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 ةكّراس الشروط اإلدارية الخاص
 موضوع طلب العروض ومحتواها :1  الفصل  

وـغلمؤسازز اـتغجتاعززنـلزز ـوغ كززجـواغززلـ ـ  زز  ـ لزز ـا اعززنـتري اززتاـعملززنـغف ئزز  ــ2023ـتعتزز جـاززز اعنـتري اززتاـتلت زز لـغلزز نـتغ زز  ـغازز ن
ـ.01/2023ـتغعجوضـع د

ـكم ـهوـالنيـبكجتنـتغ جوطـتغف ينـوميكنـغلع  ضنيـتري   كنـ ــ12ـتتكونـتغطللينـان أوـأكثجـوأنـعملينـتغفجزـوتالختي  ــوتح ـفص فص 
ـك ـ ـعلىـح  .ـفص ستتم

 اإلطار القانوني للطلبية :2  الفصل  
ـنـتلقىـخ ضعنـغز:وغ النـغك ـتإلاجتلتاـتغيتـملـيقعـاكجه ـبكجّتنـتغ جوطـفإنـتغطللي

جمّلنـتحمل سلنـتغعمواينـ -
جمّلنـتالغت تا اـوـتغعقود -
تريتعّلقـبت كيمـتغصفق اـتغعمواين. 2014 ا  ن 13   تريؤ ّخ 2014 غا ن ز د1039عز تألاج -
ـكجّتنـتغ جوطـتإلدت ينـتغع ّانـتريتعّلقنـوغت ودـمبوتدـوـخ ا ا. -

 شروط املشاركة:3  الفصل  
ـك ـتغضم اناـإلجن زـتغصفقنـعلىـأحانـواه.ــيامحـوري   كنـ ـ ل ـتغعجـو ـغلع  ضنيـتغذينـتتوفجـفيهم غألشخ صـكنـميـكم ضـهذت
 ـ ل ـتغعجوضـ اتـثلتـع جـأتثاـاغلــتري   كنأوـ ض ئينـ لق ـغلت جيعـتجل  يـبهـتغعم ــتصفينـلض ئينـتغطليعينيـوتريع وينيـتغذينـهمـ 

ـعلىـحانـ جن زـتغصفقن.
 . "TUNEPS" عربـا كوانـتغ جتلـتغعموايـعلىـتخلّطـتونيلس( En ligne) عجوضـإبتّل عـتإلاجتلتاـتغالا ديّنـعلىـتخلطّـمتـ اجتلـ ل ـتغ

 الوثائق املكّونة للعرض:4  الفصل  
 :امللف اإلداري

 

 :املاليامللف 
ـ

ـالعمليات المطلوبةـبيان الوثيقة ع/ر

 "TUNEPS"تري كوان  و  ـعربتري  وط ـجتغ كجتن على ت لع أبنه تغع  ض يصجحــنتإلدت ينـتخل ص تغ جوط كجتنـ1

ـ فصول جبميع ويقل ـ

 "TUNEPS"تري كوان تري  و  ـعرب تغ جوط كجتن على ت لع أبنه تغع  ض يصجحـ تغف ينـتخل صنـ تغ جوط كجتنـ2

ـ فصول جبميع ويقل ـ

ـ3
ـ تغوليت تغضم ن ـوغفص  ـتإلدت ينــ6تحمل د ـتغ جوط ـكجتن ان

 تا  آلخج تغيوجـتريوتيل ان ب تين يوا  120 ري   ويكونـص حل 

ـوحيم ـختمـتريؤسانـتري غينـتريع ين.ـتغعجوض غقلول

 جيزقـ عزن أو تغوصزول اضزمون تغربيز   جيزق عزن تغ ازخنـتألصزلينـت سز ليزتمـ
 تريجك ي تغضلط ال شج ـمبكت  تودع أوـأسفله تريذكو  تغع وتن على تغاجيع تغربي 

ـغلج اعن.ـ

ـ4
ف صلنـبنيـات يخـتحلصولـغلمؤسا ا:ـتغفرت ـتغ تغو ينـتغاج 

ـيوجـ90علينـوتغت  يخـتأللصىـغقلولـتغعجوضـالـتق ـعنـ

ـكزز نـ لزز ـتحلصززولـعليززهـمتـ"TUNEPS" ـتري كواززن يززتمـ  سزز غهـال شززج ـعززرب  ن
ــQR Codeختمعلىـتخلط،ـوحيم ـ

