


11. مراقبة إيرادات الجمعية ونفقاتها بما يتفق والخطط المقررة .

12. رفع تقارير دورية لمجلس اإلدارة حول أداء الجمعية المالي وحسن سير 

العمل بمختلف دوائرها وأقسامها 

13. التنســيق مــع مجلــس اإلدارة إليجــاد المصــادر الماليــة والفنيــة والبشــرية 

الالزمــة لبرامــج تطويــر الجمعيــة حاليــاً ومســتقبلياً .

14. رفــع التوصيــات لمجلــس اإلدارة بخصــوص األنظمــة الداخليــة من سياســات 

وإجــراءات وتعليمــات وتعديالتهــا المقترحــة بعــد اســتكمال دراســتها مــع فريــق 

العمــل التنفيــذي .

ــد  ــات المعتم ــدول الصالحي ــه حســب ج ــة إلي ــات المخول 15. ممارســة الصالحي

ــة . ــي الجمعي ف

ــام  ــكام النظ ــع أح ــارض م ــة ال تتع ــة الجمعي ــر لحوكم 16. رســم أســس ومعايي

ــدى  ــة م ــا ومراقب ــى تنفيذه ــراف عل ــة واإلش ــذه الالئح ــة وه ــة التنفيذي والالئح

ــا. ــد اعتماده ــا بع فاعليته

17. إعــداد اللوائــح اإلجرائيــة والتنظيميــة الالزمــة التــي تضمــن قيــام الجمعيــة 

بأعمالهــا وتحقيــق أهدافهــا ومتابعــة تنفيذهــا بعــد اعتمادهــا.

18. تنفيذ أنظمة الجمعية ولوائحها وقراراتها وتعليماتها وتعميمها.

والمــوارد  والمشــروعات  البرامــج  مــن  الجمعيــة  احتياجــات  توفيــر   .19

الالزمــة. والتجهيــزات 

20. اقتراح قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وآليات تفعيلها.

21. رســم وتنفيــذ الخطــط والبرامــج التطويريــة والتدريبيــة التــي تنعكــس علــى تحســين 

أداء منســوبي الجمعيــة وتطويرهــا .

22. تزويــد المركــز الوطنــي بالبيانــات والمعلومــات عــن الجمعيــة وفــق النمــاذج 

المعتمــدة مــن الــوزارة والتعــاون فــي إعــداد التقاريــر التتبعيــة والســنوية بعــد عرضهــا 

ــة. ــة دوري ــة بصف ــات الجمعي ــث بيان ــا وتحدي ــس اإلدارة واعتماده ــى مجل عل

23. االرتقاء بخدمات الجمعية .

24. متابعــة ســير أعمــال الجمعيــة ووضــع المؤشــرات لقيــاس األداء واالنجــازات 

فيهــا علــى مســتوى الخطــط والمــوارد والتحقــق مــن اتجاههــا نحــو األهــداف ومعالجــة 

ــول لهــا. المشــكالت وإيجــاد الحل

ــة   ــة للجمعي ــة التقديري ــة ومشــروع الموازن ــر المالي ــي إعــداد التقاري 25. المشــاركة ف

ــدا العتمادهــا مــن جهــات االختصــاص . ــرة تمهي ــر المعتب ــا للمعايي وفق

26. إعداد التقويم الوظيفي للعاملين في الجمعية ورفعه العتماده .

27. إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل في الجمعية.

ــم  ــة وتقدي ــة كاف ــا الجمعي ــوم به ــي تق ــبات الت ــطة والمناس ــى األنش ــراف عل 28. اإلش

ــا. ــر عنه تقاري

ــات  ــة توضــح اإلنجــازات والمعوق ــة كاف ــة ألعمــال الجمعي ــر الدوري 29. إعــداد التقاري

ــا. ــس اإلدارة العتماده ــا لمجل ــا وتقديمه وســبل عالجه

أي مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس مجلس اإلدارة أو األمين العام  .

يتولــى المديــر التنفيــذي األعمــال اإلداريــة كافــة ومنهــا علــى 
وجــه الخصــوص:

1. رفع التقارير المتعلقة بأداء الجمعية والمعدة من أقسام الجمعية المعنية.

المعتمــدة  بالسياســات  المتعلقــة  قــرارات وتوجيهــات مجلــس اإلدارة  تنفيــذ   .2

للجمعيــة.

ــة مــوارد  ــل لكاف ــق االســتثمار األمث ــة عــن طري ــة المالي ــق أهــداف الجمعي 3. تحقي

ــة مواردهــا . ــل اســتقرار وتنمي ــا يكف ــة بم الجمعي

4. اإلشــراف علــى جميــع األقســام والتأكــد مــن حســن ســير عملهــا وتنفيــذ سياســات 

مجلــس اإلدارة .

ــة التطــورات  ــة وكادرهــا العامــل بشــكل مســتمر لمواكب ــر الجمعي 5. الســعي لتطوي

ــرات المتســارعة . ــة والتغي التكنولوجي

6. المحافظة على ممتلكات الجمعية وسالمة العاملين .

7. التعامــل مــع األمــور القانونيــة بمــا يكفــل مصالــح الجمعيــة ضمــن األنظمــة 

واألعــراف المحليــة والدوليــة .

ــات  ــر واالجتماع ــالل التقاري ــن خ ــام م ــاء األقس ــع رؤس ــتمرة م ــة المس 8. ىالمتابع

ــة . ــداف الجمعي ــف أه ــة لتحفي الدوري

ــك سياســات  ــي ذل ــا ف ــل بم ــس اإلدارة بشــأن خطــط العم ــات لمجل ــع التوصي 9. رف

تنميــة المــوارد وبيــع وشــراء الموجــودات وإبــرام العقــود وموازنــات العمــل 

وتوقعــات اإليــرادات .

10. ىالتحقــق مــن تنفيــذ سياســات واســتراتيجيات الجمعيــة وقــرارات مجلــس 

اإلدارة فيمــا يتعلــق بالبرامــج المســتقبلية والقضايــا االســتراتيجية .

