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 التمور للخدمات اإلنسانية جلمعية النضمام للجمعية العموميةا آلية

مجعية   اإلنسانية حترص  للخدمات  آلية   التمور  وضع  على  إدارهتا  مبجلس  و   ممثلة    املالنضم  وشفافة   حمكمةواضحة 
هذه   إعداد  مت  املنطلق  هذا  ومن  اجلمعية،  وطموحات  أهداف  لتحقيق  فاعليتها  وضمان  العمومية،  اجلمعية  لعضوية 

   الالئحة واعتمادها من جملس اإلدارة. 

 املرجعية النظامية:أواًل/ 

تشممممم يل عمممممدد مممممما ا مممممواد اآاصمممممة  سممممم  ليات  آليمممممة  التممممممور للخمممممدمات اإلنسمممممانيةالالئحمممممة اة ا مممممية جلمعيمممممة  تتضمممممم 
 :ابلتايل  نوعية العضوايت هبا  تلخص اجلمعية العمومية

 : (7) ا ادة  
   .شريف( /فخريدائم/)عامل/م تسب/  نوع، هي:  5تت وع العضوية يف اجلمعية إىل  .1
جيوز للجمعية ا تحداث أنواع أخرى للعضوية،  ال حيق ةي ما أنواع العضوايت ا ستحدثة الرتشح لعضوية   .2

 العضوايت. لك جملس اإلدارة  وجب ت
 العضوية يف اجلمعية )مغلقة/ مفتوحة.(  .3

 (: 9(  ا ادة ) 8ا ادة ) 
 : ا ادتني التايل م تسب(،  كان ما أهم الب ود يف   عامل،)لم  رد يف ا ادتني ال صوص اآاصة بواجبات  حقوق العضوايت  

ي -1
قيامها  قبل جملس اإلدارة كون العضو عامال يف اجلمعية إذا اشرتك يف أت يس اجلمعية، أ  التحق هبا بعد  

 عضويته،  كان ما ا تخصصني أ  ا هتمني أ  ا مار ني لتخصص اجلمعية. 
ي -2

العضوية   شر ط  أحد  انطباق  عدم  للجمعية  ظهر  عضوية  بطلب  تقدم  إذا  اجلمعية  يف  م تسبا  العضو  كون 
 ضوية م تسبا. العاملة عليه  صدر قرار ما جملس اإلدارة بقبوله عضوا م تسبا، أ  تقدم بطلب الع 
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 م تسب(:   عامل،  ) اجلد ل التايل يوضح تفاصيل  اجبات  حقوق العضوايت  
 عضو منتسب  عضو عامل الوصف

 رايل  400 لجمعية. ل/ دفع اشرتاك  1

 سنوايً  

 رايل  200

 سنوايً 

   / التعاون مع اجلمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها. 2

   ضرراً ابجلمعية.  / عدم القيام أبي أمر من شأنه أن يلحق3

   / االلتزام بقرارات اجلمعية العمومية. 4

   / االشرتاك يف أنشطة اجلمعية. 1

ومنها  2 وواثئقها  اجلمعية  مستندات  على  االطالع   /
اجلمعية   من  كانت  سواء  اجلمعية  يف  الصادرة  القرارات 

 العمومية أو جملس اإلدارة أو املدير التنفيذي أو غريهم. 

  

جلمعية ومرفقاهتا يف مقر  االطالع على امليزانية العمومية    / 3
 اجلمعية وقبل عرضها على اجلمعية العمومية بوقت كاف. 

  

   / حضور اجلمعية العمومية. 4

/ التصويت على قرارات اجلمعية العمومية إذا أمضى ستة  5
 أشهر من اتريخ التحاقه ابجلمعية. 

  

ن نشاطات اجلمعية بشكل  / تلقي املعلومات األساسية ع 6
 دوري. 

  

مقر  7 يف  املالية  واملستندات  احملاضر  على  االطالع   /
 اجلمعية. 

  

عادي  8 غري  الجتماع  لالنعقاد  العمومية  اجلمعية  دعوة   /
( مع  هلم حق حضور  % 25ابلتضامن  الذين  األعضاء  من   )

  



 

4 

 دليل االنضمام اجلمعية العمومية   07-ال  1/12/2020إلصدار:ا اتريخ 1رقم اإلصدار:  ضمام للجمعية العمومية االندليل  

 

 اجلمعية العمومية. 

