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 الشؤون اإلدارية واملاليةتطوير      

 نفذ  فرتة التنفيذ الزمنية التكلفة املستفيدون املسؤول النشاط العدد  اهلدف
الربع  مؤشرات التحقق أم ال

 األول
الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

اجراء تعديالت على الهيكل التنظيمي الحالي بحيث يتالئم 

 مع واقع عمل الجمعية 
1 

 البحث عن استشاريين متطوعين      

 أو التعاقد مع جهة استشارية )مركز بيت الخبرة(

 مجلس اإلدارة

 إدارة الجمعية
 لاير300000 الجمعية

 هيكل تنظيمي حديث     1

مراجعةةةةةة دليةةةةةل التويةةةةةيد الةةةةةو ي ي وتحديةةةةةد المهةةةةةا  

 والمسؤوليات والصالحيات  
 توييد و ي ي حديث     1 1

 لوائح حديثه     1 1 تطوير اللوائح واألنظمة الداخلية

ت عيةل نظةا  الجمعيةة الت نةي واجةراء التعةديالت عليةه بمةا 

 يتناسب مع أقسا  الجمعية وأعمالها
1 

النظا  للجمعية لتدريب المو  ين دعوة مصمم 

وكتابة المالحظات على النظا  والتعديل حسب 

 الحاجة

1     
نظا  الجمعية محدث بعد 

 التعديالت

 12 وتنمية قدرات منسوبي الجمعيةتطوير 

 وضع خطة احتياج 

 الحاقهم بالدورات عن بعد

الزامهم بمتابعة بعض الدورات على المنصات 

 المجانيةاإللكترونية 

  مستمر
 دورات االحتياجقائمة 

 شهادات حضور الدورات

 

 

 تأهيل املقبلني على الزواج وإعانتهم ماديًا وعينياً     

 نفذ  فرتة التنفيذ الزمنية التكلفة املستفيدون املسؤول النشاط العدد اهلدف / املشروع
 مؤشرات التحقق أم ال

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

 الربع
 الثالث

الربع 
 الرابع

إعانةةةة الشةةةباب الم بلةةةين علةةةى الةةةزواج ب سةةةيمة شةةةرائية 

 قيمتها عشرة آالف لاير لكل شاب لتجهيز ش ته
120 

 واإلجراءاتتحديث قائمة الشروط 

اعةةةةداد مشةةةةرو  متكامةةةةل لعرضةةةةه علةةةةى الجهةةةةات 

 المانحة

اإلعةةةةال  عةةةةةن اسةةةةت بات الت ةةةةةديم الكترونيةةةةا  مةةةةةن 

 خالت الموقع

 المحالت التجارية ذات العالقةالتنسيق مع 

 تشكيل لجنة دراسة حاالت المت دمين

 مراجعة ودراسة حاالت المت دمين 

 ترشيح المست يدين المنطب ة عليهم الشروط

 رفع األسماء لمجلس اإلدارة لالعتماد

 التوايل مع المست يدين الم بولين

 تسليم المست يدين ال سائم الشرائية

 الت ييم المستمر

 الختامي الت رير

 مجلس اإلدارة

 المدير التن يذي

تنميةةةةةةةةةةةة المةةةةةةةةةةةوارد 

والشةةةةةةؤو   الماليةةةةةةة

 المالية

 البرامج والمشاريع

 مو د االست بات

الم بلو  على 

 الزواج

1200000

 لاير
30 30 30 30  

 قائمة الشباب المست يدين

 قسائم الشراء

 الت رير المصور
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سةةةةةداد ايجةةةةةار جزئةةةةةي ب يمةةةةةة سةةةةةبعة آالف لاير لشةةةةة ق 

