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قصتنا

تأسست جمعية البيضاء للتنمية في العام الميالدي 2017 بدعم من أمارة منطقة 
والتمكين  التنمية  برامج  من  منظومة  لتنفذ  أعمالها  وانطلقت  المكرمة،  مكة 
تنموي  نموذج  وخلق  بحرة  محافظة  جنوب  البيضاء  مركز  قرى  في  المستدامة 
يمكن نقله أو محاكاته في مراكز وقرى أخرى من منطقة مكة المكرمة تحقيقًا 

ألهداف التنمية في رؤية 2030م.

نطاق عملنا
قرى وهجر منطقة مكة المكرمة.
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مالمحنا االستراتيجية
سالتنا

ر

ن لتنمية القرى والهجر  جمعية رائدة تدعم وتمك�
في منطقة مكة المكرمة.

نعمل على تأسيس مجتمعات قروية، مستقرة ومزدهرة اقتصاديًا واجتماعيًا ومستدامة
عبر بناء الشراكات والتحالفات المعنية بتهيئة البنى التحتية وتوفير الخدمات األساسية 

وتمكين األفراد ورفع إنتاجيتهم ومساهمتهم في التنمية المحلية.

مجتمع مزدهر قائم بذاته 
مستدام يسهم في التنمية الوطنية.

تهيئة البنى التحتية وتوفير المساكن التنموية للمستفيدين.
توفير الخدمات التي يحتاجها المستفيدين.

رفع مستوى وعيهم.
تطوير مهاراتهم وقدراتهم. 

دعم المشروعات التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشتهم. 

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. 
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أهدافنا االستراتيجية

محور التنمية المجتمعية

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

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

الهدف الثاني - حوكمة عمليات وإجراءات الجمعية ودعمها بأنظمة إليكترونية.

الهدف الثالث - تنمية الكوادر البشرية العاملة في الجمعية وتطوير أدائها.

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

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

محور التشغيل والعمليات الداخلية

محور االستدامة المالية
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الفئات المستهدفة

1

2

3

3

4

أمهات األطفال : 5-9 سنوات

طالب وطالبات المدارس

رعاية وتربية األبناء. - زرع القيم في األبناء.

تحسين البيئة المنزلية - تحسين الوضع المعيشي لألسرة.
- تحسين دخل األسرة.

زيادة الوعي المعرفي والتعرض المقنن ل
أنشطة الحياة المختلفة.

الشباب والشابات : 18-35 سنة

األســـــــــــــــر

- تنمية المهارات الشخصية والمهنية. 
- توفير فرص العمل.
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ديموغرافية البيضاء

أســرةعدد األسر في مركز البيضاء 257

فـــردًا عدد األفراد في األسر 1453

أســرةعدد األسر التي أربابها تحت 41 سنة 104

فـــردًاعدد من أعمارهم تحت 18 سنة  728

قريــةعـــــــدد القـــــرى فـــردًاعدد من أعمارهم بين 18-25 سنة14 219

فـــردًاعدد من أعمارهم بين 26-59 سنة 435

فـــردًاعدد من أعمارهم فوق ال 59 سنة 71

فـــردًاعدد أرباب األسر األميين 136
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محور التنمية المجتمعية
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استراتيجيات التدخل

التعزيز؛ الصحي والتعليمي والقيمي.

التمكين؛ تطوير مهارات الشباب والشابات وأصحاب الحرف والمهن مثل الحرفيين ورعاة الماشية.

االستقرار؛ تحسين البيئة المنزلية والوضع المعيشي لألسر والحفاظ على ترابط نسيجهم المجتمعي. 

االستدامة؛ مخرجات مشروع مدخالت لمشروع آخر، مع ضمان  البيضاء نظيفة وخضراء.

