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 .%)۱٤األسعار عالیھ غیر شاملة ضریبة القیمة المضافة ( -
 .) مكشوف ۲م ...............) مغطى  ، (  ۲م. .............. المساحة المطلوبــة (رجاء تحدید  -
 

 المستندات المطلوبة:
 رقم الحساب الخاص بالشركة.بالبنك  منمع موافاة الھیئة كتابیاً ،  وصورة جواز السفر مع تقدیم األصل لإلطالعصورة حدیثة من السجل التجارى   -

  :طریقة السداد
 % من القیمة االیجاریة كجدیة حجز كالتالى :۲٥داد نسبة یتم س  -
سویفت  ٦۰۰۳۳٦٤۰۲۱ح/ رقم  البنك العربى االفریقىبحساب الھیئة  على أو تحویل% مصارف إداریة ٥بخزینة الھیئة باإلضافة إلى نسبة نقداً  -

           ٥/۱۷٥٤۲/۰۸۲/٤ أولدوالر االمریكى ) ( بالنسبة ل ۲/۱۷٥٤۱/۰۸۲/٤لصالح البنك المركزى المصرى رقم :  ARAIEGCXXXXXكود 
 .( بالنسبة للیورو)

 .۱/۸/۲۰۲۱فى موعد أقصاه % من القیمة االیجاریة ۲٥ الدفعة الثانیةیتم سداد  -
ة قبل إستالم وباقى مستحقات الھیئ تأمینمن إجمالى القیمة االیجاریة ك% ۲٥ نسبة % الباقیة من القیمة اإلیجاریة باإلضافة الى٥۰یتم سداد  -

 .بمدة ال تقل عن ثالثة أسابیع ( فى حالة التحویل البنكى) الموقع
 شتراك :عن اإلالعدول 

% من القیمة االیجاریة ۱۰یوم یحق للھیئة خصم  ٤٥عن  تزیدفتتاح بمدة الموعد المحدد لإل إذا رغب العارض فى اإلعتذارعن اإلشتراك قبل -
 أن یتم تقدیم اإلعتذار كتابیا. للمساحة المطلوبة بطلب اإلشتراك، على 

%   ۲٥بعذر تقبلھ الھیئة یحق للھیئة خصم نسبة فتتاح الموعد المحدد لإل قبلیوم  ٤٥إذا رغب العارض فى اإلعتذارعن االشتراك بمدة تقل عن  -
 أن یتم اإلعتذار كتابیا.% من قیمة اإلشتراك على  ٥۰م قبول الھیئة للعذر فإنھ یحق لھا خصم نسبة دمن القیمة اإلیجاریة ، وحال ع

 % من القیمة اإلیجاریة للمساحة المخفضة.۲٥فى حالة تخفیض المساحة بعد التخصیص طبقاً لطلب اإلشتراك ، یتم خصم  -
 ت.فى حالة إلغاء المعرض أو حدوث ظروف قھریة أو قرارات سیادیة یتم رد ما سبق سداده للشركات العارضھ، وال یحق لھا المطالبة بأى تعویضا -

 .....................التاریخ :           .............................الوظیفة :   ............................. مقـــــدم الطلب :         
 

 ملحوظة ھامھ :
حساب  لیكون تحت ۲۰۲۱فى حال قیام الجھھ بتحویل مبلغ التأمین المسدد عن اإلشتراك فى الدورة الحالیة للمعرض لعام 

یادة ، شریطة أن یتم دون ز ۲۰۲۱سیتم المحاسبة بذات القیم االیجاریة لعام  ۲۰۲۲اإلشتراك للدورة القادمة للمعرض لعام 
 ، وذلك بعد خصم قیمة التلفیات إن وجدت. ۳۱/۱۲/۲۰۲۱تحویل التأمین فى موعد غایتھ 

