
تقرير أداء جمعية عالــــم 
غراس التنموية للفتيات 

ــــ ــ ــ  ـــــــ   لعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  ٢٠٢١   ـ





الشباب عصب التنمية وذخيرتها 

خادم الحرمين الشريفين 

””



صاحب السمو الملكي

الشـباب هـم قـاعـدة كـل الـبلدان ، وهـم حـملة شـعلتها 
واأليـدي الـتي تـبني حـاضـرهـا وقـادة مسـتقبلها، فـلذلـك 
كـان الـتركـيز عـليهم هـو األسـاس فـي أي حـراك تـنموي 

وخطط طموحة لنهضة الدول وعزها ورفعتها

”

”



شعارنا 

حكاية فكــرة  
آمن بها قلب 



شكًرا لشركاء الخبرة



شكًرا لشركاء النجاح

مؤسسة احتواء التطوعية



الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا الله .. وبعد  

الـعطاء نـعمة مـن نـعم الـله عـلينا ولـذة لـلحياة يـسمو بـها الـقلب والـروح ، إن الـعطاء ينشـر الـخير والسـالم والـتعاون بـين الـناس، ويـوّطـد أواصـر الـمحبة بـين 
الـقلوب، ويـساهـم فـي تـفاؤل الـناس بـوجـود الـخيريـن عـلى األرض، مـما يـؤدي إلـى تـقويـة الـعالقـات اإلنـسانـية، وجـمعية عـالـم غـراس انـطلقت مـن الـعطاء 

بروح شبابية ومرسوم بخطة واستراتجية تسعى إلى تحقيقها وأهداف واضحه مع فئة غالية علينا “الفتيات “. 

الــفتيات هــم بــهجة الــحياة وعــبيرهــا وروح الــمجتمع وحــيويــته ودمــه المتجــدد دائــمًا، والــذي يــقع عــلى عــاتــقهم الــنهوض بــمجتمعاتــهم وتــطويــرهــا نــحو 
األفضل من خالل ابداعاتهم  في شتى مجاالت . 

تــتطلع جــمعية عــالــم غــراس ألن تــكون عــالــمًا  تجــد فــيه الــفتيات كــل احــتياجــاتــها واهــتمامــاتــها، وأن تــكون مــن الجــمعيات الــرائــدة فــي الــقطاع الــثالــث، 
ومساهم في خدمة المجتمع والتنمية وتحقيق ورؤية المملكة ٢٠٣٠ وفق األمور التالية :  

١/ ترسيخ القيم والمبادئ اإلسالمية وهويتنا الوطنية ومنهج الوسطية والتوازن واإلتقان. 
 ٢/ غرس ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع وبناء قدراتهم في المجال وتدريبهم وتأهيلهم له. 

٣/ بناء مهارات ومواهب الفتيات ودعمها حتى يكونوا عناصر فاعلة في بناء مجتمعهم واستثمار طاقتهم.  
٤/ دعم إيجاد خيارات ثقافية وترفيهية متنوعة.  

٥/ توسيع وتفعيل المشاركة المجتمعية من خالل الفعاليات والبرامج المميزة. 
٦/ إكساب الفتاة المعارف والمهارات والسلوكيات الحميدة و النمط الّصحي والمتوازن، لتكون ذات شخصية  

     مستقلة تتصف بروح المبادرة والمثابرة والقيادة.  

سائلين المولى عز وجل التوفيق والنجاح والسداد .

كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

رئيس الجمعية : 
إيمان ابراهيم المعمر



أعضاء الجمعية العمومية  

أعضاء مجلس اإلدارة  

الهيكل التنظيمي  

فريق العمل  

النبذة عن التقرير  

استراتيجية جمعية عالم غراس التنموية للفتيات 

عطاء غراس لعام ٢٠٢١ 

شهادة تسجيل جمعية أهلية 

فهـــــــــــــــرس

 1

 2

 3

 4

 5

 7

 17
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أعضاء الجمعية العمومية

أرقام العضوية انتظامية السداد نوعية العضوية تاريخ االلتحاق أعضاء الجمعية العمومية

