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الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على رسول الله وبعد: -
فِغــراس جمعيــة خيريــة رائــدة متخصصــة فــي رعايــة االيتــام وتنميــة شــخصياتهم وتلبيــة احتياجاتهــم 
ولهــذا حــددت رؤيتهــا علــى ان تكــون رائــدة فــي مجــال رعايــة وتنميــة االيتــام فــي منطقــة جــازان 

وركــزت منهجيتهــا فــي التعامــل مــع االيتــام علــى تقديــم الرعايــة الشــاملة والمتكاملــة لهــم والعمــل 
علــى تنميتهــم مــن خــالل بنــاء شــخصياتهم بنــاًء متوازنــا ومتكامــال.

وهــذه الرعايــة المتكاملــة تتطلــب االهتمــام بــكل جوانــب حياتهــم ولهــذا فــإن غــراس تــرى انــه لزامــا 
ــا  ــع مــن خدماته ــا يكفــل اســتفادة الجمي ــا بم ــوع انشــطتها وتعــدد برامجه ــى تن ــرص عل ــا ان تح عليه
ــر  التــي تتمثــل فــي الرعايــة االجتماعيــة والتربويــة والنفســية ومنهــا كفالــة اليتيــم وام اليتيــم وتوفي

الخدمــات الضروريــة لهــم مثــل الســكن المناســب وتجهيزاتــه المناســبة ويمتــد اهتمامهــا الــى التأهيــل والتطوير والتدريــب والتوظيف 
والترفيــه.

لقــد بــدأت غــراس وبنــاًء علــى توجيهــات رئيســها الفخــري صاحــب الســمو الملكــي االميــر محمــد بــن ناصــر بــن عبــد العزيــز اميــر منطقــة 
جــازان فــي عمــل الشــراكات مــع مؤسســات المجتمــع المختلفــة الحكوميــة منهــا واالهليــة لضمــان اســتفادة االيتــام فــي منطقــة 

جــازان مــن خدمــات وتخصصــات تلــك المؤسســات.
إن غــراس وهــي فــي مطلــع عامهــا الخامــس تتطلــع الــى دعــم اهــل الخيــر افــرادًا ومؤسســات لهــذا المشــروع الخيــري الواعــد بــإذن 
اللــه فليــس هنــاك أفضــل وأشــرف مــن عمــل يجعــل صاحبــه مرافقــًا للمصطفــى عليــه أفضــل الصــالة والســالم فــي الجنــة حيــث 
يقــول صلــى اللــه عليــه وســلم »انــا وكافــل اليتيــم فــي الجنــة كهاتيــن » واشــار بالســبابة والوســطى وفــرج بينهمــا ... 
الحديــث. فلنعمــل معــًا علــى غــرس حبنــا ورعايتنــا واهتمامنــا ودعمنــا لأليتــام ليقطــف ثمارهــا االيتــام فــي منطقة 
جــازان ويقطــف كل مــن ســاهم اجرهــا عنــد اللــه ســبحانه وتعالــى فــي مرافقــة خيــر البشــر صلــى اللــه 
عليــه وســلم فــي يــوم ال ينفــع فيــه مــال وال بنــون الــى مــن اتــى اللــه بقلــب ســليم.

كلمة الجمعية 
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أحمـــد اللــه تعـــالى علــى أن يســــر لنــا العمـــل فــي مجـــال خــــدمــــة اليتيــم واالســهام فــي رفــع الحــرج عنــه 
وجمعيــة ِغــراس وهــي مــع بدايــة عامــــــها الخــــامس منــذ إنشــــائها فــي  منتصــف عــام 1437

