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نحن في بالدنا متعاونين في كل المجاالت، فهناك تعاون بين الجمعيات الخيرية
 التي تقوم بواجبها تماشيًا مع توجهاتنا،وذلك لخدمة الوطن والمواطنين 



5 2022م

ديننا اإلسالمي الحنيف دين تكافل وتعاضد وتآزر وشريعتنا اإلسالمية 
تؤكد على العمل الخيري
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بسم الله الرحمن الرحيم 

بعون من الله تبدأ )غراس( عملها ومهامها على منهج سليم 
وما سمعته من اإلخوان شيء يسر للنشء وتوجيهه إلى الوجهه الصحيحة 

وأرجــو للزمــاء التوفيــق لمــا يحفــظ أبنائنــا وبناتنــا وهــم أغلــى مــا يملكــه الوطــن الكبيــر 
المملكــة العربية الســعودية 

حفظ الله ولي أمرنا سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده 
وكل مخلص ألبناء هذا الوطن .

صاحب السمو الملكي األمير:
فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود

أمير منطقة الرياض
1443/08/12
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إنَّ السعّي الحثيث اليوم لالهتمام بالطفل 
وتنشئته، هي حصيلة الغد، وكّلما ُجّود السعّي 

كّلما ترقت األمة وتقّدم الوطن.
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جمعيــة غــراس لتنميــة الطفــل هــي جمعيــة مســجلة بالمركــز الوطني 
لتنميــة القطــاع غيــر الربحــي بترخيــص رقم 1198، ويشــرف عليها فنيًا 
وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، وتعمــل فــي مجــال 

الطفولــة وتنميتــه ومقرهــا مدينــة الريــاض.

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

فاعلــة.

ماذا نقدم ؟

من نحن ؟



11 2022م

التميز في تنمية الطفل وإطالق طاقاته

تنميـة الطفـل قيميـًا ومهاريـًا لتنشـئة جيـل متمسـك بهويتـه وإيجابـي فـي مجتمعـه 
مـن خـالل مبـادرات نوعيـة مبتكـرة و بيئـة تربويـة آمنـة وجاذبـة، وتمكيـن للكفـاءات 

والجهـات العاملـة مـع الطفـل وفـق عمـل مؤسسـي وشـراكات فاعلـة.

التعاون

التميز

اإلبداعاإلحسان

التواصل الثقة

رؤيتنا

رسالتنا

قيمنا
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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



13 2022م

الرياض- السويدي الغربي منطقة الرياض
مقر الجمعية النطاق الجغرافي

الفئة المستهدفة
األطفال من 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



15 2022م

ترخيص الجمعية
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سامي عبدالرحمن محمد المهناء
رئيس مجلس اإلدارة

 محمد عبدالله راشد الدليم
نائب رئيس مجلس اإلدارة سلمان محمد بن غشام الشبانات

المشرف المالي

عبدالعزيز سعود بن مقيطيب
عضو مجلس إدارة

نواف ثاني عبيد العتيبي   
عضو مجلس إدارة

أعضاء مجلس اإلدارة
الدورة األولى   ) 1440 – 1444هـ (



17 2022م

أعضاء الجمعية العمومية

نواف ثاني عبيد العتيبي
عضو مؤسس

 محمد عبدالله راشد الدليم
عضو مؤسس

سلطان ثاني بن عبيد العتيبي
عضو مؤسس

سامي عبدالرحمن محمد المهناء
عضو مؤسس

عمر سعد بن حمد ال الشيخ
عضو مؤسس

عبدالمحسن خالد إبراهيم البكيري
عضو مؤسس

إبراهيم محمد إبراهيم الهاجري
عضو مؤسس

عبدالعزيز سعود عبدالعزيز بن مقيطيب
عضو مؤسس

حمد محمد عبدالله أبوذيب
عضو مؤسس

سلمان محمد بن غشام الشبانات
عضو مؤسس
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بســم اللــه الرحمن الرحيم
للــه رب العالميــن والصــاة والســام علــى  الحمــد 
خاتــم األنبيــاء وســيد المرســلين نبينــا محمــد عليــه 

