سياسة تعيين المدير التنفيذي
في جمعية البيئة السعودية
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أحكام عامة

المادة ()1
 -1يقصد بلفظ المنشأة أو "الجمعية " أينما ورد في هذه الالئحة بجمعية البيئة السعودية.
 -2يقصد بلفظ المدير التنفيذي أينما ورد في هذه الالئحة  :المدير األعلى أو التنفيذذي لجمعيذة البيئذة السذعودية
وهو الشخص الطبيعذي الذذي يعينذج سجلذد اةدارة ويعتمذد سذا الجمذاف المشذرفة ويعمذج لمصذلحة معيذة
البيئة السعودية وتحت إدارة رئيد سجلد اإلدارة وبإشراف سجلد اإلدارة سقابج أ ر ,ولو كان بعيدا عذا
نظارتما.
 -3يقصذذد بذذاأل ر :هذذو األ ذذر الفعلذذي ,والذذذي يشذذمج األ ذذر األساسذذي س ذذافا إليمذذا سذذائر السيذذاداف المسذذتحقة
األخرى التي تتقرر للعاسج سقابذج مذد بذلذج فذي العمذج ,أو سخذارر يتعذري لمذا فذي أداأ عملذج  ,أو التذي
تتقرر للعاسج لقاأ العمج بمو ب عقد العمج أو ةئحة تنظيم العمج.
 -4نظام العمج :يقصد بج نظام العمج السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقذم (م  )51وتذاري 1426 8 23
هـ وتاري 1436 6 5هـ
 -5اةرتبار الفني :يقصد بج تنظيم عملية اإلشراف الفني واإلداري علذى ميذا المنتسذبيا للجمعيذة والعذاسليا
فيما وسا يتبا الجمعية سذا سراكذس وخذدساف وهيرهذا ,سذا قبذج المختصذيا سذواأ سذا سجلذد إدارة معيذة
البيئذذذة السذذذعودية أو سمذذذا يقذذذرهم المجلذذذد أو سذذذا الجمذذذاف المشذذذرفة كذذذالتعليم ,ووةارة العمذذذج والتنميذذذة
اة تماعية ,وسكتب التنمية ...وهيرهم ,وذلك بمدف تطوير خدساف الجمعية وسا يتبذا لمذا واةرتقذاأ بذأداأ
العاسليا فيج.
 -6يقصد بالموارد البشرية :هي تلك المجموعذة سذا األفذراد القذادريا والذراهبيا علذى أداأ العمذج بشذكج ذاد
وسلتسم بحيث يتعيا أن تتكاسج وتتفاعج القدرة سا الرهبة في إرار سنسجم ,وتسيد فرص اةستفادة الفاعلة
لمذذذه المذذوارد عنذذدسا تتذذوفر نظذذم تحسذذيا تذذم تصذذميمما وتطويرهذذا بذذالتعليم واةختبذذار والتذذدريب والتطذذوير
والتعديج.
 -7يقصد بالتدريب والتأهيج :هو تلك الجمود التي تمدف إلى تسويد العاسج في المنشأة بالمعلوساف والمعذارف
التي تكسبج الممارة في أداأ العمج ,أو تنميتج وتطوير سا لديج سا سماراف وسعارف وخبراف ,بما يسيد سا
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كفاأتج في أداأ عملج الحالي ,أو يعده ألداأ أعمال ذاف سستوى أعلى في المستقبج.
 -8يقصد بالئحة اإل اةاف للعاسليا في معية البيئة السعودية :هي الالئحذة المعتمذدة سذا قبذج سجلذد اإلدارة
وسا يتبعما سا قراراف ويتم تطبيقما على ميا المدراأ التنفيذييا المعينيا فذي الجمعيذة ساعذدا سذا يسذت نى
في هذه الالئحة .
المادة ()2
 -1تسري أحكام هذه الالئحة على ميا المدراأ المعينيا بالفروع والمراكس والخذدساف التذي تتبذا لمذا أيذا سذا
كانت.
 -2ة تخذذج أحكذذام هذذذه الالئحذذة بذذالحقوا المكتسذذبة للعمذذال وتعتبذذر هذذذه الالئحذذة سكملذذة لعقذذود العمذذج فيمذذا ة
يتعاري سا هذه الحقوا .
 -3تطلا الجمعية المدراأ التنفيذييا على هذه الالئحة عند التعاقد وتنص على ذلك في عقد العمج.
المادة ()3
 -1يجوة لمجلد معية البيئة السعودية إصدار قراراف وسياساف خاصة بما يعطى بمو بما المدير التنفيذي
حقوقا أف ج أو أقج سما هو وارد في هذه الالئحة.
 -2للجمعية الحق بت ميا هذذه الالئحذة شذرورا وأحكاسذا إاذافية بمذا ة يذنقص سذا حقذوا العمذال المكتسذبة
بمو ذذب نظذذام العمذذج وةئحتذذج التنفيذيذذة والقذذراراف الصذذادرة تنفيذذذا لذذج  ,وة تكذذون هذذذه اإلاذذافاف أو
التعديالف نافذة إة بعد اعتمادها سا سجلد إدارة الجمعية.
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الهيكل التنظيمي
المادة ()4