 تعمــل بــكل طاقتهــا لتنميــة خططهــا ، وتحقــق أهدافهــا المرســومة ، وهــي تعمــل لتقديــم منظومــة 
متكاملــة مــن البرامــج والخدمــات لرعايــة اليتيــم بأســلوب متطــور وحديــث ، ونضــع بيــن يديكــم تقريــرًا 
ــة بعملهــا هــذا ادراكا منهــا بالواجــب  ــي  2019م وتقــوم الجمعي ــة خــالل العــام المال لمناشــط الجمعي
المنــوط بهــا تجــاه األيتــام ، وتنفيــذًا لتوجيهــات والة األمــر فــي هــذه البــالد بقيــادة خــادم الحرميــن 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز  و ولــي عهــده األميــن األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز  
وســمو أميــر المنطقــة الرئيــس الفخــري للجمعيــة األميــر محمــد بــن ناصــر بــن عبــد العزيــز ونائبــه األميــر 
محمــد بــن عبــد العزيــز ، وبدعــم  مــن معالــي وزيــر المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة  المهنــدس / 
أحمــد بــن ســليمان الراجحــي وفــرع الــوزارة بالمنطقــة بمتابعــة المهنــدس / أحمــد القنفــدي ومديــر مركــز 
ــي أن  ــة حديث ــي فــي نهاي ــر ، وال يفوتن ــن حســن األمي ــه ب ــة بجــازان االســتاذ / عبدالل ــة  االجتماعي التنمي
أتقــدم بالشــكر الجزيــل لــكل مــن أســهم  معنــا فــي نجــاح العمــل فــي مقدمتهــم أعضــاء مجلــس اإلدارة 
والجمعيــة العموميــة واالخــوة الداعميــن والكافليــن والفريــق التطوعــي بالجمعيــة  واإلدارة التنفيذيــة 
التــي تبــذل الكثيــر فــي تنفيــذ برامــج وأنشــطة الجمعيــة علــى أكمــل وجــه وكل مــن اســهم فــي  عمــل 
الجمعيــة تخطيطــًا وتمويــاًل وتنفيــذًا وصلــى اللــه علــى ســيدنا محمــد . وآخــر دعوانــا أن الحمــد للــه رب 

العالميــن . 

العباس بن أحمد الحازمي 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 
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1441-1437 هـ

الدكتور / علي بن عيسى الشعبي 

الشيخ / العباس بن أحمد الحازمي 

الشيخ / عال اهلل بن عيسى مسلم 

الدكتور / عبدالرحمن بن عمر المدخلي

الشيخ / علي بن شوعي خمج 

الشيخ / عصام بن حسن علي خواجي 

الشيخ / ناصر بن عبده مريع 

الشيخ / محمد بن عبدالرحمن الدريبي

االستاذة / مليحة بنت أحمد صالح بابقي

رئيس المجلس

نائب الرئيس

أمين الصندوق 

عضــــو

عضــــو

عضــــو

عضــــو

عضــــو

عضــــو

أعضاء 
مجلس  اإلدارة 
للـدورة األولى
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الجمعيــة الخيريــة لرعايــة األيتــام بمنطقــة جــازان )ِغــراس( هــي جمعيــة أهليــة غيــر ربحيــة ذات شــخصية اعتباريــة لهــا ذمــة ماليــة مســتقلة تعمــل علــى 

 رعايــة وتنميــة األيتــام فــي جميــع محافظــات المنطقــة رعايــة كاملــة وتنميــة مســتدامة توفــر لليتيــم حيــاة كريمــة ليكــون عنصــرًا فاعــاًل فــي مجتمعــة . 

ــد مــن صاحــب الســمو الملكــي  ــازان بدعــم وتأيي ــام بمنطقــة ج ــة االيت ــة رعاي تأسســت جمعي

األميــر محمــد بــن ناصــر بــن عبدالعزيــز أميــر منطقــة جــازان تحــت اشــراف تحــت اشــراف وزارة 

المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بترخيــص رقــم 761 فــي عــام 1437ه وتســعى 

إلــى رعايــة األيتــام فــي المنطقــة مــن خــالل فتــح فــروع لهــا فــي المحافظــات

نبذة عن الجمعية 

 التأسيس
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ان تكون الجمعية رائدة في تنمية شخصية اليتيم ورعايته.

