لدراسة البكالوريوس.

)2( خريجة من بنات القرية تم إعدادهن 
كمدربات لتثقيف األم والطفل

)75( ساعة لتدريب وتمكين المدربات.

النتائج

)1( برنامج تدريبي لتثقيف األم والطفل، مدته 52 أسبوعًا؛ نفذته المدربتان.

محور التشغيل و 
العمليات الداخلية

مؤشرات إرساء البنية التنظيمية

الجودة

)%100( نسبة شمولية األدلة لألعمال.
)%80( نسبة تطبيق األنظمة. 

)%75( نسبة توثيق إجراءات األعمال.

النطاق

)9( أدلة منظمة ألعمال الجمعية تم 
إعدادها.

النتائج

 ISO  حصول الجمعية على شهادة األيزو
9001-2015

)%85( نتيجة تقييم وزارة الموارد البشرية 
والشئون االجتماعية لحوكمة أعمال 

الجمعية.
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مؤشرات إرساء البنية التقنية

الجودة

)%67( نسبة تغطية التقنية ألعمال 
الجمعية.

النطاق

- أتمتت أعمال المحاسبة
- أتمتت إجراءات شؤون الموظفين. 

التكلفة

)%100( نسبة اإللتزام بموازنة تأسيس 
البنية التقنية.

رقم الشهادة

 0097059

النتائج

)%67( نسبة إجراءات الجمعية التي أتمتت. 
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مؤشرات تنمية العاملين في الجمعية

النطاق

)6( فرص وظيفية وفرت لتكوين فريق 
عمل الجمعية.

)9( فرص للتدريب وفرت لموظفي 
الجمعية.

)99( إجمالي ساعات التدريب والتمكين 
التي استفاد منها فريق العمل.

 

التكلفة

)%50( نسبة اإللتزام بموازنة تنمية 
العاملين في الجمعية.

النتائج

)صفر( معدل الدوران الوظيفي في 
الجمعية.

)%60( من موظفي الجمعية يشاركون في 
التخطيط لبرامج التنمية المجتمعية.

عدد الموظفيبن الوظيفة

فريق عمل الجمعية

1 محاسب

1 باحث إجتماعي

1 مسئول تنمية موارد مالية

1 منسق إداري

1 سكرتير إداري

1 منسق خدمات

عدد الموظفين مدة التدريب الجهة المنفذة اسم البرنامج نوع التدريب

 تنمية العاملين
في الجمعية

3 موظفين 2 يوم عمل - 10 ساعات
جمعية البيضاء للتنمية

 ورشة عمل تخطيط
المشاريع التنموية  تدريب على رأس

العمل
3 موظفين 1 يوم عمل - 4 ساعات  ورشة عمل تخطيط

االتصال بالداعمين

1 موظف 10 أيام عمل - 75 ساعة 
تدريب جمعية رعاية الطفولة  تثقيف األمهات

واألطفال  تدريب خارج
الجمعية

1 موظف 2 يوم عمل - 10 ساعات ريم بن صادق تسويق الخدمات
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مؤشرات تنظيم العمل التطوعي

الجودة

)%75( رضا مقدمي األنشطة عن 
المشرفات المتطوعات من بنات القرية.

النطاق

)1( دليل خاص بالعمل التطوعي أعدته 
الجمعية لتنظيم أنشطة التطوع 

والمتطوعين.

)3( شركاء استراتيجيين يتم االستفادة 
من قدراتهم التطوعية في تنفيذ أنشطة 

التنمية المجتمعية.

)10( مهام تطوعية متخصصة وفرتها 
الجمعية ألفراد المجتمع.

)87( فردًا متطوعًا ألنشطة الجمعية 
بخبرات ومهارات متنوعة.

)10( فرق تطوعية تدعم أنشطة البرامج 
المجتمعية لوجيستيًا وفنيًا.

)6( شابات متطوعات من بنات القرية تم 
إعدادهن وتهيأتهن لإلشراف على األنشطة.

النتائج

)%68( من أنشطة التنمية المجتمعية نفذت 
بالكامل من قبل متطوعين مختصين وقدرات 

الشركاء التطوعية.

المهمة

شركاء يتم اإلستفادة من قدراتهم التطوعية
مديرية الشئون الصحية

جامعة الملك عبدالعزيز

الكلية التقنية بجدة

المهمة

مهام تطوعية وفرتها الجمعية

طبيب ميداني

ممرض ميداني

أخصائي تغذية

باحث اجتماعي

مدرب أعمال حرفية ومهنية

مقّيم أخطار المنازل

مشرف أنشطة

مدخل بيانات

منظم فعاليات

ساند خدمات النقل
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)87( متطوعًا ومتطوعة لديهم خبرات 
ومهارات متنوعة األفراد

متطوعون لبرامج التنمية المجتمعية

جدة جيبرز.
قبضة يد.

