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فكرة المبادرات  :تعزيز صلة الرحم  ،وبث روح التكافل والرحمة والتآلف بين أفراد العائلة

تطبيق الريادة العائلية على العائلة
الممتدة لتصبح ا
مثاًلعالمياا مستقبال

اًلرتقاء بأبناء العائلة وتقديم
الحوافز لدعم المتفوقين
والمبدعين والمتميزين

01

02

تمكين الشباب من المهارات الالزمة
لسوق العمل وإيجاد الوظائف المالئمة

إدخال السرور على أفراد العائلة من
خالل الترفية المرشد

إذكاء روح المحبة والتقارب
والتواصل بين أفراد العائلة

05

أهدافنا

06

07

03

04

08

تحفيز أفراد العائلة على حفظ
كتاب هللا وترتيله

تخفيف األعباء المالية على أفراد
العائلة من ذوي الدخل المحدود

تعزيز قيمة العمل بروح الفريق
ونشر ثقافة التطوع

* الفئات المستهدفة

01

02

03

04

05

الشباب

المرأة

األسرة والطفل

ذوي الدخل
المحدود

المتقاعدين

مبادرات الخير
عطاء

كسب
استدامة

المبادرات ()1
جائزة تاج عزه الدباغ
لحفظ القرآن الكريم

الخدمات

 .1مدرسة تاج الكرامة القرآنية
 .2المقررر ة القرآنيررة اإللكترونيررة
 .3توفير الجوائز والحوافز

جائزة عبدهللا الدباغ
للتميز واإلبداع

الخدمات

 .4جائزة االبتكار واالختراع
 .5جائزة التفوق العلمي
 .6جائزة بطال عائلة الدباغ

الرعاية التعليمية

الخدمات
 .7المنح التعليمية
 .8دروس التقوية
 .9خدمرررررررة رشررررررردني للقبرررررررول
بالجامعات العالمية

ريادة األعمال

الخدمات
 .10تمويل المشاريع
 .11اإلرشرررررررراد علرررررررر مرررررررردار
المشروع
 .12دليررل اإلجرررااات الحكوميررة
 .13مشررراركة نرررة نجرررا حرررد
كبررار رواد األعمررال مررئ العائلررة
بقضاا يوم عمل كامرل لسسرتفادة
مئ خبراتهم التجارية واإلدارية

المبادرات ()2

التأهيل والتوظيف

الرعاية الصحية

دعم اإلسكان

دعم برامج الزواج

الخدمات

الخدمات

الخدمات

الخدمات

 .21تجديد المنازل المتهالكة
 .22تقديم االستشارات الهندسرية
 .23دليل المكاتب الهندسية

 .24مسررراعدة الشرررباب مرررئ ذوي
الدخل المحدود عل الزواج
 .25تكريم دماا المتزوجيئ
لمئ مضوا ( )25عام فأكثر

 .14التأهيل والتدريب
 .15التوظيف
 .16اعدة بيانات بالوظائف
 .17اإلرشاد الوظيفي

.18التأميئ الطبي
 .19خدمة مستشارك الطبي
 .20اشتراكات النوادي النحية

المبادرات ()3

تنمية المرأة

دعم برامج األسرة والطفل

دعم المتقاعدين

الخدمات

الخدمات

الخدمات

 .26تأهيل وتدريب
 .27توفير مراكز رعاية
الطفولة
 .28توفير عامست للمنازل

 .29البرررررررامج الترفيهيررررررة ل سرررررررة
والطفل
 .30تنظيم الحدث السنوي (المعايدة)
 .31تنظرريم الحرردث التعليمرري السرنوي
مع شخنية العام المؤثرة
.32استخدام دوات نرادي  32لجميرع
فراد األسرة
 .33المسابقات الثقافية والرياضية .

