




















كفالة اليتيم

 كفالة اليتيم الشهرية

  كفالة اليتيم السنوية لدى غراس

غراس لرعاية األيت�ام تمكنك من ذلك من خالل هذا الرابط

63101603616444/HTTPS://FORM.JOTFORM.ME

 قال صلى هللا عليه وسلم : ))أنا وكافل اليتيم كهاتي�ن في الجنة (( وأشار بي�ديه السبابة والوسطى

 يعتبــر اليتيــم هــو الهـــدف الرئيــي إلنــــشاء غـــراس وتعمــل بكـــل امكـاني�اتهـــا و طاقتهــــا 
 وقــد

ً
  لتقديــم رعايتهــا  لليتيــم فــي شــى المجــاالت وتســعى إلــى وصــول اســتحقاقاته شــهريا

 بلـــــغ عــدد المكفوليــن مــن األيتــ�ام لـــدى غــراس حيــن طباعـــــة هــذا التقــــرير أكثــر من
 ويتيمة وتسعى غـراس بأن يــكون كافة أيتـــام المنـطقة والبـــــالغ عــــددهم

ً
يتيما

 ثالثة عشر الف وخمسمائة يتيم ويتيمة تحت مظلتها .

  
ً
 شهريا

ً
 220     رياال

  
ًًً
 سنويا

ً
 2640     رياال

1400
13.500





كفالة األرملة أم اليتيم 

ــرة  ــن أس ــم ضم ــه اليتي ــى في ــذي يترب ــن ال ــي المحض ــم وه ــة ام اليتي ــة كفال ــج الجمعي ــن برام م
ــذه  ــة له ــة الصحي ــر الرعاي ــة لتوفي ــات المانح ــدى المؤسس ــة ل ــعت الجمعي ــد س ــة وق متكامل
ــر(  ــابك )ب ــي س ــدوق موظف ــن صن ــتجابة م ــا اس ــد وجدن ــي وق ــن الطب ــق التأمي ــن طري ــر ع األس

ــد ــة للتجدي ــل قابل ــام كام ــدة ع ــا ولم ــدد  150يتيم ــامل لع ــي ش ــن طب ــا تأمي ــر لن ووف
صندوق موظفي سابك الخيري )بر(الداعم





 أكثر من  3000   أسرةاستفاد من هذا المشروع

مؤسسـة أوقاف سليمان أبانيم الخيرية

فوزية الجفالي

الداعم

السلـة الغذائي�ة

 تعتبــر أســر األيتــ�ام محــط إهتمــام ورعايــة غــراس وهــي تعمــل علــى تفقــد أحوالهــم مــن أجــل 
ذلــك ســعت خــالل العاميــن 2017/ 2018 م إلــى تقديــم برنامــج الســلة الغذائيــ�ة اليت تشــمل 

كافــة احتي�اجــات األســرة الضرورية.





السلـة الرمضاني�ة

ــ�ة  ــلة الرمضاني ــم الس ــة لتقدي ــات الخيري ــس الجمعي ــارك تتن�اف ــان المب ــهر رمض ــول ش ــع دخ  م
ــى  ــال وسعـــت إل ــذا المجـ ــي ه ــاركة ف ــن 2017/ 2018 م مش ــراس خــالل العامي وكان لغ

ــارك.. ــان المب ــهر رمض ــة ش ــع بداي ــ�ة م ــلة الرمضاني ــر الس ــة لتوفي ــات المانح الجه

استفاد من هذا البرنامج

مؤسسـة أوقاف سليمان أبانيم الخيرية الداعم

 أكثر من  200   أسرة يتيم

البنك السعودي لالستثمارفوزية الجفالي





 ترميم وإيجارات وتأثيث منازل االيت�ام

تعجــز بعــض أســر األيتــ�ام عــن شــراء بعــض األجهــزة الضروريــة لألســـر ولهــذا عملــت غـــراس 
جـــازان خــالل العاميــن 2017/ 2018 م  على توفير 181 جـــهاز منـــزلي كهـــربائي بي�ن )مكيف  
وغســالة – وثالجــة - وبوتاجــاز(  وزعــت حســب االحتيــ�اج مــن خــالل البحــث االجتماعــي لهـــذه 

األســر كمــا اســهمت الجمعيــة فــي مســاعدت بعــض األســر فــي إيجــار منازلهــم. 