 المستأجرين من الم بلين على الزواج 
50 

 تحديث قائمة الشروط واإلجراءات

اعةةةةداد مشةةةةرو  متكامةةةةل لعرضةةةةه علةةةةى الجهةةةةات 

 المانحة

اإلعةةةةال  عةةةةةن اسةةةةت بات الت ةةةةةديم الكترونيةةةةا  مةةةةةن 

 خالت الموقع

 تشكيل لجنة دراسة حاالت المت دمين

 الت المت دمين مراجعة ودراسة حا

 ترشيح المست يدين المنطب ة عليهم الشروط

 رفع األسماء لمجلس اإلدارة لالعتماد

 التوايل مع المست يدين الم بولين

 كتابة الشيكات بأسماء المؤجرين

 الت ييم المستمر

 الت رير الختامي

 مجلس اإلدارة

 المدير التن يذي

تنميةةةةةةةةةةةة المةةةةةةةةةةةوارد 

الماليةةةةةةة والشةةةةةةؤو  

 المالية

 البرامج والمشاريع

 مو د االست بات

الم بلو  على 

 الزواج
  10 15 15 10 لاير350000

 قائمة الشباب المست يدين

 يور ع ود االيجار

 الت رير المصور

شةةةابا  مةةةن الم بلةةةين علةةةى الةةةزواج  200تأهيةةةل وتةةةدريب 

 إلدارة الحياة الزوجية وبناء أسرة مست رة
 دورات 6

 البحث عن تمويل البرنامج 

 التنسيق مع المدربين 

إلعةةةةةال  عةةةةةن البرنةةةةةامج ودعةةةةةوة المسةةةةةت يدين ا

 تسجيل المشاركين ثم التن يذ والت ييم

 المدير التن يذي

تنميةةةةةةةةةةةة المةةةةةةةةةةةوارد 

الماليةةةةةةة والشةةةةةةؤو  

 المالية

 البرامج والمشاريع

  مو د االست بات

الم بلو  على 

 الزواج
  50 50 50 50 لاير30000

 قائمة الشباب المست يدين

 حضور الدوراتشهادات 
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 تنمية وعي األسرة ثقافيًا واجتماعياً     

 املسؤول النشاط العدد اهلدف / املشروع
 نفذ  فرتة التنفيذ الزمنية التكلفة املستفيدون /القسم

 مؤشرات التحقق أم ال
الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 دورة 18 تطويرية وإرشادية لألسر )عن بعد(إقامة دورات 

 وضع قائمة باالحتياج 

 اعداد المشرو  والبحث عن داعم له

 التنسيق مع مدربين مميزين

 اإلعال  عن كل دورة في موعدها

 وضع رابط تسجيل المشاركين

 التن يذ ثم الت ييم والت رير الختامي

إدارة البرامج 

 والمشاريع

 تنمية الموارد المالية

وحدة التوفيق 

 دورات(6واإليالح )

  4 5 5 4 لاير 45000 األسرة

 شور اعال  الدوراتوبر

 قائمة المست يدين 

 

إقامةةةة ل ةةةاءات أسةةةرية توعويةةةة وارشةةةادية فةةةي مدينةةةةة 

 ليلى ومركز األحمر والهدار والبديع
6 

 وضع قائمة باالحتياج 

 اعداد المشرو  والبحث عن داعم له

 التنسيق مع مدربين مميزين

 اإلعال  عن كل ل اء ومحاوره

 التن يذ ثم الت ييم والت رير الختامي

إدارة البرامج 

 والمشاريع

 تنمية الموارد المالية

 العالقات واإلعال 

  1 2 2 1 لاير 24000 عا 

 جدوت الل اءات

 االعال  بشرور

 الت رير المصور

إقامةةةةةة ملت ةةةةةى تث ي ةةةةةي وتوعةةةةةوي واكتشةةةةةاف مواهةةةةةب 

 للشباب 
4 

 المشرو  والبحث عن داعم لهاعداد 

 التنسيق مع البلدية بخصوص المكا 

 تشكيل لجنة اشرافية

 التنسيق مع مدربين ومبدعين ...

 اإلعال  عن الل اء ومحاوره

 التن يذ ثم الت ييم والت رير الختامي

إدارة البرامج 

 والمشاريع

 تنمية الموارد المالية

 العالقات واإلعال 

شباب محافظة 

 األفالج
  1 1 1 1 لاير 36000

 خطة الملت ى

 اإلعال  ربروشو

 الت رير المصور

إقامةةةةةة برنةةةةةامج أسةةةةةري منةةةةةو  فةةةةةي اليةةةةةو  العةةةةةالمي 

 لألسرة في حدي ة الملك فهد
1 

 اعداد المشرو  والبحث عن داعم له

 التنسيق مع البلدية بخصوص المكا 

 تشكيل لجنة اشرافية

 التنسيق مع مدربين ومبدعين ...

