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العمل الخيري في أوربا ...فرص لتحقيق شراكات

عالمية مسؤولة لتعزيز السالم والتنمية

 تنظيــــم
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اإلجتماعيــــــة
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تقـــديــــم
�سعادة الربوفي�سور يو�سـف عبدالغفــار

جمل�س �د�رة �ل�سبكة �القليمية للم�س�ؤولية �الجتماعية )مكتب �أوربا(.
الــراعي الفخـــري

�حلمد هلل رب �لعاملني و�ل�سالة و�ل�سالم على ر�س�له �الأمني، حممد بن عبد�هلل وعلى �آله و�سحبه �أجمعني....
�أ�سحاب �ل�سم� و�ملعايل و�ل�سعادة... �ملتابع�ن �لكر�م من �لدول �الأوربية ومن خارجها.

نرحب بكم �أجمل ترحيب يف �لفعالية �لر�سمية �الأولى لل�سبكة �الإقليمية للم�س�ؤولية �الجتماعية يف دول �الإحتاد �الأوربي، و�لتي تاأتي   •
متز�منة مع �فتتاح �أول مكتب لها يف �أوربا، بعد م�سرية �أمتدت الأعمال �ل�سبكة �الإقليمية للم�س�ؤولية �الجتماعية جتاوزت �لثالثة ع�سر 

عاما، عملت من خاللها بن�ساط وممار�سات م�س�ؤولة يف �لعديد من �لدول �لعربية ويف خارجها.
�ملتابع�ن �لكر�م... ي�سرفنا يف هذ� �لي�م �لتاريخي، و�لذي ن�سل به باأن�سطتنا وخدماتنا �إلى دول �الإحتاد �الأوربي، من خالل تنظيمنا   •
»لفعاليات »قمة �الأعمال �خلريية �الأوربية و�مل�س�ؤولية �ملجتمعية لعام 2020م«، و�لتي تتناول م��س�ع »�لعمل �خلريي يف �أوربا... فر�س 
لتحقيق �سر�كات عاملية م�س�ؤولة لتعزيز �ل�سالم و�لتنمية«، �أن ن�ؤكد لكم �هتمامنا �ل���سع بهذه �لقارة، وهدفنا �أن ن�ساهم من خالل 
و�س�لنا �إليها يف جت�سري �لعالقات بني �ل�سرق و�لغرب، من خالل فعاليات ومنتجات وخدمات معرفية وعلمية، نتبادل من خاللها 
�لروؤى و�الأفكار و�الأطروحات �لعلمية و�ملهنية، ونت�سارك من خاللها �أف�سل �ملمار�سات يف جماالت �مل�س�ؤولية �ملجتمعية، و�أخالقيات 

�الأعمال، و�لتنمية �مل�ستد�مة، وخدمة �ملجتمعات.
�ملتابع�ن �لكر�م..

�إلى  �إ�ستناد�  �الأعمال �خلريية و�مل�س�ؤولية �ملجتمعية،  �ملتميزة يف جماالت  �لعديد من �ملمار�سات  �الأوربي  لقد �سهدت دول �الإحتاد   •
ت�سريعات وق��نني ر��سخة، وحمفز�ت للممار�سني من �سركات وم�ؤ�س�سات، وكذلك �الأفر�د، �الأمر �لذي �نعك�س على حالة من �لتد�فع 
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و�لت�سجيع نح� �ملمار�سات �مل�س�ؤولة يف �ستى �لقطاعات. وقد متت ممار�سة �الأعمال �خلريية و�مل�س�ؤولية �ملجتمعية يف دول �الإحتاد 
�الأوربي بكفاءة عالية و�قتد�ر، و�أمتد �أثر هذه �ملمار�سات �مل�س�ؤولة �إلى بقاع و��سعة من دول �لعامل. و�أ�سبحت �لدول �الأوربية، �س��ء 
بذ�تها �أو عرب منظ�مة �الإحتاد �الأوربي ق�ة ناعمة فاعلة يف جماالت �لعمل �خلريي و�ملمار�سات �مل�س�ؤولة، حيث تعد �لي�م ثاين �أكرب 
مانح على �مل�ست�ى �لعامل بعد �ل�اليات �ملتحدة �الأمريكية، �الأمر �لذي مكن لها �مل�ساهمة �لفاعلة يف �سناعة �لقر�ر �الإن�ساين �لدويل 