 ( غیر مجھز ) ۲/م القیمة اإلیجاریة    ( مجھز ) ۲/م القیمة اإلیجاریة أماكن العرض
 دوالر ۲۲٥ دوالر ۲٥۰ )۲م۹أقل مساحة ( داخل الصاالت مغطىالعرض ال

 دوالر۱٥۰ ـــــــــــــ )۲م۱٥۰( أقل مساحة   العرض المكشوف قابل للتغطیة
للمساحات التى یتم تنفیذ دیكوراتھا بواسطة  للعرض المكشوف ۲جم /م٥۰للعرض المغطى ،  ۲جم /م ۱۰۰رسم إنشاء دیكور مبلغ یتم سداد 
 العارض.

 الدیكور، كما یعفى قطاعى االثاث والسیرامیك من رسوم إنشاء الدیكور. م إنشاءوال تنفیذ الدیكور من خالل الھیئة یعفى العارض من سداد رسح
 ) .................ل فترة المعرض ( اطو ۲م دوالر / ۸۰ : التخزین
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 شتراكالقواعد العامة لإل
 أو یشترك معھ في كل أو بعض المساحات المؤجرة سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل. ال یجوز للعارض أن یتنازل للغیر  .۱
إذا حالت أسباب خارجھ عن إرادة الھیئة المصریة العامة للمعارض والمؤتمرات دون إقامة المعرض یحق للعارض إسترداد قیمة  .۲

 اإلیجار المدفوع وال یحق للعارض في ھذه الحالة أن یطالب بأي تعویض.
حیث یوجد دائرة جمركیة محدودة إلنھاء  الھیئةإتباعھا في المعارض المقامة على أرض  یجبالقواعد الجمركیة واإلستیرادیة  .۳

اإلجراءات الجمركیة للمعروضات الواردة للعرض واإلعادة أو البیع لسرعة وتسھیل نقل المعروضات من منافذ الوصول ألرض 
 المعرض.

من  ق الحرة في مصر یتعین تقدم المشترك بطلب إلى اإلدارة التجاریة إلدخال المعروضات مرفقاً بھ كالالمعروضات الواردة من المناط .٤
موافقة  الھیئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة على نقل المعروضات إلى أرض المعارض ، والفواتیر الخاصة بالمعروضات ، ویتقدم 

 رسوم الجمركیة.لجمرك المعرض بخطاب الضمان المصرفى بقیمة ال
یتم إعادة تصدیر المعروضات التي لم یتم التصرف فیھا بالبیع أو التوزیع بعد إنتھاء المعرض خالل فترة ال تتجاوز مدة صالحیة  .٥

أشھر) ، وفي حالة التجاوز عن المدة المشار إلیھا  تطبق القواعد الجمركیة بشأن المھمل (البیع  ٦خطاب الضمان المقدم للجمارك  (
 زاد العلنى عن طریق الجمرك).  بالم

 %من قیمتھا طبقاً للفواتیر األصلیة.۱بالنسبة للمعروضات خالصة الرسوم الجمركیة یتم تحصیل  .٦
یلتزم العارض بإزالة الدیكورات والمعروضات وإخالئھا فور إنتھاء مدة المعرض في مدة ال تزید عن ثالثة أیام وتسلیم الموقع على  .۷

 حالتھ التي سلم علیھا. 
داخل الصاالت أو خارجھا أو أي  DJیحظر إستعمال أي مواد أو تجھیزات قابلة لإلشتعال، وكذا إستعمال مكبرات الصوت و أجھزة  .۸

 ۲٤وسائل أخرى تسبب اإلزعاج ، ویتعین نقل جمیع المخلفات أو المعروضات المتبقیة إلى األماكن المخصصة لذلك في موعد غایتھ 
 الكاتیل داخل أماكن العرض .  –ساعة قبل اإلفتتاح ، ویحظر إستخدام السخانات 

المعرض وعلیھا إتخاذ كافة اإلحتیاطات لتأمین ب تتحمل الجھة العارضة مسئولیة كل ما یخصھا من ممتلكات طوال فترة تواجدھا .۹
 معروضاتھا داخل الصاالت وتوفیر وسائل اإلطفاء داخل الجناح المخصص لھ. 

