المملكة المغربية

ROYAUME DU MAROC

وزارة السياحة

Ministère du Tourisme

دفتر التحمالت الخاصة بمشاركة وكاالت األسفار
في عملية تنظيم الحج لموسم 1411هـ1011/م

قطاع السياحة
 الضوابط العامة للحج :ـ بنـــــــاء على الظهير الشريــف رقم  49.79.1الصـــــادر في  1شوال  12( 4147فبراير )4..7
بتنفيذ القانون رقم  649..المتعلق بالنظام األساسي لوكاالت األسفار9
ـ بناء على المرسوم رقم  39.0976الصادر في  4.ذي القعدة  46( 4140يونيو  )4..0المتعلق بتنظيم
واختصاصات وزارة السياحة9
ـ بناء على قرارات اللجنة الملكية برسم موسم الحج 4166هـ 3043/م9
 بناء على قرارات اللجنة التقنية االستشارية لوكاالت األسفار المنعقدة بتاريخ  30مارس  3043المتعلقةبالمخالفات المرتكبة من طرف وكاالت األسفار برسم موسمي الحج و العمرة لسنة 4163هـ3044/م9
ـ وفي إطار تقنين و ضبط العالقات بين وكاالت األسفار والحجاج ،و بهدف حماية األطراف المعنية بهذه
العملية ،فإن وزارة السياحة تحرص على تنظيم محكم لعملية الحج يتمثل في:
ـ إعداد دفتر للتحمالت بتنسيق مع الجامعة الوطنية لوكاالت األسفار المغربية ينظم عملية الحج9
ـ إعداد عقد نموذجي بتنسيق مع الجامعة يتم إبرامه بين الحاج و الوكالة و يحدد التزامات الطرفين9
ـ توزيع حصة الحج التي تفرزها عملية القرعة على وكاالت األسفار التي تتوفر فيها الشروط المعدة لهذه
الغاية9
ـ مراقبة دقيقة من طرف لجنة مشتركة بين وزارة السياحة ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية تسهر
على تتبع هذه العملية وتوفد لهذا الغرض إلى الديار المقدسة9
المــادة 1
ستعمل الجامعة الوطنية لوكاالت األسفار المغربية ( الهيأة الوطنية للسياحة الدينية) على تقديم طلب
عروض أثمان بالمملكة العربية السعودية الختيار "مقدم الخدمات" الذي سيتعهد بتقديم خدمات كل منتوج
على حدة حسب عقد االتفاق الذي سيبرم مع الجامعة ،و سوف يشمل السكن بمكة المكرمة و المدينة
المنورة ،والنقل والخدمات بالمشاعر المقدسة ،يخول بعدها للوكاالت الحاصلة على حصة هذا المنتوج،
توقيع عقد انفرادي مع مقدم الخدمات9
الخاصيات العامة للمنتوجات المقدمة من طرف وكاالت األسفار( :تحت إشراف الجامعة الوطنية لوكاالت
األسفار المغربية /الهيأة الوطنية للسياحة الدينية):
4ـ جودة الخدمات المقدمة فيما يخص االستقبال بالمطار واإليواء والتغذية9
 -3توفير النقل الجوي من المملكة المغربية إلى المملكة العربية السعودية معع اعتمعاد رحعالت مباشعرة
مع الشركات الناقلة المغربية أو السعودية أو شركات أخرى9
 -3توفير أغشية ألمتعة الحجاج للرفع من جودة الخدمات ،على أساس غشاء واحد على األقل لحقيبة
واحدة لكل حاج ،مثبت عليه اسم الوكالة و اسم الحاج و صورته....ألخ.
 - 1توفير وجبات فردية للحجاج في حال االنتظار الطويل بالمطار ( اختيارية).
 - 5التزام المسؤول عن الوكالة أو المؤطر التقني بتسليم ،تحت مسؤوليته ،الشيكات الفردية أو
الجماعية وجوازات الحجاج ،لمكتب الوكالء الموحد لما يضمنه ذلك من تسريع اإلجراءات بالمطار وكذا
عملية التفويج فضال عن ضمان راحة الحجاج9
1