املدير التنفيذي



خطة المدير التنفيذي

مؤشرات االنجازالمستهدفالبندالموازنة التقديريةالقسم المسؤولالهدفالرقمالتعريفالمبادرة
2023م

األقسام المساندة
الربع4الربع3الربع2الربع1

متابعة المعامالت اليومية وجميع تنفيذ العمليات الدورية
جميع األقسامتقارير العملياتوفق الوارد والصادر-0المدير التنفيذي1/ع/12العمليات

مراجعة كافة اإلجراءات والعمليات التحسين المستمر
-0المدير التنفيذي1/ع/22والتحسين لها

عمليات الجمعية

عمليات التحسين
جميع األقسامإجراءات التحسين

متابعة سير الخطة ورفع 
التقارير

متابعة أداء الموظفين وفق الخطة 
-0المدير التنفيذي1/ع/32والصرف عليها ورفع تقاريرها

وفق األقسام

60 مبادرة
جميع األقسامتقارير الخطة

تقييم أداء الموظفين ورفع 
التقارير

تقييم أداء الموظفين لكل ربع 
والرفع بها لألمين العام ورئيس 

مجلس اإلدارة
-0المدير التنفيذي1/ن/43

وفق عدد الموظفين 
الخدمات المساندةاستمارات التقييملكل ربع

متابعة متطلبات الجمعية 
وتوفيرها

توفير كافة االحتياجات الالزمة لعمل 
العمومية60000المدير التنفيذي3/ن/53الجمعية والرفع بها لالعتماد

وفق االحتياج 
والحصر

قائمة االحتياجات

تقارير اإلنجاز
الخدمات المساندة

متابعة ما يخص المركز 
الوطني

متابعة المعامالت الواردة من 
المركز الوطني وعرضها على 

الرئيس واألمين الستكمال ما يلزم 
حيالها

-0المدير التنفيذي3/ن/63
عدد المعامالت 

المعامالت الواردةالواردة 

اإلجراءات
السكرتارية

متابعة العمليات المالية 
ورفع تقارير دورية

متابعة اإليرادات المالية 
والمصروفات واتخاذ الالزم حيالها 

ورفع التقارير الدورية
-0المدير التنفيذي3/س/73

وفق عدد أوامر 
الشؤون الماليةالتقارير الماليةالصرف والطلبات

زيادة ايرادات الجمعية 
ورفع المقترحات بشأنها

رفع مدخالت الجمعية المالية 
ومعالجة كافة العقبات مع اقتراح 
مشاريع واستثمارات تكون ذات 

عائد للجمعية
العمومية50000المدير التنفيذي1/س/83

20% عن إيرادات 
العام السابق لكل 

البنود

نسبة اإليرادات

تقارير المعاجلة وزيادة 
الدخل


تنمية الموارد 

واالستثمار ومجلس 
االدارة

متابعة لجان العمل المشكلة من قبل لجان العمل
العمومية5000المدير التنفيذي3/ن/93المجلس وتفعيلها

عقد 4 اجتماعات لكل 
لجنة بعضويتكم

خطة اللجان

التقارير والمحاضر
السكرتارية



مهام السكرتارية:

• متابعة المعامالت الواردة والصادرة .	
• متابعة البريد االلكتروني .	
• متابعة المنصات وفق االختصاص .	
• تنظيم مايخص المدير التنفيذي من مهام واجتماعات .	
• متابعة مايخص الجمعية العمومية من اجتماعات ومتابعة سداد الرسوم .	
• متابعة مايخص مجلس اإلدارة من اجتماعات ومخاطبات .	
• إعداد متطلبات الحوكمة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة .	
• تفعيل العمليات الداخلية وتحسينها .	
• ارشفة الملفات واالتمته لكافة الوثائق .	
• تنظيم ملفات القسم وحفظها بشكل آمن .	
• إعداد التقارير الالزمة للمهام .	
• االلتزام بالجودة في كافة أعمال ومهام القسم .	
• إعداد ما يخص الحوكمة من قبل القسم .	
• أي مهام يكلف بها من قبل المدير التنفيذي.	

مهام إدارة التطوع :
• إعداد خطة للتطوع ومبادراته وإدارته .	
• إعداد الفرص التطوعية .	
• متابعة طلبات التطوع عبر موقع الجمعية .	
• تنزيل الفرص التطوعية على منصة تطوع .	
• إعداد تقارير نهاية الفرصة واالغالق .	
• تفعيل العمليات الداخلية وتحسينها .	
• ارشفة الملفات واالتمته لكافة الوثائق .	
• تنظيم ملفات اإلدارة وحفظها بشكل آمن .	
• إعداد التقارير الالزمة للمهام .	
• االلتزام بالجودة في كافة أعمال ومهام االدارة .	
• إعداد ما يخص الحوكمة من قبل االدارة .	
• أي مهام يكلف بها من قبل المدير التنفيذي.	

قسم السكرتارية

إدارة التطوع



خطة السكرتارية وإدارة التطوع  2023 م

الموازنة القسم المسؤولالهدفالرقمالتعريفالمبادرة
مؤشرات االنجازالمستهدفالبندالتقديرية

2023م
األقسام المساندة

الربع4الربع3الربع2الربع1

تنفيذ العمليات 
الدورية 

متابعة تنفيذ العمليات الموكلة 
وفق عدد -0السكرتارية1/ع/12للقسم وفق التنظيم والهيكلة

المعامالت
التقارير

-عدد العمليات

الفرص التطوعية
بناء فرص تطوعية ذات مردود 
على الجمعية لمشاركة جميع 

أفراد المجتمع
العمومية5000السكرتارية3/م/23

60 فرصة

500 ساعة

3فرق

تقارير الفرص

عدد الساعات

عدد المشاركين
جميع األقسام

تأسيس وحدة 
التطوع

تأسيس وحدة للتطوع وفق 
شهادة التأسيسالعمومية5000السكرتارية2/ع/32المقياس السعودي إدامة

شهادة التأسيس

-التقارير

متابعة تطبيق معايير الحوكمة في تطبيق الحوكمة
تقييم الحوكمةالحوكمة5000السكرتارية3/ن/43عمل الجمعية

التقارير

جميع األقسامتقييم المؤشرات

المشاركة في منافسات محلية التميز
المشاركة والتوثيق العمومية10000السكرتارية3/ن/53للحصول على التميز

3 منافسات
تسجيل المشاركة

جميع األقسامتقرير النتائج

شهادات دولية
الحصول على شهادات معترف 
بها في نواحي تميز للجهات في 
القطاع الغير ربحي كالمسؤولية 