 علزى تغازجيع  جيزقـتغربيز  عزن أو تغوصزول اضزمون تغربيز   جيزق عزن ت سز غهأوـ

ـ.غلج اعن تريجك ي تغضلط ال شج ـمبكت  تودع أوـأسفله تريذكو  تغع وتن

ـ5
 تغقي ج بع ج يلت جـمبواله تري   ك يق اه تغ جف على تصجيح

 لص  ه تاي تو عط اي تو وعود تغ اـبتق مي بوتسطن تو ال شج 

ـتجن زه  واجتح  تغصفقن تبجتج تاجتلتا  ـخمتلف تغتأثا

وضعـعالانـتريوتفقنـعلىـ " TUNEPS" تري كوان  جيق عن ال شج  اتوفج وثيقنـ
ـتخل ننـتري  سلنـ

ـغ ىــ6 ـعوان ـيكن ـمل ـأبنه ـتغع  ض ـيق اه ـتغ جف ـعلى تصجيح
ـوـاغلـخاللـتخلمسـس وتاـتألخا ــتجل اعن

وضعـعالانـتريوتفقنـعلىـ " TUNEPS" تري كوان  جيق عن ال شج  اتوفج وثيقنـ
ـتخل ننـتري  سلنـ

ـوص ـ ـتغعي  اـ7
ـ ـتألصلينتغ اـت س ليتم ـتغربي  عن أو تغوصول اضمون تغربي   جيق عن خن   جيق

غلج اعن.ـ تريجك ي تغضلط ال شج ـمبكت  تودع أوـأسفله تريذكو  تغع وتن على تغاجيع
ـ"ستكم الاتال" ضمن وي  ج
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ـالعمليات المطلوبةـبيان الوثيقة ع/ر

  وثيقنـتغتعه ـ1
 تري ز  كني  زجف ازنـ"TUNEPS"ـتري كوازن وتريتزوفج ـعزرب لتعهز غنـضزم تتري وثيقزنتعمزاـتغـتكمز ل

 تغقلم وبلا ن وأل ل ج

ــ"TUNEPS"ـتري كوان عربـو  س ل  تري   ك  جف ان وثيقنتعماـتغـتكم ل  ا ولـتألسع  ـ2

 العروض طلب ملف ومالحق االيضاحات:5  الفصل  
غقلزولتحملز دتأللصزىتريزوتيلـغلتز  يختغيزوجازنتبتز تليواز (ـ120)يواز ـنا ئزنـوـع زجـوري  هب ال انيعجوضهمتق ميمبججدتريرتشحونيصلح

يجوهنز تغزيتتريعلواز اكز جبمزعاازؤوغي ممك از تخل صزنـوتزتبوسز ئلهملز اوتلز تريرتشزحونيعتزربتغعزجوضلذهتق ميهمومبججدتغعجوض
ـالغت تا ممتحملكموغلت فيذعجوضهمغتق ميالزان
ازنأايج(10)ألصز هـع زج أاز  تغعزجوض لز الزفحزول يضز ح اكت بي أو"ـTUNEPSـتري كوانعربيطل أنا   كغك ميكن
تغعجوض ل عنتإلعالنات يخ

اوتـلز تريرتشزحنيـتغزذينمجيزعتىلويوازهتريطلوبزنتاليضز ح ايتضزمنتغعزجوض لز ريلزفالحزقتعز تديزتمارب ت،تغطل  أاـتجل اعنـأنـتات
تريرتشزحنيتىلاالحزقتوايزهوميكزنـتغعزجوضغقلزولتحملز دتأللصزىتغتز  يخللز أايج(ـ10)ـع زج يتجز وزالأاز  تغ زجوطكزجتنبتحميز 

أا  تغصفقناوضوعت ياشأهن انغيستع يالاـتدخ لأوتغعجوض ل الفتوضيحا ي لص تغ جوطكجتنل اوتـبتحمي تغذين
ـ".TUNEPSـا كوانعرباغلوغقلولـتغعجوضتحمل دتأللصىتغت  يخلل أايج(10)ج ع يتج وزال