یحق للجھة المنظمة أن تقوم بتصویر األجنحة ومناطق العرض وكذلك المعروضات، و في حالة رغبة العارض في توزیع  نشرات أو  .۱۰
 موافقة مسبقة من اإلدارة المختصة. ملصقات دعائیـة  یجب الحصول على 

 

 -قواعد وإشتراطات تنفیذ الدیكورات بالصاالت والعرض المكشوف :   
 م.۷٫٥م  ، العرض المكشوف والدبل دیك ٦الحد األقصى لإلرتفاعات بالعرض المغطى بصاالت العرض  .۱
ً للمواصفات المعتمدة من اإلدارة الھندسیة با .۲ لھیئة مع تقدیم شھادة منشأ وشھادة من مصلحة یجب إستخدام خیام معالجة وطبقا

زنة ستة كیلو جرام على ان یكون ربع العدد االجمالى للطفایات من ثانى  ۲م۲٥) طفایة حریق لكل ۱الكمیاء،البد من توفیر عدد(
 اكسید الكربون و یتم وضع عالمات أرشادیة دالة على ابواب الھروب ومسالك الخروج وممنوع التدخین.

 .۲م۲ة دیكورات أمام فتحات التكییف وفتحات الراجع وكذا أمام أبواب الھروب وترك ممرات العرض عدم إقام .۳
متر أمام لوحة الكھرباء للتمكن من الوصول إلى لوحات  ۲عدم غلق أبواب البضائع وحجرات الكھرباء بالدیكور وترك مسافة  .٤

 الكھرباء مع عمل باب لھا أمام كل حجرة.
ً للكود المصرى ، ویكون ربط تلك التوصیالت على لوحة یجب أن تكون التوصیال .٥ ت الكھربائیة الداخلیة بالجناح مقننة ومنفذة طبقا

توزیع خاصة بالجناح مع تمدید كابل مناسب من ھذه اللوحة الى لوحة التوزیع الفرعیة بالصالة تحت إشراف مسئول الكھرباء بالھیئة 
  -، حیث یلتزم العارض بتقدیم االتى :

لوحة توضح وصالت المیاه  -فاز ) ۳فاز ،۲لوحة توزیع أحمال الكھرباء (  –قطاعات  –واجھات  –رسومات ھندسیة ( مساقط أفقیة (أ) 
صور لإلعتماد من اإلدارة الھندسیة قبل تسلیم الموقع بسبعة أیام على األقل  ۳كذلك المواد المستخدمة في إنشاء الدیكور ) أصل و

 لتعدیالت الالزمة على جمیع الرسومات الھندسیة لصالح العمل.وللھیئة الحق فى إدخال ا
 (ب) الرسومات الھندسیة معتمدة من مكتب ھندسي لإلعتماد قبل البدء فى إنشاء الدیكورات من قبل اإلدارة الھندسیة.    

 (جـ) رسومات ھندسیة للوحات اإلعالنیة وطریقة تثبیتھا للموافقة علیھا قبل التنفیذ.  
 بیت بالحوائط واألعمدة واألرضیات بالصاالت المغطاة.عدم التث .٦
 حظر إستخدام أو ادخال اى نوع من انواع انابیب البوتوجاز او الغاز او مسببات اللھب داخل الھیئة بالكامل. .۷
جة الخاصة ضرورة معالجة الموكیت واالقمشة بمواد مؤخرة للحریق معتمدة من مصلحة الكیمیاء مع االلتزام بإحضار شھادات المعال .۸

 بذلك وتسلیمھا الدارة الحمایة المدنیة بالھیئة.
 یتم خصم قیمة أي تلفیات من مبلغ التأمین المسدد.  .۹
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