
 ةنموذج رسالة شكاي

 

إلى السيد:وكيل جاللة :…………………… الساكن ب :…………….. سيدي سليمان في ………….. السيد: 

اية لرفع الضرر. سالم تام بوجود موالنا اإلمام يشرفني الملك لدى المحكمة االبتدائية لمدينة سيدي سليمان الموضوع : شك

وذلك بيعه لي ………………. أن أتقدم إلى سيادتكم بشكايتي هاته قصد رفع الضرر الذي الم بي من طرف السيد

والتزم بإتمام كل ما يتعلق بواجبات التحفيظ المتعلقة بمحل السكنى السالف ذكره . ……………………….. منزال ب

واتفقنا على إتمام إجراءات التحفيظ ……….. بتاريخ …….. اشتريت منه المسكن والمسجل تحت رقم حيث أنه بعدما  

و الثانية بتاريخ   …….الناقصة باسمه للقطعة األرضية وبعد مرور سنتين وبعد أن أرسلت إليه برسالتين األولى بتاريخ

مما خلق لدي شعور بعدم األمان خصوصا أن  )ستجدون نسخة منهما بالمرفقات( أحثه على ذلك لم يلتزم بوعده…….. 

وتقبلوا فائق  لهذه األسباب، ألتمس من سيادتكم التدخل لفض هذا النزاع.  مشاكل نزع الملكية قد أصبحت متزايدة .

 ءاالحترام والتقدير والسالم اإلمضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صنموذج شكاية بشخ

……….. ب   إلـــى السيــــــد : وكيل الملك:………….. ضـــد :  …….……من:  …./../..في: 

يؤسفنــا السيد الوكيل   سالم تام بوجـود موالنا اإلمام دام له النصــــر و التأيــــدوبـــعــد ،  شــــــكاية   :  الموضــوع

عناية واإلهتمام . و التي يتعلق موضوعها أن تحظى من لدن سيادتكم بكامل ال  نتقــدم إليكــم بشكـايتنا هاته آملين  أن

 ءو الســـــــالم. اإلمضــــا و دمتم في خدمة الصالح العام .…………………………………

 

 

 

 



 نموذج شكاية الكترونية

 شكاية إلى وكيل الملك

 ........التاريخ....... في.......المدينة

 شكاية

 حول الضرب والجرح باستعمال السالح

 

 :إلى السيد

 ..............وكيل الملك لدى المحكمة االبتدائية ب

 ......................................السيد لفائدة:

 ........التعريف الوطنية رقمالحامل لبطاقة 

 ........................................الساكن ب

 :ضــــد

 .......الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم

 .......................................الساكن ب

 :سيدي الوكيل العام المحترم

 :أتشرف أن اعرض على أنظار جنابكم ما يلي

...................... حوالي الساعة العاشر ليال ، تعرضت حيث انه بتاريخ..

للضرب والجرح باستعمال السالح االبيض من طرف 

 المسمى..............................



 وحيث أن المشتكى به..............................................

والوثائق اذا اقتضى الحال، مع  ) يتم هنا تفصيل الوقائع حسب تاريخ وساعة الواقعة وبالحجج

 ذكر الشهود ان وجدوا...الخ(

وحيث أن فعل المشتكى به يشكل في الزمان والمكان جنحة الضرب والجرح 

 .من القانون الجنائي 044باستعمال السالح االبيض طبقا للفصل 

مما يناسب معه تسجيل الشكاية الحالية ضد المشتكى به مع إحالتها على الضابطة 

 .القضائية واتخاذ ما ترونه مناسبا في شانها

 :لهذه األسباب

لهذا السبب اطلب من سيادتكم الموقرة اتخاذ اإلجراءات الالزمة والضرورية 

وإعطاء أوامركم للضابطة القضائية قصد إجراء بحث في الموضوع ومتابعة 

 المشتكى بهما أعاله بالمنسوب إليهما.

 ولسيادتكم واسع النظر.