يعتبر سجلد معية البيئة السعودية هو السلطة التشريعية في الجمعيذة  ,والمر ذا لكذج المذدراأ التنفيذذييا
ويعتبر نائب رئيد سجلد اإلدارة الجمعية الرئيد المباشر للمدير التنفيذي.
المادة ()5
يكون تحت إدارة المدير التنفيذي سا يعتمذد سذا سجلذد اةدارة سذا سذوففيا فذي أي إدارة يحذددها المجلذد
كذذإدارة المذذوارد البشذذرية لمقذذر الجمعيذذة ,والعالقذذاف العاسذذة واإلعذذالم  ,وإدارة اة تماعذذاف ,وإدارة تقنيذذة
المعلوسذذاف ,وإدارة المشذذاريا ,وإدارة اإليذذراداف و مذذا التبرعذذاف  ,وإدارة األوقذذاف  ,وإدارة المحاسذذبة
...وهيرها.
اإلفصاح
المادة ()6
يجب على سجلد اإلدارة (إذا كان التعييا سا المجلد) أو في حال وافق المجلد على تشكيج لجنة لتعييا
سدير تنفيذي اإلفصاح سا قبذج الجميذا  ,قبذج تعيذيا المسذ وليا التنفيذذييا وفقذا لسياسذة تعذاري المصذال
المعتمدة سا قبج سجلد اإلدارة وسا يتبعما سا لوائ وتعاسيم وأنظمة..
المادة ()7
يتم توفيف المدير التنفيذي بمو ب عقد عمذج حذرر سذا نسذختيا بالللذة العربيذة وفقذا ذ للنمذوذم المعذد سذا
سجلد ذا  ،تسلم إحداهما للمدير وتودع األخرى في سلف خدستج لدى المنشذأة  ،حيذث يت ذما العقذد اسذم
صاحب العمج  ،واسم المدير  ،و نسيتج  ،وعنوانج األصلي  ،وعنوانج المختار  ،ونوع العمذج  ،وسكانذج ،
واأل ر األساسي المتفق عليج  ،وأية استياةاف أخرى يتفق عليما  ،وسا إذا كان العقد سحدد المذدة  ،أو هيذر
سحذذدد المذذدة  ،أو ألداأ عمذذج سعذذيا  ،وسذذدة التجربذذة إذا تذذم اةتفذذاا عليمذذا  ،وتذذاري سباشذذرة العمذذج  ،وأيذذة
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بياناف ارورية ،ويجوة تحرير العقد بللة أخرى إلى انب الللة العربية؛ علذى أن يكذون الذنص العربذي
هو المعتمد دوساذ.
التوظيف
المادة()8
يوفف المدير التنفيذي على وفائف ذاف رذابا قيذادي  ,وسواصذفاف سعينذة  :ويراعذى عنذد التوفيذف فذي
المنشأة سا يلي:
 .1أن يكون رالب العمج سعودي الجنسية .
 .2يف ج سما حقق انجاةاف ستميسة في أعمالج المكلف بما سابقا.
 .3أن يكون حائسا على س هج علمي وة يقج عا س هج بكالوريوس .
 .4يف ج ذوي الخبراف السابقة اةدارية والعملية ة تقج عا ( )10سنواف س بتج في السيرة الذاتية .
 .5ان يجتاة بنجاح سا تقرره المنشأة سا اختباراف  ,أو ,سقابالف شخصية تتطلبما الوفيفة.
 .6أن يكون ةئقا ربيا بمو ب شمادة ربية سا الجمة التي تحددها المنشأة .
 .7يجوة است ناأ توفيذف هيذر السذعودي وفقذا للشذرور واألحكذام الذواردة فذي سذواد ولذوائ نظذام العمذج
بوةارة العمج والتنمية اة تماعية في حال تعذر و ود سعودي
المادة ()10
يحق للمجلد إللاأ عقد المدير التنفيذي فور ثبوف توررج في ق ايا تمد أسا الدولذة وس سسذاتما والمجتمذا بذأي
ارر أو انتماأه لجماعاف إرهابية أو فكر اال أو استلالل عملج في الجمعية لتحقيذق سكاسذب ساديذة بطذرا هيذر
سشروعة  .كما يحق للمنشأة وسا سراعاة التاري المحدد في عقد العمج سباشره العمذج ؛ إللذاأ عقذد المذدير الذذي ة
يباشر سمام عملج دون عذر سشروع خالل سبعة أيام عمج سا تاري التوقيا على العقد بيا الطرفيا إذا كان التعاقد
سا داخج المملكة  ،أو سا تاري قدوسج إلى المملكة إذا كان التعاقد تم خارم المملكة.
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األجور
المادة ()11
سذا سراعذذاة أي إ ذراأاف  ،أو ترتيبذذاف يذذنص عليمذا برنذذاسج حمايذذة األ ذور :تذذدفا أ ذذور المذدير بالعملذذة الرسذذمية
للمملكة العربية السعودية في سواعيد استحقاقما  ،وتودع في حساب المدير عا رريق البنوك المعتمدة في المملكة.
الراتب
المادة()12
يحق لمجد اإلدارة أو في حال تشكيج لجنة سا رئيد المجلد أو سا ينيبج وأسيا الصندوا وأسيا الجمعية رفا
أو خفض الراتب وبدل النقج الوارد في السلم أدناه بما يراه المجلد أو اللجنة.
الدرجة
بكالوريوس

