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 : العارض 

 العنوان  :

: الرمز البریدي : الوالیة   : المدینة

 :اإللكتروني البرید  : فاكس : الھاتف 

: موقع الكتروني

 : االتصال  بالسيد

 : البريد اإللكتروني  : المحمول

استمارة تسجیل العارض األجنبي 

 بيانات العارض 

حجز  جناحكم 

€ 100  حقوق   التسجیل 

40 مساحة      مجهزة  € / m2

16 مساحة     خارجية  € / m2
.….…………..€ 

في   الدليل   إشهار  

: € 450 الغالف رقم 2 و3  €350 صفحة  داخلیة ملونة 

€250 :داخلیة غیر ملونة  صفحة  € 800   الغالف  رقم 4 

€ 200    : ½ صفحة  داخلية  ملونة

…...…………€ 

€....................          = HT    المجموع

T.V.A 19% = ………………€

المجموع =        ....................€ 

 غرفة التجارة والصناعة

الزیبان بوالیة بسكرة

  Organisateurs 

:

 اسم العارض  (20 حرفا حد أقصى)   

 یتم دفع كامل المبلغ بواسطة شیك باسم الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة أو عن طریق حوالة مصرفیة على حساب الغرفة 
الجزائریة للتجارة والصناعة المفتوح لدى البنك الوطني الجزائري وكالة شیغیفارا الجزائر  

Compte n° : RIB N°001 00599 0300 351 732 CLE 40 SWIFT BNAL DZ-AL        

http://www.sanist.dz/


   الممضي أسفلھ یطلب المشاركة في المعرض الدولي الثالث للتمور ببسكرة المنعقد من ببسكرة 02 الى05 دیسمبر 2017      

ضراعلا  عيقوتو  ةفيظولاو  بقللاو  ينوناقلا أومسالا  هلثمم   ..................................................................  

 إمضاء

  نشاطكم    

 Organisateurs     تمــور اصليــة جزائرية  كمنتوج.

المنتجــات مشــتقة من التمور    

تجهيــزات و آلرافعــات ، جــرارات ات ف�حيــة

.تجهيــزات وأنظمة الري    

.تجهيــزات وأنظمــة التدخيــن ومعالجة التمور 

.تجهيــزات تحويل التمور وإنتاج المشــتقات    

.آ�ت الفــرز، و التكييف    

. ا��دوات

. الســ�لم    

 

.تجهيــزات التخزين  

.الشــريط الب�ستيكي  

مــواد حماية النباتات والمضــادة للطفيليات 

 المــواد الكيميائية ومعالجة التمور وأشــجار النخيل

.البنوك    

.شــركات التأمين    

.مــدارس ومعاهد الف�حة    

معاهــد ومراكز البحث    

.تغليــف الكرتون  

.تغليــف وتعبئة الزجاج    

التغليف الب�ســتكي    

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

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

...................في................... حرر  ب

 ختم الموسسة

 تعاد اإلستمارة إلى
 غرفة التجارة والصناعة الزیبان أو الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة

 غرفة التجارة والصناعة الزیبان

42 07 52 33 (0) 213الفاكس

ccideszibans@yahoo.fr البرید اإللكتروني  

الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة

الفاكس

info@sidab.caci.dz  البرید اإللكتروني  

213 (0) 21 96 70 70

mailto:ccideszibans@yahoo.fr



