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مركـز المـودة االجـتــمـــاعي
لإلصـالح والتـوجـيه األســري

فرع للجمعية اخلريية مل�ساعدة ال�سباب على الزواج والتوجيه الأ�سري  مبحافظة جدة
ت�سريح وزارة ال�سوؤون الجتماعية رقم 361

رســـــالـتـنـا
حتقيق �سعادة الأ�سرة وا�ستقرارها بالتوعية والإ�سالح

المقدمة..
احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل وبعد:

للزواج اأهمية يف حياة امل�سلم فهو عبارة عن اإقامة موؤ�س�سة اأ�سرية لتكوين نواة املجتمع امل�سلم فهو طاعة هلل وللر�سول 
�سلى اهلل عليه و�سلم فقد دعا القراآن وكذلك ال�سنة اإليه ال�سباب والرجال وقال �سبحانه وتعاىل:{ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ک ک ک گ })الن�ساء: من الآية3(.
و�سلم: )يا مع�سر  قال �سلى اهلل عليه  ال�سحيحني  ابن م�سعود ر�سي اهلل عنه يف  القولية فمنها حديث  ال�سنة  واأما 
ال�سباب، من ا�ستطاع الباءة فليتزوج، فاإنه اأغ�ض للب�سر واأح�سن للفرج، ومن مل ي�ستطع فعليه بال�سوم، فاإنه له وجاء( 
فهو اتباع لل�سنة واإعفاف للنف�ض والزوجة ، واإ�سباع الغريزة والفطرة ، وطلب لذرية تعمر الأر�ض وحماية للمجتمع من الآثار 

املدمرة لرتك الزواج، والزواج يحافظ على قيم الأ�سرة وما متثله من تواد وتراحم وتعاطف.
 ومركز املودة الجتماعي لالإ�سالح والتوجيه الأ�سري فرع للجمعية اخلريية مل�ساعدة ال�سباب على الزواج والتوجيه 

الأ�سري بجدة)ت�سريح وزارة ال�سوؤون الجتماعية رقم 361 (، وتهدف برامج املركز اإىل حتقيق الأهداف التالية:
الأ�سري.  الإ�سالح  برامج  • تنفيذ 

• تقدمي ال�ست�سارات الأ�سرية املبا�سرة والهاتفية. 
• عقد دورات لتاأهيل ال�سباب والفتيات للحياة الزوجية. 

• عقد دورات لتاأهيل املراأة للقيام بدورها يف احلياة كزوجة �ساحلة. 
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• اإ�سدار مطويات ون�سرات لتوعية اأفراد الأ�سرة باحلياة الزوجية. 
• اإقامة حما�سرات عامة يف احلياة الزوجية للمحافظة على ا�ستقرار الأ�سرة ومتا�سكها. 

• عقد ملتقيات ومنتديات لدرا�سة ق�سايا الأ�سرة بهدف معاجلتها. 
• تنظيم واإعداد واإقامة امل�سابقات للتوعية بالق�سايا الأ�سرية. 

• تنفيذ ون�سر الدرا�سات والأبحاث العلمية بهدف تعميم الفائدة.

ويف �سبيل اإعداد الربامج التدريبية للوقاية من م�سكالت ما بعد الزواج والإعداد للحياة الزوجية يقوم ق�سم التدريب 
مبركز املودة الجتماعي بتنفيذ �سل�سلة من الدورات التدريبية التاأهيلية لل�سباب والفتيات على حد �سواء بهدف اإك�ساب 
اأفراد الأ�سرة من اآباء واأمهات معارف ومهارات جديدة، وتقوية العالقات الأ�سرية بني الزوجني من خالل عر�ض التجارب 
ال�سابقة عرب ق�سمي الإ�سالح والهاتف الإر�سادي، اإىل جانب تنمية دافعية املتدربني نحو التعلم الذاتي والرغبة اجلادة 
يف التجديد والتطوير، وتقدمي الدورات والربامج الرتبوية والجتماعية والنف�سية لالأ�سرة ولالأفراد وللموؤ�س�سات املختلفة، 
ف�ساًل عن اإيجاد مكتبة مزودة ببع�ض احلقائب التدريبية واملراجع العلمية داخل املركز، ومن الدورات التي يقدمها املركز 

لل�سباب املقبلني على الزواج:
• كيف ت�سعد باأ�سرتك؟  • دورة تاأهيل املتزوجني.     

