
Entreprise des foires et salons professionnels * GOF EXPO SETIF* 

 Identité de l’exposant  

  Raison sociale /……………………………………………………          Date…./…./………
 Adresse/………………………………………………………………………………………… 
 Code postal/……………………..ville/………………………….pays/……………………… 
 N° R.C/……………………………….N° IDENTIFICATION FISCAL/……………………… 

                              TEL /………………………………………FAX/……………………………………………                            
                                     ACTIVITES ET PRODUITS /……………………………………………………………..……. 
                                    RESPONSABLE DU DOSSIER /………….……………………FONCTION/……………… 

                                       N° PORTABLE/…………………………..E-MAIL…………………………………………… 
        SARL         EURL        S.P.A        S.A        AUTRE( a préciser)…………………...  
……..   
  

LOCATION DE SURFACE : 

                                        *Droits d’inscription :…………………………..5000 DA/HT 

                                    *Electricité : 4.17x 22 jours x………..m2 =……………DA/HT 
                                    *Location d’un stand d’exposition         

( STAND AMENAGE) 

 

 

EQUIPMENTS OPTIONNELS 

Désignation  tarif quantité Total HT 

vitrine 4.000DA   

podium 2000 DA   

Reserve 2000DA   

bahut 3000DA   

Panneau vitré 1000 DA   

Tour d’appel 7000DA   
Salon 4 pièce cuir 8000DA   

réfrigérateur  4000DA   

Table salon  3000DA   
Cafetière électrique 2000DA   

TOTAL HT  

  

 

   

 

 

     Au plus tard le 31/12/2016 

Contrat de Participation 

Une surface de  Prix du M2 HT PRIX TOTAL H.T 

……………………. M2 6300DA …………….DA 

Total  General H.T  

TVA 17 %  

Total General T.T.C  

Entreprise des foires et salons professionnels *GOF EXPO SETIF* 
COOP 223 LOT 215 APC GALLAL SETIF     TEL :0664 423759/0554703730.FAX :036519128 

RC : 19/00/0492633/12        NIF : 198419010537234     ART : 19480980016 
N°RIB : 00600408303030426619 BANQUE AL BARAKA Agence : SETIF BEL AIR 

4eme salon 

DE LIVRE 

EXPO-VENTE 

 

 

CENTRE VILLE  

W.BACHAR 

DU 05 JAN 

 2017 

AU 

24 JAN 2017 

 

PAIEMENT  

CHAIQUE   

ESPACES    

Superficie commandée 

09 m2  

12 m2  

15 m2  

18m2  

21m2  

24m2  

27m2  

30m2  

36m2  

39m2  

48m2  

72m2  

Plus ……………………..m2 

 

 

Observation : le stand aménagé comparent 

Surface moquette.une prise électrique .plaque 

d’identification .une table .deux chaises spot 

d’éclairage    

Salle          
BACHAR 

: امـــه  
اطلعت على مواد القانون الداخلي للصالون الوطني الرابع  

 للكتاب لوالية بشار 

 والتزم باحترامه

  ......................................: تاريخ

 التوقيع و الختم



Entreprise des foires et salons professionnels * GOF EXPO SETIF* 

 Identité de l’exposant  

  Raison sociale /……………………………………………………          Date…./…./………
 Adresse/………………………………………………………………………………………… 
 Code postal/……………………..ville/………………………….pays/……………………… 
 N° R.C/……………………………….N° IDENTIFICATION FISCAL/……………………… 

                              TEL /………………………………………FAX/……………………………………………                            
                                     ACTIVITES ET PRODUITS /……………………………………………………………..……. 
                                    RESPONSABLE DU DOSSIER /………….……………………FONCTION/……………… 

                                       N° PORTABLE/…………………………..E-MAIL…………………………………………… 
        SARL         EURL        S.P.A        S.A        AUTRE( a préciser)…………………...  
……..   
  

