
م2022 لعام

البعد االستراتيجيب.م

المستفيديون1

النهايةالبداية

المشاريع ادارة01/02/202230/10/2022بنبن عناية برنامج تنفيذkpis1لأليتام الموجهة البرامج عدد1.1.1

المؤشرش.م
نوع 

المؤشر

المستهدف 

الحالي
مالك المؤشر

سحاري حسن

النشاط
الفترة

اإلدارة المنفذة

الهدف االستراتيجيهـ.م

تنشئة اليتيم ورعايته وتطوير مهاراته1.1

التنفيذية الخطة   
جازان منطقة - العارضة محافظة في الخيرية البر جمعية  



pis60األيتام برامج من المستفيدين عدد1.1.2
 برنامج من المستفيدين حصر

بنبن عناية
المشاريع ادارة01/10/202230/10/2022

المشاريع ادارة01/02/202230/10/2022بنات هناية برنامج تنفيذkpis1لليتيمات الموجهة البرامج عدد1.1.3

pis40اليتيمات برامج من المستفيدات عدد1.1.4
 برنامج من المستفيدات حصر

بنات عناية
المشاريع ادارة01/10/202230/10/2022

kpis5األيتام برامج منفذي مع العمل ورش عدد1.1.5

pis20 األيتام برامج لمنفذي الموجهة البرامج من المستفيدين عدد1.1.6

البعد االستراتيجيب.م

المستفيديون1

01/04/202230/10/2022المهني التوجيه برنامج تنفيذKpis1األعمال حاضنات مشاريع عدد1.2.1

pis4األعمال لحاضنات التنفيذ وسائط عدد1.2.2
 حاضنات تنفيذ وسائط حصر

االعمال
المشاريع ادارة20/10/202230/10/2022

pis20األعمال حاضنات من المستفيدين عدد1.2.3
 حاضنات من المستفيدين حصر

االعمال
المشاريع ادارة21/10/202230/10/2022

البعد االستراتيجيب.م

المستفيديون1

النهايةالبداية

اإلجتماعية الخدمات إدارة3/2/202227/04/2022التفطير

اإلجتماعية الخدمات إدارة5/3/202214/05/2022الزكاة

النشاطمالك المؤشر

kpis5الموسمية األنشطة عدد1.3.1

معيدي سليمان

سحاري حسن

هـ.م

تأهيل وتمكين الفقراء1.2

تخفيف الفقر

الفترة

سحاري حسن

المستهدف 

الحالي

هـ.م

1.3

المؤشرش.م
نوع 

المؤشر

المستهدف 

الحالي
اإلدارة المنفذة

المؤشرش.م
نوع 

المؤشر



اإلجتماعية الخدمات إدارة03/04/202215/05/2022الكسوة

اإلجتماعية الخدمات إدارة07/01/202210/07/2022االضاحي

اإلجتماعية الخدمات إدارةبشهرين الدراسة بداية بعدبشهر الدراسة بداية قبلالمدرسية الحقيبة

اإلجتماعية الخدمات إدارة.................................تقريرpis6500الموسمية البرامج من المستفيدين عدد متوسط1.3.2

اإلجتماعية الخدمات إدارةkpis1المستمرة البرامج عدد1.3.3

اإلجتماعية الخدمات إدارةpis500المستمرة البرامج من المستفيدين عدد1.3.4

اإلجتماعية الخدمات إدارةمستمرمستمرالسقياkpis1للفقراء الخدمي التحسين برامج عدد1.3.5

pis120للفقراء الخدمي التحسين برامج من المستفيدين عدد1.3.6
 مابعد الكهربائية االجهزة صيانة خدمة

