وزارةالتجارة والصناعة
الهيئـة المصـرية العامة للمعارض والمؤتمرات

الئحــة القواعــد المنظمة
إليجارصاالت العرض و القاعات المؤتمرية
بالهيئـــة المصرية العامة للمعارض و المؤتمرات
التى سيتم العمل بها اعتبارا من 2018/1/1
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الفصل األول
ضوابط وإشتراطات عامة
)مادة)1
تحــررالجهه المنظمة أومن تفوضــه طلب الحجـــزعلى مطبوعـاتها موقعاًعليه موضحا ً
به هيكل العرض ومرفقا ً به المستندات اآلتيه:
 .1السجــل التجـــارى والبطاقــة الضريبيــة للقطــاع الخــاص أوترخيــص المزاولـة
بالنسبة للمؤسسات التعليمية أو العلمية (مدارس  ،معاهد  ،جامعات) أو خطاب
رسمي بالنسبة للجهات الحكومية.
 .2موافقة الجهات األمنية على إقامة الحدث كلا فيما يخصه وفقا ً لطبيعة ونشاط الحدث.
 .3سابقة أعمال للشركات التى تتعامل مع الهيئة ألول مرة شاملة األحداث التى نظمت
داخل مصــر أو خــارجها وفي حالــة عدم وجود سابقة أعمال يقدم خطاب ضمان
للهيئة بمبلغ  150000جنية يرد فور إنتهاء الحدث.

)مادة)2
تتولى اإلدارة المختصة بالهيئة دراسة الطلب المقدم من الجهه المنظمة او من تفوضه،
ولها الحق فى رفض الطلبات الواردة والغيرمستوفاة للشروط الواجب توافرها فى طلب
الحجز والتعاقد ،ويراعي أولوية ترتيب طلبات الحجز عند التسكين وفقا ً للشروط التالية:ـ
.1
.2
.3
.4

األحداث التى تانظم بالمركز بصفة دورية ثابته سنوياً.
طلب حجز الصاالت بالكامل ( مركز المؤتمرات أو أرض المعارض) والقاعات
المؤتمرية ثم للمساحة األكبر.
تاريخ ورود الطلب.
االحداث التى يتم سداد دفعات حجز الكثر من دورة .

 .5عدم وجود مديونيات مستحقة للهيئة على الجهه المنظمة المتقدمة.
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)مادة)3
تلتزم الجهه المنظمة بإختيارمقدم خدمة األغذية والمشروبات بمستوى ال يقل عن أربع
نجوم للمطاعــم أوالفنــادق أوالمحــال السياحيــة ويستثنى من ذلك دور القــوات المسلحة
ونوادى الشرطة ،علي أن يتم إخطارالهيئة باسم مقدم الخدمة أثناء الجلسة التنسيقية
للحدث وتقع مسئ ولية سلمة األغذية والمشروبات المقدمة علي الجهه المنظمة وحده
دون أدني مسئولية علي الهيئة في هذا الشأن ،وتكون الجهه المنظمة مسئوله مسئولية
كاملةعن إستلم وتسليم الكافيتريا بذات الحالة التي كانت عليها من حيث النظافة
والمحافظةعلى جميع معداتها.

)مادة)4
تنظيــم عمليـــة الدخول لقاعات اإلجتماعات أو صاالت العرض مسئولية الجهه المنظمة
بالتنسيق مع مسئولى الهيئة المختصين بذلك.

)مادة)5
يتم تسليم األماكن المستغلة بموجب محضرتسليم وتسلم يتم توقيعه من الجهه المنظمة
ومسئولى اإلدارة العامة للصاالت واالدارة العامة للشئون الهندسية بالهيئة وتسليمها
بنفس الحالة التى تم تسلمها بها فى اليوم التالى بعد إنتهاء فعاليات الحدث من الجهه
المنظمة أومن تفوضه في ذلك  ،وفى حالة عدم حضور الجهه المنظمة أومن تفوضه فى
الموعد المحدد يعتد بمحضرالتسليم الموقع من ممثل الهيئة وال يحــق للجهه المنظمة
اإلعتــراض على التلفيــات الموجــودة بهذا المحضر إن وجدت  ،وفى حالة حــدوث
تلفيـــات تقــوم الهيئـــة بإصلحهـــا على أن يتم خصم قيمتها من التأمين المودع لدى
الهيئة  ،أو تقوم الجهه المنظمة بإصلح تلك التلفيات بمعرفتها تحت إشراف اإلدارة
الهندسية بالهيئة.

(مادة)6
يتــم تعيين مديــر للحــدث من قبل الهيئــة يتولي التنسيق مع الجهه المنظمة وتلقى
الطلبات والشكاوي والعمل علي حلها ويخطر المنظمة باسمة مدير الحدث خلل الجلسة
التنسيقيه.