1 عضو مؤسس منتظم 1440/6/28ھـ  آالء سلطان عبدالله باهبري 

2 عضو مؤسس منتظم 1440/6/28ھـ  اكرام عبدالعليم عبدالكريم الزيد 

3 عضو مؤسس منتظم 1440/6/28ھـ  أمجاد سعد فهد بن وعالن 

5 عضو مؤسس منتظم 1440/6/28ھـ   منيره عبدالعزيز عبدالله الزومان

6 عضو مؤسس منتظم 1440/6/28ھـ   ايمان ابراهيم عبدالرحمن المعمر

7 عضو مؤسس منتظم 1440/6/28ھـ   الزهراء عبدالرحمن بن عبدالله المطرودي

8 عضو مؤسس منتظم 1440/6/28ھـ  آالء عبدالعزيز سليمان الجاسر

9 عضو مؤسس منتظم 1440/6/28ھـ   حنان ابراهيم عبدالله الخميس

10 عضو مؤسس منتظم 1440/6/28ھـ  االء سعود ابراهيم الزومان

11 عضو مؤسس منتظم 1440/6/28ھـ  ايناس سعود فخري الظاهر
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أعضاء مجلس اإلدارة

أ. إيمان إبراهيم عبد الرحمن العمر
رئيس مجلس إدارة جمعية عالم غراس التنموية للفتيات

أ. ايناس سعود فخري الظاهر
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

أ. منيره عبد العزيز عبدالله الزومان
المشرف المالي

أ. آالء عبدالعزيز سليمان الجاسر
عضــــــــــو

أ. حنان إبراهيم عبدالله الخميس
عضــــو
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الهيكل التنظيمي

المدير التنفيذي

إدارة المتجرإدارة البرامجالشؤون اإلدارية إدارة التسويق

الجمعية العمومية 

رئيس مجلس اإلدارة 

تقنية المعلوماتممثلة ظهور أولالتصميماإلدارة المالية  الموارد البشرية 
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فريق العمل 

إيمان الدوخينورة العبيري بثينة الريس

أثير القحطانيهديل البحيري ريم الحلوة 

ندى الرشود
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نبذة عن التقرير 

النطاق وحدود التقرير: 
يغطي هذا التقرير االداء السنوي لبرامج ومشاريع جمعية عالم غراس التنموية للفتيات، والتقرير المالي والمحاسبي للعام 

2021 م. 

المادية: 
قامـت الجمعيـة بدراسـة جميـع المواضيـع المهمـة فـي هـذا التقريـر عـن الجمعيـة التـي تعكـس اآلثـار االجتماعيـة، وكيفيـة 

اسـتجابة الجمعيـة لهـا، والتـي تؤثـر بشـكل موضوعـي فـي عمليـة اتخـاذ القـرار فـي الجمعيـة. 

دورة التقرير: 
هـــذا هـــو التقريـــر الثاني مـــن التقاريـــر الســـنوية الخاصـــة بجمعية عالم غراس التنموية للفتيات، ونحـــن ملتزمـــون بوضـــع 

جميـــع مـــا تـــم إنجـــازه، باإلضافـــة إلـــى التزامنـــا بإصـــدار تقريـــر ســـنوي كل عـــام. 

االسلوب المتبع لتحديد محتوى مواضيع التقرير: 
اتبعــت الجمعيــة فــي تحديــد محتــوى مواضيــع التقريــر مــن خالل اإلســلوب الممنهــج الــذي يســهل للقــارئ الوصــول 

للمعلومــات الخاصــة بالمشــاريع بــكل شــفافية وافصــاح، مــن خالل المصاريــف والمســتفيدين لــكل مشــروع.
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شمولية األطراف المعنية: 
قامـــت الجمعيـــة بتحديـــد جميـــع األطـــراف المعنيـــة 

الرئيســـية للجمعيـــة، وتحديـــد أولوياتهـــم واالســـتجابة 
لهـــذه األولويـــة فـــي حـــدود إمكانـــات الجمعيـــة، 

والتطـــرق لجميـــع المشـــاريع المطروحـــة بشـــفافية. 

قنوات االطالع على التقرير : 
التقريـــر متـــاح فـــي نســـخ مطبوعـــة ونســـخ إلكترونيـــة متاحـــة علـــى الشبكة العنكبوتية. 

تنشـر النسـخ المخصصـة مـن هـذا التقريـر للتصفـح عبـر الويـب واألجهـزة الذكيـة علـى 
الشبكة العنكبوتية فـي نفـس تاريـخ إصـدار التقريـر.