سما اإلبداع.
منتهى التطوعي.
حيث اإلنسان أواًل.

زووم الفني.
سفراء التطوع.
رواء التطوعي.

وقف معًا.

الفرق

مؤشرات الشراكات

النطاق

)1( تقرير محّدث عن خصائص المجتمع المحلي واحتياجاته االقتصادية والصحية واالجتماعية.
)1( قاعدة بيانات كاملة لفئات المستفيدين )14 قرية، 263 أسرة، 1394 مستفيدًا(.

)6( نماذج مختلفة لعقد الشراكات.
)4( مواثيق لبرامج التنمية المجتمعية تتضمن أطرها المنطقية ومعايير أدائها )ميثاق لكل برنامج(.

)6( طلبات لدعم برامج أو أنشطة التنمية المجتمعية.

مؤشرات تنوع الشراكات

الجودة

)%100( من هذه الشراكات الزالت فاعلة 
ومستمرة.

)%100( من برامج التنمية المجتمعية لها 
بحد أدنى شريك استراتيجي واحد.

)%61( من أنشطة التنمية المجتمعية 
نفذت بواسطة شريك إستراتيجي.

)%100( من برامج التنمية التي نفذت 
ناجحة ومستمرة.

النطاق

)6( شراكات استراتيجية عقدتها الجمعية 
مع جهات مختلفة.

)4( من هذه الشراكات عقدت مع 
مؤسسات وجهات حكومية.

)2( من هذه الشراكات عقدت مع 
مؤسسات اجتماعية غير ربحية.

)6( مجاالت للدعم يوفرها الشركاء من 
خال الشراكات )طبي، معرفي، فني، مالي، 

عيني، لوجيستي(.

النتائج

)%100( من الشراكات لبت، بحد أدنى، احتياج واحد من احتياجات المستفيدين أو عملت على 
تمكينهم.
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نوع الدعم اسم الشريك

الشراكات االستراتيجية

معرفي فني مؤسسة األميرة العنود الخيرية.

لوجستي معرفي طبي فني جامعة الملك عبدالعزيز.

عيني لوجستي معرفي طبي فني إدارة الشئون الصحية بمنطقة 
مكة المكرمة.

لوجستي معرفي إدارة التعليم بمنطقة مكة 
المكرمة.

مالي عيني لوجستي معرفي فني مؤسسة مرعي بن محفوظ 
وأبناؤه الخيرية.

معرفي فني كلية جدة التقنية.

مؤشرات التواجد اإلعالمي واالجتماعي

النطاق

)7( قنوات متنوعة وفاعلة تستخدمها الجمعية إليصال رسالتها للمجتمع والتواجد إعاميًا 
واجتماعيًا.

)8( زيارات لكبار المسئولين والجهات الرسمية.
)8( مؤسسات صحافية وإعامية فاعلة تغطي أنشطة الجمعية.

)5( منتجات ومطبوعات تسويقية.
)6( طلبات دعم لتمويل البرامج.

)25( رجل أعمال ومؤسسات مانحة وممولة تم التواصل معهم للتعريف برسالة الجمعية.
)4( حسابات أوساط اجتماعية.

)4( أفام قصيرة.

التكلفة

)%56( نسبة اإللتزام بموازنة تفعيل قنوات لاتصال بالمجتمع.

- زيارات كبار الشخصيات والمؤسسات المانحة.
- حضور فعاليات اجتماعية كبرى.

- أخبار صحافية.

- أفام قصيرة.
- مطبوعات ومنتجات تسويقية.

- طلبات الدعم واالتصال بالداعمين.
- حسابات إليكترونية على أوساط التواصل االجتماعي.

قنوات متنوعة
لالتصال بالمجتمع
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الوفد الزائر زيارات لمسئولين وجهات رسمية

الزيارات الرسمية

رئيس مجلس اإلدارة وأعضاؤه واألمين 
العام نائب أمير منطقة مكة المكرمة سابقًا

رئيس مجلس اإلدارة وأعضاؤه واألمين 
العام أمانة العاصمة المقدسة

رئيس مجلس اإلدارة وأعضاؤه واألمين 
العام غرفة مكة للتجارة

األمين العام وفريق من الجمعية جمعية مراكز األحياء بمكة المكرمة

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
لشركة البيضاء

وفريق من الجهتين
أرامكو

 رئيس مجلس اإلدارة واألمين العام 
ووفد من شركة البيضاء وزير اإلسكان

األمين العام وزارة الموارد البشرية والشئون االجتماعية

رئيس مجلس اإلدارة واألمين العام 
ووفد من شركة البيضاء وزير الشئون البلدية والقروية

مناسبات عامة

الوفد المشارك تلبية دعوة

رئيس مجلس اإلدارة وأعضاؤه وفريق من الجمعية حضور الحفل السنوي لجمعية حرفيون

مجموعة من فريق عمل الجمعية  المشاركة في فعالية يوم المعاق العالمي بجمعية األطفال
المعاقين

اسم المؤسسة

الباد، أشرقة، سما اإلبداع، جدة، صوت اإلعام، إشراقة اإلليكترونية، عكاظ، المدينة مؤسسات إعامية

العدد المنتج التسويقي
 منتجات

 ومطبوعات
1تسويقية بروفايل

4 بروشورات تعريف بالبرامج

التفاصيل

طلبات دعم البرامج
تشطيب مقر الجمعية.

