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ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

ةنس سراــم٢ قـــفاوملا٢٤٤١ ماــــع بــــجر٨١ يفخّرؤــــم رارــــق
اذـــــــــــكو دامـــــتعالا ناــــــجل رـــــــــيسو ةــــــــــليكشت ددـــــحــــي ،١٢٠٢

ةيحالفلا تاينواعتلل دامتعالا حنم تايفيكو طورش
.اهتاداحــتاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ
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ماع نابعش لّوأ يف خّرؤملا61-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمب–
هــــــــيجوتلا نـــــمضتملاو8٠٠2 ةـــــــنس تـــــــشغ3 قــــــفاوملا92٤1
،يحالفلا

9 يف خّرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةــنس رـــياربف12 قـــفاوملا2٤٤1 ماــــع بـــجر
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

7 يف خّرؤملا36-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
فّرعي يذلا6991 ةنس رـــياني72 قـــفاوملا61٤1 ماــــع ناـــضمر
حالفلا ةفصب فارتعالا طورش ددحيو ةيحالفلا تاطاشنلا

،هتايفيكو

7 يف خّرؤملا٤6-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددــحي يذــلا6991 ةـنس رـــياني72 قـــفاوملا61٤1 ماـــع ناـــضمر
 ،ةكرتشملا ةيحالفلا نهملا ميظنت راطإ

7 يف خّرؤملا9٥٤-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا6991 ةنس ربمسيد81 قفاوملا71٤1 ماع نابعش

لّدـــــــعملا ،ةيــــحالفلا تاــــــينواعتلا ىلــــــع قــــــبطت يــــــتلا دــــــعاوقلا
،مّمتملاو

يف خّرؤملا821-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويام12 قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

قفاوملا81٤1 ماع مّرحم3 يف خّرؤــملا رارــــقلا ىــــضتقمبو–
داـــــــمتعا ناــــــجل لــــــيكــشتب قّلــــــــــعتملاو7991 ةـــــنس وــــياـــم٠1
لاــــــكشأو تاءارــــــجإب اذــــــكو اـــــهريسو ةـــــيحالفلا تاـــــينواعتلا
،اهراطخإ

: يتأي ام رّرقي

موـــــسرملا نــــم73 ةداـــــملا ماــــــكحأل اـــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا71٤1 ماع نابعش7 يف خّرؤملا9٥٤-69 مقر يذيفنتلا

،هالعأ روـــكذملاو مّمـــــتملاو لّدـــــعملا ،6991 ةـــــنس رــــبمسيد81
دامتعالا ناجل ريسو ةـــليكشت دــــيدحت ىلإ رارــــقلا اذــــه فدــــهي
ةيحالفلا تاينواعتلل دامتعالا حنم تايفيكو طورش اذكو
.اهتاداحتاو

لّوألا مسقلا

دامتعا ناجل ريسو ةليكشت
اهتاداحــتاو ةيحالفلا تاينواعتلا

اــــهسأري يتلا ةــينطولا داــمتعالا ةـــنجل لـــــكشتت:٢ ةداملا
: نم ،هلثمم وأ ةحالفلاب فّلكملا ريزولا

ةرازولاب ةيحالفلا تاينواعتلاب فّلكملا ريدملا بئان–
،ةحالفلاب ةفلكملا

،ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا لثمم–

،بئارضلل ةماعلا ةيريدملا لثمم–

 ،ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا لثمم–

ىلع الـيـثمت رـثـكألا ةـيـحالـفـلا ةـيـباـقـنـلا ةــمــظــنملا لــثمم–
 ،ينطولا ىوتسملا

يحالفلا عرفلل كرتشملا ينهملا ينطولا سلجملا لثمم–
.لامعألا لودج بسح ،ينعملا

ارــظــن ،صخش لــكــب ةــيـــنـــطوـــلا داـــمـــتـــعالا ةـــنجل نيعـــتست
.اهلاغشأ يف اهتدعاسم هنأش نم ،هتاءافكل

فّلكملا ريزولا نم ررقم بجومب ةنجللا هذه ءاضعأ نيعي
نومتني يتلا تائيهلاو تاطلسلا حارتقا ىلع ءانب ةحالفلاب
.اهيلإ

اـــهسأري يتلا ةــيئالولا داــمتعالا ةــنجل لــــكشتت:٣ ةداملا
: نم ،ةيالولل ةيحالفلا حلاصملا ريدم

ةــــــيحالـــفلا تاــــــينواــــــعتلاب ةـــــــفّلكملا ةــــــــحلـــصملا ســــــيئر–
،ةيالولل ةيحالفلا حلاصملا ةيريدمب

