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

فإننــا أنهينــا عامــًا نــت العمــل الــدؤوب، نحمــد اللــه 
علــى مــا مــنَّ بــه مــن إنجــازات متميــزة شــهد لهــا 

المتخصصــون فــي مجــال الطفولــة.

هــي  الطفــل  عمــر  مــن  األولــى  الســنوات  إّن 
مرحلــة يمتــد أثرهــا ألمــد الحيــاة، حيــث تتشــكل 
وتتطــور  الطفــل  لنمــاء  الحيويــة  المراحــل  أعلــى 
قدرتــه علــى التعلــم وتنغــرس القيــم فــي فتــرة 
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 
إكســابه  ويتــم  أي شــيء   علــي ممارســة  قــادر 

المهــارات االجتماعيــة عــن طريــق تنشــئته التــي 
 يكتســبها مــن خــال المجتمــع الــذي يعيــش فيــه.
فــي  نســاهم  أن  )غــراس(  فــي  نســعى  لــذا 
غــرس القيــم وبنــاء المهــارات والقــدرات للطفــل 
لنكــون  األبنــاء  تنشــئة  فــي  الوالديــن  ونشــارك 
محضنــًا آمنــًا وبيئــة تربويــة جاذبــة يمــارس فيهــا 
الهــادف. الترفيــه   األطفــال هواياتهــم ويجــدون 

بعزيمــة  الجمعيــة  انطلقــت  فقــد  اللــه  وبحمــد 
عمرهــا  مــع  مميــزة  أرقامــًا  لتحقــق  ومثابــرة 
أفانيــن  مــن  قطاًفــا  تجــدون  حيــث   .. الوجيــز 
.2020 الثانــي  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

كلمة رئيس مجلس اإلدارةالمقدمة
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شهادة تسجيل الجمعية
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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(

أعضاء مجلس اإلدارة
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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 006  

1440/08/05 عضو مؤسس ابراهيم محمد ابراهيم الهاجري 007  

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

1440/08/05 عضو مؤسس عبدالعزيز سعود عبدالعزيز بن مقيطيب 00	  

1440/08/05 عضو مؤسس سلطان ثاني بن عبيد العتيبي 010  

أعضاء الجمعية العمومية
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جمعيــة  هــي  الطفــل  لتنميــة  غــراس  جمعيــة 
والتنميــة  البشــرية  المــوارد  بــوزارة  مســجلة 
االجتماعية بترخيص رقم 1198، ويشــرف عليها 
ــة  ــة الرياض.وتعمــل الجمعي ــة بمدين مركــز التنمي
فــي مجــال الطفولــة وتنميتهــا، ومقرهــا مدينــة 

الريــاض.

نبذة عن الجمعية
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التميز في تنمية الطفل 
وإطالق طاقاته

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

فاعلــة. وشــراكات 

رسالتنا
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قيمنا

التعاون

التميز

اإلحسان

التواصلاإلبداع

الثقة
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أهداف الجمعية

قدرات الـطفل 
وتــنــمــيـتـه مـن 
جميع الجوانب

في تأهيل المختصين 
في مجـال رعـــــــايــــــــة 

الطفولة

في األبحاث 
والــدراســات 
الـمــتــعــلـقـة 
بالـطــفــولـــة

في التوعية 
والتثقيف بأهمية 
مـرحـلة الـطـفـولـة

تعزيز 

المساهمةالمشاركة 

المساهمة
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السويدي الغربي

منطقة الرياض

مقر الجمعية

النطاق الجغرافي

الفئة المستهدفة
4 إلى 14 سنة
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الهيكل التنظيمي للجمعية
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  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

الخريطة االستراتيجية
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إنــجـازات 
الجمعية
2020م
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الجودة والتنظيم الداخلي

ــم بضمــان  ــم يهت نظــام واضــح المعال
الجــودة، وقــد وضــع لمســاعدتك فــي 
إدارة المنظمــة بفاعليــة وكفــاءة أكثر.

الجمعيــة  حصلــت  اللــه  بحمــد 
تقييــم  درجــة  فــي   92.74% علــى 
معيــار  فــي  األهليــة  الجمعيــات 
االلتــزام واالمتثال، ومعيار الشــفافية 

ح واالفصــا

تطبيــق  خــال  مــن  الريــادة  تحقيــق 
إلــى  والهــادف  المؤسســي  التميــز 
غيــر  للجهــات  األداء  مســتوى  رفــع 
بجــودة خدماتهــا. واالرتقــاء  الربحيــة 

هــو معيــار لطريقــة إدارة التطــوع فــي 
المنظمــات، مبنــي باالســتفادة مــن 
فــي  العالميــة  الممارســات  أفضــل 

هــذا المجــال.