برنامج األشبال.
تثقيف األمهات.

وجبة جود.
ألف درب.

الخطابة واإللقاء.

القنوات

 حسابات
 أوساط اجتماعية

إليكترونية
تويتر

فيسبوك
انستغرام
واتساب

العدد

األفالم
التعريفية

4 أفام قصيرة
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مؤشرات الصورة الذهنية

النتائج

استقطاب واستبقاء متطوعين وداعمين ومانحين فاعلين لبرامج وأنشطة الجمعية

)4( أفراد مانحين قدموا دعمًا ماليًا ألنشطة الجمعية وبرامجها.
)13( جهة قدمت دعمًا فنيًا ومعرفيًا.

)9( جهات وأفراد قدموا دعمًا عينيًا.
)4( مؤسسات تعليمية وجهات حكومية قدمت دعمًا لوجيستيًا.

)10( فرق تطوعية دعمت أنشطة الجمعية.
)4( فرق عمل فنية ميدانية متخصصة.

المانحون والداعمون الفاعلون

السيدة سعاد الجفالي.
الشيخ عبدالرحمن فقيه

الشيخ عبدالله كامل

مؤسسة مرعي بن محفوظ وأبناؤه 
الخيرية.

الشيخ محمد يوسف ناغي.
المانحون والممولون

المعارض.
جمعية قرى جنوب مكة.

أنا صحي )طبي(.
اليت )طبي(.

تكافل الوطن.

مديرية الشئون الصحية.
جامعة الملك عبدالعزيز.

الكلية التقنية بجدة.
المعهد الصناعي الثانوي بجدة.

مؤسسة أضواء المبدعين لتنظيم

جهات ومؤسسات 
تقدم دعمًا فنيًا ومعرفيًا مستمرًا

)رعاية طبية، أدوية، تثقيف، تدريب، تقييم منازل، 
بحث ميداني، مسرح وعروض مسرحية(

بيت الدونات.
جمجوم وشلهوب.

الزامل للمكيفات والجهزة المنزلية.
مركز التعليم المبكر.

حيث اإلنسان أوال.

)3( أفراد.
)10( جهات وهي:

الناغي.
وقف معًا.
بارتي زون.

حلواني إخوان.
مطاعم دياركم.

جهات وأفراد 
يقدموا دعمًا عينيًا

)حقائب مدرسية، كتب وقصص، مكيفات وأجهزة 
منزلية، ضيافة، عصيرات، حلويات العيد، ألعاب 

وهدايا، سال غذائية(

مدرسة الصهو لتحفيظ القرآن للبنات.
مركز اإلمارة في البيضاء.

مجمع وادي البيضاء للبنين.
مدرسة البيضاء االبتدائية للبنات.

جهات ومؤسسات حكومية
تقدم دعمًا لوجيستيًا مستمرًا

منتهى التطوعي.
حيث اإلنسان أواًل.

زووم الفني.
سفراء التطوع.
رواء التطوعي.

جامعة عفت.
أبو سرهد.
جدة جيبرز.
قبضة يد.

سما اإلبداع.

فرق قدمت دعمًا لوجيستيًا

فريق فني لتقييم المخاطر في المنازل 
وإزالتها.

فريق المواصات والمساندة.

فريق طبي )2 أطباء ، 2 ممرضون(.
فريق بحث اجتماعي. فرق عمل ميدانية
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مؤشرات األداء المالي وتنمية الموارد المالية

السيولة                 119 نسبة التداول

النطاق

)4( حسابات بنكية فرعية متنوعة الستقبال 
المنح والدعم والتبرعات.

)18( عضوية للجمعية. 

الربحية                

)%34( نسبة هامش التشغيل.
)%32( نسبة النمو في صافي األصول.

المالءمة المالية
)%99( نسبة المساهمات والمنح إلى 

إجمالي اإليرادات.
)%2( نسبة اإللتزامات إلى صافي 

األصول غير المقيدة.

