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معرض القاهرة الدولي )52(
20- 29 مارس 2019

بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات - مدينة نصر

يعد معرض القاهرة الدولى أهم حدث تجاري فى مصر والشرق األوسط لخدمة القطاعات الصناعية المختلفة  حيث أصبح على مدار الـ )51( دورة الماضية 
مجااًل متميزًا لتسويق المنتجات والخدمات ، كما ساعد العارضين من الدول األجنيبة على تقديم منتجاتهم الجديدة وإدخال التكنولوجيا الحديثة إلى أسواق مصر 

والشرق األوسط .
إن نجاح معرض القاهرة تؤكده األعداد المتزايده من العارضين المصريين واألجانب الذين شاركوا فى دورته الماضية لعام 2018 ، حيث شارك بالمعرض أكثر 

من 600 شركة مصرية وأجنبية من 23 دولة وقام بزيارته أكثر من مليون ونصف زائر.

حقائق عن المعرض: - 

موعد المعرض: 20– 29 مارس 2019.
المكــــــــان: مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات – طريق النصر - مدينة نصر ) يبعد حوالى  15 دقيقة عن مطار القاهرة الدولى(.

تحت رعاية : وزارة التجارة والصناعة.
الجهات الداعمة :  الوزارات المعنيـــة والجهــات الحكــومية وغـــرف التجـــــارة والصناعـــة المصـــرية ومنظمـــات األعمــــال المصــــريــة.
التغطية اإلعالمية: يعد المعرض محط أنظار جميع وسائل اإلعالم المصرية واإلقليمية والدولية والقنوات الفضائية المصرية والعربية واإلذاعة.

الدول والشركات : يصل عدد الدول التى تشارك بالمعرض سنويًا قرابة 15 دولة ويزيد عدد الشركات المتوقع إشتراكها عن 600 شركة مصرية وأجنبية. 
الحضور المتوقع: أكثر من 20 ألف من رجال األعمال ومليون ونصف زائر.

التسهيالت والخدمات المقدمة للزوار:- 
• منطقة مطاعم. 
• خدمات بنكية.

• منطقة جمركية للمعروضات األجنبية خالل فترة المعرض. 
• خدمات وتسهيالت للندوات والمؤتمرات الصحفية. 

• فرص تعاقد فريدة لرجال األعمال وجمهور المستهلكين من المصريين وغير المصريين.
• تنظيم جوالت سياحية لمعالم القاهرة لمديرى األجنحة.

• إصدار كتالوج ترويجى يتضمن أسماء العارضين وبياناتهم.
• منطقة العاب لالطفال.
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معرض القاهرة الدولي )52(
20- 29 مارس 2019

بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات – مدينة نصر
طلب إشتراك للعرض األجنبى

إسم الشركة: ................................................................................................................................................

عنوان الشركة:..............................................................................................................................................

تليفون:....................................... فاكس :  .............................بريدإلكتروني :  ....................................................

إسم المسئول: .......................................الوظيفة:....................................... موبايل: ............................................
هيكل المعروضات :.........................................................................................................................................

 القيم اإليجارية :            

- األسعار عاليه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة )14%( بالنسبة للمساحات المغطاه.
- رجاء تحديد المساحة المطلوبــة ) ............... م2 ( مغطى  ، ) ............... م2 ( مكشوف.

المستندات المطلوبة:
-  صورة حديثة من السجل التجارى وصورة جواز السفر مع تقديم األصل لإلطالع ، مع موافاة الهيئة كتابيًا من البنك برقم الحساب الخاص بالشركة.

طريقة السداد: 
-  يتم سداد نسبة 25% من القيمة االيجارية كجدية حجز كالتالى :

كود  سويفت   6003364021 رقم  ح/  االفريقى  العربى  بالبنك  الهيئة  حساب  على  اإللكترونى  والتحصيل  الدفع  منظومة  خالل  من   -
ARAIEGCXXXXX لصالح البنك المركزى المصرى رقم : 4/082/17541/2 ) بالنسبة للدوالر االمريكى ( . 
- يتم سداد الدفعة الثانية 25% من القيمة االيجارية قبل إفتتاح المعرض ب 45 يوم فى موعد أقصاه 2019/1/30.

- يتم سداد 50% الباقية من القيمة اإليجارية باإلضافة الى نسبة 25% من إجمالى القيمة االيجارية كتأمين  وباقى مستحقات الهيئة قبل إستالم الموقع.
العدول عن اإلشتراك :

- إذا رغب العارض فى اإلعتذارعن اإلشتراك قبل الموعد المحدد لإلفتتاح بمدة تزيد عن 45 يوم يحق للهيئة خصم 10% من القيمة االيجارية 
  للمساحة المطلوبة بطلب اإلشتراك، على أن يتم تقديم اإلعتذار كتابيا. 