 فائق احترامي وعظيم شكري.وتقبلوا 

 ./.والسالم

 :اإلمضاء

 المرفقات

 يوم. 51ـ شهادة طبية بعجز مؤقت مدته 

 

 



 51سكتور  مرفوعة إلى السيد وسيط المملكة شكاية .......تاريخ نموذج الشكاية المتعلقة باسترجاع مصاريف العالج

الهاتف : الفاكس: العنوان  : الساكن : دةـلفائ السيد 15الرباط ص ب -حي الرياض  يتون،، شارع الز Q2 ،جزيرة

 :يسعدني أن أعرض عليكم ما يلي السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته : الموضوع :الجهة المعنية بالشكاية :االلكتروني

...........بطلب إرجاع المستحقات الممنوحة في إطار التعاضدية..... لقد سبق لي أن تقدمت بتاريخ ................ إلى

بتاريخ..........إال أنه ولغاية يومه لم  الصحية بسبب ما أنفقته من مصاريف في..........ووجهت لها تذكيرا التغطية

 المذكورة ألجل ذلك، ألتمس منكم، السيد وسيط المملكة، التدخل لدى التعاضدية .أتوصل بأي مبلغ رغم مطالبتي لها بذلك

صورة من وصل  صورة من بطاقة االنخراط ؛ :المرفقا ت التوقيع تحت جميع التحفظات .قصد تمكيني من التعويض

 صورة من المراسالت السابقة اإليداع ؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51سكتور  مرفوعة إلى السيد وسيط المملكة شكاية .........تاريخ نموذج الشكاية المتعلقة بالتعويض عن االعتداء المادي

الهاتف : الفاكس: البريد  : الساكن : لفائ دةـ السيد 15الرباط ص ب -حي الرياض  ، شارع الزيتون، Q2 ،جزيرة

 :يسعدني ان أعرض عليكم ما يلي السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته : الموضوع :الجهة المعنية بالشكاية :االلكتروني

أن إدارة  إني أملك القطعة األرضية الكائنة بـ............موضوع الرسم العقاري عدد............إال

المساطر القانونية ودون تمكيني من  .....................احتلتها، إذ أقامت عليها ..............من غير أن تلجأ إلى سلوك

س منكم التدخل لدى اإلدارة المذكورة من أجل الحصول على تعويض ألجل ذلك، ألتم . أي تعويض رغم مطالبتي لها بذلك

 :المرفقات التوقيع تحت جميع التحفظات .على جميع األضرار الالحقة بي جراء حرماني من قطعتي األرضية كامل

 صورة من المراسالت المتبادلة صورة من رسم الملكية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ،جزيرة 51سكتور  مرفوعة إلى السيد وسيط المملكة شكاية ............تاريخ نموذج الشكاية المتعلقة باالستفادة من محل

Q2 ،الهاتف: الفاكس: العنوان االلكتروني : الساكن : دةـلفائ السيد 15الرباط ص ب -حي الرياض  ، شارع الزيتون: 

إنني كنت  :ليكم ما يلييسعدني أن أعرض ع السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته : الموضوع :الجهة المعنية بالشكاية

 إدارة.......................قامت بإعداد مشروع ترحيل أعتمر محال كائنا بــــ.................... وإن

 ساكنة........................... مقابل تمكيننا من محل

وقد تم إحصائي ضمن المستفيدين وحصلت  ...................................................................................بمشروع

يومه لم أتمكن من  لدن.........................كما أنني أديت مبلغ ........................إال أنه ولغاية على شهادة من

من  ت مكيني ألجل ذلك، ألتمس منكم، السيد وسيط المملكة، التدخل لدى................ قصد .الحصول على محل

صور ة  صورة من شهادة الهدم؛ صورة من شهادة اإلحصاء؛ :المرفقات التوقيع تحت جميع التحفظات .االستفادة من محل

 . صورة من أداء المبلغ من مقرر االستفادة؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بتاريخ ... / ... / ..... مدينة ......................... 

 .................................................... :إلى السيد

 ....................وكيل الملك لدى المحكمة االبتدائية ب

 

 حول .......................... شكاية

 

 ......................................لفائدة: السيد

 ........الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم

 ........................................الساكن ب

 .......................................... :ضــــد

 ......الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم

 .......................................الساكن ب

 

 :سيدي الوكيل العام المحترم

 :أتشرف أن اعرض على أنظار جنابكم ما يلي

تعرضت للضرب  ليال،حيث انه بتاريخ........................ حوالي الساعة العاشر 

 ..............................والجرح باستعمال السالح االبيض من طرف المسمى

 ..............................................وحيث أن المشتكى به



يتم هنا تفصيل الوقائع حسب تاريخ وساعة الواقعة وبالحجج والوثائق اذا اقتضى )

 (الحال، مع ذكر الشهود ان وجدوا...

