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المقدمة
ــم  ــن اهلل، ث ــل م ــرطان بفض ــة الس ــة لمكافح ــعودية الخيري ــة الس ــت الجمعي حقق
بفضــل الدعــم الســخي مــن حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين قفــزات تنمويــة 
كبيــرة خــال األعــوام الماضيــة، حيــث قدمنــا العديــد مــن الخدمــات للمســتفيدين 
ــادة  ــدوام فــي الري ــى ال ــة مــن المجتمــع المحلــي ونســعى عل والذيــن يشــكلون فئ
لخدمــة هــذه الفئــة الغاليــة، ويســرنا أن نقــدم التقريــر الســنوي لعــام 2021م  
والــذي يرصــد أعمالنــا وإنجازاتنــا خــال العــام المنصــرم، مــن تنفيــذ لبرامــج 
المســؤولية االجتماعيــة، والتخطيــط االســتراتيجي المســتقبلي لتطويــر الخدمــات، 

ــرية. ــوارد البش والم
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كلمة الرئيس
تواصــــل الجمعيــة الســعودية الخيريــة لمكافحــة الســرطان مســــيرتها الطموحــــة 
علــــى طريــــق تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للقطــــاع الخيــري المســتمدة مــــن 
رؤيــــة المملكــة 2030، وذلــــك للمســــاهمة فــي ازدهــار المجتمع وتحســين نوعية 
ــك مــن  ــق ذل ــدور هــام لتحقي ــة ب ــوم الجمعي ــث تق ــرد فــي المجتمــع حي ــاة الف حي
ــه  ــادرات وبرامــج عــدة ُتقــدم لمصــاب الســرطان -شــفاه اهلل- تحقــق ل خــال مب
ــة  ــة عاجي ــبيل رحل ــي س ــاج ف ــكن والع ــات والس ــات والرح ــي التنق ــير ف التيس
ميســرة دون أعبــاء وهــو مــا ســينعكس إيجابيــا علــى الجانــب النفســي للمريــض.
وعلــــى صفحــــات هــــذا التقريــــر توثيــــق أبرز اإلنجازات التــــي نجحت في بنائهــــا 
الجمعيــة فــي العـــام 2021 م، والشــك أن هــــذه النجاحــــات كان وراءهــــا دعــــم 
وتشــــجيع مــــن لــــدن خــــادم الحرمين الشريفين الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيــز، 
وولــــي عهــــده األمين صاحــــب الســــمو الملكي األمير محمــــد بــــن ســــلمان بــــن 

ــز -يحفظهــم اهلل-. عبدالعزيــ

رئيس مجلس إدارة الجمعية  
أ. سعود بن محمد بن هاجد
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أعضاء
مجلس اإلدارة



التقرير السنوي 
لعام 2021 م

7

أ. سعود بن محمد بن هاجد 
رئيس مجلس اإلدارة

د. عبداهلل بن سليمان العمرو
عضو مجلس اإلدارة

أ. محمد بن عبدالرحمن الجماز 
عضو مجلس اإلدارة

أ. خالد بن محمد العبدالوهاب 
عضو مجلس اإلدارة

م. عبدالعزيز بن عبداهلل الزيد
عضو مجلس اإلدارة

أ. أحمد بن زيد الحوتان
عضو مجلس اإلدارة

أ. عبداهلل بن أحمد بالعمش
عضو مجلس اإلدارة

أ. عبداهلل بن ناصر الخريف 
عضو مجلس اإلدارة

د. بندر بن سعود الدحيم 
عضو مجلس اإلدارة

د. خالد بن ماجد الهاجري 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

أ. مرعي بن عبد الهادي الشهري 
المشرف المالي
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الرؤية: 

الرسالة: 

القيم: 

الريادة في خدمة مرضى السرطان 

تقديــم جميــع الخدمــات االجتماعيــة والنفســية لمرضــى الســرطان وخدمــة الكشــف 
المبكــر والتثقيــف المجتمعــي

على مستوى الفرد: االنتماء - المبادرة
على مستوى الجمعية: اإلنسانية في تقديم الخدمات 

على مستوى األقسام: التكامل - اإلتقان 
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فهرس
المحتويات
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المقدمة