الراتب

ودبلوم بعد

بدالت

البكالوريوس

أخرى

الراتب
ماجستير

21700

22000

22300

22600

22900

23200

23500

23800

24100

24400

24700

25

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

22700

23000

23300

23600

23900

24200

24500

24800

25100

25400

25700

26000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

23700

24000

24300

24600

24900

25200

25500

25800

26100

26400

26700

27000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

بدالت
أخرى
الراتب

دكتوراه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

بدالت
أخرى

االنتــــــــداب

مقدار االنتداب اليومي داخل المملكة (  ) 400لاير خارج المملكة ( 800
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العالوات
المادة ()13
 .1يجووول للمنةوونة مووني الموودير التنةيوووي وويوة توونوية ب يووتن تًديوود نتوولترا لنووا يل لو

ووول المركوول المووالي

للمنةنة ويتن تًديدها وا تمادها من قلل مجلس االدارة.
 . .2يكون المدير مؤهي التتًقاق العيوة مت ًصل في تقريره الودوري لو متوتو ال يقول ون ممتوال
في النمووج الوي ت عه المنةنة ب وولك لعد م ي تنة كاملة من تواري التًاقوه لالعمول ب مو مون تواري
ًصوله ل العيوة التالقة .
 . .3يجول إلدارة المنةنة مني العامل يوة اتتثنائية وفقا ي لل والط اتي ت عرا في هوا الةنن.

االنتداب
المادة ()14
إوا تن انتداب المدير ألدال مل خوارج مقور ملوه لمتوافة ال تقول ون  80كلون تلتولن النةونة لقيموة اللودل اليوومي
لينتداب ًتب ما ورد في المادة رقون ( ) 12م ويه ويجوب من تًودد تلوك االلتلاموا فوي قورار االنتوداب ؛ وفقوا ي
للةئا ب وال والط التي ت عرا المنةنة في هوا الةننب ويكون اًتتاب تلك النةقوا وفوق الموادة المًوددة لوه مون
قلل المنةنة.