 الضمان الوقتي:6  الفصل  

(ـيواز ـ بتز تلـازنـتغيزوجـتريزوتيلـغلتز  يخـتأللصزىـتحملز دـغقلزولـتغعزجوضـ120صز  ـريز  ـ)ـ(3وريلحزقـعز دــألمنواجـتريصز ح  لق ـغ)ضم نـوليتـ
ـك غت يل: ـتكونـليمته

ـك ـعجضـفينـملـي تم ـعلىـتغضم نـتغوليت. مالحظة:  يقصى

 طريقة تقديم العروض:7  الفصل  
ـ،ـTUNEPSـتخلطعلىتغعموايتغ جتلا كوانعربوواـووتري غينتإلدت ينتغواثئق  س ليتم
ـلذهـتغواثئق:ـوغ النأنه ال

وثيقنـتغضم نـتغوليتـ
ـTUNEPSتغيتـيتعذ ـت س ل ـعربـا كوانـسج ـتريؤسا ا

،وص ـتغعي  اـتريالمنـغلج اعن

 الضمان الوقتي بالدينار لوالفص القسط

 500 6إىل  1من  القسط األّول

 300 10إىل  7من  القسط الثاني

 200 15إىل  11من  القسط الثالث

 900 21إىل   16من  القسط الرابع

http://www.tuneps.tn/
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طلت يفتح الـعلز   ـحيمز وا لزقظزجف تغعزجوضغقلزولتأللصزىوتغتز  يختغاز عنللز تإلازجتلتاـتري ديزنحاز عنجل اـ  س ل فيتم
تغربيز  جيزقعزنأوتغوصزولتغربيز ـاضزمون جيزقعزن،ـ"2023ـقحنتء بلاتءاباللتلفبلفء تدعبالعللتةبل تنةحعلت بااملـ01/2023عددعروضال

تريجكز يـتغضزلطمبكتز ال شزج تزودعأو"ـ.5000املن تحريـ56ـةباملن حريبشءرعبالطءهرباحلدادبصبببعددجءمع"ـتغت يل:تغع وتنعلىتغاجيع
ـجل اعنـتري اتا.

وجل اعنـتغضلطـاكت  ىلتغعجوضوصولات يخوعتم دواغلتغعجوض ل إبعالنعليه تري صوصتآلا لبع و دعجضك يقصى
ـتغعجوض ل غ جوطخم غفعجضوك ـ،تغوليتتغضم نيق جملجضعك يقصىكم ،ستكم الاغالوغ الن

 العينات:8  الفصل  
ـك ـا   كـتق ميـ جءنفيبب10بتجل اعنـ ـأا ـألص هـيوجهب ـمبقجــسي   كانـتريالبسـتغيّتــيفبكّفبفصفبأوبأكثربعيّنةبواحدعجي ـعلى

ـعلىبال ءعةببالعءشرعبصاءحء.ب3202
 .ـحتددبتركياةبالقلءشبعالمةبخميطةبأصليةجي ـأنـتم ـتغعي نـ-

بأنبالبحتلفبالعينةبإسمباملزود.بجي -
 مالحظة:

 إن عدم تقديم العينات من مالبس يف اآلجال يعني إلغاء العرض،  -

 يلغى الفصل الذي ال يحمل العالمة املخيطة الخاصة برتكيبة القماش، -

 ركة املزود يف ذلك الفصل.كل عملية غش أو تغيري يف العالمة املخيطة  يف فصل ما ينجر عنه إلغاء مشا -
  ـفيتعنيـتلقىـتغعي  اـتغيتـولعـعليه ـتالختي  ـمبقجـا اعنـتري اتاـ ىلـحنيـتغتاليمـتغ ه ئيـغلمالبسـأا ـتغعي  اـتغيتـملـيقعـعليه ـتالختي

ذهـتغفرت ـدونـ فعـتغعي  ا،ـ(ـب تينـانـات يخـتإلعالجـب تيجنـ ل ـتغعجوض.ـوع  ـجت وزـهعلىـأصح هب ـتسرتا عه ـ ـأا ـألص هـشهج)
ـميكنـغلج اعنـتغتصجفـفيه ـوفقـتغرتتتي ـتريعمولـهب ـويفق ـتري   كـبذغلـتحلقـ ـتريط غلنـهب .ـ

 :صلوحية العروض :9  الفصل  
جّجدـتق ميـ(ـيوا ـب تينـانـتغيوجـتريوتيلـغلت  يخـتأللصىـتحمل دـغقلولـتغعجوض.ـوـمب120يوا ـ)ـا ئنـوـع جونيلقىـتغع  ضـال ا ـبعجضهـري  ـ

ـك ـتريعلوا اـتغيتـيجوهن ـالزانـغتق ميـعجوضهمـوـ ـك ا ـااؤوغيّ ممـجبمع غلت فيذـتغعجوضـيعتربـتريرتشحونـل ـتوّغوتـبوس ئلهمـتخل ّصنـوـتت
ـتحملكمـالغت تا مم.