االستثمار؛ بناء قدرات الشباب على العمل التنموي  واالستثمار االجتماعي والتأسيس للتنمية 
المجتمعية الشاملة والمستدامة.
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3649 بالشراكة مع 10 شركاء
مستفيداستفاد منها

13برنامج ومبادرة تنموية

12برنامج ومبادرة إغاثية
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أوًال - فئة األمهات والسيدات

أهم البرامج والمبادرات

تكريم األمهـــات:
تكريم األمهات المؤثرات: بمناسبة يوم األم  العالمي 21 مارس 2022 تم عمل فعالية تكريم األمهات وقمنا 
بتكريم 10 أمهات كان لهم أثر في تعليم أنفسهن وأطفالهن وإحداث أثر على أسرهم وتم عمل فلم يحكي 

قصة نجاح األمهات لينشر رسالة سامية لكل أم

احتضان الحرفيات:
جداتهن  من  تعلمنها  التي  الحرفي  والتطريز  (مساقط)  النسيج  عمل  يتقن  البيضاء  قرى  في  السيدات 
والنسيج   التطريز  مهنة  ليمتهنوا  وأهلتهن  الحرفيات  السيدات  من   6 احتضنت  والجمعية  وأمهاتهن، 
والخياطة وتم إهداء 4 من الخياطات المتميزات ماكينات للخياطة قدمتها مؤسسة حياة الخيرية، وتم الترويج 

وبيع منتجاتهن .

التقرير النصف سنوي 2022

تكريم 10 أمهات

احتضان 6 حرفيات



ثانيًا - فئة الطالب والطالبات

أهم البرامج والمبادرات

في  البت  ثم  ومن  العالجية  احتياجاتهم  لتحديد  المدارس  وطالبات  طالب  ألسنان  أولية  فحوصات  إجراء  تم 
تقديمه لهم، كما تمت التوعية عن كيفية الوقاية من أمراض الفم واألسنان.

عدد المستفيدين من فعاليات الملتقى:

مدرسة البنين

مدرسة البنات

طالب 150

طالبة 38

ملتقى االبتسامة األول :
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دوراتعدد الــــــــدورات 3

التنمية  بنك  من  بدعم  الحر  العمل  عن  الثانوية  المرحلة  لطالب  وتطويرية  تثقيفية  عمل  ورش  تقديم 
االجتماعية، لتنمية الشباب في القرى في مجاالت ( الرعي – الزراعة – التجارة ...).

التدريب على مهارات العمل الحر:

الخريجين  الجمعية  كرمت  حذوهم،  ليحذوا  ألقرانهم  وتحفيزًا  والخريجات  الخريجين  من  للمتميزين  تكريما 
المتميزين من مدارس قرى مركز البيضاء.

هدايا التخرج للمتميزين:

طالبعدد المستفيدين 150

خريــجعدد المكرميــــن 17
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طالب وطالبة 170

تكفلت الجمعية بتقديم اإلفطار في المدارس للطالب األقل حظا في قرى مركز البيضاء خالل الفصل الدراسي 
األول والثاني وقد كان العدد الذي استهدف: 

وجبة اإلفطار لطالب المدارس:

أولت الجمعية اهتماما بالطالبات الذين لم تتوفر لهم مواصالت وقامت بتأمين مواصالت 
لهم طيلة العام الدراسي.

طالبنقل الطالبات:
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طالبه مدرسة الصهو لتحفيظ القرآن الكريم وروضه التابعه لها 96

67

163

19320 طالبة مدرسة البيضاء االبتدائيه والررضه التابعه لها

 إجمالي عدد وجبات اإلفطار التي قدمت للمدرستين في شهر الواحد4830

 إجمالي عدد وجبات اإلفطار التي قدمت للمدرستين خالل فصلين دراسيين

إجمالي عدد طالب المدرستين



ثالثًا - الشباب والشابات 18-35 سنة

أهم البرامج والمبادرات

عبر الزووم للصحة النفسية غطت مواضيح حيوية قدمها 6 خبراء 
في مجال الصحة النفسية.

مبادرة الصحة النفسية:

تستعين الجمعية في تنفيذ برامجها بشباب وشابات القرية، وتتعاقد معهم بشكل متكرر، لكي 
تصقل مهاراتهم وتعمق من خبراتهم من خالل االحتكاك بأهل الخبرة والميسرين، وكذلك رفع 
مستوى وعيهم بأهمية خدمة مجتمعهم في القرى، حيث قامت الجمعية خال النصف األول 

من العام بتوظيف: 

توظيف الشباب:
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لقاء مرئيرعت الجمعية 12

فتيات شـــاب3 1
 في العديد من برامجها وأعمالها.