االجتماعية
1 شهادة دوليةالعمومية50000السكرتارية3/ن/63

الشهادات

جميع األقسامتقارير التهيئة

تفعيل المنصات 
الرسمية

متابعة تحديث البيانات والرفع 
5  منصات-0السكرتارية3/ن/73عبرها لكافة المتطلبات

تقارير اإلنجاز

-استكمال البيانات

متابعة تقارير 
-0السكرتارية3/ن/83متابعة األقسام في رفع التقارير الخطة والمنصة 

وفق األرباع

األقسام

عدد المبادرات

التقارير

جميع األقسامالمنصة



مهام قسم الخدمات المساندة :
• بناء نظام جودة يضمن تحقيق عمليات التحسين لجميع برامج وعمليات الجمعية .	
• متابعة أداء الخطة وسيرها .	
• إدارة الموارد البشرية بما يضمن تحقيق أفضل المستويات .	
• تطوير وتمكين فريق العمل في كافة الجوانب .	
• متابعة تطبيق السياسات واللوائح في أعمال الجمعية وبرامجها .	
• التحقق من تطبيق العمليات في كافة أقسام الجمعية ومتابعة تطويرها .	
• متابعة المنصات الرسمية التابعة ألعمال القسم.	
• تفعيل وسائل التواصل الداخلي .	
• إنشاء إدارة للمعرفة ومركز متخصص في كافة الوثائق والسياسات واللوائح .	
• تثقيف فريق العمل في كافة أنظمة الجمعية ولوائحها .	
• تذليل كافة الصعوبات أمام فريق العمل .	
• بناء نظام تواصل داخلي .	
• تفعيل العمليات الداخلية وتحسينها .	
• ارشفة الملفات واالتمته لكافة الوثائق .	
• تنظيم ملفات القسم وحفظها بشكل آمن .	
• متابعة مشاريع الجمعية وتنفيذها .	
• متابعة المشتروات واستكمال الالزم حيالها .	
• متابعة أعمال الصيانة .	
• متابعة ما يخص السيارات وكافة إجراءاتها .	
• متابعة المستودعات وجردها وأوامر الصرف الخاصة بها .	
• إعداد التقارير الالزمة للمهام .	
• االلتزام بالجودة في كافة أعمال ومهام القسم .	
• إعداد مايخص الحوكمة من قبل القسم .	
• أي مهام يكلف بها من قبل المدير التنفيذي.	

قسم 

الخدمات املساندة



خطة قسم الخدمات المساندة  2023 م

الموازنة القسم المسؤولالهدفالرقمالتعريفالمبادرة
مؤشرات االنجازالمستهدفالبندالتقديرية

2023م
األقسام المساندة

الربع4الربع3الربع2الربع1
حصر االحتياج التدريبي 

للموظفين
حصر االحتياج التدريبي لكل موظف /ة 

4 برامج لكل -0الخدمات المساندة1/ن/13وفق مهامه وقسمه
موظف

تقرير حصر االحتياج 
جميع األقسامالتدريبي

تدريب الموظفين
برنامج يعنى بوضع خطة تدريبية لكل 
موظف/ة لتنمية مهاراته والرفع من 

كفاءته على مدار العام
4 برامج لكل العمومية30000الخدمات المساندة1/ن/23

موظف

تقارير الدورات

شهادات التدريب

إحصائية التدريب


المدير التنفيذي قسم 

الشؤون المالية

البرنامج التعريفي 
بسياسات وأنظمة 

الجمعية
برنامج تعريفي يعني بتعريف الموظفين 

السكرتاريةتقارير اللقاءات4 برامج-0الخدمات المساندة1/ن/33بكافة سياسات وأنظمة الجمعية

حصر االحتياجات لكل 
موظف/ة وتوفيرها

حصر االحتياجات المادية لقيام الموظف 
بمهامه  بعد أخذ االعتماد على األصناف 

الالزمة لكل موظف ومن ثم توفيرها
بيان الحصر-0الخدمات المساندة1/ن/43

بيان االحتياجات

تقارير التوفير

العهد

الشؤون المالية

التواصل الداخلي
مشروع يعنى بوضع ضوابط االتصال 
الداخلي ونقل المعلومة ومصدرها 

وإعداد برامج نوعية لجودة التواصل 
بين الموظفين

العمومية8000الخدمات المساندة1/ن/53

برامج التواصل

الئحة التواصل4

لقاءات 

البرامج

التقارير


قسم العالقات 
واالتصال المؤسسي

تهيئة البيئة الداخلية
العمل على اقتراح وسائل وبرامج 
لتحسين البيئة الداخلية لتكون أكثر 

جاذبية وراحة للموظف
العمومية10000الخدمات المساندة1/ن/63

المقترحات

الوسائل المنفذة

البرامج

التقارير
-

حوافز اإلنجاز

الموظف/ة المنجز

اقتراح حوافز لإلنجاز تمنح للموظفين 
المنجزين بنهاية كل ربع باالستفادة من 
عقود الشراكة المجتمعية ودعم الشركاء

العمومية20000الخدمات المساندة1/ن/73

الئحة الحوافز

تقييم الموظفين
الحوافز

تقارير التنفيذ


العالقات واالتصال 
المؤسسي

الشؤون المالية

استبانة ربع سنوية لقياس رضا قياس رضا الموظفين
-0الخدمات المساندة1/ن/83الموظفين ومعالجة مالحظاتهم

االستبانة

النتائج

التحليل

اإلجراءات

-تقارير قياس الرضا

إجراء التقييم ربع سنوي بموجب بطاقة تقييم األداء الوظيفي
-0الخدمات المساندة1/ن/93مؤشرات األداء وأداء الموظف

التقييم

النتائج

االجراءات

المدير التنفيذيتقارير التقييم



الموازنة القسم المسؤولالهدفالرقمالتعريفالمبادرة
مؤشرات االنجازالمستهدفالبندالتقديرية

2023م
األقسام المساندة

الربع4الربع3الربع2الربع1

بناء نظام الجدارات
تحويل الوصف الوظيفي لنظام الجدارات 
التي من خاللها يمكن للموظف القيام 

بدوره من خالل الممكنات
المدير التنفيذينظام الجداراتالنظامالعمومية2000الخدمات المساندة1/ن/103