الصرف
اإلجتماعية الخدمات إدارة

المشاريع ادارة04/11/20214/8/2022المنازل بناء

المشاريع ادارة05/11/20215/8/2022المنازل ترميم

pis25التنموي اإلسكان مشاريع المستفيدين عدد1.3.8
 مشاريع من المستفيدين حصر

االسكان
المشاريع ادارة06/11/20216/8/2022

07/11/20217/8/2022

البعد االستراتيجيب.م

المستفيديون1
تأهيل وتمكين 

الشباب

 لتأهيل النادرة المهن برنامج تنفيذ

الشباب
12/11/202112/8/2022

 المكيفات صيانة برنامج تنفيذ

الشباب لتأهيل
13/11/202113/8/2022

 الموهوبين تمكين  برنامج تنفيذ

الشباب لتأهيل
14/11/202114/8/2022

سحاري حسن

هـ.م

1.4

kpis4للشباب الموجهة التأهيلية البرامج عدد1.4.1

المشاريع ادارةسحاري حسن

kpis5الموسمية األنشطة عدد1.3.1

معيدي سليمان

المؤشرش.م
نوع 

المؤشر

المستهدف 

الحالي
النشاطمالك المؤشر

kpis2التنموي اإلسكان مشاريع عدد1.3.7

الكفالة الشهرية

مستمرمستمر

اإلدارة المنفذة



pis120للشباب الموجهة التأهيلية البرامج من المستفيدين عدد1.4.2
 األهيلية البرامج مستفيدي حصر

للشباب الموجة
15/11/202115/8/2022

kpis2شباب الثاني الصف قيادات تأهيل برامج عدد1.4.3
 االدارية الجدارات برنامج تنفيذ

الثاني الصف قيادات لتأهيل
16/11/202116/8/2022

kpis2للشباب األعمال ريادة برامج عدد1.4.4
 الكهربااء اساسات برنامج تنفيذ

االعمال لرواد
17/11/202117/8/2022

pis2للشباب األعمال ريادة برامج تنفيذ وسائط عدد1.4.5
 ريادة برنامج وسائط حصر

للشبابا االعمال
18/11/202118/8/2022

pis20للشباب األعمال ريادة برامج من المستفيدين عدد1.4.6
 برنامج من المستفيدين حصر

للشباب االعمال رواد
19/11/202119/8/2022

البعد االستراتيجيب.م

المستفيدون1
تأهيل وتمكين 

المرأة وتفعيل 

01/04/202230/6/2022المنتجة االسر برنامج تنفيذkpis2المنتجة األسر برامج عدد1.5.1

pis2المنتجة األسر لبرامج التنفيذ وسائط عدد1.5.2
 لبرنامج تنفيذ وسائط حصر

المنتجة االير االسر
20/06/202230/6/2022

pis60المنتجة األسر برامج من المستفيدات عدد1.5.3
 من المستفيدين عدد حصر

المنتجة االسر برامج
20/06/202230/6/2022

 الفنية الحرف برنامج تنفيذ

المرأة لتأهيل
15/01/202230/3/2022

 التصميم برنامج تنفيذ

المرأة الجرافيكيلتأهيل
15/01/202230/3/2022 kpis4للمرأه الموجهة التأهيلية البرامج عدد1.5.4

المشاريع ادارةسحاري حسن

المشاريع ادارةسحاري حسن

هـ.م

1.5

المؤشرش.م

نوع 

المؤشر

المستهدف 

اإلدارة المنفذةالنشاطمالك المؤشرالحالي



 الخياطة أشغال برنامج تنفيذ

المرأة لتأهيل والتطريز
01/07/202230/9/2022

pis120للمرأه الموجهة التأهيلية البرامج من المستفيدات عدد1.5.5
 البرامج مستفيدات حصر

للمرأة الموجهة التأهيلية
20/09/202230/9/2022

kpis1الثاني الصف قيادات تأهيل برامج عدد1.5.6
 المكتبية األعمال برنامج تنفيذ

الثاني الصف قيادات لتأهيل
01/04/202230/6/2022

0المستحدثة الفتيات أندية عدد1.5.7

0الفتيات أندية من المستفيدات عدد1.5.8

البعد االستراتيجيب.م

العمليات الداخلية2
استكمال البناء 

المؤسسي

17/12/202116/9/2022حريصي محمدkpis1التدريبي االحتياج أدلة عدد2.6.1

التنفيذية اإلدارة18/12/202117/9/2022الجابري طالعkpis1الصالحيات دليل تطبيق نسبة2.6.2

19/12/202118/9/2022حريصي محمدkpis0التطوع أدلة عدد2.6.3

البعد االستراتيجيب.م

العمليات الداخلية2
تجويد عمليات 

المؤسسة
2.7

المؤشرش.م

نوع 

المؤشر

المستهدف 

الحالي

kpis4للمرأه الموجهة التأهيلية البرامج عدد1.5.4

هـ.م

2.6

ش.م

اإلدارة المنفذةالنشاطمالك المؤشر

المستهدف 

الحالي

هـ.م

المشاريع ادارةسحاري حسن

المؤشر

نوع 

اإلدارة المنفذةالنشاطمالك المؤشرالمؤشر



kpis2الحكومي القطاع مع الموقعة الشراكات عدد2.7.1
 القطاع مع شراكات عقد

الحكومي
الشراكات30/12/202129/9/2022

الشراكات31/12/202130/9/2022الخاص القطاع مع شراكات عقدkpis2الخاص القطاع مع الموقعة الشراكات عدد2.7.2