• فن التعامل مع املراهقني.  • فن التعامل والإقناع.     
• اأمناط ال�سخ�سيات.  • تعديل �سلوك الأبناء.     

• مهارات الت�سال الجتماعي.  • حل امل�سكالت الزوجية.     
• التخطيط الناجح لأ�سرتك.  • التعامل بني الزوجني وحل امل�سكالت.   

• �سع ب�سمتك يف اأ�سرتك.

واملتابع للتغري ال�سريع على املجتمع يلحظ اأن هناك قلقًا حول اأو�ساع بع�ض الأ�سر وما اأحدثه الطالق من تفكك على 
التاأهيلية  الربامج  فاعلية  ملعرفة  ما�سة  واأ�سبحت احلاجة  امل�سكلة  بهذه  اأح�س�سنا  وقد  واملجتمع،  والفرد  الأ�سرة  م�ستوى 
الأ�سرية للمقبلني على الزواج وتطويرها وهذه الدرا�سة تعالج مو�سوعًا ذا اأبعاد اجتماعية من خالل التعرف على م�ستوى 
التاأهيل الأ�سري للمقبلني على الزواج واأهمية ا�ستمرار اإقامة برامج خا�سة لهم ومدى ما يتلقى املقبلون على الزواج يف 
هذه الدورات التدريبية من مهارات ومعارف كان لها الأثر على ا�ستقرار و�سعادة الزوجني بعد الزواج وتزداد الأهمية يف 

معرفة نتائج انتقال اأثر التدريب من خالل الدرا�سة البعدية للذين ح�سلوا على الدورة باأثر رجعي.

أسئلة الدراسة..
حتاول الدرا�سة الإجابة عن ال�سوؤال الرئي�ض:

�ض1: ما هي فاعلية برنامج التاأهيل الأ�سري مبركز املودة يف اإعداد املقبلني على الزواج من وجهة نظرهم؟
ويتفرع عن �سوؤال الدرا�سة الرئي�ض الأ�سئلة التالية:

1- ما وجهة نظر عينة الدرا�سة يف اأهمية الدورات التدريبية للتاأهيل قبل الزواج؟
2- ما وجهة نظر عينة الدرا�سة يف ا�ستفادتهم من الدورة التدريبية مبركز املودة؟

3- ما تقرير عينة الدرا�سة ملدى جناح زواجهم؟
4- ما تقرير عينة الدرا�سة حلدوث م�سكالت يف ال�سنة الأوىل حلياتهم الزوجية؟

أهداف الدراسة..
تهدف الدرا�سة اإىل معرفة التايل:

1- تو�سيح اأهمية التاأهيل الأ�سري ل�ستقرار الأ�سرة و�سعادتها.
2- اإظهار دور مركز املودة الجتماعي لالإ�سالح والتوجيه الأ�سري جتاه املجتمع يف تاأهيل املقبلني على الزواج.

3- الإجراء الوقائي قبل حدوث امل�سكالت الزوجية وتقدمي احللول املنا�سبة لهذه امل�سكالت خلف�ض ن�سب الطالق.
4- و�سع منوذج للممار�سة العملية يف التاأهيل والتدريب الأ�سري على �سوء الأهداف املر�سومة للمركز وال�ستفادة منها 

يف ا�ستقرار املجتمع.
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حدود الدراسة..
يف اإطار اأ�سئلة الدرا�سة واأهدافها فاإنها تقت�سر على:

اأواًل: احلد الب�شرى:
اقت�سرت الدرا�سة على احلا�سلني على الدورة التدريبية للمقبلني على الزواج يف مركز املودة الجتماعي خالل الثالث 
الأ�سهر الأوىل من عام 1429هـ  يف حمافظة جدة ومر على زواجهم اأكرث من عام ، وبلغ عدد العينة300 من الأزواج فقط، 

وهذا ميثل الذين ح�سلوا على الدورات ولهم من �سنة اإىل �سنتني.

ثانيًا: احلد الزمني:
مت تطبيق ال�ستمارة يف الفرتة الزمنية من 2/�سفر/1431 هـ اإىل 16/�سفر/1431هـ.

ثانيًا: احلد املكاين:
حمافظة جدة.

