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التقرير السنوي لجمعية غراس ��

الفضــل  عظيــم   .. األحــد  الواحــد  اللــه  بســم 
علــى  والســام  والصــاة  والجــود.. 
بعــد: أمــا   .. الــورى  إمــام  الهــدى   نبــي 

إننــا إذ نقــف اليــوم علــى مشــارف العــام األول 
فــي  غــراس  لجمعيــة  المباركــة  االنطاقــة  مــن 
مــن  بــه  مــنَّ  مــا  علــى  اللــه  نحمــد  مجتمعنــا، 
فــي  المتخصصــون  لهــا  متميــزة شــهد  إنجــازات 

الطفولــة. مجــال 

هــي  الطفــل  عمــر  مــن  األولــى  الســنوات  إّن 
مرحلــة يمتــد أثرهــا ألمــد الحيــاة حيــث تتشــكل 
وتطــور  الطفــل  لنمــاء  الحيويــة  المراحــل  أعلــى 
القيــم فــي فتــرة  التعلــم وتغــرس  قدرتــه علــى 
تبــدأ  التعلــم  علــى  الطفــل  قــدرة  إن  وجيــزة. 
فــي  فــإن االســتثمار  ولــذا  مــن لحظــة والدتــه. 
االجتماعيــة  والتنشــئة  الطفولــة  مرحلــة  تنميــة 
فــي  شــأنًا  أخطرهــا  ومــن  العمليــات  أولــى  مــن 
حيــاة الفــرد  ألنهــا الدعامــة األولــى التــي ترتكــز 

عليهــا مقومــات الشــخصية ، فالفــرد يولــد غيــر 
قــادر علــي ممارســة أي شــيء  ويتــم اكتســابه 
المهــارات االجتماعيــة عــن طريــق تنشــئته التــي 
 يكســبها مــن خــال المجتمــع الــذي يعيــش فيــه.
لــذا نســعى فــي غــراس أن نســاهم فــي غــرس 
لألطفــال  والقــدرات  المهــارات  وبنــاء  القيــم 
لنكــون  األبنــاء  تنشــئة  فــي  الوالديــن  ونشــارك 
محضنــًا آمنــًا وبيئــة تربويــة جاذبــة يمــارس فيهــا 
الهــادف. الترفيــه  ويجــدوا  هواياتهــم   األطفــال 

بعزيمــة  الجمعيــة  انطلقــت  فقــد  اللــه  وبحمــد 
عمرهــا  مــع  مميــزة  أرقــام  لتحقــق  ومثابــرة 
أفانيــن  مــن  قطافــًا  تجــدون  حيــث   .. الوجيــز 
.2019 األول  عامهــا  خــال  غــراس   بســتان 
ــه أن يجعــل هــذا العمــل خالصــًا موفقــًا  نســأل الل

ــاركًا فــي تنشــئة جيــل يخــدم أمتــه وبــاده. ومب

رئيس مجلس اإلدارة
محمد بن عبدالله الدليم

المقدمة
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شهادة تسجيل الجمعية



التقرير السنوي لجمعية غراس ��

أعضاء مجلس اإلدارة

المنصب االسم
رئيس مجلس اإلدارة محمد عبدالله راشد الدليم

نائب رئيس مجلس اإلدارة سلمان محمد بن غشام الشبانات

المشرف المالي عبدالمحسن خالد ابراهيم البكيري

عضو مجلس إدارة سامي عبدالرحمن محمد المهناء

عضو مجلس إدارة نواف ثاني عبيد العتيبي

الدورة األولى ) 1440 – 1444 هـ(
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أعضاء الجمعية العمومية

تاريخ االنضمام المنصب االسم     رقم العضوية
1440/08/05 رئيس مجلس اإلدارة محمد عبدالله راشد الدليم 001  

1440/08/05 نائب رئيس مجلس اإلدارة سلمان محمد بن غشام الشبانات 002  

1440/08/05 المشرف المالي عبدالمحسن خالد ابراهيم البكيري 00	  

1440/08/05 عضو مجلس إدارة سامي عبدالرحمن محمد المهناء 004  

1440/08/05 عضو مجلس إدارة نواف ثاني عبيد العتيبي 005  

1440/08/05 عضو مؤسس عمر سعد بن حمد آل الشيخ 00	  

1440/08/05 عضو مؤسس ابراهيم محمد ابراهيم الهاجري 00	  

1440/08/05 عضو مؤسس حمد محمد عبدالله أبوذيب 008  

1440/08/05 عضو مؤسس عبدالعزيز سعود عبدالعزيز بن مقيطيب 009  

1440/08/05 عضو مؤسس سلطان ثاني بن عبيد العتيبي 010  
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جمعيــة غــراس لتنميــة الطفــل 
بــوزارة  مســجلة  جمعيــة  هــي 
والتنميــة  البشــرية  المــوارد 
االجتماعيــة بترخيــص رقم 1198، 
التنميــة  مركــز  عليهــا  ويشــرف 
بمدينــة الرياض.وتعمــل الجمعيــة 
وتنميتــه  الطفولــة  مجــال  فــي 