كلمة الرئيس

أعضاء مجلس اإلدارة

الرؤية

الرسالة

القيم

فهرس المحتويات

اجتماعات مجلس ادارة الجمعية

دعــم برنامــج ســند محمــد بــن ســلمان 
للجمعيــة

الجمعية تعد خطتها االستراتيجية

تقريــر زيــارة وزارة المــوارد البشــرية 
للجمعيــة لتقييــم درجــة الحوكمــة

أبــرز التقنيــات المضافــة لنظــام 
الجمعيــة فــي عــام 2021

دعم المنصات الوطنية للجمعية

مكاتب الجمعية

الخدمات االجتماعية المساندة

خدمات الدعم النفسي

مركز عبداللطيف للكشف المبكر

التطوع والتدريب

الحمات اإلعامية

االتفاقيات

الجمعية في اإلعام
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اجتماعات 
مجلس إدارة الجمعية
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عدد االجتماعات
5

عدد االجتماعات
3

عدد االجتماعات
3

عدد االجتماعات
4

عدد االجتماعات
2

اجتماع
مجلس اإلدارة

لجنة
االستثمار

اللجنة
االجتماعية

اللجنة
اإلعالمية

اللجنة الصحية 
والتوعوية

ــرطان  ــى الس ــة مرض ــي خدم ــة ف ــة نوعي ــداث نقل ــود إلح ــف الجه ــى تكثي ــة عل ــس إدارة الجمعي ــاء مجل ــرص أعض ح
بالتوســع فــي الخدمــات المقدمــة لهــم ويتــم ذلــك مــن خــال وضــع اساســيات وخطــط واســتراتيجيات عامــة وذلــك 

ــة. ــداف معين ــازات وأه ــق انج ــرض تحقي بغ
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دعم برنامج
سند محمد بن سلمان للجمعية
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تلقــت الجمعيــة دعمــا ســخيا مــن ولــي العهــد صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن 
ــي  ــال مــن خــال برنامــج ســند ول ــغ )3,000,000( ثاثــة ماييــن ري ــز -يحفظــه اهلل- بمبل عبدالعزي
ــائلين  ــرطان، س ــى الس ــم مرض ــن ضمنه ــع م ــن المجتم ــات م ــات فئ ــس احتياج ــذي يلتم ــد  وال العه

ــق والفــاح. ــع جهــوده بالتوفي ــل جمي ــة ويكل ــه الصحــة والعافي ــم علي ــى عــز وجــل أن يدي المول

هدف البرنامج:
مواصلة مريض السرطان رحلته العاجية.	 
اكتشاف سرطان الثدي مبكرًا مما يساعد في الشفاء منه بنسبة تصل إلى 95% -بإذن اهلل-.	 

المخرجات المتوقعة من البرنامج:
عدم انقطاع مريض السرطان عن الجلسات العاجية.	 
مجتمع واعي عن سرطان الثدي، ورفع نسبة الشفاء.	 
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المبادرات المدعومة من برنامج سند محمد بن سلمان:
مبادرة إسكان 

1,150,0001,150,000700,000 
ميزانية دعم البرنامج ميزانية دعم البرنامج ميزانية دعم البرنامج 

الكشف المبكر  مبادرة داعم 

األثر المتوقع تحقيقه:
تخفيف األعباء االقتصادية والنفسية على مريض السرطان.	 
ــدم 	  ــدي إذ يق ــرطان الث ــن س ــر ع ــف المبك ــف للكش ــز عبداللطي ــف بمرك التعري

خدمــة الفحــص المبكــر مجانــا، لمــا فــي ذلــك مــن أهميــة كبيــرة إذ يعــد ســرطان 
الثــدي مــن أكثــر أنــواع الســرطان شــيوعا لــدى النســاء بالمملكــة.
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الجمعية تعد 
خطتها االستراتيجية
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حرصــًا مــن الجمعيــة علــى وضــع خطــط واضحــة لتفعيــل مبادراتهــا، فقــد عملــت 
علــى جهــد كبيــر وعمــل مســتمر خــال عــام 2021م لبنــاء خطــة اســتراتيجية لألربــع 
ــتراتيجي،  ــط االس ــي التخطي ــرة ف ــوت الخب ــد بي ــع أح ــد م ــة بالتعاق ــنوات القادم س