 .ـ توفير اإلقامة في فنادق ذات جودة عالية (تحت إشراف الجامعة الوطنية لوكاالت األسفار
المغربية)9
9
 7ـ توفير النقل البري في الديار المقدسة (مع تطبيق نظام الرد الواحد بالمشاعر( (تحت إشراف
الجامعة الوطنية لوكاالت األسفار المغربية)9
9
 8ـ توفير اإلعاشة الكاملة والعمل على توفير شروط الراحة خالل اإلقامة بمنى (تحت إشراف الجامعة
الوطنية لوكاالت األسفار المغربية)9
 .ـ توفير التأطير التقني والديني الكافي للحجاج قبل الذهاب و طيلعة فتعرة اإلقامعة بالعديار المقدسعة علعى
الشكل اآلتي:
أ ـ تأطير تقني يقوم به  ،بصفة دائمة ،صاحب الوكالة أو مدير الوكالة المعتمعد معن طعرف
وزارة السياحة ،أو مستخدم الوكالة المفوض باإلضافة على مؤطر تقني لكل  13حاج 9
ب ـ تأطير ديني يقوم به مرشد ديني خاص لكل  13حاج  ،مؤهل من المجلس العلمي9
ت ـ الحصة الممنوحة لكل وكالة تشمل كذلك المؤطرين9
التأطير بالمشاعر:
 تأطير تقني مستمر مع الحرص على احترام مواعيد التفويج إلى الجمرات9
 التنسيق مع الوكاالت المتواجدة في نفس المحيط ،في برمجة الدروس الدينية لتفادي اإلزعاج
والتشويش و التنسيق من أجل توحيد اآلذان 9
 تأطير ديني مكثف للحجاج مع تفادي إلقاء الدروس الدينية في ساعة متأخرة من الليل أو في
ساعة مبكرة من الصباح بواسطة مكبر الصوت9
 توفير تجهيزات صوتية ذات جودة عالية إللقاء الدروس الدينية بمنى وعرفات9
 -10قياااا الوكالاااة بتقااادي كتيااا للحاااا الراغااا فااا التعاقاااد معهاااا ،يحتاااول لااا جميااا اإلرشاااادات
واإلجااراتات الت ا تماار بهااا مليااة الحااج مناان باادايتها إل ا هايتهااا ،شاااما للموا يااد المتعلقااة بإياادا
الجااواتات والرااور ،اسااتخاا الماااالي ،التلقااي  ....ألا  .كمااا يجا أ يشاام الكتيا الار ااامج التقنا
للوكالة منن بداية الرحلة إل هايتها ،و كنا الار امج الدين يتضمن ناوين الادرو التا ساتلق لا
الحجا قا الاناا للاديار الساعودية وخاا كا المادة التا يقضايها الحجاا بمكاة المكرماة والمشاا ر
المقدسة والمدينة المنورة.
كما يجب إخبار الحجاج بضرورة االستفادة من الدورات التدريبية التي ستنظمها وزارة األوقاف
والشععؤون اإلسععالمية بمختلععف عمععاالت و أقععاليم المملكععة ،و يجععب االتصععال فععي هععذا الصععدد ،بالمنععدوبيات
الجهويععة واإلقليميععة لععوزارة األوقععاف و الشععؤون اإلسععالمية أو المجععالس العلميععة المحليععة لمعرفعة التععواريخ
المحددة لهاته الدورات9
 11خدمات إضافية :أغشية لألمتعة ( غشاء واحد على األقل) ،حقيبعة اليعد ،حعاف األحذيعة ،شعال للعرأس،
المزارات بالمدينة المنورة9
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المــادة1
مواصفات المنتوجات الثالثة ( الدرجة األولى ،الدرجة الثانية ،الدرجة الثالثة) المقدمة من طرف
وكاالت األسفار تحت إشراف الجامعة الوطنية لوكاالت األسفار المغربية ،موجودة في الملحقات طيه،
الخاصة بكل منتوج على حدة.