الريــاض. بمدينــة  ومقرهــا 

نبذة عن الجمعية
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التميز في تنمية الطفل 
وإطالق طاقاته

رؤيتنا



التقرير السنوي لجمعية غراس ��

ومهاريــًا  قيميــًا  الطفــل  تنميــة 
بهويتــه  جيــل متمســك  لتنشــئة 
وإيجابــي فــي مجتمعــه مــن خال 
مبــادرات نوعيــة مبتكــرة و بيئــة 
تمكيــن  و  وجاذبــة  آمنــة  تربويــة 
للكفــاءات والجهــات العاملــة مــع 
مؤسســي  عمــل  وفــق  الطفــل 

فاعلــة. وشــراكات 

رسالتنا
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قيمنا

اإلحسانالتميزالتعاون

التواصلاإلبداع
الثقة الفعال
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أهداف الجمعية

 تعزيز قدرات 
الطفل وتنميته من 

جميع الجوانب
) انفعالي اجتماعي 

معرفي-جسمي (

المساهمة في 
تأهيل المختصين 
في مجال رعاية 

الطفولة

 المشاركة في 
األبحاث والدراسات 
المتعلقة بالطفولة

المساهمة في 
التوعية والتثقيف 

بأهمية مرحلة 
الطفولة
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مدينة الرياض 
حي السويدي الغربي

منطقة الرياض

مقر الجمعية

النطاق الجغرافي
لخدمات الجمعية

الفئة المستهدفة

األطفال من عمر
4 سنوات إلى 14 سنة
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الهيكل التنظيمي للجمعية

 مجلس اإلدارة

 المدير التنفيذي

 االتصال المؤسسي

 إدارة
 المبادرات والبرامج

 إدارة
 التسويق والشراكات 

 إدارة
 الشؤون اإلدارية والمالية

المبادرات 
الشراكات  التسويق والبرامج

 والتطوع
الموارد 
الشؤون  المالية البشرية

 اإلدارية

الدراسات 
تطوير و

 األعمال

 سكرتارية
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من برامجنا



التقرير السنوي لجمعية غراس ��

بتنميــة  يعتنــــي  غــــرس  برنامــــج 
المعارف والمهارات لفئة الطفولــــة 
المبكــــرة موجــــه للبنيــــن، مــن عمــر 4 
إلــى 6 ســنوات والبرنامــــج يعتنـــي 
بتعليــم الناشــــئة مهــــارات القــــراءة 
والكتابــة مــع  غــرس للقيــم واآلداب 

ــاب. ــارات الحســ ــن لمهــ وتمكيــ
ينفــــذ البرنامــــج فــــي 4 مســتويات 
فــي  والمجتمــع  األهــل  لتســاند 
ــاء فــي مجــاالت الحيــاة. تأهيــل األبن

برنامج غرس
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120

مدة 
البرنامج

ساعةمستفيديوم

عدد 
المستفيدين

عدد
 ساعات البرنامج

630 105
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برنامــج فنار يعتنــي بتنمية المعارف 
والمهــارات لفئة الطفولــــة المبكــــرة 
موجــــه للفتيــات، مــن عمــر 4 إلــى 6 
ســنوات والبرنامــــج يعتنـــي بتعليــم 
الناشــــئة مهــــارات القــــراءة والكتابــة 
مــع  غــرس للقيــم واآلداب وتمكيــن 
أركان  مــع   الحســــاب  لمهــــارات 

ترفيهيــة وتعليميــة.
ينفــــذ البرنامــــج فــــي 4 مســتويات 
فــي  والمجتمــع  األهــل  لتســاند 
تأهيــل البنــات فــي مجــاالت الحيــاة

برنامج فنار
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120

مدة 
البرنامج

ساعةمستفيديوم

عدد 
المستفيدات

عدد
 ساعات البرنامج

540 15
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برنامــج  هــو  نمــاءات  برنامــج 
ترفيهــي وقيمــي بالشــراكة مــع 
مؤسســة إحســان الناشــئة لتعزيــز 
النــشء  لــدى  اإلحســان  قيمــة 
األشــبال  البرنامــج  ويســتهدف 
وينفــذ  االبتدائيــة  المرحلــة  مــن 
البرنامــج فــي ثــاث أســابيع، وتــم 

