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الشخص المسؤولالشركة

العالمة التجارية

العنوان

الموبايلالهاتف

فاكس

فرعي

االسم الكامل

المسمى الوظيفي

التوقيع 

التاريخ 

نيابه عن مدير الشركة المشاركة أو الشخص المعتمد

   نموذج التسجيل 

اختيار مساحة المشاركةب

مx 6 م10مx 6 م8

مx 3 م10مx 3 م8مx 3 م5مx 3 م3

مx 8 م10مx 8 م8

اختيار فئة الرعايةج

الراعي الرئيسي

الراعي  االستراتيجي

750000الراعي  الماسي ريال

1000000

1000000

ريال

ريال

الراعي الذهبي

الراعي البالتيني

200000 الراعي الفضي

300000

500000 ريال

ريال

ريال

تفاصيل الشركةأ

البريد االلكتروني

يرجى مالحظة أن هذا الحجز يعتبر مؤقتا حتى يتم تأكيد التسجيل عن طريق تحويل المبلغ واستالم إيصال الدفع من طرفكم.

 SA8605000068202388189000
68202388189000رقم الحساب

االيبان
SWIFT CODE : INMASARI

شركة التنفيذ العالي لتنظيم المعارض والمؤتمرات
بنك اإلنماء/ الفرع : الياسمين

يرجى االيداع النقدي أو التحويل

الموقع االلكترونيالبريد االلكتروني

رقم المساحة

 وعند استالم الفاتورة.
بعد قراءة البنود والشروط المتفق عليها، سيشكل هذا النموذج عقدا بيننا نتعاقد بموجبه على أن المساحة هي كما موضح أعاله في مثل هذا المعرض لغرض عرض

تأجيرالسلع          ونحن نلتزم بالمراقبة وتنفيذ هذه الشروط ودفع المبالغ كما هو مذكور أعاله مقابل         مساحة الجناح  

المعرض والمنتدى الدولي
لتقنيات التشجير

٢٩-٣١ مايو،٢٠٢٢
الرياض - المملكة العربية السعودية

(سعر المتر المربع 1500 ريال سعودي)
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القواعد والقوانين التنظيمية

غرامة الغاء الرسوم

قبل ٩٠ يوم من المعرض  ٥٠ ٪ من رسوم التسجيل

قبل ٣٠ يوم من المعرض ١٠٠٪ من رسوم التسجيل

 تاريخ االلغاء

التوقيع:

االسم:

   نموذج التسجيل 

يرجى مالحظة أن هذا الحجز يعتبر مؤقتا حتى يتم تأكيد التسجيل عن طريق تحويل المبلغ واستالم إيصال الدفع من طرفكم.

 SA8605000068202388189000
68202388189000رقم الحساب

االيبان
SWIFT CODE : INMASARI

شركة التنفيذ العالي لتنظيم المعارض والمؤتمرات
بنك اإلنماء/ الفرع : الياسمين

يرجى االيداع النقدي أو التحويل

 يجــب أن يلتــزم العارضــون (وهــو مصطلــح يشــمل المتقدميــن وأي شــريك فــي
 المنصــة بالشــروط و القواعــد و اللوائــح المنصــوص عليهــا بهــذه االتفاقيــة. ويجــب
 عنــد إجــراء أي تغييــرات فــي هــذه االتفاقيــة أن تكــون تلــك التغييــرات مكتوبــة
 وموقعــة مــن قبــل الشــخص المســؤول المعتمــد مــن شــركة ------------ بعــد
الحقــوق علــى  وإضافــات  تعديــالت  بإجــراء  الحــق  لهــا  والتــي  عليهــا   توقيعهــا 
فــي زيــادة  عليهــا  يترتــب  وال  االتفــاق،  هــذا  بموجــب  للعارضيــن   المحفوظــة 

االلتزامات على الرعاة أو الوكالء أو الموظفين

 ال يجــوز ألي عــارض المزايــدة مــا لــم يتــم دفــع جميــع الرســوم المتفــق عليهــا قبــل
العرض

 يتوقــع مــن العارضيــن االلتــزام بأيــة لوائــح تتعلــق بالمبنــى الــذي يقــع فيــه المعرض
وجميع القواعد واللوائح الحكومية

 ال يجــوز للعــارض التنــازل عــن حقوقــه الي شــركة او شــخص وال يحــدد مــكان وال
يؤجر المكان المخصص له كليا أو جزئيا لطرف اخر

  يجــب علــى العــارض أال يحجــب رؤيــة العارضيــن فــي مــكان قريــب منــه. ويجــب أن
ــوار ــع ان ــن. كمــا يجــب ترتيــب جمي ــن االخري ــة مــع العارضي  يتعامــل بطريقــة مقبول
 االضــاءة داخــل منصــة العــرض بطريقــة ال تصــرف االنتبــاه عــن منصــات العــرض
الراديــو أو أجهــزة الصــوت  المجــاورة. كمــا يحظــر تشــغيل مكبــرات الصــوت أو 

االخرى بطريقة غير مقبولة

مــن غيرهــا  أو  التبرعــات  أو  الســحب  عمليــات  باســتخدام  للعارضيــن  يســمح   ال 
ــة التــي تتطلــب جمــع االعضــاء والضيــوف فــي مــكان وزمــان  االجــراءات الترويجي
 محدديــن. يجــب علــى لجنــة المعــرض أوال الموافقــة علــى جميــع الخطــط الترويجية