المنظمة الموثوقة  الحوكمة

المعيار الوطنيالتميز المؤسسي
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االتصال المؤسسي واإلعالم 

عــدد مـرات 
الـــظــــهــــور 
في مواقع 
الــجــمـعــيـة 

عدد المتابعين 
فــــي مـــواقـــع 

الجمعية 

عــدد نـقـرات 
الروابط على 
مـنـصة تويتر 

عـــــــــــــــــــدد 
مشاهدات 
الـيـوتـيــوب 

عـــــــــــــــــــــدد 
الـشــراكــات

مع الجهات 

 4.1

12.3211

36.43
مليون

ألفألف

جهاتألف
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تنمية الموارد

خدمــة نوعيــة تســهل علــى المجتمــع 
المســاهمة فــي دعــم الجمعيــة فــي 
بضــع ثــواٍن مــن خــال إرســال )رســالة 
نصيــة فارغــة( إلــى الرقــم 5488 للتبــرع 

بـــ 40 هللــة يوميــًا.

أفــراد  علــى  تســهل  آمنــة  منصــة 
مجتمعنا المبارك التبرع والمســاهمة 
وتعزيــز  غــراس  جمعيــة  دعــم  فــي 
يســر  بــكل  للمســتفيدين  خدماتهــا 

وســهولة.

المورد الترقيمي

بوابة التبرعات
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البرامج واألنشطة

عدد البرامج 
المنفذة

عدد المستفيدين عدد المتطوعين

عدد الفرص 
التطوعية

عدد ساعات
المستفيدين

42

15183.6

271.1
برنامج

ألفمتطوع

مليونفرصة
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بــــرامــــج 
الجمعية
2020م
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برنامج غرس

برنامــــج غــــرس يعتنــــي بتنميــة المعــارف والمهــارات لفئــة 
الطفولــة المبكــرة موجــه للبنيــن، من عمر 4 إلى 6 سنوات 
والبرنامــــج ٌيعنى بتعليم الناشــــئة مهــــارات القــراءة والكتابــة 
ــاب. ــارات الحســ ــن مهــ ــم واآلداب وتمكيــ ــرس للقيــ ــع  غــ مــ

مدة
البرنامج

عدد 
المستفيدين

عدد ساعات
المستفيدين

15522326
ألف ساعةيوم مستفيد
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برنامج فنار

مــن  المبكــرة  موجــه لألطفــال  بالطفولــة  يعتنــي  برنامــج 
البنــات مــن ســن 4 وحتــى 6 ســنوات ويعتني بتعليم الناشــئ 
القــراءة والكتابــة مــن القــرآن، خاصــة بأحــكام التجويــد وبغيــره 
عامــة، مــع حفــظ جزئيــن مــن القــرآن الكريــم وشــيء مــن 

اآلداب والمهــارات مثــل الرياضيــات الذهنيــة و اإللقــاء.

مدة
البرنامج

عدد 
المستفيدات

عدد ساعات
المستفيدين

1905912
ألف ساعةيوم مستفيدة
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برنامج مهارة

برنامــج لتنميــة المهــارات لــدى األطفــال ويقــدم البرنامــج 
الصغيــر  الخطــاط   - الصغيــر  الخوارزمــي  عــدة:  مجــاالت 
مهــارات اإلمــاء - الخطيــب الصغيــر - المبرمــج )ســكراتش( 
الرجــل اآللــي )الروبــوت( - ســيبويه - اللغــة االنجليزيــة وقــدم 

مــن البرنامــج 4 نســخ 

إجمالي مدة
البرنامج

إجمالي عدد 
المستفيدين

عدد ساعات 
المستفيدين

8446410
ألف ساعةيوم مستفيد
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برنامج نبراس

إجمالي مدة
البرنامج

إجمالي عدد 
المستفيدين

عدد ساعات 
المستفيدين

362357300
ساعةيوم مستفيد

اللغويــة  المهــارات  لتنميــة  مكثــف  تعليمــي  برنامــج 
فــي القــراءة والكتابــة بمنهجيــة نــور البيــان بطريقــة ممتعــة 
ــز بعــض القيــم واآلداب وقــدم  وأســلوب مشــوق مــع تعزي

مــن البرنامــج نســختين 
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سواعد العطاء

مبــادرات  تقــدم  التــي  التطوعيــة  الفــرق  يحتضــن  برنامــج 
للطفــل وتقــوم الجمعيــة برعايتهــم وتقديــم التدريــب لهــم

مدة
البرنامج

عدد 
المستفيدين

عدد ساعات
المستفيدين

721317
ألف ساعةأشهر مستفيد



2	 2020

سوق المدينة

هــو برنامــج مهــاري بالشــراكة مــن شــركة أرام المســتقبل 
لتنميــة مهــارات البيــع والشــراء لــدى األشــبال مــن المرحلــة 

االبتدائيــة، ويقــدم البرنامــج فــي أســبوع واحــد .