وبدعــم مــن مؤسســة الملــك خالــد الخيريــة.
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أهداف
االستراتيجية

محاور
االستراتيجية

النفسي

الرعاية

التوعية

التوعية والوقاية

المجتمع

مرضى السرطان

االنتماء

المبادرة

التكامل 

االتقان

االنسانية

التركيز على العمالء

عائد مالي

االبتكار في الخدمات

مالي

التعليم والنمو

العملية الداخلية

المستفيدين

مسارات
عمل الجمعية

شرائح الفئة

القيم

للمزيد من المعلومات عن االستراتيجية 
الرجاء مسح الكود وزيارة موقع الجمعية
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تقرير زيارة
وزارة الموارد البشرية للجمعية 

لتقييم درجة الحوكمة
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نتائج التقييم

نتائج المعايير

النتيجة العامة  %94.70

معيار الشفافية واإلفصاح  %95

معيار االلتزام واالمتثال  %94.55

حرصــت الجمعيــة علــى تطويــر خدماتهــا، وذلــك لرفــع نتائــج التقييــم فــي الحوكمة، 
والوصــول ألعلــى النســب بيــن الجمعيــات األهليــة والتــي شــملت درجــات التقييــم 
علــى عــدة معاييــر أهمهــا  الســامة الماليــة واالمتثــال وااللتــزام باألنظمــة واللوائــح 

والشفافية.



التقرير السنوي لعام 2021 م 24

أبرز التقنيات المضافة
لنظام الجمعية
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نظام االتصاالت اإلدارية

نظام العضويات 

نظام الفواتير اإللكترونية

1

2

3

وللتراســل  الخطابــات  ألرشــفة  نظــام  وهــو 
الجمعيــة. فــي  الداخلــي 

نظام العمالء في اإلدارة المالية 5
وهــو نظــام إلضافــة وإدارة العمــاء بــاإلدارة 

الماليــة.
وهــو نظــام الســتقبال وقبول طلبــات االنضمام 

لعضويــات الجمعيــة المختلفــة بطريقة آلية .

إضافــة مكــون تقييــم الخدمــات فــي موقــع 
الجمعيــة علــى االنترنــت 6

وهــو مكــون يتيــح لــزوار موقــع الجمعيــة تقييم 
خدمــات الجمعية .

وهــو نظــام إلصــدار وحفــظ الفواتيــر بطريقــة 
إلكترونيــة.

نظام السندات اإللكترونية 4

وهــو نظــام إلصــدار وحفــظ الســندات بطريقــة 
إلكترونيــة.

طــورت الجمعيــة خــال عــام 2021م مجموعــة مــن الخدمــات واإلجــراءات، وعملــت عليهــا بشــكل مؤتمــت يســاعد فــي 
ســرعة اإلنجــاز مــع رفــع جــودة الخدمــة. 
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دعم المنصات
الوطنية للجمعية
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دعم منصة شفاء 

مبادرة عالج: المشاركة في دفع تكاليف عاج المرضى المقيمين.

162,250 ريال 11 خدمة

مــن منطلــق الشــراكة بيــن الجمعيــة والمنصــات الوطنيــة لتغطيــة احتياجــات المرضى 
الغيــر قادريــن علــى اســتكمال رحلتهــم العاجيــة، لتكــون هــذه الشــراكة مصــدر راحــة 
للمريــض وأمــان وســهولة للمتبــرع، والمســاهمة فــي توفيــر المــوارد الماليــة للجمعيــة 
فقــد طرحــت الجمعيــة فــرص تبــرع لبعــض الحــاالت المعســرة وتأمين تكلفــة عاجهم 

المرتفعــة مــن خــال منصتــي شــفاء و تبــرع.
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دعم المنصة الوطنية للتبرع 

مبادرة إسكان: إسكان المرضى طوال فترة عالجهم.

مبادرة عالج: المشاركة في دفع تكاليف عالج المرضى المقيمين. 

مبادرة ناقل: نقل المرضى بين المدن عبر مختلف وسائل النقل. 