العمومية خبطاب  9 أن خياطب اجلمعية  منه  / للعضو  يصدر 
وللجمعية   اإلدارة  جملس  إىل  العضو  يوجهه  ختاطب  أن 

خبطاب يصدر من جملس اإلدارة أو ممن يفوضه اجمللس يسلم  
إىل العضو شخصيًا، أو يرسل له عرب أي من عناوينه املقيدة  

 يف سجل العضوية. 

  

لتمثيله يف حضور اجلمعية    / اإلانبة كتابة ألحد األعضاء 10
 العمومية. 

  

يح لعضوية جملس اإلدارة وذلك بعد مدة ال تقل  لرتش/ا11
 عن ستة أشهر من اتريخ التحاقه ابجلمعية وسداد االشرتاك. 

  

جملس  12 وعلى  متاحة،  وسلة  أي  عرب  اجلمعية  خماطبة   /
أو   ذاهتا  الوسيلة  عرب  اجلواب  تقدمي  يفوضه  من  أو  اإلدارة 

 عنوانه املقيد يف سجل العضوية.  عرب

  

 (: 10ا ادة )
ي ون عضوا فخرايً يف اجلمعية ما ترى اجلمعية العمومية م حه عضوية فخرية فيها نظري مسامهته ا ادية أ  ا ع وية   -1

 للجمعية. 
 ال حيق للعضو الفخري حضور اجتماعات اجمللس.  -2
  مست دات اجلمعية   اثئقها  ال حضور اجلمعية العمومية  ال ال حيق للعضو الفخري طلب االطالع على أي ما   -3

 االنعقاد.  ترشيح نفسه لعضوية جملس اإلدارة،  ال يثبت حبضوره صحة
للعضو الفخري خماطبة اجلمعية عرب أي   يلة متاحة،  على جملس اإلدارة أ  ما يفوضه تقدمي اجلواب عرب الو يلة   -4

 . عضوية ذاهتا أ  عرب ع وانه ا قيد يف  جل ال

 (: 11ا ادة )
تر  -1 ية  جلس اإلدارة نظري متيزه يف جمال  ى اجلمعية العمومية م حه عضوية شرف ي ون عضوا شرفياً يف اجلمعية ما 

 عمل اجلمعية. 
 جيوز جمللس اإلدارة دعوة العضو الشريف يف اجتماعات اجمللس د ن أن ي ون له حق التصويت.  -2
الشريف طلب حضور   -3 للعضو  اإلدارة  ال يثبت حبال حيق  لعضوية جملس  نفسه  العمومية  ال ترشيح  ضوره  اجلمعية 

 صحة انعقاد جملس اإلدارة. 
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للعضو الشريف خماطبة اجلمعية عرب أي   يلة متاحة،  على جملس اإلدارة أ  ما يفوضه تقدمي اجلواب عرب الو يلة   -4
 . ذاهتا أ  عرب ع وانه ا قيد يف  جل العضوية 

 (:  12 ادة )ا

اليت ي تمي إليها،  ال حيق له ممار ة أي ما    على كل عضو يف اجلمعية أن يدفع االشرتاك احملدد حسب نوع العضوية  جيب
 ه بسداد االشرتاك،  ت ون أح ام االشرتاك حسب اآليت: حقوقه يف حالة إخالل

يقرره جملس  ي دى اشرتاك العضوية مرة يف الس ة، أ  ب اء على جد لة شهرية  حسب طلب العضو  ما   .1
 اإلدارة، مع مراعاة اآليت: 

 هناية الس ة ا الية.  جوب أداء االشرتاك الس وي قبل   -أ
 ال يعفى العضو ما  داد ا بالغ ا ستحقة عليه يف اجلمعية يف حال انتهاء عضويته هبا.  -ب

ي  -2 وازي ا دة إذا انضم أحد اةعضاء إىل اجلمعية خالل الس ة ا الية، فال ي دي ما االشرتاك إال نسبة ما 
 ا تبقية ما الس ة ا الية للجمعية. 

