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  ) العامأجازة نصف عرض م (                      
 2019فبراير  9يناير إلى  31

 مدينة نصر -أرض المعارض   
 طلب اشتراك 

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

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

 :فاكس : .......................................... موبايل: ......................................تليفون  ............................................. 

 : بريدإلكتروني :   .......................................................... الموقع االلكترونى  ................................................. 

 :موبايل:  .....................................الوظيفة: .................................... إسم المسئول ......................................... 

 : هيكل المعروضات....................................................................................................................................... 

 

 : ةاإليجاري ةقيمال
 

 جم 500 العرض المكشوفبالقيمة االيجارية للمتر المربع الغير مجهز 

 ج1000 (19بالعرض المغطى صاله ) المجهزالقيمة االيجارية للمتر المربع 

 

 14(  األسعار عاليه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة )% . 

  ( / مجهز مغطى2م      )        - (  / غير مجهز فمكشو 2م     )     :  هالمطلوبــ هالمساحرجاء تحديد. 
 

 المستندات المطلوبة:
 

ً بها أخر إقرار  صورة حديثة من السجل الصناعى أو التجارى موضح به النشاط والبطاقة الضريبية موضحا

 .البنك برقم الحساب الخاص بالشركةضريبى مع تقديم األصل لإلطالع ، مع موافاة الهيئة كتابياً من 
 

 طريقة السداد: 

البنك المركزي المصري رقم حساب الهيئة ب علىالتحصيل اإللكترونى من خالل منظومة الدفع وسداد اليتم  -

(4/68701/300/9.) 

لسداد بموجب شيكات مصرفية أو جنيهاً يتم ا 100000للمبالغ أقل من  31/12/2018فى حال السداد قبل  -

 . لعامة للمعارض و المؤتمراتصرية امعتمدة الصرف بإسم الهيئة الم

جنيه كمصاريف 10000وبحد أقصى ، % من المبلغ الواجب سداده 10فى حال السداد نقداً يتم تحصيل نسبة  -

 إدارية.

 

 :  هالوظيف                                      مقـــدم الطلب: 

 

 :  التاريخ    الختم أو التوقيع :                               
 

mailto:info@cairofair.com
mailto:marketingif@eeca.gov.eg


 الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات
Egypt Expo & Convention Authority  

 +               2022634640 : فاكس      +             20224055785: تليفاكس 
 info@cairofair.com – marketingif@eeca.gov.eg : الربيد االلكرتوىن    www.eeca.gov.eg: املوقع االلكرتوىن

 11783:  الرقم الربيدىمصر                     -القاهرة –مدينة نصر  –ض أرض املعار  العنوان :     
 

 

 شرتاكالقواعد العامة لإل

 %من القيمه االيجارية كجدية حجز طبقاً للجدول الزمني المحـدد بطلب اإلشتراك.25يقدم طلب إشتراك عارض مصحوباً بنسبة  .1

 ال يجوز للعارض أن يتنازل للغير أو يشترك معه في كل أو بعض المساحات المؤجرة سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل.  .2

حالت أسباب خارجه عن إرادة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات دون إقامة المعرض يحق للعارض إسترداد قيمة إذا  .3

 اإليجار المدفوع وال يحق للعارض في هذه الحالة أن يطالب بأي تعويض.

يوجد دائرة جمركية محدودة  القواعد الجمركية واإلستيرادية الواجب إتباعها في المعارض المقامة على أرض المعارض حيث .4

إلنهاء اإلجراءات الجمركية للمعروضات الواردة للعرض واإلعادة أو البيع لسرعة وتسهيل نقل المعروضات من منافذ الوصول 

 ألرض المعرض.

رفقاً به كل المعروضات الواردة من المناطق الحرة في مصر يتعين تقديم المشترك بطلب إلى اإلدارة التجارية إلدخال المعروضات م .5

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.

