الجمهـىريـت الخـىوطي ــت
الهيئت العليا املطخللت لإلهخخاباث
******

الىحذة املزهشيت للشؤون إلاداريت واملاليت والىضائل العامت
وخذة التزود واإلامخلياث
******

طلب عـزوض ركم2014/11

أعمال الطباعت املخعللت باالهخخاباث الدشزيعيت والزئاضيت لطىت 2014

شزوط طلب العزوض
هزاص الشزوط إلاداريت الخاصت
هزاص الشزوط الفىيت الخاصت

آخز أجل لخلذًم العزوض
 24ضةخمبر 2014

الجمهـىسٍت الخـىوعُـت
الهُئت العلُا اإلاعخللت لإلهخخاباث

شزوط طلب العزوض
أعماٌ الؼباعت اإلاخعللت باإلهخخاباث الدششَعُت والشئاظُت لعىت 2014
الفصل  :1مىطىع ػلب العشوض
حعتزم الهُئت العلُا اإلاعخللت لإلهخخاباث إهجاص أعماٌ ػباعت مخعللت باإلهخخاباث الدششَعُت والشئاظُت بعىىان ظىت  2014جخمثل فُما ًلي:
الحصت

البيان

الىميت

اللعؽ سكم 1

الفخاث مشهض إكتراع
Banderole bâche troué

5 400

اللعؽ سكم 2

ظهشٍت عىن مشهض إكتراع

67 400

الفصل  :2شـشوغ اإلاشاسهـت
ٌعمذ باإلاشاسهت في الاظدشاسة الخالُت للمضودًً الزًً جخىفش فيهم ول الظماهاث إلهجاص الصفلت على أخعً وجه .وال ٌعمذ باإلاشاسهت لألشخاص
الؼبُعُحن واإلاعىىٍحن الزًً هم في خالت إفالط أو حعىٍت عذلُت.
ًخم اخخُاس اإلاضود اإلالبىٌ ػبلا إلاىهجُت فشص العشوض اإلاعخمذة بىشاط الششوغ.
هزا وججذس ؤلاشاسة أهه فُداٌ إخخىي العشض اإلالذم على عشض بذًل ًلع الغاء ول مً العشض ألاصلي والعشض البذًل باليعبت لللعؽ اإلاعني.

الفصل  :3ملف اإلاشاسهت
ًجب جظمحن العشض الفني والعشض اإلاالي في ظشفحن مىفصلحن ومخخىمحن ًذسجان في ظشف ثالث خاسجي ًخخم وٍىخب علُه ػلب عشوض سكم
" 2014/17أعماٌ ػباعت مخعللت باإلهخخاباث الدششَعُت والشئاظُت لعىت  "2014واآلحي:
ًخظمً الظشف الخاسجي الىثائم الخالُت:
العملياث املطلىبت

واجباث املشارن

ركم

بيان الىثائم

1

ششوغ ػلب العشوض

2

هشاط الششوغ ؤلاداسٍت الخاصت

3

هشاط الششوغ الفىُت الخاصت

جأشحر اإلاشاسن على ول
صفدت
جأشحر اإلاشاسن على ول
صفدت
جأشحر اإلاشاسن على ول
صفدت

إمظاء اإلاشاسن وخخمه في آخش الىثُلت مع
بُان الخاسٍخ
إمظاء اإلاشاسن وخخمه في آخش الىثُلت مع
بُان الخاسٍخ
إمظاء اإلاشاسن وخخمه في آخش الىثُلت مع
بُان الخاسٍخ

4

جصشٍذ على الششف بعذم ؤلافالط أو الدعىٍت اللظائُت (ًجب أن
ًشفم اإلاشاسن الزي ًىجذ في خالت حعىٍت سطائُت عشطه بخصشٍذ في
الغشض لإلعالم)