تطبيق ما يخص أنظمة 
ولوائح الموارد البشرية 

الداخلية
تطبيق اللوائح الخاصة بنظام الدوام 

-0الخدمات المساندة1/ن/113والتأمينات والرواتب وخالفه
وفق اإلجراءات 
وحصر العدد 

المستهدف شهرياً
المدير التنفيذيالتقارير الدورية

إنشاء مركز للمعرفة
مراجعة كافة اللوائح والسياسات 

للجمعية وإنشاء مركز للمعرفة كمرجع 
للجميع وتوثيقه الكترونيا

العمومية3000الخدمات المساندة3/ن/123

عدد الوثائق

االرشفة االلكترونية

المركز

جميع األقسامالمركز

اللقاءات التخصصية
إقامة ملتقيات نوعية على مستوى 
المحافظة في مجال عمل الجمعية 
كالمشاريع والمحاسبة واإلجراءات

2داعم25000الخدمات المساندة3/ن/133
تقارير اللقاءات

عدد المستفيدين
جميع األقسام

مراجعة كافة العمليات الداخلية ونمذجتها بناء دليل العمليات
جميع األقسامدليل العملياتاصدار الدليلالعمومية2000الخدمات المساندة1/ع/142وبناء دليل لكل قسم

بناء نماذج الجودة في كافة مشاريع تطبيق الجودة
إجراءات الجودة-0الخدمات المساندة1/ع/152وبرامج الجمعية ومتابعة االلتزام بها

تطبيق الجودة

التقارير
جميع األقسام

التحسين المستمر
دراسة كافة العمليات واإلجراءات 

وتحسينها بما يتوافق مع مبادئ الجودة 
ومتابعة تطبيقها

عدد عمليات -0الخدمات المساندة1/ع/162
التحسين

عمليات التحسين

التقارير
جميع األقسام

االستفادة من االتمته وتحويل كافة اتمته كافة العمليات
عدد عمليات داعم20000الخدمات المساندة1/ع/172العمليات للتقنية

االتمته
برامج االتمته

التقارير
جميع األقسام

رواتب الموظفين ودفع أجور التأمينات الرواتب واالجور
1100000الخدمات المساندة1/ع/182االجتماعية

العمومية

والمشاريع
دفع رواتب الموظفين 12

12 شهر


الماليه

سداد رسوم الخدمات الحكومية وفواتير رسوم الخدمات والفواتير
115000الخدمات المساندة1/ع/192الخدمات

العمومية

والمشاريع

عدد الفواتير 

الرسوم
فواتير الخدمات العامه 

والمنصات الخدمية


المالية

عدد الموظفين العمومية60000الخدمات المساندة1/ع/202التامين الصحي للموظفين وافراد اسرهمالتأمين الطبي
المؤمن عليهم

تغطية التامين لعالج 
الموظفين وافراد 

اسرهم


الماليه



الموازنة القسم المسؤولالهدفالرقمالتعريفالمبادرة
مؤشرات االنجازالمستهدفالبندالتقديرية

2023م
األقسام المساندة

الربع4الربع3الربع2الربع1

عقود االيجارالعمومية70000الخدمات المساندة1/ع/212دفع ايجار مكاتب االستقبال لعدد 2ايجار مكاتب االستقبال
مكتب الستين

مكتب السحيلي


الماليه

متابعة تنفيذ العمليات الموكلة لكل قسم تنفيذ العمليات
عدد العمليات-0الخدمات المساندة1/ع/222وفق التنظيم والهيكلة

التقارير

عدد العمليات
-

مشروع سقيا الماء
مشروع يوفر المياه للمستفيدين 

والجهات المختلفة والمساجد وقاصدي 
البيت الحرام

مليون ونصف المشاريع800000الخدمات المساندة1/م/233
عبوة

تقارير التنفيذ

كميات التوزيع

عدد المستفيدين


الشؤون المالية

عالقات المستفيدين

تفعيل مشروع شكر النعمة وفق خطة مع مشروع شكر النعمة
المشاريع200000الخدمات المساندة1/م/243زيادة العاملين في المشروع ورفع طاقته

100 مناسبة

20 عقود مطاعم

تقارير التنفيذ

كميات التوزيع

عدد المستفيدين


الشؤون المالية

عالقات المستفيدين

مشروع يقدم لألسر وفئات المجتمع مشروع إفطار صائم
100000 وجبةالمشاريع1500000الخدمات المساندة1/م/253وقاصدي البيت الحرام وجبة إفطار صائم

تقارير التنفيذ

عدد الوجبات

عدد المستفيدين


الشؤون المالية

عالقات المستفيدين

مشروع يعنى بتقديم وجبات جافة لحجاج مشروع وجبة حاج
50000 وجبةالمشاريع1000000الخدمات المساندة1/م/263بيت هللا الحرام

تقارير التنفيذ

كميات التوزيع

عدد المستفيدين

الشؤون المالية



مهام قسم عالقات المستفيدين:

• بحث حاالت المستفيدين والتحقق من حاجتهم وتقييمها وفق النظام .	
• تقديم المساعدات وفق ما يرد من تبرعات .	
• تحديث بيانات المستفيدين سنوياً أو دورياً بما يتطلب العمل .	
• تحديد احتياجات المستفيدين وتلبيتها قدر المستطاع .	
• تقديم مبادرات نوعية في تنمية المستفيدين وتمكينهم .	
• تقديم مبادرات في تثقيف المستفيدين وتوعيتهم .	
• تقديم مبادرات نوعية في المشاريع المقدمة للمستفيدين.	
• توظيف أبناء المستفيدين من خالل الشراكات النوعية .	
• متابعة المنصات الخاصة بعمل القسم .	
• البحث عن شراكات نوعية تخدم المستفيد .	
• إجراء دراسات نوعية تستهدف المستفيدين لتحسين الخدمة المقدمة لهم وتلبية طلباتهم وتمكينهم وتأهيليهم .	
• إعداد قاعدة بيانات نوعية للمستفيدين تحتوي جميع العناصر التي تستلزم العمل.	
• تفعيل العمليات الداخلية وتحسينها .	
• ارشفة الملفات واالتمته لكافة الوثائق .	
• تنظيم ملفات القسم وحفظها بشكل آمن .	
• إعداد مايخص الحوكمة من قبل القسم .	
• إعداد التقارير الالزمة للمهام .	
• االلتزام بالجودة في كافة أعمال ومهام القسم .	
• أي مهام يكلف بها من قبل المدير التنفيذي.	