استفاد من هذا البرنامج

مؤسسـة أوقاف سليمان أبانيم الخيرية الداعم

 120   أسرة

فوزية الجفالي





سداد فواتير الكهرباء

منطقــة جــازان تتصف بالحرارة ممـــا يستـــدعي تشغـــيل التكييف طــوال العام وهـــذا يضاعف 
االســتهالك فــي اســتخدام التيــ�ار الكهربائــي ممــا يرهــق كاهــل أم األيتــ�ام فتبحــث عـــن 
المســاعدة وهنــا يأتــي دور الجمعيــة فــي برنامجهــا لمســاعدة األســر لتســـديد بعض الفـــواتير 

ــ�ة.   الكهربائي

استفاد من هذا البرنامج

مؤسسـة أوقاف سليمان أبانيم الخيرية الداعم

 150   أسرة





  كسوة العيد

العيــد مناســبة ســعيدة يفــرح بهــا المســلمون  والبــد مــن مراعــاة أســر األيتــ�ام الــيت يصعــب 
عليهـــا توفـــير المـــالبس الجـــديدة فــي هــذه المناســبة الســعيدة ولذلــك ســعت الجمعيــة 

ــد . ــوة العي ــر كس ــة لتوفي ــيم الخيري ــليمان أبان ــاف س ــة أوق ــع مؤسس ــيق م وبتنس

 850   يتيم في كافة محافظات المنطقة  استفاد من هذا البرنامج

مؤسسـة أوقاف سليمان أبانيم الخيرية الداعم

فوزية الجفالي

البنك السعودي لالستثمار مؤسسة الحصيين الخيرية





الحقيب�ة واللباس المدريس

دأبــت غراس على مراعاة مشـــاعر اليتيم وتـــوفير احـــتي�اجياتة المدرســــية لتضمن أســتمراريت�ه 
 وهــو التعليــم فبــادرت بالعمــل علــى توفيــر اللبــاس 

ً
فــي الدراســة كأحــد منطلقــات الجمعيــة

والحقيبــ�ة المدرســية مــع بدايــة كل عــام درايس  تســلم لأليتــ�ام  قبــل بـــداية الدراســـة فــي كل 
عــام. 

استفاد من هذا البرنامج

مؤسسـة أوقاف سليمان أبانيم الخيرية الداعم

 أكثر من  650   يتيم ويتيمه

صندوق موظفي سابك الخيري )بر( البنك األهلي





 تكـريم الطلبة المتفوقين والمتفوقات

تهتــم الجمعيــة باليتيــم وتركــز علــى تنميتــ�ه وتفوقــه وحرصــا منهــا علــى خلــق تن�افــس علــيم 
فقــد ســعت إلقامــة حفــل ســنوي لبرنامــج تكريــم المتفوقيــن مــن أبن�ائهــا وبن�اتهــا للحاصليــن 
ــر  ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــة صاح ــر المنطق ــمو أمي ــاه س ــج يرع ــذا البرنام ــي ه ــر عال ــى تقدي عل

محمــد بــن ناصــر بــن عبدالعزيــز الرئيــس الفخــري للجمعيــة









شــاركت الجمعيــة فــي الملتقــى األولمبــي الوطــين األول لجمعيــة رعايــة األيتــ�ام 
ــت  ــن 11 - 1439/11/17ه وكان ــخ  م ــم بت�اري ــذي اقي ــير ال ــة عس ــي منطق ــة  ف بالمملك
المشــاركة متميــزة حيــث حصلــت الجمعيــة علــى المركــز  الثانــي فــي كــرة تنــس الطاولــة

وحصلت على الركز الثالث في أعذب تالوة .

