
   
  

  ملـف تأسيـس    
  جمعيـة بلديـة

  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  



  
  
  * تصريــح شرفــي *  
  
  

  أنـا الممضـي أسفلـه السيـد / ...........................................           
  المولـود بتاريـخ :.........................................................        
  ت.و أو ر.س) رقـم :.........................................صـاحب (ب.        
  الصـادرة بتاريـخ :.......................عـن دائـرة:...................        
  واليـة جيجــل، أصــرح بشرفــي أنــي وضعــت تحـت تصـرف         
  ..............................الجمعيــة :..................................        
  محلـي الكائـن بـ :........................................................        

  إلتخـــاذه كمقــر للجمعيـــة .                           
  هـذا التصريــح صالــح فـي حـدود مـا يسمــح بـه القانـــون .        

  
  

  ـة مـن طـرف البلديـة                         إمضـاء المعنـي  المصادق       
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  

      
  
  * الشروط الالزمة لتأسيس جمعية محلية : 

  
  طلـب تسجيـل موقـع مـن طـرف رئيـس الجمعيـة أو ممثلـه المؤهـل قانونـا – 01 

  يحمل العنوان ورقم الهاتف .ئيـس المجلـس الشعبـي البلـدي لبلديـة الميليـة يوجـه إلـى السيـد/ ر       
  قائمـة بأسمـاء األعضـاء المؤسسيـن و الهيئـات التنفيذيـة و حالتهـم المدنيـةنسخ من  04 – 02 

  ووظائفهـم و عناويـن إقامتهـم و توقيعاتهـم .         
  المؤسسين . ابـق القضائيـة لكـل عضـو من األعضـاءمـن صفحـة السو 3المستخـرج رقـم :  – 03 
  لألصــل مـن القانـون األساسـي . نسخ مطابقة  04 – 04 
  محضـر الجمعيـة العامـة التأسيسيـة محـرر مـن قبـل محضـر قضائـي .نسخ من  04 – 05 
  الوثائـق الثبوتيـة لعنـوان المقـر .نسخ من  04 – 06 

  الجمعية العامة .ضاء أعنسخ من قائمة  04 – 07
  نسخ من قائمة أعضاء المكتب . 04 – 08

  صـورة طبـق األصـل لبطاقـة التعريـف الوطنيـة أو رخصـة السياقـة مصـادق  ـ 09 
  عليهـا لكـل أعضـاء الجمعيـة .        

  
  كـل الوثائـق تكتـب بالحاسـوب ، مـا عـدا الطلـب بخـط اليـد .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  06/12م كيفيـة تأسيـس جمعيـة محليـة تخضـع للقانـون رقـ
 متعلـق بالجمعيـات 15/01/2012المـؤرخ فـي : 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  
  
  

  

  القانــون األساسـي
  للجمعيـــات

  
  
  
  
  
  
  



  
  الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة 

) يؤسـس المصرحـون المبينـة أسماؤهـم أدنـاه ، جمعيـة تخضـع ألحكـام القانـون رقـم 01(:المـادة األولـى  
   و لهـذا القانـون األساســي . 12/01/2012المـؤرخ فـي  12/06

  اإلســـم                       اللقـــب               العنــوان          
-  ........................       ........................         ........................  
-      ........................       ........................         ........................  
-      ........................       ........................         ........................  
-      ........................       ........................         ........................  
-       ........................         ........................      ........................  
-      ........................       ........................         ........................  
-      ........................       ........................         ........................  
-        ........................       ........................       ........................  
-      ........................       ........................         ........................  
-      ........................       ........................         ........................  
-   ........................       ........................         ........................  
-      ........................       ........................         ........................  
- ..       ........................         ........................     ......................  
-      ........................       ........................         ........................  
-      ........................       ........................         ........................  
- .         ........................     ........................       .......................  
-      ........................       ........................         ........................  
-      ........................       ........................         ........................  
- .. ........................       ........................         ......................  