 الل اء ومحاورهاإلعال  عن 

 التن يذ ثم الت ييم والت رير الختامي

إدارة البرامج 

 والمشاريع

 تنمية الموارد المالية

 العالقات واإلعال 

 شور االعال وبر   1   لاير20000 عا 

شةةةةةراء عشةةةةةر شاشةةةةةات عةةةةةر  كبيةةةةةرة تةةةةةو   فةةةةةي 

المستشةةةةةة ى والمراكةةةةةةز الصةةةةةةحية والتجاريةةةةةةة لعةةةةةةر  

 اإلرشادات األسرية واإلعال  عن مشاريع الجمعية 

10 

 اعداد المشرو  والبحث عن داعم له

 المستش ى والمراكز الصحية.....التنسيق مع 

 تصميم شكل الشاشات وشرائها

 اعداد مادة العر 

 المستمرالتن يذ ثم الت ييم والت رير 

إدارة البرامج 

 والمشاريع

 تنمية الموارد المالية

 العالقات واإلعال 

   2 2 3 3 لاير35000 عا 

 2 إطالق مساب ات ث افية وابداعية وتنمية المهارات

 تحديد موضو  المساب ات وطري ة اطالقها

 اإلعداد والبحث عن داعم أو راعي

 متابعة وتحكيمتشكيل لجنة 

 إطالق المساب ات

 است بات المشاركات وفر ها وتصحيحها ...

 اعال  ال ائزين وتكريمهم

 الت رير الختامي

إدارة البرامج 

 والمشاريع

 تنمية الموارد المالية

 العالقات واإلعال 

وحدة التوفيق 

 وااليالح

   1  1  لاير15000 عا 

لألسةر المتصةالحة إقامة رحلة أسرية باسم )قافلة الحب( 

 والمست يدة من وحدة التوفيق واإليالح
1 

 دراسة المشرو  جيدا

 وضع األلية 

 اعداد المشرو  والبحث عن داعم

 التن يذ والت ييم ثم الت رير الختامي

 مجلس اإلدارة

وحدة اإليالح 

 والتوفيق

       لاير40000 األسر المتصالحة
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 البني والتوفيق بني الراغبني يف الزواجاصالح ذات وحدة وتطوير تفعيل      

 نفذ  فرتة التنفيذ الزمنية التكلفة املستفيدون املسؤول النشاط العدد اهلدف / املشروع
 مؤشرات التحقق أم ال

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

تأهيةةةل وتةةةدريب مستشةةةارين أسةةةريين ومةةةنحهم شةةةهادة 

 اإلرشاد األسريالدبلو  في 
6 

 تحديد أسماء المستشارين

 التنسيق واالت اق معهم

 التنسيق مع جامعة سطا 

 التسجيل في الدبلو  ودفع الرسو 

 دراسة الدبلو 

التوايل مع المستشارين بعد حصولهم على 

 الشهادة ووضع آلية للعمل مع الجمعية

 ت رير ختامي

وحدة اإليالح 

 والتوفيق

الراغبو  في 

والعمل الدبلو  

 لدى الجمعية

 لاير36000
حسب موعد أقرب دبلو  ارشاد 

 أسري
  

إقامةةةة دورتةةةين تةةةدريبيتين لتطةةةوير مهةةةارات المصةةةلحين 

 والمصلحات
15 

 تحديد أسماء المصلحين والمصلحات

 تحديد االحتياج التدريبي

 التنسيق مع المدربين

 إقامة الدورتين

 الت ييم

 الت رير الختامي

وحدة اإليالح 

 والتوفيق

المتطوعو  من 

المصلحين 

 والمصلحات

    1  1 لاير4000

طالبةةةةا  وطالبةةةةة فةةةةي  60إقامةةةةة برنةةةةامج تةةةةدريبي لعةةةةدد 

 المرحلة الثانوية بعنوا  )أنت/ي المصلح/ـه(
2 

 التنسيق مع مدرسة ليلى الثانوية بنين

 التنسيق مع مدرسة الثانوية بنات

 التنسيق مع مدرب ومدربه

 إقامة البرنامج

 الت ييم ثم الت رير

 وحدة اإليالح

 ال سم النسائي
      2 لاير4000 طالب وطالبات 

ال ةةةةةةةاء كلمةةةةةةةات توعويةةةةةةةة وارشةةةةةةةادية فةةةةةةةي مسةةةةةةةاجد 

وسةةةةائل مهمةةةةة فةةةةي تربيةةةةة المحافظةةةةة تحةةةةت عنةةةةوا  )

