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اتصاالت
ش بكة االتصاالت

نرتن الا
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املنتجات املصنعة أ و اخلدمات 

املقدمة من رشكتمك

1.

2.

3.

4.

5.

ال نشطة التالية: أ نمت تبحثون عن متعاقدين من الباطن يف ال عامل/

نامجامل  الس باكة لصالحاتاال   مياكنيك عامة  نوابضال 

لكرتونيات ال دواتتصنيع  الكهرابء الغيار القطع  ملحقات املعدات ا 

 الرباغي املعاجلات احلرارية الصفاحئ املعدنية امنذجال – قوالب ادلقيقة املياكنيك

حتويل املواد الصيانة الصناعية خدمات للصناعة ماكتب التصممي املياكنييك  اخلشب تحتويال

 ةل أ وتوماتيكيعاما املعاجلة السطحية التثبي  الصناعي التشذيب التلحمي

أ نشطة أ خرى

)للتدقيق(

 الوظيفة

رمق الهاتف

الربيد الالكرتوين

اللقب والامس  خاص:

لالتصال

املسؤول عىل امللف

ملف املشاركة

 ذات الصفة

 www.sanist.dz
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 ضرعملل ةماع دعاوق

 ل�جس\لا : 1 ةداملا
 ةراجتلل ة-,ئازجلا ةفرغلا tإ اهلاسرا مت-و ةكراشملا بلط ةرامتسا ءلمت •

/ 70 70 96 21(0) 213+س_افلا eع ةعانصلاو
+213(0)23 79 50 43 

•
� بغرت ةك�لا نأ YSTعV ةكراشملا بلط eع عيقوتلا  •

  info
S 
@sanist.dz tإ  TR

SوNQPد اإلل-NO و عن ط,-ق ال   

T يأ نود� ةكراشملا 
�S تدمتعاو فورظلا اهضرفت دق YQTلا ةدVدجلا دعاوقلا عيمج ل�قتو ظفحت

T 
�S ام� ،ضرعملا ةحلصم

T راعسألاو نا�ملاو قالغإلاو حتفلا د@عاوم كلذ 
 .ةصاخلا هتردا�م� اه�Nيغت نكم-و مظنملا اهددحYQT Vلا روهمجلاو
• Vكراشملا نم فا� ددع دجوي مل اذإ ضرعملا ل@جأت وأ ءاغلإ مظنملل نكم��S.  

�Sو
T هتكراشم غل�م هل دري ضراعلا ةلاحلا ەذه.

 ةكراشملا طو�� : 2 ةداملا
• Vإ ةكراشملا بلط ةرامتسا لاسرا بجt ةعانصلاو ةراجتلل ة-,ئازجلا ةفرغلا 

 ةفصلا� عتمتي صخش يا نم وا ةكراشملا بلاط فرط نم ةعقومو ةءولمم
 .ةكراشملا بلاط مسا� دهعتلا هلوخYQT Vلا
£Rزج وأ �eT عيب ��Sضراعلل زوجV ال •

T اناجم وأ افل�م نا� ءاوس مهعقاوم نم ¥. 
�S
T ادع ام( هتكراشمل ضراعلا ءاغلإ ةلاح �S

T ةرداصم متي )ةرهاقلا ةوقلا تالاح 
.مظنملل ةعوفدملا غلا�ملا

 ءاغلإلاو بحسلا : 3 ةداملا
• �S

T ع لوصحلا متي ،با�سألا نم ب§س يأل ةكراشملا ءاغلإ وأ بحس ةلاحe 
 سفن نم د@فتس» رخآ ضراع نا ول YQح مظنملا tإ ةعوفدملا غلا�ملا
 .ةحاسملا
• �S

T ةحاسملا لغش» ال ،ام ب§سل ،ضراعلا نا ةلاح �S
T 24 حاتتفا ل�ق ةعاس 

 .ا@ئاهن بحسا دق هنأ NOتعV ،ضرعملا
�S ة-,حلا مظنملل

T تلاXف �S
T الو نولاصلا ةحاسم Vة�لاطملا ضراعلل قح 

 .ض-Cعت يأ�

 عفدلاو راعسألا : 4 ةداملا
�S ةكراشملا غل�م •

T مظنملا ل�ق نم هن°يعت متي نولاصلا.
 اذهو ة@ئاهنلا د@عاوملل اقفو ة@فاضالا ف@لا�تلاو ةكراشملا ف@لا�ت عفد متي•

