
 
 

 

 
 

اإلعالن على الموقع استمارة 
 اإلليكتروني 

(www.iaom-mea.com) 
 
 
 

 
 :الفرص اإلعالنية اآلتية بين منواختار  على الفوراحجز مساحتك اإلعالنية 

 

 _______________________________________________________________________________ : اسم الشركة الُمعِلنة

 _______________________________________________________________________________ : جهة االتصال المختصة

 _______________________________________________________________________________ : العنوان

       __________________________________: الدولة __________________________________ : المدينة

 _________________________________: الفاكس __________________________________ : الهاتف

 _   _________________________: رونيالعنوان اإلليكت __________________________________ : البريد اإللكتروني

 

 

 عالنات الموقعإ
www.iaom-mea.com 

نوع  (www.iaom-mea.com)المساحة اإلعالنية 

 اإلعالن
 (√)االختيار المرغوب  السعر

 المساحة –الصفحات الرئيسية والصفحات الداخلية 
 (نقطة في البوصة 75بكسل، بمعدل دقة  522× 073)

 

 متحرك
 

 دوالر 0033

 

  
 

 ثابت
 

 دوالر 0533

 

  
 

 

 : مالحظات
 يكون التعاقد على اإلعالنات على أساس سنوي. 

 سيعرض الموقع رابطاً لموقع شركتك. 

 ستقوم الـجـمـعـيـة الـدولـيـة لـلـمـطـاحن في الــشــرق األوســط وأفـريـقـيـا بعمليات تخصيص المساحات. 

 :العامةواألحكام الشروط 

ً  األسعار تختلف قد. األمريكي بالدوالر صافية أسعار هي أعاله ُمبينةال األسعار جميع .0  .بالحجز القيام وقت الصرف لسعر تبعا

 على الموقع اإلليكتروني للجمعية نشره تاريخ من اإلعالن صالحية وتبدأ اإلعالنات عرض من واحد عام لمدة سارية األسعار هذه .5

وتحتفظ الـجـمـعـيـة بالحق في تخصيص المساحات . تخصيص المساحات علي أساس أسبقية الحجز ويخضع ذلك لموافقة منطقة الشرق األوسط وأفريقيا التابعة للجمعية الدولية للمطاحن .0
 .كاتتُعرض اإلعالنات بشكل دوري وبالتساوي بين مختلف الشر {0> .اإلعالنية على موقعها ألكثر من شركة واحدة

ً  عالية بدقة يكون وأن ،contact@iaom-mea.com إلى توضيحي رسم/ شعار إرسالينبغي  .4  ..باإلعالن ربطه المطلوب الموقع عنوان تحديد ينبغي كذلك،. البيسكل لمتطلبات طبقا

ً  الرسوم تسديد يجب الموقع، على إعالنكنشر ل .2  من أيام 7 خالل بالكامل الرسوم سداد ويجب(. أكسبريس أمريكان ماستركارد، ،فيزا) االئتمان كروت أو البنكية لتحويالتا طريق عن مقدما
ً  البنكية التحويالت جميع تتضمن أن ويجب. اإلعالنية مساحتك لتأمين وذلك الفاتورة صدور تاريخ  عرض بدء قبل مدفوعة غير مبالغ أية تُسدد. الطرفين كال من دوالر 43 بقيمة بنكية رسوما

 . المؤتمر قرالمسئول عن ذلك إلى م وصول عند لتُحص أو اإلعالن

0.  
 :تفاصيل الدفع عن طريق التحويالت البنكية

 الجمعية الدولية للمطاحن :أسم المستفيد

 ع، مسقط، سلطنة عمان.ع.م.بنك مسقط ش :البنك المستفيد

 BMUSOMRXXXX :رمز التحويل المالي•  3450-30431517-335-0:رقم الحساب
 
 

   :التاريخ ______________________________________________:التوقيع
 

 :ختم الشركة

 
 

 contact@iaom-mea.com: البريد اإللكترونيبعد اإلنتهاء منها إلى االستمارات رجاء إرسال 

 

http://www.iaom-mea.com/
http://www.iaom-mea.com/