وحيث أن فعل المشتكى به يشكل في الزمان والمكان جنحة الضرب والجرح 

 .من القانون الجنائي 044باستعمال السالح االبيض طبقا للفصل 

مما يناسب معه تسجيل الشكاية الحالية ضد المشتكى به مع إحالتها على الضابطة 

 .القضائية واتخاذ ما ترونه مناسبا في شانها

 :لهذه األسباب

لهذا السبب اطلب من سيادتكم الموقرة اتخاذ اإلجراءات الالزمة والضرورية 

جراء بحث في الموضوع ومتابعة وإعطاء أوامركم للضابطة القضائية قصد إ

 .المشتكى بهما أعاله بالمنسوب إليهما

 .ولسيادتكم واسع النظر

 .وتقبلوا فائق احترامي وعظيم شكري

 ./.والسالم

 

 اإلمضاء

 

 

 

 



 ةشــــــكاي نموذج

 ..../../.. في:………

 من:.............

 ضـــد : :..............

 

 

 

 

 

 ب...........   الملك وكيل : السيــــــد إلـــى

 

 

 

 

 الموضــوع  :   شــــــكاية

 

 

 سالم تام بوجـود موالنا اإلمام دام له النصــــر و التأيــــد

وبـــعــد ،  يؤسفنــا السيد الوكيل أن  نتقــدم إليكــم بشكـايتنا هاته 

 آملين  أن تحظى من لدن سيادتكم بكامل العناية واإلهتمام .

 و التي يتعلق موضوعها .......................................



 و دمتم في خدمة الصالح العام .

 و الســـــــالم.

 

 

 

 

 اإلمضــــاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المهنة والقضايا التأديبيةلجنة أخالقيات 

 ةالشكاي نموذج

 

 

 :  :االسم الشخصي     ……………………………………… االسم العائلي

…………………………………… 

ي 
ون  يد اإللكبر  :البر

………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………… :رقم الهاتف

 :العنوان

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ي بالشكاية: اسم المنبر اإلعالمي 
 المعن 

……………………………………………………………………....... 

 :عنوان المادة المعنية بالشكاية

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

متعلقة  1شخصية معطيات

 بالمشتك  

 

 به متعلقة بالمشتك   معطيات

 

 

 

 



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

.......... 

                                                                                        ........................................... تاري    خ نشر المادة: 

 (31.08من القانون رقم  83)المادة  ا من تاري    خ ارتكابه قادم األخطاء المهنية بعد ستة أشهر تت

)ة( صاحب)ة( المادة ي
 :)إذا كان متوفرا( اسم الصحف 

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

 ؟الشكايةما هو موضوع 

:............................................................................................ 

ي أي 
 
هل يمكن  : (نظر ميثاق أخالقيات المهنةا)األفعال موضوع الشكاية، تدخل صنف ف

 ضمن : تصنيفها 

؟ فعال موضوع الشكايةألا، ما هي لية المهنيةو المسؤ  -

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

ي للصحافة المعلومات الوايستخدم المجلس  .0
ي هذا النموذج لغرض معالجالوطن 

ة الشكاية، بشكل ردة ف 

 لة. صال يراعي جميع المقتضيات القانونية ذات

2/0 

 

 ؟ األفعال موضوع الشكايةما هي زاء المجتمع، إالمسؤولية  -

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



اهة و  االستقاللية - األفعال موضوع ما هي ،  الب  

 ..................................................؟الشكاية

 ؟األفعال موضوع الشكايةما هي الحماية والحقوق،  -

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

 

 

  صورة، ) الشكايةة موضوع الصحفي المادةنسخة من  -
 
. (...نص، فيديو  ،ملف صوت

، المنشورة بالنسبة للمواد   
 
وت إىل المادة  الوصول كانيةال تكون إم قد  عىل منبر إلكب 

  بعض الحاالت، متاحة  اإلعالمية
 
أو إذا جرى تعديل  بثها عىل مدةبعد خاصة ف

 ..عنوانها. 