.مظنملا اهددحYQT Vلا ةق-,طلا بسح
 اذهو ة@ئاهنلا د@عاوملل اقفو ة@فاضالا ف@لا�تلاو ةكراشملا ف@لا�ت عفد متي•

.مظنملا اهددحYQT Vلا ةق-,طلا بسح

 نمألاو تاجردملا عقاوم : 5 ةداملا
•  Vذخآلا� عقاوملا عــــ-زوتب موق-و حانجلا ططخم مظنملا عض �S

T ع��S را�تعالا 
 ة@عونو تا�لطتم بسح اذهو ةضورعملا تامدخلاو علسلا ةع@بط
 .ةرهاظتلا
2م T 6¶ حانجلل RSدألا ةحاسم  •

 ءد� ل�ق ماKأ ��S 4ضراعلا فXت تحت ةزهجملا �Nغلا تاحاسملا عضوت  •
 .ضرعلا
•  Vلا لثتمت نأ بجNQلا تا�يكPعيمجل ة@ئا¹,ه º��Sو نمألا طو

T ةنياعم ةلاح 
�S للخ يا

T لاNQلا ب@كPا¹,هR£
T Vمتلا عطقC-لا ةقاطلا� لPا اروف ة@ئا¹,هt اغVة 

 .للخلا حالصا
 تاحاسم نم عــ¹,م NQم ل� .عــ¹,ملا NQملا� نوكV عقاوملا راجئ?سا غل�م •

.الما� اع¹,م اNQم دعV ضراعلا فرط نم الما� لغتس» مل ولو ضرعلا
 ال اهنأ ولو YQح لما½لا� عفدت نأ بجV مظنملا اهحنمYQT Vلا عقاوملا عيمج •

 .لما½لا� لغش¾

 ك�كفتلاو ءانبلا : 6 ةداملا
• Vمزلا لودجلا مظنملا ددحYST ةحنجالا ك@كفتو ءانبل.
 ضراع ةحاسم نم ضاNQقالا اهيلع مزلتس» YQTلا تالآلا ب@كرت وأ م@مصت يأ •

 .مظنملا نذ¿ب متت رخأ
�S اهضرع متي YQTلا داوملاو تاجتنملا •

T ال نولاصلا Vيأ تحت اهجارخا نكم 
اجراخ ةع-رذ ¥ �S

T فNQضرعملا ة. 

 ةسارحلاو ف�ظنتلا : 7 ةداملا
.مظنملا تا@لوؤسم نم ضرعلا ءانثأ تارمملا ف@ظنت•
 .مظنملا تا@لوؤسم نم فقاوملاو حانجلا ةسارح•

���مأتلا : 8 ةداملا
 ة@لوؤسملا نم ة@تحتلا ة@Âبلاو ةحنجألاو ،تارمملا ��Sمأتب  SAFEXلفكتت •

.ة@ندملا
.ةق�لاو قئارحلا دض مهتحنجا ��Sمأتب نومزلم نوضراعلا •

 تامولعملا ل�لد : 9 ةداملا
; مظنملا فرط نم نولاصلا ل@لد ل�ش دVدحت متي •
• Vلا تامولعملا قدص ضراعلا نمضYQT لا ،ناونعلا ،مسالا( اهمدقcطاش، 

��Âتس )،لاصتالا �S
T ضرعملل تامولعملا ل@لد.

• Vإ تانالعإلا لصت نأ بجt مظنملا �S
T قر ل�شÃT اعوtT ةدوجلاو ةقدلا 

(JPEG – PDF - TIF) كلذو Vنوك �S
T أ 10 ةدمKقأ دحك ماÄ اد� ل�قVة 

£Rاهنلا دعوملا زواجتي نمو ضرعلا
T لÅنالعإلا جاردإ ة@لوؤسم مظنملل س �S

T 
.تامولعملا ل@لد

 

 م�حانج زجحل 
 

 
 

جدل@جس?لا قوقح       10 000,00 
 

جد ة@لخادلا ةحاسملا
 

   )جد 9.900( ةئيهم ة�لخاد ةحاسم

 

 

 