المـــادة 1
اإلجـراتات والتدابير تجاه السلطات السعودية:
يجب على الوكاالت الحاصلة على حصة الحج الحعرص علعى احتعرام اإلجعراءات والتعدابير الجعاري بهعا
العمل بالديار السعودية ،وفي هذا الصدد تلتزم خصوصا بما يلي :
أ ـ الوفاء بجميعع االلتزامعات المحعددة فعي المحضعر الموقعع عليعه معن طعرف وزيعر الحعج بالمملكعة العربيعة
السعودية ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية بالمملكة المغربية وكذا بقية المحاضعر الموقععة معع الجهعات
السعودية المسؤولة عن شؤون الحج في كل من مكعة المكرمعة والمدينعة المنعورة و كعذا الترتيبعات الخاصعة
بقدوم الحجاج من بينها:
 .1عدم إبعرام أي تعاقعدات أو اتفاقيعات إلسعكان الحجعاج إال بععد اعتمعاد وزارة الحعج لقعوائم المنظمعين
لعام 4166هـ و صدور "بطاقة" المنظم من قبل مؤسسة الطوافة المعنية9
 .1عدم إبرام أي تعاقدات للخدمة مع أي جهعة أو مؤسسعة طوافعة خالفعا للمؤسسعة التعي تتبعهعا جنسعية
الدولة التي حصل منها على تصريح العمل ،و في حال مخالفة ذلك تتحمل الوكالة ما يترتعب علعى
ذلك من إجراءات نظامية تحددها وزارة الحج9
 .1ال يجععوز التعامععل مععع غيععر السعععوديين فيمععا يتعلععق بإسععكان الحجععاج ،و يجععب أن يكععون التعاقععد مععع
المععالأ أو المسععتثمرين أو المععؤجرين مععن السععععوديين مباشععرة و عععدم التعامععل مععع الوسعععطاء أو
السماسرة أو المتعهدين في هذا الشأن9
 .4عععدم توكيععل أو تفععويا المععواطنين السعععوديين أو المقيمععين فععي المملكععة فععي إبععرام أو إنهععاء جميععع
التعاقدات9
 .5عدم تنظيم قدوم الحجاج من دول أخرى9
 .6ضرورة تثبيت ملصقات "الباركود" الممنوحة معن قبعل وزارة الحعج السععودية فعي جعوازات سعفر
الحجاج التابعة لكل وكالة قبل الذهاب للديار السعودية9
 .7ضرورة أن يكعون شعيك الخعدمات العذي يصعطحبه الحعاج باسعم مكتعب العوكالء الموحعد و مسعحوبا
على أحد البنوأ السعودية9
 .8تحديد فترة بداية شهر رجب وحتى منتصف شهر شعوال كموععد محعدد لمراجععة ممثلعي الوكعاالت
السعياحية لععوزارة الحعج ومؤسسععات الطوافعة إلنهععاء إجعراءات التسععجيل والحصعول علععى "بطاقااة"
منظم9
 .9تحديد فترة بداية شعهر رجعب وحتعى الخعامس و العشعرين معن شعهر شعوال كموععد محعدد لتصعديق
و توثيق عقود إسكان الحج بمكة المكرمة و المدينة المنورة9
 .10تحديد فترة بداية شهر رجب وحتى نهايعة شعهر شعوال كموععد العتمعاد ملفعات المنظمعين وإصعدار
ملصقات الباركود وأمر التأشيرات9
 .11تحديععد يععوم الخععامس و العشععرين مععن شععهر ذي القعععدة مععن كععل عععام موع عدا نهائيععا للحصععول علععى
تأشيرات الحج9
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المـــادة 4
إجراتات امة :
يجب على الوكالة احترام القوانين واألنظمة المعمول بها في مجال الصرف بصفة عامة وخاصة
التعليمة العامة لعملية الصرف بتاريخ  4.نونبر  3044المتعلقة بالمبالغ الواجب تحويلها إلى
الريال السعودي9

