
   

 " العام" أجازة نصف  معرض
   نبذه عن المعرض

 
 

ظات مصر  محافتجات منعريف المستهلك المحلى النهائى بتى تنشيط حركة التجارة الداخلية وفى إطار دور الهيئة للمساهمة ف

لمصرية المحافظات ابتشجيعًا لإلستثمار ومحاربة اإلستغالل وإحتكار السلع و المنتجات و بسعر مناسبالمتميزة المتنوعه و

 .زيادة فرص العملالمساهمه فى وجديدة ما يتبع ذلك من توفير فرص عمل و
 

 معلومات أساسية عن المعرض :
  

 

 . 2019 فبراير 9حتى  يناير 31من أيام خالل الفترة  10لمدة  موعد المعرض:

ه مدين – أرض المعارضب 19صالة  متضمنهبالعرض المكشوف  2م00051 إجمالية تبلغ مساحة :المعرض انمك
 .نصر

 –الصناعات الغذائية  –األثاث  –لمالبس والمفروشات ا –الحرف اليدوية  -الفرص اإلستثمارية  هيكل العرض : 
 صغار الصناع......الخ (.

رية التجاالغرف  –زارة التنمية المحلية و -وزارة التجارة والصناعه الحكومة المصرية متمثلة فى  الجهات الداعمة :
 إتحاد الصناعات المصرية. – جمعيات المستثمرين – بالمحافظات

 فى الدورة االولى للمعرض. جميع محافظات مصرمستهدف مشاركة  : المحافظات المشاركة

 زائر. ألف 500أكثر من  الحضور المتوقع:

 الهدف من إقامة المعرض: 
 .ئى بمنتجات محافظات مصر المتنوعةتعريف المستهلك النها -
خفيض تلمصرية و عن األسرة ا ءساهم فى رفع العبتوفير سلع إستهالكية بسعر مناسب " من المنتج للمستهلك مباشرة " مما ي -

 خدمات . لجودة و الاألسعار على المستوى المحلى و زيادة العائد اإلقتصادى للمنتج المصرى ، وما ينتج عن ذلك من تحسين ل
 الخبرات . وتحقيق التواصل المباشر بين المنتجين بمحافظات مصر المختلفة مما يساهم فى تبادل المعلومات و السلع  -
تعرف على عروض فنيه وثقافية والحضور  ،األسرة المصرية بقضاء يوم كامل داخل أرض المعرض " للتسوق  الترويح عن -

 تجات المحافظات المصرية المتنوعه"من

 : طبقا لالتىويقام المعرض 
 -: منطقة العرض (1)

الحرف  -) الفرص اإلستثمارية  تضم 2م500الى  2م300تخصيص خيمة لكل محافظة بمساحة تتراوح ما بين عن طريق  -
 .الصناعات الغذائية......الخ ( –األثاث  –المالبس والمفروشات  –اليدوية 

 صغار المصنعين والمنتجين من اصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. -

 -منطقة ثقافية : (2)

 حافظة.لكل مشعبى والفلكلور الرح لتقديم كافة األنشطة الثقافية والعروض الفنية والترفيهيه يتم تخصيص موقع إلقامة مسس -

 -:منطقة الفوودكورت  (3)
  ا المحافظة. تقديم أشهر المأكوالت التى تتميز بهالخاصة بها وبيع المنتجات عرض و، ليتم تخصيص منطقة لكل محافظة  -

 -(:19صالة رقم )( 4)
( باإلضافه إلى عةوزارة التجارة والصنا –وزارة التجارة الداخلية  –وزارة التموين )الصالة للوزارات هذه يتم تخصيص س  -

 –الستثمار اهيئة  –رض هيئة المعا) لتكون ممثلة بجناح داخل الصالةالهيئات المعنية بالتجارة واالستثمارات لكافة المحافظات 
ى عالموكذا مركز إ ( ،التنمية الصناعيةهيئة  –الهيئة العامة لالستعالمات  –هيئة تنمية الصادرات  –هيئة تنشيط السياحة 

  إلستقبال وعقد لقاءات كبار المسئولين أثناء فترة المعرض. VIPوصحفى ومنطقة 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



   

( معرض أجازة نصف العام   )  
2019فبراير  9يناير إلى  31  

 
 

مدينة نصر -أرض المعارض ب    

 طلب اشتراك
   الشركة:إسم .......................................................................................................................................... 