 .34تقديم المساعدات المالية
.35دمج المتقاعديئ في البرامج
التطوعية

إكرام الموتى

الخدمات
 .36ترروفير مجموعررة شرراملة مررئ
الخدمات تشمل :
 توفير سيارة النقل  +المغسلة عمل اإلجرااات الرسمية تنظررريم مراسرررم العرررزاا شررراملجميع الخدمات .
 -اإلعسئ بالنحف

المبادرات ()4

البرامج اإلعالمية
والوثائقية
دعم البرامج التطوعية

الخدمات
 .37إشرررررراك المتطررررروعيئ فررررري
العمل االجتماعي
 .38عمررل اعرردة بيانررات بأسررماا
المتطوعيئ وتخنناتهم

 .39جوال خبار العائلة
 .40التطبيق اإللكتروني
 .41كتاب " مئ نحئ "
 .42النشرات الفنلية
 .43الكترررراب الر مرررري للتعريررررف
بالعائلة يحدث سنويا

ملخص المبادرات
والخدمات
عدد المبادرات ()14
عدد الخدمات ()43

جائزة تاج عزه الدباغ لحفظ القرآئ الكريم

هدف المبادرة

التعاوئ مع فراد العائلة لتحفيزهم عل اإل بال عل كتاب هللا وترتيله

الفئة المستهدفة

جميع فراد العائلة

الخدمات المقدمة :

توفير االشتراك بمدرسة تاج الكرامة لتحفيظ القرآئ الكريم
تسهيل االستفادة مئ خدمة المقر ة القرآنية وئ اليئ

توفير دليل مكاني لجميع مراكز تحفيظ القرآئ بجدة

جائزة تاج عزه الدباغ لحفظ القرآن الكريم

فروع الجائزة

الجوائز

معايير الجائزة

الفرع األول ( حفظ القرأن كامالا )

( )100.000مائة ألف لاير

تقديم شهادة اجتياز الحفظ من جمعية
تحفيظ القرآن الكريم بجدة

( )20.000عشرون ألف لاير

أن تكون الشهادة بنفس العام المقرر
للجائزة

( )10.000عشرة آًلف لاير

تسليم شهادة اجتياز الحفظ قبل حفل
التكريم المعلن عنه بشهر كامل

الفرع الثاني ( حفظ خمسة عشر جزء )

الفرع الثالث (حفظ عشرة أجزاء )

الفرع الرابع ( حفظ خمسة أجزاء )

( )5.000خمسة آًلف لاير

جائزة عبدهللا الدباغ للتميز واإلبداع

فروع الجائزة

معاييرالجائزة

الجوائز

الجائزة األولى (اًلبتكار واًلختراع )

الحصول على شهادة براءة اختراع مبتكر
•
والحصول على جوائز رسمية محلية أو عالمية

25000الف لاير

الجائزة الثانية ( للموهبة والتفوق العلمي )

الحصول على جوائز علمية من خالل المشاركة
في األولمبياد والمسابقات الدولية

25000ألف لاير

الجائزة الثالثة (أبطال عائلة الدباغ)
أصحاب المبادرات اًلجتماعية والتطوعية

تحقيق جوائز محلية أو عالمية

25000ألف لاير

برامج األسرة والطفل
تنظيم اللقاء العائلي السنوي

* الفئة المستهدفة
أهداف المبادرة

تنظيم المناشط الرياضية والثقافية

جميع أفراد العائلة

إسعاد
الميحطين بنا
من أفراد
العائلة

تنظيم حدث سنوي يجمع األسرة
بشخصية بارزة ومؤثرة

التعاون مع أفراد
العائلة في وضع
الخطة االستثنائية
للحياة من خالل
نادي ()32

إيجاد برامج
ترفيهية
وتعليمية
لجميع العائلة

مشاركة
اآلخرين قصص
النجاج

منح المشاركة في نادي ()32

الخدمات

إقامة برنامج ترفيهي لألسرة والطفل

الرعاية الصحية

* الفئة المستهدفة
* أهداف المبادرة

 .1تأمين الرعاية الصحية الشاملة
للمرضى
 .2التخفيف من األعباء المالية على
المحتاجين من أفراد العائلة .
 .3تعزيز الجانب الوقائي من األمراض

* الخدمات

المرضى من ذوي الدخل
المحدود

 .1تأمين طبي
 .2توفير اشتراك وخصومات بالنوادي
الصحية

تنظيم حدث سنوي يجمع األسرة
ومؤثرة
بشخصية بارزة
طبيب األسرة)
الطبي (
 .3مستشارك

الرعاية التعليمية
الفئة المستهدفة

تنظيم برامج تقوية تعليمية للطسب المتعثريئ دراسيا
الطالب من ذوي الدخل
المحدود

توفير خدمة (أرشدني) لجميع الطالب للحصول على القبول
بالجامعات العالمية المرموقة

تقديم المنح الدراسية للطلبة المتفو يئ
أهداف المبادرة
* مساعدة الطسب للحنول عل

فضل المراتب العلمية

* توفير الخدمات اإلرشاية لمساعدة الشباب الشغوف إلتمام دراستهم
بأفضل الجامعات العالمية