مصطلحات الدراسة..
تعريف الربنامج التدريبي:

هو خدمة خمططه تهدف اإىل تقدمي امل�ساعدة املتكاملة للفرد حتى ي�ستطيع حل امل�سكالت ال�سخ�سية، اأو الرتبوية، اأو 
املهنية، اأو ال�سحية، اأو الأخالقية، التي يقابلها يف حياته، اأو يتوافق معها.

هو برنامج خمطط يف �سوء اأ�س�ض علمية لتقدمي اخلدمات الإر�سادية جماعيا بهدف م�ساعدة الأفراد املقبلني على 
ال�سرع  اأ�س�ض  على  قائمة  ناجحة  زوجية  حياة  اإقامة  على  امل�ساعدة  واخلربات  املهارات  من  عدد  اكت�ساب  على  الزواج 

الإ�سالمي احلنيف.

التاأهيل االأ�شري:
التاأهيل لغويًا مبعنى )يتاأهل(: تاأهاًل لالأمر، �سار اأهاًل له، اأي جديرًا به.

ويق�سد بالتاأهيل يف هذه الدرا�سة )هو جميع املعلومات واملعارف املختلفة التي اكت�سبها الزوج عن احلياة الزوجية، 
من خالل الدورات التدريبية اأو املحا�سرات التي يتلقاها املتدربون يف املركز(.
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إجراءات الدراسة..
اأواًل: منهج الدرا�شة:

ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي التحليلي الذي يعتمد علي ر�سد امل�سكلة مو�سع الدرا�سة وحتليلها وتف�سريها داخل 
اإطارها املجتمعي، وحماولة تقدمي احللول يف �سكل ت�سور مقرتح.

ثانيًا: جمتمع وعينة الدرا�شة:
طبقًا لطبيعة اأهداف الدرا�سة التي ا�ستهدفت جمتمع امل�ستهدفني من برامج التاأهيل الأ�سرى التي يقدمها مركز املودة 
الجتماعي لالإ�سالح والتوجيه الأ�سري بجدة اأحد اأفرع اجلمعية اخلريية مل�ساعدة ال�سباب )وبلغ املجتمع الأ�سلي للدرا�سة 
يو�سحها  العينة  �سمات  وكانت  بلغت %38(،  مئوية  بن�سبة  م�ستفيد  الدرا�سة 300  عينة  وبلغت  م�ستفيد،  يقارب 800  ما 

اجلدول التايل:
جدول رقم )1( خ�سائ�ص عينة الدرا�سة

مابني 20 اإىل30 �سنة.متو�سط العمر
متو�سط، ثانوي، جامعي.املوؤهل العلمي

ذكر.اجلن�ص
اأقل من 6000 ريال.متو�سط الدخل ال�سهري

 حمافظة جدة و�سواحيها.ال�سكن
اأكرث من �سنة.فرتة الزواج

ثالثًا: اأداة الدرا�شة:
على  الت�سال  مت  �سوئها  وعلى  ال�ست�ساريني  على  وعر�سها  وحتكيمها  ت�سميمها  مت  هاتفية  ا�ستبانه  عن  عبارة 
امل�ستهدفني بوا�سطة قاعدة املعلومات املدونة يف �سجالت ق�سم التدريب باملركز ومت توثيق وقت الت�سال وتوقيع املخت�ض 

وعلى م�سوؤوليته، وبعد التاأكد من ا�سم امل�ستهدف ح�سب معلوماته كانت اأ�سئلة ال�ستبانة على النحو التايل: 

لنعمهل فرتة زواجك من �سنة اإىل �سنتني؟
الن�سبة 0%0 �سخ�ضالن�سبة 100%300 �سخ�ض

لنعمهل ح�سرت دورة تاأهيل للمقبلني على الزواج؟
الن�سبة 0%0 �سخ�ضالن�سبة 100%300 �سخ�ض

لنعمهل حياتك الزوجية لزالت م�ستمرة؟
الن�سبة 1،7%5 اأ�سخا�ضالن�سبة 98،3%295 �سخ�ض

رابعًا: عر�ض ومناق�شة النتائج:
اأوًل: لالإجابة عن الت�ساوؤل الفرعي الأول:

الزواج؟«  للتاأهيل قبل  التدريبية  الدورات  اأهمية  الدرا�سة يف  الأول على »ما وجهة نظر عينة  الفرعي  ال�سوؤال  ين�ض 
ويو�سح اجلدول رقم )2( وجهة نظر عينة الدرا�سة يف اأهمية الدورات التدريبية للتاأهيل قبل الزواج:

جدول رقم )2( وجهة نظر عينة الدرا�سة يف اأهمية الدورات التدريبية للتاأهيل قبل الزواج
درجة التاأثري

ال�سوؤال �سعيفم متو�سط عايل جداً
الن�سبة العدد الن�سبة العدد الن�سبة العدد

%0 0 %6 19 %94 281 هل تن�سح بدخول الدورة التدريبية للتاأهيل قبل الزواج؟ 1
و�سف النتائج:

من اجلدول ال�سابق يالحظ اأن عينة الدرا�سة تن�سح بدخول الدورة بن�سبة عالية جدا و�سلت اإىل 94 % وهذا موؤ�سر 
اأن تعم الفائدة التي حت�سلوا عليها  اإيجابي يف حياتهم الزوجية ورغبتهم يف  اأثر  على الر�سا عن ما تركت الدورة من 
لغريهم بينما اأن ن�سبة املتو�سط 6% وال�سعيف درجته �سفر وهذا دللة على اأن جميع اأفراد العينة يوؤمنون باأهمية هذا 

الربنامج قبل الزواج.

هل تن�سح بدخول الدورة التدريبية  للتاأهيل قبل الزواج؟
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ثانياً: لالإجابة عن الت�ساوؤل الفرعي الثاين:
ين�ض ال�سوؤال الفرعي الثاين على: »ما وجهة نظر عينة الدرا�سة يف ا�ستفادتهم من الدورة التدريبية مبركز املودة؟« 

ويو�سح اجلدول رقم )3( وجهة نظر عينة الدرا�سة يف مدى ا�ستفادتهم من الدورة التدريبية مبركز املودة الجتماعي.
جدول رقم )3( وجهة نظر عينة الدرا�سة يف مدى ا�ستفادتهم من الدورة التدريبية مبركز املودة 

درجة التاأثري
ال�سوؤال �سعيفم متو�سط عايل جداً

الن�سبة العدد الن�سبة العدد الن�سبة العدد
%3 8 %23 69 %74 223 هل ترى اأنك ا�ستفدت من الدورة التدريبية مبركز املودة؟ 1

و�سف النتائج:
من اجلدول ال�سابق يالحظ اأن عينة الدرا�سة ا�ستفادت من الدورة بدرجة عالية وبن�سبة 74% وهذا موؤ�سر على اإيجابية 
حمتوى الدورة ومقرراتها من العلوم واملعارف واملهارات يف اجلوانب الأ�سرية والنف�سية والجتماعية ومتكن كوادر التدريب 
من اأ�ساليب التدريب ومهاراته.ويالحظ ن�سبة املتو�سط و�سلت اإىل 23% ونالحظ اأن ن�سبة ال�سعيف 3% وهذا موؤ�سر على 

اأن اأكرث من 97 % ا�ستفادوا من الدورة.

ثالثاً: لالإجابة عن الت�ساوؤل الفرعي الثالث:
ين�ض ال�سوؤال الفرعي الثالث على: »ما تقرير عينة الدرا�سة ملدى جناح زواجهم؟«، ويو�سح اجلدول رقم ) 4 ( تقرير 

عينة الدرا�سة ملدى جناح زواجهم.
جدول رقم )4( تقرير عينة الدرا�سة ملدى جناح زواجهم

درجة التاأثري
ال�سوؤال �سعيفم متو�سط عايل جداً

الن�سبة العدد الن�سبة العدد الن�سبة العدد
%3 8 %10 30 %87 262 هل ترى زواجك ناجحًا ؟ 1

و�سف النتائج:
اأكرث من 90% تن�سح  اأن ن�سبة  اأن زواجهم ناجح بكل املقايي�ض وحيث  اأفراد العينة يرون  اأن ن�سبة 87% من  يالحظ 

بالربنامج وت�ستفيد منه بن�سبة عالية ومتو�سطة فيدل ذلك على اأن للربنامج دور يف الزواج الناجح.