،ةيالولل ةلودلا كالمأ ةيريدم لثمم–

،ةيالولل بئارضلا ةيريدم لثمم–

 ،ةيئالولا ةيحالفلا ةفرغلا لثمم–

ىلع اليـــثمت رـــثكألا ةـــيحالفلا ةــــيباقنلا ةــــمظنملا لـــــثمم–
 ،يئالولا ىوتسملا

يحالفلا عرفلل كرتشملا ينهملا يئالولا سلجملا لثمم–
.لامعألا لودج بسح ،ينعملا

ارــــــظن ،صــــخش لـــــكب ةـــــيئالولا دامـــتعالا ةــــنجل نيــــعتست
.اهلاغشأ يف اهتدعاسم هنأش نم ،هتاءافكل

ةيحالفلا حلاصملا ريدم نم ررقمب ةنجللا هذه ءاضعأ نيعي
نومتني يتلا تامظنملاو تاطلسلا حارتقا ىلع ءانب ،ةيالولل
.اهيلإ

ةينقت ةنامأو يلخاد ماظنب دامتعالا ناجل دّوزت:٤ ةداملا
ةيزكرملا ةيريدملا ،اهصاصتخا بيترت دودح يف ،اهالوتت
ةفّلكملا ةرازولا ىوتسم ىلع ةيحالفلا تاينواعتلاب ةفلكملا

ىلع ةـــــيحالفلا تاـــــينواعتلاب ةـــــفلكملا ةـــــحلصملاو ةــــــحالفلاب
.ةيالولل ةيحالفلا حلاصملا ةيريدم ىوتسم

اهلامعأ قسني يتلا ةينقتلا ةنامألا فلكت ،ضرغلا اذهلو
،هالعأ ةروكذملا ناجــّلــــلا ءاــــــسؤر اـــنوـــناـــق هـــنـــيـــعــــي لوؤــــســـم
: يتأي امب

،اهب ةصاخلا تافلملاب ةقفرملا دامتعالا تابلط مالتسا–

ىلــــع ضرــــعلل ةــــهجوملا تاــــفلملا تاــــنوكم نــــم ققــــحتلا–
،دامتعالا ناجل
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،دامتعالا تابلط ليجست–

.ةنجللا سيئر عم نواعتلاب ناجّللا تاعامتجا ريضحت–

توـــــصب ةـــنجللا لـــــخاد ةــــينقتلا ةــــنامألا لوؤـــــسم عّتـــــمتي
.يراشتسا

ةرورـــــضلا تــــعد اــــملك داــــمتعالا ناــــجل عـــــمتجت:٥ ةداملا
.اهئاسؤر نم ءاعدتساب ،كلذل

يناثلا مسقلا

دامتعالا حنم تايفيكو طورش
اهتاداحــتاو ةيحالفلا تاينواعتلل

ريبعتلل ايطخ ابلط نوسسؤملا ءاضعألا لسري:6 ةداملا
تاينواعت داــــحتا وأ ةــــيحالف ةـــــينواعت ءاـــــشنإ يف مـــــهتبغر نـــــع
وأ ةــــينطولا داـــمتعالا ةــــنجل ســــيئر ىلإ ،فــــلمب اــــقفرم ،ةــــيحالف
.ةلاحلا بسح ،ةيئالولا دامتعالا ةنجل سيئر

لوألا قحلملا يف ددحملا جذومنلا قفو بلطلا اذه غاصي
.رارقلا اذهب

لمتشي فـلمب داــــمتعالا بــــــلط قـــــفري نأ بــــــجي:٧ ةداملا
: ةيتآلا قئاثولا ىلع

لــــــكل حالــــفلا ةـــــفصب دـــــهشي يذــــــلا دــــــنسلا نــــــم ةـــــــخسن–
،نيطرخنملا

،انوناق ررحملا يساسألا نوناقلا نم ةخسن–

،ةيسيسأتلا ةماعلا ةيعمجلا رضحم نم ةخسن–

ةــــــــينواعتلا رـــــيدمو رـــــييستلا ســــــلجم ءاـــــضعأ ةـــــمئاق–
ددحملا جذومنلا قفو ،ةيحالفلا تاينواعتلا داحتا وأ ةيحالفلا

،رارقلا اذهب يناثلا قحلملا يف

ةــــيعامتجالا صـــصحلل يلــــكلا باـــــتتكالا تـــــبثي فــــــشك–
ثلاثلا قحلملا يف ددحملا جذومنلا قفو نينواعتملل ةيلوألا