)مادة)7
يتم تشغيل أجهزة التكييف بدءا من اليوم السابق لإلفتتاح ) بشرط عدم وجودأعمال نشارة
أخشاب أو أتربة( وحتى الموعد المقرر إلنتهاء الحدث.
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)مادة)8
تقـــدم الجهه المنظمة الطلـبات الخاصة بالحدث والمخطط الهندسى ومخطط الكهرباء شامل
األحمال ووصلت المياه وخلفه لتوفيرها بمعرفــة الهيئــة قبــل الموعــد المحدد إلقامة الحدث
بأسبوعين على األقل وخلل الجلسة التنسيقيه علي االقل وذلك للحصول على موافقة القطاعات
المعنية بالهيئة وإعتمادها من مهندسى الهيئة وفي حالة عدم اإللتزام بتقديم المخططات خلل
الموعد تعتبر الهيئة غير مسئولة عن أي تأخير يحدث في التجهيز للمعرض.

)مادة)9
فى حالـــة إشتـــراك شخصيات أو جهات أجنبية يجب على الجهه المنظمة للحدث مراجعة
الجهات األمنية المختصة للتنسيق بشأن إجراءت تأمين الحدث كما تلتــزم الجهه المنظمة
بتقديـم المستندات الخاصه بها قبل اقامه الحدث بمدة ال تقل عن  30يوم وبيان بأسماء
كافه العارضين والمؤتمرين والمحاضرين للجهات األمنية قبل إقامة الحدث بمدة ال تقل
عن شهر وال يقع على عاتق الهيئة اى التزام فى حالة الرفض االمنى للحدث أو الجهه
المنظمة وتلزم الجهه المنظمه للحدث بسداد كامل القيمة االيجارية .

)مادة)10
اليسمح للجهه المنظمة بإقامة أو حجز أى أحداث تالية فى حالة وجود مديونيات واجبة
السداد تجاه الهيئة إال بعد السداد.

)مادة)11
تتحمل الجهه المنظمة كافة أنواع الضرائب والرسوم المقررةعلى التعاقد.

)مادة)12
فى حالة تأجيل الحدث أوإلغائه يراعى مايأتى :
أوال  :التأجيل:
 -1يتم السماح للجهه المنظمة بـتأجيل الحدث لمرة واحدة فقط بشرط إخطار الهيئة
بالتأجيل فى مدة تزيد عن ستة أشهر من الموعد المحدد إلقامة الحدث وفي حالة رغبة
الجهه المنظمة تأجيل الحدث قبل الموعد المحدد إلقامته بمدة تقل عن ستة أشهر وتزيد
عن اربعه اشهر يتم مصادرة دفعه تاكيد الحجز  %20وفي حالة رغبة الجهه المنظمة
تأجيل الحدث قبل الموعد المحدد إلقامته بمدة تقل عن اربعه أشهر تسدد غرامة قدرها
 %50من قيمة التعاقد علي اال يتعدي الموعد الجديد عاما ً ميلديا ً من الموعد السابق
حجزه وبشرط األ يتعارض الموعد الجديد مع خطة الحجوزات بالهيئة ويجوز لرئيس
مجلس إدارة الهيئة الموافقة علي إقامة الحدث بعد مرور أكثر من عام في حالة تعارض
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خطة الحجز مع التاريخ الجديد ويستثني من ذلك الظروف القهرية وفقا ً لمطلق تقدير
الهيئة  ،وفى حالة عدم السداد تعتبرهذه الغرامة مديونية مستحقة للهيئة علي الجهه
المنظمة وتسدد قبل إقامة أية أحداث جديدة للجهة المدينة بالهيئة.
 -2في حالة رغبة الجهه المنظمة تأجيل الحدث للمرة الثانية يتم تطبيق غرامة قدرها
 %50من قيمة التعاقد ويستثني من ذلك الظروف القهرية وفقا ً لمطلق تقدير الهيئة .
 -3في حالة األحداث ( المؤتمرات والحفلت فقط ) التي يتم التعاقد علي إقامتها قبل
الموعد بستة أشهر يجوز تعديل او إختصار مواعيدها لمرة واحدة فقط دون توقيع
غرامات وبشرط أال يتعارض تعديل الموعد او إختصاره مع الفترات المتاحة بأجندة
الحجز.
ثانيا ً  :اإللغاء:
فى حالة طلب الجهه المنظمة إلغاء الحجز لغيرالظروف القهرية يتم توقيع غرامة على
الجهه المنظمة على النحو التالى :
.1
.2