) ، و فـي حالـة تكويـن جمعيـة مـن طـرف أشخـاص 10( و كـل األعضـاء المؤسسيـن العشـرذكـر أسمـاء    
  األشخـاص اإلعتباريـة . ذكـر تسميـة إعتباريـة بتعيـن

  
  

      



  ولالبــــاب األ  
  الفصـــل األول
  أحكـــام عامـــة

    - مــدة عمـل الجمعيـة و مـداه  –المقــر  –الهــدف  –الموضــوع  –التسميــة  -
  ): تسمـى الجمعيـة ( اإلشـارة إلى التسميـة الكاملـة و الدقيقـة للجمعيـة مـع مطابقتهـا).02( المـادة الثانيـة 

.................................................................................................  
الجمعيـة ............................هـي جمعيـة ............................( يحـدد نشـاط الجمعيـة ): 03( المـادة الثالثـة 

ك المؤسسـون و المنخرطـون فـي تسخيـر معارفهـم و .............إلخ ) يشتـر - إنسانـي  –خيـري   - ثقافـي  –بدقـة إجتماعـي 
وسائلهـم بصفـة تطوعيـة و لغـرض غيـر مربـح مـن أجـل ترقيـة نشاطهـا و تشجيعـه فـي إطـار الصالـح العـام دون مخالفـة 

  ات المعمـول بهـا .الثوابـت و القيـم الوطنيـة و دون المسـاس بالنظـام و األداب العامـة و أحكـام القوانيـن و التنظيمـ
تهـدف الجمعيـة أساسـا إلـى: ( تذكـر أهـداف الجمعيـة بدقـة و يجـب أن تكـون مطابقـة للتسميـة و  ):04( المـادة الرابعـة

  موضـوع الجمعيـة ).
      -.................................................................................  
      -.................................................................................  
      -.................................................................................  
      -.................................................................................  

      -.................................................................................  
  و تتعهـد الجمعيـة بـأن ال تسعـى إلـى تحقيـق أهـداف أخـرى غيـر مـا صرحـت به.   
ـةا  ـادة الخامس ـر  ):05( لم ـل لمق ـوان الكام ى العن ـارة إل ـ:( اإلش ـن ب ـة كائ ر الجمعي ـون مق يك

  ..............الجمعيـة)..............................................................................
  مـع مراعـاة التشريـع المعمـول بـه ال يمكـن نقـل هـذا المقـر إال بقـرار الجمعيـة العامـة .

  مـدة الجمعيـة هـي: ....................(اإلشـارة إلـى مـدة عمـر الجمعيـة)): 06( المـادة السادسـة 
ـوى تتمتـع الجمعيـة بالشخصيـة الم :)07(المـادة السابعـة   ـى مست ـا عل ارس نشاطاته ة و هي تم ـة و القانوني عنويـة و األهلي

  . البلديـة ) عبـر تـراب –.........( تحديـد مجـال نشـاط الجمعيـة 
للجمعيـة بإصـدار و نشـر نشريـات و مجـالت و وثائـق إعالميـة و مطويـات لهـا عالقـة بهدفهـا  يسمـح:)08(المـادة الثامنـة 

ـي محـررا فـي ظـل إحت ـان الرئيس ـون البي ـى أن يك ـا ، عل ـول به ـن المعم ـرام الدستـور و القيـم و الثـوابت الوطنيـة و القواني
    بالغـة العربيـة .  

 
 
  



  
  الفصـــل الثانـــي

  شــروط وكيفيــة إنظمــام و إنسحــاب األعضــاء . -
  سسيـن و أعضـاء نشطيـن و أعضـاء شرفييـن .تتكـون الجمعيـة مـن أعضـاء مؤ :)09(المـادة التاسعـة 

  تخـول مداولـة الجمعيـة العامـة صفـة العضـو الشرفـي باقتـراح مـن مكتـب الجمعيـة . -
ـون  )04( زيـادة علـى الشـروط المنصـوص عليهـا فـي التشريـع المعمـول بـه السيمـا المـادة: )10(المـادة العاشـرة  مـن القان

ـر  2012جانفـي  12ـي المـؤرخ ف 12/06 ـة :( تذك ـي الجمعي ـي العضـو الناشـط ف ـر ف المتعلـق بالجمعيـات ، يجـب أن تتوف
  الشـروط الخاصـة المطلوبـة ).