اإلالخم عذد 2

إمظاء وخخم اإلاشاسن على الخصشٍذ اإلالذم

5

جصشٍذ على الششف بعذم الخأثحر في إجشاءاث إبشام الصفلت

اإلالخم عذد 3

إمظاء وخخم اإلاشاسن على الخصشٍذ اإلالذم

6

شهادة في الاهخشاغ بالصىذوق الىػني للظمان الاجخماعي

7

شهادة الخصشٍذ الجبائي

جلذًم وسخت مؼابلت لألصل مً شهادة
الاهخشاغ
صالخت إلى آخش أجل للبىٌ
العشوض

ممظاة مً اإلاذًش العام لألداءاث أو
الصخص اإلافىض له وخخمه مع بُان الخاسٍخ

2

ركم

8

بيان الىثائم

العملياث املطلىبت

واجباث املشارن

بؼاكت إسشاداث عامت خىٌ اإلاشاسن

اإلالخم عذد1

إمظاء اإلاشاسن وخخمه في آخش الىثُلت مع
بُان الخاسٍخ

ًخظمً العشض اإلاالي :وثُلت الخعهذ وجذوٌ ألاظعاس ( ملخم عذد  4و.)5
جشظل العشوض عً ػشٍم البرًذ اإلاظمىن الىصىٌ أو البرًذ العشَع أو جىدع مباششة لذي مىخب الظبؽ اإلاشهضي ملابل وصل إًذاع في الغشض إلى
العىىان الخالي:

" الهيئت العليا املطخللت لإلهخخاباث 19ههج ابن الجشار جىوظ 1002الفياث جىوظ ".
وكذ حذد آخز أجل للبىل العزوض ًىم  24ضةخمبر .2014
ويعخبر خخم مىخب الضبط املزهشي بالهيئت املزجع الىحيذ إلثباث جاريخ وصىل العزض.
وبإميان العاسطحن خظىس جلعت فخذ العشوض واإلابرمج اوعلادها ًىم لاراعا  24ضةخمبر  2014على العاعت العادظت معاء بلاعت الاجخماعاث
بالؼابم الثامً مً مبنى الهُئت (19ههج ابً الجضاس الفاًاث جىوغ ) .

الفصل  :4صالخُت العشض
بمجشد جلذًم عشطه ،ال ًمىً للمضود أن ٌسخبه أو ٌغحره وٍيىن ملضما به لفترة جلذس بـ ً 90ىما جددعب ابخذاء مً الُىم اإلاىالي آلخش أجل لخلذًم
العشوض وَعخبر اإلاضود كذ جمع ول اإلاعلىماث التي ًشاها الصمت لخلذًم عشطه وللخىفُز اإلادىم اللتزاماجه .هما ال جلبل العشوض اإلاخظمىت لخدفظاث
على بىىد هشاط الششوغً .جب أن جشفم العشوض اإلالذمت مً ػشف ول مضود بيل الىثائم وؤلاسشاداث اإلاؼلىبت.

الفصل :5ؤلاسشاداث ومؼابلت العشوض
ًمىً ليل مضود أن ًؼلب أي إًظاخاث أو جفعحراث خىٌ مىطىع ػلب العشوض ورلً كبل آخش أجل للبىٌ العشوض وفي صىسة إجشاء حعذًل على
بعع اإلاىاصفاث أو الىمُاث اإلاؼلىبت فاهه ًخم إعالم جمُع اإلاضودًً كبل آخش أجل للبىٌ العشوض.

الفصل  :6مىهجُت الفشص واخخُاس اإلاضود
ًخم ؤلاظىاد لصاخب العشض اإلاالي ألاكل ثمىا الزي ًخؼابم عشطه الفني مع ملخظُاث هشاط الششوغ وجىلعم مىهجُت الفشص إلى مشخلخحن:
املزحلت لاولىً :خم الخثبذ في الىثائم ؤلاداسٍت وصخت الىثائم اإلايىهت للعشض اإلاالي وجصخُذ ألاخؼاء الخعابُت واإلاادًت عىذ الاكخظاء ثم جشجِب جمُع
العشوض اإلاالُت جصاعذًا خعب ألاكعاغ.
املزحلت الثاهيتً :خم الخثبذ في مؼابلت العشض الفني اإلالذم مً كبل صاخب العشض اإلاالي ألاكل ثمىا وفي صىسة عذم مؼابلت العشض الفني اإلاعني
للخصائص الفىُت اإلاىصىص عليها بىشاط الششوغ الفىُت ًخم إعخماد هفغ اإلاىهجُت باليعبت للعشوض الفىُت اإلاىافعت خعب جشجُبها اإلاالي
الخصاعذي.
حعخبر أعماٌ الؼباعت هزه ػلباث عادًت وٍمىً إظىادها ولُا أو جضئُا إلاضود أو أهثر ػبلا إلاا جفض ي إلُه عملُت الاخخُاس.