LOCATION DE SURFACE : 

                                        *Droits d’inscription :…………………………..5000 DA/HT 

                                    *Electricité : 4.17x 22 jours x………..m2 =……………DA/HT 
                                    *Location d’un stand d’exposition         

( STAND AMENAGE) 

 

 

EQUIPMENTS OPTIONNELS 

Désignation  tarif quantité Total HT 

vitrine 4.000DA   

podium 2000 DA   

Reserve 2000DA   

bahut 3000DA   

Panneau vitré 1000 DA   

Tour d’appel 7000DA   
Salon 4 pièce cuir 8000DA   

réfrigérateur  4000DA   

Table salon  3000DA   
Cafetière électrique 2000DA   

TOTAL HT  

  

 

   

 

 

        Au plus tard le 21/12/2016 

Contrat de Participation 

Une surface de  Prix du M2 HT PRIX TOTAL H.T 

……………………. M2 6300DA …………….DA 

Total  General H.T  

TVA 17 %  

Total General T.T.C  

Entreprise des foires et salons professionnels *GOF EXPO SETIF* 
COOP 223 LOT 215 APC GALLAL SETIF     TEL :0664 423759/0554703730.FAX :036519128 

RC : 19/00/0492633/12        NIF : 198419010537234     ART : 19480980016 
N°RIB : 00600408303030426619 BANQUE AL BARAKA Agence : SETIF BEL AIR 

1 ére SALON DE 

LIVRE 

EXPO-VENTE 

 

 

CENTRE VILLE  

W.ORAN 

DU 27 DEC 

 2016 

AU 

12 JAN 2017 

 

PAIEMENT  

CHAIQUE   

ESPACES    

Superficie commandée 

09 m2  

12 m2  

15 m2  

18m2  

21m2  

24m2  

27m2  

30m2  

36m2  

39m2  

48m2  

72m2  

Plus ……………………..m2 

 

 

Observation : le stand aménagé comparent 

Surface moquette.une prise électrique .plaque 

d’identification .une table .deux chaises spot 

d’éclairage    

SALLE BAKHTI 

BEN OUDA 

KATIDRAIA 

ORAN 

 

: امـــه  
اطلعت على مواد القانون الداخلي للصالون الوطني الرابع  

 للكتاب لوالية بشار 

 والتزم باحترامه

  ......................................: تاريخ

 التوقيع و الختم



للتظاهرات الثقافية والعلمية               GOF EXPOمؤسسة 

 القانون الداخلي للمعرض

 

 :تمهيد
 تظاهرة ثقافية تقام عبر واليات الوطن الجزائري ومن أهدافه األساسية :إن الصالون الوطني للكتاب 

 العمل على ترقية الكتاب باعتباره أداة أساسية لنقل المعرفة. -

العمل على إجاد الفرصة السائحة الكتشاف اإلصدارات الجديدة في الميادين الفكرية واألدبية  -

 والعلمية والفنية في الجزائر.

 الداعم للشراكة المهنية في ميداني نشر الكتاب وتوزيعه ،عبر الوطن.توفير المناخ  -

 اإلسهام في تحفيز وتقوية حب الكتاب والترغيب في المطالعة .  -

               تشجيع الحوار والتبادل الفكري والثقافي.                                                                                        -

 أوال نظام الصالون : 

إجراءات تنظيم الصالون ، سيما تلك المتعلقة بمكان انعقاده وتاريخ افتتاحه GOF EXPOتحدد مؤسسة  

 ومواقيت فتح أبوابه وغلقها للجمهور .

 كل تغيير من شأنه أن يطرأ على هذه اإلجراءات يكون من صالحيات المؤسسة .