ـة ،  :)11(المـادة الحاديـة عشـر  ـب الجمعي ـه مكت ـب و يقبل ـه صاحـب الطل ـي يوقع يتـم االنضمـام إلـى الجمعيـة بطلـب كتاب
  ـو بمنـح بطاقـة اإلنخـراط . تثبـت صفـة العض

  تفقـد صفـة العضـو فـي الجمعيـة لألسبـاب التاليـة :  :)12(المـادة الثانيـة عشـر 
  اإلستقالـة مقدمـة كتابيـا . -
 الوفـــــاة . -
 عـدم دفـع اإلشتراكـات (اإلشـارة إلـى المـدة المحـددة ). -
 حــل الجمعيــة . -
 أسباب أخرى( توضح بدقة ).   -

  كل عضو له الحق في التصويت و الترشح على جميع مستويات الجمعية شريطة : :)13(ادة الثالثـة عشـرالمـ 
  إستوفـاء اإلشتراكـات . -
 شـروط أخـرى ( توضـح بدقـة ).   -

  البــــاب الثانــي
  تنظيــم و سيــر أجهـزة الجمعيــة 

  تضـم الجمعيـة جمعيـة عامـة و مكتـب تنفيـذي
  ول ــ الفصــــل األ

  ـ الجمعيـــة العامـــة ـ
   تضم الجمعية العامة كل األعضاء المنخرطين باإلضافة إلى أعضاء الهيئة التنفيذيـة . :)14(المـادة الرابعـة عشـر 
  ). المـدة اإلنتخابيـة للجمعيـة العامـة هـي : (اإلشـارة إلـى المـدة :)15(المـادة الخامسة عشـر 
  تتكفـل الجمعيـة العامـة بمـا يلـي : :)61(المـادة السادسة عشـر  
  اإلدالء برأيها فيما يخص جـدول و نتائـج النشاطـات، تقاريـر التسييـر المالـي و الوضعية األدبية للجمعيـة . -
  المصادقـة علـى القوانيـن األساسيـة و النظـام الداخلـي للجمعيـة و تعديالتهـا .  -
  تنفيـذي ، و كـذا تجديـده .القيـام بإنتخـاب المكتـب ال -
 
  
  



  المصادقـة علـى قـرارات المكتـب التنفيـذي بخصـوص تنظيـم هياكـل الجمعيـة و تمثيلهـا المحلـي . -
  قبـول الهبـات و الوصايـا عندمـا تقـدم بإثباتـات و شـروط ، و بعـد التحقـق مـن عـدم تنافيها مع األهـداف المسطـرة للجمعيـة  -
  ـة علـى إنشـاء أجهـزة استشاريـة و متابعـة الموافقـة علـى اقتناء العقـارات .الموافق -
  دراسـة الطعـون المقدمـة فيمـا يخـص االنضمام إلـى الجمعيـة . -
  البـث النهائـي فـي قضايـا االنضباط . -
  تحديـد مبلـغ االشتراكات السنويـة . -
  أخـرى ) .و التكفل أيضا بـ: ( اإلشـارة إلـى مهـام  -
تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على األقل ( اإلشارة إلى عدد المرات ) .........في السنة : )17(المـادة السابعـة عشـر  

ى ذ ا دعت الحاجة إل ة ، أو ل، و تجتمع في دورة غير عادية كلم يس الجمعي ن رئ ب م ب أو بك ، بطل ن أعضاء المكت ب م طل
  النصاب )........................................ بطلب من أعضائها ( تحديد

من هذا القانون ، و تسجل اإلستدعاءات في سجل  17تستدعي الجمعية العامة وفقا إلحكام المادة  :)18(المـادة الثامنة عشـر  
ي أجل أقصاه (  ة ف ة العام اوين أعضاء الجمعي ل المداوالت و ترسل كتابيا مرفقة بجدول األعمال إلى عن ام قب يحدد عدد األي

  موعد االجتماع )....................... يوما.
ـر   عة عش ـادة التاس ور: )19(الم تدعاء األول إال بحض د اإلس ة عن فة مقبول ة بص ة المداول ة العام ن للجمعي د(  ال يمك  تحدي

ام من أعضائها ، و إذا لم يكتمل النصاب ، تستدعى الجمعية العامة مر) ........... النصاب د األي ة ثانية في أجل أقصاه " تحدي
  قبل موعد اإلجتماع "...............يوما، عندها يمكن للجمعية العامة المداولة مهما كان عدد حضور أعضائها.