بأســلوب اليتيــم وأســرته  لرعايــة  البرامــج والخدمــات   تقديــم منظومــة متكاملــة مــن 
متطور وحديث يضمن له حقوقه ويجعله عنصرا فاعال في مجتمعه .

 المحافظة على كرامة اليتيم .
الـتـمـــــيز .          االتقـــــان.         الشفافية.

 تقديم برامج وخدمات شاملة ومتكاملة لرعاية اليتيم وأسرته .
 تنمية شخصية اليتيم تنمية متكاملة ومتوازنة.

 نشر ثقافة االهتمام برعاية اليتيم والفضل الكبير الذي يعود علي اليتيم والكافل .
 تنمية موارد الجمعية المالية والبشرية للقيام بدورها على الوجه المطلوب.

بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع الحكومية واألهلية.

الرؤية :

القـيـــم :

الرسالة : 

األهـداف : 
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الحقيبة واللباس المدرسي كفالة اليتيم 

تكريم الطلبة المتفوقين رعاية االرملة )ام اليتيم( برامج
الجمعية 

التدريب والتأهيل السلة الغذائية والسلة الرمضانية 

رحالت الحج والعمرة سداد فواتير الكهرباء 

برامج ترفيهية ترميم وإيجارات وتأثيث منازل األيتام

أنشطة الجمعية للمناسبات كسوة العيد 

ـــــراس جـــازان  ـِ أنديــــة غ
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برامج
الجمعية 
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كفالة األيتام :

وغراس لرعاية االيتام تمكنك من ذلك 
خــــــــالل مــســـــح الــبــــاركــــود الــتــالــي

يعتبــر اليتيــم هــو الهــدف الرئيســي إلنشــاء غــراس ، تعمــل بــكل إمكانياتهــا وطاقاتهــا لتقديــم رعايتهــا لليتيــم فــي شــتى المجــاالت ، 
وتســعى إلــى وصــول اســتحقاقه شــهريًا مــن خــالل برنامــج الكفالــة ، حيــث بلــغ عــدد المكفوليــن لــدى غــراس 1400 يتيمــًا ويتيمــة . 

كما تسعى ِغراس لكفالة كافة أيتام المنطقة والبالغ عددهم  14000 يتيمًا ويتيمة.
حيث بلغت تكلفة هذا البرنامج على مدار عام  2019:  2,164,205 ريال.

1

كفالة اليتيم الشهرية

كفالة اليتيم السنوية

220 ريااًل شهريا.

2640 ريااًل سنويًا.
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رعاية االرملة )ام اليتيم(

ساهمت الجمعية من خالل برامجها إلى كفالة ام اليتيم وهي المحضن الذي يتربى فيه اليتيم ضمن أسرة متكاملة 
وقد سعت الجمعية إلى توفير الرعاية الصحية ألم اليتيم من خالل  تجديد التأمين طبي لعدد 100 يتيم ويتيمة 

وامهاتهم عن طريق صندوق موظفي سابك )بر(.

2
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تعتبــر أســر االيتــام محــط اهتمــام ورعايــة ِغــراس وهــي تعمــل علــى تفقــد احوالهــم وتوفيــر جميــع 
احتياجاتهــم الغذائيــة كالســالت الرمضانيــة والغذائيــة التــي بلــغ عــدد المســتفيدين منهــا 

445 أسرة بتكلفة تقدر بـ 88,880 ريال.

السالت الغذائية والرمضانية
3
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ترميم وإيجارات وتأثيث منازل األيتام:

تعــجــز بعض أســــــر االيتام عن شـــــراء بعض األجهزة الضرورية من 
)مكيف – غسالة – ثالجة – وغاز( ولهذا عملت ِغـــراس على توفير 

احتياج 75 اسرة لهذا العام بما يقارب 52,200 ريال.
وزعت حسب االحتياج من خالل البحث االجتماعي لهذه االسر كما
 اسهمت الجمعية في مساعدات بعض االسر في ايجار منازلهم.