المكافآ
المادة ()15
يتن مكافنة المدير التنةيوي لمرة واًدة لكول منجول فوي الليوان مدنواه ب وال تودخل فوي الراتوب وتصورب لعود تًقيوق
المطلوب لما ال يليد ن ثيثين يوما ي من تًققه ويةترط لصرب المكافنة من يرفق المدير التنةيوي ما يثل تًقق
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المنجل وفقا ي للجدول التالي:

المنجـــــــــــــــــــــــــــل

مقدار المكافنة

تاري صرفرا

ميًظا

ن
تنةيو ما ال يقل ن()9اتةاقيا في التنة لين

1

الجمعية ومؤتتا وةركا ًكومية وخاصة ولرا

 %50من الراتب الةرري

لعد االتةاقية التاتعة

طالع الةائدة للجمعية
تنةيو ما ال يقل ن ( )12فعالية ومناتلة اجتما ية

2

في التنة ومن

منرا مناتلا الليئة التنوية

 %50من الراتب الةرري

ويةرب ليرا لةكل ملاةر

لعد تنةيو الةعالية الثانية
ةر

تنةيو ما ال يقل ن ( )12مًا رة مو ندوة مو لقال

3

في التنة وتكون في مجملرا ن التو ية الليئية
وًماية الليئة و تعود ل المجتمع لالنةع لالنةع ب

 %50من الراتب الةرري

لعد تنةيو الةعالية الثانية

في ًال مل معه

ةر

فريق مل معتمد من

ويةرب ليرا لةكل ملاةر

4
5

التتلب لةكل ملاةر في تًقيق تلر ا للجمعية ما
لين مليون ال مليوني لاير في التنة
التتلب لةكل ملاةر في تًقيق تلر ا للجمعية ما
لين مليونين ال خمتة مليون لاير في التنة

6

المجلس يمكن للمجلس
لعد اكتمال المللغ في
راتب ثيثة ةرور
راتب خمتة مةرر

التتلب لةكل ملاةر في تًقيق تلر ا للجمعية ما
لين خمتة مليون ونصب ال

ةرة مليون لاير

راتب ةرة ةرور

في التنة

7

التتلب لةكل ملاةر لوقب خيري للجمعية يتن تقيين
الوقب من قلل اللجنة الواردة في المادة ()12من

ًتب ما ورد من 4-1

هوه اليئًة

8

ليادة المكافنة لما ال

ًتاب الجمعية ملاةرة

يليد ن  %50من

لعد اكتمال المللغ في

قيمة المكافنة وتصرب

ًتاب الجمعية ملاةرة

لالتتاوي لين المدير

لعد اكتمال المللغ في
ًتاب الجمعية ملاةرة

التنةيوي وفريق العمل
مرما للغ دد هوا
الةريق

لعد تتجيل الوقب
ملاةرة

التتلب لةكل ملاةر لالتلرع لنرض للجمعية ب فيوتن
تقيين األرض من قلل اللجنوة الوواردة فوي ( )12مون
هوه اليئًة وتقدر قيمتوه ويصورب موا يقاللروا ماديوا

ًتب ما ورد من 4-1

لعد تتجيل األرض
ملاةرة

كما ورد م يه

9

التتلب لةكل ملاةر في تًقيق تلر ا للجمعية
تةوق قيمترا  10مليون لاير في التنة توال مالي مو

تقدر من قلل المجلس

لعد ايداع المللغ ملاةرة
او تتجيل الوقب او
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االرض