نوع الحساب البنوك

تنوع الحسابات

حساب رئيسي

اإلنماء
حساب للتبرعات

حساب زكاة

حساب برامج

النسبة 2019 البيان

اإليرادات

- - وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

79% 1,603,000 تبرعات وصدقات

- - زكاة

أقل من 1% 19,000 اشتراكات عضوية

20% 392,670 دعم مقيد للبرامج

1% 28,625 أخرى

2,043,295 اإلجمالي
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النسبة 2019 البيان

المصروفات
78% 1,013,213 العمومية واإلدارية

5% 59,575 اإلهاك السنوي

17% 214,941 األنشطة

1,287,729 اإلجمالي

مصادر الدخل

تعتمــد الجمعيــة علــى دعــم األفــراد لتغطيــة )%70( مــن مصروفاتهــا 
التشــغيلية ومصروفــات برامجـــها. وتغـــطي باقــي مصـروفـاتـهـــا مـــن 
الدعــم الــذي تقدمــه وزارة المــوارد البشــرية والتنـمـيـــة االجـتـمـاعـيـــة 

ودعــم مؤسســات المجتمــع.

وزارة الموارد البشرية
والتنمية اإلجتماعية

الشركاتاألفراد
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تقارير
المحاسبة

2019



67البيضاء للتنمية - تقرير أداء الجمعية 2019 



البيضاء للتنمية - تقرير أداء الجمعية 2019  68



69البيضاء للتنمية - تقرير أداء الجمعية 2019 



البيضاء للتنمية - تقرير أداء الجمعية 2019  70



71البيضاء للتنمية - تقرير أداء الجمعية 2019 



البيضاء للتنمية - تقرير أداء الجمعية 2019  الفصل الخامس725
بعض من 2020



73البيضاء للتنمية - تقرير أداء الجمعية 2019 

أهم أعمال 2020
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مدة الخدمة المستفيدون الجهة المنفذة الخدمات النشاط الفرعي النشاط الرئيسي

3 أيام
)12 ساعة 

عمل(

أطفال مركز 
البيضاء

جامعة الملك 
عبدالعزيز

عيادة متنقلة لألسنان:
فحص وعاج األسنان.
توعية بصحة األسنان.

العيادات المتنقلة
 )القوافل الطبية( 
خال برنامج أهالي 
قرية البيضاء الثاني 

)ثقافي، صحي، 
ترفيهي(.

 الرعاية الطبية
األولية

2 يوم عمل
)10 ساعات(

عموم أهالي 
البيضاء.

مديرية الشئون 
الصحية بمنطقة 

مكة المكرمة

التطعيم ضد اإلنفلونزا 
الموسمية.

حمات
الوقاية والتحصين

1 يوم عمل
)5 ساعات( 2 حالة من كبار 

السن.

الجمعية بتمويل 
من

وقف خير بلدي 
»خير السعودية«

توفير أِسرة طبية.
توفير مستلزمات طبية 
وأدوات طبية )حفائض، 
كرسي متحرك، كرسي 

حمام(.
 توفير أِسّرة وأجهزة
ومستلزمات طبية

1 يوم عمل
)5 ساعات(

1 حالة من كبار 
السن. أفراد توفير أِسرة طبية.

3 أيام عمل
)15 ساعة( 32 زائر. مديرية الشئون 

الصحية في 
منطقة مكة 

المكرمة

1 قافلة طبية )عيادة 
متنقلة(:

توعية وتثقيف وفحص.
توزيع معقمات وكمامات.

 رعاية األهالي طبيًا
وقت األزمات
)جائحة كورونا(

1 يوم عمل
)5 ساعات( 14حالة

إيصال أدوية المرضى 
ومستلزماتهم الطبية وقت 

حظر التجول.

1 يوم عمل.
)5  ساعات(

عموم أهالي 
البيضاء

مؤسسة مرعي 
بن محفوظ 

وأبناؤه الخيرية
توفير معقمات وكممات.

57 ساعة عمل عموم أهالي 
مركز البيضاء 7 خدمات 4 أنشطة فرعية مخرجات النشاط

مخرجات برامج
وأنشطة 2020

محور التنمية اإلجتماعية

برنامج التنمية الصحية

مديرية الشؤون 
الصحية بمكة المكرمة

الشركاء اإلستراتيجيون

دعم طبي، فني، عيني، لوجيستي

جامعة الملك 
عبدالعزيز

مؤسسة مرعي بن 
محفوظ الخيرية

وقف خير بلدي 
»خير السعودية«.

مصنع فاين

قطاع أعمال

جهة مانحة

السعودية

دعم عيني
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مدة الخدمة المستفيدون الجهة المنفذة الخدمات النشاط الفرعي النشاط الرئيسي

تم فتح الملفات 
وبانتظار 

تحديد مواعيد 
العمليات.

2 حالة عمليات 
طارئة للعيون.

جمعية البيضاء 
للتنمية

بالتعاون مع 
مديرية الشئون 

الصحية في 
منطقة مكة 

المكرمة.