قسم 

عالقات املستفيدين



خطة قسم عالقات المستفيدين  2023 م

الموازنة القسم المسؤولرقمهارقمهاالتعريفالمبادرة
مؤشرات االنجازالمستهدفالبندالتقديرية

2023م
األقسام المساندة

الربع4الربع3الربع2الربع1

مشروع الكفالة 
األسرية

مشروع يهدف إلى رعاية األسرة 
1/م/13بتقديم بطاقات شرائية للمواد الغذائية

قسم عالقات 
200 أسرةالمشاريع650000المستفيدين

تقارير التنفيذ

بطاقات الشحن

عدد األسر


الشؤون المالية

الخدمات المساندة

مشروع يقدم لألسر االطعام من خالل مشروع الكفارات
قسم عالقات 1/م/23الكفارات

1500 كفارةالمشاريع100000المستفيدين
تقارير التنفيذ

عدد المستفيدين
الشؤون المالية

الخدمات المساندة

مشروع كسوة 
وبطانية الشتاء

تقديم الكسوة من مالبس وبطانية 
الشتاء والدفايات ويوفر لهم الدفء 

من خالل بطاقات شرائية
1/م/33

قسم عالقات 
300 أسرةالمشاريع150000المستفيدين

تقارير التنفيذ

عدد المستفيدين
االتصال المؤسسي

الشؤون المالية

الخدمات المساندة

مشروع كسوة العيد
مشروع يقدم كسوة العيد ليسعد 

المستفيد من خالل بطاقات شرائية من 
األسواق المعتمدة

قسم عالقات 1/م/43
300أسرةالمشاريع150000المستفيدين

تقارير التنفيذ

عدد المستفيدين

عدد البطاقات


االتصال المؤسسي

الشؤون المالية

الخدمات المساندة

مشروع تفريج 
كربة

مشروع يقدم تفريج الكرب من خالل 
سداد اإليجارات وفواتير الكهرباء 

والديون
قسم عالقات 1/م/53

50 أسرةالمشاريع400000المستفيدين
تقارير التنفيذ

الشؤون الماليةعدد المستفيدين

مشروع الرعاية 
الصحية

مشروع يقدم الخدمات الصحية 
الضرورية ألسر بالتنسيق مع الجهات 

ذات العالقة
قسم عالقات 1/م/63

50 حالةالمشاريع250000المستفيدين
تقارير التنفيذ

عدد المستفيدين
االتصال المؤسسي

الشؤون المالية

الخدمات المساندة

مشروع الرعاية 
التعليمية

مشروع يقدم الحقيبة المدرسية والزي 
المدرسي وبعض البرامج التدريبية 

لتنمية أبناء وبنات األسر
قسم عالقات 1/م/73

100 حالةالمشاريع200000المستفيدين
تقارير التنفيذ

عدد المستفيدين
االتصال المؤسسي

الشؤون المالية

الخدمات المساندة



الموازنة القسم المسؤولرقمهارقمهاالتعريفالمبادرة
مؤشرات االنجازالمستهدفالبندالتقديرية

2023م
األقسام المساندة

الربع4الربع3الربع2الربع1

مشروع يقدم الدعم المالي لألسر من مشروع الزكاة
قسم عالقات 1/م/83خالل بند الزكاة

200 حالةالمشاريعالمستفيدين
تقارير التنفيذ

الشؤون الماليةعدد المستفيدين

مشروع التأثيث
مشروع تأثيث منازل األسر من خالل 
توفير األجهزة المنزلية ومستلزمات 

البيت الرئيسة
قسم عالقات 1/م/93

50 حالةالمشاريع100000المستفيدين
تقارير التنفيذ

عدد المستفيدين
االتصال المؤسسي

الشؤون المالية

الخدمات المساندة

مشروع لحوم 
األضاحي

مشروع توزيع لحوم األضاحي 
بالتنسيق مع مشروع اإلفادة من لحوم 

األضاحي والهدي
قسم عالقات 1/م/103

200 حالة-3000المستفيدين
تقارير التنفيذ

الخدمات المساندةعدد المستفيدين

إعداد قاعدة بيانات 
نوعية

تحديث بيانات األسر المستفيدة 
ودعمها بكافة البيانات المهمة 

للدعم والتواصل والتمكين وجميع 
ً االحتياجات الالزمة لألسر الكترونيا

قسم عالقات 1/م/113
400 حالةالعمومية5000المستفيدين

قاعدة البيانات

-تحليل البيانات

دراسة االحتياج 
الفعلي

اجراء دراسة مسحية قبل تنفيذ أي 
مشروع لمعرفة االحتياج الفعلي 
للمستفيدين واألصناف المطلوبة

قسم عالقات 1/م/123
400 حالة-0المستفيدين

الدراسة

-نتائج الدراسة

خدمة توصيل لألسر المستفيدة من خدمة اوصلني
قسم عالقات 1/م/133خالل التعاقد مع أحد برامج التوصيل

50 حالةداعم30000المستفيدين
عقد الخدمة

تقارير التنفيذ
االتصال المؤسسي

الشؤون المالية

الخدمات المساندة

تقديم الخدمات االلكترونية بالتعاقد مع خدمات تقنية
قسم عالقات 1/م/143أحد الجهات لألسر المستفيدة

100 حالةالمشاريعوفق العقدالمستفيدين
عقد الخدمة

تقارير التنفيذ
االتصال المؤسسي

الشؤون المالية

الخدمات المساندة

الموازنة القسم المسؤولرقمهارقمهاالتعريفالمبادرة
مؤشرات االنجازالمستهدفالبندالتقديرية

2023م
األقسام المساندة

الربع4الربع3الربع2الربع1

دراسة الحاالت 
الجديدة

إنهاء كافة دراسة وبحث الحاالت 
قيد االنتظار أو المحالة من جهة 

االختصاص وتقييم وضعها
قسم عالقات 1/م/153

150 حالة-0المستفيدين
التقارير

-عدد الحاالت

قياس رضا 
المستفيدين

تنفيذ استبانة قياس الرضا للمستفيدين 
دورياً بعد كل مشروع أو خدمة 
وإعداد تقرير التغذية الراجعة

قسم عالقات 1/م/163
400 حالة-0المستفيدين

التقارير

-عدد الحاالت



تطوير آلية تنفيذ 
المشاريع

دراسة آلية تنفيذ المشاريع الحالية 
ومدى فاعليتها ومن ثم تطويرها 

بما يحقق كفاءة أعلى وتسهيل على 
المستفيد

10 عمليات-0قسم عالقات المستفيدين2/ن/173
تقارير التطوير

الخدمات المساندةإجراءات التطوير

متابعة تنفيذ العمليات الموكلة للقسم تنفيذ العمليات
قسم عالقات 1/ع/202وفق التنظيم والهيكلة