 آجال قبول العروض:10  الفصل  
.العءشرعبصاءحءعلىبال ءعةببجءنفيببيومبدـآخجـأا ـغقلولـتغعجوضـح ّـ

 فتح العروض:11  الفصل  
ـكآخجـأا ـغقلولـتغعجوضـواغلـ ـالانـ تري   كنيـأوـانـميثَلهمـبع ـتالستكه  ـبرتخيصـــعل ينـحبضو تفتحـتغعجوضـ ـنفسـتغيوجـتحمل د

ـ.صاءحءبعءشرعبوبالنصفعلىبال ءعةبالبجءنفيببيوجــاغل:ـوكت يبـاالمـانـ جفـتريؤسانـتغيتـميثلوهن .ـ
 منهجية تقييم العروض :12  الفصل  

ـيتمـتقييمـتغعجوضـعلىـأس نـتري هجينـتغت غين:
 ـتقييمـتغعجوضـتغتثلت،ـوإلض فن :يف مرحلة أوىل ـتغواثئقـتريكّوننـتتوىلـجل ن  ىلـتغواثئقـتإلدت ينـوـتغّضم نـتري يلـتغوليت،ـ ـصحن

ـك ـفص ـعلىـح  غينوتصحيحـتألخط لـتحلا بينـوتري دينـع  ـتاللتض لـمثـتجتي ـمجيعـتغعجوضـتري غلعجضـتري يل  تص ع اي
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 وعتم دـا هجينـتغعجضـتألل ـمث  ـيتمــفجزـتغفصولـحا ـتغرتكيلنـوـتخل صي اـتغف ينـحا ـا ـهوـالنيـبكجتنـ: يف مرحلة ثانية
ـ،حيثـيقعـتالحتف ظـبك ـا ـهوـاط بقوـيقوجـهبذهـتغعملينـخلاـ ـتغ ايجـتريقتضي اـتغف ينـ

،ـممثليـتغعملنـانـلل وـاغلــFinitionوتجلم غينــتخلي  نـيـوعتم دـاعي  تالختي  ـتغ ه ئمثـيقعــ
ـتغعـج ـأّن ـتلنّي ـغكجتن ات ـغاـاط بق ـتريعين ـتغفين ـنفسـض ـتعتم د ـيتّم ـتري يلـتغ جوط ـحا ـتجتيله  ـتري  فان ـتغف ين ـغلعجوض ـوغ الن تري هجين

ــتغتص ع ي
 

الكمّيات:13  الفصل  
ـتالخت ـعليه ـمت ـتغذي ـتري ود ـيتالم ـوتريؤسا ا ـتري اتا ـا اعن ـعن ـص د   ـت ّود ـأاون ـوغ كجي   ـل  ـوتغقي س اــتغجتاعن ـتغكمي ا تتضّمن

(ـدونـأّيـ20وتألسع  ،ـاعـتغعلمـأّنـتإلدت  ـتتفظـحبّقـت ياـتغكّمّي اـأبنـت ي ـفيه ـأوـت قصـا ه ـب النـالـتتج وزـع ززجينـ ـتري ئنـ)
ـتعرتتضـانـ جفـتري ّود.

ـ
 األسعارطبيعة :14  الفصل  

يفـمب ـفيه ـتق جـتألمث نـتغفجدينـوغ ي   ـتغتونايـوحتا بـمجيعـتألدتلتا.ـوتعتربـهذهـتألمث نـهن ئّينـوغاـل بلنـغلمجتاعنـوش النـغك ـتغتك غ
ـتغ ق .