البرنامــج. مــن  نســخ   3 تنفيــذ 

برنامج نماءات
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90

مدة 
البرنامج

ساعةمستفيديوم

عدد 
المستفيدين

عدد
 ساعات البرنامج

170 420
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برنامــج  الغــد  قــادة  برنامــج 
وتنميــة  الناشــئة  قــدرات  لبنــاء 
الصيــف  فتــرة  خــال  المهــارات 
االشــبال  البرنامــج  ويســتهدف 

ســنة   12-10 ســن  مــن 
وينفذ البرنامج على مدى شهر.

برنامج قادة الغد
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30

مدة 
البرنامج

ساعةمستفيديوم

عدد 
المستفيدين

عدد
 ساعات البرنامج

36 42
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برنامــج  هــو  العطــاء  ســواعد 
فــي  التطوعيــة  الفــرق  يحتضــن 
تقــدم  والتــي  الطفولــة  مجــال 
تقــوم  حيــث  للطفــل  مبــادرات 
الفــرق  تلــك  برعايــة  الجمعيــة 
وتقديــم التدريــب لهــم والدعــم 
المبــادرات تلــك  إلنجــاح  الــازم 

برنامج سواعد العطاء
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120

مدة 
البرنامج

ساعةمستفيديوم

عدد 
المستفيدين

عدد
 ساعات البرنامج

100 131



التقرير السنوي لجمعية غراس ��

طفل الغد
يعتنــــي  الغــد  طفــل  برنامــــج 
بتنميــة المعــارف والمهــارات لفئــة 
 4 عمــر  مــن   ، المبكــــرة  الطفولــــة 
إلــى 6 ســنوات والبرنامــــج يعتنـــي 
بتعليــم الناشــــئة مهــــارات القــــراءة 
والكتابــة مــع  غــرس للقيــم واآلداب 
وتمكيــن لمهــارات الحســاب واللغة 

اإلنجليزيــة.
ينفــــذ البرنامــــج فــــي 4 مســتويات 
فــي  والمجتمــع  األهــل  لتســاند 
ــاء فــي مجــاالت الحيــاة. تأهيــل األبن
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120

مدة 
البرنامج

ساعةمستفيديوم

عدد 
المستفيدين

عدد
 ساعات البرنامج

630 90
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برنامــج  هــو  كشــكول  برنامــج 
ترفيهــي لمــدة أســبوع واحد فقط 
لألشــبال مــن المراحــل العليــا خــال 

المدرســية  االختبــارات  فتــرة 

برنامج كشكول
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7

مدة 
البرنامج

ساعةمستفيدأيام

عدد 
المستفيدين

عدد
 ساعات البرنامج

36 43
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وقعــت الجمعيــة شــراكة اســتراتيجية مــع مؤسســة إحســان الناشــئة والتــي 
تشــمل تطبيــق برامــج المؤسســة والمتخصصــة فــي مرحلــة الطفولــة والناشــئة 

ومنهــا برنامــج هيــا نحســن و ركاز القيــم
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بناء التوجه االستراتيجي
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منهجية التخطيط

بناء الهيكل 
 التنظيمي للجمعية

 صياغة المبادرات

بناء بطاقة األداء 
المتوازن 

 ومؤشرات األداء

صياغة األهداف 
 االستراتيجية

تعريف الرسالة 
 والرؤية والقيم

تحديد الفئات 
المستهدفة 
واألولويات 

 االستراتيجية لكل فئة

التحليل 
 االستراتيجي
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فريق التخطيط

01 

02 

05 
07 

11 

 سامي بن عبدالرحمن المهنا
 أمين فريق التخطيط

 محمد بن عبدهللا الدليم
 رئيس فريق التخطيط

 موسى حدادي
 مستشار التخطيط

 حمد بن محمد أبو ذيب
 عضو فريق التخطيط

 نواف بن ثاني العتيبي
 عضو فريق التخطيط

03 
 الشباناتسلمان بن محمد 

 عضو فريق التخطيط

04 
 عبدالمحسن بن خالد البكيري

 عضو فريق التخطيط

06 

 إبراهيم بن محمد الهاجري
 عضو فريق التخطيط

 مقيطيبعبدالعزيز بن سعود بن  10
 عضو فريق التخطيط

 عمر بن سعد ال الشيخ
 عضو فريق التخطيط

 سلطان بن ثاني العتيبي
 عضو فريق التخطيط

08 

09 
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األدوات المستخدمة

 تحليل
 السياق  

تحليل عوامل 
 النجاح الحرجة

تقييم 
األولويات 

 االستراتيجية

بطاقة 
األداء 

 المتوازن

تحليل 
أصحاب 
 المصلحة

 تحليل
  SWOT 

تحليل الميزة 
 التنافسية
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إحصاءات العمل على االستراتيجية