للمالحظـات واإلستفسارات حــــــول 
هــذا التقريـر التواصل على البريـــــــــد 

         info@gheeras.sa 
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استراتيجية  
جمعية عالم غراس التنموية للفتيات 
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الرؤية  
أن نكون الجمعية الرائدة في مجال تنمية شخصية الفتيات 

الرسالة 
صناعة التميز لبناء فتاة منتجة من خالل برامج نوعية موجهة 

تجمع األصالة والمعاصرة. 

الفئة المستهدفة 
الفتيات من سن ١٥إلى ٢٥ سنه.

القيم 
             اللطف       اإلبتكار      الجودة      التحفيز    الشفافية   التشاركية   المبادرة    المسؤولية
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الخارطة االستراتيجية 2024-2021

القضايا االستراتيجية : 

          المعاصـــرة                     التطوير المستمر             التمييز المؤسسي.            المحافظة القيمية

منظور التعليم والنمو   

منظور العمليات الداخلية   

منظور العمــــــــــــــــــــالء   

المنظور المالي    

تحقيق المنظمة المتعلمةرفع كفاءة رأس المال البشري

بناء وتعزيز الشراكاتتحقيق التميز المؤسسيتطوير واستحداث البرامج

تحقيق رضى أصحاب المصلحةتعظيم أثر الجمعية

تحقيق االستانة المالية رفع الكفاءة المالية
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األبعاد واألهداف اإلستراتيجية 
والمبادرات والمشاريع

10



١

المشروع المبادرة األهداف االستراتيجية المنظور

 بناء و تفعيل  إدارة األداء يشمل : التمكين ، المتابعة و التوجيه ، تقييم األداء ، التقويم

تحسين بيئة وثقافة العمل 

رفع كفاءة رأس المال البشري

منظور التعلم والنمو  

وضع آلية  للتواصل االجتماعي و الودي لتعزيز الترابط بين الجمعية و موظفاتها

وضع امتيازات للموظفات : خدمات و امتيازات تقدمها الجمعية لموظفاتها

 وضع آلية لتدوير و إحالل الوظائف بهدف نقل المعرفة و رفع كفاءة الموظفاتتحقيق المنظمة المتعلمة 

 سلسلة من الدورات العامة و التخصصية و الممتعة التي تدعم الموظفة في عملها و تطور
مهاراتها و توسع مداركها
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المشروع المبادرة األهداف االستراتيجية المنظور

وضع دليل للموارد البشرية يشمل : السياسات - اإلجراءات - النماذج استكمال البنية التنظيمية للموارد البشرية

تطوير واستحداث البرامج

منظور العمليات 
الداخلية

أتمتة الموارد البشرية
استكمال األنظمة اإلدارية للجمعية دليل يشمل األطر العامة لعمل الجمعية و السياسات الخاصة بها

إنشاء و تفعيل دليل للحوكمة

بنك األفكار بناء حاضنات عالم غراس
مقهى غراس

مشروع دراسة وخصخصة األهداف والقيم
نمذجة البرامج

تحقيق التمّيز المؤسسي

مشروع ضبط تفاصيل األرشفة

بناء المحتوى

صناعة منظومة البرامج منظومة البرامج
بناء االخطة التنفيذية للمنظومة

دليل المحتوى المرئي (فيديو) : معايير-مواصفات-أرشفة

دليل المحتوى السمعي (أناشيد-خلفيات صوتية - الصوت البشري)صناعة محتوى للجمعية

دليل المحتوى الكتابي (النصوص -التواصل الكتابي -البريد-..إلخ)