وفق العدد -0المستفيدين
الشهري

التقارير

-عدد العمليات

مبادرة تعنى بتأهيل أبناء وبنات األسر اكتفاء
قسم عالقات 2/م/213وتمكينهم للسوق ومن ثم التوظيف

70 حالةداعم150000المستفيدين

عدد المستفيدين
الدورات التدريبية

التوظيف

التقارير


االتصال المؤسسي

الشؤون المالية

ثقفني
مبادرة تعنى بثقفي األسر حيال 
حقوقهم وتوعيتهم بآلية متابعة 

طلباتهم في كافة الجهات الحكومية
قسم عالقات 2/م/223

500 حالةداعم20000المستفيدين

عدد المستفيدين

الدورات التدريبية

التقارير


االتصال المؤسسي

الشؤون المالية

التوعية المالية
مبادرة تعنى ببرامج تدريبية تثقيفية 

حيال التعامل مع المال وتنميته 
واالدخار مع تقديم وسائل لذلك

قسم عالقات 2/م/233
500 حالةداعم20000المستفيدين

عدد المستفيدين

الدورات التدريبية

قياس األثر


االتصال المؤسسي

الشؤون المالية

الموازنة القسم المسؤولرقمهارقمهاالتعريفالمبادرة
مؤشرات االنجازالمستهدفالبندالتقديرية

2023م
األقسام المساندة

الربع4الربع3الربع2الربع1

البحوث والدراسات 
النوعية

إجراء بحوث ودراسات نوعية لألسر 
بالتنسيق مع أحد الجهات المتخصصة 
لبناء برامج نوعية لتحويل األسر إلى 
االكتفاء وتلبية متطلباته وحل مشاكلها 

الداخلية إن وجدت

قسم عالقات 2/م/243
100 حالةداعم20000المستفيدين

عدد المستفيدين

الدراسات

النتائج والتقارير
-

دراسة المشاريع 
الحالية واألثر

إعداد دراسة للمشاريع الحالية وأثرها 
قسم عالقات 2/ن/253على العمالء ومدى فاعليتها

تقارير الدراسة 10 مشاريع-0المستفيدين
-والنتائج



مهام قسم العالقات واالتصال المؤسسي :
• العناية بوسائل التواصل ومتابعة تحديثها وتفعيلها بشكل جاذب .	
• إعداد عقود الشراكة ووضع نظام لها وآلية للتفعيل .	
• بناء عالقات جيدة مع كافة الجهات الحكومية والخاصة .	
• إعداد قاعدة بيانات للعمالء .	
• متابعة المنصات الخاصة بعمل القسم .	
• إعداد عمليات القسم والعمل على تحسينها واتمتتها .	
• إعداد برامج نوعية للتواصل مع كافة الجهات ذات العالقة .	
• بناء مبادرات نوعية لتفعيل مهام القسم وبرامجه .	
• التواصل مع الجهات المانحة واستكمال طلبات الدعم .	
• ترتيب ملفات القسم وتنظيمها وارشفتها الكترونياً .	
• قياس الرضا لكافة األطراف ذات العالقة دورياً وتقييمها وإجراء الدراسات الالزمة لذلك.	
• تصميم وتنفيذ مطبوعات الجمعية وجميع المواد اإلعالمية .	
• توثيق جميع برامج الجمعية ومشاريعها ومبادراتها وحفظها .	
• تفعيل العمليات الداخلية وتحسينها .	
• ارشفة الملفات واالتمته لكافة الوثائق .	
• تنظيم ملفات القسم وحفظها بشكل آمن .	
• إعداد التقارير الالزمة للمهام .	
• االلتزام بالجودة في كافة أعمال ومهام القسم .	
• إعداد مايخص الحوكمة من قبل القسم.	
• أي مهام يكلف بها من قبل المدير التنفيذي.	

قسم العالقات

واالتصال املؤسسي



خطة قسم العالقات واالتصال المؤسسي  2023 م

الموازنة القسم المسؤولالهدفرقمهاالتعريفالمبادرة
مؤشرات االنجازالمستهدفالبندالتقديرية

2023م
األقسام المساندة

الربع4الربع3الربع2الربع1

متابعة تنفيذ العمليات الموكلة تنفيذ العمليات
العالقات واالتصال 1/ع/12للقسم وفق التنظيم والهيكلة

وفق العدد -0المؤسسي
ً شهريا

التقارير

-عدد العمليات

استبانة قياس الرضا
استبانة ربعية لكافة العمالء 

كل فيما يخصه لتقييم الخدمات 
المقدمة من الجمعية

العالقات واالتصال 2/ن/23
4 مرات-0المؤسسي

االستبانات

التقارير

التغذية الراجعة


قسم الخدمات المساندة

قسم تنمية الموارد 
واالستثمار

المشاركة في المحافل والمناسبات المشاركات
العالقات واالتصال 3/ن/33المحلية

تقارير المشاركات20 مشاركةالعمومية20000المؤسسي
الشؤون المالية

الخدمات المساندة

تنفيذ عقود شراكة ذات قيمة عالية عقود الشراكة
العالقات واالتصال 3/ن/43على سمعة الجمعية ومكانتها

10 عقودالعمومية5000المؤسسي
عقود الشراكة

تقارير فعاليات 
الشراكة


المدير التنفيذي

تنمية الموارد

تعظيم األثر
ابراز منجزات الجمعية وآثارها 
من خالل كافة وسائل التواصل 
االجتماعي والصحف ووسائل 