وكذلك �لرتبع على عر�س تطبيقات �مل�س�ؤولية �ملجتمعية.
لقد �سهدت ممار�سات �مل�س�ؤولية �ملجتمعية يف دول �الإحتاد �الأوربي، كما غريها من دول �لعام، نه�سة وتنمية، و�سي�سعى �خلرب�ء   •
و�ملتحدث�ن يف هذه �لقمة �الأوربية، الإبر�ز �أوجه �لتقدم فيها ومتيزها عرب �أور�ق عمل علمية ر�سينة، وجتارب ر�ئدة �سيت�سدى لها 
قياد�ت علمية ومهنية وجمتمعية، و��سمح�� يل �أن �أ�ستثمر هذ� �ملقدمة �الإفتتاحية الأتقدم لهم بخال�س �ل�سكر و�لتقدير على قب�لهم 

دع�تنا للم�ساركة يف هذ� �حلدث �لعلمي.
�ملتابع�ن �لكر�م

�إنه ومنذ تاأ�سي�س �ل�سبكة �الإقليمية للم�س�ؤولية �الإجتماعية يف عام 2007م، مرت مبر�حل عديدة، حتى و�سلت �إلى هذه �ملرحلة من   •
ت��جد يف دول عديدة من دول �لعامل، وكذلك زيادة يف �لتاأثري و�لع��ئد �ملجتمعية يف مناطق �أعمالها، وجت�يد يف �خلدمات و�ملنتجات 
�ملهنية، وتعاطف و��سع من �سر�ئح جمتمعية ومهنية �نعك�ست يف �لزيادة �ل���سحة يف �أعد�د �ملنت�سبني �إلى �لع�س�يات �ملهنية لل�سبكة 
�الإقليمية للم�س�ؤولية �الجتماعية ومر�كزها �ملتخ�س�سة. و�لي�م ناأمل �أن نت��سع يف �لعمل يف دول �الإحتاد �الأوربي، ونحقق �سر�كات 

.مهنية وعلمية مع �لعديد من �مل�ؤ�س�سات �لتي تت��فق مع �أعمال �سبكتنا وجماالت تخ�س�سها.
لعام 2020م«،  و�مل�س�ؤولية �ملجتمعية  �الأوربية  �الأعمال �خلريية  �أ�سكر لكم متابعتكم وم�ساهماتكم يف دعم فعاليات »قمة  وختاما،   •

�سائال �هلل �سبحانه وتعالى �أن نحقق من خاللها �إنطالقة متميزة نح� ��ستد�مة �الأعمال وتعميق �الأثر.
و�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته.
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الشبكـة اإلقليميـة للمسؤوليــة اإلجتماعية

(مكتب أوربـا)

شريك التنظيم في أوربا

إطــالق الفعـاليـة
الــرسميـــة األولـى

للشبكة االقليمية
للمسؤوليـــــة

اإلجتماعيــــــة

(مكتب أوربــا)

قمــة األعمـــال
الخيرية األوربية
والمسؤوليــة
المجتمـعـيــة

تدشين البرنامج التدريبي الدولي
 المعايير األوربية في المسؤولية المجتمعية
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الـخبــــــراء والمتــحـــــدثـــــون