   لشركة:عنوان......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

         
   

  ) 

  

 المستندات المطلوبة:        
قرار صورة حديثة من السجل الصناعى أو التجارى موضح به النشاط والبطاقة الضريبية موضحًا بها أخر إ     

 مع تقديم األصل لإلطالع ، مع موافاة الهيئة كتابيًا من البنك برقم الحساب الخاص بالشركة. ضريبى

 طريقة السداد:         
 رية كجدية حجز كالتالى :من القيمة االيجا %25نسبة يتم سداد          
     البنك المركزي المصري رقم حساب الهيئة ب علىكترونى من خالل منظومة الدفع والتحصيل اإلل -        

         (4/68701/300/9.) 
 جنيهًا يتم السداد بموجب شيكات مصرفية أو  100000للمبالغ أقل من  31/12/2018ى حال السداد قبل ف -        

 معتمدة الصرف بإسم الهيئة المصرية العامة للمعارض و المؤتمرات.           
 جنيه 10000من المبلغ الواجب سداده ، وبحد أقصى  %10ى حال السداد نقدًا يتم تحصيل نسبة ف -        

 إدارية. كمصاريف            
 .15/1/2019أقصاه  موعدمن القيمة االيجارية  %25 الدفعة الثانيةيتم سداد  -        
  لقيمة االيجارية كتأمينامن إجمالى   %25الباقية من القيمة اإليجارية باإلضافة الى نسبة  %50يتم سداد  -        

 وباقى مستحقات الهيئة قبل إستالم الموقع.         

     

       

 

 

 

 

 

 



   

 القواعد العامة لإلشتراك

 

 

  محـدد بطلب من القيمه االيجارية كجدية حجز طبقًا للجدول الزمني ال%25يقدم طلب إشتراك عارض مصحوبًا بنسبة
 اإلشتراك.

 ن مقابل. ابل أو بدوال يجوز للعارض أن يتنازل للغير أو يشترك معه في كل أو بعض المساحات المؤجرة سواء كان ذلك بمق 
 ق للعارض إذا حالت أسباب خارجه عن إرادة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات دون إقامة المعرض يح

 هذه الحالة أن يطالب بأي تعويض.إسترداد قيمة اإليجار المدفوع وال يحق للعارض في 
 ة ائرة جمركيالقواعد الجمركية واإلستيرادية الواجب إتباعها في المعارض المقامة على أرض المعارض حيث يوجد د

ات من قل المعروضمحدودة إلنهاء اإلجراءات الجمركية للمعروضات الواردة للعرض واإلعادة أو البيع لسرعة وتسهيل ن
 المعرض.منافذ الوصول ألرض 

 وضات دخال المعرالمعروضات الواردة من المناطق الحرة في مصر يتعين تقديم المشترك بطلب إلى اإلدارة التجارية إل
الفواتير لمعارض ، وامرفقًا به كل من موافقة  الهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة على نقل المعروضات إلى أرض 

 لمعرض بخطاب الضمان المصرفى بقيمة الرسوم الجمركية.الخاصة بالمعروضات ، ويتقدم لجمرك ا
 تجاوز مدة فترة ال ت يتم إعادة تصدير المعروضات التي لم يتم التصرف فيها بالبيع أو التوزيع بعد إنتهاء المعرض خالل

عد الجمركية ق القواأشهر( ، وفي حالة التجاوز عن المدة المشار إليها  تطب 6صالحية خطاب الضمان المقدم للجمارك  )
 بشأن المهمل )البيع بالمزاد العلنى عن طريق الجمرك(.  