مشاركة الجمعية في المناشط خارج المنطقة





 التدريب والتأهيل

برنامج رائد

 تنميــة اليتيــم وتأهيلــه مــن أهــم الدعائــم الــيت تقــوم عليهــا غــراس جــــازان وذلــك مـــن خــالل 
دعــم األيتــ�ام إلكمــال مراحــل التعليــم العــام وتشــجيعهم علــى مواصلــة التعليــم الجامعــي أو 

تقديــم الــدورات التدريبيــ�ة الــيت تؤهلهــم لإلنخــراط فــي ســوق العمــل .
فقــد نفــذت الجمعيــة دورة تنميــة المــوارد الماليــة وشــارك فيهــا عــدد مــن منســوبي 
الجمعيــات الخـــيرية بالمنطقــة كمــا نفــذت دورة للتوعيــة بالعمــل الحـــر نفــذت بالتعــاون مــع 

ــازان ــة بج ــة التجاري ــدورة بالغرف ــت ال ــة أقيم ــدوق المؤي صنـ

نفذت الجمعية برنامج رائد لتأهيل األيت�ام لسوق العمل

استفاد من هذا البرنامج

مؤسسة الملك خالد الخيرية

وقف محمد بن عبدهللا الجميح

الداعم

الداعم

صندوق المئوية

 أكثر من  100   متدرب





برامج ترفيهية

برنامج اإلفطار السنوي

  إلــى الترفيــه ولكـــون اليتيــم ال يجد  مـــن يســاعده فـــي ذلك فــإن الجمعية 
ً
 يحتــاج الطفــل دائمــا

تنفــذ برامــج  ترفيهـــية متعــددة بالتعــاون مــع  المؤسســات المتخصصــة  والجهــات المانحــة 
وذلــك  فــي مناســبة العيديــن  الفطــر و  األضحــى . 

اقامت الجمعية حفل إفطارها االول والثاني  2017/ 2018 م 

استفاد من هذا البرنامج

 مجموعة الحكير

امانة جازانجامعة جازان

الداعم

الداعم

 أكثر من  600   يتيم









رحالت الحج والعمرة

     إن ربــط النــائش بمقدســاته يغــرس فــي نفســه الــوالء لدينــ�ه وأمتــه ووطنــه ويعــد تنفيــذ 
الحــج والعمــرة مــن برامــج ومناشــط غــراس جــازان وتســعى مــن خاللهـــا الــي التربيــ�ة الدينيــ�ة 
وتعـــويد األطفــال على ممارســة شــعائر الحج  والعـــمرة ويشـــمل البرنـــامج األيتــ�ام وأمهاتهم  
ــن 2017/  ــالل العامي ــج خ ــج الح ــك برنام ــم وكذل ــرة اليتي ــج عم ــذ برنام ــة لتنفي ــت الجمعي سعـ

2018 م . 
استفاد من هذا البرنامج

مؤسسـة أوقاف سليمان أبانيم الخيرية الداعم

 190   يتيم وامهاتهم





أنشطة الجمعية للمناسبات

تتفاعــل الجمعيــة مــع المناســبات الوطنيــ�ة واالقليميــة والعالميــة فتحتفــي باليــوم الوطــين 
ســنويا واليــوم العربــي والعالــيم لليتيــم ويــوم التطــوع ويــوم المــرأة .





أندية غراس جازان

ــم  ــخصية اليتي ــة ش ــا تنمي ــن ورائه ــدف م ــيت ته ــراس ال ــة غ ــاء أندي ــة انش ــج الجمعي ــن برم م
ــة  ــط العلمي ــة المناش ــذه األندي ــمل ه ــا وتش ــا ناجح ــون مواطن ــة ليك ــ�ة صالح ــ�ه تربي وتربيت
والتربويــه والمهنيــ�ة والترفيهيــة والرياضيــة وحاليــا يوجــد نــادي غــراس بمدينــ�ة صبيــ�ا 

ــإذن هللا ــازان ب ــراس بج ــادي غ ــام ن ــام ٢٠19 لقي ــالل ع ــة خ ــعى الجمعي وتس

مؤسسة محمد وعبدهللا السبيعي الداعم





االتفاقيات

ســعت الجمعيــة غــراس مـــع بدايــة انطالقتها وخـــالل هذا العــام وبتوجيه كـــريم من رئيســها 
الفخــري أميــر  منطقــة جــازان صاحــب الســمو الملكــي االميــر محـــمد بــن ناصــر بــن عبــد العزيــز 
ــة  ــي المنطق ــة ف ــة واألهلي ــات الحكومي ــن الجه ــدد م ــع ع ــراكة مـ ــات ش ــع اتفاقي ــى توقي إل
وخـــارجها وذلــك مــن أجـــل توفيــر الخدمــات المتميــزة ألبن�ائهــا وبن�اتهــا وقــد تــم توقيع ســتة 