إعادة تصدير المعروضات التي لم يتم التصرف فيها بالبيع أو التوزيع بعد إنتهاء المعرض خالل فترة ال تتجاوز مدة صالحية  يتم .6

أشهر( ، وفي حالة التجاوز عن المدة المشار إليها  تطبق القواعد الجمركية بشأن المهمل  6خطاب الضمان المقدم للجمارك  )

 الجمرك(.   )البيع بالمزاد العلنى عن طريق

 %من قيمتها طبقاً للفواتير األصلية.1بالنسبة للمعروضات خالصة الرسوم الجمركية يتم تحصيل  .7

يلتزم العارض بإزالة الديكورات والمعروضات وإخالئها فور إنتهاء مدة المعرض في مدة ال تزيد عن ثالثة أيام وتسليم الموقع  .8

 على حالته التي سلم عليها. 

داخل الصاالت أو خارجها أو أي  DJمواد أو تجهيزات قابلة لإلشتعال، وكذا إستعمال مكبرات الصوت و أجهزة يحظر إستعمال أي  .9

وسائل أخرى تسبب اإلزعاج ، ويتعين نقل جميع المخلفات أو المعروضات المتبقية إلى األماكن المخصصة لذلك في موعد غايته 

 ساعة قبل اإلفتتاح. 48

لية كل ما يخصها من ممتلكات طوال فترة تواجدها بأرض المعارض وعليها إتخاذ كافة اإلحتياطات تتحمل الجهة العارضة مسئو .10

 لتأمين معروضاتها داخل الصاالت وتوفير وسائل اإلطفاء داخل الجناح المخصص له. 

في توزيع  نشرات يحق للجهة المنظمة أن تقوم بتصوير األجنحة ومناطق العرض وكذلك المعروضات ، و في حالة رغبة العارض  .11

 أو ملصقات دعائيـة  يجب الحصول على موافقة مسبقة من اإلدارة المختصة. 
 

 -: قواعد وإشرتاطات تنفيذ الديكورات ابلصاالت والعرض املكشوف
 م.7.5م ، العرض المكشوف 5( 19الحد األقصى لإلرتفاعات بالعرض المغطى بصاله ) .1

ي حالة ضرورة إستخدام مواد قابلة لالشتعال فى أعمال الديكور والتغطية البد من يحظر إستخدام مواد غير قابلة لإلشتعال وف .2

 ( طفاية حريق بالجناح. 2توفير عدد )

 يجب إستخدام خيام معالجة وطبقاً للمواصفات المعتمدة من اإلدارة الهندسية بالهيئة. .3

 عدم إقامة ديكورات أمام فتحات التكييف وفتحات الراجع. .4

متر أمام لوحة الكهرباء للتمكن من الوصول إلى لوحات  1لبضائع وحجرات الكهرباء بالديكور وترك مسافة عدم غلق أبواب ا .5

 الكهرباء مع عمل باب لها أمام كل حجرة.

يجب أن تكون التوصيالت الكهربائية الداخلية بالجناح مقننة ومنفذة طبقاً للكود المصرى ، ويكون ربط تلك التوصيالت على لوحة  .6

خاصة بالجناح مع تمديد كابل مناسب من هذه اللوحة الى لوحة التوزيع الفرعية بالصالة تحت إشراف مسئول الكهرباء توزيع 

  -بالهيئة ، حيث يلتزم العارض بتقديم االتى :

وصالت لوحة توضح  -فاز ( 3فاز ،2لوحة توزيع أحمال الكهرباء )  –قطاعات  –واجهات  –) أ ( رسومات هندسية ) مساقط أفقية 

المياه كذلك المواد المستخدمة في إنشاء الديكور ( لإلعتماد من اإلدارة الهندسية قبل تسليم الموقع بثالثة أيام على األقل وللهيئة 

 الحق فى إدخال التعديالت الالزمة على جميع الرسومات الهندسية لصالح العمل.

 افقة عليها قبل التنفيذ.  )ب( رسومات هندسية للوحات اإلعالنية وطريقة تثبيتها للمو

 عدم التثبيت بالحوائط واألعمدة واألرضيات بالصاالت المغطاة. .7

 يتم خصم قيمة أي تلفيات من مبلغ التأمين المسدد. .8
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