الشراكات01/01/20221/10/2022الخيري القطاع ةمع شراك عقدkpis3الخيري القطاع مع الموقعة الشراكات عدد2.7.3

الشراكات02/01/20222/10/2022الشراكات تفعيلkris80%المفعلة الشراكات نسبة2.7.4

المعرفة01/01/202230/10/2022األتمتةعبده يحيىkris80%الجمعية في التقنية توظيف نسبة2.7.5

االستراتيجيةkris100%االستراتيجية الخطة انجاز نسبة2.7.6
 الخطة انجاز نسبة اعداد

االستراتيجية
م30/12/2022م01/4/2022

 الجودة فريق

والتحسين

الجابري طالعkris100%التنفيذية الخطة انجاز نسبة2.7.7
 الخطة نسبة انجاز اعداد

التنفيذية
التنفيذية االدارة01/10/202230/10/2022

سحاري حسنkris40%التنموية المشاريع  نسبة2.7.8
 المشاريع ميزانية نسبة اعداد

التنموية
المشاريع ادارة01/04/202230/06/2022

لغبي يحيىkris40%التنموية المشاريع ميزانية نسبة2.7.9
 المشاريع ميزانية نسبة اعداد

التنموية
المالية01/04/202230/06/2022

kpis1المقدمة العمل أوراق عدد2.7.10
 مجلس رئيس

اإلدارة
اإلدارة مجلسم30/06/2022م01/01/2022عمل يورقة المشاركة

البشرية الموارد ادارة31-10-012022-01-2022رضا قياسحريصي محمدkpis80%الموظفين رضا نسبة2.7.11

االجتماعية الخدمات01/10/202230/10/2022المستفيدين بيانات قواعد إعدادمعيدي سليمانkpis1للمستفيدين البيانات قواعد عدد2.7.12

والشراكات التسويق01/01/202230/10/2022بالداعمين بيانات قاعدة اعدادطالع احمدkpis1للداعمين البيانات قواعد عدد2.7.13

االجتماعية الخدمات01/10/202230/10/2022البيانات قواعد تحديثحجوري يحيىkpis100%البيانات لقواعد التحديث نسبة2.7.14

والشراكات التسويق01/01/202230/10/2022الداعمين رضا نسبة قياسطالع احمدkpis80%الداعمين رضا نسبة2.7.15

طالع احمد



التطوع ادارة31-10-012022-01-2022للمتطوعين بيانات قواعد إعدادحريصي محمدkpis1المتطوعين بيانات قواعد عدد2.7.16

المعرفةkpis2002022-01-012022-12-01اإلعالمية المواد عدد2.7.17

المعرفةkpis92022-01-152022-01-31اإلعالمية المواد نشر وسائط عدد2.7.18

المعرفةkpis1000002022-12-012022-12-15اإلعالمية المواد من المستفيدين عدد2.7.19

المعرفة31-10-012022-01-2022شراكات إبرامkpis5اإلعالمية الشراكات عدد2.7.20

المالية01/01/202231/12/2022شهرية تقارير عدد حصرkpis12الشهرية المالية التقارير عدد2.7.21

kpis3الشهرية المالية التقارير وسائط عدد2.7.22
 التقارير وسائط عدد حصر

الشهرية المالية
المالية01/01/202231/12/2022

المالية01/01/202231/12/2022سنوية ربع مالية تقارير حصرkpis4السنوية ربع المالية التقارير عدد2.7.23

kpis3السنوية ربع المالية التقارير وسائط عدد2.7.24
 المالية التقارير وسائط حصر

الربعية
المالية01/01/202231/12/2022

المالية01/01/202231/12/2022المالية التقارير حصرkpis1السنوية المالية التقارير عدد2.7.25

kpis3السنوية المالية التقارير وسائط عدد2.7.26
 المالية الوسائط تقارير حصر

السنوية
المالية01/01/202231/12/2022

التشغيل و الصيانةkpis100%2022-01-012022-10-31النظافة مستوى تقييم نسبةخ

التشغيل و الصيانةkpis100%2022-01-012022-10-31صيانتها تمت التي والسيارات المرافق نسبة2.7.28

