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»نحــن فــي بالدنــا متعاونيــن فــي كل المجــاالت ،فهنــاك 
تعــاون بيــن الجمعيــات الخيريــة التــي تقــوم بواجبها تماشــيًا 

مــع توجهاتنا،وذلــك لخدمــة الوطــن والمواطنيــن «
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»ديننا اإلسالمي الحنيف دين تكافل وتعاضد وتآزر 
وشريعتنا اإلسالمية تؤكد على العمل الخيري«
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أطفالنــا كأرض خصبــة إذا ُألقيــت فيهــا البــذور الطيبة 
أنبتــت نباتــًا حســًنا وأنتجــت ثمــًرا يانعــًا، وإذا ُتركــت 
وُأهملــت نبتــت فيهــا األشــواك واألشــجار الضــارة.

د.نايف القرشي
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جمعيــة غــراس لتنميــة الطفــل هــي جمعية مســجلة بــوزارة الموارد 
ويشــرف   ،1198 رقــم  بترخيــص  االجتماعيــة  والتنميــة  البشــرية 
عليهــا مركــز التنميــة بمدينــة الرياض،وتعمــل فــي مجــال الطفولــة 

وتنميتــه ومقرهــا مدينــة الريــاض.

تقديــم باقــة مــن المبــادرات والبرامــج النوعيــة المبتكــرة و بيئــات 
للكفــاءات  تمكيــن  و  ووالديــه  للطفــل  وجاذبــة  آمنــة  قيميــة 
ــة مــع الطفــل وفــق عمــل مؤسســي وشــراكات  والجهــات العامل

فاعلــة.

ماذا نقدم ؟

من نحن ؟
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التميز في تنمية 
الطفل وإطالق 

طاقاته

تنميـة الطفـل قيميـًا ومهاريـًا 
لتنشئة جيل متمسك بهويته 
مـن  مجتمعـه  فـي  وإيجابـي 
خـالل مبـادرات نوعيـة مبتكرة 
آمنـة وجاذبـة،  تربويـة  بيئـة  و 
وتمكيـن للكفـاءات والجهـات 
وفـق  الطفـل  مـع  العاملـة 
وشـراكات  مؤسسـي  عمـل 

فاعلـة.

التعاون

التميز

اإلحسان

التواصلاإلبداع

الثقة

قيمنارسالتنارؤيتنا
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أهداف الجمعية

قدرات الـطفل 
وتــنــمــيـتـه مـن 
جميع الجوانب

في تأهيل المختصين 
في مجـال رعـــــــايــــــــة 

الطفولة

في األبحاث والـدراسات 
الـمتعلقة بالـطفولة

في التوعية 
والتثقيف بأهمية 
مـرحـلة الـطـفـولـة

تعزيز 

المشاركة 

المساهمة

المساهمة
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السويدي الغربي

منطقة الرياض

مقر الجمعية

النطاق الجغرافي

الفئة المستهدفة
4 إلى 14 سنة
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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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 ترخيص
الجمعية



14 التقرير 
2021مالسنوي

 أعضاء مجلس
اإلدارة

االسم   المنصب 
رئيس مجلس اإلدارة سامي عبدالرحمن محمد المهناء

نائب رئيس مجلس اإلدارة سلمان محمد بن غشام الشبانات

المشرف المالي عبدالمحسن خالد ابراهيم البكيري

عضو مجلس إدارة نواف ثاني عبيد العتيبي

عضو مجلس إدارة عبدالعزيز سعود بن مقيطيب

الدورة األولى ) 1440 – 1444 هـ(
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تاريخ االنضمام االسم المنصب     رقم العضوية
1440/08/05 عضو مؤسس محمد عبدالله راشد الدليم 001  

1440/08/05 عضو مؤسس إبراهيم محمد ابراهيم الهاجري 002  

1440/08/05 عضو مؤسس حمد محمد عبدالله أبوذيب 003  

1440/08/05 عضو مؤسس سامي عبدالرحمن محمد المهناء 004  

1440/08/05 عضو مؤسس سلطان ثاني بن عبيد العتيبي 005  

1440/08/05 عضو مؤسس سلمان محمد بن غشام الشبانات 006  

1440/08/05 عضو مؤسس عبدالمحسن خالد ابراهيم البكيري 007  

1440/08/05 عضو مؤسس عبدالعزيز سعود عبدالعزيز بن مقيطيب 008  

1440/08/05 عضو مؤسس عمر سعد بن حمد آل الشيخ 009  

1440/08/05 عضو مؤسس نواف ثاني عبيد العتيبي 010  

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

فإننــا أنهينــا عامــًا مــن العمــل الــدؤوب فــي خدمــة 
فئــة غاليــة علــى قلوبنــا2 و نحمــد اللــه علــى مــا 

مــنَّ بــه مــن إنجــازات.