  من قيمتها طبقًا للفواتير األصلية.%1بالنسبة للمعروضات خالصة الرسوم الجمركية يتم تحصيل 
  يم تسلوالثة أيام ثيلتزم العارض بإزالة الديكورات والمعروضات وإخالئها فور إنتهاء مدة المعرض في مدة ال تزيد عن

 الموقع على حالته التي سلم عليها. 
  يحظر إستعمال أي مواد أو تجهيزات قابلة لإلشتعال، وكذا إستعمال مكبرات الصوت و أجهزةDJ لصاالت أو داخل ا

لمخصصة األماكن ا خارجها أو أي وسائل أخرى تسبب اإلزعاج ، ويتعين نقل جميع المخلفات أو المعروضات المتبقية إلى
 ساعة قبل اإلفتتاح. 48غايته  لذلك في موعد

 تخاذ كافة تتحمل الجهة العارضة مسئولية كل ما يخصها من ممتلكات طوال فترة تواجدها بأرض المعارض وعليها إ
 اإلحتياطات لتأمين معروضاتها داخل الصاالت وتوفير وسائل اإلطفاء داخل الجناح المخصص له. 

  ع  ارض في توزيومناطق العرض وكذلك المعروضات ، و في حالة رغبة العيحق للجهة المنظمة أن تقوم بتصوير األجنحة
 نشرات أو ملصقات دعائيـة  يجب الحصول على موافقة مسبقة من اإلدارة المختصة. 

 -: قواعد وإشتراطات تنفيذ الديكورات بالصاالت والعرض المكشوف            
 ( 19الحد األقصى لإلرتفاعات بالعرض المغطى بصاله )م.7.5م ، العرض المكشوف 5 
 غطية البد من ديكور والتيحظر إستخدام مواد غير قابلة لإلشتعال وفي حالة ضرورة إستخدام مواد قابلة لالشتعال فى أعمال ال

 ( طفاية حريق بالجناح. 2توفير عدد )
 .يجب إستخدام خيام معالجة وطبقًا للمواصفات المعتمدة من اإلدارة الهندسية بالهيئة 
 إقامة ديكورات أمام فتحات التكييف وفتحات الراجع. عدم 
  ن الوصول إلى متر أمام لوحة الكهرباء للتمكن م 1عدم غلق أبواب البضائع وحجرات الكهرباء بالديكور وترك مسافة

 لوحات الكهرباء مع عمل باب لها أمام كل حجرة.
 وصيالت على بط تلك التفذة طبقًا للكود المصرى ، ويكون ريجب أن تكون التوصيالت الكهربائية الداخلية بالجناح مقننة ومن

سئول حت إشراف متلوحة توزيع خاصة بالجناح مع تمديد كابل مناسب من هذه اللوحة الى لوحة التوزيع الفرعية بالصالة 
  -الكهرباء بالهيئة ، حيث يلتزم العارض بتقديم االتى :

  لوحة توضح  -فاز ( 3فاز ،2لوحة توزيع أحمال الكهرباء )  –طاعات ق –ت واجها –) أ ( رسومات هندسية ) مساقط أفقية
ثالثة أيام على م الموقع بوصالت المياه كذلك المواد المستخدمة في إنشاء الديكور ( لإلعتماد من اإلدارة الهندسية قبل تسلي

 لح العمل.األقل وللهيئة الحق فى إدخال التعديالت الالزمة على جميع الرسومات الهندسية لصا
   .ب( رسومات هندسية للوحات اإلعالنية وطريقة تثبيتها للموافقة عليها قبل التنفيذ( 
 .عدم التثبيت بالحوائط واألعمدة واألرضيات بالصاالت المغطاة 
 .يتم خصم قيمة أي تلفيات من مبلغ التأمين المسدد 

 

 