الفصل  : 7إجشاءاث الخبلُغ
ًخم إعالم العاسض الزي جم اخخُاسه في العىىان اإلابحن بىثُلت الخعهذ.
على إثش اإلاصادكت على العلذ وإمظائه ًخعحن على اإلاضود إًذاع الظمان النهائي والعلذ في  4هظائش خالٌ الـ  10أًام اإلاىالُت للخبلُغ.
اطلعذ ووافلذ
جىوظ في.................:
املشود

3

الجمهـىسٍت الخـىوعُـت
الهُئت العلُا اإلاعخللت لإلهخخاباث

هزاص الشزوط إلاداريت الخاصت
أعماٌ الؼباعت اإلاخعللت باإلهخخاباث الدششَعُت والشئاظُت
لفائذة الهيئت العليا املطخللت لإلهخخاباث بعىىان 2014

الفصل  :1مىطىع ػلب العشوض
ًخعلم مىطىع ػلب العشوض بإهجاص أعماٌ ػباعت مخعللت باإلهخخاباث الدششَعُت والشئاظُت لعىت  2014وٍظبؽ هزا الىشاط الششوغ الخاصت
باإلهجاص.

الفصل  :2الىثائم الالصمت
جخمثل الىثائم اإلايىهت للملف فُما ًلى:
 .1الخعهذ الزي ًمثل وثُلت الالتزام
 .2جذوٌ ألاظعاس واللائمت الخلذًشٍت للعشض
 .3هشاط الششوغ ؤلاداسٍت الخاصت

الفصل  :3مشاجعت ألاظعاس
حعخبر ألاثمان اإلالذمت مً كبل اإلاضود شاملت على جمُع ألاداءاث وثابخت وغحر كابلت للمشاجعت ػىاٌ فترة ؤلاهجاص.

الفصل  :4الخغُحر في خـجـم الـؼلباث
ٌعذ ملبىال الخغُحر في حجم الؼلباث ظىاء بالضٍادة أو الىلصان دون أن ًيىن رلً مبرسا ألن ًؼلب اإلاضود أي هىع مً الخعىٍع على أن ال ًخجاوص
رلً  % 30مً اإلابلغ الجملي .ول ما صاد عً رلً ًجب أن ًظمً بملخم للعلذ ألاظاس ي.

الفصل  :5آجـاٌ الخىفُـز
على اإلاضود أن ًلىم بدعلُم  % 25مً اإلاىاد مىطىع العلذ في أجل أكصاه ًىم الاثىين  29ضةخمبر .2014

الفصل  :6علىبت الخأخحر
في خالت جأخحر في حعلُم اإلاعذاث مىطىع الؼلبُت ودون اللجىء إلى إعالم معبم ًخم اخدعاب مبلغ غشاماث الخأخحر والخالي:
مبلغ العلىباث=(كيمت البضاعت املطلمت خارج آلاجال باعخبار جميع لادا اث)(xعذد أًام الخأخير)3x
1000
وفي جمُع الخاالث ال ًمىً أن جخجاوص جملت غشاماث الخأخحر ظلف  % 5مً مبلغ الصفلت باعخباس جمُع ألاداءاث.

الفصل  :7هُفُت الخالص
ًخىلى اإلاداظب الشاجع للهُئت اللُام بالذفع ورلً بعذ أن ًخم جلذًم الفاجىسة في  4هظائش مشفلت بىصىالث الدعلُم .

الفصل  :8الدعبلـت والدجض بعىىان الظـمـان
ال ًخم إعؼاء أًت حعبلت للمضود وال ًلع خصـم أي مبلغ بعىـىان الظمان.

الفصل  :9الظـمـان النهـائي
ًلتزم اإلاضود بخلذًم طمان نهائي ًلذس ب ـ  %3مً اإلابلغ الجملي باعخباس جمُع آلاداءاث وٍخم حعلُمه في أجل ال ًخجاوص ً 20ىما ابخذاء مً جاسٍخ الخبلُغ.
وٍخم حعلُم شهادة في سفع الُذ عً الظمان إثش إجمام اإلاضود جمُع التزاماجه.