دليل المحتوى الصوري (الفوتوغرافي) : معايير-مواصفات-أرشفة

تطوير المتجر تطوير المتجر

بناء وتعزيز الشراكات

التوسع في الوصول

شراكات رفع الكفاءة اإلدارية

شراكات رفع كفاءة اإلنتاجتعزيز الشراكات

شراكات رفع كفاءة الخدمات

شراكات رفع الكفاءة للبرامج

٢
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٣

المشروع المبادرة األهداف االستراتيجية المنظور

تحديث و تطوير هوية الجمعية و العالمة التجارية

تعزيز الصورة الذهنية اإليجابية 

للجمعية

تعظيم أثر الجمعية

منظور العمالء

 استحداث و تطوير برامج و فعاليات و خدمات موجهة للجمهور

تقديم خدمات / مشاركات لجهات القطاع الثالث المشابهة لنشاط الجمعية

 تعزيز الصورة الذهنية من خالل المنصات اإلعالمية و التواصل االجتماعي

إثراء تجربة العميل المستفيد من برامج و خدمات الجمعية

 دليل  التسلسل في العمل التعاوني ، و المهام و الصالحيات

تطوير العمل التعاوني
 برنامج تدريبي على ثقافة و معايير العمل التعاوني في الجمعية

 باقة من المكافآت و االمتيازات الخاصة بالمتعاونات

 بناء و تفعيل التواصل بين المتعاونات و الجمعية

قياس أثر التواجد اإللكتروني

قياس األثر

قياس أثر الخدمات

قياس أثر البرامج و الفعاليات

قياس أثر المتجر

قياس أثر الشراكات

زيادة أعداد الملتحقات ببرامج و فعاليات الجمعية زيادة أعداد المستفيدين 
للجمعية

تحقيق رضى المستفيدين
زيادة أعداد المستفيدين من خدمات الجمعية
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٤

المشروع المبادرة األهداف االستراتيجية المنظور

تطبيق الحوكمة المالية و تحسين األداء المالي

تطوير وتعزيز السالمة المالية رفع الكفاءة المالية

المنظور المالي

إعادة توزيع موارد الجمعية وتوجيهها بما يخدم أهدافها

توفير نظام لحفظ وعرض وأرشفة البيانات المالية واألداء المالي

إعداد مشروع الموازنة السنوية

تفعيل برامج مكافحة اإلرهاب وغسيل األموال

SOCPA  تطبيق المعايير المحاسبية الصادرة من

تفعيل مصفوفة الصالحيات المالية لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

إعداد خطة استثمار أموال الجمعية

تحقيق االستدامة المالية تحقيق االستدامة المالية
إعداد خطة استثمار برامج وفعاليات الجمعية

إعداد خطة استثمار متجر الجمعية وتطويره

تأمين أوقاف للجمعية
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منهجية القياس في عالم غراس 
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2024 2023 2022 الهدف

100% 80% 50%
رفع كفاءة رأس المال البشري

تحقيق المنظمة المتعلمة 

100% 50% - تطوير واستحداث البرامج

100% 50% 40% تحقيق التمّيز المؤسسي

100% 90% 70% بناء وتعزيز الشراكات

100% 90% 70% تعظيم أثر الجمعية

100% 30% 10% تحقيق رضى المستفيدين

100% 90% 50% رفع الكفاءة المالية

100% 90% 30% تحقيق االستدامة المالية
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عطاء غراس 
 لعـــــــــــام  ٢٠٢١ 
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االداء االجتماعي 

الملخص التنفيذي

االداء االقتصادي االداء المؤسسي 

٩ برنامــــــج  
تم اقامتها خالل السنه 

٧٧٦٢ مشتركة  
من البرامج والمبادرات المقامة 

١٢٥ متطوعة  
خالل السنه

٣ مبادرات  
تم اقامتها خالل السنه 

 ٪١٠٠
نسبة السعودة

١٥ دورة تدريبية 
للموظفات

تحديث قاعدة بيانات 
للفئة المستهدفة، والجهات 

المعنية والمختصون.

461,098  ريال سعودي  
قيمة المصاريف اإلدارية

678,863 ريال سعودي 
قيمة اإليرادات

233,699 ريال سعودي. 
قيمة المصاريف التشغيلية  

للبرامج والمشاريع

18



برنامج شتوة  
     لقاءات متفرقة عن أدب القراءة، عن شغف وهواية، عن إيمان.

19

عدد الساعات : ١٤ ساعة.                                 
عدد المواد : ٦ مادة 

مقدمات المواد: ١٢ مقدمة.                           
عدد المتطوعات : ٣ متطوعات 

عدد المشتركات : ٥٧٥ مشتركة.                      
عدد اللقاءات : ٤ لقاءات افتراضية 



برنامج مأوى سداس  
     برنامج قيمي ترويحي.

20

عدد الساعات : ٣٧ ساعة.                                 
عدد المواد : ٤٥ مادة 

مقدمات المواد: ٢٠ مقدمة.                           
عدد المتطوعات : ٢٤ متطوعات 

عدد المشتركات : ٧٧ مشتركة.                      
عدد اللقاءات : ١٠ لقاءات افتراضية 



برنامج استقى النسخة ٢  
     برنامج علمي إثرائي.

21

عدد الساعات : ١٨ ساعة.                                 
عدد المواد : ١٤ مادة 

مقدمات المواد: ١٠ مقدمة.                           
عدد المتطوعات : ٦ متطوعات 

عدد المشتركات : ٤٢ مشتركة.                        
عدد اللقاءات : ٨ لقاءات افتراضية 



لقاء هالل أطل  
     لقاء حواري مفتوح يتناول االستعداد لرمضان.