وعلــى آلــة أفضــل صــاة وأتــم تســليم أمــا بعــد :

إن الســــنوات األولى مــــن عمــــر الطفــــل هــــي مرحلــة 
يمتــــد أثرهــــا ألمــد الحيــــاة، حيــــث تتشــــكل أعلــــى 
المراحــــل الحيويــــة لنمــــاء الطفــــل وتتطــــور قدرتــــه 
علــــى التعلــــم وتغــــرس فيــه القيــــم الحميــدة فــــي 
فتــرةوجيــــزة.  إن قــــدرة الطفــــل علــــى التعلــــم تبــــدأ 
مــــن لحظــــة والدتــــه، ولــــذا فــــإن االســتثمار فــــي 
االجتماعيــة  والتنشــــئة  الطفولــــة  مرحلــــة  تنميــــة 
مــــن أولــــى العمليــــات ومــــن أخطرهــــا شــــأنًا فــــي 
ترتكــــز  التــــي  الدعامــــة األولــى  الفــــرد ألنهــا  حيــــاة 
يولــــد غيــــر  الشــــخصية، فالفــــرد  عليهــــا مقومــــات 
إكســــابه  ويتــــم  شــــيء  أي  ممارســــة  علــــي  قــــادر 
المهــــارات االجتماعيــة عــــن طريــــق تنشــــئته التــــي 
 يكتســـبها مـــن خـــال المجتمـــع الـــذي يعيـــش فيـــه..

لــــذا نســــعى فــــي )جمعية غــــراس( أن نســــاهم فــي 
ــل  ــدرات للطفــ ــارات والقــ ــاء المهــ ــم وبنــ ــرس القيــ غــ
لنكــــون  األبنــاء  تنشــــئة  فــــي  الوالديــــن  ونشــــارك 
ــا  ــارس فيهــ ــة يمــ ــة جاذبــ ــة تربويــ ــًا وبيئــ ــًا آمنــ محضنــ
الهــــادف. الترفيــــه  ويجــــدون  هواياتهــــم   األطفــال 

وبحمــد اللــه هاهي جمعيتنا تســير بعزيمــــة ومثابــــرة 
ــث  ــز حيــ ــا الوجيــ ــع عمرهــ ــزة مــ ــًا مميــ ــق أرقامــ لتحقــ
تجــــدون قطــاًف مــــن ثمــار بســــتان )جمعيــة غــــراس( 

خــــالل عامهــــا الرابــع 2022م.

نســــأل اللــــه أن يجعــــل هــــذا العمــــل خالصــــًا موفقــــًا 
ومبــــاركًا فــــي تنشــــئة جيــــل يخــــدم أمتــــه وبــــاده.

سعادة المهندس:

سامي بن عبدالرحمن المهنا
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة



19 2022م

شركاء النجاح
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شركاء التأسيس

مؤسسة  
عبدالعزيز بن عبدالله الجميح 

الخيرية 

سعادة الشيخ:
 عبدالرحمن بن عبدالعزيز الرميح -رحمه الله-



21 2022م

الشركاء المانحون

شركاء التنفيذ

مؤسسة  
عبدالعزيز بن عبدالله الجميح 

الخيرية 
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 أكثر من

 طفل مستفيد من برامج
جمعية غراس

25,000 



23 2022م

إنجازاتنا



التقرير السنوي24

سمو أمير منطقة الرياض 
يطلع على تقرير أعمال وإنجازات غراس

تشــرف رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة غــراس لتنميــة الطفــل 
مجلــس  وأعضــاء  المهنــا  عبدالرحمــن  بــن  ســامي  المهنــدس 
اإلدارة بزيــارة لصاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر 
بــن عبدالعزيــز أميــر منطقــة الريــاض، فــي مكتبــه بقصــر الحكــم 
وتســّلم ســموه نســخة مــن التقريــر الســنوي للعــام المنصــرم 
1443-1442 متضمنــًا أعمــال الجمعيــة وبرامجهــا وإنجازاتهــا 
ومــا ُتقدمــه فــي تنميــة الطفل،وأعــرب ســموه عــن تمنياتــه 

للمزيدلمنســوبي الجمعيــة التوفيــق والنجــاح فــي أعمالهــم.