ن تتخذ قرارات الجمعية باألغلبية ( تحديد األغلبية بدقة)............. أعضاء الجمعية العامة الحاضري :)20(المـادة العشـرون  
  في االجتماع ، و في حالة تساوي األصوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوت مرجح . 

ة واحدة و صالحة  ي وكال ه الحق ف ون ل ه ، و يك ا للتصويت مكان يمكن للعضو الغائب توكيل أحد األعضاء الحاضرين كتابي
  لجلسة فقط .

ي التصويت و ال ينت :)21(المـادة الواحدة والعشـرون  توفي ال يشارك ف م يس ن ل ة م ات التنفيذي توى الهيئ ى مس ه عل خب علي
  . هاشتراكات

ـرون  ة والعش ـادة الثاني ل  :)22(الم ن قب اة م ون ممض داوالت ، و تك جل الم ي س ي ف ل الزمن ق التسلس داوالت وف جل الم تس
  األعضاء الحاضرين في اإلجتماع .

  ئمة ، مكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بأهداف الجمعية .يساعد الجمعية العامة لجان دا :)23(المادة الثالثة والعشـرون 
  اللجان الدائمة هي : ( اإلشارة إلى أسماء اللجان و المهام كل لجنة على حدى).

  تتشكل كل لجنة من : * تحديد عدد أعضاء كل لجنة * .
ن رئيسها أو ب م ع بطل داخلي ، و تجتم ا ال ا ، و تحدد نظامه ة رئيسها و مقره ى عدد  تنتخب كل لجن ارة إل ن ( اإلش ب م طل

  األعضاء)..........أعضاء .   
  
  
  
  



  
  ـ الفصــــل الثانـــي ـ

  ـ المجلــــس ـ
  

  ( في حالة وجود هذا الهيكل ينبغي إضافة مواد تتطرق إلى النقاط المتعلقة بتنظيمه و مهامه و تسييره )
  ـ الفصــــل الثالــــث  ـ
  ـ الهيئــــة التنفيذيـــة  ـ

  
   )اإلشارة إلى الوظيفة و الرتبة( يقود الجمعية و يديرها مكتب متكون من :)24(ادة الرابعة والعشـرونالم 
 -  ...................................-   .................................... - ...................................  
-  ................................... -.....   ............................... -...................................  
-  ................................... -   .................................... -  ...................................  

العامة حسب الترتيب المنصوص عليه في  يتم انتخاب أعضاء المكتب من قبل الجمعية :)25(المادة الخامسة والعشـرون
 )..........على األكثر. اإلشــارة إلــى عــدد المــراتأعاله ، لمدة ( 24المادة 

  : يكلــف المكتـب مكلفـا بمـا يلـي: )26(المادة السادسة والعشـرون
  يضمن تطبيق أحكام القانون األساسي و النظام الداخلي ، و السهر على احترامه . -
 ذ قرارات الجمعية .تنفي -
 تسيير ممتلكات الجمعية . -
 تحديد االختصاصات لكل نائب و مهام المساعدين . -
 إعادة مشروع النظام الداخلي . -
 ضبط مبالغ النفقات الزهيدة . -
 اقتراح للجمعية العامة كل اإلجراءات لتحسين عملية تنظيم و تنصيب أجهزة الجمعية . -
 عية يرتكب مخالفة خطيرة .دراسة عملية الشطب لكل عضو في الجم -
 إعداد برنامج عمل الجمعية .  -

  )اإلشــارة إلــى مهام أخـرى(باإلضافة إلى ذلك فهو مكلف بـ  
يجتمع المكتب على األقل ( تحديد عدد المرات)........... في الشهر بدعوة من رئيسه ، و  :)27(المادة السابعـة والعشـرون 

  ( تحديد النصاب)............أعضاء المكتب .بإمكانه أن يجتمع كذلك بطلب من 
التصح اجتماعات المكتب إال بحضور( تحديد النصاب)...........أعضائه ، و يتخذ المكتب  :)28(المادة الثامنة والعشـرون 

  القرارات باألغلبية ( تحديد األغلبية) أعضائه ، و إذا تساوت األصوات يعتبر صوت الرئيس صوتا مرجحا .
  