عبده يحي

الذهنية الصورة تعزيز

لغبي يحيى

نحريصي محمد
سي

ح
ت

 
بيئة
 

ل
العم



التشغيل و الصيانةkpis62022-01-012022-10-31السالمة شهادات عدد2.7.29

التشغيل و الصيانةkpis152022-01-012022-10-31الجمعية ومرافق مدخل في الطبيعية األشجار عدد2.7.30

التشغيل و الصيانةkpis352022-01-012022-10-31الجمعية مقر في والتعريفية التثقيفية اللوحات عدد2.7.31

اإلدارة مجلس30/01/202230/10/2022الجوائز على التقديماإلدارة مجلسkpis3عليها التقديم تم التي التميز جوائز عدد2.7.32

البعد االستراتيجيب.م

النمو والتعلم3

النهايةالبداية

kpis1العاملين تطوير خطط عدد3.8.1

 االحتياج تحديد  احتياج دراسة

        الخطة اعتماد الخطة بناء

التنفيذ  

البشرية الموارد ادارة2022-01-012022-04-01

kpis3القيادات تطوير دورات عدد3.8.2
 االحتياج تحديد  احتياج دراسة

        الخطة اعتماد الخطة بناء
البشرية الموارد ادارة2022-01-012022-10-31

kpis10الكوادر تطوير دورات عدد3.8.3
 االحتياج تحديد  احتياج دراسة

        الخطة اعتماد الخطة بناء

التنفيذ  

البشرية الموارد ادارة2022-01-012022-10-31

البشرية الموارد ادارة01-04-012022-01-2022الوسائط اعتماد  الوسائظ اعدادkpis3الكوادر تطوير وسائط عدد3.8.4

المالية االدارة01-04-012022-01-2022العاملين تطوير ميزانية اعدالغبي يحيىkpis0.50%العامة الميزانية من العاملين تطوير ميزانية نسبة3.8.5

التطوع ادارةkpis502022-01-012022-10-31الدائمين المتطوعين عدد3.8.6

التطوع ادارةkpis1202022-01-012022-10-31 البرامج في المتطوعين عدد3.8.7

التطوع ادارة31-10-012022-01-2022فرص تصميمkpis60المصممة التطوعية الفرص عدد3.8.8

هـ.م

تنمية الموارد البشرية3.8

المؤشرش.م

نوع 

المؤشر

المستهدف 

مالك المؤشرالحالي

نحريصي محمد
سي

ح
ت

 
بيئة
 

ل
العم

اإلدارة المنفذة النشاط

الفترة

حريصي محمد

حريصي محمد



التطوع ادارة31-10-012022-01-2022بالشراكة برامج تنفيذkpis2االجتماعية المسؤولية من المدعومة التطوعية البرامج عدد3.8.9

التنفيذية االدارةم30/10/2022م1/1/2022الملتقيات حضورالجابري طالعkpis3الملتقيات في المشاركات عدد3.8.10

البشرية الموارد ادارة01-04-012022-01-2022الوسائط اعتماد  الوسائظ اعدادkpis4العاملين تحفيز وسائط عدد3.8.11

kpis70%سنويا العاملين من التحفيز شملهم من نسبة3.8.12
 خالل المحفزين وحصر  تحفيز

العام
البشرية الموارد ادارة2022-01-012022-10-31

kpis50%العاملين تطوير ميزانية من النسائي القسم وكوادر قيادات تطوير ميزانية نسبة3.8.13

النسائية اإلدارة30-11-012022-01-2022ملتقى حضورkpis1الملتقيات في النسائية المشاركات عدد3.8.14

النسائية اإلدارة30-11-012022-01-2022زيارةkpis1الممارسات ألفضل النسائي القسم زيارات عدد3.8.15

البعد االستراتيجيب.م

المالي4

النهايةالبداية

المشاريع ادارة01/07/202230/10/2022المنمذجة المشاريع حصرسحاري حسنkpis8المنمذجة المشاريع عدد4.9.1

والشراكات التسويق01/01/202230/10/2022تسويقية حملة اعدادkpis2التسويقية الحمالت عدد4.9.2