 اقيت التالية : : يفتتح الصالون حسب المو11المادة 

 مساءا . 11:61صباحا  إلى  8العارضون  -

 مساءا . 11:11صباحا إلى   1الزوار:  -

يمكن تمديد مواقيت افتتاح الصالون إلى ساعات من الليل .يتمم اإلعالن عن أيام وساعات هذا 

 (GOF EXPOالتمديد في الوقت المناسب وهذا من صالحيات مؤسسة  )

 رض تكون حسب المواقيت التالية :إدخال البضاعة من طرف العا

 صباحا  8:61صباحا إلى  7من  -

 ليال                        26:11الى 11:61مساءا من  -

 ثانيا شروط وإجراءات المشاركة في الصالون :

بعناية استمارات المشاركة التي يجدونها طي الملف وأن يرسلوها  : على العارضين أن يملؤوا12المادة 

مرفقة بقوائم الكتب المزمع  gofexpo19@gmail.comموقعة عبر البريد االلكتروني للمؤسسة 

 قطعة -GOF EXPO -226أو على عنوان مؤسسة  عرضها مع سجل التجاري ورقم الجبائي

 أيام. 11افتتاح الصالون بـ  وذلك قبل والية سطيف 11121بلدية قالل  212 

 : تندرج القوائم المرسلة حسب االستمارات المرفقة 16المادة 

 طلب المشاركة  -

 قائمة العناوين الكتب  -

 سجل التجاري ورقم الجبائي  -

 القانون الداخلي للصالون  -

 

(1) 

 

 

 



 

من المبلغ اإلجمالي للمشاركة وذلك  (50%: يتعين على كل مشارك أن يدفع خمسين بالمائة  )14المادة 

 أيام. 2حسب المساحة التي احتجزها، وهذه الدفعة ينبغي أن تكون قبل افتتاح المعرض بـ 

( أيام بعد  افتتاح 12: تجرى الدفعة الثانية لتصفية التسديد المستحقات في مدة أقصاها خمسة )12المادة 

 المعرض 

معارض للمشاركة )خارج نطاق القوة الظاهرة( تبقى المبالغ في حالة اإللغاء من طرف ال -:13المادة

 ( .GOF EXPOالمدفوعة مكتسبة لمؤسسة )

( تكون مدفوعة األجر حتى ولو لم تكن GOF EXPO: كل المواقع الممنوحة من طرف )17المادة 

 مشغولة بكاملها. 

لتوصيالت هي حصرية على : ال يمكن للعارضين أن يقوموا مباشرة بتوصيل الكهرباء، هذه ا18المادة 

 ( .GOF EXPOالمصالح التقنية لمؤسسة )

:التجهيزات الكهربائية المستعملة داخل األجنحة ينبغي أن تكون مطابقة للمقاييس وتستجيب لكل 11المادة 

 شروط األمن.

 : في حالة ما إذا لوحظ خلل في التركيب الكهربائي فإن التموين بالتيار يتوقف حتى إعادة11المادة

 إصالح الخلل.

تتحمل أية مسؤولية في الخسائر  ( الGOF EXPO: في حالة عطل التيار الكهربائي إن )11المادة

 ويعوض فقط بتمديد المعرض )مثال انقطع الكهرباء يوم كامل في المعرض فقط يعوض بيوم(.

بإذن خطي من  : يمنع على العارضين توزيع المطبوعات اإلشهارية والدعائية أو غيرها إلى12المادة 

 .بمنشوراتهاالمنظم ويستثنى من ذلك ما كان فيه تعريف بالدار و 

:  كما يمنع عليهم عرض ملصقات أو توزيع مطبوعات، أو نشرات دعائية منافية لألخالق 16المادة

 واآلداب العامة، هجومية على أي جهة كانت، أو ذات طبيعة مسيئة للسمعة وإلى نجاح التظاهرة.

يجوز للعارضين تحت أي ذريعة، االنتشار خارج المواقع الممنوحة من طرف          ال : 14المادة 

(GOF EXPO بل يحرصون وبصفة خاصة على أن ال تتسبب أي بضاعة أو شئ من أي طبيعة كانت )

 في زحمة الممرات، وفي المسالم المهيأة خارج األجنحة.