- إذا رغــب العارض فى اإلعتذارعن االشتراك بمدة تقل عن 45 يوم قبــل الموعـــد المحـــدد لإلفتتاح بعذر تقبله الهيئة يحــق للهيئة خصـــم 
  نسبة 25 %  من القيمة اإليجارية ، وحال عدم قبول الهيئة للعذر فإنه يحق لها خصم نسبة 50 % من قيمة اإلشتراك على أن يتم اإلعتذار كتابيا.

- فى حالة تخفيض المساحة بعد التخصيص طبقًا لطلب اإلشتراك ، يتم خصم 25% من القيمة اإليجارية للمساحة المخفضة.

مقـــــدم الطلب :                                             الوظيفة :                                          التاريخ :

القيمة اإليجارية / م2)غير مجهز(القيمة اإليجارية / م2)مجهز(أماكن العرض

275 دوالر300 دوالرالعرض المغطى بصاالت العرض أقل مساحة )9م2(
 150 دوالرــــــــــــالعرض المكشوف قابل للتغطية ) أقل مساحة 150م2(

  يتم سداد مبلغ رسم إنشاء ديكور 100 جم /م2 للعرض المغطى ، 50جم /م2 للعرض المكشوف للمساحات التى يتم تنفيذ ديكوراتها بواسطة العارض.

  حال تنفيذ الديكور من خالل الهيئة يعفى العارض من سداد رسوم إنشاء الديكور، كما يعفى قطاعى االثاث والسيراميك من رسوم إنشاء الديكور.
 التخزين : 80 دوالر / م2 طوال فترة المعرض ) .................( 

 اإلعالن بدليل المعرض ) صفحة 4 لون ( 450 دوالر )......................(
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القواعد العامة لإلشتراك

1. ال يجوز للعارض أن يتنازل للغير أو يشترك معه في كل أو بعض المساحات المؤجرة سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل. 
2. إذا حالت أسباب خارجه عن إرادة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات دون إقامة المعرض يحق للعارض إسترداد قيمة اإليجار المدفوع وال يحق 

للعارض في هذه الحالة أن يطالب بأي تعويض.
3. القواعد الجمركية واإلستيرادية الواجب إتباعها في المعارض المقامة على أرض المعارض حيث يوجد دائرة جمركية محدودة إلنهاء اإلجراءات الجمركية 

للمعروضات الواردة للعرض واإلعادة أو البيع لسرعة وتسهيل نقل المعروضات من منافذ الوصول ألرض المعرض.
4. المعروضات الواردة من المناطق الحرة في مصر يتعين تقديم المشترك بطلب إلى اإلدارة التجارية إلدخال المعروضات مرفقًا به كل من موافقة  الهيئة 
العامة لإلستثمار والمناطق الحرة على نقل المعروضات إلى أرض المعارض ، والفواتير الخاصة بالمعروضات ، ويتقدم لجمرك المعرض بخطاب الضمان 

المصرفى بقيمة الرسوم الجمركية.
5. يتم إعادة تصدير المعروضات التي لم يتم التصرف فيها بالبيع أو التوزيع بعد إنتهاء المعرض خالل فترة ال تتجاوز مدة صالحية خطاب الضمان المقدم 

للجمارك  )6 أشهر( ، وفي حالة التجاوز عن المدة المشار إليها  تطبق القواعد الجمركية بشأن المهمل )البيع بالمزاد العلنى عن طريق الجمرك(.  
6. بالنسبة للمعروضات خالصة الرسوم الجمركية يتم تحصيل 1%من قيمتها طبقًا للفواتير األصلية.

7. يلتزم العارض بإزالة الديكورات والمعروضات وإخالئها فور إنتهاء مدة المعرض في مدة ال تزيد عن ثالثة أيام وتسليم الموقع على حالته التي سلم عليها. 
8. يحظر إستعمال أي مواد أو تجهيزات قابلة لإلشتعال، وكذا إستعمال مكبرات الصوت و أجهزة DJ داخل الصاالت أو خارجها أو أي وسائل أخرى تسبب 
المتبقية إلى األماكن المخصصة لذلك في موعد غايته 24 ساعة قبل اإلفتتاح ، ويحظر إستخدام  اإلزعاج ، ويتعين نقل جميع المخلفات أو المعروضات 

السخانات – الكاتيل داخل أماكن العرض . 
9. تتحمل الجهة العارضة مسئولية كل ما يخصها من ممتلكات طوال فترة تواجدها بأرض المعرض وعليها إتخاذ كافة اإلحتياطات لتأمين معروضاتها داخل 

الصاالت وتوفير وسائل اإلطفاء داخل الجناح المخصص له. 
10. يحق للجهة المنظمة أن تقوم بتصوير األجنحة ومناطق العرض وكذلك المعروضات ، و في حالة رغبة العارض في توزيع  نشرات أو ملصقات دعائيـة  

يجب الحصول على موافقة مسبقة من اإلدارة المختصة. 