25 2022م

برعايــة كريمــة مــن وزيــر الموارد البشــرية والتنمية االجتماعية 
التطــوع  لملتقــى  الراجحــي  بــن ســليمان  أحمــد  المهنــدس/ 
الســنوي، تــم تكريــم جمعيــة غــراس لتنميــة الطفــل ضمــن أوائــل 
الجمعيــات التــي أكملــت تأســيس وحــدة التطــوع وفــق المعيــار 

الوطنــي الســعودي للتطــوع .

للمزيد

            غراس ضمن الجمعيات                     
 التي أكملت تأسيس وحدة التطوع 
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أنتم أملنا في تحقيق حلمنا
 بإذن الله

بفضــل اللــه .. ثــم بعطائكــم الكريــم انجــزت جمعيــة غــراس 
المرحلــة األولــى مــن وقــف أطفــال غــراس وهــي شــراء أرض 
اســتثمارية تبلــغ مســاحتها 900م وتبلــغ قيمتهــا 1,600,00 
ريــال  يعــود ريعهــا علــى برامــج الجمعيــة وأنشــطتها والتــي 
يقــدر أن يبلــغ عــدد مســتفيدي ريعهــا أكثــر من 3000 مســتفيد 

بــإذن اللــه تعالــى، بعــد ذلــك تبــدأ باللــه فــي مرحلتــه الثانيــة 
للمزيد)البناء( .



27 2022م

الطفــل  لتنميــة  غــراس  ، أطلقــت جمعيــة  اللــه  بحمــد 
موقعهــا اإللكترونــي الجديــد ،وهــو موقــع يقدم خدمات 
الجمعيــة ومبادراتهــا ويتنــاول أخبارهــا ،ويقــدم الخدمــات 
للمســتفيدين ،ومــن أهــم خدماته : التســجيل في الفرص 
التطوعيــة لــدى الجمعيــة، منتجــات الطفولــة التنمويــة، 

منصــة التهانــي .

جمعية غراس تطلق موقعها 
اإللكتروني الجديد

للمزيد
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الرّحال الصغير
مبادرة نوعية مبتكرة

تقديــم  فــي  الطفــل  لتنميــة  غــراس  جمعيــة  جهــود  ضمــن 
برامــج نوعيــة مبتكــرة .. أطلقــت جمعيــة غــراس لتنميــة 
الرّحــال الصغيــر وهــو عبــارة عــن نمذجــة  برنامــج  الطفــل 
القيميــة لألطفــال, بحيــث تكــون رحــات ممتعــة  للرحــات 
وتغــرس القيــم  فــي الوقــت ذاتــه وذلــك مــن خــال الوســائل 
بيئــة  مــن  ,مســتفيدين  الرحلــة  داخــل  المبتكــرة  واألنشــطة 
الرحلــة لغــرس القيــم, البرنامــج فــي مرحلتــه األولــى عمــل 

. التحتيــة والتأسيســية  البنــى  للمزيدإليجــاد 



29 2022م

مشــروعها  الطفــل  لتنميــة  غــراس  جمعيــة  أطلقــت 
„دوحــة اإلحســان“ لتعزيــز قيــم األطفــال فــي الطفولــة 
المبكــرة، وبنــاء أساســه األخاقــي واالجتماعــي، وإيجــاد 
مبنــى  تجهيــز  خــال  ,مــن  األطفــال  لريــاض  جاذبــة  بيئــة 
لرعايــة 500 طفــل مــن عمــر 4 إلــى 12 ســنة ، يحــوي علــى 
قاعــات تدريبيــة وفصــول دراســية وقاعــة ولــألركان وغرفــة 

لأللعــاب.