هل ترى زواجك ناجحًا؟هل ترى اأنك ا�ستفدت من الدورة التدريبية مبركز املودة الجتماعي؟
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رابعاً: لالإجابة عن الت�ساوؤل الفرعي الرابع:
 ين�ض ال�سوؤال الفرعي الرابع على: »ما تقرير عينة الدرا�سة حلدوث م�سكالت يف ال�سنة الأوىل حلياتهم الزوجية؟«، 

ويو�سح اجلدول رقم )4( تقرير عينة الدرا�سة يف حدوث م�سكالت يف حياتهم الزوجية. 

درجة التاأثري
ال�سوؤال �سعيفم متو�سط عايل جداً

الن�سبة العدد الن�سبة العدد الن�سبة العدد
%76 229 %22 65 %2 6 هل ح�سلت لك م�سكلة يف حياتك الزوجية يف )�سنة اأوىل زواج( ؟ 1

و�سف النتائج:
اأن الذين مل حت�سل لهم م�سكالت ن�سبتهم عالية جدًا ون�سبة امل�ساكل لديهم يف �سنة اأوىل زواج منخف�سة  ويالحظ 
ول يوجد لديهم م�سكالت واأ�سار بع�سهم يف مقرتحاتهم بعد الإجابة عن الت�ساوؤلت اأن امل�سكالت كانت عالية وبا�سرتجاع 
املعلومات واملهارات التي تلقوها يف الدورة �ساهم ذلك يف خف�ض امل�سكالت من عالية ومتو�سطة اإىل �سعيفة وقد ل توجد 

م�سكالت اإل �سعيفة جدًا.

تف�سري النتائج: 
اأظهرت النتائج اأن ن�سب ال�سعادة بني املتدربني مرتفعة وقد اكت�سبوا فن التعامل والإقناع واحلوار بن�سب متفاوتة بني 
املتو�سطة والعالية ومن خالل اإجابتهم تبني اأن لديهم مهارات عالية يف حل امل�سكالت الزوجية من خالل ما تلقوه من 
تدريب ومهارات ومعارف كان لها الأثر على خف�ض ن�سبة امل�ساكل اإىل درجة �سعيفة والوقاية منها قبل وقوعها، وكان لذلك 

اأثر يف خف�ض ن�سب الطالق يف �سنة اأوىل زواج مما يدل على فاعلية هذا الربنامج ونفعه املتعدي.

الخـالصة..
من اجلداول ال�سابقة ميكن تلخي�ض النتائج على النحو التايل:

1- الربنامج التدريبي للمقبلني على الزواج حقق اأهدافه بدرجة عالية.
2- دورة التاأهيل الأ�سري يف مركز املودة كان لها اأثر يف خف�ض ن�سب الطالق.

3- الدورات التاأهيلية للمقبلني على الزواج كان لها الأثر يف تغيري ال�سلوك الجتماعي للحا�سلني على هذه الدورة من 
خالل اإجاباتهم وما تلقوه من معلومات ومعارف ومهارات.

4- ن�سبة ر�سا امل�ستفيدين من الربنامج عن الربنامج عالية.
5- كوادر التدريب تركت اأثرًا اإيجابيًا يف امل�ستهدفني.

هل ح�سلت لك م�سكلة يف حياتك الزوجية يف )�سنة اأوىل زواج(؟

هل حياتك الزوجية لزالت م�ستمرة؟
الر�سم البياين يو�سح اأن 98.3% من �سريحة الدرا�سة ي�ستمتعون بحياة اأ�سرية 

م�ستقرة، مقابل 1.7% من ال�سريحة ذاتها انتهت حياتهم الأ�سرية بالطالق
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التوصـيات..
1- يو�سي الباحث بتوفري بيئة تدريبية جاذبة وتتوفر فيها مقومات التدريب )مركز تدريب جديد متكامل الأق�سام يتبع 
ملركز املودة الجتماعي( ل�ستقطاب اأكرب �سريحة من املقبلني على الزواج واإتاحة الفر�سة ملن �سبق واأن تزوج لإقامة 

دورات متقدمة ممن هم يحتاجون اإىل التاأهيل الأ�سري.
2- يو�سي الباحث مبا اأن النتائج اإيجابية اأن يتم تطوير الربنامج ويتزامن مع تطوير املركز وال�ستفادة من وثيقة التعاون 

