
 

 مجن  لألورقة  قلمعروقات  
   استمارة طلب المشاركة في فعاليات  

1029أكتوبر   -المعرض الجهوي للتمور     
 

  رييعلو 21/21/29/  21:  فييإ ارييتور لمراتييتول  مرناييتت فرتمتييت  لمعرييوم لمججييعة مغرعييعور لجعتكيي   أجتجيي  لةغييتت  غعييتت   ييت 

لفير   لمعكغفي   ،  رشوف لمغجن "ق اد ت  لإلدمتج لالةرصتدة قلالجرعتكإ مغشبتبلمنععذج لمرنععة مغعلحت  "  ا  شرتور  1029

، ذل  لمصيغ   لمعنرجيت  لمعجتمتي  ق شيرقت  لمرعيعور قم -مروم لألورقة  لمختص لتمعنرجت  لمفالحت لمعشتور   فإ   غقإ رغبت   لتب

قسيرفر   ورقةي  لمعريوم ... ، لمطتةت  لمعرجددة، لمرقنت  لمفالحتي ، مشيت أ  شيجتور لمنختيأتمسقإ ل لألنشط  لألخوى لمعو بط  ق ذل 

لعو ي  جعتكي   أجتجي  ةيوب مقيو دلور لمجعتكي   1029  ريعلو 29مسيب  امى غت    ع  ل  ل رعلو  21 ورلرتءلال ع  للردلء مي  

ق رربيو ذيذا لالسيرعتورة لعةتلي  كقيد ليت  . للردلء م  لمستك  لمرتسير  بيبتحت اميى غت ي  لمرتسير  ميتال رتغي    يت  لمعريوم  -لمروللت 

غبت  ختورج  ك  ذيذل لمولغب  فإ لمعشتور    رو ب كنجت  حقت  لمطوفت  فإ متععن لال فتق قال قبأ     ر لمجتئت لمجج  لمعناع  ق

 .لمنطتق

 بيانات المشارك
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 :شوقر لمعشتور   -
ثت لمررتقنتت  ذل  لالخرصتص قمشرقت   لمعاغت  لمرتمغ  فإ مجتل لمرععور  قلمجعرتت    مغررتقنتت  رطى لألقمع    -

 .قلمعنرعت  امى جج   غعتت قلدنعن لمفالحإ قلمعنرجت  لمعجتمت  
 .لمجتئ  فإ فرتمتت  لمعروم رتغ  ل تم  ق غر   لتحرول  جعدة لمعروقات  قجعتمت  ماجوذت شتورك  -
 .ةو  ق شخص قلحد كغى لألةأ شتورك لمجتئ  فإ لمراتذوة لشخصت  كغى لأل  -
 . مرتور  اال فإ لرض لماتال  لالسرةنتئت  1/3ال    د لمعستح  لمرإ  شأغجت لمرتورم قلمفولغت  لمعاتط  ل  ك  لمعقتس لمعقروح  -

 عدع لالسرعتورة مدى مكرب لمرعلبأ قلمرالةت  لمرتم  لتمجعتك لمروللت   أجتج   ق  وسأ كبو لمبو د لإلمكروقنإ  -

 expo.regionaldattestaghjijt@gmail.com:لمرتمإ

 .مجتل لمروم قلمافتظ كغى لمبتئ  ق جنب   سبتب  غعثجتم  لمتوقورة لحرول   -
 .مبتشوة لرد لنرجتء  شأتل لمغجن  لمعكغف  فإ مروم لألورقة    لمعشتور  لمجتئت سترت لمرروف كغى  -
 : رتقنت  احتتور  مغفجت لمقتنعنإ ق رتع  لمعثتئق لمرتمت /  ررت  كغى  أ  جعرت   -

قبأ لمرسجتأ فإ لمسجأ * ماتو لمجعرت  لمرتم  ، الئا  لألكتتء  قلمعكرربت ، *لمنات  لألستسإ مصتدق كغت ، *

لمرقو و لألدلإ *ى لمرسعت  ، شجتدة لمعصتدة  كغ*  قبأ لإل دلع لمقتنعنإ لتمنسب  مغجعرتت ، * لمعاغإ مغررتقنتت  

 .  RIB، شجتدة لنكت   1021قلمعتمإ مععست 

 . 1029 شرنبو  30قإ رغبت  لمعشتور   ذع  ع   ع  لالثنت  آخو  جأ مرغ -

 ةو لأننإ  قلفق كغى  أ لمشوقر لمختب  لتالشرولك فإ لمعروم، ق ن لمعشتور   لمرإ سترت كواجت مطتلق  مغععلبفت  لمعاددة  -

 .لالسرعتورةفإ 

 :لمرتور خ:                                                    لمرعةتع
 

 
 

 

 

 .ت  مكأ لمشوقر لمعطغعل  ق أ لمبنعذ ام لمت م   قبأ لالسرعتورل  غتو لمعسرعف: مغاعظ 
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