22

عدد الساعات : ٢ ساعة.                                 
عدد المواد : ٤ مادة 

مقدمات المواد: ٧ مقدمة.                           
عدد المتطوعات : ٤ متطوعات 

عدد المستفيدات : ٥١٠٠ مستفيدة.                      



لقاءات مواسم  
     لقاءات تفاعلية بين الضيف والمستضيف.

23

عدد الساعات : ١٨ ساعة.                                 
عدد المواد : ٣ مادة 

مقدمات المواد: ٤ مقدمة.                           
عدد المتطوعات : ٢ متطوعات 

عدد المستفيدات : ١٥٦٢ مستفيدة.     
عدد اللقاءات : ٣ لقاءات افتراضية                  



مختلى عين الصيفي  
بـرنـامـج تـرفيهـي قـيمي لـترسـيخ مـفاهـيم عـديـدة وتـعليم خـصال حـميدة  

بقوالب معاصرة.

24

عدد الساعات : ٣٧ ساعة.                                 
عدد المواد : ٧٤ مادة 

مقدمات المواد: ١٨ مقدمة.                           
عدد المتطوعات : ٣٠ متطوعات 

عدد المشتركات : ٢٣٢ مشتركة.     
عدد اللقاءات : ١٣ لقاءات افتراضية                  



لقاء لبيك  
     لقاء التهيئة واالستعداد لعشر ذي الحجة.

25

عدد الساعات : ١:٣٠ ساعة.                                 
عدد المواد : ١ مادة 

مقدمات المواد: ١ مقدمة.                           
عدد المتطوعات : ١ متطوعات 

عدد المستفيدات : ٤٥٣٤ مستفيدة.                        



برنامج سعد  
بـرنـامـج مـعرفـي تـرويـحي يـضم لـقاءات تـطويـريـة فـي مـواضـيع مـتفرقـة 

في الوعي، المعرفة، الصحة.

26

عدد الساعات : ٨ ساعة.                                 
عدد المواد : ٧ مادة 

مقدمات المواد: ٦ مقدمة.                           
عدد المتطوعات : ١٨ متطوعات 

عدد المشتركات : ٢٤٧ مشتركة.                        
عدد اللقاءات : ٤ لقاءات افتراضية



برنامج غرس لتأهيل المتطوعات  

27

عدد الساعات : ١٤ ساعة.                                 
عدد المواد : ١٢ مادة 

مقدمات المواد: ١٢ مقدمة.                           
عدد المتطوعات : ٤ متطوعات 

عدد المشتركات : ٩٩ مشتركة.                        
عدد اللقاءات : ٦ لقاءات



مبادرة ذات وحياة 
     مبادرة مجتمعية لتفعيل اليوم العالمي للصحة النفسية.

28

عدد الساعات : ٢:٣٠ ساعة.                                 
عدد المواد : ٤ مادة 

مقدمات المواد: ٣ مقدمة.                           
عدد المتطوعات : ٣ متطوعات 

عدد المستفيدات : ٤٦٠ مستفيدة.                      



مبادرة اليوم الوطني 
مـبادرة رقـمية بـمحتــوى تـفاعـلــي وطـنــي إثـرائـــي حـــول الـتاريـــخ والـثقافـــة 

والتــراث والفنــون والتقاليــد الســعودية. 

29

عدد المشاهدات والظهور  : أكثر من مليون مشاهدة.                                 
عدد الرسائل البريدية : أكثر من ٢٠٠٠ رسالة.



مبادرة العربية سيدة أهلها 
     مبادرة سنوية جماهيرية في يوم اللغة العربية تضم فعاليات متنوعة

30

عدد الساعات : ١٢ ساعة.                                 
عدد المواد : ١٥ مادة 

مقدمات المواد: ١٥ مقدمة.                           
عدد المتطوعات : ٣٠ متطوعة 

عدد المشتركات : ٥٠٠ مشتركة.                      



١٦ منتج جديد  
تم اضافتها خالل السنة

متجر عالم غراس

انطالقة حساب  
لتسويق المتجر اإللكتروني
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1,894 طلب 
من خالل المتجر اإللكتروني
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info@gheeras.sa 
 @gheeras
@gheerasshop

mailto:info@gheeras.sa

