املعر�ض الدويل للن�شر والكتاب
الدار البي�ضاء من � 12إلى  22فرباير 2015

بطاقة رقم

1

طلب امل�شاركة
يعترب ملء وتقدمي هذا الطلب مبثابة قبول وتعهد باحرتام مقت�ضيات القانون الداخلي للمعر�ض.
يرجع قبل  30نونرب � 2014إلى مديرية الكتاب واخلزانات واملحفوظات

معلومات للتعبئة
نحن:

ا�سم ال�شركة.......................................:العنوان...............................................................................................
الهاتف......................................:الفاك�س....................................الربيد الإلكرتوين...............................................
ممثل (ة) ال�شركة يف املعر�ض ............................................................................................................................:
املواد املعرو�ضة ......................................................................................................................................... :
نطلب امل�شاركة يف املعر�ض ونتعهد باحرتام بنود قانونه الداخلي
امل�ساحة املطلوبة باملرت املربع

ال�صنف
رواق جمهز

�أقل م�ساحة 18م

2

2

م�ضاعفات  9م

�أر�ض عراء للأروقة امل�شخ�صة (مينع فيها
�أقل م�ساحة 54م 2ا�ستعمال م�أطورات الأملنيوم)

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

متلأ بيانات عقد حجز الرواق بني العار�ض ومكتب �أ�سواق ومعار�ض الدار البي�ضاء على النحو املبني يف ا�ستمارة «طلب حجز رواق».
يتم �أداء ثمن حجز الرواق لفائدة:

مكتب �أ�سواق ومعار�ض الدار البي�ضاء
�أو ال�شركة التي يفو�ضها ،كما هو مبني يف ا�ستمارة طلب حجز رواق
• لن ت�ؤخذ بعني االعتبار الطلبات املوجهة عرب الفاك�س وال تقبل غري البطاقات الأ�صلية �أو املر�سلة بالربيد الإلكرتوين.
•	ال تقبل امل�شاركة �إال بعد موافقة مديرية الكتاب واخلزانات واملحفوظات ،وزارة الثقافة املغربية.
• ي�ؤدى ما ن�سبته  % 50من جمموع واجبات اال�شرتاك مبا�شرة بعد الإخبار بالقبول .واملتبقي عند ابتداء املعر�ض ,وخالف ذلك يحق ملكتب معار�ض الدار
البي�ضاء �أن يحجز ب�صفة ال رجعة فيها على الرواق بتجهيزاته ومعرو�ضاته ،ويحت�سب املكتب يف هذه احلالة م�صاريف تفكيك الرواق �ضمن الفاتورة
الإجمالية املرتتبة على العار�ض
• تي�سريا لإجراءات ت�أ�شرية الدخول �إلى املغرب ،يرجى من امل�شاركني الأجانب �إرفاق هذا الطلب ب�صورة لل�صفحتني الأولى والثانية من جواز ال�سفر.

التاريخ / .................................................:التوقيع واخلتم

بعد الكتابة بخط اليد «اطلعت على ملف العار�ض وقانون املعر�ض ووافقت عليه»

املعر�ض الدويل للن�شر والكتاب

Salon International de l’Edition et du Livre
2015  فرباير22  �إلى12 الدار البي�ضاء من

Casablanca du 12 au 22 Février 2015

ا�ستمارة طلب حجز رواق

Bon de Commande réservation stand

 املغرب-  الدار البي�ضاء، جتزئة اجلماعة ل�سيدي معروف،31  رقم:  على العنوان التايل2014  نونرب30 تر�سل اال�ستمارة �إلى �شركة ال�ست كوم قبل
lastcom.maroc@gmail.com : إميل- 00212 522 398 894 : هاتف- 00212 522 398 896 :فاكس
Bon de commande à retourner avant le 30 Novembre 2014 à la direction de la société LAST COM à l’adresse suivante
N° 31 lotissement communale Sidi Maarouf Casablanca Maroc - Fax: 00212 522 398 896 - Tél: 00212 522 398 894 - Email: lastcom.maroc@gmail.com

Raison sociale .................................................................................................................................. ا�سم ال�شركة

.............................................................................................................................................. العنوان
Pays ........................................................................................................................................................ البلد
Tél ................................. هاتفFax................................فاك�س. Email ........................................... العنوان الإلكرتوين
Représenté au salon par .................................................................................................................. ممثل ال�شركة
Produits exposés .............................................................................................................................. املعرو�ضات
Adresse

ت�أمني �إجباري

قيمة الر�سوم

Assurances Obligatoires

Taux de TVA

2

m2 / 2 م72 +

2

م/ درهم15DH/m2

%20

..........................
الثمن الإجمايل
Total TTC

...........