 . يا إىل موعد انعقاد أقرب مجعية عمومية اء اجلمعية غري ا سددجيوز للمجلس إمهال أعض  -3

   (:13)ا ادة 

 تز ل صفة العضوية عا العضو بقرار مسبب يصدر ما جملس اإلدارة  ذلك يف أي ما احلاالت اآلتية: 
 ذلك ب اء على طلب خطي يقدمه العضو إىل جملس اإلدارة،  ال حيول ذلك د ن  االنسحاب ما اجلمعية،   -1

 معية يف مطالبته أبي مستحقات عليه أ  أموال ت ون حتت يديه. حق اجل
 الوفاة.  -2
 إذا فقد شرطا ما شر ط العضوية.  -3
اجلمعية   إذا صدر قرار ما اجلمعية العمومية بسحب العضوية،  ذلك يف أي ما احلاالت اآلتية  حسب تقدير -4

 العمومية: 
 دبيا ابجلمعية. إذا أقدم العضو على تصرف ما شأنه أن يلحق ضررا ماداي أ  أ -أ

 إذا قام العضو اب تغالل عضويته يف اجلمعية لغرض شخصي.  -ب
 إذا أتخر العضو عا أداء االشرتاك عا موعد ا تحقاقه  فقا  ا  رد يف ا ادة الثانية عشرة.  -5

 :  ( 14)ا ادة 
ه الالئحة  ( ما ا ادة الثالثة عشرة ما هذ5(  )4(  )3جملس اإلدارة يف حاالت ز ال العضوية رقم )جيب على   -1

 إبالغ ما زالت عضويته خطيا بز ال عضويته  حقه ابالعرتاض. 
إليه،  على اجمللس أن   -2 انتفاء  بب ز ال العضوية أن يقدم طلبا إىل جملس اإلدارة لرد العضوية  للعضو بعد  جيوز 

 لطلب بقرار مسبب  يبلغه إىل العضو. يبت يف ا 
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ان اشرتاكا  البة اب رتداد أي مبلغ دفعه العضو للجمعية  واء ك ال جيوز للعضو أ  ما زالت عضويته  ال لورثته ا ط  -3
 أ  هبة أ  تربعا أ  غريها. 

   (:15ا ادة )

اجلمعية،  ت ون قراراهتا ملزمة ةعضائها  مع مراعاة صالحيات الوزارة  اجلهة ا شرفة، تعد اجلمعية العمومية أعلى  لطة يف  
 كافة،  لبقية أجهزة اجلمعية. 

 (: 17 ادة )ا

 جملس اإلدارة ابل ظر يف طلب العضوية للجمعية  البت فيه،  يتعامل مع الطلب  فقا للحاالت  الشر ط اآلتية:  تص خي

 إذا كان طالب العضوية شخصا ما ذ ي الصفة الطبيعية فيشرتط فيه اآليت: 
 ي ون  عودي اجل سية. أن   -أ

 أال يقل عمره عا الثام ة عشرة.  -ب 
 أن ي ون كامل اةهلية.  -ج
 وك. السرية  السلأن ي ون حسا  -د 
 أال ي ون قد صدر حبقه ح م هنائي إبدانته يف جرمية خملة ابلشرف أ  اةمانة،  مل يرد له اعتباره.  -ه
 االلتزام بسداد اشرتاك العضوية.  -و
حسب هويته الوط ية  لقبه،    ه  ج سيته  رقم اهلوية الوط ية  حمل إقامته  أن يقدم طلبا لالنضمام يتضما امسه   -ز

 لوط ية. ت التواصل  ا يشمل الربيد اإلل رت ين  رقم اهلاتف اجلوال،  يرفق بطلبه صورة ما هويته ا مه ته،  بياان

 كان طالب العضوية شخصا ما ذ ي الصفة االعتبارية ما اجلهات اةهلية أ  اآاصة فيشرتط فيه اآليت:   إذا-2
 أن ي ون  عوداي.  -أ

 االلتزام بسداد اشرتاك العضوية.  -ب 
لوثيقة الرمسية  ج سيته  رقم التسجيل أ  الرتخيص  ع وانه  ام يتضما امسه حسب اأن يقدم طلبا لالنضم -ج

التواصل  أ     الوطين،  بياانت  التجاري  السجل  ما  بطلبه صورة  اهلاتف،  يرفق  اإلل رت ين  رقم  الربيد  يشمل   ا 
 ي ا فعول. الرتخيص أ  صك الوقفية، أ  ما يثبت حالته ال ظامية  فقا لل ظام احلاكم له،  ي ون  ار 

ص ما  أن يعني ممثال له ما ذ ي الصفة الطبيعية،  جيب أن تتوفر فيه الشر ط الواجبة يف عضوية الشخ  -د 
 ذ ي الصفة الطبيعية. 