�سعادة الدكتور
هــانــي البنا

رئي�س منظمة بيت الزكاة
منتدى العمل الإن�ساين العاملي

اململكة املتحدة
�شيف �شرف القمة

�سعادة الدكتور
حممــد �صديـــق

رئي�س منظمة العدالة والتنمية 
امل�ستدامة

جمهورية فرن�سا

�سعادة الربوفي�سور
يـو�صــف عبــدالغفــار 

رئي�س جمل�س ادارة ال�سبكة 
القليمية للم�سوؤولية الجتماعية

) مكتب اأوربا(
الراعي الفخري للقمة

�سعادة ال�سيخ
 اأحــمــد ال�صبـــان

م�ست�سار/ وكيل وزارة ال�سوؤون 
الإ�سالمية  والأوقاف والدعوة 

والإر�ساد للتخطيط والتطوير  �سابًقا 
اململكة العربية ال�سعودية

�سعادة الدكتور 

مي�صـر �صديــق 
نائب رئي�س الإحتاد الدويل 

لالإقت�ساديني و الإداريني فى دول 
الإحتاد الأوروبي

مملكة هولندا 

�سعادة الدكتور

حممد بن �صيف الكواري 
مدير مركز الدرا�سات البيئية 

والبلدية  بدولة قطر
ال�سفري الدويل للم�سوؤولية املجتمعية

�سعادة الدكتورة

 فوزيــة الع�صمــاوي 
رئي�سة املنتدى الأوروبي للمراأة 

امل�سلمة
جنيف - �سوي�سرا

�سعادة الدكتورة

هنــاء البنـــا
باحثة اجتماعية - منظمة فيث 
ريجني - لندن - مديرة املبادرات 

الدولية - منظمة جلوبال ون
اململكة املتحدة
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الـخبــــــراء والمتــحـــــدثـــــون

H.E Dr
Wahabalbari Ahmed
Lecturer in Business and 
Economics- Birmingham 

City Business School
United Kingdom

H.E Dr.
Aliar Hossain

Programme Leader BA 
(Hons) & Academia Lead 
(MSc Advanced Practice)

United Kingdom

H.E
Saifuddin Ahmad
Managing Director - 

mcandrewleaders
United Kingdom

�سعادة امل�ست�سارة

لـمــى البيـــك 
موؤ�س�س و رئي�س جمل�س اإدارة منظمة 

SB overseas الدعم البلجيكي
مملكة بلجيكا

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور

 علي عبداهلل اآل ابراهيم 
الأمني العام لل�سبكة الإقليمية 

للم�سوؤولية الجتماعية
)مكتب اأوربا(

�سعادة الدكتور

بــا�صـــم حــتاحـــت 
باحث يف املعهد الوربي للمبادرات 

ال�سيا�سية والدرا�سات ال�سرتاتيجية
مملكة بلجيكا

�سعادة الأ�ستاذة

ابتهــال العــالــول
Forum Syd منظمة

 Program Officer -Middle East
 and North Africa

�ستوكهومل - مملكة ال�سويد

H.E
Sandra Iman Pertek
Director at EQUISTY and 

Doctoral Researcher 
at University of 

Birmingham
United Kingdom
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الـخبــــــراء والمتــحـــــدثـــــون

�سعادة املحامي

عبد اهلل بن �صعيان العنزي 
امل�ست�سار القانوين لل�سبكة الإقليمية 

والحتاد الدويل للم�سوؤولية الجتماعية

H.E Dr
Othman Moqbel

CEO Action for 
Humanity 

United Kingdom 

�شعادة الأ�شتاذ
كمال رفعت جرب

م�ست�سار تربوي
رئي�س جمل�س اإدارة منظمة الن�سان 

من اأجل الإن�سان
مملكة ال�سويد



جـــــدول الفعاليـــات

موضــوع القمـــة 
العمل الخيري في أوربا ...فرص لتحقيق شراكات

عالمية مسؤولة لتعزيز السالم والتنمية

 تنظيــــم
الشبكـة اإلقليميـة للمسؤوليــة اإلجتماعية

(مكتب أوربـا)

شريك التنظيم في أوربا

إطــالق الفعـاليـة
الــرسميـــة األولـى

للشبكة االقليمية
للمسؤوليـــــة

اإلجتماعيــــــة

(مكتب أوربــا)

قمــة األعمـــال
الخيرية األوربية
والمسؤوليــة
المجتمـعـيــة

تدشين البرنامج التدريبي الدولي
 المعايير األوربية في المسؤولية المجتمعية
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حفل اإلفتتاحتوقيت غرينتشتوقيت مكة

1:00 - 12:30ً
ظهرا

Afternoon

10:00 - 9:30ً
صباحا

Morning

�خلريية  �الأعمال  »قمة  لفعاليات  �لر�سمي  �الإفتتاح  ملر��سم  و�لتح�سري  للقاعة  �لدخ�ل 
�الأوروبية و�مل�س�ؤولية �ملجتمعية لعام 2020م«.

1:20 - 1:00ً
ظهرا

Afternoon

10:20 - 10:00ً
صباحا

Morning

 • �الإفتتاح بالقر�ن �لكرمي

وامل�سوؤولية  الأوروبية  اخلريية  الأعمال  »لقمة  الفخري  الراعي  كلمة    • 
املجتمعية لعام 2020م«.