التي عقدت بني جامعة امللك عبد العزيز ومركز املودة يف هذا ال�ساأن.
التدريب  كوادر  من  الجتماعي  املودة  مركز  ومن�سوبي  الدورة  على  ح�سلوا  من  بني  ال�سلة  بتوثيق  الباحث  يو�سي   -3

وامل�سلحني واملر�سدين للتوا�سل وحل امل�سكالت الأ�سرية التي ت�ستجد م�ستقباًل ومن خالل ر�سائل جوال املودة.
4- يو�سي الباحث ح�سور الزوجات للربامج امل�سرتكة مثل: )فهم النف�سيات، ميزانية الأ�سرة،  تربية الأبناء...( مزامنة 
مع الأزواج ويف قاعة منف�سلة لت�سمع ما ي�سمع الزوج من برامج ولتكن �سبه اإلزامية على غرار الفح�ض الطبي، اأما 

برامج التاأهيل الأ�سري في�ستح�سن اأن يكون كل جن�ض على حدة خل�سو�سية كل من اجلن�سني يف موا�سيع التاأهيل.
5- اإجراء درا�سة مماثلة للذين مل يح�سلوا على دورات تاأهيلية ملعرفة الفروقات والدللت الإح�سائية بني ن�سبة الطالق 

عند من ح�سلوا على دورة تاأهيلية والذين مل يح�سلوا على دورة.
6- اإجراء درا�سة اإحلاقية ملعرفة اأ�سباب الطالق ملن ح�سل على دورة ومن ثم و�سع برامج عالجية عن طريق مركز املودة 

الجتماعي.
الأخرى يف مدن  الأ�سرية  التنمية  ومراكز  املودة  الأ�سري يف مركز  والتاأهيل  التدريب  درا�سة مقارنة لربامج  اإجراء   -7
اململكة ملعرفة الفروقات بني هذه املراكز والدللت الإح�سائية بني م�ستوى الأداء للقائمني على هذه املراكز وم�ستوى 

التح�سيل ملن ح�سلوا على هذه الدورات.
8- اإ�سافة م�ستوى اآخر للدورة من يوم اإىل يومني يلتحق به الأزواج بعد مرور �سنة اإىل �سنتني على زواجهم يتم فيها الرتكيز 
على املهارات الرتبوية وفنون حل اخلالفات والتعامل معها لي�سبح برناجمًا تن�سيطيًا اأو اإعادة حتفيز املعلومات ، وقد 

يكون اأ�سلوب ور�سة عمل اأقرب لهذه الفئة من الأ�سلوب التلقيني.
9- التوا�سل مع العينة التي تقول اأن هناك �سعف يف الربنامج ملعرفة اأ�سباب ال�سعف من وجهة نظرهم حتى يتم تاليف 

ذلك م�ستقباًل.
10- مراعاة توقيت الدورة مبا يتنا�سب مع ظروف من لدية عمل يف الفرتة امل�سائية.

المراجع والمصادر..
الكرمي. • القران 

•  �سحيح البخاري.
•  �سحيح م�سلم.

•  قاعدة املعلومات مبركز املودة الجتماعي.
املجتمع  يف  الزوجية  للحياة  الزوجات  “تاأهيل   ،)2009( حمدي  عبدالعزيز  اجلهني،   •

ال�سعودي”، ط1، مطابع اأ�سواء املنتدى.
• زينه حقي، نادية اأبو�سكينة )2010(، “العالقات الأ�سرية بني النظرية والتطبيق”، ط1، 

اخلوارزم العلمية.



1819

لمعرفة أخبار المركز وأخبار األسرة..

لمشاهدة العرض الوثائقي..

لقراءة التقرير السنوي..

لقراءة نشرة المودة اإلعالمية األسبوعية

للحصول على 
إصدارات المركز..

زوروا بوابة المودة..
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بعطائكم.. يزداد عطــاؤنا
مركز املودة الجتماعي لالإ�سالح والتوجيه الأ�سري

فرع اجلمعية اخلريية مل�ساعدة ال�سباب على الزواج والتوجيه الأ�سري بجدة  - ت�سريح رقم 631

م�سرف الراجحي - الربوة فرع )533(  111111/5
533608011111115

IBAN: SA5480000533608011111115



هاتف: 4444 619
فاك�ص: 4316 674

�ص.ب 132735 جدة 21382
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