 .ايةدعم الشك امن شأنهأو وثيقة  أي دليل -

 

)ة( و/أو المنبر اإل  ي
ي موضوع الشكاية مع الصحف 

 
ي هل سبق لكم التواصل ف

عالمي المعن 

 ؟بالشكاية

 ال                        نعم

              .                                 توصلتم بها بهذا الشأن أي مراسالتب الشكاية إذا كان الجواب "نعم" ، يرجر إرفاق

ي حال لم يجر عند اال
 
،  قتضاء، وف ي ي الموضوع بشكل كتانر

 
تزويد المجلس  يرجر التواصل ف

ي ت ةاألجوبتفاصيل ب
 .بهذا الشأن بها  وصلتمالنر

  ل
 لصحافةتقدم رفقة الشكايات المقدمة للمجلس الوطن 

 

 معلومات إضافية

 



ي  هل سبق لكم
ي شكايتكم للمجلس الوطن 

 
التوجه للقضاء بشأن األخطاء المهنية المتضمنة ف

 للصحافة؟

                                                                                                                       ال                                        نعم 

من القانون  83)المادة ال تقبل الشكايات المتضمنة أفعاال هي موضوع مسطرة قضائية جارية 

 (31.08رقم 

 

 التاري    خ: 

 مل: سم الكااال 

 :التوقيع

 

 

 

 

 

 

 

 



 نموذج فارغ لشكاية موجهة إلى السيد وكيل الملك

 في اليوم/ الشهر/ السنة ) المدينة (

) الساكن)ة( ب  رقم بطاقتك الوطنية ( الحامل)ة( لبطاقة التعريف الوطنية رقم : ) ) إسمك الكامل (لفائدة: السيد)ة(: 

 .العنوان الخاص بك ( 

رقم  )الحامل)ة( لبطاقة التعريف الوطنية رقم:  ) اإلسم الكامل للشخص الموجهة ضده الشكاية (ضــــد: السيد)ة(: 

 .) العنوان الخاص به)ا( (الساكن)ة( ب  بطاقته)ا( الوطنية (

 .) إسم المدينة (إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة االبتدائية بمدينة 

 .) أكتب)ي( موضوع الشكاية (الموضوع: شكاية من أجل 

 بكل تقدير واحترام يشرفني أن أعرض على سيادتكم ما يلي :

و ذكر الحجج والوثائق إذا اقتضى الحال، مع ذكر ) هنا يجب ذكر تفصيل الوقائع حسب تاريخ وساعة الواقعة حيث أنه 

 . الخ (…الشهود إن وجدوا، و كل ما من شأنه أن يفيد في القضية

لهذه األسباب أطلب من سيادتكم الموقرة اتخاذ اإلجراءات الالزمة والضرورية وإعطاء أوامركم للضابطة القضائية قصد 

 بالمنسوب إليه ولسيادتكم واسع النظر. إجراء بحث في الموضوع ومتابعة المشتكى به أعاله

 وتقبلوا فائق احترامي وعظيم شكري.

 والسالم.

 اإلمضاء:

 

 

 

 



 

 

 نموذج لصيغة شكاية من أجل النصب ترفع إلى وكيل الملك

 ) إسمك (من 

 ) العنوان (الساكنة ب 

 إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة االبتدائية ب

 الموضوع: شكاية من أجل النصب

 كل تقدير واحترام يشرفني أن أعرض على سيادتكم ما يلي:ب

 ) عرض الوقائع بتفصيل (……………. أنه بتاريخ 

من القانون الجنائي  104و بما أن هذه األفعال تكون جريمة النصب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 

 دم الجنحي.والمرتكبة بالدائرة القضائية لمحكمتكم منذ زمن لم يمض عليه أمد التقا

لهذه األسباب، نلتمس من سيادتكم العمل على إصدار أمركم للضابطة القضائية المختصة من أجل االستماع إلى المشتكى 

بشأن األفعال المنسوبة إليه ومتابعته من أجل جريمة النصب  ) اإلسم العائلي والشخصي للمشتكى به وعنوانه(… به 