.رارقلا اذهب

لصو لباقم ،اينورتكلإ لسري وأ فلملا عدوي:٨ ةداملا
موقت يتلا ةلهؤملا دامتعالا ةنجلل ةينقتلا ةنامألا ىلإ ،عاديإ
يف ددحملا جذومنلا قفو صاخ لجسب هليجستو هنم دكأتلاب
 .رارقلا اذهب عبارلا قحلملا

بسح ،دامتعالا ةنجل سيئر فرط نم عاديإلا لصو مّلسي
.رارقلا اذهب سماخلا قحلملا يف ددحملا جذومنلا

تاــــعامتجالا داـــــمتعالا ةـــنجل ســـــيئر جــــمرــــبي:٩ ةداملا
ةــــــساردب ةــــنجلل حـــمسي لــــجأ يف ةــــنجللا ءاــــضعأ يــــعدتسيو
33 ةداملا ماكحأ يف اهيلع صوصنملا لاجآلا نمض تافلملا

ماع نابعش7 يف خّرؤملا9٥٤-69 مقر يذيفنتلا موسرملا نم
مّمــــــــــتملاو لّدـــــعملا ،6991 ةــــنس رـــــبمسيد81 قـــــفاوملا71٤1
.هالعأ روكذملاو

يف نّوديو ةنجللا ءارآ زربي يذلا عامتجالا رضحم ررحي
لسريو ،ةنجللا سيئر فرط نم هيلع رّشؤمو مّقرم لجس
ةحناملا ةطلسلا ىلإ عامتجالا يلت يتلا )3( ةثالثلا مايألا لالخ
.دامتعالل

،ةلاحلا بــــســـح ،هـــحنمي يذـــــلا داـــمتعالا غَّلبُي:٠١ ةداملا
،ةيالولل ةيحالفلا حلاصملا ريدم وأ ةحالفلاب فّلـكملا رــــيزولا

لكب ،رارقلا اذهب سداــسلا قــــحلملا يف ددــــحملا جذوـــــمنلا قــــفو
تاينواعتلا داحتا وأ ةيحالفلا ةينواعتلا سيئر ىلإ ،لئاسولا
.ينعملا ةيحالفلا

ضفرلا اذه رربي نأ بجي ،داـمتعالا بـــلط ضـــفر ةـــلاح يف
داحتا وأ ةيحالفلا ةينواعتلا سيئر ىلإ ،لئاسولا لكب ،غّلبيو
  .ينعملا ةيحالفلا تاينواعتلا

،هب لومعملا ميظنتلا قفو ايئاقلت الوبقم دامتعالا ربتعي
.دامتعالا بلط ةساردل ةررقملا لاجآلا زواجت دعب

دامتعا ةيئالولا دامتعالا ةــنجل ضـــفر ةـــلاح يف:١١ ةداملا
اهسيئر حنمي ،ةيحالف تاينواعت داحتا وأ ةيحالف ةينواعت
ميدـــقتل ،ضــفرلاب هــغالبإ خـــيرات نــم ءادتبا ،)2( نـيرهش لــــجأ

فلملا يف لصفي يذلا ةحالفلاب فلكملا ريزولا ىدل نعط
.نعطلا عاديإ خيرات نم )1( ادحاو ارهش ىدعتي ال لجأ نمض

،مــــــيقرت لــــجس يف داــــمتعالا تاررــــقم لـــــجست:٢١ ةداملا
قفو ،دعملا ةــنجللا ســــيئر فرــــط نــــم هــــيلع رــــّشؤمو مــــــّقرم
 .رارقلا اذهب عباسلا قحلملا يف ددحملا جذومنلا

اهتاداحتاو ةيحالفلا تاينواعتلا ميقرت نّوكتي:٣١ ةداملا
وحنلا ىلع نيميلا ىلإ راسيلا نم أرقت ،ماقرأ )6( ةتس نم
: يتآلا

دامتعالل يبيترتلا مقرلا ىلإ ناريشي نالوألا نامقرلا–
،ميقرتلا لجس يف

ةينواعتلا لكش ىلإ ناريشي عبارلاو ثلاثلا نامقرلا–
: بيترتلا اذه بسح ،ةيحالفلا

،عرفلا بسح ةيحالفلا تاينواعتلا :1٠

،ةصصختملا تامدخلل ةيحالفلا تاينواعتلا :2٠

.تامدخلا ةددعتم ةيحالفلا تاينواعتلا :3٠

ةــيالولا زــمر ىلإ نارــيشي سداـــسلاو ســـماخلا ناـــمقرلا–
.ةيحالفلا ةينواعتلا اهيف عقت يتلا
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ةيقاطب ةحالفلاب ةفلكملا ةرازولا ىدل أشنت:٤١ ةداملا
ايرود نّيحتو دّوزت ،اهتاداحتاو ةيحالفلا تاينواعتلل ةينطو
.اهتاداحتاو ةيحالفلا تاينواعتلا ميقرت لجس تاجرختسمب

