
  فلسطين محمود عباسدولة  رئيسفخامة  رعاية تحت

  

  غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل االقتصادي األولومعرض مؤتمر 

  المؤتمر الدولي للتنمية االقتصادية المستدامة 

 دور الغرف التجارية الصناعية في تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة

 وصناعة محافظة الخليل االقتصادي األولغرفة تجارة  في المشاركة نموذج :أ نموذج

 المشاركة نموذج تعبئة قبل وتوقيعها التالية االتفاقية قراءة يرجى

 ............................................ :ويمثلهماغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل  : األول الفريق

 .......................................... :ويمثلها .......................................: الثاني الفريق

 - المركز الكوري في سيقام الذي مؤتمر ومعرض غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل االقتصادي األول في المشاركة وإدارة وترويج بتنظيم يقوم االول الفريق ان حيث
 :يلي ما على الفريقان اتفق فقد بالمعرض، المشاركة ينوي الثاني الفريق ان وحيث 4/7/2013-2 من الخليل

 العقد هذا من يتجزأ ال جزء المرفق والطلب المقدمة تعتبر.  
 والتكلفة المساحة إلى به والمشار المرفق الطلب حسب وذلك المعرض إدارة قبل من والمقررة كاملة المشاركة تكلفة بتسديد الثاني الفريق يلتزم. 
 والمنظمين المعرض إدارة بتعليمات يمثله من أو الثاني الفريق يلتزم. 
 إرادته عن خارجة ألسباب افتتاحه تأجيل أو إقامته إلغاء أو المعرض إلغاء عن مالية أو قانونية كانت سواء مسؤولية أية األول الفريق يتحمل ال. 
 65و المعرض؛ موعد من أسابيع ثالثة قبل االلغاء عن أبلغ اذا كاملة المشاركة قيمة من %90 يسترجع فإنه مشاركته، الثاني الفريق إلغاء حال في% 

 يسترجع ال فإنه األخير األسبوع خالل انسحب إذا أما .المعرض من أسبوع قبل االلغاء عن أبلغ اذا %25و المعرض؛، من أسبوعين قبل االلغاء عن أبلغ اذا
 .كاملة المشاركة قيمة من شيء أي

 فورا العمل هذا مثل على تقدم التي الشركة مشاركة إلغاء ويتم باتا، منعا الباطن من تأجيرها أو المشاركة للشركة المخصصة المساحة تأجير أو بيع نعيم 
 .الباطن من شخص أو شركة أي مشاركة قبول بعدم بالحق االحتفاظ مع

 طالما مستمر بشكل وإظهارها الدخول بطاقة بإرتداء عنه ينوب أو لديه يعمل ومن هو يلتزم كما للمعرض الرسمية الدوام بساعات الثاني الفريق يلتزم 
 .الجناح في متواجدا كان

 المعرض إدارة مع بالتنسيق بذلك والراغبة المشاركة الشركات قبل من المساعدين العارضين توظيف يجري. 
 عشر الحادية  الساعة قبل المعرض بإخالء الثاني الفريق يلتزم  ً  .5/7/2013 يوم في ظهرا
 عن مسؤول غير أنه كما أرباحه، أو الثاني الفريق مبيعات عن مسؤوال ليس وهو فقط، المعرض وتنظيم وإدارة ببناء األول الفريق مسؤولية تنحصر 

 .المباعة الكمية عن الكاملة المسؤولية الثاني الفريق يتحمل بينما الثاني، الفريق بمعروضات الخاصة البيع كمية

        :بتاريخ بالعقد وااللتزام التوقيع تم ذلك وعلى

  الثاني الفريق      األول الفريق  

 

 

 :______________________فاكس  ،___________  :هاتف :المعلومات من لمزيد

 

   



 

 الجناح حجز طلب  :ب نموذج
 الشركة اسم: _______________________________________________ 
 العنوان:___________________________________________________ 
 الهاتف رقم:________________________________________________ 
 الفاكس:___________________________________________________ 
 اإللكتروني البريد: ___________________________________________ 
 المسؤول الشخص اسم:_________________________________________ 

 

	:الطلب	قائمة
 )المكان تقسيم مخطط ملحق_______________(:2م ومساحته:____________ الجناح رقم

 امريكي دوالر :___________عليها المتفق التكلفة

 

 :األساسي الجناح على إضافات

 بيج بلون مدهون الخشب من جدران  3 الجدران

 للجناح الرئيسة الواجهة على مطبوع االسم الشركة اسم

 1 عدد كهرباء مخرج

 جناح لكل مهمالت وسلة وكرسيين طاولة األثاث

 م2.4 الجناح ارتفاع

 وشركته العارض بإسم بطاقات العارضين سيستلم المعرض بطاقات

 

 ................................................:هنا بتعبئته وذلك الدليل في يظهر أن تريده الذي الشركة اسم كتابة الرجاء

 :التالي الحساب على المشاركة مبلغ تحويل يمكن

  بنك

 الفنية للخدمات الناشر مؤسسة

 الحساب رقم

 

 التوقيع / الختم / التاريخ

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

 

 المعرض وقوانين قواعد على وبالتالي الورقة هذه محتويات على موافقتك يعني النموذج هذا على توقيعك إن

 

 المعرض وقوانين قواعد على وبالتالي الورقة هذه توياتمح على موافقتك يعني النموذج هذا على توقيعك إن