ــنى  ــي يتس ــرة ؛ لك ــواره المبك ــي أط ــدي ف ــرطان الث ــن س ــر ع ــف المبك ــر: الكش ــف المبك الكش
ــة. ــذه المرحل ــي ه ــب ف ــالج المناس ــى الع ــة أن تتلق للمريض

47,970 ريال

317,500 ريال

31,350 ريال

123,993 ريال

162 خدمة

14 خدمة

24 خدمة

2,467 خدمة
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مكاتب الجمعية
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الجوف 

تبوك

المدينة

حائل

القصيم

الرياض

نجران

مكة المكرمةالمنطقة الشرقية

الباحة

عسير

الحدود
الشمالية

الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان )اإلدارة(

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث

مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية

مدينة الملك فهد الطبية المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود

مستشفى الملك عبداهلل لألورام بمدينة 
الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني

ــب  ــي مكات ــاج ف ــي الع ــاء تلق ــع مرضــى الســرطان أثن ــى التواجــد م ــة عل ــة حرصــت الجمعي ــز العاجي ــاون المراك بالتع
ــم. ــة معه ــم والمتابع ــات له ــم الخدم ــهيل تقدي ــئت لتس أنش
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الخدمات 
االجتماعية المساندة
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تأكيــًدا علــى دورهــا فــي خدمــة مرضــى الســرطان، ورفــع الجــودة بالخدمــات المقدمة 
لهــم، عملــت الجمعيــة جاهــدة خــال عــام 2021م لتطويــر الخدمــات المســاندة 
وتأمينهــا حســب الضوابــط، وبمــا يغطــي جميــع المواعيــد حتــى الشــفاء -بــإذن اهلل-. 
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الخدمات االجتماعية المساندة )الخدمات(

8,365167101,4094,779874

برنامج
اإلعاشة الفورية

برنامج
الدعم المادي

برنامج
المسيرات 
الشهرية

برنامج
النقل

برنامج
إسكان مرضى 

السرطان

برنامج
عالج المرضى

برنامج
األجهزة
الطبية

إجمالي الخدمات

14,821
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الخدمات االجتماعية المساندة )الدعم(

برنامج اإلعاشة الفورية

برنامج الدعم المادي

برنامج المسيرات الشهرية

برنامج النقل

برنامج إسكان مرضى السرطان

برنامج عالج المرضى

برنامج األجهزة الطبية

13,478,900

45,750

17,000

1,281,401

2,343,852

1,281,803

9,555

إجمالي مبلغ 
الخدمات

18,458,261
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خدمات 
الدعم النفسي
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البرامج 
واألنشطة

عدد مرات 
التنفيذ

اجمالي 
المستفيدين

7401,578

طــورت الجمعيــة دورهــا فــي برامــج الدعــم النفســي، باســتحداث برامج تناســب مرضى الســرطان بشــكل أعمق، وتســاهم 
ــى  ــي واإلشــعاعي، ومســاعدته عل ــاج الكيميائ ــة للع ــراض الجانبي ــار واألع ــادي اآلث ــرض، وتف ــض للم ــل المري ــي تقب ف

اســتكمال الرحلــة العاجيــة.
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صور البرامج واألنشطة
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مركز عبداللطيف
للكشف المبكر
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تواجدت العيادة المتنقلة بمناطق متعددة منها:

المجمعة

ضرماء

جالجل

المزاحمية

االرطاوية

الدرعية

يســاهم الكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي فــي مراحلــه األولــى فــي زيــادة نســبة الشــفاء بمعــدل 
95 % وخفــض معــدل الوفيــات، لــذا ســعت الجمعيــة ممثلــة بمركــز عبداللطيــف للكشــف المبكــر فــي 
نشــر ثقافــة الوعــي والتثقيــف عــن مــرض الســرطان وعــن الخدمــات الطبيــة التــي يقدمهــا المركــز من 
فحوصــات طبيــة للكشــف عــن ســرطان الثــدي للســيدات باإلضافــة إلــى العيــادة المتنقلــة والمجهــزة 

بجهــاز الماموجــرام.
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أبرز مشاركات مركز عبداللطيف للكشف المبكر داخل الرياض 

مستشفى الجزيرة الشركة السعودية للتمويل  1 11

جامعة األميرة نورة الموارد البشرية - البوابة االقتصادية2 12

مركز التعليم - رماح شركة السالم للطائرات3 13

حملة طبية متكاملة بصحبة العيادة: مستشفى خالد للعيون حملة طبية متكاملة بصحبة العيادة: هيئة تطوير الدرعية  4 14