 الضمانات املالية :15  الفصل  

ـوجـتريوتيلـآلخجـأا ـغقلولـتغعجوض(.يوا ـب تينـانـتغيـ120يلقىـهذتـتغضم نـص حل ـ ىلـاوّّفـصلوحينـتغعجوضـ) الضمان الوقتي:أ. 
اعـاجتع  ـأا ـتإلغت تجـوغعجوضـيجاعـتغضم نـتغوليتـغلم   كنيـتغذينـملـيتمـتختي  ـعجوضهم،ـبع ـتختي  ـص ح ـتغصفقنـالـيتمـ  ا عـ

(ـيوا ـانـات يخـتلليغـتغصفقن.20تغضم نـتغوليتـتريقّ جـانـلل ـهذتـتألخاـ الّـبع ـتق ميهـغلضم نـتغ ه ئيـوـاغلـ ـأا ـألص هـع جونـ)
%(ـانـليمنـتغعق ـيكونـااجالـ3ثالثنـ ـتري ئنـ) علىـتري ودينـتغذينـولعـعليهمـتالختي  ـتاليمـضم نـهن ئيـبقيمن ب. الضمان النهائي:

ـلين.(ـانـات يخـتللي همـوغطل20إبح ىـتغقل ض اـتري غينـ ىلـا اعنـتري اتاـواغلـ ـأا ـألص هـع جونـيوا ـ)
ـكجّتنـتغ جوطـتحل يل.20)ـع جون ّنـع جـتاليمـتغّضم نـتغ ه ئيـيعتربـ خالالـي جّجـع هـتطليقـتغفص ـ ـ(ـان

ـيجاعـتغضم نـتغ ه ئيـ ىلـص ح ـتغطللينـ ـغضونـأ بعنـأشهجـتبت تلـانـات يخـللولـمجيعـتغطلل ا.
 :مّدة التزويد و كيفيته:16  الفصل  

ببوـتريؤسا اـتغجتاعنـل ا اعنـتري اتاـ ىلـماءشرعبانـات يخـتالمـأاونـتغّت ّودـتاليمـتريالبســ(بيومء03ثالثونب)يتوىّلـتري ّودـ ـأا ـألص هـ
بؤّس ءت.هذهباملويححلفباملزّودبمصءريفبالّنقفبوالّحفريغبإىلبمجيعباصحوبنـبلط ل اـتغّتاليمــكّفبمؤّس ةبجءمعيةبعلىبحدع

ثم ـيقعـتغتّثّلتـ ـا ىـاط بقته ـغلعيّ  اـتغيتـولعـعليه ـتالختي  ـواغلـ ـأا ـالـيتج وزـوميكنـغكّ ـاؤّسانـللولـتغّالعـبصفنـولتّينـ ي
 يوا .تغوتح ـوـتغع جونـ

 معاليم التسجيل:17  الفصل  
ـك ا ـتغواثئقـتريكّوننـغلطللينـ ـمخانـنك ئجـ)كجّتنـتغّ جوطـتإلدت يّنـتخل ّصنـوكجّتنـتغّ جوطـتغف ّزّينـتخل صّـ غت تجـنـوتالتم ـاص  يفـتاجي 

ـك هز ـتري ودـتغذيـمّتـتختي  ه. ـوا ولـتألسع  ـوتغضم نـتغ ه ئي(ـعلى
 كيفية الخالص:18  الفصل  

يوا ـانـات يخــ30يتمـ ص ت هـ ـأا ـألص هــصجفيتّمـخالصـتغطللينـحا ـتآلا لـوتإلاجتلتاـتجل  يـهب ـتغعم ـواغلـبوتسطنـأاجـوغ
ـبلا نـتغقلمـوتكونـأيض ـخمزتوانـواجلمنـوممضزز  .ــتق ميـتري ّودـغف تو  ـ ـأ بعنـنك ئجـتتضمنـتريللغ
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ـتغعونـتريكّلفـوخلالصـهوـحم س ـتريؤسانـتريع ّين.
 عقوبات التأخري:19  الفصل  

ـك ـ ل ـت وي ـغجتانـا غينـتا ويـصفجـف ص ـمخانـ ـتري ئنـ) ـك ـيوجـأتخاـعن انـليمنـتغلض عنـتري ّود ـبع ــ(ـ0.5ي فعـتري ودـعن
ـغطل ـتغت ودـتخل صـوغلض عنـتريالمن.ـ%(ـانـتغقيمنـتجلملينـ5ىـليمنـتغ جتانـتجلملينـمخانـوري ئنـ)تآلا لـعلىـأالـتتع 