ثلاثلا مسقلا
ةيئاهن ماكحأ

ماـــــع مّرــحم3 يف خرؤــملا رارـــقلا ماـــكحأ ىـــغلت:٥١ ةداملا
.هالعأ روكذملاو7991 ةنس ويام٠1 قفاوملا81٤1

ةّيـــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف رارـــــقـــــــلا اذـــــه رـــــشني:6١ ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام2 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر81 يف رئازجلاب رّرح

.12٠2 ةنس

ينادمح ديمحلا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوألا قحلملا

دامتعالا بلط جذومن

....................................... موي ...................... يف

دعاوقلا ددحي يذلا6991 ةنس ربمسيد81 قفاوملا71٤1 نابعش7 يف خرؤملا9٥٤-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقبط
تاطلسلا ىضتقمب فرصتملاو .................................... هلفسأ يضمملا انأ ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيحالفلا تاينواعتلا ىلع ةقبطملا
.............................................. *)ةيحالفلا تاينواعتلا داحتا وأ( ةيحالفلا ةينواعتلل ةماعلا ةيعمجلا ةلوادم ةطساوب يلإ ةلوخملا
....................................................................................................................................................................................................... 
..................../............/........ خيراتب

:*)ةيحالف تاينواعت داحتا وأ( ةيحالف ةينواعت ءاشنإ يف انتبغرب مكملعأ نأ ينفرشي

ةيلحم

ةيئالو

ةيوهج

ةينطو

:* ـل دامتعا حنم ىلع مكتقفاوم سامتلا ةيغُب

عرفلا بسح ةيحالف ةينواعت

ةصصختملا تامدخلل ةيحالف ةينواعت

تاطاشنلا ةددعتم ةيحالف ةينواعت

ءاضمإلا

.مئالملا رايتخالا لمعتسا : *
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يناثلا قحلملا

*)ةيحالفلا تاينواعتلا داحــتا وأ( ةيحالفلا ةينواعتلا ريدمو رييستلا سلجم ءاضعأ ةمئاق جذومن

............................................................................................ : *)ةيحالفلا تاينواعتلا داحتا وأ( ةيحالفلا ةينواعتلا ةيمست

.................................................................................................................................................................................. : رــقملا

............................................................. : نيطرخنملا ددع

رييستلا سلجم ةليكشت .١

................................. يف ................. ـب
سيئرلا

)متخلاو ءاضمإلا(

.مئالملا رايتخالا لمعتسا : *
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثلاثلا قحلملا

نوبتتكملا اهمدق يتلا عوفدلا نع فشكو يلوألا يعامتجالا لامسأرلا يف باتتكالا ةمئاق جذومن

............................................................................................ : *)ةيحالفلا تاينواعتلا داحتا وأ( ةيحالفلا ةينواعتلا ةيمست

 .................................................................................................................................................................................. : رــقملا

.......................................................................................................................................................... : يراجلا باسحلا مقر

ريدملا .٢

نكسلا رقم ةنهملا ةفصلا بقللاو مسالا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)ة( سيئر
..................................
..................................
..................................
..................................

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

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

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

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

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

تاظحالملا نكسلا رقمةنهملا بقللاو مسالا

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

تاظحالملا

نكسلا رقم ةفصلا بقللاو مسالا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بتتكملا

ماقرألاب
جد ................... فورحلاببتتكملا يعامتجالا لامسأرلا عومجم

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

خيرات
تاعوفدلا

ةمدقملا

ددع
صصحلا
ةبتتكملا

ةيمسالا ةميقلا
ةصحلل

ةيعامتجالا

مقرلا
يبيترتلا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................. يف ................. ـب
سيئرلا

)متخلاو ءاضمإلا(

.مئالملا رايتخالا لمعتسا : *
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عبارلا قحلملا

دامتعالا فلم عاديإ لجس جذومن

.مئالملا رايتخالا لمعتسا : *
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سماخلا قحلملا

يسيسأتلا فلملا عاديإ لصو جذومن

 ،.................................................................. سيئرلا نأب* )ةيئالولا دامتعالا ةنجل وأ( ةينطولا دامتعالا ةنجل سيئر دهشي