رابعًا - األسر

أهم البرامج والمبادرات

الستالم  المرّشحة  البيضاء  أهالي  من  األسر  بأسماء  قوائم  التنموي  اإلسكان  لوكالة  الجمعية  قدمت 
الوحدات السكنية في المرحلة األولى لمشروع إسكان البيضاء التنموي وعددها :         

اإلسكان التنموي:

79
وحدة 

سكنية
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كسوء الشتاء:
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300 استفادت من البطانياتأكثر من 
أســـــــــرة

التي تم توزيعها للتخفيف من موجة البرد التي أثرت في قرى البيضاء  
خالل فصل الشتاء الماضي.  



والشباب  السن  كبار  من  العيون  لمرضى  مبدئي  فحص  بإجراء  شركائها  مع  بالتعاون  الجمعية  قامت 
واألطفال بقرى مركز البيضاء وتبين احتياج 12 شخص إلجراء تدخل جراحي سريع، وتم ذلك من خالل أحد أكبر 

المراكز الطبية المتخصصة في عالج وعمليات العيون بمدينة جدة.

عمليات العيون:

شخـــــــــــص 
تدخل جراحي 
سريــــــــــــع
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عدد العمليات

16مستفيد 

9 عمليات

عدد المستفيدين



وزعت  رمضان  البيضاء طيلة شهر  والمتعففة من قرى مركز  المعسرة  لألسر  الغذائية  لالحتياجات  تلبية 
الجمعية 400 سلة غذائية مقدمة من مجموعة من المتبرعين والداعمين إلطعام الصائمين تم تعبئتها 

وتجهيزها وتقديمها بمشاركة مجموعة من المتطوعين.

"السالل الغذائية برمضان":

400
سلة غذائية

تم توزيع

تم توزيع

سعيًا في إدخال الفرحة والبسمة على بيوت وقلوب أهالي البيضاء وتلمسًا لمعاناة المعسرين منهم في 
أيام العيد قامت الجمعية بشراء 1100 بطاقة كسوة عيد وتم توزيعها على 300 أسرة وذلك بالتعاون مع 

أحد أكبر متاجر بيع المالبس في مدينة مكة المكرمة.

كسوة العيد :
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1100
بطاقة كسوة

عيد



محور التشغيل والعمليات الداخلية
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إرساء البنية التنظيمية؛ من خالل تطوير السياسات واإلجراءات اإلداريـة والماليــة واإللتزام بتطبيـقها.

أوًال - في إطار السعي لحوكمة أعمالها والوصول بها للجودة والتميز المؤسسي، نفذت الجمعية 
مجموعة من األنشطة منها: 

ثانيًا - تحقيقًا لمبدأ الشفافية واالمتثال، تم التالي:

استراتيجيات الحوكمة والتميز المؤسسي

مراجعة وتحديث كافة السياسات واإلجراءات اإلدارية والمالية.
تشكيل 3 لجان جديدة – التدقيق والمراجعة الداخية، التخطيط والتطوير

وتنمية الموارد المالية واالستثمار.
اعتماد تعيين مدقق داخلي.

إعداد تقريٍر عن أداء الجمعية لعام 2021 ونشره على موقعها اإلليكتروني.
نشر القوائم المالية لعام 2021 على الموقع اإلليكتروني.

إعداد ملف لبرامج الجمعية لعام 2022م، وشرح ارتباطها برسالة الجمعية وأهدافها.
اعتماد 4 استبيانات سنوية لقياس رضا (األعضاء، المستفيدون، الشركاء، المتطوعون).

إطالق استبيانات قياس رضا المستفيدين والمتطوعين ونشر نتائجها على الموقع اإلليكتروني.
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في جهودها للجاهزية لمبادرة التحول الرقمي للقطاع غير الربحي قامت الجمعية بالتالي:

استراتيجيات التحول الرقمي

وضع خطة للتحول الرقمي لكافة األعمال، وتحديد شهر ديسمبر من العام 2023 تاريخًا لنهاية تنفيذها.
اعتماد  وتثبيت نظام "كيان" اإلليكتروني لتخطيط وإدارة موارد الجمعية البشرية والمالية 

وإدارة المشاريع والمستفيدين.  
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استقطاب الكفاءات؛ لبناء فريق عمل قادر على تنفيذ رسالة الجمعية.
تنمية فريق العمل؛ بتطوير مهاراته المهنية وتحسين أدائه.