دعم برامج الزواج
الفئة المستهدفة

الشباب من ذوي الدخل المحدود

أهداف المبادرة

1

المشاركة في إسعاد الشباب بتغطية جميع مصاريف الزفاف

2

إبراز قصص النجاح الزوجي لتشكيل القدوات

3

المحافظة على اإلستقرار األسري

الخدمات
 1.دورات تأهيلية ماقبل الزواج
 2.تغطية متطلبات الزفاف
 3.تكريم المتزوجين لمن أمضو (  60عاماً الذكرى الماسية –  50عاماً الذكرى الذهبية –  25عاماً الذكرى الفضية )
 4.توفير خدمة مستشارك األسري

التأهيل والتوظيف

خدمة مستشارك الوظيفي

الفئة المستهدفة

اعدة بيانات بالوظائف المتاحة
الشباب

توفير وظائف تتناسب مع
درات الشباب

أهداف المبادرة
توفير برنامج تدريبي
▪ توجيه الشباب ومشاركتهم في تحقيق هدافهم المهنية
▪ توفير فرص عمل تلبي طمو الشباب

خدماتنا

ريادة األعمال
الخدمات

تقديم تمويل جزئي أو كلي على شكل قرض حسن
ألصحاب المشاريع
توفير دليل إجرائي للتعريف باإلجراءات
الحكومية واإلدارية

هدف المبادرة

تطبيق الريادة العائلية على
العائلة الممتدة لتصبح م ا
ثاًل
عالمياا مستقبل ا

توفير خدمة اإلرشاد على مدار سير المشروع
الفئة المستهدفة
مشاركة قصة نجاح أحد كبار رواد األعمال من العائلة
بقضاء يوم عمل كامل لالستفادة من خبراتهم التجارية واإلدارية

الشبابء الطموح ذوي الدخل المحدود

دعم برامج اإلسكان
الخدمات
الفئة المستهدفة

األسر ذوي الدخل المحدود

تجديد المنازل المتهالكة وتوفير جميع
احتياجاتها

أهداف المبادرة
اإلسهام في إيجاد بيئة صحية وآمنه لألسر

 .2تسهيل الوصول للمكاتب الهندسية ذات
الخبرات الجيدة في المجال

تقديم اإلستشارات الهندسية
توفير قاعدة بيانات
لشركات المقاوالت
والمكاتب الهندسية

تنمية وتطوير المرأة

الفئة المستهدفة

أهداف المبادرة

مساعدة
المرأة على
اإلستقرار
الوظيفي

تطوير قدرات
المرأة
العاملة
الشخصية
والمهنية

المرأة العاملة من ذوي الدخل المحدود

الخدمات

إلحاق المرأة بالدورات التأهيلية على رأس العمل
توفير مراكز رعاية الطفولة
توفير عامالت للمنازل

البرامج اإلعالمية والوثائقية

الفئة المستهدفة

أهداف المبادرة

جميع أفراد العائلة

تحفيز التواصل والتقارب والتراحم بين أفراد العائلة

اًلطالع على تاريخ العائلة ورموزها من خالل
اإلصدارت الوثائقية

الخدمات :

 تطبيق العائلة -المو ع اإللكتروني

الكتاب
اإللكتروني

النشرات الفنلية

جوال خبارنا

دعم المتقاعدين
الفئة
المستهدفة
أهداف المبادرة

المتقاعدين
مساعدة المتقاعدين على تجاوز صعوبات الحياة الصحية والمادية
مشاركة قصص النجاج مع أفراد العائلة