ةحوتفم ةدحاو ةهج   
( اناجم ) 

 

 

ناتحوتفم ناتهجاو   
( جد  5 000) 

 

 

ةحوتفم تاهجاو ةثالث   
( جد  10 000) 

 

 

 ةحوتفم تاهجاو ةع�را
 ( جد  15 000) 

 

 ( جد ةئيهم �4غ ة�لخاد ةحاسم (8.750    
 .ءا¹,هPلا لخدم طقف ,ةئيهم ةحاسم كانه تسÅل
 .ةصاخ ةلاTو .ةسسؤملا .صاخلا  حانجلا ب�ك4Iل ةلوؤسملا ةسسؤملا دKدحت 5¢ري

 

 ةحاسمل جد 50.000 ةم�ق ، SAFEX فرط اهن»يعت متي ’’Intervention’‘ لخدتلا ف�لا�ت : ةظحالم
 .²م 50 نم ³45أ ةحاسمل جد 100.000 و ²م 50 نم لقأ

 
 

)جد 005.3( ةفوشكم ةحاسم      
  .ءا¹,هPلا لخدم طقف ,ةئيهم ةحاسم كانه تسÅل

 

 + 
 جد 000.20 كا4Iشا ضرعملا ةدمل طــلوف 380 جد

 

 : لیلدلا يف تانالعالا + 
 .بناج ل½ل مم 05 ەردق اًشماه فضأ : ةظحالم .مم ):A5 V: 210) × 148 H  :ل@لدلا ل�ش

 

 
 

 
2è/3è Page de 

Couverture 50.000 Da 

  

 

 
 

 
 

 
 
 

 

  

 ادج ما¿
 تاتفاللا تالماح لامعتسا نا ةحنجالا YOTصان و ��Sضراعلا ةفا� ملعن
Vا عضخt لل ة@نقتلا ة-,يدملا فرط نم ص@خرت�� ة-,ئازجلا ةك
 .فقسالا ة@طغت و رئاتسلا عضو عنمV ام� ريدصتلا و ضراعملل

J.امجالا عÀمجملا جد 
جد% Â�ÃH5J 19لا مسرلا

�Äاصلا
J امجالا.J جد 

 

 :عفدلا تانا�ب
Kبج ÆسÀÃط نع اما غل%ملا ة·Ãمسا` ك�ش ق SAFEX حتب واÀÃع هلÊ تفملا اهباسح مقرÀوب حT5¢راخلا كنبلا ةلاJ BEA  
  .رئازجلا   - يرح%لا ر�Àنصلا`

�Ï SWIFT N° : BEXDZAL 0 1 6 Ä 6 5 1601660255 00016 002 : باسحلا مقر
J حانجلا مالتسا دعوم ل%ق ەاصقا لجا.
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�Ä راهشا
J 3 وا  2 ةحفصلا 

   مم V 210 x H 148  : ساقملا
جد   50.000  

 
 

��Ãيراهشا ط
 مم V 50 x H 148  : ساقملا

جد  80.000 
 
 

�Ä راهشا 
J ة�4خالا ةحفصلا 

  ممV 210 x H 148   : ساقملا 
جد  70.000   

  ةجودزم ة�لخاد ةحفص راهشا
 ممV 210 x H 297   : ساقملا

جد  70.000  
 

  ة�لخاد ةحفص راهشا
 ممV 210 x H 148   : ساقملا

جد   40.000 

 1/4 ة�لخاد ةحفص
 ممV 105 x H 148 : ساقملا

جد  25.000  
   
  

1/4 ة�لخاد ةحفص 
 ممV 105 x H 74   : ساقملا 

جد  10.000   
 
 

 جد

:  نمضتی حانجلا
  ،ةلواط 1
  ،ÜTارك 3
  ،ةفشا� ءاوضا 3
  ،طاس§لا
  ،ةتفالا
�S ةسارحلا

T ل@للا،  

 .ةقورالا ف@ظنتو

جد

االسم التجاري  ٔ�ؤكد ٔ�نين قرات قوا�د املشاركة يف الصالون الوطين
SANIST2022  السادس

الطبعة 6 �لصالون الوطين املنعكس �لمناو�
من 27 اىل 30 جوان 2022 - بقرص املعارض - اجلزا�ر

امضاء و ختم المسؤول �ول
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