  
 
 



  يمثل الرئيس الجمعية في جميع أأعمال الحياة المدنية وهو مكلف بما يلي :  :)29(ادة التاسعـة والعشـرونالم
  تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية . -
 التقاضي باسم الجمعية . -
 اكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية . -
 اقشات .استدعاء أجهزة الجمعية ، رئاسة و تسيير المن -
 اقتراح جدول أعمال دورات الجمعية العامة . -
 تنشيط و تنسيق نشاط جميع أجهزة الجمعية . -
 تبليغ السلطة اإلدارية المؤهلة بجميع المعلومات . -
 تحضير التقريرين األدبي و المالي و تقديمه للجمعية العامة للبث للبث فيه . -
طرأ على القانون األساسي و كل تغيير يقع في جهاز إشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديالت التي ت -

 ) يوما من تاريخ اتخاذ القرار .30إدارة الجمعية في أجل أقصاه (
 ممارسة سلطة النظام التسلسلي على األعضاء المستخدمين في الجمعية العامة .    -

  جميع قضايا اإلدارة ، و يتولى بهذه الصفة مايلي : يكلف لكاتب العام بمعونة الكاتب العام المساعد ، ب: )30( المــادة الثالثـون 
  مسك قائمة المنخرطين . -
 معالجة البريد و تسيير المحفوظات . -
 مسك بجل المداوالت لكل من المكتب التنفيذي و الجمعية العامة . -
 تحضير محاضر المداوالت لكل من المكتب التنفيذي و الجمعية العامة . -
 ي .حفظ نسخة  من القانون األساس -

  باإلضافة إلى اإلشارة إلى...................(المهام األخرى )  
يتولى أمين المال بمعية أمين المال المساعد المسائل المالية و المحاسبة فهو مكلف بهذه  :)31(المادة الواحـدة والثالثـون  

  الصفة بما يلي : 
  رية .تسيير األموال ، جرد و ضبط أمالك الجمعية المنقولة و العقا -
 تحصيل اإلشتراكات . -
 مسك صندوق النفقات الزهيدة . -
 إعداد التقارير المالية . -
 و هو مكلف أيضا بـ: .......................................( اإلشارة إلى المهام األخرى ).  -

أمين المال المساعد ، و يوقعها يوقع أمين المال سندات النفقات و في حالة حصول مانع فيوقع  :)32(المادة الثانية والثالثـون 
  ) من القانون األساسي .24بعد التوقيع األول رئيس الجمعية أو نائبه حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة (

  
 
 
 
  



   
  ـ الفصــــل الرابــــع  ـ

  ـ التنظيــم و التقسيـم الداخلـي   ـ
  تقسم الجمعية إلى: لجان. :)33(المادة الثالثـة والثالثـون 

  ). اإلشارة إلى العدد ، الصالحيات ، و االختصاص اإلقليمي(    
                                                                 .........................../...........................  
                                                                 ..................................../..................  
                                                                 .........................../...........................  

  
  البــــاب الثالــث
  ـ األحكــــام الماليــة ـ

  ـ الفصـــل األول ـ
  ـ المـــوارد ـ 

  تتألف موارد الجمعية من : : )34(الرابعة والثالثـون  المادة 
  اشتراكات أعضائها تصب مباشرة في حساب الجمعية . -
 المداخيل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوية و أمالكها . -
 الهبات النقدية و العينية و الوصايا . -
 مداخيل جمع التبرعات . -
 اإلعانات المحتملة للدول و الجماعات المحلية . -

تودع الموارد في حساب وحيد بنكي أو حساب مفتوح لدى مؤسسة مالية عمومية مالية  :)35(دة الخامسة والثالثـون الما 
  بناءاعلى طلب من رئيس الجمعية و باسم الجمعية .

، تلتزم الجمعية بعدم تحصيل أموال صادرة عن تنظيمات و منظمات غير حكومية أجنبية  :)36(المادة السادسة والثالثـون  
  ما عدا الناتجة عن عالقات التعاون المؤسسة قانونا ، على أن يكون هذا التمويل محل موافقة مسبقة من السلطة. 