استقبال باغات األهالي 
الهاتفية عن حاالت حرجة 

وطارئة.

فتح ملفات للمرضى، وتحديد 
مواعيدهم.

تحويل المريض لطبيب 
مختص

 الرعاية الطبية
األولية

يوم عمل
5 ساعات عمل

فرد من كبار 
السن.

الجمعية بالتعاون 
مع 

مديرية الشئون 
الصحية

بمنطقة مكة 
المكرمة.

توفير )1( سيارة إسعاف لنقل 
حالة حرجة وطارئة.  نقل المرضى إلى

 المستشفيات
بالباصات أو اإلسعاف

8 ساعات عمل طفلة.
مصاحبة موظفي الجمعية 
لحالة )1( حرجة وطارئة أثناء 

نقلها إلى المستشفى.

13 ساعة عمل عموم أهالي 
مركز البيضاء 3 خدمات نشاط 1 فرعي مخرجات النشاط

مدة الخدمة المستفيدون الجهة المنفذة الخدمات النشاط الفرعي النشاط الرئيسي

3 أيام
)12 ساعة 

عمل(

فعاليات 
مفتوحة لعموم 

األهالي. 
)آباء، أمهات، 

أطفال، شباب، 
كبار السن(.

أكثر من 300 
زائر.

جامعة الملك 
عبدالعزيز

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.

فعاليات التثقيف 
الصحي لعموم 

األهالي

 التثقيف الصحي
والرعاية الصحية

12 ساعة عمل 300 زائر 3 خدمات نشاط 1 فرعي مخرجات النشاط

3 أنشطة
رئيسية

6 أنشطة
فرعية

13
خدمة

لعموم
 أهالي
82 ساعة البيضاء

عمل



البيضاء للتنمية - تقرير أداء الجمعية 2019  76

المستفيدون الجهة المانحة الخدمات النشاط الفرعي النشاط الرئيسي

7 منازل. وقف بلد الخير
 »خير السعودية«

أعمال بناء وصيانة وإصاح.
ترميم المنازل

 وإزالة الخطر عن 
ساكنيها

 تحسين البيئة
 المنزلية

و
 الوضع المعيشي

لألسر

منزل واحد فقط. أفراد

7 منازل. وقف بلد الخير
 »خير السعودية«

تأثيث المنازل باألجهزة الكهربائية 
األساسية واألثاث الضروري.  تأثيث المنازل

وتجهيزها
134 أسرة.

134 مكيف. مؤسسة مرعي 
بن محفوظ 

وأبناؤه الخيرية

توزيع مكيفات صحراوية.

180 سلة ألهالبي البيضاء

توزيع سال غذائية على األسر في 
رمضان أثناء جائحة كورونا.  توزيع إعانات و مواد

غذائية

180 سلة ألهالي إسكان 
األمير سلطان.

350 سلة ألهالي البيضاء.

جمعية البيضاء 
للتنمية

50 سلة ألهالي البيضاء وقف معًا

300 سلة ألهالي البيضاء. غرفة جدة

400 سلة ألهالي البيضاء. الشيخ محمد 
يوسف ناغي

400 سلة ألهالي البيضاء.
وزارة الموارد 

البشرية والتنمية 
االجتماعية

)750( بطانية ألهالي البيضاء 
والقرى المجاورة أفراد توزيع بطانيات

)50( أسرة متعثرة.

جمعية البيضاء 
للتنمية

تسليم مبلغ )6000( ريال لألسرة. زكاة األموال

ترميم منزل أسرة واحدة حملة »ما نسيناكم«.

مساعدات متنوعة

)43( أضحية.

)222( أسرة. حملة »خيرات 10 ذو الحجة«.

)3( أسر.
إجمالي )12000 ريال(.

وقف بلد الخير 
»خير السعودية« تقديم مساعدات مالية.

140 أسرة شركة فاين توفير حفايض لألطفال.

عموم أهالي مركز البيضاء 9 خدمات 5 أنشطة فرعية مخرجات النشاط

برنامج تنمية األسر
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وزارة الموارد 
البشرية و التنمية

الشركاء اإلستراتيجيون

جهة إشرافية ومانحة

وقف خير بلدي 
»خير السعودية«

مؤسسة مرعي بن 
محفوظ الخيرية

مصنع فاينوقف معًاغرفة جدة

جهة خدمية

دعم عيني

المستفيدون مدة النشاط الجهة المنفذة الخدمات النشاط الرئيسي

مدرسة مجمع وادي البيضاء.
مدرسة البيضاء االبتدائية.

2 يوم عمل.
)6 ساعات عمل(

جامعة الملك 
عبدالعزيز

عيادات األسنان المتنقلة - فحص 
وعاج األسنان. أشبال البيضاء

37 طالبة.
مدرسة البيضاء االبتدائية.