الفصل  :10فسخ الصفلـت
في صىسة إخالٌ اإلاضود بالتزاماجه الخعاكذًت فإلداسة الخم في إلغاء العلذ جضئُا أو ولُا ورلً في أجل  6أًام مً الخىبُه علُه بىاظؼت سظالت مظمىهت
الىصىٌ.
وفي هزه الخالت جخم جلبُت خاجُاث ؤلاداسة ظىاء بإجشاء ػلب عشوض ثان أو باالجفاق اإلاباشش وٍخدمل اإلاضود اإلاخل بالتزاماجه الفاسق في الععش مهما
بلغ إلى جاهب ما ًىجش عً رلً مً مصاسٍف.
هما ًمىً لإلداسة فسخ علذ الصفلت إرا اجضح لها أن اإلاشاسن أخل بخصشٍده على الششف اإلاخعلم بعذم كُامه مباششة أو بىاظؼت الغحر بخلذًم
وعىد أو عؼاًا أو هذاًا كصذ الخأثحر على مخخلف إجشاءاث ؤلابشام ومشاخل ؤلاهجاص.
4

الفصل  :11الخالفاث والجزاعاث
في صىسة خصىٌ خالف أو هضاع لم ًخم خعمه بالتراض ي و في خالف رلً ٌعشض ألامش على اللظاء.

الفصل  :12حسجُل العلذ
جدمل مصاسٍف الدسجُل على واهل اإلاضود.

الفصل  :13إجشاءاث ؤلابشام
اثش إعالم اإلاضود بلبىٌ عشطه وإظىاده الصفلت ًلتزم هزا ألاخحر بإجمام إجشاءاث ؤلابشام (إمظاء العلذ)في أجل ال ًخجاوص الـ  6أًام اإلاىالُت مً جاسٍخ
ؤلاعالم.
وفي صىسة اخالٌ اإلاضود بالتزاماجه ودون اللجىء الى اعالم معبم ًخم إلغاء العلذ.

الفصل  :14دخىٌ العلذ خحز الخىفُز
ٌعخبر العلذ ظاسي اإلافعىٌ بعذ مصادكت سئِغ الهُئت العلُا اإلاعخللت لإلهخخاباث.

اػلعذ ووافلذ
جىوغ في................. :
اإلاضود

5

الجمهـىريت الخـىوطيـت
الهيئت العليا املطخللت لإلهخخاباث

هزاص الشزوط الفىيت الخاصت
أعماٌ الؼباعت اإلاخعللت باإلهخخاباث الدششَعُت والشئاظُت
لفائذة الهُئت العلُا اإلاعخللت لإلهخخاباث بعىىان 2014
الفصل  :1مىطىع ػلب العشوض
ًخعلم مىطىع ػلب العشوض بإهجاص أعماٌ ػباعت مخعللت باإلهخخاباث الدششَعُت والشئاظُت لعىت  2014وهي مفصلت هما ًلي:
كطط عذد : 1الفخاث مزهش إكتراع
الىصف
الفخت "مشهض إكتراع" ( 2م ×  0,5م)

الىميت

5 400

الخاصياث الفىيت
banderole bâche troué 2 couleurs

كطط ركم : 2ظهزيت عىن مزهش إكتراع
الىصف
ظهشٍت عىن مشهض إكتراع

الىميت

الخاصياث الفىيت

67 400

avec impression face et dos en deux couleur

الفصل  :2حـعلُم الـمىاد
ًجب أن جيىن اإلاىاد اإلاعلمت جضئُا أو ولُا مً ػشف اإلاضود مصخىبت بىصل حعلُم ًخظمً اإلاعؼُاث الخالُت:
 جاسٍخ الدعلُم
 مشجع الؼلب
 هىعُت وهمُت اإلاىاد اإلاعلمت
ًخم الخثبذ مً الىمُت وجىدة اإلاىاد اإلاعلمت وٍخم الخأشحر على وصل الدعلُم مً ػشف ؤلاداسة وٍشفم مع الفاجىسة عىذ جلذًمها للخالص.
للهُئت العلُا اإلاعخللت لالهخخاباث ول الصالخُاث للبىٌ أو سفع اإلاعذاث غحر اإلاؼابلت دون أن ٌعترض اإلاضود على رلً.
ًخم حعلُم اإلاىاد اإلاؼلىبت وفلا للشصهامت الخالُت على  4مشاث:
 آخش أجل لدعلُم  % 25مً الىمُاث اإلاؼلىبت29 :ظبخمبر 2014 آخش أجل لدعلُم الـ  % 25اإلاىالُت مً الىمُاث اإلاؼلىبت 06 :أهخىبش 2014 آخش أجل لدعلُم الـ  % 25اإلاىالُت مً الىمُاث اإلاؼلىبت 13 :أهخىبش 2014 -آخش أجل لدعلُم الـ % 25الباكُت مً الىمُاث اإلاؼلىبت 20 :أهخىبش 2014