دوحة اإلحسان
بوابة نحو تأسيس الطفل

للمزيد
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ســعيًا مــن جمعيــة غــراس لتعظيــم األثــر والعطــاء واالنتشــار فــي تعليــم األطفــال مهــارات 
القــراءة والكتابــة والمهــارات الحياتية,عملــت الجمعيــة علــى تأهيــل منفــذي ومنفــذات 
البرنامــج وتأســيس )18( قاعــة فــي )3( بيئــات يســتفيد منهــا أكثــر مــن )230( طفــل 

وطفلــة .

برنامج فرسان
 استثمار في بيئات الطفل



31 2022م

 إنجاز الخطة والمؤشرات
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بعــزم وهمــة تســارع جمعيــة غــراس الزمــن لتعظيــم األثــر وأداء رســالتها فــي خدمــة 
المجتمــع مــن خــالل تحقيــق نجاحــات وتميــز فــي األداء االســتراتيجي،نضع بيــن يديكــم 

أداء الجمعيــة فــي تحقيــق المؤشــرات ومســتهدفات االســتراتيجية لعــام 2022م

معدل أداء الخطة

 معدل بناء شخصية
 الطفل وتعزيز

قدراته

تأسيس بيئات قيمية وتصميم 
برامج تنموية لألطفال

90%

173%

130%



33 2022م

 تنمية قدرات العاملين
في مجال الطفولة

تعزيز دور الوالدين
 واألسرة في تنشئة 

األبناء

 التوعية والتثقيف بأهمية
مرحلة الطفولة

+130% 

+130% 

100% 
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عزم     وتميز 



35 2022م

 أبرز البرامج واألنشطة
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برامــج لرعايــة الطفولــة المبكــرة مــن 6-4 ســنوات للبنيــن والبنــات قبــل ســن المدرســة يهــدف 
لتأســيس الطفــل فــي مجــاالت الحيــاة المختلفــة، يقــام البرنامــج خــال الفصــول الدراســية فــي 

الفتــرة الصباحيــة .

برنامــج معرفــي لإلجابــة عــن أهــم األســئلة التــي تــرد علــى الوالديــن والعامليــن معمــع األطفــال 
فــي كيفيــة التعامــل مــع حــاالت الطفــل المختلفــة , البرنامــج يقدم في 30 حلقــة مرئية توعوية 

وتثقيفيــة قــّدم البرنامــج الخبيــر فــي مجــال التربيــة والطفولــة د.همــام الحارثــي.

برامج الطفولة المبكرة

كيف أتعامل مع طفلي



37 2022م

ــاء واســتثمار أوقاتهــم فــي شــهر رمضــان  ــادرة لمســاعدة الوالديــن واألســر فــي تنشــئة األبن مب
المبــارك مــن خــال مشــاركتهم كتيــب يوميــات رمضانيــة والــذي يحــوي علــى مجموعــة مــن 

األنشــطة القيميــة والترويحيــة 

منصــة إلكترونيــة تهــدف لتأهيــل العامليــن مــع الطفــل فــي مجــال البرامــج واألنشــطة مــن خــال 
التعلــم الذاتــي فــي مواضيــع بنيــت وفــق احتياجهــم ,المنصــة فــي عامهــا الثانــي مــن العطــاء 

وتحــوي علــى )17( برنامــج تأهيلــي.