حرس الحدود شركة كي بي إم جي لالستشارات المهنية5 15

مجلس الضمان الصحي وزارة اإلعالم6 16

شركة حلول السحابة اللجنة األولمبية7 17

الهيئة العامة لعقارات الدولة أمانة الرياض - بلدية المعذر 8 18

شركة إبدال للموارد البشرية مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي9 19

شركة واحة العلم العالمية 10
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إجمالي الخدمات

16,047

فحص الموجات فوق الصوتية

الكشف المبكر بواسطة الماموغرام

خدمة التثقيف الصحي

عدد حاالت االشتباه

الحاالت المكتشفة بسرطان الثدي

2,341

392

13,314

120

81

احصائية مركز عبداللطيف العبداللطيف للكشف المبكر
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التطوع
والتدريب
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0105

06

07

08

02

03

04

عدد
المتطوعين

281
مجال صحي

49

الفرص
التطوعية

281
عالقات
عامة

23

عدد الساعات 
التطوعية

7,293
مجال اداري

43

مجال اجتماعي
136

مجال تنظيم
30

شــهدت وحــدة التطــوع والتدريــب تطــور ملحــوظ خــال عــام 2021م، وذلــك مــن خــال اســتحداث المجــاالت والفــرص 
التطوعيــة وربــط الجمعيــة بالمنصــة الوطنيــة للعمــل التطوعــي وتوثيــق الســاعات التطوعيــة بالمنصــة.
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الحمالت
اإلعامية
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الحمات خال العام

إطالق حملة اليوم العالمي للسرطان 2021م 
)هذا أنا وهذا ما سأفعل(

رفــع مســتوى الوعــي لــدى المجتمــع حــول 	 
بالســرطان. لإلصابــة  المؤديــة  العوامــل 

توعية المجتمع حول طرق الكشف المبكر.	 
التشــجيع علــى اتبــاع نمــط غذائــي صحــي 	 

وممارســة النشــاط البدنــي.
التعريــــف بالخدمــات التــــي تقدمهــا الجمعيــة 	 

لمســتفيديها. 

فبراير /2021م 
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الحمات خال العام

إطالق حملة شهر رمضان )أجرك بعطائك( 1442هـ

توعيــــة المجتمــــع وتثقيفهــم بــكل مــا يتعلــق بالســرطان 	 
وطــرق الوقايــة منــه.

تعزيــز روح العطــاء والبــذل تجــاه مرضــى الســرطان.	 
التعريــف بالخدمــات التــي تقدمهــا الجمعيــة لمســتفيديها.	 
التسويق للجمعية وذلك عن طريق التبرع لها.	 
ــائل 	  ــال رسـ ــق ارسـ ــن طريـ ــرع عـ ــة للتبـ ــويق للجمعيـ التسـ

النصيـــة علــى الرقـــم 5070.

رمضان/1442هـ
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الحمات خال العام

إطالق حملة التوعية بسرطان الثدي لشهر 
أكتوبر 2021م )تراكِ تهمينا(

ــن 	  ــدي بي ــف الصحــي حــول ســرطان الث نشــر الوعــي والتثقي
ــراد المجتمــع. أف

تفعيــل الشــراكات بيــن القطاعــات الحكوميــة والخاصــة فــي 	 
التوعيــة والتثقيــف.

المشــاركة المجتمعيــة والتواصــل مــع كافــة شــرائح المجتمــع 	 
لثقيفــه حــول ســرطان الثــدي مــن خــال تفعيــل جانــب 
المحاضــرات والــدورات التثقيفيــة بكافــة القطاعــات الخدميــة 

ــع. بالمجتم
ــف للكشــف المبكــر عــن ســرطان 	  ــراز دور مركــز عبداللطي اب

الثــدي.