  (األوالد

96 

 التنسيق مع الشؤو  اإلسالمية

 التنسيق مع الدعاة ووضع جدوت الكلمات

 البدء في ال اء الكلمات

 المتابعة 

 الت رير الختامي

   24 24 24 24 ال يحتاج عا  وحدة االيالح

حملةةةةة إعالميةةةةة بعنةةةةوا  )البيةةةةت السةةةةعيد( مةةةةن  إطةةةةالق

خةةةةةةةةةةالت م ةةةةةةةةةةاطع ال يةةةةةةةةةةديو والموشةةةةةةةةةةن جرافيةةةةةةةةةةك 

 والبرشورات والمساب ات

2 

 وضع قائمة العناوين المراد تغطيتها

 تحديد الوسيلة المناسبة لكل عنوا 

 جرافيك وضع سيناريو الموشن

 التنسيق مع فني مونتاج موشن جرافيك وفيديو

 تكليد مصمم الجمعية بتصميم البرشورات

 وضع سيناريو المساب ات وآليتها

 البدء في الحملة األولى

 البدء في الحملة الثانية

 الت ييم 

 الت رير الختامي

 وحدة اإليالح

 قسم االعال 
    1  1 لاير40000 عا 

توعوية وتث ي يةة لألسةرة مةن خةالت  تصميم ونشر بنرات

 حساب الجمعية في تويتر والواتس
48 

 وحدة اإليالح

 قسم االعال 
   12 12 12 12 لاير1000 عا 
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العمل علةى فكةرة انشةاء قنةاة يوتيةوب توعويةة وترفيهيةة 

 )مصلح( مخصصة لألط ات
1 

البحث حوت موضو  إنشاء قناة واستشارة 

 أيحاب الخبرة

 واألهداف من انشاء ال ناة تحديد الرؤية

 االت اق مع اعالمي مختص في ادارتها

التنسيق واالت اق مع العاملين في المحتوى 

 المعرو 

 وضع آلية العمل وتشغيل ال ناة

 تدشين ال ناة

 الت ييم المستمر مع الت رير الشهري

 وحدة اإليالح

 قسم االعال 
   مستمر لاير75000 األط ات

العمل على فكرة مشرو  )الراية البيضاء( لتكريم وإبةرا  

 المتنا لين عن ح وق وقضايا خالفية لوجه هللا 
6 

عمل إحصائية بال ضايا والمتنا لين فيها )منط ة 

 الريا (

 وضع آلية التكريم بعد استشارة أيحاب الخبرة

 البدء في التكريم

 وحدة اإليالح

 العالقات العامة

المتنا لين ألجل 

 الصلح
   مستمر لاير36000

أفةةال  موشةةن جرافيةةك لتوعيةةة األسةةر  العمةةل علةةى نشةةر

  وإرشادها
6 

 وضع قائمة العناوين المراد تغطيتها

 وضع سيناريو الموشن جرافيك

 التنسيق مع فني مونتاج موشن جرافيك 

 البدء في العمل

 الت ييم 

 الت رير الختامي

 وحدة اإليالح

 قسم االعال 
   2 2 1 1 لاير12000 عا 

ت ةةةديم خدمةةةة ايةةةالح ذات البةةةين وحةةةل بعةةةض المشةةةاكل 

 األسرية
32 

اإلعال  المستمر حوت طري ة الت ديم على خدمة 

 اإليالح

 است بات وفر  ال ضايا 

تحويل ال ضايا على المختصين من االستشاريين 

 والمصلحين

 حل ال ضايا 

 وضع ت ييم للمست يدين

 الت رير الشهري 

وحدة اإليالح 

 والتوفيق
   مستمر لاير20000 أيحاب الخالفات

 72 ت ديم خدمة التوفيق بن الراغبين والراغبات في الزواج

اإلعال  المستمر حوت طري ة الت ديم على خدمة 

 التوفيق

 است بات وفر  الحاالت الم دمة

 تحويل الحاالت على الموف ين والموف ات

 التوفيق بين الحاالت

 وضع ت ييم للمست يدين

 الت رير الشهري

وحدة اإليالح 

 والتوفيق

الراغبين في 

 الزواج
  مستمر لاير35000

 