......................................................................................... *)ةيحالفلا تاينواعتلا داحتا وأ( ةيحالفلا ةينواعتلا مساب فرصتملا

.............................................................................................................................................................................. ـب ةعقاولا

حلاصملا ةيريدم وأ( ةحالفلاب ةفلكملا ةرازولا رقمب ...................... ليجستلا مقر تحت ............../...../..... موي عدوأ دق

ماع نابعش7 يف خرؤملا9٥٤-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقبط دامتعا ىلع لوصحلا لجأ نم افلم ،*)ةيالولل ةيحالفلا

.ممتملاو لدعملا ،ةيحالفلا تاينواعتلا ىلع قبطت يتلا دعاوقلا ددحي يذلا6991 ةنس ربمسيد81 قفاوملا71٤1

.............................  يف .................. ـب رّرح

دامتعالا ةنجل سيئر

.مئالملا رايتخالا لمعتسا : *

عاديإلا خيرات ةيالولاو يعامتجالا رقملا لكشلا
ةيحالفلا ةينواعتلا ةيمست

*)ةيحالفلا تاينواعتلا داحــتا وأ(
لصو مقر

عاديإلا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................
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سداسلا قحلملا

دامتعالا ررقم جذومن

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

 دامتعا نمضتي ......................... يفخرؤم ...... مقر ررقم
*)ةيحالفلا تاينواعتلا داحــتا وأ( ةيحالفلا ةينواعتلا

ريزولا نم ضيوفتب افرصتم ................................ ةيالول ةيحالفلا حلاصملا ريدم وأ( ةـيفيرلا ةـيمنتلاو ةـحالفلا رـيزو ّنإ
*)ةحالفلاب فلكملا

نييعت نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9 يف خرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
 ،ةموكحلا ءاضعأ

ددحي يذلا6991 ةنس ربمسيد81 قفاوملا71٤1 ماع نابعش7 يف خرؤملا9٥٤-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
،ممتملاو لدعملا ،ةيحالفلا تاينواعتلا ىلع قبطت يتلا دعاوقلا

ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويام12 قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر82 يف خرؤملا821-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 ،ةيفيرلا ةيمنتلا ةحالفلا ريزو تايحالص

دامتعالا ناجل ريسو ةليكشت ددحي يذلا12٠2 ةنس سرام2 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر81 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
،اهتاداحتاو ةيحالفلا تاينواعتلل دامتعالا حنم تايفيكو طورش اذكو

،............................... ةيحالفلا ةينواعتلا سيئر  ..................... فرط نم .............. موي عدوملا دامتعالا بلط ىلع ءانبو–

....................................................................................................................................................... ةنجللا يأر ىلع ءانبو–

: رّرــقـي

نم ءادتبا ......................................................* )ةيحالفلا تاينواعتلا داحتا وأ(  ةيحالفلا ةينواعتلا دمتعت: ىـلوألا ةداـملا
: ةيتآلا عجارملا بسح ............................................. خيرات

… …    … …   … … : مقر ميقرت

،هالعأ ةروكذملا *)ةيحالفلا تاينواعتلا داحتا وأ( ةيحالفلا ةينواعتلا نع ةرداصلا قئاثولا لك نمضتت نأ بجي:٢ ةداـملا
.هالعأ ىلوألا ةداملا يف هب تلجس يذلا مقرلاو اهعوضومب ةعوبتم ةحيحصلا اهتيمست

،)1( دحاو رهش لجأ يف ،هالعأ ةروكذملا *)ةيحالفلا تاينواعتلا داحتا وأ( ةيحالفلا تاينواعتلا سيئر فلكي:٣ ةداـملا
 .امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا راهشإلاو عاديإلا تايلكشب مايقلاب

.عاديإلا لصو نم ةخسن *)ةيئالولا دامتعالا ةنجل( ةينطولا دامتعالا ةنجل سيئر ىلإ مّلسُت

............................. يف .................. ـب رّرح

.مئالملا رايتخالا لمعتسا : *
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عباسلا قحلملا

اهتاداحـتاو ةيحالفلا تاينواعتلا ميقرت لجس جذومن

.مئالملا رايتخالا لمعتسا : *

خيراتو مقر
دامتعالا ررقم

ةيحالفلا ةينواعتلا ةيمست
*)ةيحالفلا تاينواعتلا داحـتا وأ(

لكشلا
مقرلا

يبيترتلا

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

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

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

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

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

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

خيراتو مقر
عاديإلا لصو

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

ميقرتلا

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

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

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

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

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

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

زمر
ةيالولا

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...