المـــادة 5
وثائق ملف الوكالة الحاصلة ل الحرة:
على الوكالة المشرفة (أ):
أ -إرسال المعلومات الخاصة بالمندوب الذي سيتكلف بإجراءات توثيق العقود مع رقم المنظم ،عبر البريد
اإللكتروني قبل تاريخ  15يو يو ( 1011طيه النموذ رق  4ف الملحق .) 4
ب -إرسال المعلومات الخاصة بالمرشد الديني مرفقة بشهادة التزكية حديثة من المجلس العلمي قبل تاريخ
 11يو يو  1011عبر البريد اإللكتروني(طيه النموذ رق  5ف الملحق .) 5
ت -إرسال الئحة الحجاج لكل وكالة على حدة عبر البريد اإللكتروني وفق نموذج وزارة الداخلية المعمول
به (طيه النموذ رق  6ف الملحق  )6قبل تاريخ  10غشت  ،1011وذلك على العنوان التالي:
itaoud@tourisme.gov.ma acherkaoui@tourisme.gov.ma
ث -إرسال كلفة المنتوج (تحمي النموذ رق  7من الموقع اإللكتروني لوزارة السياحة) و جذاذة
المعلومات(تحمي النموذ رق  8من الموقع اإللكتروني لوزارة السياحة ) عبر البريد اإللكتروني المذكور
أعاله قبل تاريخ  01شتنار 91011
ج -تسليم قرص مدمج قبل تاريخ  11شتنار ،1011يحتوي على الوثائق اآلتية:
 -1العقود المبرمة مع الحجاج ،طبقا للنموذج المهيأ من قبل قطاع السياحة ،على أن تكون مملوءة
بالكامل عليها ختم الوكالة  ،و توقيع الحجاج مصادق عليه لدى السلطات اإلدارية9
 - 1العقد النموذجي الخاص بالخدمات بالمشاعر9
 -1إرساليات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي (للوكالة أ و ) لستة أشهر من سنة 3043
(مارس إلى غشت 9) 3043
 -4إرسالية شركة الطيران الخاصة بتأكيد حجوزات تذاكر الحجاج .
 -5عقود اإلسكان المبرمة مع أصحاب الفنادق بالمملكة العربية السعودية تبين بوضوح عدد الحجاج،
عدد ونوعية الغرف ،نظام اإلعاشة ،الفترة الزمنية لإلقامة (تاريخ الوصول وتاريخ المغادرة) ،وفي حالة
فسخ العقود وإبرام أخرى ،يجب إعالم إدارة السياحة وتسليمها نسخا من العقود الجديدة في حينه وأن
يكون ذلك قبل سفر الحجاج إلى الديار المقدسة9
 -6الضمان أو اإليصال الخاص بمصاريف النقل لفائدة النقابة العامة للسيارات بالمملكة العربية
السعودية ،أو إثبات احترام هذا الشرط عن طريق الجامعة الوطنية لوكاالت األسفار في حالة قيام هذه
األخيرة بتقديم ضمان موحد لجميع الوكاالت المستفيدة من حصة الحج لهذه السنة9
 -7أمر بالتحويل البنكي لمعهد باستور الخاص بواجب التلقيح.
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ح ـ تسليم الشارات المعدة للحجاج من أجل ختمها لدى إدارة السياحة عليها صورة الحاج وتحمل علم
المملكة المغربية وتتضمن لجميع المعلومات الضرورية ( اسم الحاج ،مكان اإلقامة بمكة والمدينة وأرقام
الهاتف الخاصة بالمؤطرين وبمؤسسات اإليواء )9
خ ـ تسليم الشارات المعدة للطاقم المؤطر من أجل ختمها لدى إدارة السياحة مثبتة عليها صور
المؤطرين ( مغايرة عن بطاقة الحاج من حيث الشكل واللون) تحمل علم المملكة المغربية و تتضمن
لجميع المعلومات الضرورية التي تعرف بهم9
د -تسليم نموذج واحد للكتيب المتضمن لبرنامج الـتأطير التقني و الديني9
المـــادة 6
التزامات الوكالة:
 - 4إشهار اللوحة الرسمية التي تسلم للوكاالت المرخص لها بتنظيم عملية الحج برسم سنة
4166هـ3043/م ،على واجهة مقرها وفروعها وذلك طيلة مدة موسم الحج9
 -1احترام بنود العقد النموذجي الذي يحدد التزامات الطرفين الحاج و الوكالة9
 -1القيام بتسويق الحصة الممنوحة للوكالة بأكملها9
 4ـ تحمل المسؤولية الكاملة تجاه الحجاج المرخص بتأطيرهم ،بحيث يعتبر المسعؤول ععن الوكالعة ،أو
مععدير الوكالععة المعتمععد مععن طععرف وزارة السععياحة ،أو مسععتخدم الوكالععة المفععوض  ،مسععؤوال عععن الحجععاج
خالل مدة إقامتهم بالديار المقدسة9
 - 5القيام باإلجراءات و االتصاالت الالزمة للحصول على تأشيرة الدخول إلى المملكة العربية
السعودية لفائدة الحجاج9
 -6نقل الحجاج من مطار الجهة التي ينتمون إليها ،و ال يسمح للوكالة استعمال مطارات أخرى إال في
الحاالت االضطرارية مع توفير حافالت جيدة لنقل الحجاج9
 7ـ احترام مواعيد ذهاب وإياب الحجاج ( مع التحف فيما يتعلق بالتغييرات التي قد تحدثها شركات
النقل الجوي )9
 8ـ موافاة البعثة المركزية التابعة لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية أو إحدى فروعها في كل من
مطار جدة والمدينة المنورة بجميع المعلومات الخاصة بالحجاج مدو نة في أقراص9
 9ـ تسليم لجنة المراقبة الوثائق التي تثبت المشاركة الفعلية في عملية الحج ،منها:ـ لوائح التسكين
مصادق عليها من قبل أصحاب الفنادق ووكيل األسفار ،المخالصات النهائية ،وكل وثيقة تطلبها اللجنة9
 10ـ تسوية الوضعية تجاه مكتب الصرف مباشرة بعد انتهاء موسم الحج9
المـــادة 7
الجــزاتات:
سععععيتم خصععععم الععععنقط فععععي عمليععععة تنقععععيط الوكالععععة خععععالل توزيععععع حصععععة الحععععج برسععععم الموسععععم المقبععععل
(4161هـ3046/م) في الحاالت اآلتية:
 94عدم إرسال المعطيات الخاصة بالحجاج في الوقت المحدد أعاله9
 93عدم إرسال المعطيات الخاصة بالمندوبين في الوقت المحدد أعاله9
 96عدم إرسال الجذاذة في الوقت المحدد أعاله9
 91تغييععر المععؤطر التقنععي و الععديني فععي مرحلععة متععأخرة بعععد إيععداع اللععوائح بععوزارة الداخليععة
(أي بعد  10شتنار9) 1011
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 95إيداع الملف الثاني لعملية الحج والخعاص بعالقرص المعدمج و الشعارات 9999ألعخ ،ناقصعا أو
خارج اآلجال المحددة أعاله9
المـــادة 8
العقوبــات:
يمكن أن يتـرتـب عن عـدم احترام بنود دفتر التحمالت أو بنود العقد النمعوذجي المععد معن طعرف
وزارة السععياحة و الجامعععة الوطنيععة لوكععاالت األسععفار المغربيععة ( الهيععأة الوطنيععة للسععياحة الدينيععة) ،تطبيععق
العـقععـوبات المنصععوص عليهععا فععي الظهععـير الشععـريف رقععم 49.79.1الصععادر فععي  1شععوال 43( 4147
فبرايعر  )4..7بتنفيععذ القعانون رقععم  64-..المتعلععق بالنظعام األساسععي لوكععاالت األسعفار حسععب خطورتهععا
وذلك باإلضافة إلى كل ما يترتب ععن مقتضعيات القعانون الععام 9كمعا يمكعن أن يترتعب ععن ذلعك أيضعا منعع
الوكالة من تنظيم عملية الحج لمدة معينة9