قيمة الر�سوم
Taxe 20%

...........

رواق جمهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز
surface minimum m2 18 2�أقل م�ساحة م
) multiple de 9 (م�ضاعفات
�أر�ض عاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
Terrain nu
surface minimum m2 54 2�أقل م�ساحة م

415
DH / درهم

م/ درهم10DH/m2

Total Hors Taxes

Stand Aménagé

650
DH / درهم

2

املجموع دون الر�سوم

3ال�سعـ ــة ب م

Volume en

ESPACE & ASSURANCE

Prix du stand par m2 HT

م/ درهم20DH/m2

m2 / 2 م54 - 18

امل�ساحة والت�أمني

ثمن الرواق دون الر�سوم

Prix unitaire/m3 HT

 درهم20 DH

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

ثمن املخزن دون
الر�سوم

ثمن الت�أمني دون
الر�سوم

م1 =  وحدة احلجز:مالحظة

3

NB : Unité de réservation = 1m3

ثمن الرواق دون
الر�سوم

نوعية الرواق

2

Total H T

Montant
Assurance HT

Montant location
de dépôt HT

Montant espace/ HT

امل�ساحة املحجوزة ب م
Surface
réservée en m2

...........

...........

...........

...........

...........

املجموع دون الر�سوم

2

التخزين

ثمن الوحدة

m3

1

Catégorie de stand
Aménagé
Terrain Nu

جمهز
�أر�ض عارية

Total en lettres....................................................................................................... املجموع باحلروف

: �أتعهد باحرتام بنود النظام الداخلي و�أداء واجبات امل�شاركة يف املعر�ض بوا�سطة

Je m’engage à respecter le règlement intérieur et payer les frais de la participation au salon par:
Virement Bancaire

حوالة بنكية
au profit

Chèque Bancaire

لفائدة

�شيك بنكي

LAST.COM
BANQUE : SOCIETE GENERALE DES BANQUES
ASRESSE/AGENCE : OULFA HAJ FATEH N° 151 LOTISSEMENT HAJ FATEH . LISSASFA-CASABLANCA MAROC
COMPTE BANCAIRE : RIB 022 780 000 706 00 040001 21 74 SWIFT / SGMBMAMC
•	ال تقبل �إال اال�ستمارات الأ�صلية �أو املبعوثة عن طريق الربيد الإلكرتوين
 من ثمن امل�شاركة% 50 •	ال تقبل �إال الطلبات املرخ�صة من طرف جلنة درا�سة امللفات وامل�صحوبة بـ

• Seuls les formulaires de bon de commande originaux ou envoyés par courrier électronique sont acceptés. Tout formulaire envoyé par fax est rejeté.
• Aucune participation n’est valide qu’après approbation du comité d’étude et doit être accompagnée du règlement de 50 % des frais de participation.

»واخلتم بعد الكتابة بخط اليد لعبارة «اطلعت على ملف العار�ض وقانون املعر�ض ووافقت عليه

الإم�ضاء

Cachet et signature précédée de la mention: lus et approuvés : le dossier d’exposant et le réglement du Salon

Date:.........................................:التاريخ
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منوذج قائمة املعرو�ضات املوجهة �إلى املعر�ض
قوائم الكتب ح�سب النموذج املبني �أ�سفله ب�صيغة �إك�سل Excel