غير العادية

 تتحكــم لجنــة المعــرض وحدهــا بتحديــد ســاعات العمــل ومــا إلــى ذلــك، وهــي التــي
 تحــدد ســاعات الحضــور وتســمح بالوصــول إلــى حاملــي التذاكــر أو الشــارات أو

بطاقات التعريف التي ال يمكن التنازل عنها من أجل التغيير

 لــن يســمح الي عــارض بازالــة منصــة عرضــه مــن المعــرض قبــل انتهاء فتــرة المعرض
 ويجــب أن يكــون ممثــل العــارض حاضــرا فــي المعــرض طــوال فتــرة العــرض وخــالل

تركيب وتفكيك منصة العرض

او أي خســارة  ---------------- مســؤولية  المعــرض وشــركة  لجنــة  تتحمــل   ال 
 ســرقة أو ضــرر ناجــم عــن حرائــق او اي ضــرر مــن اي نــوع ألي شــخص او مــادة. علــى
 الرغــم مــن اننــا نتخــذ االحتياطــات لمنــع الخســارة, اال اننــا ال نضمــن عــدم حدوثهــا.

ــة أو ضــرر ــا نخلــي صراحــة مســؤوليتنا عــن أي إصاب ــة، فإنن  بموجــب هــذه االتفاقي
 نحــن نحــث العارضيــن علــى تأميــن منصاتهــم ومعداتهــم حيــث يكونــون مســؤولين
 بشــكل كامــل عــن أي إصابــة شــخصية لــن يكــون ناشــر الكتالــوج ولجنــة المعــرض

 - - - - - -مسؤولين عن أي اخطاء او سهو في التوقيع

 النســخة المعتمــدة مــن قبــل المعلــن أو العــارض يجــب علــى المتعاقــد اإلفطــار
 فــي النمــوذج المقــدم لشــركة ---- نيابــة عــن كل مشــارك فــي تاريــخ ال يتجــاوز
 التاريــخ المحــدد فــي نمــوذج الطلــب. ويعتبــر مقــدم الطلــب وكيــال فيمــا يتعلــق
 بســلطاته فــي التعامــل مــع كل منصــة مشــاركة تلتــزم بالقواعــد واللوائــح بموجــب

 هذه االتفاقية وتلتزم بها

 فــي حالــة عــدم التــزام أي مشــارك محــدد بهــذه القواعــد أو اللوائــح أو انتهاكــه أي
ــب هــو الوكيــل ــه تجــاه شــركة ----------------- يكــون مقــدم الطل  مــن التزامات
 المســؤول عــن جميــع الخســائر، وااللتزامــات الماليــة والتكاليــف المدفوعــة مــن

قبل شركة -------------- في العقد وفي االلتزام او المخالفة

 ال تتحمــل لجنــة المعــرض او شــركة --------------- او الــوكالء او الموظفيــن 
 المســؤولية عــن أي خســارة أو ضــرر أو تأخيــر ناتــج عــن أي حــروب أو نزاعات أهلية أو
 ضربــات عســكرية أو أي ظــروف أخــرى التــي قــد تجعــل مــن المســتحيل علــى لجنــة
 المعــرض عقــد المعــرض والمنتــدى فــي الوقــت والمــكان المحدديــن. تحتفــظ لجنة
ــخ آخــر أو موقــع ــة المعــرض وحفظــه فــي تاري  المعــرض بالحــق فــي إعــادة جدول

بديل

 ال تتحمــل لجنــة المعــرض أو شــركة --------------- ايــة مســؤولية او ضــرر. وال
 اي اختالفــات او ســوء تفســير مــن قبــل البلــد المضيــف او الرعــاه او الــوكالء او
 الكيانــات االخــرى فيمــا يتعلــق بــاي جانــب مــن جوانــب المعــرض قــد يؤثــر علــى
 العارضيــن. ويعتــرف العــارض المذكــور اعــاله بــأن شــركة ---------------- قــد
 تعانــي مــن اضــرار وخســائر نتيجــة الحــاالت المذكــورة أعــاله، وتتنــازل بموجبهــا عــن
 أي مطالبــات بالتعويــض عــن تلــك االضــرار. وتبقــى المدفوعــات لشــركة ---------

كرسوم او مدفوعات اخرى تتعلق بالمعرض

 ال يعتبــر إخفــاق مقــدم العطــاء فــي الحصــول علــى الوثائــق المطلوبــة مــن الجهات
ــررا مســوغا إللغــاء هــذا االتفــاق والطلــب. ومــع ذلــك  الحكوميــة ذات الصلــة مب
 قــد يتفــق مقــدم العــرض مــع طــرف بديــل أو شــركة أخــرى ترغــب المشــاركة فــي
 المعــرض ويتحمــل المتعاقــد كامــل المســؤولية عــن هــذا التبديــل ال تتحمــل لجنــة
 المعــرض وشــركة ------------------- والــوكالء والموظفيــن أي خســارة أو تلــف

و تأخير يحدث أثناء عمليات الشحن, النقل والمناولة

المعرض والمنتدى الدولي
لتقنيات التشجير

٢٩-٣١ مايو،٢٠٢٢
الرياض - المملكة العربية السعودية