* دمج المتقاعدين
في األعمال
التطوعية

الخدمات

إكرام الموتى
الفئة المستهدفة

جميع أفراد العائلة

الخدمات
هدف المبادرة
توفير سيارات نقل الموتى

مشاركة أهل الميت مصابهم بتحمل

إنهاء كافة اإلجراءات الرسمية للدفن

جميع األعباء اإلجرائية والتنظيمية

تنظيم مراسم العزاء شاملة جميع الخدمات

والمالية

إعالنات الصحف

دعم البرامج التطوعية

الفئة المستهدفة

نحاب التخننات العلمية والمهنية

هدف المبادرة

تعزيز يمة العمل برو الفريق ونشر ثقافة التطوع

الخدمات

* عمل اعدة بيانات باألفراد الراغبيئ بالتطوع حسب
تخنناتهم لإلستفادة مئ خبراتهم في مجاالت متعددة
* التنسيق مع الجهات الخيرية للمشاركة في
برامجهم

الخطة التشغيلية1/
المهام

م

المبادرة

الهدف العام

1

الرعاية الصحية

حصول أفراد العائلة من ذوي الدخل
المحدود على أفضل مستوى من
الخدمات الصحية والبدنية

2

التأهيل والتوظيف

القضاء على البطالة

 توفير برنامج تدريبي في عدةمجاالت
 إيجاد وظائف تتناسب مع القدرات توفير قاعدة بيانات للفرص الوظيفيةالمتاحة

3

دعم برامج الزواج

 -توفير اإلستقرار األسري

تغطية متطالبات الزفاف
دورات تأهيلية ماقبل الزواج
تكريم المتزوجين لمن أمضى أكثر
من  25عاماً
توفير األستشارات األسرية

4

الرعاية التعليمية

 عمل تأمين طبي توفير اشتراك وخصومات بالنواديالصحية

-

 تنظيم برامج تقوية للطالبالمتعثرين دراسياً
اإلسهام في توفير أفضل السبل التعليمية  -توفير خدمة (أرشدني) لجميع
الطالب للحصول على القبول
بالجامعات العالمية المرموقة

الفئة المستهدفة

مقدم الخدمة

الفترة الزمنية
للتنفيذ

المرضى من ذوي
الدخل المحدود

 شركة الخليج للتأمين شركة التعاونية -وقت اللياقة -جولد قيم

/1يناير

الشباب
ذوي الدخل
المحدود

الشباب
ذوي يالدخل
المحدود

الطالب
ذوي الدخل
المحدود

شركة ساعد
مراكز التدريب

-

قاعة المنصور
قاعة أمسيتي
شركات التموين
مركز المودة
االجتماعي

 نخبة من المعلمين القسم االستشاريبالمؤسسة

 /1فبراير

 /1مارس

 /1مارس

الخطة التشغيلية2/
م

المبادرة

الهدف العام

5

إكرام الموتى

التخفيف من مصاب أهل الميت بتحمل جميع
األعباء اإلجرائية والتنظيمية والمالية

6

تنمية وتطوير المرأة

 مساعدة المرأة العاملة على اإلستقرارالوظيفي والحياتي

7

دعم برامج األسرة
والطفل

 -نشر روح األلفة والمحبة بين أفراد العائلة

8

دعم برامج
اإلسكان

 -إيجاد بيئة صحية وآمنه لألسر

9

دعم المتقاعدين

مقدم الخدمة

الفترة الزمنية
للتنفيذ

 توفير سيارات نقل الموتى إنهاء اإلجراءات الرسمية تنظيم مراسم العزاء شاملة جميعالخدمات

عامة العائلة

 جمعية أصدقاء المجتمعالخيرية
 -قاعة نور طيبة -المنصور

 /1يناير

 إلحاق المرأة بالدورات التأهيليةعلى رأس العمل
 توفير مراكز حاضنة لألطفال -توفير عامالت للمنازل

المرأة من
ذوي الدخل
المحدود

 مراكز التدريب النسائية شركة ساعد -مراكز الحضانة

 / 1مارس

المهام

-

 مساعدة المتقاعدين من ذوي الدخلالمحدود على صعوبات الحياة

تنظيم اللقاء العائلي السنوي
تنظيم المناشط الرياضية والثقافية
تنظيم حدث سنوي يجمع األسرة
بشخصية بارزة ومؤثرة
إقامة برنامج ترفيه لألسرة والطفل
منح أفراد األسرة المشاركة في
نادي ()32

 تجديد المنازل المتهالكة وتوفيرجميع احتياجاتها
 تقديم اإلستشارات الهندسية -تخصيص مبلغ شهري