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 
، ويتــم إكســابه  قــادر علــى ممارســة أي شــيء 

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 
.2021 الثالــث  عامهــا  خــال  )غــراس(   بســتان 
ــه أن يجعــل هــذا العمــل خالصــًا موفقــًا  نســأل الل

ــاركًا فــي تنشــئة جيــل يخــدم وطنــه وأمتــه. ومب

رئيس مجلس اإلدارة
سامي بن عبدالرحمن المهنا

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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أبرز
اإلنجازات

حصول الجمعية
 على شهادة 

المنظمة
 الموثوقة

بناء وثيقة 
نادي الطفل

إطالق
وقف غراس

إطالق منصة دربة 
لـتأهيل العاملين

 مع الطفل

تطوير مناهج 
الطفولة المبكرة

افتتاح المركز 
اإلعالمي للجمعية

فكرة تصميم 
بيئة قيمية 
جاذبة للطفل

درجة الحوكمة
92.74%

نمذجة مشروع 
الطفولة المبكرة

تطبيق معيار إدامة 
للتطوع للعام الثاني

افتتاح مقر َلِبَنات
للبرامج عن بعد 
في شرق الرياض

تكوين فريق
استشاري إعالمي
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جزاكــم اللــه كل خيــر وجعلهــا فــي موازيــن 
صــدر  برحابــة  أطفالنــا  احتويتــوا  أعمالكــم 
وعطــاء ومجهــود رائــع كل الشــكر لكــم ولنــا 

لقــاء آخــر فــي برامــج أخــرى إن شــاء اللــه 

الكبيــر  ويحتاجــة  ومفيــد  ممتــع  برنامــج 
ــه ثــم منكــم تكثيــف  ــر نأمــل مــن الل والصغي
والنافعــة  القيمــة  البرامــج  هــذه  مثــل 
نشــكر  للعقــول…  والمغذيــة  والمفيــدة 
مــن  البرنامــج  هــذا  علــى  القائميــن  جميــع 
إدارة ومشــرفين جعلــه   اللــه فــي موازيــن 

كنتــم. أينمــا  بكــم  ونفــع  حســناتكم 
علــى  األطفــال  تشــجع  رائعــة  مســابقات 

األجهــزة.  وتــرك  الحفــظ 

جزاكــم اللــه خيــر.. ابنــي بالرغــم مــن أنهــا أيــام المكان جميل وفعاًل غراس قيم.
قليلــه جــدًا إال أنــه أحــب أن يقــرأ..

هــذا  نجــاح  فــي  القيمــه  جهودكــم  لكــم  نشــكر 
الكثيــر  أضــاف ألبنائنــا  والــذي  الشــيق  البرنامــج 
وااللقــاء  والكتابــة  القــراءه  تعلــم  مــن  والكثيــر 
ــث روح التعــاون بينهــم والجــرأة فــي التحــدث  وب
والمنافســة الشــريفة ال يســعني اال  أن نقــول 
الخيــر  فيــه  لمــا  ووفقكــم  ســعيكم  اللــه  شــكر 
والصــالح )وإلــى األمــام بــإذن اللــه ونحــن معكــم 

جميعــًا يحفظكــم  واللــه  وندعمكــم( 

 سطورهم ألهمتنا
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شركاء
النجاح

مؤسسة  
عبدالعزيز بن عبدالله الجميح 

الخيرية 
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تقرير
برامج الجمعية

+11

+100

+117

3956

5932

50
ألف

برنامج

ألف

مستفيد

مستفيد

إجمالي المستفيدينبرنامج
- منذ تأسيسها-

إجمالي
 البرامج

عدد المستفيدين 
عبر منصات التواصل

عدد المستفيدين
 غير المباشرين

عدد المستفيدين 
المباشرين

عدد البرامج
المقدمة
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البرامج المقدمة

لالطالع على تفاصيل البرامج المقدمة
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4900

+20

2700

+90

+1.2

نقرة

ألف

ساعة

ألف

مليون
عدد المشاهدات بالساعة 

لليوتيوب

عدد نقرات الروابط
 على تويتر

عدد مشاهدات
قناة اليوتيوب

عدد المتابعين في 
مواقع الجمعية

عدد مرات الظهور في 
مواقع الجمعية

تقرير
الحضور اإلعالمي

للجمعية
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تقرير
وحدة التطوع

2500

+390

143
101

ساعة

ألف

متطوع

فرصة
عدد 

الفرص التطوعية

عدد المتطوعين 
بالتكرار

إجمالي عدد ساعات 
التطوع

العائد االقتصادي من 
الفرص التطوعية
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 رضا
المستفيدين

% 97,5 

% 96,5 

نسبة رضا أولياء 
أمور المستفيدين 
من برامج الجمعية

نسبة رضا 
المستفيدين من 

برامج الجمعية
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توفيــر  علــى  العمــل  فريــق  يحــرص  أن 
وســيلة النقــل والمواصــالت فــي جميــع 
برامجــه قــدر اإلمــكان لحــل بعض مشــاكل 

المســتفيدين وتحديــات 

تقديــم  علــى  العمــل  فريــق  يحــرص  أن 
والجوائــز(  )الشــهادات  منــح  خدمــات 
للبرامــج التــي تقــام عــن بعــد فــي وقــت 

أمكــن مــا  وجيــز 

اكتشــاف  علــى  العمــل  فريــق  يحــرص  أن 
بيــن األطفــال  الفرديــة  الفــروق  ومراعــاة 
فــي برامــج الواقــع االفتراضــي مــا أمكــن 

تأخــذ  أن  علــى  العمــل  فريــق  يحــرص  أن 
بمــا  الزمنيــة  كفاياتهــا  الجمعيــة  برامــج 

المســتفيد مــع  يتناســب 

الدروس المستفادة
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القوائم المالية 2021 م
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معرض
الصور

برنامج الخوارزمي الصغير

رحالت ترفيهية وقيمية برامج اجتماعية تنموية

واحة األركان

برامج اجتماعية
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معرض
الصور

حوافز وتكريم

برنامج فنار للصغيرات واحة المعرفة

واحة األلعاب

برامج قيمية
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SA2080000 282608010962966

SA4815000 999129166080007

SA48050000 68202396709000

ساهم
معنا
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المورد الترقيمي بوابة التبرعات

store.gheras.sa

أرسل رقم  1 برسالة نصية إلى

للتبرع بـ 12 ريال شهريًا
5488

ساهم
معنا
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