قواعد وإشتراطات تنفيذ الديكورات بالصاالت والعرض المكشوف :-

1. الحد األقصى لإلرتفاعات بالعرض المغطى بصاالت العرض 6م  ، العرض المكشوف والدبل ديك 7.5م.
2. يجب إستخدام خيام معالجة وطبقًا للمواصفات المعتمدة من اإلدارة الهندسية بالهيئة مع تقديم شهادة منشأ وشهادة من مصلحة الكمياء،البد من توفير 
عدد)1( طفاية حريق لكل 25م2 زنة ستة كيلو جرام على ان يكون ربع العدد االجمالى للطفايات من ثانى اكسيد الكربون و يتم وضع عالمات أرشادية دالة 

على ابواب الهروب ومسالك الخروج وممنوع التدخين.
3. عدم إقامة ديكورات أمام فتحات التكييف وفتحات الراجع وكذا أمام أبواب الهروب وترك ممرات العرض 2م2.

4. عدم غلق أبواب البضائع وحجرات الكهرباء بالديكور وترك مسافة 2 متر أمام لوحة الكهرباء للتمكن من الوصول إلى لوحات الكهرباء مع عمل باب لها 
أمام كل حجرة.

5. يجب أن تكون التوصيالت الكهربائية الداخلية بالجناح مقننة ومنفذة طبقًا للكود المصرى ، ويكون ربط تلك التوصيالت على لوحة توزيع خاصة بالجناح 
مع تمديد كابل مناسب من هذه اللوحة الى لوحة التوزيع الفرعية بالصالة تحت إشراف مسئول الكهرباء بالهيئة ، حيث يلتزم العارض بتقديم االتى :- 

)أ( رسومات هندسية ) مساقط أفقية – واجهات – قطاعات – لوحة توزيع أحمال الكهرباء ) 2فاز ،3فاز ( - لوحة توضح وصالت المياه كذلك المواد 
المستخدمة في إنشاء الديكور ( أصل و3 صور لإلعتماد من اإلدارة الهندسية قبل تسليم الموقع بسبعة أيام على األقل وللهيئة الحق فى إدخال التعديالت 

الالزمة على جميع الرسومات الهندسية لصالح العمل.
)ب( الرسومات الهندسية معتمدة من مكتب هندسي لإلعتماد قبل البدء فى إنشاء الديكورات من قبل اإلدارة الهندسية.    

)جـ( رسومات هندسية للوحات اإلعالنية وطريقة تثبيتها للموافقة عليها قبل التنفيذ.  
6. عدم التثبيت بالحوائط واألعمدة واألرضيات بالصاالت المغطاة.

7. حظر إستخدام أو ادخال اى نوع من انواع انابيب البوتوجاز او الغاز او مسببات اللهب داخل الهيئة بالكامل.
8. ضرورة معالجة الموكيت واالقمشة بمواد مؤخرة للحريق معتمدة من مصلحة الكيمياء مع االلتزام بإحضار شهادات المعالجة الخاصة بذلك وتسليمها 

الدارة الحماية المدنية بالهيئة.
9. يتم خصم قيمة أي تلفيات من مبلغ التأمين المسدد.
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مناطق العرض طبقا للقطاعات اإلنتاجية
صاالت العرض )1 -3-2(. 1

    الدول – الوزارات والهيئات الحكومية والشركات القابضه والغرف واالتحادات المختلفة – المجالس التصديرية – صناعات هندسية 
    –  الكترونيات – الشركات الوطنية واألجنبية .

صاالت العرض ) 4 – 5 (:. 2
    السيراميك واألدوات الصحية – المفروشات – السجاد والموكيت .

باركينج المركز:. 3
    األجهزة الكهربائية واإللكترونية – األدوات المنزلية – المالبس 

باركينج اإلستاد:. 4
     شركات البيع المباشر للجمهور – عرض مكشوف صناعات ثقيلة وسيارات

منطقة المطاعم والكافيتريات . 5
المسرح والمنطقة الترفيهية . 6
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