شهر وعشرة 
أيام.

الفصل الدراسي 
األول 1442هـ

جمعية البيضاء 
للتنمية

وجبة جود - توفير وجبات إفطار 
صحية مدعومة لطلبة المدارس 

بقيمة ريال واحد.

توفير وجبات 
مخفضة لطلبة 

المدارس

39 طفل وطفلة. 5 أيام.
25 ساعة عمل.

مركز عالم المهارات 
للتعليم

برنامج كايم - تدريب األطفال 
على اإللقاء والخطابة.

تنمية مهارات 
األطفال القيادية

25 أسرة تمت زيارتها والتحدث 
معها.

)1( طالبة تمت إعادتها 
للتعليم.

مستمر طوال 
العام

جمعية البيضاء 
للتنمية

السعي إلقناع األسر بإعادة بناتهن 
المتسربات من التعليم الستكمال 

تعليمهن في المدارس.
تعزيز العملية 

التعليمية
أسرتان.

قيمة )9000 ريال(.
الفصل الدراسي 

األول 1442هـ

جمعية البيضاء 
للتنمية بدعم من 

وقف خير بلدي »خير 
السعودية«

توفير أجهزة لوحية لألطفال غير 
القادرين على الدخول على منصة 

التعليم عن بعد.

عموم أطفال مركز البيضاء 5 خدمات مخرجات النشاط

برنامج تنمية األطفال

1 نشاط
رئيسي

5 أنشطة
فرعية

9
خدمات

لكافة أسر 
البيضاء

السعودية

جهة مانحة

قطاع أعمالجهة إجتماعية

 الشيخ محمد 
يوسف ناغي
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إدارة التعليم بمنطقة 
مكة المكرمة

الشركاء اإلستراتيجيون

دعم لوجيستي

جامعة الملك 
عبدالعزيز

وقف بلد الخير »خير 
السعودية«

شركة أبو سرهد

قطاع أعمال

دعم لوجستيدعم فني ومعرفي، تثقيف وتوعية

العدد

 الطالبات
1 طالبة متسربة تم إعادتها للتعليم مرة العائدات للتعليم

أخرى.

العدد

 وجبات جود
970 وجبة قدمت لطالبات مدرسة البيضاء المدعومة

االبتدائية

4 أنشطة
فرعية

5
خدمات

لكافة أطفال 
البيضاء

وطلبة مدارس 
البيضاء

السعودية

اتفاقيات عقدت لتنفيذ األنشطة
اتفاقية

جمعية رعاية 
الطفولة

اتفاقية

مركز عالم 
المهارات 

للتعليم
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المستفيدون مدة النشاط الجهة المنفذة برامج التدريب النشاط الرئيسي

6 شابات. يوم - 6 ساعات 
تدريب. جمعية عالم المهارات إعداد مشرفات لبرنامج القيادة 

والخطابة لألطفال

تنمية وتمكين 
الشباب والشابات

11 شاب.

5 أيام.
25 ساعة تدريب 

+ 6 ساعات 
كوتشنج.

مؤسسة تنويل 
االجتماعية برنامج ألف درب

11 )8 شباب، 3 شابات(. 6 أيام - 18 
ساعة تدريب.

مركز المستقبل 
للتدريب برنامج إنشاء المشاريع الصغيرة

20 شابة. 5 أيام - 25 
ساعة تدريب.

أكاديمية الحياة

التدريب على خياطة شراشف 
الصاة.

منح المتدربة ماكينة خياطة.
منح المتدربة مكافأة 500 ريال.

20 شابة. 5 أيام - 25 
ساعة تدريب.

التدريب على صناعة السبح.
منح المتدربة مكافأة 500 ريال.

برنامج تنمية الشباب

جمعية مودة

الشركاء اإلستراتيجيون

دعم فني، معرفي، مالي

أكاديمة الحياة

1 نشاط
رئيسي

 5
برامج تنمية 

وتمكين

68
شاب وشابة 

)تراكمي(
105 ساعة

عمل

اتفاقيات عقدت لتنفيذ األنشطة
اتفاقية

مؤسسة 
تنويل 

االجتماعية
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مشاريع التمكين اإلقتصادي

المستفيدين المشروع
 التخطيط و اإلعداد لمشروع تنموي

لألهالي
أهالي البيضاء المنيحة : على خطى الرسول

مشاريع البنى التحتية لقرية البيضاء النموذجية

المخرجات المشروع الجهة المنفذة

 مشاريع مخطط اإلسكان
التنموي

اعتماد بناء 79 وحدة سكنية. اإلسكان التنموي وزارة اإلسكان

- سفلته )17( شارع بطول )26000( متر 
طولي.