ها حصريا على عاتق العارضين الذين يجب عليهم :  إن صيانة ونظافة األجنحة، تقع تكاليف12المادة 

القيام بالتدابير الكافية مسبقا، من أجل تمكين المصالح المختصة من جمع سالت القمامة قبل فتح األبواب 

 للزوار.

 :  حراسة األجنحة والمنصات تقع على عاتق العارض.13المادة 

 ( بتسليم بطاقة العارض إلى ممثلي المؤسسات المشاركة في المعارض .(GOF EXPO:  تلتزم 17المادة 

( وال يدفع GOF EXPO:  تكون التظاهرة مفتوحة للزائرين حسب توقيف موضوع من طرف )18المادة 

 أي تعويض في حالة تغير المواقيت.

 بداخل المنصات. مكبرات الصوت على العارضين تشغيل :  يمنع 11المادة

( الحادية عشر ليال 26: 11تم إطفاء أضواء قاعة العرض يوميا على الساعة ) :  ي21المادة

 وعلى العارضين أخذ احتياطاتهم من أجل شحن هواتفهم وتحضير مصابيحهم الخاصة. 

يمنع منعا باتا إدخال المشروبات الكحولية أو أي ممنوعات آخرى،)التدخين داخل المعرض  : 21المادة

 لدى الزوار ( وكل من يتورط بذلك يتم طرده من المعرض دون أي تعويض.ممنوع وهذا يسبب إزعاج 

 

(2) 



 

: في حالة كون المبيت داخل قاعة العرض يمنع على العارضين إيواء أي شخص 22المادة

ال يحمل شارة عارض إال بعد التصريح به لدى إدارة المعرض وموافقة هذه األخيرة على 

صباحا   18:11المعرض ترتيب المكان على ذلك , ويجب على العارض المقيم في 

يضايقوا العارضين اآلخرين أثناء  يزعجوا وأن ال ال المقيمين داخل المعرض مطالبون بأن

ليال وكل من يتأخر لن يفتح له الباب وعليه تحمل  21:61المبيت  وفي الليل يغلق الباب 

معرض )جئنا من أجل مسؤوليته ومن يتورط في خلق المشاكل يطرد من اإلقامة داخل ال

 العمل فقط(

: عدم مراعاة البنود المنصوص عليها في القانون الداخلي ينجر عنها تلقائيا غلق 26المادة

 المنصة أو الجناح .

يمكن القيام بها إال غداة يوم اختتام  : إن فك اإلنشاءات ورفع العتاد المعروض ل24المادة

 التظاهرة وعلى نفقة العارض.

ح للعارضين مدة زمنية تقدر  بـ يوم واحد بعد اختتام التظاهرة من أجل رفع :  تتا22المادة

 عتادهم و بانتهاء هذه اآلجال يتحمل العارض كل التبعات المترتبة عن هذا التأخر.

:  العارضون، هم المسؤولون الوحيدون عن حراسة منصاتهم ومنتجاتهم ابتداء 23المادة 

 م من قاعة العرض.من اختتام التظاهرة حتى يوم خروجه

يمكن للبضائع أن تغادر مكان العرض إال بعد إظهار وصل تسليم مسلم من طرف  :  ال27

(GOF EXPO.وبعد تسوية كل حقوق المشاركة والتكاليف المرتبطة  بها ) 

: يفترض عند التوقيع على الطلب المشاركة في الصالون من طرف العارض أنه اطلع على 28المادة 

نسخ ووافق عليها .وعليه فإن كل إخالء بهذه  16ضمنة في هذا القانون الداخلي  المتكون من األحكام المت

إلغاء مشاركته وغلق الجناح :ولن تكون مؤسستنا ملزمة  األحكام وعدم االلتزام بها يعرض صاحبها إلى

 بدفع أي تعويض. 

 

 

 قطعة -GOF EXPO -222عنوان مؤسسة 

 سطيفوالية  15121بلدية قالل  212 

 1112222625النقال   121215120تلفاكس  :                              

 gofexpo19@gmail.comالبريد االلكتروني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(16) 