�شكرا على �إر�سال
وال يقبل �أي طلب مرفق بقوائم ناق�صة �أو مكتوبة بخط اليد
ر .ت

امل�ؤلف

عنوان
الكتاب

النا�شر

�سنة
الن�شر

�إلى الربيد الإلكرتوين للدورة
عدد
الن�سخ (*)

siel.casa@yahoo.com

ثمن
الن�سخة

التخ�ص�ص
ح�سب ديوي

املجموع .................................................................................................................................................. :
* ينظر البند الأول والثاين والثالث من قانون املعر�ض ،وللجنة املنظمة حق التدخل ل�ضبط الكميات مبا يتوافق مع من�صو�ص القانون املنظم ويتنا�سب مع م�ساحة الرواق املطلوبة.
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الـتــــــــــزام
�أنا املوقع �أ�سفله (اال�سم واللقب):
............................................................................................................................................................
مدير امل�ؤ�س�سة :
.............................................................................................................................................................
عنوان مقرها :
.............................................................................................................................................................
البلد :
.............................................................................................................................................................

�أتعهد ب�إرجاع املواد املوجهة للمعر�ض الدويل للن�شر والكتاب بالدار البي�ضاء ،والتي مل تبع باملعر�ض املذكور� ،إلى موطنها الأ�صلي يف �أجل �أق�صاه
ع�شرة �أيام بعد انتهاء املعر�ض.
ويحق لإدارة املعر�ض ،بعد انق�ضاء هذا الأجل� ،أن حتجز هذه املواد.

حرر ب  ......................................بتاريخ ..........................................:
التوقيع واخلامت

املعر�ض الدويل للن�شر والكتاب
الدار البي�ضاء من � 12إلى  22فرباير 2015

بطاقة رقم

4

بطاقة الدليل
العار�ضون مبا�شرة :
ا�سم امل�ؤ�س�سة............................................................................................................................................. :
العنوان .................................................................................................................................................. :
البلد ...................................................................................................................................................... :
الهاتف  .................................................... ................ :الفاك�س .................................................................... :
الربيد االلكرتوين  ...................................................:املوقع االلكرتوين ...............................................................:
املدير العام ............................................................................................................................................... :
ال�شعبة املهنية للعار�ض :

نا�شر

مطبعي

موزع

مكتبي

التخ�ص�ص ................................................................................................................................................ :
عدد العناوين التي مت �إ�صدارها �سنة ............................................................................................................. :2014
عدد التوكيالت ............................................................................................................................................:

النا�شرون املمثلون
ا�سم امل�ؤ�س�سة............................................................................................................................................. :
العنوان .................................................................................................................................................. :
البلد ...................................................................................................................................................... :
الهاتف  .................................................... ................ :الفاك�س .................................................................... :
الربيد االلكرتوين  ...................................................:املوقع االلكرتوين ...............................................................:
املدير العام ............................................................................................................................................... :
ال�شعبة املهنية للعار�ض :

نا�شر

مطبعي

موزع

مكتبي

التخ�ص�ص ............................................................................................................................................... :
عدد العناوين التي مت �إ�صدارها �سنة ..................................................................................................... : 2014

تن�سخ هذه البطاقة ومتلأ ح�سب عدد النا�شرين املمثلني
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اقرتاح ن�شاط توقيع كتاب
الأن�شطة املقرتحة يف �إطار املعر�ض للتعريف بالإ�صدارات اجلديدة
ا�سم امل�ؤ�س�سة املقرتحة للن�شاط........................................................................................................................... :

التاريخ املقرتح

املو�ضوع

امل�شاركون

معلومات ببليوغرافية
عنوان الكتاب

امل�ؤلف

الإم�ضاء واخلتم :

النا�شر

ال�سنة

املعر�ض الدويل للن�شر والكتاب
الدار البي�ضاء من � 12إلى  22فرباير 2015

تـذكــري
• تبعث طلبات امل�شاركة مرفقة بلوائح املعرو�ضات مرقونة ومت�ضمنة جلميع املعلومات املطلوبة
قبل  30نونرب  2014وال ت�ؤخذ بعني االعتبار امللفات الناق�صة �أو الواردة بعد الأجل املحدد
�أعاله.
• تعر�ض طلبات اال�شرتاك على �أنظار جلنة درا�سة امللفات ،ويتم �إ�شعار العار�ض بقرار هذه
اللجنة من خالل مديرية الكتاب واخلزانات واملحفوظات.
• تعترب قرارات اللجنة نهائية ،وهي غري مطالبة بتربيرها.
• تر�سل طلبات احل�صول على ت�أ�شرية الدخول �إلى املغرب مرفقة بن�سخة من ال�صفحتني الأولى
والثانية من جواز ال�سفر وذلك قبل تاريخ  15دجنرب  ،2014وكل طلب يرد بعد هذا التاريخ لن
ي�ؤخذ بعني االعتبار.
• ت�سلم �شارات العار�ضني من طرف اللجنة املنظمة بناء على الئحة ب�أ�سماء املعنيني .ويجب �أن
تتو�صل مديرية الكتاب واخلزانات واملحفوظات بهذه الالئحة قبل متم  31يناير  2015وال
يقبل �أي طلب يرد بعد هذا الأجل.