- تركيب )213( عامود و إنارة و )213( 
فانوس و )5( لوحات توزيع وتمديد 

)9500متر( كابات.

-  تنفيذ )4( عبارات خرسانية و )3( 
قنوات مفتوحة وتم اإلنتهاء من العبارة 

الخرسانية  المتقاطعة مع الطريق 
الرئيسي بطول )1115( متر طولي و 

للطرق الداخلية المؤدية لمدخل البيضاء 
بطول )1785( متر طولي, 

سفلتة الطرق

 مشاريع أمانة العاصمة
المقدسة

إنارة الطرق

تصريف السيول

17 محطة كهرباء.
40 كلم شبكات منفذة.

تشغيل الكهرباء للمشروع.
تركيب 4 عدادت اإلنارة وإطاق الخدمة.
تركيب 2 عدادات خاصة بمشاريع المياه 

وتشغيلها.

محطات، شبكات، عدادات شركة الكهرباء السعودية

)1( محطة تنقية سعة 800 م3/يوم.
)13( خط رئيسي - شبكة المياه والخط 

الناقل.
شبكة الصرف الصحي وملحقاتها.

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

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

محطة معالجة

 وزارة المياه والبيئة
والزراعة

تم اإلنتهاء منه. مشروع إنشاء برج اتصاالت شركة موبايلي

تم االنتهاء من تصميم المشروع.
تم تصميم حملة إليكترونية لتمويل 

المشروع، وسيتم إطاقها في 2021.
المسجد المركزي وملحقه 

االجتماعي جمعية البيضاء للتنمية
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محور التشغيل 
والعمليات الداخلية

تنمية العاملين في الجمعية وإتاحة الفرص التطوعية

عدد الموظفين الوظيفة
إضافة موظف إلى فريق عمل الجمعية

1 باحث اجتماعي

عدد الموظفين 
المستفيدين مدة التدريب الجهة المنفذة للتدريب اسم البرنامج

تنمية مهارات فريق 
العمل

1 موظف  6 أشهر )يومين 
شهريًا( مؤسسة األميرة العنود الزمالة في إدارة 

المؤسسات غير الربحية

موظفان 4 ساعات

مركز القانون السعودي 
للتدريب بالتعاون مع 

الغرفة التجارية الصناعية 
بجدة

ورشة عمل مكافحة غسل 
األموال

1 موظف أسبوع واحد – 
20 ساعة.

شركة الخبراء السعوديون 
للتدريب والتطوير

االمتثال ومكافحة غسل 
األموال

موظفان 27 ساعة تدريب 
وكوتشينج. مؤسسة تنويل االجتماعية ألف درب

موظفان 18 ساعة تدريب مركز المستقبل للتدريب إنشاء المشاريع الصغيرة

8 موظفين )تراكمي( 5 برامج اإلجمالي

إسم الشريك

بالقدرات التطوعية
للشركاء االستراتيجيين

في تنفيذ أنشطة 2020

مديرية الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة

 جامعة الملك عبدالعزيز

الكلية التقنية بجدة

جمعية مودة

أكاديمية الحياة

5 برامج
 تدريب

بحد أدنى 
برنامج تدريبي 
لكل موظف

8 موظفين 
مستفيدون
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تنويع الشراكات

مخرجات 2020

توقيع شراكات استراتيجية جديدة

شراكتان استراتيجيتان جديدتان.

)9( شراكات استراتيجية فاعلة.

)6( مجاالت للدعم يوفرها كافة الشركاء من خال الشراكات )طبي، معرفي، فني، 
مالي، عيني، لوجيستي(.

)%100( من الشراكات لبت، بحد أدنى، احتياج واحد من احتياجات المستفيدين أو 
عملت على تمكينهم.

نوع الدعم اسم الشريك

الشراكات االستراتيجية

معرفي مؤسسة األميرة العنود الخيرية.

لوجستي معرفي طبي فني جامعة الملك عبدالعزيز.

عيني لوجستي معرفي طبي فني إدارة الشئون الصحية بمنطقة 
مكة المكرمة.

لوجستي معرفي إدارة التعليم بمنطقة مكة 
المكرمة.

مالي عيني معرفي مؤسسة مرعي بن محفوظ 
وأبناؤه الخيرية.

مالي وقف بلدي "خير السعودية".

معرفي فني كلية جدة التقنية.

عيني لوجستي معرفي فني جمعية مودة.

مالي مؤسسة الحياة الخيرية.

إن الفقــر أكثــر مــن مجــرد االفتقــار إلــى الدخــل والمــوارد ضمانــا لمصــدر رزق مســتدام، حيــث إن مظاهــره 
تشــمل الجــوع وســوء التغذيــة، وضآلــة إمكانيــة الحصــول علــى التعليــم وغيــره مــن الخدمــات األساســية، 
والتمييــز االجتماعــي، واالســتبعاد مــن المجتمــع، عــاوة علــى عــدم المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات. 
لــذا، يتعيــن أن يكــون النمــو االقتصــادي جامًعــا بحيــث يوفــر الوظائــف المســتدامة ويشــجع علــى وجــود 

التكافــؤ.