 ( فقرة )خ(: اختصاصات جملس اإلدارة 38ا ادة )

 قبول العضوايت  ختلف أش اهلا،  تسبيب قرارات رفضها. 
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 : عية العمومية للقبول يف اجلم اثنيًا/ متطلبات إضافية 

يف القبمممممول  لالعتمممممماد عليهممممماضمممممافية اإلعمممممايري ا  بعممممم  اجمللمممممسأقمممممر جملمممممس إدارة اجلمعيمممممة  مممممما زيمممممد مممممما الشمممممفافية  احلوكممممممة 
 ،  هي: م تسب(للعضوايت )عامل،   الرف  بعد ا تيفاء الشر ط اة ا ية

 . االنضماممع طلب  خمتصرة تقدمي  رية ذاتية   /1

لدى    /2 ي ون  العمومية  ضمامن لال  ا تقدم أن  اجلمعية  تطوير    رؤية  اضحة  للجمعية  أهداف  حتقيق  تساعد يف  أن  مي ا 
 براجمها  أنشطتها  آلية عملها،  التزام شخصي إبم انية مشاركته  تعا نه مع اجلمعية  فق ما يراه يف حتقيق تلك الرؤية. 

 تشكيل جلنة:  اثلثًا/ 

 قبوهلا     ابقاً ا وضحة     تها حسب ا عايريللجمعية العمومية  درا  مامنضاباللراغبني  ا   تقدمنيا  طلباتجملس اإلدارة    يدرس
 رفضها  أ 

 العمل: إجراءات  / رابعاً 

العمومية    ابالنضمامالراغب    يقوم  /1 منوذجبللجمعية  طلب  1)   رقم  تعبئة  العمومية  االنضمام(  تعبئة  للجمعية  ،  كذلك 
 هم به يف دعم  تطوير أنشطة  برامج اجلمعية. ( الذي يتضما الد ر الذي مي ا أن يسا2ال موذج رقم )

 . ا طلوب تعبئتها  فق هذه الالئحة(  اةخرى، ال ماذج السرية الذاتية  الوط ية،اهلوية  )بطاقة   االنضماميرفق بطلب   /2

 . يف أقرب اجتماع له    فضهار   قبوهلا أ  بدرا ة الطلبات  فرزها  جملس اإلدارةيقوم   /3

 (. 4)  رقم منوذج  أ  الرف  ( 3)  رقم منوذج  نضمام االلس بقبول يصدر خطاب ما رئيس اجمل  /4

 العضوية. بسداد قيمة   إذا قبلت عضوية ا تقدم يقوم  /5

 تقوم اجلمعية إبصدار بطاقة العضوية  تسليمها للعضو.   /6

 الشرفية: الفخرية و العضوية  / خامساً 

العمومية    ا ترى مت ح هذه العضوية    جلس اإلدارة،  جيب أن ت طبق عليه أحد    اً شرفي     أفخرايً   اً ي ون عضو أن  اجلمعية 
 التالية: ا عايري 

 / التميز يف جمال اجلمعية. 1

 / مما  فر أي ما أد ات الدعم اجملزي ةهداف اجلمعية. 2

 شخصية اعتبارية مي ا أن تقدم دعم رمسي أ  مع وي أ  جمتمعي للجمعية. كوهنا    / 3
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 اإلجراءات التالية: الشرفية ما خالل أ  الفخرية   ي ون االنضمام للعضوية 

 (. 5)  رقم ل موذج لللعضوية الشرفية يف جملس اإلدارة   جملس اإلدارة اب تقبال اةمساء ا رشحة ما اجلمعية العمومية  يقوم/  1

 م ا باً   راهي  اختاذ ما بدرا ة أمساء ا رشحني  فرزها   يقوم اجمللس/  2

 (. 6)  رقم منوذج أ  الشرفية   الفخريةما رئيس اجمللس للعضو ا رشح لقبول العضوية  يصدر خطاابً   /3