أيام الخير

منصة دربة
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عدد ساعات المستفيدين 
من برامج الجمعية

إجمالي عدد البرامج 
عدد المستفيدين في واألنشطة

منصات التواصل

عدد المستفيدين 
المباشرين 

عدد المستفيدين 
إجمالي أعداد المستفيدينغير المباشرين

منذ التأسيس 

395,000

5949,772

 5072

164725,750



39 2022م

لالطالع على تقرير برامج الجمعية

تقرير البرامج
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رضا المستفيدين

نسبة رضا أولياء أمور 
المستفيدين من برامج 

الجمعية 

نسبة رضا المستفيدين 
من برامج الجمعية

94,5%

97%



41 2022م

علــى جهودهــم  المشــرفين  أشــكر  صراحــه 
البرنامــج  أفضــل  مــن  لنــا  الوقــت  وتفريــغ 
الــي دخلتهــا وأرجــو أنــه مايكــون اخــر برنامــج, 

صراحــه اســتفدت جــدًا

اللــه  وجــزا  مفيــد  و  مميــز  جــًدا  البرنامــج 
العامليــن عليــه خيــر الجــزاء تعلــم فيــه ولــدي 
للذهــاب  يتحمــس  انــه  عجبنــي  و  الكثيــر 

كــز للمر

نشــاطهم  جــدد  لألبنــاء  ممتــع  برنامــج 
وهممهــم بــارك اللــه فيكــم وجهودكــم 

حســناتكم موازيــن  فــي  اللــه  وجعلــه 

نشــكر لكــم المجهــود الكبيــر الــذي تقومــون 
ــدة  ــة ومفي ــه برامــج متنوعــة ورائعــة جاذب ب

لألبنــاء وفقكــم اللــه ورعاكــم

إن قلــت شــكرًا فشــكري لــن يوفيكــم، حقــًا 
برنامــج  مشــكورًا،  الســعي  فــكان  ســعيتم 
مميــز ملــيء  بالــروح االيجابيــة واالبتســامة 
المعطــاءة، ابنتــي حققتــم فيهــا شــهر كامــل 
يــوم تذهــب  القيمــه ومالطفــة تحفيــز كل 
بفــرح وشــغف مترقبــة  الســعادة أنــا ممتنــه 
لكــم جــدا جــدًا ونفتخــر بهــذا المســتوي اللــه 
يســعدكم حتــي يرضيكــم يــارب جزاكــم اللــه 

خيــر 

 سطورهم ألهمتنا
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تقرير وحدة التطوع

إجمالي 
عدد المتطوعين

العائد االقتصادي
من التطوع

عدد الفرص 
التطوعية 

إجمالي عدد 
ساعات التطوع 

261

+130,000

220

5725



43 2022م

الحضور اإلعالمي للجمعية

عدد المتابعين في وسائل 
التواصل

عدد مرات الظهور في 
مواقع الجمعية

عدد مشاهدة قنوات 
اليوتيوب

عدد المشاهدات 
لليوتيوب بالساعة

عدد نقرات الروابط 
على تويتر

+34,000

+7,200,000

+436,000

+25,000

5075
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القوائم المالية 2021 م

لالطالع على القوائم المالية للجمعية

تقرير اإلدارة المالية



45 2022م

معرض الصور
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برنامج المصلي الصغير

برنامج مسامرة برنامج مهارة

برنامج الزهرات

برامج نماءات



47 2022م

برنامج رواء

الرحال الصغير برنامج فنار

نادي غراس

برنامج آفاق
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SA2080000 282608010962966

SA4815000 999129166080007

SA48050000 68202396709000

SA8810000 058900001322109

ساهم معنا



49 2022م

بوابة التبرعات

ديم لالستقطاع

تبرع برسالة

store.gheras.sa

أرسل رقم  1 برسالة نصية إلى

للتبرع بـ 12 ريال شهريًا
5488

استقطع جزءًا من دخلك الشهري.. 
لتكون شريكًا لنا في األجر

 للتواصل معنا عبر الرقم 0555099236
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القوائم المالية 2021 م

ختامًا ..

كان هذا جني ثمار عام مليء بالنجاح واإلبداع بتوفيق 
اللــه ثــم بســواعد تعاضــدت لخدمــة المجتمــع والوطــن 
وبأيــدي بيضــاء لــم تألــوا جهــًدا في دعم برامــج الجمعية 
ومناشــطها، لنســتقبل بعدهــا عــام جديــد قــادم بإلهــام 

وشغف .



51 2022م
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