أكتوبر/2021م
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االتفاقيات 
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توقيع اتفاقية مع جمعية التطوع 
الصحية أثر

توقيع اتفاقية مع بنك الجزيرة

توقيع اتفاقية مع مؤسسة بيت التحميص

توقيع اتفاقية مع مؤسسة 
بسكلته للقهوة المختصة

توقيع اتفاقية مع روتس كافيه

توقيع اتفاقية مع مؤسسة برواز 
للقهوة المختصة

توقيع اتفاقية مع شركة عبدالعزيز محمد 
الخريف للمحاماة واالستشارات القانونية

توقيع اتفاقية مع مطاعم شفتي

ــة  ــة والتجاري ــة والقانوني ــا المصرفي ــة منه ــات مختلف ــع قطاع ــات م ــدة اتفاقي ــام 2021م ع ــال ع ــة خ ــت الجمعي وقع
ــر  ــا، ونش ــا قانوني ــة، وتمثيله ــة للجمعي ــوارد مالي ــر م ــي توفي ــاهمة ف ــة، والمس ــؤولية االجتماعي ــز المس ــدف تعزي به

ــا: ــوام، وكان أبرزه ــدار األع ــى م ــة عل ــا المقام حماته
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الجمعية
في اإلعام
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جمعية مكافحة السرطان تطلق حملة اليوم العالمي للسرطان تحت شعار )هذا أنا وهذا ما سأفعل(

جمعية مكافحة السرطان: أكثر من 14,600,000 مليون ريال قدمتها الجمعية للمرضى العام الماضي

جمعية مكافحة السرطان وجمعية التطوع الصحية توقعان مذكرة تعاون

جمعية مكافحة السرطان تطلق حملتها الرمضانية »#أجرك _بعطائك«

الشيخ السديس يوصي بدعم حملة #أجرك_بعطائك لجمعية مكافحة السرطان

تحت شعار »أجرك بعطاءك« جمعية مكافحة السرطان تختتم حملتها الرمضانية لعام 1442هـ

01
02
03
04
05
06

الجمعية في اإلعام

خــال عــام 2021م شــــهدت الجمعيــــة أحــــداث مهمــة منهــا انجــــازات وقصــــص ومراحــــل تطــــور فــــي الخدمــــات 
المقدمــة لمرضــى الســرطان إلــى جانــب الحمــات لأليــام العالميــة الطبيــة والتوعويــة لمــرض الســرطان، وتــم 
تغطيتهــــا إعاميا مـــن خال عـدة وسـائل مســـتخدمة النشر فـي الصحـف الورقيـة واإللكترونية والقنـوات التلفزيونيــة 

واإلذاعــات باإلضافــة إلــــى منصــــات التواصــــل االجتماعي.
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جمعية مكافحة السرطان تدشن معرضًا للتوعية عن 
سرطان الثدي

أكثر من 4000 سيدة أستفدنا من حملة #تراكِ-تهمينا 
حتى نهاية اسبوعها الثالث

مركز عبد اللطيف للكشف المبكر يختتم حملته التوعوية 
عن سرطان الثدي »تراكِ تهمينا«

جمعية مكافحة السرطان تقدم أكثر من 5 مايين ريال 
للمرضى خال الربع الثالث هذا العام

مجلس إدارة الجمعية يعقد اجتماعه الحادي عشر

15
16

17
18
19

أكثر من ستة آالف خدمة قدمتها جمعية مكافحة السرطان 
خال النصف األول من العام الحالي 2021م بمبلغ تجاوز 

8 مايين ريال
جمعية مكافحة السرطان توقع اتفاقية تعاون مع بنك 

الجزيرة لدعم المرضى

احتفاال باليوم الوطني الـ 91 جمعية مكافحة السرطان  
تنسق زيارة للمرضى برعاية الركن السويسري

مركز عبد اللطيف للكشف المبكر يطلق حملته التوعوية 
بسرطان الثدي »تراكِ تهمينا«

سجلت 3 حاالت اشتباه أكثر من 1100 سيدة أجرينا 
الفحص المبكر عن سرطان الثدي بالعيادة المتنقلة لحملة 

#تراكِ_تهمينا .. خال أسبوع

حملة #تراكِ_تهمينا تحظى بإقبال السيدات

09

10
11
12
13

14
الجمعية في اإلعام

جمعية مكافحة السرطان عقدت اجتماعها السابع 
لمناقشة أهم األعمال

جمعية مكافحة السرطان تقدم 3,240 خدمة خال الربع 
األول من العام الجاري بمبلغ تجاوز 4,000,000 ريال

07
08
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شكرًا لكم ... 
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