الفئة
المستهدفة

جميع أفراد
العائلة

 روائع المكتبات مركز عبقرينو -المنتجعات الساحلية

ذوي الدخل
المحدود

 شركة البحر األحمر-المكاتب الهندسية

ذوي الدخل
المحدود

 -إدارة المؤسسة

 /1أبريل

 /1أبريل

ا /مايو

الخطة التشغيلية3/

م

المبادرة

الهدف العام

المهام

10

دعم البرامج التطوعية

نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد
العائلة

 عمل قاعدة بيانات باألفراد الراغبينبالتطوع حسب تخصصاتهم لإلستفادة من
خبراتهم في مجاالت متعددة
 التنسيق مع الجهات الخيرية للمشاركةمعهم

11

جائزة عبدهللا الدباغ
السنوية

تعزيز ثقافة التميز وإبراز المبدعين

12

جائزة عزه الدباغ لحفظ
القرآن الكريم

تحفيز األفراد على اإلقبال على حفظ
القرآن الكريم وترتيله

13

ريادة األعمال

تمكين جيل الشباب من أن يصبحوا
من أصحاب األعمال الناجحين

14

البرامج اإلعالمية
والوثائقية

 خلق نسيج من التواصل البناء واالطالععلى تاريخ العائلة وتراثها ورموزها

 استقبال المرشحين للجائزة -تنظيم جائزة عبدهللا الدباغ السنوية

 استقبال المرشحين للجائزة تنظيم الحفل والتكريم تمويل المشاريع مرافقة أحد كبار رجال األعمال منالعائلة لقضاء يوم عمل كامل
 -اإلرشاد على مدار المشروع

-

عمل وثائقي لتاريخ العائلة
( كتاب – عرض مرئي )
الموقع اإللكتروني للعائلة
تطبيق إلكتروني
الجوال اإلخباري

الفئة
المستهدفة

مقدم الخدمة

الفترة الزمنية
للتنفيذ

جميع أفراد
األسرة

إدارة المؤسسة
جمعية مراكز
األحياء

 /1يوليو

الشباب

إدارة المؤسسة

 /31-1ديسمبر

جميع أفراد
األسرة

إدارة المؤسسة

 / 30 -1أبريل

الشباب الطموح
من ذوي الدخل
المحدود

إدارة المؤسسة

جميع أفراد
األسرة

إدارة المؤسسة

 /1يونيو

 / 1يناير

 الحفل السنوي لجائزة عبدهللا الدباغ استضافة العائلة لشخنية بارزة ومؤثرة -عمل برنامج ترفيه ل سرة والطفل ()2

المراحل الزمنية لتنفيذ المبادرات 2020م
-

تنظيم بطولة كرة القدم اإللكترونية (بسيستيشئ )
دعم برامج التطوع
تنفيذ المو ع اإللكتروني
المرحلة
عمل برنامج ترفيه ل سرة والطفل ()1
الثالثة

 حفل جائزة عزه الدباغ لحفظ القرآئ الكريم اللقاا السنوي للعائلة ( المعايدة ) دعم برامج تنمية المر ة دعم المتقاعديئ ريادة األعمال -دعم اإلسكائ

المرحلة
الثانية

فترة اإلعداد
-

الرعاية النحية
الرعاية التعليمية
دعم الزواج
إكرام الموت
التأهيل والتوظيف
تفعيل نوات التوانل :
( )1الجوال اإلخباري
( )2التطبيق اإللكتروني
( )3النشرات الفنلية

المرحلة
األول

نوفمبر-ديسمبر 2019م
اإلعداد لتنفيذ المبادرات المستهدفة

المرحلة
الرابعة

الجدول الزمني لتنفيذ المبادرات 1
الفترة الزمنية
المبادرات
الرعاية الصحية
الرعاية التعليمية
دعم الزواج
إكرام الموتى
التأهيل والتوظيف
تفعيل قنوات التواصل
حفل جائزة عزه الدباغ
لحفظ القرآن الكريم

المرحلة األولى
يناير

فبراير

مارس

المرحلة الثانية
أبريل

مايو

يونيو

المرحلة الثالثة
يوليو

أغسطس

سبتمبر

المرحلة الرابعة
أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

الجدول الزمني لتنفيذ المبادرات2
الفترة الزمنية
المبادرات
اللقاء السنوى (معايدة)
تفعيل برامج تطوير
المرأة
دعم المتقاعدين
ريادة األ‘عمال
دعم اإلسكان
تنظيم برنامج ترفيهي
لألسرة والطفل()1
تنفيذ الموقع اإللكتروني