أنا الموقع أسفله السيد999999999999999999999999999999999999999999المسؤول عن وكالة999999999999999999999999999999999999
أصرح بأنن ي أطلعت على محتوى هذا الدفتر المتعلق بالتحمالت الخاصة للمشاركة في عملية تنظيم الحج
إلى الديار المقدسة من طرف وكاالت األسفار برسم سنة 4166هـ/3043م ،وألتزم باحترام وتطبيق كل
المواد الواردة فيه9

حـرر ب999999999999999999999999999999999999999:
يــوم99999999999999999999999999999999999999999 :
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الملحق 1
مواصفات منتوج الدرجة األولى
 السكن :فنادق درجة ممتازة ( 5نجوم) بمكة المكرمة والمدينة المنورة بغرف ثنائية و ثالثية.

اإلعاشة :وجبتين ( إفطار و عشاء أو غذاء) على شكل بوفيه بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
 المسافة من الحرم المكي 055 :متر
 المسافة من الحرم المدني 055 :متر
 المشاعر:
 منى  :خيام نظيفة و مجهزة بزرابي و صوفابيد و أغطية جديدة و مريحة .
اإلعاشة  :ثالث وجبات على شكل بوفيه يشمل وجبات متنوعة مع المشروبات الباردة

و الساخنة طيلة اإلقامة بمنى.
 عرفات :خيام نظيفة و مجهزة بزرابي و جلسات جيدة مع توفير غذاء جيد مع
المشروبات الساخنة و الباردة طوال اليوم + .وجبة خفيفة بمزدلفة.
• النقل بالمشاعر  :حافالت من النوع الممتاز من  84مقعد على األقل( موديل  0505أو
 ،)0500مع تطبيق نظام الرد الواحد.
• النقل البري داخل المملكة العربية السعودية (جدة-مكة-المدينة المنورة أو العكس).
 مدة اإلقامة  :ما بين  16و  20يوم تتضمن  3ليالي على األقل بالمدينة المنورة.
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الملحق 2

مواصفات منتوج الدرجة الثانية

 السكن :فنادق درجة أولى ب ( 3نجوم) بمكة المكرمة والمدينة المنورة بغرف ثنائية و ثالثية و
رباعية.
 التغذية :وجبتين (إفطار و عشاء أو غذاء) على شكل بوفيه بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
 المسافة من الحرم المكي 400 :متركحد أقصى
 المسافة من الحرم المدني 300 :متركحد أقصى
 المشاعر:
 منى  :خيام نظيفة مجهزة بزرابي و صوفابيد و أغطية جديدة و مريحة.
اإلعاشة  :ثالث وجبات جاهزة جيدة و كافية مع المشروبات الباردة و الساخنة طيلة أيام

المشاعر.
 عرفات :خيام نظيفة ومجهزة بزرابي و جلسات جيدة مع توفير غذاء جيد مع المشروبات
الباردة و الساخنة طيلة اليوم +وجبة خفيفة بمزدلفة.
• النقل بالمشاعر  :حافالت من النوع الممتاز من  84مقعد على األقل( موديل  0505أو
 ،)0500مع تطبيق نظام الرد الواحد.
• النقل البري داخل المملكة العربية السعودية (جدة-مكة-المدينة المنورة أو العكس)
 مدة اإلاقامة  :ما بين  17و  22يوما تتضمن  8ليالي بالمدينة.

الملحق 3
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مواصفات منتوج الدرجة الثالثة
 السكن :إقامات أو فنادق بدون إعاشة بمكة المكرمة والمدينة المنورة بغرف خماسية كحد أقصى،
مع توفير مطابخ فردية أو جماعية (خدمات المطاعم اختيارية لمن يرغب في ذلك من الحجاج).
 المسافة من الحرم المكي 1200 :متركحد أقصى
 المسافة من الحرم المدني 500 :متركحد أقصى
 المشاعر:


منى  :خيام نظيفة ومجهزة بزرابي و أغطية و أفرشة ( طراحات) مريحة و جديدة.



اإلعاشة  :ثالث وجبات متنوعة و كافية مع المشروبات الباردة و الساخنة طيلة

المشاعر.


عرفات :خيام نظيفة ومجهزة بزرابي مع توفير وجبة غذاء مع المشروبات الباردة

والساخنة طوال اليوم  +وجبة خفيفة بمزدلفة.
• النقل بالمشاعر  :حافالت ممتازة من  84مقعد على األقل( موديل  ،)0552مع تطبيق
نظام الرد الواحد.
• النقل البري داخل المملكة العربية السعودية (جدة-مكة-المدينة المنورة أو العكس)
 مدة اإلقامة  :ما بين  20و  22يوما تتضمن على األقل  8ليالي بالمدينة المنورة.
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نموذج رقم 8

إسم المندوب المكلف بتوثيق العقود بالمملكة العربية السعودية برسم موسم الحج 1833هـ2012/م

المـدينـة

إســـم الوكـــــالة

اس المندو
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رقم جواز السفر

رقم المنظم

موذ رق 5
اس المرشد الدين

اس الوكالة

رق

.ت.و

اإلس
العائل

المكلف بتأطير حجا الوكالة برس موس  1333اـ2112/
اإلس
الشخر
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العنوا

المدينة

Formulaire N 6 : Liste des pèlerins
Ninsription Ncin
sans espace

Npass

Nom

Prenom Prenom_Mere

sans espace sans espace en arabe en arabe

en arabe

Prenom_Pere Date_Naiss Sexe NCINAccomp
en arabe
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M ou
03/02/1950 F

Agence de voyage