النشر
العالقات واالتصال 3/ن/53

50 نشرة لكل العمومية20000المؤسسي
وسيلة

تقارير النشر

-عدد المشاهدات

زيارات وتبادل للمعرفة
اقتراح زيارات نوعية لجهات 
مميزة لالستفادة من تجاربها 

واثراء عمل الجمعية
العالقات واالتصال 3/ن/63

-تقارير الزيارات6 زيارات-0المؤسسي

يوم المسؤولية 
االجتماعية

اعداد برنامج بعدة مشاريع تابعة له 
تخدم فئات المجتمع والمنظمات الغير 

ربحية وجلب التبرعات والمنح من اقسام 
المسؤولية االجتماعية بالقطاع الخاص 

والحكومي

العالقات واالتصال 3/ن/73
تقارير البرامج1 برنامجداعم30000المؤسسي

الخدمات المساندة

الشؤون المالية

استثمار الجهات 
المانحة والمنصات 

الرسمية للدعم

إعداد مبادرات ومشاريع الجمعية 
والرفع بها للجهات المانحة 

للحصول على الدعم
العالقات واالتصال 1/س/83

100 جهةالعمومية10000المؤسسي

طلبات المؤسسات 
المانحة

العوائد المالية

الردود


تنمية الموارد 

واالستثمار

الشؤون المالية



الموازنة القسم المسؤولالهدفرقمهاالتعريفالمبادرة
مؤشرات االنجازالمستهدفالبندالتقديرية

2023م
األقسام المساندة

الربع4الربع3الربع2الربع1

طرح أفكار تسويقية 
جديدة

إعداد أفكار تسويقية لمشاريع 
العالقات واالتصال 1/س/93وبرامج الجمعية ومبادراتها

5 أفكارالعمومية10000المؤسسي

األفكار

التسويق

العوائد المالية

قياس النتائج


تنمية الموارد 

واالستثمار

الشؤون المالية

تفعيل رجال األعمال 
وسيدات األعمال 

بالمحافظة واالستفادة من 
دعمهم

مبادرة لرجال وسيدات األعمال 
بالمحافظة بالمشاركة المجتمعية 

والدعم من خالل أفكار جديدة
العالقات واالتصال 1/س/103

200 فردالعمومية10000المؤسسي

التقارير

العوائد المالية
تنمية الموارد 

واالستثمار

الوصول إلى الجميع 
وتحسين الصورة 

الذهنية

برامج نوعية للوصول إلى جميع 
شرائح المجتمع وجعل الجمعية مصدر 

ثقة للتبرع والدعم والخيار األول
العالقات واالتصال 1/س/113

50000 فردداعم50000المؤسسي

المبادرات

العوائد المالية

التقارير
الشؤون المالية

تفعيل حسابات التواصل 
والدعاية واالعالن

تفعيل حسابات التواصل وموقع 
الجمعية بالتقارير والمنجزات 

والمبادرات
العالقات واالتصال 1/س/123

العمومية15000المؤسسي
زيادة عدد 
المتابعين 
للضعف

التقارير

عدد المتابعين 
والزوار

الشؤون المالية

بناء نظام الشراكة ونماذجه نظام الشراكة
العالقات واالتصال 2/ع/132ومتطلباته

-نظام الشراكاتاعتماد النظام-0المؤسسي

تفعيل الشراكات
وضع آليات لمتابعة تفعيل 

الشراكات وقياس أثرها على 
األطراف ذات العالقة

العالقات واالتصال 2/ع/142
خطة التفعيل -0المؤسسي

والمراجعة
نظام التفعيل

-تقارير التفعيل

شريك النجاح
مشروع يهدف إلى تعزيز دور 

الداعمين من خالل التواصل الفعال 
معهم على مدار العام

العالقات واالتصال 3/م/153
100 داعمالعمومية10000المؤسسي

البرنامج

الخطة

التقارير
-

قاعدة بيانات العمالء
إعداد قاعدة نوعية لبيانات 

الداعمين مع توسيعها واضافة 
كافة وسائل التواصل الالزمة 

ً وتحديثها دوريا
العالقات واالتصال 3/م/163

-قاعدة البيانات20000 فرد-0المؤسسي



الموازنة القسم المسؤولالهدفرقمهاالتعريفالمبادرة
مؤشرات االنجازالمستهدفالبندالتقديرية

2023م
األقسام المساندة

الربع4الربع3الربع2الربع1

نحن نخدمك
خدمة الرد المباشر واالستجابة 

لطلبات العمالء وافادتهم بالمعلومة 
والتواصل والرد الجيد لهم

3/م/173
قسم العالقات 

واالتصال 
المؤسسي

عدد االستجابات العمومية10000
والردود

عدد الردود

التقارير

آلية التواصل
-

صدقتك وصلت
مشروع يعنى بتوثيق الدعم 

والتواصل اإليجابي وارسال تقارير 
التنفيذ للدعم

3/م/183
قسم العالقات 

واالتصال 
المؤسسي

عدد التقارير-0
عدد االستجابات

التقارير
الخدمات المساندة

عالقات المستفيدين

تفعيل أعضاء الجمعية 
العمومية

مشروع يعنى بالتواصل مع 
أعضاء الجمعية العمومية وبناء 

عالقة وثيقة معهم مع زيادة 
عددهم

العالقات واالتصال 3/م/193
40 عضوالعمومية5000المؤسسي

برنامج التواصل

التقارير

عدد األعضاء
-

فزعتك معنا
مشروع يعنى بإيصال احتياجات 
الجمعية وطلبات األسر للداعمين 

والعمالء
العالقات واالتصال 3/م/203

100 حالة-0المؤسسي

برنامج التواصل

التقارير

عدد األعضاء


الخدمات المساندة

عالقات المستفيدين

عضويات محلية
السعي للحصول على عضويات 

في اللجان على مستوى المحافظة 
والمنطقة والمملكة

العالقات واالتصال 3/ن/213
5 عضويات-0المؤسسي

خطابات العضوية

-تقارير المشاركات

الحفل السنوي
الحفل السنوي الختامي ألنشط 

الجمعية وتكريم الداعمين 
ومنسوبي الجمعية وعرض 

منجزات الجمعية
العالقات واالتصال 3/ن/223

جميع األقسامتقرير الحفل100 فردالعمومية20000المؤسسي



مهام قسم الشؤون المالية :

• متابعة حسابات الجمعية المالية وتطبيق األنظمة بشأنها .	
• تطبيق اللوائح واألنظمة وفق الدليل المحاسبي  .	
• استالم التبرعات من مكاتب االستقبال وجردها .	
• استالم السلف الخاصة بالنثريات وإغالقها .	
• متابعة مكاتب االستقبال .	
• تطبيق لوائح النظام المالي .	
• تدقيق اإلجراءات المالية .	
• متابعة المنصات الخاصة بعمل القسم .	
• متابعة أوامر الصرف والطلبات .	
• تفعيل العمليات الداخلية وتحسينها .	
• ارشفة الملفات واالتمته لكافة الوثائق .	
• تنظيم ملفات القسم وحفظها بشكل آمن .	
• إعداد التقارير الربعية والختامية وتدقيقها مع مكتب مراجع خارجي معتمد.	
• إعداد التقارير الالزمة للمهام .	
• االلتزام بالجودة في كافة أعمال ومهام القسم .	
• إعداد مايخص الحوكمة من قبل القسم.	
• أي مهام يكلف بها من قبل المدير التنفيذي.	