 

 

 وضع قائمة العناوين المراد تغطيتها 12 إنتاج ونشر حل ات فديو قصيرة توعوية )بيت المودة( 

 التنسيق مع بعض المشايخ لت ديمها 

 تسجيل الحل ات 

 الت ييم 

 الت رير الختامي

وحدة اإليالح 

 والتوفيق
 عا 

     1 1 ال تحتاج

    20   ال تحتاج 20 إنتاج ونشر حل ات فيديو )توجيهات قرآنية أسرية(

مسةةةةاب ة أسةةةةرية علةةةةى جميةةةةع م ةةةةاطع ال يةةةةديو  إطةةةةالق

 والموشن جرافيك التي تم نشرها
1 

 وضع آلية المساب ة

 إعداد المساب ة

 إطالق المساب ة

 ال ر  والتصحيح وإعال  ال ائزين

وحدة اإليالح 

 والتوفيق

وحدة اإليالح 

 والتوفيق
    1   لاير30000

 1 تطوير مؤوذني األنكحة وتحديد طرق التوايل معهم
 إقامة دورة تدريبية لمأذوني األنكحة

 ايدار كتيب الية التوايل معهم

وحدة اإليالح 

 والتوفيق
    1   لاير6000 مأذوني األنكحة 
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 املوارد املالية والدعم وبناء الثقةتطوير عمليات تنمية     

 نفذ  فرتة التنفيذ الزمنية التكلفة املستفيدون املسؤول النشاط العدد اهلدف / املشروع
 مؤشرات التحقق أم ال

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 36  يارة الجهات المانحة ورجات األعمات 

 اعداد قائمة بالجهات ورجات األعمات 

 تحديد الجهات المستهدفة

 تن يذ الزيارة حسب المواعيد

 المتابعة المستمرة لبناء العالقة والث ة

 مجلس اإلدارة

 تنمية الموارد المالية
    9 18 9 لاير36000 الجمعية

 12 تسويق البرامج والمشاريع

 تسوي هااعداد قائمة بالبرامج والمشاريع المراد 

 اعداد قائمة بالمانحين حسب توجه الدعم

 اعداد وتجهيز المشاريع إلرسالها أو عرضها على المانحين

  يارة المانحين المستهدفين ومتابعتهم

 كتابة السند والشكر بعد الد  

 اعداد الت ارير وارسالها للداعم

 تنمية الموارد المالية

 الشؤو  المالية
   مستمر تمت التغطية الجمعية

 8 تسويق الرعايات

 اعداد قائمة بالبرامج والمشاريع التي تحتاج لرعاية

 اعداد قائمة بالرعاة حسب توجه الراعي

 اعداد وتجهيز المشاريع إلرسالها أو عرضها على الرعاة

  يارة الرعاة المستهدفين ومتابعتهم

 كتابة السند والشكر بعد الد  

 تكريم الرعاة

 للراعي اعداد الت ارير وارسالها

 مجلس اإلدارة

 تنمية الموارد المالية

 الشؤو  المالية

   مستمر تمت التغطية الجمعية

دعم -يدقات –حملة تنمية الموارد المالية ) كاة 

 مشاريع(
1 

 (500اعداد قائمة بالمؤسسات والشركات عدد )

 (500كتابة وطباعة الخطابات عدد )