4
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العيــد مناســبة ســعيدة يفــرح بهــا المســلمون والبــد مــن مراعــاة أســر االيتــام التــي 
يصعــب عليهــا توفيــر المالبــس الجـــــديـــــدة فــي هــذه المناســبة الســعيدة ، حيــث 
ــًا ويتيمــة فــي كافــة محافظــات  ــد 1270 يتيم ــر كســوة العي ــة بتوفي ســاهمت الجمعي

المنطقــة بمبلــغ يقــدر بـــ 190,595 ريــال.

كسوة العيد :
5
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لتضمــن  المدرســية  احتياجاتــه  وتوفيــر  اليتيــم  مشــاعر  مراعــاة  علــى  ِغــراس  ســعت 
اســتمراريته فــي الدراســة واالجتهــاد فيهــا وحثــه علــى التعلــم و ذلــك مــن خــالل توفيــر 
جميــع احتياجاتــه مــن لبــاس وملحقــات دراســية حيــث بلــغ عــدد المســتفيدين مــن هــذا 

البرنامــج 943 يتيمــًا ويتيمــة بمبلــغ يقــدر بـــ 65,278 ريــااًل.

الحقيبة واللباس المدرسي:
6
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تكريم الطلبة المتفوقين والمتفوقات:

من اهتمامات الجمعية ان تجعل اليتيم متفـــوق حيث تسعى الجمعـية 
وتركز على الجانب التنموي ولخلق فرص التنافـــس العلمي حيث تقوم 

الجمعية بإقامة حفل سنوي لتكريم المتفوقين من أبنائها وبناتها 
الحاصــلين على تقدير عالي ، يقــــام هذا البرنامــج برعاية أمير المنطقة 

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز
 الرئيس الفخري للجمعية 

وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 102 يتيمًا ويتيمة بتكلفة 
بلغت 98,380 ريااًل.

7
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ــام  ــم الع ــل التعلي ــام إلكمــال مراح ــك مــن خــالل دعــم االيت ــا وذل ــي تقــوم به ــراس الت ــه مــن اهــم اعمــال ِغ ــم وتأهيل ــة اليتي تنمي
وتشــجيعهم علــى مواصلــة التعليــم الجامعــي وتقديــم الــدورات التدريبيــة والتأهيليــة لســوق العمــل حيــث قدمــت لهــم برنامــج »رائــد« 

ألساســيات ريــادة األعمــال »رائــد« و الــذي يهــدف الــى تحويــل األفــكار الواعــدة إلــى مشــاريع اســتثمارية حقيقيــة . 

كمــا ســاهمت  فــي تقديــم دورة لتعلــم اللغــة االنجليزيــة بمعهــد »وول ســتريت« لأليتــام ، ومشــاركة مجموعــة مــن أبنــاء 
الجمعيــة بالمخيــم العلمــي الــذي تقــوم برعايتــه جمعيــة بنــاء لرعايــة االيتــام بالمنطقــة الشــرقية , بلــغ عــدد المســتفيدين مــن هــذه 

ــدورات 100 يتيمــًا ويتيمــة . ال
ــات  ــن و المتطوع ــد مــن المتطوعي ــدة التطــوع و اســتقطبت العدي ــام فقــط ، فقــد أنشــأت وح ــى األيت ــب عل ــم يقتصــر التدري و ل
واشــرفت علــى تدريبهــم و تأهيلهــم و خلــق الفــرص التطوعيــة المناســبة لهــم التــي ســاهمت فــي تفعيــل برامــج الجمعيــة ، حيــث 
تــم تقديــم دورة » التطــوع حيــاة« و دورة » تنميــة مــوارد ماليــة » شــارك فيهــا عــدد مــن المتطوعيــن و المتطوعــات و منســوبي 

ــة . الجمعي
وبلغت تكلفة الدورات التدريبية 135,675 ريال.

التدريب والتأهيل:
8
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تنمية الموارد المالية

تعليم اللغة االنجليزية

رائد الساسيات ادارة االعمال

المخيم العلمي

التطوع حياة
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ــديم برنامــج  ــافتهم مــن قبــل مالهــي شــاطئ الردســي لتقــــ ــم استضــ ــة و الــذي ت ــي لليتيــم    لـــ  30 طفــل و طفل ــوم العرب الي
ترفيهــي لهــم .