عدد ورش 
 العمل

عدد ساعات 
 العمل

عدد المشاركين 
 في التخطيط

عدد الزيارات 
 والمقابالت

12 70 65 15 
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الخريطة االستراتيجية

  االلررؤؤييةة  االلررسسااللةة

التعلم 
والنمو
 

الثقافة المؤسسية 
واإلدارية والتنظيمية 
 وبناء قدرات للعاملين

البناء 
المؤسسي 

 للجمعية

استقطاب 
الكفاءات 
الوطنية 

 المتخصصة

تأهيل 
الكوادر 
العاملة 

في 
 الجمعية

بناء فريق 
استشاري 
 متخصص

تنظيم 
المعلومات 

وتسهيل 
الوصول لها 

 سحابياً 

 القيم

ستفيدون
الم

 

 اجتذاب المستفيدين
 وكسب رضاهم

 وتلبية احتياجاتهم

 الطفل

ت 
العمليا

الداخلية
 

اإلجراءات والوسائل 
األكثر تحقيقًا لرضا 

المستفيدين 
وأصحاب المصلحة 
 واالستدامة المالية

تأسيس بيئات 
 قيمية لألطفال

تصميم برامج 
 تنموية لألطفال

بناء صورة 
 ذهنية ايجابية

تطوير شراكات 
 استراتيجية فاعلة

بناء شخصية 
الطفل وتعزيز 

 قدراته

 الوالدان
تعزيز دور الوالدين 

و األسرة في 
 تنشئة األبناء

العاملين مع 
 الطفل

تنمية قدرات 
العاملين في مجال 

 الطفولة

 المجتمع

التوعية والتثقيف 
بأهمية مرحلة 

 الطفولة

التواصل  اإلبداع اإلحسان التميز
 الثقة الفعال

لتنشئة جيل متمسك بهويته وإيجابي في مجتمعه  ومهارياً تنمية الطفل قيميًا 
من خالل مبادرات نوعية مبتكرة و بيئة تربوية آمنة وجاذبة وتمكين للكفاءات 

 والجهات العاملة مع الطفل وفق عمل مؤسسي وشراكات فاعلة

التميز في تنمية الطفل 
 وإطالق طاقاته

 التعاون

  
ي

المال
الموارد  

المالية 
وترشيد 
 الصرف

ب 
صحا

أ
صلحة

الم
 

تعظيم 
 المنفعة 
وتحقيق 

 الرضا

تحقيق رضا 

أصحاب 

 المصلحة

تحقيق 

االستقرار 

 المالي
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خطة التأسيس
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بحمــد اللــه وتوفيقــه، منــذ صــدور القرار الوزاري بالموافقة على إنشــاء جمعية غراس 
لتنميــة الطفــل فــي 5/ 8 / 1440 هـــ فقــد شــهدت فتــرة التأســيس، جهــدًا مكثفــًا 
مــن المؤسســين فــي بنــاء الجمعيــة وفــق خطــة التأســيس عبــر التــاءات الثمــان لتكون 
ــرة اإلنجــاز لتنطلــق فــي خدمــة المجتمع.وممــا ذلــل  خارطــة طريــق مــع تســريع وتي
العقبــات بعــد توفيــق اللــه هــو دعــم ومــؤازرة الــوزارة و الجهــات المانحــة وتشــجيع 

الجمعيــة علــى العمــل.

المقدمة
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النسبة اإلجمالية 
لخطة التأسيس

%92

%100

%100

%100

%100

%100%97.7

%100

%100

التراخيص

التوظيف

التواصل 
المؤسسي

التخطيط 
والمبادرات

التعلم

التجهيزات

تنمية 
الموارد

التنظيم 
واللوائح
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شركاء النجاح
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القوائم المالية
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قائمة األنشطة قائمة 
المركز المالي
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قائمة 
قائمة اإليضاحاتالتدفقات المالية
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ساهم معنا

SA2080000282	080109	29		

SA48150009991291		08000	

SA	4400000000002				4111

SA48050000	8202	9		09000
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للتواصل معنا

@GherasSA

0 5 5 5 4 3 2 5 5 5
info@Gheras.sa
www.Gheras.sa