املعر�ض الدويل للن�شر والكتاب
الدار البي�ضاء من � 12إلى  22فرباير 2015

معلومات هامة

املعر�ض الدويل احلادي والع�شرون للن�شر والكتاب
الدورة 21 :
التاريخ  :من � 12إلى  22فرباير 2015

تنظيم  :وزارة الثقافة بتعاون مع مكتب �أ�سواق ومعار�ض الدار البي�ضاء
املكان  :املعر�ض الدويل للدار البي�ضاء
االفتتاح الر�سمي

 :اخلمي�س  12فرباير 2015

االفتتاح للجمهور :اجلمعة  13فرباير 2015

�أوقات االفتتاح للعار�ضني  :من التا�سعة �صباحا �إلى الثامنة م�ساء
�أوقات االفتتاح للجمهور  :من العا�شرة �صباحا �إلى الثامنة م�ساء
Le 21ème Salon International de l’Edition et du Livre
لالت�صال :مديرية الكتاب واخلزانات واملحفوظات
� ،17شارع م�شليفن � -أكدال  -الرباط  - 10080املغرب
هاتف +212 537 27 40 44 :
+212 537 27 40 32
فاك�س +212 537 27 40 43 :
+212 537 27 40 31
الربيد الإلكرتوين siel.casa@yahoo.com :

املعر�ض الدويل للن�شر والكتاب

Salon International de l’Edition et du Livre

الدار البي�ضاء من � 12إلى  22فرباير 2015

Casablanca du 12 au 22 Février 2015

املخل�صون املقرتحون

Transitaires proposés

ترانزن�س
لطيفة النواري Mme Latifa NOUARY
العنوان � :شارع موالى عبد الرحمان وزنقة الر�شيد حممد
�إقامة مركز �إميان الطابق الثالث رقم  2الدار البي�ضاء /املغرب
TRANSINES

Résidence Imane Center, 3ème Etage N°2 - Casablanca - Maroc

هاتف :

Tél : +212 522 44 88 73 / +212 522 45 20 34
جوال Gsm : +212 6 61 19 44 30 :
فاك�س Fax : +212 522 45 20 33 :

الربيد الإلكرتوين Email : transines@yahoo.fr :
***

تري�سو �أنرتنا�سيونال
عبدالرزاق زغلول

TIRSO INTERNATIONAL

Mr Abderrazaq ZAGHLOUL

العنوان � 119:شارع اجلي�ش امللكي
العنوان :ف�ضاء �صوفيا ،الطابق الثاين ،املكتب ب2
 20.000الدارالبي�ضاء/املغرب
119 Avenue des FAR Espace Sofia 2ème étage Appt B2
20 000 Casablanca - Maroc
هاتف Tél : +212 5 22 54 23 40 /41 :
جوال Gsm : +212 661 06 40 14 :
فاك�س Fax : +212 5 22 54 23 39 :
الربيد الإلكرتوين Email : airfreight@tirsointernational.com :
***

هاي ترانزيت
حممود احلبابي

High Transit

Mr Mahmoud Lahbabi

العنوان  :عمارة الرداد  ، 108مكتب  15الطابق 5
زنقة رحال بن احمد حي بلفيدير  .الدارالبي�ضاء /املغرب
Imm Redad 108, rue Rahal Ben Ahmed, 5ème étage Belvédère
Casablanca- Maroc
هاتف Tél : +212 5 22 24 80 00 :
جوال Gsm : +212 6 60 26 78 41 :
فاك�س Fax : +212 5 22 24 75 08 :
الربيد الإلكرتوين Email : lahbabi@hightransit.ma :