   تقدمي: �سعادة الربوفي�سور يو�سف عبد الغفار 
    رئي�س جمل�س �د�رة �ل�سبكة �القليمية للم�س�ؤولية �الجتماعية) مكتب �أوربا(.

•  كلمة �سيف �سرف »قمة الأعمال اخلريية الأوروبية وامل�سوؤولية املجتمعية 
لعام 2020م«.

�سعادة الدكتور هاين البنا
رئي�س منظمة بيت �لزكاة، ورئي�س منتدى �لعمل �الإن�ساين �لعاملي - �ململكة �ملتحدة.

 • �الإعالن عن تد�سني »�جلائزة �الأوروبية يف جمال تعزيز �ل�سالم و�لتنمية«.

فعاليات قمة األعمال الخيرية األوروبية والمسؤولية المجتمعية
لعام 2020م
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فعاليات قمة األعمال الخيرية األوروبية والمسؤولية المجتمعية
لعام 2020م

جلسات العمل توقيت غرينتشتوقيت مكة

02:35 -01:20ً
ظهرا

Afternoon

11:35 -10:20ً
صباحا

Morning

جل�ســـة العمــل الأولــى

العمل اخلريي يف اأوروبا.. خلفية تاريخية ومراحل التطور املوؤ�س�سي.
�سعادة الدكتورة هناء البنا 

باحثة �جتماعية - منظمة فيث ريجني ـ  لندن
مديرة �ملبادر�ت �لدولية - منظمة جل�بال ون - �ململكة �ملتحدة

املراكز البحثية الأوروبية ودرا�سات العمل اخلريي.. البنية والأهداف. 
�سعادة الدكتور حممد بن �سيف الكواري 

مدير مركز �لدر��سات �لبيئية و�لبلدية  بدولة قطر - �ل�سفري �لدويل للم�س�ؤولية �ملجتمعية

العمل اخلريي يف اأوروبا.. اأدوار وطنية وم�سوؤوليات عاملية.
�سعادة الدكتورة فوزية الع�سماوي 

رئي�سة �ملنتدى �الأوروبي للمر�أة �مل�سلمة - جنيف - �س�ي�سر�

The future of philanthropy in Europe in light of the 
global challenges.
H.E Dr. Othman Moqbel
CEO Action for Humanity - United Kingdom
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فعاليات قمة األعمال الخيرية األوروبية والمسؤولية المجتمعية
لعام 2020م

03:35 -02:35
مساًء

Evening

12:35 - 11:35ً
ظهرا

Afternoon

جل�سة العمل الثانية

املراكز البحثية الأوروبية ودرا�سات العمل اخلريي ..البنية والأهداف.
�سعادة الدكتور با�سم حتاحت 

باحث يف �ملعهد �الوربي للمبادر�ت �ل�سيا�سية و�لدر��سات �ال�سرت�تيجية
 مملكة بلجيكا

امل�سوؤولية املجتمعية لل�سركات.. قوانني وت�سريعات اأوربية لتعزيز تطبيقات 
الأعمال اخلريية.

�سعادة الدكتور مي�سر �سديق 
نائب رئي�س �الإحتاد �لدويل لالإقت�ساديني و �الإد�ريني فى دول �الإحتاد �الأوروبي - مملكة ه�لند�

وباقي  اأوروبا  يف  اخلريي  العمل  موؤ�س�سات  بني  ج�سور  بناء  ا�سرتاتيجيات 
الدول لتعزيز ال�سالم والتنمية

�سعادة ال�سيخ اأحمد بن عبداهلل �سرور ال�سبان
م�ست�سار/ وكيل وز�رة �ل�س�ؤون �الإ�سالمية  و�الأوقاف و�لدع�ة و�الإر�ساد للتخطيط و�لتط�ير  �سابًقا - 

�ململكة �لعربية �ل�سع�دية

04:00 - 03:35
مساًء

1:00 - 12:35ً
ا�سرتاحة �سالة الظهر ظهرا



قمة الأعمال اخلريية الأوربية وامل�س�ؤولية املجتمعية لعام 2020م 14

05:00 -04:00
مساًء

Evening

2:00 -1:00ً
ظهرا

Afternoon

جل�سة العمل الثالثة

اأطر وممار�سات العمل اخلريي يف اأوروبا.. مناذج وق�س�س جناح. 
�سعادة الأ�ستاذة ابتهال العالول 