 ي بذلك حتى أتمكن من االنتصاب طرفا مدنيا للمطالبة بالتعويض.طبقا للفصل المشار إليه أعاله وإشعار

 المرفقات

 مثال: الئحة شهود إن وجدت أو الوثائق التي المتوفر عليها إلثبات األفعال المنسوبة للمشتكى به

 

 

 

 

 



 

 

 

 نموذج شكاية بموضوع خيانة االمانة وعدم تسديد دين:

 شأن خيانة االمانة وعدم تسديد دين.شكاية في 

 مع أمر باالداء مرفوع إلى السيد وكيل الملك

 لدى المحكمة االبتدائية االجتماعية بالدار البيضاء.

 ……………لفائدة السيد : 

…………… 

 ………..ضد السيد : 

………………….. 

 السيد الرئيس

درهم ثالثون ألف  04,444.44حيث انني قد أقرضت السيد ) فالن الفالني ( على وجه السلف واإلحسان مبلغ وقدره 

 درهم )رفقته اعتراف بدين(.

ورغم أني توجهت عنده بحسن نية في عدة  15/40/1415وحيث أن تاريخ انتهاء مدة أداء الدين قد انتهى بتاريخ 

فاج  بإفصاحه المباشر عن عدم رغبته في أداء الدين، و إنكاره الدين، و قوله بالحرف مناسبات لمطالبته بأداء الدين،أل

 بالحرف إذهب أينما شئت، وحيث أن جميع المساعي الودية معه قد بائت بالفشل.

 لهذه األسباب

بعته فيما نسب ألتمس من سيادتكم الموقرة إعطاء أمركم للضابطة القضائية من أجل استدعاء المشتكى به و سماعه ومتا

 اليه من أجل جنحة خيانة األمانة وعدم تسديد الدين و اتخاذ جميع اإلجراءات الزجرية في حقه .



 وتقبلوا سيدي فائق احتراماتي

 االمضاء

 المرفقات :

 نسخة من اعتراف بدين• 

لمحكمة االبتدائية إلى جانب السيد وكيل الجمهورية با نموذج من شكاية من أجل عدم دفع مال نفقة قبل الطالق

تونس  ..............................................بـ

 :العارضة .......................................................................................................في

القاطنة  ...........................................................................................

المشتكي  ..........................................................................................:بـ

القاطن  .........................................................................................:به

الموضوع: شكاية جزائية من أجل عدم دفع  ..........................................................................................:بـ

وأنجبت منه  .........................إنني الممضية أسفله متزوجة من الضد بموجب رقم صداق شرعي مؤرخ في مال نفقة

ولقد انقطع المطلوب على اإلنفاق علي  ........................................لد فيطفال يدعى...............................و

للقيام بقضية الحال لمطالبته بالنفقة في حق نفسي وفي حق  )وعلى ابني منه( بدون موجب األمر الذي اضطررت معه

 فع لي في حق نفسي نفقة شهريةفالرجاء من الجناب الحكم بإلزام المطلوب بان يد ولهاته األسباب .ابني القاصر

و أن يدفع كذلك في حق ابني القاصر  ................................................................................................قدرها

 وللجناب سديد النظر ..............................................نفقة شهرية قدرها

 

 

 

 



 نموذج شكاية

 نموذج شكاية ضد الزوج

 … :  لفائدة السيد ة

 … : الحاملة للبطاقة التعريف الوطنية تحت رقم

 .… :الساكنة ب

 

 إلى  السيد  وكيل  الملك بالمحكمة االبتدائية

 الموضوع : شكاية ضد الزوج

 سالم تام بوجود موالنا اإلمام

 وبعد،

لي كامل الشرف  أن أتقدم إلى  سيادتكم بشاكيتي هذه ضد زوجي السيد : 