يني

الترقيات
المادة ()13
ت ا المنشأة سلما ذ وفيفيا ذ تحدد فيج عدد در اف كج وفيفة  ،وبداية أ رها فيج  ،ويكون العاسج س هال للترقية إلذى
وفيفة أعلى ؛ ستى توفرف الشرور التالية :
 .1و ود الوفيفة الشاهرة األعلى .
 .2توفر س هالف شلج الوفيفة المرش للترقية إليما .
 .3حصولج على سستوى سمتار على األقج في آخر ثالثة تقارير دورية .
 .4سوافقة سجلد إدارة معية البيئة السعودية
 .5يجذوة لمجلذد معيذة البيئذة السذعودية سذن العاسذج ترقيذذة اسذت نائية ؛ وفقذا ذ لل ذواب التذي ت ذعما فذي هذذذا
الشأن.
المادة ()19
 .1إذا توافرف شرور الترقية لوفيفة أعلى في أك ر سا عاسج ؛ فإن المفاالة للترقية تكون كاآلتي :
 .2الحاصج على شماداف علمية أعلى  ،أو دوراف تدريبية أك ر.
 .3األك ر خبرة عملية بمجال عمج المنشأة.
 .4األقدسية في العمج بالمنشأة.
أيام وساعات العمل
المادة ()20
 .1يكون عدد أيام العمج خمسة أيام فذي األسذبوع  ،ويكذون يذوسي الجمعذة والسذبت الراحذة األسذبوعية
بأ ر كاسج لجميا العمال  ،وعليما أن تمكنمم سا القيام بوا باتمم الدينية  ،وة يجذوة تعذويض يذوم
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الراحة األسبوعية بمقابج نقدي .
 .2تكون ساعاف العمج (ثماني) ساعاف عمج يوسيا ذ تخفض إلى (ست) ساعاف يوسيا ذ في شمر رس ان
للعمال المسلميا .
 .3تكون ساعاف العمج سا الساعة ال اسنة صباحا ذ إلذى السذاعة الرابعذة عصذراذ يتخللمذا فتذرة راحذة فذي
سنتصذذف وقذذت الذذدوام لمذذدة سذذاعة ة يكلذذف فيمذذا العاسذذج بممذذام العمذذج ويسذذتطيا الخذذروم دون اذن
المدير.
 .4تذذدفا المنشذذأة للعاسذذج عذذا سذذاعاف العمذذج اإلاذذافية أ ذذرا إاذذافيا يذذواةي أ ذذر السذذاعة س ذذافا إليذذج
( )%50سا قيمة الساعة سا أ ره األساسي .

مهام المدير التنفيذي
المادة ()21
 . 1اةرالع على ميا لوائ وسياساف الجمعية والعمج بمو بما وة يعذر بالجمج في حال سخالفتما أو
التجاور فيما .
. 2تم يج الجمعية في المحافج التي يكلف فيما خير تم يج ويتولى الدفاع عنما وعذا سصذالحما والتعريذف بمذا
و بخدساتما.
 . 3التنسيق سا ميا الدوائر والم سساف الحكوسية واألهلية وهيرها سما يعود على الجمعية بالنفا والفائدة
 4استقطاب المتبرعيا والداعميا والتواصج المستمر سعمم .
. 5دعم الجمعية سذا خذالل األوقذاف الخيريذة والتبرعذاف العينيذة كاألرااذي واسذتقطاب أهذج الخيذر للتبذرع
بذلك والتواصج سعمم بمذا الخصوص.
6

.اإلشراف المباشر على ميا أعمال الجمعية اإلدارية والفنية تحت إدارتج .