»رسالة عامة
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التواجد اإلعالمي واالجتماعي

مخرجات 2020

 استحداث قنوات اتصال جديدة بمجتمع
الجمعية وتعزيز القنوات المعتمدة سابقًا

)10( زيارات لمسئولين ومؤسسات حكومية ومانحة.	 
موقع رسمي إليكتروني لجمعية البيضاء للتنمية.	 
)6( أفام 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(	 

الوفد الزائر الجهات

أهم الزيارات الرسمية

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة البيضاء وفريق 
من الجهتين شركة أرامكو السعودية

رئيس مجلس اإلدارة واألمين العام 
ووفد من شركة البيضاء وزير اإلسكان

األمين العام جامعة الملك عبدالعزيز

األمين العام جمعية مراكز األحياء بمكة المكرمة

األمين العام جمعية مودة

األمين العام شركة شبه الجزيرة

عدد 
المشاهدات

عدد من منشن 
الحساب زيارة الصفحة  المتابعين

الجدد
عدد الرسائل/

البوستات/البروموشون اسم الوسط

 حسابات
أوساط
 التواصل

االجتماعي

2067,34 44 7836 18 41 تويتر

134 - - - 40 فيسبوك

2,884,016 - 928 44 44 انستغرام

27,214 - 407 19 4 انستغرام بروموشون

2,911,364 44 9171 81 125 اإلجمالي )التراكمي(
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محور اإلستدامة المالية

تنمية الموارد المالية

البنوك
 فتح حسابات بنكية جديدة لزيادة وتنويع

مصادر الدخل
البنك السعودي لاستثمار

العدد القناة

إطالق حمالت لدعم البرامج واألنشطة
300 رسالة رسائل ترويجية

ما نسيناكم.
10 ذو الحجة.
هدية الوالدين.

الحمات اإلليكترونية
للتمويل الجماعي

المستفيدين المشروع

اإلعداد والتخطيط للمشاريع االستثمارية
معية البيضاء للتنمية.

أهالي البيضاء.

زراعة المورينجا

برنامج الخياطة
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الموازنة التقديرية لعام 
2020

بنود اإليرادات

المقترح البند

2,173,817 ايردات البرامج واألنشطة

100,000 ايراد االشتراكات

488,440 إيرادات متنوعة أخرى

2,762,258  اجمالي االيردات

بنود المصروفات

المقترح البند

364,821  بندالمصاريف العمومية واإلدارية

452,944  بند المصاريف الرأسمالية

1,944,494 بند البرامج واألنشطة

2,762,258  اجمالي المصاريف
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بند المصاريف العمومية

المقترح البند

211,410 الرواتب واألجور

22,295  التامينات االجتماعية

8,904 مكافأة نهاية المدة

6,300 التأمين الصحي

2,900 التذاكر السنوية

3,350 رسوم الموظفين

58,000 اإليجارات

- االستشارات

8,800 التدريب والتطوير

17,113 القرطاسية والمطبوعات ومستلزمات حاسب آلي

- الدعاية واالعان

10,495 الكهرباء

6,522 الهاتف واالنترنت

3,480 المياه

- التأمين والمواصات والصيانة

1,375 االجتماعات واالحتفاالت 

2,088 لضيافة و النظافة

1,788 الرسوم واالشتراكات الحكومية والتوظيف

364,821  اجمالي المصاريف

بند المصروفات الرأسمالية

المقترح البند

1,200 إصاحات رأسمالية للمباني

192,544 بناء قاعة تدريب

20,000 األثاث والمفروشات المكتبية

200,000 السيارات

20,000 األجهزة والمعدات

8,400 حاسب الي وملحقاته

452,944  اجمالي المصاريف
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بند مصروفات البرامج واألنشطة

المقترح البند

694,179 رواتب واجور البرامج

174,265 ايجار المقر

180,000 االستشارات

119,865 التدريب والتطوير

19,465 الدعاية واالعان

34,160 الكهرباء

24,434 الهاتف واالنترنت

16,985 المياه

62,077 المحروقات وتأمين وصيانة المواصات

12,950 االجتماعات

5,363 الرسوم واالشتراكات

237,951 الوجبات والضيافة

64,612 المطبوعات والقرطاسية

165,965 المساعدات

10,500 التحميل و التنزيل

2,050 النظافة والعمالة

35,730 المكافأت

8,000 األنشطة الخارجية

14,700 الهدايا والتكريم

61,600 الخدمات التطوعية

1,944,494  اجمالي المصاريف