 النشر في وسائل التوايل االجتماعي 

 النشر في الموقع اإللكتروني 

 إرسات رسائل نصية وواتساب

 SMSت عيل التبر  عن طريق 

 كتابة السندات وارسات الشكر حسب الدعم

 اإلدارة التن يذية

 تنمية الموارد المالية

 الشؤو  المالية

 قسم اإلعال 

   1   لاير5000 الجمعية

بناء وقد استثماري على أرضية الجمعية الواقعة 

 الخالدية في األفالجفي حي 
1 

 وضع دراسة جدوى للوقد

 وضع مخطط بناء الوقد

 الشراكة مع يندوق استدامة الراجحي

 حملة جمع تبرعات للبناء

 البدء في التن يذ

 مجلس اإلدارة

 اإلدارة التن يذية

 تنمية الموارد المالية

 قسم اإلعال 

 الجمعية
2000000

 لاير
   مستمر

 3الموارد المالية لمدة التعاقد مع مو د في تنمية 

 أشهر
1 

 البحث عن مو د ياحب خبرة

 التوايل مع المو د

 التعاقد مع المو د

 مجلس اإلدارة 

 اإلدارة التن يذية
      1 لاير4500 الجمعية

 

    

 



امج ومشاري    ع جمعية التنمية األرسية باألفالج لعام                                          م2020الخطة التشغيلية لبر
 عقد الشراكات مع اجلهات ذات العالقة    

 نفذ  التنفيذ الزمنيةفرتة  التكلفة املستفيدون املسؤول النشاط العدد اهلدف / املشروع
 مؤشرات التحقق أم ال

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

الشةةةراكة مةةةع جمعيةةةات أسةةةرية متميةةةزة لالسةةةت ادة مةةةن 

 برامجها ومشاريعها وخبراتها
4 

 

 احصاء الجهات التي نحتاج لع د الشراكة معها

 وضع نموذج ومسودة لع ود الشراكات

 الجهات المرشحة والتوايل معها يارة 

 وضع مذكرة ت اهم لكل جهة بعد الزيارة

 تجهيز ع ود الشراكة

 توقيع ع ود الشراكة حسب جدوت ع ود الشراكات

تلخيص وأرش ة ماتم االت اق عليه في الع ود 

 وت عيلها

 ت ييم البرنامج شهريا

 الت رير الشهري ثم ت رير ختامي

 

 إدارة المجلس

 العالقات العامة
     2 2 لاير4000 الجمعية

البحةةث عةةن شةةركات لتسةةجيل العةةاملين فةةي الجمعيةةة فةةي 

 نظا  السعودة لديها ويعملو  في الجمعية 
 مو د 12

 إدارة المجلس

 العالقات العامة
    4 4 4 لاير4000 الجمعية والعاملو  

ع ةةد شةةراكة مةةع الةةدوائر الحكوميةةة ذات العالقةةة لتسةةهيل 

 أعمات الجمعية
4 

 إدارة المجلس

 العالقات العامة
      4 / الجمعية

ع ةةةةد شةةةةراكات مةةةةع بعةةةةض الجهةةةةات الخايةةةةة الخدميةةةةة 

 والتجارية لرعاية برامج الجمعية
5 

 إدارة المجلس

 العالقات العامة
     2 3 / الجمعية

الشراكة مع معهد معتمةد لتعلةيم وتةدريب المسةت يدين فةي 

 بعض المجاالت المهنية
 مست يد 20

المعهد سواء المعهد المهني أو معهد جمعية تحديد 

 بشرى أو كليهما

 وضع نموذج ومسودة لع ود الشراكات

 وضع مذكرة ت اهم كتمهيد

 توقيع ع د الشراكة

تم االت اق عليه في الع ود  تلخيص وأرش ة ما

 وت عيلها

 الت ييم المستمر ثم الت رير السنوي

 إدارة المجلس

 العالقات العامة

المست يدو  من 

 الجمعية
   5 5 5 5 لاير10000

ع د شراكة مع مركز بيت الخبرة لتطوير نظا  العمةل فةي 

 الجمعية وتأهيل الكوادر وبناء المشاريع
1 

 توقيع مذكرة الت اهم مع المركز

 استعرا  خدماتهم وأسعارها

 اختيار الخدمات التي نحتاجها

 ع د االت اق

 البدء في التن يذ حسب جدوت الع د ومراحله

 االنتهاء والت رير الختامي

 إدارة المجلس

 العالقات العامة
      1 لاير300000 الجمعية

 

ن الصندوق                                                      اعتماد رئيس مجلس اإلدارة:                              م2020/ 8الموافق     م1441   /  12شهر   اعتماد الخطةتم              أمي 