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

مدير البرامج والمشاريع.
أخصائي العالقات العامة وتنمية الموارد المالية.

أخصائي تقنية المعلومات والتحول الرقمي.

استراتيجيات كفاءة التشغيل

أوًال - لتعزيز قدرات فريق عمل الجمعية ورفع كفاءته التشغيلية تم استقطاب عدد من الكفاءات 
لشغل 3 وظائف شاغرة، كالتالي:

ثانيًا - لتنمية الكوادر العاملة واالرتقاء بأدائها، تم حصر مجاالت التطوير للوظائف القائمة 
وتقديم الدورات التدريبية الالزمة إلحداث التوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة، كالتالي:
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دوراتعدد الـــــــدورات: ساعةعدد الساعـــــات:3 78 موظفي اإلدارة التنفيذية:

دوراتعدد الـــــــدورات: ساعةعدد الساعـــــات:7 150 موظفي إدارة الخدمات المساندة:

دوراتعدد الـــــــدورات: ساعةعدد الساعـــــات:4 60 موظفي إدارة اإلتصال المؤسسي:



عقد عدد 2 لقاءات اجتماعية للعاملين تخللها طرح أفكار تطويرية لألداء.
عقد 4 جلسات تشارك معرفي  من قبل المتحصلين على دورات جديدة لنقل ما تعلموه لباقي زمالئهم. 

ثالثًا - أولت الجمعية االهتمام الكبير بجودة بيئتها الداخلية انطالقًا من االندماج الوظيفي الذي 
عزز العاملين من خالله فكرة توظيف قدراتهم وطاقاتهم في إنجاح األعمال والتعبير عن أنفسهم تجاه 

أدوارهم وتطلعاتهم في جو مليئ بالتحفيز والحماس  حيث تم التالي:

رابعًا - مساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030، وتشجيعًا لمشاركة أفراد المجتمع في أعمال التنمية 
وزيادة في عدد المتطوعين، تحققت المنجزات التالية:

متطوععدد المتطوعين: 20

ساعــةعدد الساعات التطوعية: 77
ريــــالالعائد االقتصادي على التطوع: 84,000

مجاالتعدد المجاالت التطوعية: 3
فرصـةعدد الفرص التطوعية: 7
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في زيارتهن لصاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين األمير خالد الفيصل آل سعود 
أمير منطقة مكة المكرمة، أطلعت رئيس مجلس إدارة جمعية البيضاء  للتنمية  صاحبة السمو 
األميرة نوف بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود، وصاحبة السمو الملكي األميرة هيفاء الفيصل 
آل سعود عضو الجمعية العمومية  والمدير التنفيذي للجمعية األستاذة ندين مروان راسم سموه 

على تقرير لمستجدات أعمال الجمعية والتحديات الراهنة امام مشروع البيضاء التنموي. 

زار المدير التنفيذي للجمعية شركة روشن بالرياض واجتمع بالمدير األول للمسؤولية االجتماعية 
للشركات ومدير عام مشارك تسويق لمناقشة سبل التعاون المشتركة.

أوًال –  زيارة كبار الشخصيات:

ثانيًا – الحفاظ على مكتسبات الهوية المعنوية للجمعية المرتبطة بتنمية قرى منطقة مكة المكرمة:

لبناء صورة  بالمجتمع وأصحاب المصلحة؛  استراتيجية تفعيل قنوات متعددة ومتنوعة لالتصال 
ذهنية جيدة للجمعية وخلق انطباع مناسب عنها.

تم إعداد ملف تعريفي عن قصة الجمعية ومالمحها االستراتيجية ومجتمعاتها المستهدفة.

استراتيجيات االتصال المؤسسي
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رعاية لقاء لتنمية قدرات العاملين في القطاع غير الربحي:
لقاء الطريق إلى المنح الكبرى لألستاذ / ياسر التويجري.

التعاقد مع وكاالت التسويق وصناعة الصورة الذهنية اإليجابية، حيث تم التالي:
تفعيل 3 حسابات على السوشال ميديا.

تنفيذ مسابقة عن قرى البيضاء شارك فيها أكثر من 600 شخص.
خبر صحفي في جريدة الرياض عن برنامج ملتقى االبتسامة األول.