مدة
البرنامج

عدد 
المستفيدين

عدد ساعات
المستفيدين

626728
ساعةيوم مستفيد



التقرير السنوي0	

نادي طموح

 9 ســن  مــن  لألطفــال  ترفيهــي  مهــاري  تنمــوي  برنامــج 
ســنوات حتــى 11 ســنة ويقــدم البرنامــج مــن خــال لقــاءات 

وزيــارات موجهــة ورحــات قيميــة اجتماعيــة 

مدة
البرنامج

عدد 
المستفيدين

عدد ساعات
المستفيدين

71208300
ساعةأشهر مستفيد



	1 2020

معايدة غراس

ولــي  يقــوم  لألطفــال  مهــداة  ومعايــدة  تهنئــة  بطاقــة 
األمــر أو العامــل مــع الطفــل باختيــار االســم مــن ثــم اســتخراج 

بطاقــة معايــدة 

مدة
البرنامج

عدد 
المستفيدين

عدد ساعات
المستفيدين

720002000
ساعةأيام مستفيد



التقرير السنوي2	

ركاز القيم

برنامــج تربــوي بالشــراكة مــع مؤسســة إحســان الناشــئة 
لتنميــة قيمــة محبــة اللــه تعالــى ومحبــة رســول اللــه صلــى 
ــه عليــه وســلم مــن خــال منهــج تربــوي ودليــل أنشــطة  الل

مدة
البرنامج

عدد 
المستفيدين

عدد ساعات
المستفيدين

12085850
ساعةيوم مستفيد



		 2020

أمسية مهارة

برنامــج أمســية مهــارة هــي احتفاليــة ترفيهيــة افتراضيــة عبــر 
برنامــج الــزوم لألطفــال مــن البنيــن والبنــات ُيقــدم خالهــا 
فقــرات تنمويــة ومســابقات تفاعليــة وســحوبات للحاضريــن

م من البرنامج نسختين وُقدِّ

مدة
البرنامج

عدد 
المستفيدين

عدد ساعات
المستفيدين

29152700
ألف ساعةيوم مستفيد



التقرير السنوي4	



	5 2020

دور 
الجمعية

في أزمة 
كـــورونـــا



التقرير السنوي6	

من برامجنا

هــي مســابقة تهــدف إلثــارة روح الحماســة لــدى الناشــئة لتعلــم األذكار الــواردة عــن الرســول 
صلــى اللــه عليــه وســلم خــال فتــرة العــزل المنزلــي يقــوم فيهــا الناشــئ بحفــظ األذكار مــن ثــم 
يقــام اختبــار إلكترونــي لقيــاس درجــة الحفــظ ثــم تجــرى عمليــة الســحب العشــوائي الختيــار الفائزيــن

لألســرة  تفاعلــي  رمضانــي  كتيــب 
يهــدف إلــى اســتثمار أوقــات األطفال 
فــي شــهر رمضــان وتنميــة مهاراتهــم 

بأنشطة ترفيهية تعليمية  

مــن  األســرة  أفــراد  مواهــب  إظهــار 
 ) مرئيــة  مقاطــع  تقديــم  فــي  األبنــاء 
تســاهم فــي اإلثــراء القيمي لــدى أفراد 
المجتمــع ، حــال بقائهــم فــي المنــازل.

مبادرة أذكاري

أبناؤنا من المنزل يجمعنا الخير



	7 2020

اإلنجازات خالل األزمة

عدد البرامج 
المنفذة

عدد المستفيدين

عدد ساعات
البرامج

29

47.3

1549 برنامج

ألف

ساعة
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		 2020

القوائم 
الـمـالـية
2020م
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قائمة األنشطة قائمة 
المركز المالي
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قائمة 
قائمة اإليضاحاتالتدفقات المالية
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شركاء 
النجاح
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شركاء مانحين

شركاء تنفيذ
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شركاء التأسيس



التقرير السنوي46

SA2080000282608010	62	66

SA4815000			12	166080007

SA7440000000000276674111

SA4805000068202		670	000

ساهم معنا
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ساهم معنا

عبر المورد الترقيمي

عبر بوابة التبرعات

store.gheras.sa

أرسل رقم  1 برسالة نصية إلى

للتبرع بـ 12 ريال شهريًا
5488



0555432555 info@Gheras.sa www.Gheras.sa @GherasSA

غراس اليوم .. ثمار الغد