 الشرفية يتم إصدار بطاقة عضوية له  تسلم له. الفخرية أ  يف حال موافقة العضو ا رشح ابلعضوية   /4

ار خطاب لعضو اجلمعية  الشرفية يتم إصد  الفخرية أ   قة جملس اإلدارة على انضمام ا رشح للعضوية يف حال عدم مواف  /5
 (. 7العمومية منوذج رقم )
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 :النماذج / اسادس 

 طلب االنضمام لعضوية الجمعية العمومية  (1) رقم نموذج

 املعلومات األساسية 

  اللقب

  اإلسم رباعي 

  رقم الهوية الوطنية 

  الجنسية 

  تاريخ امليالد

  رقم الجوال  

  البريد اإللكتروني 

  الي عنوان اإلقامة الح

  العمل الحالي 

 منتسب                   عامل                                           نوعية العضوية

 )يجب إرفاق السيرة الذاتية(  املؤهالت التعليمية والخبرات

  العلمية الدرجة 

  التخصص 

  الخبرات العملية 
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 اهمة مع الجمعية في تطويرها املجاالت الذي يمكن للعضو املس (2) رقم نموذج

  اإلسم رباعي 

االهتمامات  

والتجارب  

السابقة في  

مجال  

تخصص 

 الجمعية 

............................................................................................................................. ....................................... 

........................................................................................... ......................................................................... 

........................................................................................... ......................................................................... 

 .............................................................................................................................................. ...................... 

 ............................................................................................................ ........................................................ 

............................................................................................................ ........................................................ 

.................................. ............................................................................................................................. ..... 

.................................. ............................................................................................................................. ..... 

............................................................................................................................. ....................................... 

........................................................................................... ......................................................................... 

أهم مجاالت  

التطوير التي  

قد تتبناها  

في تخصص 

 الجمعية 

 ..................................................... ............................................................................................................... 

.......................................................................................... .......................................................................... 

........................................................................................... ......................................................................... 

............................................................................................................................................. ....................... 

 ........................................................................................................... ......................................................... 

............................................................................................................ ........................................................ 

................................. ............................................................................................................................. ...... 

............................................................................................................................ ........................................ 
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  (3) رقم نموذج

 نضمام للجمعية العمومية باملوافقة من مجلس اإلدارة على طلب اال  الردخطاب 

 ـ هـ00/00/1442التاريخ: 

 م 00/00/2020املوافق: 

 000000الرقم: 

 سلمه هللا         /سعادة 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 

  عليها،والقائمين    التمور للخدمات اإلنسانيةسعادتكم ثقتكم الكريمة بجمعية  ة نشكر ل بداي

 )...............(. لالنضمام لعضوية الجمعية العمومية كعضو  طلبكمذلك بو 

أن   سعادتكمويسعدنا  اإلدارة    نفيد  مجلس  قرر  بأن  قد  اختصاصه  رقم  وحسب  باجتماعه 

  .لجمعية العموميةلباالنضمام طلبكم  لىعباملوافقة ........ وتاريخ .............. 

 

للجمعية العمومية بمبلغ )....( ريال على   االنضمامإيداع مبلغ رسوم سعادتك ب  نأمل التكرم منكما 

 بأن الرسوم ستكون في بند األوقاف للجمعية. حسابات الجمعية التالية: ).............................(
ً
 ، علما

 ى اإليميل ) .........( وملزيد من املعلومات أو االستفسار التواصل )...........( عل وإرسال صورة اإليداع

 

 
ً
 نسأل هللا لنا ولكم التوفيق والسداد ختاما

 وهللا يحفظكم ويرعاكم 

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة

 

د.عبدالعزيز بن عبدالرحمن  

 التويجري 
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  (4) رقم نموذج

 نضمام للجمعية العمومية ب اال من مجلس اإلدارة على طل باالعتذار الردخطاب 

 ـ هـ00/00/1442التاريخ: 

 م 00/00/2020املوافق: 

 000000الرقم: 

 سلمه هللا         /سعادة 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 

  والقائمين عليها،  التمور للخدمات اإلنسانيةة نشكر لسعادتكم ثقتكم الكريمة بجمعية  بداي

 )...............(. جمعية العمومية كعضو لالنضمام لعضوية ال بطلبكمذلك و 

اإلدارة    ونفيد سعادتكم قرر  بأن مجلس  قد  اختصاصه  وتاريخ  وحسب   ........ رقم  باجتماعه 

 : ، لألسباب التاليةلجمعية العموميةلطلبكم باالنضمام قبول    عدم االعتذار عن ب.............. 