مؤتمر التحول الرقمي للقطاع غير الربحي، في العاصمة المقدسة.
منتدى االبتكار االجتماعي بالمدينة المنورة.

ملتقى اإلسكان التنموي السنوي في مدينة الرياض. 

برامج  وتنفيذ  إدارة  الخبراء في  الخريجين ودمجهم مع  والشابات  الشباب  االستثمار في قدرات 
الجمعية وقد بلغ عددهم 3 فتيات و 1 شاب.

40 متطوع ومتطوعة في تنفيذ البرامج لترسيخ مفهوم العطاء والخدمة المجتمعية  استقطابـ 
بين أبناء وبنات مركز البيضاء.

تحقيق نسبة 94%  رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية.

ثالثًا  - إلبراز  رسالتها والتعريف بأهدافها وبرامجها وبناء صورة ذهنية مناسبة لدى 
جمهورها وداعميها، تم التالي:

رابعًا – للتواجد في الفعاليات العامة الخاصة بالقطاع غير الربحي تم حضور الفعاليات التالية:

خامسًا – لتوطيد عالقتها بمجتمع قرى مركز البيضاء قامت الجمعية بالتالي: 
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 نسبة رضا المستفيدين 
عن الخدمات المقدمة

98%
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وبرامج  أنشطة  تنفيذ  لتيسير  وتنويعها؛  الفاعلة  الشراكات  عقد  استراتيجية 
التنمية.

منصة إحسان.
منصة تبرع.

مؤسسة الملك خالد الخيرية.
أكاديمية الفوزان بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية.
جمعية قمم شبابية.

مؤسسة محمد بن إبراهيم السبيعي وأوالده.
جمعية ابتسم.

استراتيجيات الشراكة المجتمعية
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استمرارًا لجهود بناء الجسور مع مؤسسات المجتمع الداعمة والمانحة 
وتحقيقًا لمبدأ التنمية بالشراكة تم توقيع شراكات استراتيجية وتشغيلية مع الجهات التالية :



محور االستدامة المالية
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متنوعة  دخل  مصادر  توفير  لضمان  المالية؛  الموارد  لتنمية  متنوعة  قنوات  وتفعيل  استحداث 
للجمعية.

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

للعمل على تنمية الموارد المالية وتحقيق االستقرار  واالستدامة للجمعية 
وألنشطتها التنموية  تم التالي:

   قبول أوقاف جمعية البيضاء للتنمية من صاحبة السمو الملكي األميرة هيفاء الفيصل آل سعود.
   تشكيل مجلس لنظارة الوقف والبت في إعداد السياسات المنظمة ألعمال الوقاف.

   اعتماد سياسات لالستثمار.
   اعتماد تشكيل لجنة لتنمية الموارد المالية واالستثمار.

   تفعيل المتجر اإلليكتروني للجمعية.

استراتيجيات تنمية الموارد المالية
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األداء المالي للنصف األول من عام 2022
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مقارنة إيرادات النصف األول من العامين 2021 و 2022

 غير مقيدة

 مقيـــــــدة

إجمالــــــي

611,568 

 1,671,469

2,283,037

1,314,382

1,595,882

2,910,265

20212022
114 %  ارتفاع

5 %  انخفاض

28 % ارتفاع
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مقارنة مصروفات النصف األول من العامين 2021 و 2022

  عمومية وإدارية

  برامج وأنشطـــة

اإلجمالــــــــــــي

240,438 

755,602 

996,040

256,972

863,306

1,120,278

20212022
 7 % ارتفاع

 14 % ارتفاع

 13 % ارتفاع

التقرير النصف سنوي 2022



مقارنة المستهدفات بالمتحقق في النصف األول 2022م

اإليرادات

مصروفات عمومية وإدارية

مصروفات البرامج واألنشطة

4,200,000

637,827

1,350,267

2,910,265

256,972

863,306

"الفعلي لمنتصف العام""التقديري لعام 2022م"

69 % من المستهدف

40 % من المستهدف

64 % من المستهدف
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بند الزكاة بنهاية النصف األول 2022م

600,000 إجمالي المصروفات

1,161,360 إجمالي الزكاة

%51تحقق من المستهدف
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@albaydhasociety
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