والشراكات التسويق01/01/202230/10/2022الجمعية مشاريع تسويقkRis30%المتبرعين بيانات قاعدة في الزيادة نسبة4.9.3

والشراكات التسويقkpis70001/01/202230/10/2022الثابتين المتبرعين عدد4.9.4

هـ.م

تحقيقي االستدامة المالية4.9

المؤشرش.م

نوع 

المؤشر

المستهدف 

الحالي

الفترة

اإلدارة المنفذة

طالع احمد

النشاطمالك المؤشر

حريصي محمد

حريصي محمد

اللغبي حالية



والشراكات التسويقkpis20001/01/202230/10/2022سنويا الجدد المتبرعين عدد4.9.5

والشراكات التسويقkpis1301/01/202230/10/2022الثابتة المانحة الجهات عدد4.9.6

والشراكات التسويقkpis501/01/202230/10/2022الجديدة المانحة الجهات عدد4.9.7

4.9.8
 المواقع عبر عليها التقديم تم التي الجهات عدد

االلكترونية
kpis1701/01/202230/10/2022والشراكات التسويق

لغبي يحيىkpis4%التشغيلية المصاريف خفض نسبة4.9.9
 المصاريف خفض نسبة حصر

التشغيلية
المالية01/01/202213/12/2022

والشراكات التسويق01/01/202230/10/2022الشهرية الكفاالتطالع احمدkpis27000السنوي االستقطاعات مبلغ4.9.10

لغبي يحيىkpis13%للميزانية الثابتة الموارد نسبة4.9.11
 من الثابتة الموارد نسبة اعداد

الميزانية
المالية01/01/202231/12/2022

المالية01/01/202230/10/2022السنوي النمو نسبة اعدادلغبي يحيىkpis5%السنوي النمو نسبة4.9.12

التنفيذية02/01/202231/10/2022استثمارية مشاريعالجابري طالعkpis3االستثمارية المشاريع عدد4.9.13

التنفيذية03/01/202201/11/2022التنموية الفرص حصرالجابري طالعkpis2التنموية الفرص عدد4.9.14

لغبي يحيىkpis5%األوقاف ميزانية من المستثمرة األموال نسبة4.9.15
 المستثمرة االموال نسبة حصر