 طريقة الخالص:20  الفصل  
ـتغعم ـواغلـبوتسطنـأاجـوغ فعـيتمـ ص ت هـ ـأا ـألص هـ يوا ـانـات يخــ30يتّمـخالصـتغطللينـحا ـتآلا لـوتإلاجتلتاـتجل  يـهب 

ـ بعنـنك ئجـتتضمنـتريللغـبلا نـتغقلمـوتكونـأيضز ـخمزتوانـواجلمنـوممضزز  .ـتق ميـتري ّودـغف تو  ـ ـأ
ـتغعونـتريكّلفـوخلالصـهوـحم س ـتريؤسانـتريع ّين.

 فسخ الطلبية:21  الفصل  
ـتتفظـتإلدت  ـحبقـفاخـتغطللينـ ـتحل الاـتغت غين:

ـيوجـانـات يخـتلليغـتغطللين.ـ20ع  ـع جـتاليمـتغّضم نـتغّ ه ئيـ ـأا ــ-
ــ- ـع ج ـتغلّل نع   ـأايجــتاليم ـع ج  ـو اه غه ـتغوصول ـاضمون ـتغربي  ـ جيق ـعن ـكت بي  ـتريّ ود ـت ليه ـيتم ـتحل غن ـهذه ـو  ـتحمل د ، ـتآلا ل  

ـغلت ت ك.
ـكت بي ـعنـ جيقـتغربي ـاضمونـتغوصـ- ولـو اه غهـع ج ـع  ـع جـاط بقنـغل نـتغ   ـتريّالمـغلّعي  اـتريق ان،ـو ـهذهـتحل غنـيتمـت ليهـتري ود

ـأايجـغلت ت ك.
ـتفاخـتغطللينـواوو:ـ

 ع  ـوف  ـص ح ـتغطللينـ الـ اتـلللتـا اعنـتري اتاـاوتصلنـتغت فيذـاعـتغو ثنـأوـتغ تئ نيـأوـتريصفى. -

  ـح غنـعج ـوتضحـوـدتئمـغص ح ـتغطللين. -

ـلـتغعجوضـتغيتـيق اه ـتغ تئ ونـلص ـتستمجت ـتغطللن.ـ ـح غنـ فالنـص ح ـتغطللينـوميكنـجل اعنـتري اتاـأنـتقل ـع  ـتاللتض  -
فاخـتغطللينـ اتـثلتـغ يه ـ خاللـص ح ـتغطللينـوغت تاهـبع جـتغقي جـال شج ـأوـبوتسطنـتغ اـبتق ميـوعودـأوـعط ايــجل اعنـتري اتاوـميكنـ

ـأوـه تايـلص ـتغتأثاـ ـخمتلفـ اجتلتاـ بجتجـتغطللينـو جن زه .ـ

 النزاعات:22  الفصل  

ـتري اتا.ـو ـصو  ـ ـتغ جتلتاـجب اعن ـيتمـعجضـتريوضوعـعلىـأنك  ـجل ن ـفإنه ـتري اتاـوص ح ـتغطللين  ـصو  ـحصولـن تعـبنيـا اعن
توتص ـتغ  تعـميكنـبطل ـانـأح ـتغطجفنيـعجضـتخلالفـعلىـ أيـتغلج نـتالست   ينـغفّضـتغ  تع اـوحلاىنـوغوزت  ـتألوىلـ لق ـغل جوطـ

ـاـتري صوصـعليه ـبكجتنـتغ جوطـتإلدت ينـتغع انـتريطلقـعلىـتغصفق اـتغعمواينـتخل صنـوغت ودـمبوتدـوخ ا ا.ـوتإلاجتلت
ـ اتا.و نـملـيتمـللولـلوتع ـتاوينـتخلالفـتريقرتحنـانـلل ـتغلج نـتريذكو  ـانـأح ـتغطجفنيـفإنهـميكنـتغلجولـ ىلـتحملكمنـتالبت تئينـوري

 صلوحية الطلبية:23  الفصل  
ـ.تغ جتلتاـوجل اعنجل نـب  لـعلىـ أيــتغاي ـ ئيسـا اعنـتري اتاونـتغصفقنـانفذ ـتريفعولـ الـبع ـاص دلنـالـتك

 .................................يف.........................                                                                            
 اّطلعت عليه ووافقت                                                                    
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