عشــر اتفاقيــات مــع :   





البرنامج

المبلغالمبلغ

البرنامج

البرنامج

البرنامج

البرنامج

البرنامج

البرنامج

البرنامج

البرنامج

البرنامج

البرنامج

البرنامج

البرنامج

أخرى

اإلجمالي

دعم الوزارة

 األجهزة الكهربائي�ة وإيجار 
 المنازل

الكفاالت

النسبة اإلدارية

الحج والعمرة

كسوة وعيدية العيد

 الحقيب�ة واللباس المدريس

برنامج رائد للتدريب و  للتأهيل

 التبرعات العامة

مؤسسة الراجحي) تـأسيس كيان (

السلة الغذائي�ة

التبرعات العيني�ة

التسديد لفواتير الكهرباء

225.360

239.120

150.650

236.000

80.000

600.000

300.000

132.350

10.575.956

950.000

3.426.428

287.750

350.9218

369.080

70.000

بيـان بـإيـرادات الجمعية الى تاريخ    ٢٠18/1٢/31مالتقرير المالي للجمعية



البرنامج

البرنامج

المبلغالمبلغ

البرنامج

البرنامج

البرنامج

البرنامج

البرنامج

البرنامج

البرنامج

البرنامج

البرنامج

البرنامج

أخرى

اإلجمالي

الكفاالت

الحج والعمرة

السلة الغذائي�ة

 الحقيب�ة واللباس المدريس

مصروفات عمومية وإداريه

تسديد فواتير الكهرباء

ــار  ــ�ة وايج ــزة الكهربائي  األجه
ــازل  المن

كسوة وعيدية العيد

حفل تكريم الطالب المتفوقين

برنامج رائد للتدريب و  للتأهيل

مصروفات نادي غراس

مؤسسة الراجحي) تـأسيس كيان (

227.597

287.750

112.500

240.000

70.000

30.000

115.649

7.481.365

3.163.831

1.934.308

369.080

180.650

150.000

600.000

بيـان بمصروفات الجمعية الى تاريخ     ٢٠18/1٢/31مالتقرير المالي للجمعية



البرامجالبرامج

السلة الغذائي�ةكفالة األيت�ام

الحج و العمرةالبرنامج االلكتروني

مساهمة في تسديد
كسوة العيدفواتير الكهرباء 

 المساهمةاألجهزة الكهربائي�ة 
في ايجار منزل

اإلجمالي

أخرى

المبلغالمبلغ

996.960304.000

24.000287.750

45.000100.000

125.36050.000

 عدد
المستفيدين

 عدد
المستفيدين

2100 يتيم264 يتيم

183 يتيم600 يتيم

750 يتيم90 يتيم

70 يتيم120 يتيم

2.244.070

311.000

 البرامج المدعومة  من مؤسسةأوقاف سليمان أبانيم الخيرية



الراعي المايس  للجمعية 
مؤسسة أوقاف سليمان أبا نيم الخيرية



شركاء  النجاح

هــذه الجمعيــة قامــت بدورهــا فــي  رعايــة اليتيــم وتقديــم الخدمــات لــه 
ومــــا   كان لهــا أن تنجــح فــي مهمتهــا لــوال توفيــق هللا ســبحانه وتعالــى

ثــم رعايــة  ســمو أميــر المنطقــة ورئيســها الفخــري ودعــم الشــركاء 
ومنهــم:  

رجال األعمال بالمنطقة. 
المحسنون من الكافلين لأليت�ام.



رجال األعمال بالمنطقة. 
المحسنون من الكافلين لأليت�ام.





شركاء  النجاح

قيمة السهم

ــدف  ــة ه ــتدامة المالي االس
اهلـــية  جمعيــة  لكـــل 
ومــن اجــل ذلــك تسعـــى 
ــية الى  ايجـاد وقـف  الجمعـ
ــود  ــيري يعـ ــتثماري خــ اس
لكــي  األيتــ�ام  علــى  ريعــه 
تــؤدي الجمعيــة    دورهـــا 
ــاه االيت�ام  المنـــوط بهـا تجـ
الوقــــف  هـــذا  ان  كمــا 
سيســــهم فـــي  الميزانـــية 

. للجمعيــة   التشــغيلية 

ريال100