االوقاف  ميزانية من
المالية االدارة01/04/202230/06/2022

طالع احمد



148000سحاري حسناالدارات جميع

الميزانيةالمنفذاإلدارة المساندة

الهدف االستراتيجي

تنشئة اليتيم ورعايته وتطوير مهاراته



0سحاري حسناالجتماعية الخدمات

137000سفياني عفافاالدارات جميع

0سفياني عفافاالجتماعية الخدمات

اإليقاف تمسحاري حسناالاجتماعية الخدمات

اإليقاف تمسحاري حسن----------

اإليقاف تمسحاري حسناالاجتماعية الخدمات

 إدارة/ المعرفة إدارة/ المالية إدارة

المشاريع  إدارة/ التسويق
1071000عطيفي حسن

 إدارة/ المعرفة إدارة/ المالية إدارة

المشاريع  إدارة/ التسويق
2000000عطيفي حسن

تأهيل وتمكين الفقراء

الميزانيةالمنفذ

تخفيف الفقر

اإلدارة المساندة



 إدارة/ المعرفة إدارة/ المالية إدارة

المشاريع  إدارة/ التسويق
320000عطيفي حسن

 إدارة/ المعرفة إدارة/ المالية إدارة

المشاريع  إدارة/ التسويق
100000عطيفي حسن

 إدارة/ المعرفة إدارة/ المالية إدارة

المشاريع  إدارة/ التسويق
100000عطيفي حسن

 إدارة/ المعرفة إدارة/ المالية إدارة

المشاريع  إدارة/ التسويق
عطيفي حسن

 إدارة/ المعرفة إدارة/ المالية إدارة

المشاريع  إدارة/ التسويق
عطيفي حسن

 إدارة/ المعرفة إدارة/ المالية إدارة

المشاريع  إدارة/ التسويق
3600000عطيفي حسن

 إدارة/ المعرفة إدارة/ المالية إدارة

المشاريع  إدارة/ التسويق
93600عطيفي حسن

 إدارة/ المعرفة إدارة/ المالية إدارة

المشاريع  إدارة/ التسويق
عطيفي حسن

35000

2,500,000محمد. ماالدارات جميع

1,080,000محمد. ماالدارات جميع

0محمد. ماالجتماعية الخدمات

81500االدارات جميع

53500االدارات جميع

112500االدارات جميع

الميزانيةالمنفذاإلدارة المساندة

سحاري حسن



0االجتماعية الخدمات

42833االدارات جميع

52834االدارات جميع

0المعرفة ادارة

0االجتماعية الخدمات

61500االدارات جميع

0المعرفة ادارة

0االجتماعية الخدمات

61500االدارات جميع

55500االدارات جميع
سفياني عفاف

الميزانيةالمنفذاإلدارة المساندة

سحاري حسن



90000االدارات جميع

0االجتماعية الخدمات

59500

0

0الجابري طالعاالدارات جميع

0

الميزانيةالمنفذاإلدارة المساندة

الميزانية

سفياني عفاف

المنفذاإلدارة المساندة



االجتماعية الخدمات
 الخدمات

االجتماعية
1000

االجتماعية الخدمات
 الخدمات

االجتماعية
1000

االجتماعية الخدمات
 الخدمات

االجتماعية
1000

االجتماعية الخدمات
 الخدمات

االجتماعية
0

100000حجوري يحيىاإلدارات جميع

5000سفياني حماداإلدارات جميع

0الجابري طالعاالدارات جميع

0سحاري حسنالمالية االدارة

لغبي يحيىالمشاريع ادارة

1000حريصي حسينالتنفيذية اإلدارة

الحريصي محمداالدارات جميع

معيدي سليمان-------

المعرفةالمعرفة

-------

 الموراد

ا+التسويق+البشرية

االجتماعية لخدمات

المعرفة
 التسويق

والشراكات



الشريف فهد

شراحيلي خالدوالشراكات التسويق

شراحيلي خالدوالشراكات التسويق

شراحيلي خالدوالشراكات التسويق

شراحيلي خالدوالشراكات التسويق

لغبي يحيىالجابري طالع

لغبي يحيىلغبي يحيى

لغبي يحيىالجابري طالع

لغبي يحيىالتنفيذية االدارة

لغبي يحيىالتنفيذية االدارة

لغبي يحيىالتنفيذية االدارة

0خبراني موسىاالدارات  جميع

10000خبراني موسىاالدارات  جميع



40000خبراني موسىاالدارات  جميع

5000خبراني موسىاالدارات  جميع

5000خبراني موسىاالدارات  جميع

5000الجابري علياالدارات  جميع

 التنفيذية االدارة

والمالية
الحريصي محمد

 التنفيذية االدارة

والمالية
الحريصي محمد

 التنفيذية االدارة

والمالية
الحريصي محمد

 التنفيذية االدارة

والمالية
الحريصي محمد

لغبي يحيىالتنفيذية االدارة

الشريف فهداالدارات جميع

الشريف فهداالدارات جميع

الشريف فهداالدارات جميع

الميزانيةالمنفذ

تنمية الموارد البشرية

اإلدارة المساندة



الشريف فهدالشراكات

4000الجابري طالعالمالية

 التنفيذية االدارة

والمالية والشراكات
الحريصي محمد

 و التنفيذية االدارة

المالية
الحريصي محمد

3000اللغبي حاليةالتنفيذية اإلدارة

3000اللغبي حاليةالتنفيذية اإلدارة

------
---- سحاري حسن

سفياني عفاف- 
0

 المشاريع ادارة

 االجتماعية الخدمات

التنفيذية االدارة االعالم

 الخدمات

االجتماعية
200000

المعرفة ادارة
 التسويق

والشراكات
0

المعرفة ادارة
 التسويق

والشراكات
0

تحقيقي االستدامة المالية

الميزانية المنفذاإلدارة المساندة



المعرفة ادارة
 التسويق

والشراكات
0

المعرفة ادارة
 التسويق

والشراكات
0

المعرفة ادارة
 التسويق

والشراكات
0

المعرفة ادارة
 التسويق

والشراكات
0

0لغبي يحيىالتنفيذية االدارة

االجتماعية الخدمات
 الخدمات

االجتماعية
0

0لغبي يحيىالتنفيذية االدارة

0لغبي يحيىالتنفيذية االدارة

2300000الجابري طالعالماليه

الجابري طالعالمشاريع إدارة

0لغبي يحيىالتنفيذية االدارة






