الساكن  IB113888 : ….. الحامل للبطاقة التعريف الوطنية تحت رقم

ب: ………………،  حيث أن هذا األخير يقوم بطردي من المنزل 

الزوجي الخاص بنا باإلضافة لوجود نزعات دائمة بيننا من ضرب وقصف 

باألدوات الحادة، حيث يقوم بسبي وشتمي وتلفيق االتهامات الباطلة ال 

وجود لها من الصحة ، باإلضافة إلى انه ال يقوم بالنفقة علي أنا وأوالدي 

الثالث ، فمعاناتي اليومية مع هدا الزوج الظالم والمتعدي دائمة . فالدينا 



ابن عمره 6 سنوات مريض بمرض السرطان الدم وال يوفر له أية نقود 

لعالجه و يقوم بضربه رغم مرضه المعضل . حيت أوفر له العالج من 

طرف المحسنين الدين يتبرعون لي لمعالجته أعانهم هللا على دالك . فانا 

أالن ال ملجأ لي التجأ إليه أالن فانا يتيمة األب و من أسرة  فقيرة ، حيث 

أتضرع إلى سيادتكم أن تجدو لي حال مع هدا الزوج الظالم والمفتري ولكم 

 . واسع النظر وشكرا

 

 .وتقبلوا سيدي فائق الود واالحترام

 :اإلمضاء

 

 

 

 

 

 



 نموذج شكاية لرفع الضرر

 .: لفائدة السيد

 . :الساكن ب

. 

 

 

 إلى جناب السيد: عامل إقليم

 

 

 .الموضوع : شكاية لرفع الضرر

 

 

 سالم تام بوجود موالنا اإلمام

عالقة بالموضوع المشار إليه أعاله ، يشرفني سيدي العامل بان أتقدم 

لسيادتكم بطلبي هذا راجيا منكم النظر في الشكاية المرفوعة إلى السيد 

رئيس المجلس البلدي قصد إيجاد حل فيما يتعلق بالبقع الستة الكائنة ..... 

حيث أن هذا األخير كانت صالحة للبناء وذلك بناءا على شهادات إدارية 

تثبت صالحية هذه البقع للبناء إال أن السيد الرئيس الحالي صرح أنها غير 



صالحة للبناء و نحن في أمس الحاجة إليها لذا نطلب منكم سيدي العامل 

 النظر في هذا الموضوع و اتخاذ التدابير الالزمة في هذا الشأن

وفي انتظار ذالك تقبلوا سيدي العامل فائق عبارات التقدير واالحترام 

 .ودمتم في خدمة الصالح العام

 والسالم

 

 

 .اإلمضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ننموذج شكاية لغير الممنوحي

 ........./..../.... :حرر ب............. في

 

 ..................................... : االسم العائلي والشخصي

 ...................... : رقم بطاقة التعريف الوطنية

 ...............: رقم مسار

 .........................تاريخ االزدياد ......../..../ .... بـ

 .................................................. : الساكن

 ........................................... : الهاتف

 

ات المنحة إلى السيد : السيد عامل إقليم ......... أو من يمثله )رئيس اللجنة اإلقليمية لدراسة طلب

) 

 

0202الموضــوع : شكاية في شأن الحصول على منحة التعليم العالي  . 

 

 

 سالم تام بوجود موالنا اإلمام

 

سيدي المحترم، بعد تقديم ما يليق بكم السيد عامل صاحب الجاللة على إقليم ........... من تقدير 

 واحترام،

 

يشرفني ويسعدني أن ابعث إلى سيادتكم بطلبي هذا راجيا منكم أن تأخذوا ما جاء فيه بعين االعتبار 



وان ينال من عنايتكم واهتمامكم ما هو جدير به وليكن في علمكم أنني حاصل على شهادة البكالوريا 

 . يونيو 1415

 

حيث إني تفاجئت بعدم تخويلي صفة ممنوح برسم السنة الدراسية الجامعية 1415/1411 من 

طرف اللجنة اإلقليمية للمنح وأن هذا القرار غير منصف خاصة أن حالتي المادية جد متدهورة 

 .تستحق هذه االلتفاتة والعناية من طرفكم سيدي المحترم

 

من اجل ذلك ألتمس منكم وبكل احترام إعادة النظر في هذا القرار ، وتجدون رفقته الوثائق المبررة 

 ...............لوضعيتي االجتماعية / حيث أنني ......................... .....)التبريرات(

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

 

 وتقبلوا سيدي ، أسمى عبارات التقدير واالحتــــرام

 ودمتم في خدمة الصالح العام

 إمضاء

 