Program Officer -Middle East and North Africa
منظمة Forum Syd ـ 

�ست�كه�مل - مملكة �ل�س�يد

اأطر وممار�سات العمل اخلريي يف اأوروبا ...مناذج وق�س�س جناح.
�سعادة  الأ�ستاذة لـمــى البيك

م�ؤ�س�س و رئي�س جمل�س �إد�رة منظمة �لدعم �لبلجيكي
SB overseas 

مملكة بلجيكا

العمل اخلريي يف اأوروبا... خلفية تاريخية ومراحل التطور املوؤ�س�سي 
�سعادة الدكتور حممد �سديق

رئي�س منظمة �لعد�لة و�لتنمية �مل�ستد�مة
جمه�رية فرن�سا

فعاليات قمة األعمال الخيرية األوروبية والمسؤولية المجتمعية
لعام 2020م
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06:00 -05:00
مساًء

Evening

3:00 - 2:00
مساًء

Evening

جل�سة العمل الرابعة

European universities and philanthropy: Communi-
ty partnership and lessons learned.
H.E. Dr. Wahabalbari Ahmed
Lecturer in Business and Economics - Birmingham City Business 
School - United Kingdom

ال�سوابط القانونية لعمل املنظمات اخلريية الأوروبية يف مناطق النزاعات 
والكوارث الن�سانية بدول ال�سرق الأو�سط
�سعادة املحامي عبد اهلل ال�سعيان العنزي 

�مل�ست�سار �لقان�ين لل�سبكة �الإقليمية للم�س�ؤولية �الجتماعية و�الحتاد �لدويل للم�س�ؤولية �الجتماعية - 
رئي�س جمل�س �د�رة مركز �لتنمية �مل�ستد�مة يف جمعية �ملحامني �لك�يتية

دور اجلمعيات العربية يف اأوربا يف امل�سوؤولية املجتمعية
�سعادة الأ�ستاذ كمال رفعت جرب

م�ست�سار ترب�ي - رئي�س جمل�س �إد�رة منظمة �الن�سان من �أجل �الإن�سان
مملكة �ل�س�يد

07:00 -06:00
مساًء

4:00 - 3:00
ا�سرتاحة و�سالة الع�سرمساًء

فعاليات قمة األعمال الخيرية األوروبية والمسؤولية المجتمعية
لعام 2020م
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08:00 -07:00
مساًء

Evening

5:00 - 4:00
مساًء

Evening

جل�سة العمل اخلام�سة

Strategies for building bridges between charitable 
institutions in Europe and other countries to pro-
mote peace and development.
H.E. Dr. Aliar Hossain
Programme Leader BA (Hons)  & Academia Lead (MSc Advanced 
Practice)
United Kingdom

Strategies for building bridges between charitable 
institutions in Europe and other countries to pro-
mote peace and development.
H.E. Mr. Saifuddin Ahmad
Managing Director - mcandrewleaders 
United Kingdom
  
The future of philanthropy in Europe in light of the 
global challenges.
H.E. Ms.Sandra Iman Pertek
Director at EQUISTY and Doctoral Researcher at University of Bir-
mingham
United Kingdom

فعاليات قمة األعمال الخيرية األوروبية والمسؤولية المجتمعية
لعام 2020م
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08:45 -08:00
مساًء

Evening

5:45 - 5:00
مساًء

Evening

ور�سة تدريبية بعنوان
»ال�سهادة التنفيذية يف املعايري الأوروبية للم�سوؤولية املجتمعية«

تقدمي: �سعادة الأ�ستاذ الدكتور علي عبد اهلل اآل اإبراهيم 
�الأمني �لعام لل�سبكة �القليمية للم�س�ؤولية �الجتماعية،) مكتب �أوربا(

ختام فعاليات  قمة الأعمال اخلريية الأوروبية وامل�سوؤولية املجتمعية لعام 2020م

• مـن 9:30  صباحا إلـى 5:45  مساءا
    حسب توقيت غرينتش

• من 12:30 ظهرا إلـى 8:45  مساءا
   حسب توقيت مكة المكرمة

فعاليات قمة األعمال الخيرية األوروبية والمسؤولية المجتمعية
لعام 2020م



قمة الأعمال اخلريية الأوربية وامل�س�ؤولية املجتمعية لعام 2020م 18

نبــذة تعريفيـــة
عــن الجهة المنظمة
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�ل�سبكة �الإقليمية للم�س�ؤولية �الجتماعية هي م�ؤ�س�سة مهنية دولية غري هادفة للربح مت تاأ�سي�سها يف عام 2007م. كما ح�سلت على ع�س�ية منظمة �الأمم    •