حفلة نجاح  لـ 45 طفل و طفلة مقدم من فريق ِغراس التطوعي و بالتعاون مع مالهي الحكير بجازان.

االفطــار الرمضانــي    لـــ 45 طفــل و طفلــة مقــدم مــن موظفــي منتجــع راديســون بلــو بجــازان  لمشــاركة االطفــال وجبــة اإلفطــار 
وتقديــم برنامــج ترفيهــي لهــم ، كمــا تــم اســتضافة 25 فتــاة لوجبــة افطــار رمضــان و تقديــم  برنامــج ترفيهــي مقــدم مــن فريــق 

اكــرام التطوعــي و بالتعــاون مــع منتــزه مرســى األحــالم بجــازان ..

معايــدة أرامكــو  لـــ  70 طفــل و طفلــة ، وذلــك مــن خــالل اســتضافتهم لبرنامــج ترفيهــي بمناســبة عيــد األضحــى المبــارك  مقــدم 
مــن شــركة ارامكــو و بالتعــاون مــع مالهــي الحكيــر بجــازان ..

ســعت جمعيــة ِغــراس لتقديــم برامــج ترفيهيــة متنوعــة لأليتــام و التــي تهــدف إلــى ادخــال الســرور 
ــراز مواهبهــم و  إلــى قلوبهــم و مشــاركتهم مــع كافــة شــرائح المجتمــع و اتاحــة الفرصــة لهــم إلب
ممارســتها بشــكل فــردي و جماعــي و بإشــراف ادارة الجمعيــة و الجهــات الداعمــة لهــذه البرامــج ..

البرامج الترفيهية :
9
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برنامج لنســعدهم      لـ 20 طفل و طفلة ، برنامج ترفيهي 
ــة  ــول االســعافات األولي و تثقيفــي تضمــن ورشــة عمــل ح
مقــدم مــن فريــق منتهــى التطوعــي و بالتعــاون مــع الراشــد 

مــول بجــازان..

فرحــة يتيــم     لـــ 8 أطفــال مــن أبنــاء الجمعيــة ، مبــادرة 
التنميــة  للجنــة  التابــع  التطوعــي  إكــرام  فريــق  أطلقهــا 
االجتماعيــة األهليــة بجــازان لتحقيــق أمنيــات األطفــال التــي 

كانــو يحلمــون بهــا عنــد لقائهــم أول مــرة ..
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ــة ، كمــا شــاركت فــي عــدة  ــة و المناســبات الوطني ــة و العالمي ــات المحلي ــراس مجموعــة مــن البرامــج و الفعالي ــة ِغ نفــذت جمعي
ــا:  ــات متنوعــة و منه ملتقي

•  اليوم العربي لليتيم ..
•  المشاركة في البرنامج اإلرشادي لخفض العنف » رفق » بالتعاون مع قسم التوجيه و االرشاد بتعليم صبيا..

•  اليوم العالمي للمرأة..
•  الحمالت التعريفية بالجمعية في مدارس تعليم جيزان وصبيا  و الموالت و المهرجانات في المنطقة..

•  تفعيل اليوم الوطني 89 ..
•  اقامة ملتقى خاص بالفتيات ..

•  المشاركة في المخيم العلمي الثاني أليتام المملكة »مسبار« بالمنطقة الشرقية.. 

البرامج و األنشطة 
10
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•  رجال األعمال بالمنطقة .     •  المحسنون من الكافلين لأليتام .

هذه الجمعية قامت بدورها في رعاية اليتيم وتقديم الخدمات له وما كان لها أن تنجح في 
مهمتها لوال توفيق الله سبحانه وتعالي ثم رعاية سمو أمير منطقة جازان ورئيسها الفخري 

ودعم الشركـــــاء ومنهم : 

شركـــــاء النجـــــــــــــاح
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