اػلعذ ووافلذ
جىوغ في................. :
اإلاضود

6

امل ـ ـ ـ ــالحـ ـ ـ ــم

7

الجمهـىريت الخـىوطيـت
الهيئت العليا املطخللت لإلهخخاباث

امللحم عذد 1

بؼاكت إسشاداث
الاظم والللب أو الاظم الاجخماعي ................................................................................................................................
الشيل اللاهىوي ..............................................................................................................................................................
عىىان اإلالش ....................................................................................................................................................................
الهاجف  .................................................الفاهغ ..........................................................................................................
مشظم بالسجل الخجاسي جدذ عذد .............................................................................................................................
سكم اإلاعشف الجبائي ......................................................................................................................................................
الصخص اإلافىض إلمظاء وثائم العشض ( الاظم ،الللب،الخؼت) .........................................................................
........................................................................................................................................................................................

خشس بـ..............في .......................
(إمظاء اإلاشاسن وخخمه)

8

الجمهـىسٍت الخـىوعُـت
الهُئت العلُا اإلاعخللت لإلهخخاباث

امللحم عذد 2
جصزيح على الشزف بعذم إلافالص أو بعذم الىجىد في وضعيت حطىيت كضائيت
إهُاإلامظُأظفله(الاظم والللب والخؼت) ..........................................................................ممثل ششهت  ..........................وائىت
بالعىىان

الخالي

.................................................اإلاشظمت

بالسجل

الخجاسي

بـ

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

جدخعذد

...............................................
اإلاعحن مدل مخابشتها بـ (العىىان باليامل)  .........................................................................اإلاعمى في ما ًلي العاسض أصزح على
شزفي أوي لطذ في حالت إفالص أو في وضعيت حطىيت كضائيت.

خشس بـ  ...................في .........................
(إمظاء اإلاشاسن وخخمه)

مالحظت:
في خالت الدعىٍت الشطائُتً ،جب أن ًلذم اإلاشاسن شهادة في الغشض.
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الجمهـىسٍت الخـىوعُـت
الهُئت العلُا اإلاعخللت لإلهخخاباث

امللحم عذد 3
جصزيح على الشزف بعذم الخأثير في إجزا اث إلابزام
إوي اإلامض ي أظفله (الاظم والللب والصفت) ........................................................................................................................................
ممثل ششهت (الاظم الاجخماعي والعىىان) .............................................................................................................................................
اإلاشظمت بالسجل الخجاسي بـ  ...............................جدذ عذد ................................................................................................................
اإلاعحن مدل مخابشتها بـ (العىىان باليامل) ...........................................................................................................................................
اإلاعمى فُما ًلي العاسض أصزح على شزفي بعذم كيامي وألتزم بعذم الليام مباشزة أو بىاضطت الغير بخلذًمىعىد أو هذاًا
كصذ الخأثير على مخخلف إجزا اث إبزام اعلذ ومزاحالإلهجاس.