قسم

الشؤون املالية



خطة قسم الشؤون المالية  2023 م

الموازنة القسم المسؤولالهدفرقمهاالتعريفالمبادرة
مؤشرات االنجازالمستهدفالبندالتقديرية

2023م
األقسام المساندة

الربع4الربع3الربع2الربع1

متابعة تنفيذ العمليات الموكلة للقسم تنفيذ العمليات
عدد العمليات -0الشؤون المالية1/ع/12وفق التنظيم والهيكلة

شهرياً
التقارير

-عدد العمليات

التقارير المالية
إعداد تقارير شهرية بالمدخالت 
والمصروفات ومتابعة المؤشرات 
في زيادة اإليرادات وعمل مقارنة 

مرجعية مع العام السابق
-التقارير16  تقرير-0الشؤون المالية1/س/23

كفاءة الصرف
العمل على االستفادة من البنود في 

تحميل النفقات والمصاريف اإلضافية 
وفق النظام

--الشؤون المالية3/س/33
 20% من 

المصروفات 
العمومية

-تقارير الميزانية

متابعة أوامر الصرف 
وحسابات الجمعية

متابعة مايخص الشؤون المالية 
عدد األوامروفق البندوفق األمرالشؤون المالية3/س/43والمحاسبية  وفق الدليل النظامي

أوامر الصرف

-التقارير

متابعة مكاتب 
االستقبال

متابعة مكاتب االستقبال وموظفيها 
24 زيارة -0الشؤون المالية1/س/53وااليرادات وتحسين عملها

التقارير

-االيرادات

منصات القسم 
الرسمية

متابعة منصات الرسمية وتحديث 
-التقارير3-0الشؤون المالية1/ع/62البيانات واستكمالها



مهام قسم تنمية الموارد واالستثمار :

• تنمية موارد الجمعية المالية .	
• الدخول في استثمارات نوعية قليلة المخاطر .	
• تفعيل الشراكات المجتمعية فيما يخص االستثمار مع رجال األعمال .	
• البحث عن فرص استثمارية وإعداد الدراسات حيالها .	
• الحصول على دعم لتنفيذ االستثمارات بالشراكة مع رجال األعمال .	
• تقديم مبادرات وبرامج نوعية تستهدف زيادة اإليرادات .	
• متابعة األوقاف واالستثمارات واالشراف عليها .	
• تفعيل العمليات الداخلية وتحسينها .	
• ارشفة الملفات واالتمته لكافة الوثائق .	
• تنظيم ملفات القسم وحفظها بشكل آمن .	
• إعداد التقارير الالزمة للمهام .	
• االلتزام بالجودة في كافة أعمال ومهام القسم .	
• إعداد مايخص الحوكمة من قبل القسم .	
• أي مهام يكلف بها من قبل المدير التنفيذي.	



خطة قسم تنمية الموارد واالستثمار  2023 م

الموازنة القسم المسؤولالهدفرقمهاالتعريفالمبادرة
مؤشرات االنجازالمستهدفالبندالتقديرية

2023م
األقسام المساندة

الربع4الربع3الربع2الربع1

إنهاء أعمال الوقف 
األول وتفعيله

متابعة إنهاء أعمال الوقف 
وتفعيله واالستفادة من عوائده في 

االستدامة
2/س/13

لجنة االستثمار

تنمية الموارد 
واالستثمار

1المشاريع
تشغيل الوقف

العوائد المالية
الخدمات المساندة

الشؤون المالية

أوقاف للجمعية
البحث عن أوقاف أخرى ذات عائد 
مالي ضمن بنود االستدامة المالية 

للجمعية
2/س/23

لجنة االستثمار

تنمية الموارد 
واالستثمار

1-وفق األوقاف
امتالك األوقاف

العوائد المالية
الخدمات المساندة

الشؤون المالية

الدخول في استثمارات ذات عائد االستثمارات
2/س/33مالي

لجنة االستثمار

تنمية الموارد 
واالستثمار

وفق 
3-االستثمارات

المشاريع

العوائد المالية
الخدمات المساندة

الشؤون المالية

الشراكات
البحث عن شراكات ذات مردود 
مالي على الجمعية بالتعاقد مع 

القطاع الخاص
تنمية الموارد 2/س/43

5-وفق العقودواالستثمار
عقود الشراكة

العوائد المالية
العالقات واالتصال 

المؤسسي

الشؤون المالية

مشاريع ذات عائد 
ربحي

الدخول في مشاريع تقدمها الجمعية 
كخدمات ذات مردود مالي كجمع 

المالبس وشكر النعمة
تنمية الموارد 2/س/53

3-وفق الدراساتواالستثمار

المشاريع

العوائد المالية

التقارير


الخدمات المساندة

الشؤون المالية

االستقطاعات المالية
جذب الداعمين لتنفيذ استقطاعات 

مالية دائمة التنفيذ لتكون عوائد ثابتة 
ً شهريا

تنمية الموارد 2/س/63
80 استقطاعالعمومية5000واالستثمار

عدد االستقطاعات

العوائد المالية
الشؤون المالية

العالقات واالتصال 
المؤسسي

تفعيل المتجر 
االلكتروني ووسائل 

الدفع
تسهيل عمليات التبرع والدعم 
تنمية الموارد 1/س/73وجعلها أكثر معرفة لدى العمالء

عدد عمليات العمومية5000واالستثمار
الشؤون الماليةالتقاريرالتبرع

متابعة تنفيذ العمليات الموكلة لكل تنفيذ العمليات
تنمية الموارد 1/ع/82قسم وفق التنظيم والهيكلة

شهرياً وفق -0واالستثمار
االنجاز

التقارير

-عدد العمليات

زيادة إيرادات 
الجمعية

مخاطبة الداعمين ورجال األعمال 
تنمية الموارد 1/س/93والمشاريع النوعية

20% من إيرادات -وفق المشاريعواالستثمار
العام السابق

نسبة الزيادة

العالقات واالتصال التقارير
المؤسسي