  
  ـ الفصـــل الثانـــي ـ

  ـ النفقــــات ـ 
تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات الالزمة لتحقيق األهداف المنصوص عليها في هذا : )37(المادة السابعـة والثالثـون 

  لقانون األساسي.ا
مزدوج ، يشمل الموارد تعين الجمعية محافظ حسابات يتولى اعتماد حسابات الجمعية بالقيد ال :)38(المادة الثامنـة والثالثـون  

  و النفقات 
تضع الجمعية حسابات و ملفات جرد أمالكها ، المترتبة عن المساعدات و اإلعانات  :)39(المادة التاسعـة  والثالثـون  
  عمومية التي تمنحها الدولة و الجماعات تحت تصرف هيئات الرقابة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بها .ال
  



  
  ـ البــــاب الرابــــعـ 

  ـ حـــل الجمعيـــة ـ حــل النـــزاعات ـ
    

خول هذه الصالحيات إلى لجنة ( يمكن أن تتقوم الجمعية العامة بالبث النهائي في قضايا االنضباط ،  :)40(المـادة األربعـون 
  .انضباط شريطة تحديد تشكيلها و عدد أعضائها و مهامها ، باإلضافة إلى كيفيات عملها) 

تخضع النزاعات بين أعضاء الجمعية، مهما كانت طبيعتها لتطبيق القانون األساسي، وعند : )41(المادة الواحدة و األربعون 
نون العام، في حالة نزاع قضائي، تعيين محضر قضائي تعيين محضر قضائي لجرد اقتضاء، للجهات القضائية الخاضعة للقا

  أمالكها بسعي من الطرف الذي يهمه األمر. 
  للجمعية من قبل الجمعية العامة، يعد تقرير مكتب الجمعية. ييقرر الحل اإلدار :)42(المادة الثانية و األربعون 

معية العامة بحضور، (ضرورة تحديد النصاب)..............من أعضاء الجمعية، يتخد قرار الحل اإلداري للجمعية من قبل الج
و بمصادقة ،( ضرورة تحديد األغلبية)................ من األعضاء الحاضرين، يتم أيلولة األمالك المنقولة و العقارية بقرار 

  من الجمعية العامة ، حسب التشريع المعمول به . 
  
  

  ـ البــــاب الســادسـ 
  ـ أحكــــام ختاميــة ـ

  
  يتـم تعديـل القانـون األساسـي بتصريـح مـن الجمعيـة العامـة و باقتـراح. : )43(المادة الثالثة و األربعون 

  مـن مكتـب الجمعيـة.                                 
  ـور، ( ضـرورة تحديـد النصـاب ).ال يعتـد بالتعديـالت المقترحـة إال بحض                                 

................ مـن أعضـاء الجمعيـة، و بعـد المصادقـة، ( تحديـد األغلبيـة )............... مـن األعضـاء الحاضريــن علــى 
 كــل تعديــل .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  

  
تي تطرأ على هيئتها القيادية و التعديالت تبلغ الجمعية السلطة المختصة بكل التعديالت ال :)44(المادة الرابعة و األربعون 

  التي تمس قانونها األساسي في األجال المحددة ضمن القانون المعمول به 
يبين النظام الداخلي بصورة عامة ، زيادة على األحكام الواضحة المنصوص عليها أعاله ، : )45(المادة الخامسة و األربعون 

  ويتها في هذا اإلطار .كل مسألة ترى الجمعية العامة ضرورة تس
  صيــغ فـي ( يبيـن عـدد النسـخ ) ................أصليــة 

  ( اإلشـارة إلــى المكــان ) ............... فـي ( اإلشــارة إلـى التاريـخ )
  
  
  
  
  
  

  األميـن العـام                                         الرئيــس         
  (ضرورة ذكر إسم و لقب الرئيس و توقيعه)                          لرئيس و توقيعه)(ضرورة ذكر إسم و لقب ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  قائمة أعضاء المؤسسين

  ......................: ةــالتسمي
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  المكتــباء ــة أعضـــقائم  
  
 ة :ـــالتسمي
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