خشس بـ  ..............في .....................................
(إمظاء اإلاشاسن وخخمه)
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اإلالخم عذد 4
الخعهـذ
إوي املمض ي أضفله (الاضم والللب) ..............................................................................................................................
بصفتي وهيل الشزهت ............................................................................................................................................................................
ملزها الاجخماعي اليائن بالعىىان الخالي .........................................................................................................................
التركيم البرًذي  ............................الهاجف  ...............................الفاهظ ............................................................................................
الذفتر الخجاري مسجل بـ  ...................جحذ عذد  ..............................املعزف الجبائي ......................................................................
عذد الاهخزاط بالصىذوق الىطني للضمان الاجخماعي .....................................................................................................
بعذ الاطالع على ول الىثائم املخعللت بطلب العزض هذا والخاص بأعمال الطباعت املخعللت باإلهخخاباث الدشزيعيت
والزئاضيت لطىت  ،2014ألتزم وأحعهـذ بـ:
أن أكىم بدعلُم اإلاىاد اإلاؼلىبت ػبلا للعشض اإلالذم وباألظعاس اإلالترخت ليل كعؽ والىاسدة باللائمت الخلذًشٍت بعذ أن اػلعذ
على الششوغ الخاصت باإلهجاص وأخزث بعحن الاعخباس جمُع اإلاعائل أو الصعىباث اإلامىً الخعشض إليها أثىاء الخىفُز وخذدث
اإلابلغ الجملي للعشض والخالي :
املبلغ الجملي دون اعخبار لادا اث بلطان الللم .............................................................................................................
لادا على الليمت املضافت ............................................................................................................................................
املبلغ الجملي باعخبار جميع لادا اث ..............................................................................................................................
اللطط 1
اإلابلغ الجملي دون اعخباس ألاداءاث بلعان الللم ......................................................................................................................................
ألاداء على اللُمت اإلاظافت .........................................................................................................................................................................
اإلابلغ الجملي باعخباس جمُع ألاداءاث .........................................................................................................................................................
اللطط 2
اإلابلغ الجملي دون اعخباس ألاداءاث بلعان الللم ......................................................................................................................................
ألاداء على اللُمت اإلاظافت ........................................................................................................................................................................
اإلابلغ الجملي باعخباس جمُع ألاداءاث ........................................................................................................................................................
ًخم حعلُم اإلاىاد اإلاؼلىبت وفلا للشصهامت الخالُت على  4مشاث:
 آخش أجل لدعلُم  % 25مً الىمُاث اإلاؼلىبت 29 :ظبخمبر 2014 آخش أجل لدعلُم الـ  % 25اإلاىالُت مً الىمُاث اإلاؼلىبت 06 :أهخىبش 2014 آخش أجل لدعلُم الـ  % 25اإلاىالُت مً الىمُاث اإلاؼلىبت 13 :أهخىبش 2014 آخش أجل لدعلُم الـ  % 25الباكُت مً الىمُاث اإلاؼلىبت 20 :أهخىبش 2014بمجشد مشاسهتي ألتزم وأصشح بأوي أػبم جمُع الفصىٌ الىاسدة بىشاط الششوغ ولإلداسة الصالخُاث الياملت لفسخ العلذ في
صىسة عذم اخترامي إلالخظُاث هشاط الششوغ أو عذم امخثالي للتراجِب اللاهىهُت اإلاعمىٌ بها بالتراب الخىوس ي
11

ؤلابلاء على ألاثمان اإلالترخت صالخت إلاذة ً 90ىما مً جاسٍخ آخش اجل لخلذًم العشوض وهي ثابخت وغحر كابلت للمشاجعت ػىاٌ
جىفُز العلذ هما حعخبر شاملت على جمُع ألاداءاث.
أهني مىخشغ بالصىذوق الىػني للظمان الاجخماعي وأحعهذ بخلذًم شهادة في خالص معخدلاجه كبل أي عملُت دفع.
أن أحعهذ في صىسة كبىٌ عشض ي بخدمل مصاسٍف حسجُل العلذ.
إلجمام إجشاءاث خالص معخدلاحي ،جخم عملُت الذفع بالخعاب البىيي اإلافخىح باظمي بـ ..............................................................
......................................................................................................................................................................................................................
خشس بـ  ................في ..........................
اإلاضود (ؤلامظاء ،الاظم والللب والؼابع)
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الهُئت العلُا اإلاعخللت لإلهخخاباث

اإلالخم سكم 5
جذوٌ ألاثمان للعشض

أعماٌ الؼباعت اإلاخعللت باإلهخخاباث الدششَعُت والشئاظُت لعىت 2014
كطط عذد  : 1الفخاث مزهش إكتراع
PT HT

PU HT

TVA%

Désignation

Qté

الفخت "مشهض إكتراع" ( 2م ×  0,5م)

N°
1

PTHT
TVA
PT TTC
كطط ركم  :2ظهزيت عىن مزهش إكتراع
PT HT

PU HT

TVA%

Désignation

Qté

ظهشٍت عىن مشهض إكتراع

N°
1

PTHT
TVA
PT TTC

خشس بـ  ...................في .........................
(إمظاء اإلاشاسن وخخمه)
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