�ملتحدة يف عام 2014م. ولها فروع ومكاتب و�تفاقيات متثيلية يف د�خل �لعديد من �لدول �لعربية ويف خارجها.
�مل�س�ؤولية  تعزيز  على  و�لعمل  و�مل�ؤ�س�سات،  لل�سركات  �ملجتمعية  �مل�س�ؤولية  ح�ل  �ل�عي  م�ست�ى  رفع  �إلى  �الجتماعية  للم�س�ؤولية  �الإقليمية  �ل�سبكة  تهدف     •

�ملجتمعية لل�سركات و�مل�ؤ�س�سات، و�لقطاعات �حلك�مية و�الأهلية و�خلا�سة. 
�لعمل  وور�س  �لتدريبية  �لرب�مج  وتنفيذ  �ال�ست�سارية،  �أهد�فها من خالل تقدمي �خلدمات  لتحقيق  للم�س�ؤولية �الجتماعية  �الإقليمية  �ل�سبكة  ت�سعى    •

�الأعمال و�خلدمة  و�أخالقيات  �مل�ستد�مة  و�لتنمية  �مل�س�ؤولية �ملجتمعية،  �ملتخ�س�سة يف جماالت  و�مل�ؤمتر�ت  �مللتقيات  �ملتخ�س�سة، وكذلك تنظيم 
�ملجتمعية و�لتط�ع �مل�ؤ�س�سي.

م�ساعدة �ل�سركات و�مل�ؤ�س�سات على �أن ت�سبح ممار�ساتها و�أعمالها و�أن�سطتها م�س�ؤولة ومت��فقة مع معايري �لتنمية �مل�ستد�مة.   •

تعمل �ل�سبكة �الإقليمية للم�س�ؤولية �الجتماعية على تنفيذ در��سات وبح�ث متخ�س�سة، ��سافة �إلى ��سد�ر دوريات ومطب�عات متن�عة لتثقيف قطاعات    •

�الأعمال و�مل�ؤ�س�سات �الأخرى مبمار�سات �مل�س�ؤولية �ملجتمعية وفقًا للمقايي�س �لعاملية �ملعتمدة. 
ت�سعى �ل�سبكة �الإقليمية للم�س�ؤولية �الجتماعية لت�فري مر�سد مهني ملمار�سات �مل�س�ؤولية �ملجتمعية �لفاعلة يف �ملنطقة �لعربية.   •

تعمل �ل�سبكة �الإقليمية للم�س�ؤولية �الجتماعية، على �لتعريف باملبادر�ت و�ملمار�سات �مل�س�ؤولة لل�سركات، و�مل�ؤ�س�سات، و�لقطاعات �حلك�مية، و�الأهلية،    •

وكذلك منظمات �ملجتمع �ملدين، وتقدير �أ�سحابها، و�لقائمني عليها من خالل فعاليات تكرميية وتقديرية مهنية معتربة.

نبــذة تعريفيـــة عــن الجهــات المنظمــة للمؤتمـــر



موضــوع القمـــة 
العمل الخيري في أوربا ...فرص لتحقيق شراكات

عالمية مسؤولة لتعزيز السالم والتنمية

 تنظيــــم
الشبكـة اإلقليميـة للمسؤوليــة اإلجتماعية

(مكتب أوربـا)

شريك التنظيم في أوربا

إطــالق الفعـاليـة
الــرسميـــة األولـى

للشبكة االقليمية
للمسؤوليـــــة

اإلجتماعيــــــة

(مكتب أوربــا)

قمــة األعمـــال
الخيرية األوربية
والمسؤوليــة
المجتمـعـيــة

تدشين البرنامج التدريبي الدولي
 المعايير األوربية في المسؤولية المجتمعية

www.regionalcsr.com - Email: info@regionalcsr.com

هاتـف مكتـب أوربا : 05 06 66 52 6 33+

للتواصــل مـع المقــر الرئيســي عبــر البــريــد اإللكتــرونــي