1/ 

2/ 

3 /   

 

 
ً
 داد نسأل هللا لنا ولكم التوفيق والسختاما

 وهللا يحفظكم ويرعاكم 

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة

 

 د.عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري 
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 الشرفية الترشيح للعضوية   (5) رقم نموذج

 املعلومات األساسية 

  اللقب

  اإلسم رباعي 

  رقم الجوال  

  اإللكتروني البريد 

  عنوان اإلقامة الحالي 

  العمل الحالي 

هل يوجد معرفة  

 باملرشح؟ شخصية 

 

 مسببات الترشيح 

............................................................................................................................. ....................................... 

........................................................................................... ......................................................................... 

............................................................................................................................................................ ........ 

 .............................................................................................................................................. ...................... 

 ............................................................................................................ ........................................................ 

................................................................................................................................................................... 

 
 

ضو الجمعية  اسم ع

 العمومية 
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  (6) رقم نموذج

 الشرفية الفخرية و طلب املوافقة على العضوية خطاب 

 ـ هـ00/00/1442التاريخ: 

 م 00/00/2020املوافق: 

 000000الرقم: 

 سلمه هللا         /سعادة 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 

لجمعية   اإلنسانيةيطيب  للخدمات  تهديكم    التمور  لكم تحيأن  الصادقة  ودعواتها   اتها 

 كما  السداد في القول والعمل ،  ب
 
خدمة  و   العمل الخيري بشكل عام  جهودكم املباركة في  الجمعية  ثمن ت

 ين . فاملحتاجين واملتعف

عليكم   يخفى  اإلنسانيةجمعية  بأن  وال  للخدمات  وزارة    التمور  من  بترخيص  املوارد  تعمل 

، وهي تسعى وفق استراتيجية واضحة إلى تحقيق مجموعة  (1352البشرية والتنمية االجتماعية رقم ) 

في   املتمثلة  األهداف  واملمن  املحتاجين  احتياجاتها    عففينتخدمة  التوتأمين  فتح  مور  من   وكذلك 

 . ية باململكةشراء وتوزيع التمور على الجمعيات األهلاملجال للمحسنين للمساهمة في 

، لتكونوا إضافة  ية الشرفية بمجلس اإلدارةلقبول العضو مجلس اإلدارة بدعوتكم    ويتشرف

 في الرقي للجمعية واإلستفادة منكم 
ً
 . مباركة لنعمل معا

 
ً
 نسأل هللا لنا ولكم التوفيق والسداد ختاما

 وهللا يحفظكم ويرعاكم 

 

 رئيس مجلس اإلدارة

 

د.عبدالعزيز بن عبدالرحمن  

 التويجري 
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  (7نموذج رقم )

 اإلدارة لعضو الجمعية العمومية  الرد باالعتذار من مجلسخطاب 

 العمومية نضمام للجمعية شرفي لال فخري أو على طلبه لترشيح عضو   

 ـ هـ00/00/1442التاريخ: 

 م 00/00/2020املوافق: 

 000000الرقم: 

 سلمه هللا         /سعادة 

 عضو الجمعية العمومية

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 

  والقائمين عليها،  التمور للخدمات اإلنسانيةريمة بجمعية  ة نشكر لسعادتكم ثقتكم الكبداي

بطلبكمو  كعضو    ..........................................  لالنضمام  ذلك  العمومية  الجمعية  أو  لعضوية  فخري 

 شرفي.

اإلدارة    ونفيد سعادتكم قرر  بأن مجلس  قد  اختصاصه  وتاريخ  وحسب   ........ رقم  باجتماعه 

 قبول طلبكم ، لألسباب التالية:  عدم باالعتذار عن .............. 

1/ 

2/ 

3 /   

 
ً
 م التوفيق والسداد نسأل هللا لنا ولكختاما

 وهللا يحفظكم ويرعاكم 

رئيس مجلس                               

 اإلدارة 

 

 د.عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري 

 