. 7تنظيم وتنسيق أعمال إداراف وأقسام الجمعية التابعة لج .
 8اعتماد اة اةاف اةعتيادية واةاطرارية لجميا سوففي الجمعية -تحت إدارتج .
. 9استقبال التقارير نصف السنوية أو السنوية سا اإلداراف واألقسام .
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. 10إعداد دول أعمال سجلد إدارة الجمعية والجمعية العموسية وعمج المحاار المتعلقة بذلك .
. 11تحويج بعض الصالحياف لما يراه سا سديري اإلداراف ورؤساأ األقسام .
. 12استقبال الميسانياف المقترحة والمعدة سا قبج سديري اإلداراف ورؤساأ األقسام و رفعما للش ون المالية
 . 13إعداد الميسانية العاسة واعتمادها سا سجلد إدارة معية البيئة السعودية .
. 14استقبال سقترحاف واحتيا اف إداراف وأقسام الجمعية واتخاذ سا يلسم حيالما .
. 15الرفا لمجلد الجمعية بتكاليف اةنتداب والعمج اإلاافي لج وللعاسليا تحت إدارتج .
. 16الرفذذا لمجذذج الجمعيذذة بصذذرف سكافذذلف سقطوعذذة للعذذاسليا فذذي الجمعيذذة بنذذا ذأ علذذى اقتراحذذاف سذذديري
اإلداراف ورؤساأ األقسام .
. 17المشاركة في لجنة التوفيف بالجمعية .
. 18تشكيج أي لجنة تساهم في تنظيم العمج .
. 19الموافقة على رباعة التقارير والمطوياف والكتاباف المعدة سا اإلداراف واألقسام وفق الميسانية المعتمذدة
سا المجلد .
. 20إعداد تقارير سنوية أو نصف سنوية لجميا أعمال الجمعية ورفعما لرئيد الجمعية ةعتمادها .ورباعتمذا
وسا ثم نشرها .
. 21إحالة البريد الوارد للجمعية إلى اإلداراف واألقسام المعنية .
. 22الرفا لمجلد إدارة الجمعية بأي رلباف سالية است نائية وقت الحا ة .
. 23تقديم المقترحاف والتوصياف بشأن خط الجمعية لمجلد اإلدارة .
. 24المشاركة في واا الميسانية المقترحة للجمعية سا أسيا الصندوا .
. 25إعداد خطاباف الدعوة لمجلد اإلدارة والجمعية العموسية سا دول العمج .
. 26سخاربة أع اأ الجمعية العموسية لسداد اةشتراك السنوي .
. 27إعداد التقرير السنوي عا نشار الجمعية بعد اعتماده سا رئيد المجلد .
. 28أداأ سا يسند إليج سا أعمال أخرى أو سمام يكلف بمذا سذا قبذج اللجنذة المشذرفة أو رئذيد الجمعيذة أو سذا
يقوم سقاسج أو اسيا الجمعية .
. 29تنفيذ القراراف الصادرة عا الجمعية العموسية أو سجلد اإلدارة أو اللجان المنب قة عا سجلد اإلدارة .
. 30دعذذم إدارة وسمذذام الميئذذة اإلداريذذة والمذذوارد البشذذرية وهيذذرهم سذذا خذذالل تذذوفير اةستشذذارة والتوصذذياف
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والمعلوساف لمم وسساعدتمم في عملية التقييم .
. 31تحقيق التواصج بيا الميئة اإلدارية وبيا العاسليا في الجمعية.
. 32ينسق سا رؤساأ اللجان حول ا تماعاتما ونشاراتما وتوثيقما وحفظما .
. 33يحدد سا المعنييا احتيا اف الجمعية سا سوففيا وسعداف وي ا المواصفاف المطلوبة ورفعما للمجلد.
. 34تجميا وتوةيا األعمال على العاسليا في الجمعية.
. 35سساعدة قسم المحاسبة بإعداد التقرير اإلداري والمالي السنوي للجمعية .
. 36ي ا نظام العمج إلداراف الجمعية ويشرف على أعمال تلك اإلداراف .
. 37ستابعة إدارة الموارد البشرية والمالية .
. 38واا نظام العمج والعالقاف العاسة واةعالم في الجمعية واإلشراف على حسا تطبيقج.
. 39يعقد ا تماعاف دورية للعاسليا والمتطوعيا ليسودهم بالمعلوساف واةستماع إلى اقتراحاتمم وتوصياتمم
. 40يتابا بشكج سباشر أعمال وإنجاةاف العاسليا ويطلب سنمم إعداد تقارير تصف إنجاةاتمم .
. 41يطلب سا العاسليا واا خط عمج لمم ويناقش إ راأاتما سعمم .
. 42يقوم بعمج تقييم دوري ألداأ الموففيا ويطلا أسيا الجمعية على نتائج هذا التقييم .
. 43اإلشراف المباشر على سجالف وأوراا الجمعية وتنظيمما وأرشفتما وحفظما .
. 44يعمذذج علذذى سرا عذذة التقذذارير التذذي تذذرد إلذذى الجمعيذذة ويشذذرف علذذى عمليذذة تحليلمذذا  ،إاذذافة إلذذى دراسذذة
المشاكج اليت تبرة ويقوم بواا الحلول لما .
. 45ح ور ا تماعاف سجلد اإلدارة ستى سا رلب سنج ذلك .
. 46القيام بأية أعمال أخرى يكلف بما سا قبج سجلد اإلدارة .
أحكام ختامية
المادة ( )22
تنفذ أحكذام هذذه الالئحذة فذي حذق الجمعيذة اعتبذاراذ سذا تذاري إبالهمذا باعتمادهذا :علذى أن تسذري فذي حذق العمذال
اعتباراذ سا اليوم التالي إلعالنما.
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وهللا الموفق،،،،
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