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 طلب إشتراك في معرض بالخارج

 ع(م  ج  م   إشتراك)
 

 

 ركة:ــــــبيانات الش

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- باللغة العربية: إسم الشركة

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- إسم الشركة باللغة اإلنجليزية:

   في الذي سيظهر  الشركةسم إ

اجهة وعلى و   المعرض ليلد  

 :بالمعرض هاجناح

 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :باللغة العربية نوانـــالع

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :باللغة اإلنجليزية نوانـــالع

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ز البريدي:مالر  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :األرضي اتفــــــــاله

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- س:ــــــــالفاك

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- البريد اإللكتروني:

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كتروني:لالموقع اإل

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سنة التأسيس:

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشكل القانوني للشركة:

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لشركة:    الرئيسي لنشاط ال

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشركة:نتجات م  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :الرئيسي والفرعي القطاع

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رقم السجل التجاري:

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ي:رقم السجل الصناع

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :التسجيل الضريبيرقم 

جد(:رقم سجل الم    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صدرين )إن و 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في التصدير )بالسنوات(: الخبرة

 :يرئيس مجلس إدارة الشركة/ المدير التنفيذ

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اإلسم:

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :المحمول/الهاتف األرضي

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- البريد اإللكتروني:
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 ترغب الشركة اإلشتراك فيه الذيبيانات المعرض 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- إسم المعرض:

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المدينة، الدولة:

 ____  _______   /____ / ____  إلى____   من   تاريخ إقامته:

مساحة العرض التي 

ترغب الشركة في حجزها 

 )بالمتر المربع(:

 

  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 بالمعرض: هاثلوا الشركة المسؤولون عن جناحم  م  

 ------------------------------------------------------------------------------- سم:اإل --------------------------------------------------------------------------- اإلسم:

 --------------------------------------------------------------------------- الوظيفة: ------------------------------------------------------------------------ الوظيفة:

 ------------------------------------------------------------------ الهاتف المحمول: ---------------------------------------------------------- الهاتف المحمول:

 ةلزمة للشركة العارضم   تعليمات عامة

 :        (:اإلشتراك طلبرفق مع المطلوبة )ت   المستنداتأوًلا

   اإلتصال كاملة. ل عن الشركة ومنتجاتها وبياناتص  فبيان م 

   المتخصصة. ابقة اإلشتراك فى المعارض الدوليةس 

 أخر ميزانية معتمدة للشركة.   

 ( دج  إن و   ينصدرسجل الم   - يخر إقرار ضريبأصورة من  -ضريبية البطاقة ال - يتجارالسجل الالمستندات الرسمية للشركة). 

   تفيد بعدم وجود مديونيات سابقة على الشركة لهيئة تنمية الصادرات( راءة ذمة من هيئة تنمية الصادراتب(. 

   التي  المعروضاتستثنى ، وت  ى معروضات التقوم الشركة بتصنيعهاأمنتجات غير مصرية و يعرض أ مبعد الشركة ده  ع  ت

 .ابتصنيعه تقوم الذي اتكملة لذات المنتجم   ريطة أن تكونش   Own Brand Label (OBL)تقوم الشركة ببيعها بنظام 

 لشركة )كتالوجات، أسطوانات مدمجة ... إلخ(.الترويجية الالزمة لدوات األ 

  :ا: الشروط العامةثانيا 

   عارض والمؤتمراتالدولية بطلب اإلشتراك إلى الهيئة المصرية العامة للم غبة في اإلشتراك في المعارضاالر قدم الشركةت  ت 

حدد لإلشتراك على الموقع اإللكتروني للهيئة أو قبل الموعد النهائي الم  المعارض خطة قصاه شهر من تاريخ نشر في موعد أ

 بستة أشهر.في المعرض 

 طة السنويةا للخ  وفق   ةعجم  إلشتراك فى المعارض الم  يكون ا. 

  يكون المعرض فى نفس مجال عمل الشركةيجب أن. 

 .عدم وجود مديونيات سابقة على الشركة لهيئة المعارض والمؤتمرات أو هيئة تنمية الصادرات 

   ااإلعتذار عن حضور المعرض حق للمشتركي ات، ويكون قبل للهيئة العامة للمعارض والمؤتمر اكتابي   ، على أن يقدم إعتذار 

عدم إرسال  وفي حالة، بإلغاء حجز المساحةللمعرض ماح الجهة المنظمة على األقل في حالة س   بثالثة شهورإقامة المعرض 

ة إيجاد بديل مكن في حالحجزه، وي  بق تكلفة تأسيس الجناح الخاص به والسا اإلعتذار في المدة المحدة يتحمل العارض كامل

 عتذرة أية تكاليف.اإلعتذار بدون تحميل الشركة الم  بواسطة الشركة أو المجلس التصديري أن يتم قبول 

  دم حجز غاء إشتراكها، وفي حالة علفي المعرض يتم إ ختصة على إشتراك الشركةوجود إعتراض من الجهات الم  في حالة

ا.لشركة وتقوم الهيئة بإخطار اإتمام الحجز فال يرد للشركة أي مبالغ، تم دفعه، أما في حالة المساحة يتم رد ما   فور 
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   المخالفات  ىدحإذا قام بإ والبعثات الترويجية ال تتعدى سنتين من اإلشتراك في برنامج المعارض تم حرمان العارض لمدةي

الجهات  اي تحددهقام بها المعرض والتالتي ي   فة للشروط والمواصفات المطلوبة في الدولةلإدخال معروضات مخا( 1: )التالية

يقام بها المعرض؛  أو البعثة التجارية المصرية في الدولة التياء لسمعة مصر بموجب تقرير من السفارة أس  ( إذا 2؛ )المنظمة

 أيام المعرض.هاء ك الجناح خالي ا في أي يوم من أيام المعرض أو ترك الجناح قبل إنتر  ( ت  4رض منتجات غير مصرية؛ )( ع  3)

   ا عن مشاركتها دم الشركة العارضة خالل شهر على األكثر من تاق  ت يئة العامة للهفي المعرض ريخ إنتهاء المعرض تقييم 

م توقيعها أو تعلى أن يتضمن اإليجابيات والسلبيات ومستوى التنظيم وكذا مؤشر لعدد الصفقات التي  للمعارض والمؤتمرات،

 والمؤتمرات ارضعرض لهيئة المعدم تقييم إشتراكها في المق  التي لم ت   ال ي سمح للشركة، ونتيجة المشاركة يحتمل توقيعها

 باإلشتراك في أي معرض تالي إال بعد تقديم هذا التقرير.

   فة القواعد لتزم بكالتزم الشركة العارضة بالشكل العام للجناح المصري وبالمساحة المخصصة لها داخل المعرض، كما ت  ت

 المنظمة في الخارج.علنها الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والهيئات المنظمة التي ت  

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      : اإلسم

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    :الوظيفة

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     :التوقيع

 --------------------------------------------------:ة اإلصداره  وج   تاريخ -------------------------------------------------------------------  :بطاقة الرقم القومي

 ____________ /___/ __ _____  : تقديم الطلب تاريخ
 

 --------------------------------------------------------------------  : خاتم الشركة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قدم الطلببيانات م  