المرحلة األولى
يناير

فبراير

مارس

المرحلة الثانية
أبريل

مايو

يونيو

المرحلة الثالثة
يوليو

أغسطس

سبتمبر

المرحلة الرابعة
أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

الجدول الزمني لتنفيذ المبادرات 3
الفترة الزمنية
المبادرات
دعم برامج التطوع
حفل جائزة عبدهللا
الدباغ السنوية
لقاء العائلة مع
شخصية علمية مؤثرة
تنظيم برنامج ترفيهي
لألسرة والطفل ()2
تنظيم بطولة كرة القدم
اإللكترونية
(باليستشن)

المشاركة في
نادي ()32

المرحلة األولى
يناير

فبراير

مارس

المرحلة الثانية
أبريل

مايو

يونيو

المرحلة الثالثة
يوليو

أغسطس

سبتمبر

المرحلة الرابعة
أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

امليزانية التقديرية لعام 2020م

ميزانية البرامج العامة 1 /
الفئة
المستهدفة

م

المبادارت والبرامج

1

جائزة عزه الدباغ لحفظ القرآن الكريم

12

2

جائزة عبدهللا الدباغ للتميز واإلبدا

12

3

برامج األسرة والطفل

❑

0

0

519,000

0

0

312,000

الملتقى العائلي السنوي (معايدة )

❑

الحدث السنوي مع الشخصية المؤثرة

❑

البرامج الترفيهية لألسرة والطفل

❑

العدد

تكلفة الفرد

التكلفة الشهرية

التكلفة السنوية

بطولة دوري كرة القدم اإللكترونية

جميع أفراد
العائلة

1

0

200

350

0

240,000
70,000

2

200

0

40,000

1

0

0

25,000

0

0

0

15,000

0

0

241,248

12,000

-

120,000

4

دعم البرامج التطوعية

5

إكرام الموتى

2

6

مبادرة ( تكريم المتزوجين)

10

7

البرامج اإلعالمية والوثائقية

2

0

0

40,000

❑ الفلم التعريفي  +الهوية البصرية

1

0

0

70,000

❑ رسائل الجوال

0

0

250

3000

❑

الموقع اإللتكروني  -التطبيق

إجمالي المبالغ

ملحظات

1,695,248

ميزانية برامج ذوي الدخل المحدود( )2
م

المبادارت والبرامج

8

الرعاية التعليمية

❑

دروس تقوية للطالب المتعثرين

❑

المنح التعليمية

الفئة المستهدفة

العدد

تكلفة الفرد

التكلفة
الشهرية

التكلفة
السنوية

20

3000

0

60,000

3

288,218

0

864,654

9

ريادة األعمال

10

100,000

0

1,000,000

10

التأهيل والتوظيف

30

2000

0

60,000

11

الرعاية الصحية

25

6250

0

156,250

12

دعم اإلسكان

20

25000

0

500,000

13

دعم المتقاعدين

15

2000

30,000

360,000

14

مساعدة الشباب المقبل على
الزواج

10

70,000

0

700,000

15

تنمية المرأة

ذوي الدخل المحدود

البرنامج التدريبي

25

3000

0

75,000

❑

مراكز رعاية األطفال

10

2200

22000

264,000

❑

عامالت للمنازل

3

34.830

8708

104,496

❑

ملحظات

إجمالي المبالغ

4,144,400

الملخص العام للميزانية ()3
م

المبادارت والبرامج

تكلفة الفرد

العدد

التكلفة الشهرية

ملحظات

التكلفة السنوية

إجمالي مبالغ البرامج العامة

1,695,248

إجمالي مبالغ برامج فئة الدخل المحدود

4,144,400

برامج خدمة المجتمع

457,400

أجور ورواتب

-

-

30,516

366,192

إيجارات

-

-

11,333

136,000

أثاث مكتبي متكامل وديكورات

-

-

-

60,000

فواتير كهرباء وهاتف

-

-

2500

30,000

نثريات

-

-

1000

12,000

604,192

%10

690,124

اإلجمالي العام للميزانية

7,591,364