.3
.4

.5

فى حالة طلب الجهه المنظمة إلغاء الحدث قبل الموعد المحدد ألقامة بمدة تزيد عن
ستة أشهر يتم مصادرة دفعة تأكيد الحجز.
فى حالة طلب الجهه المنظمة إلغاء الحدث قبل الموعد المحدد إلقامته بمدة تقل عن
ستة أشهر يتم توقيع غرامة قدرها  % 50من قيمة التعاقد وفى حالة عدم سدادها
تعتبرهذه الغرامة مديونية مستحقة للهيئة وتسدد قبل حجز أوإقامة أى أحداث جديدة
للجهة المدينة بالهيئة مع حفظ حق الهيئة فى إتخاذ اإلجراءات القانونية ضد الجهه
المنظمة.
فى حالة طلب الجهه المنظمة حجز أكثر من صالة أوقاعة وسداد دفعة تأكيد حجز ثم
طلبت الجهه المنظمة إلغاء إحدى هذه الصاالت أوالقاعات يتم توقيع غرامة (وفقا ً
للتدرج الموضح بعاليه ( عن الصالة أوالقاعة الملغاه.
فى حالة إلغاء األحداث المتعاقد علي إقامتها بسبب يرجع الى الهيئة يتم رد ما سبق
سداده للجهة المنظمه و ال يحق لها المطالبة بأى تعويضات  ،ويجوز للسلطة
المختصة منحها نسبة خصم بحد أقصي  %15من القيمة االيجاريه على ذات الحدث
عند تنظيمه من الجهه المنظمة للدورة التالية.
فى حالة إلغاء األحداث المتعاقد علي إقامتها بسبب ال يرجع الى الهيئة (لظروف
قهرية أو قرارات سيادية) يتم رد ماسبق سدادة للجهه االمنظمه وال يحق لها المطالبة
بأى تعويضات ويجوز للسلطة المختصة منحها نسبة خصم بحد أقصي  %10من
القيمة االيجاريه لنفس المساحات او القاعات التى تم الغاءها علي اول حدث يتم
تنظيمه من الجهه المنظمه .
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.6
.7
.8
.9

فى حالــة إختصــارأيــام الحجــز للحـدث يتم توقيع غرامة ) وفقا ً لتدرج نسب
الغرامات الموضحه بعاليه) وتنسب لأليام الملغاه.
اليجوزالتنازل عن دفعة تأكيد الحجزللغير.
الجهات المنظمة التى تتقدم بطلب حجز ألي من صاالت العرض في مدة تقل عن ستة
أشهر ال يسمح لها بالتأجيل أو اإللغاء وتسدد دفعة تأكيد حجز قدرها  %50نظرا ً
لضيق الوقت ويسدد الباقى طبقا ً للمنصوص عليه باللئحة .
في حالة الغاء الحدث لعدم صدور الموافقات االمنية اللزمه بسبب يرجع للجهه
المنظمه تلتزم بسداد كامل القيمة االيجارية.

(مادة)13
يتم منح خصم مقداره  % 10على القيمة اإليجارية لإلتحادات والنقابات و الوزارات
والهيئات الحكومية والجمعيات الخيرية ولــذوى اإلحتياجــات الخاصــة على أن تقوم
الجهه المنظمة بتقديم المستندات الدالة على ذلك كما تمنح األحزاب السياسية القائمة ذات
النسب بشرط حصولها على موافقة الجهات األمنية إلقامة الحدث مع تطبيق كافة بنود
اللئحة دون إستثناء.
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الفصل الثاني
ضــوابط وإشتراطـــات خاصــــة
بالمعارض المقامة بالهيئة
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(مادة) 14
أوال  :إشتراطات خاصة بالمعارض:
 .1اإللتـــزام بتــــرك ممـــرات بعـــرض3متـــرأمام أبواب صاالت العرض والسللم
وأبواب الطوارئ،يراعى ترك مسافة التقل عن متر واحد أمام فتحات التهوية الخاصة
بالتكييف ودواليب إطفاء الحريق وفي حالة عدم اإلستجابة من الجهه المنظمة لن
يسمح له بإفتتاح المعرض ،كما ينبغى أال يقل عرض الممرات الرئيسية بين األجنحة
عن  3متر.
اإلرتفاع المسموح به للديكورات بصاالت العرض كالتالى:
 مجمع صاالت العرض  6( 5 – 4 – 3 – 2 – 1متر) عدا السقف الساقط بصالة
2.8( 2متر) وفي حالة رغبة الجهة المنظمه زيادة االرتفاع بحد اقصي  8متر
يستلزم تقديم الرسومات العتمادها من االدارة الهندسية وادارة االمن .
 صالة الكوبري
( 5متر) عدا السقف الساقط
 صالة الجاليري
(2.6متر)
(3متر)
 منطقة صالون 800 / 600
(3متر)
 صالة األستثمار
(6متر)
 صالة 19
 تلزم الجهة المنظمه بترك مسافه 40سم من اعلي نقطة للديكور وسقف الصاله .
 .2يسمـــح بدخـــول الشركــات المنفذة ألعمال الديكورات (النمطية – التصميمات
الخاصه) وتلتزم الجهة المنظمه بسداد المبالغ المقررة نظير السماح لهم بالعمل
بالهيئة.
( 2.6متر)

 .3يحظر وضع معروضات أمام اللوحة الجدارية بالكوبرى مع مراعاة ترك مسافة التقل
عن مترأمام اللوحة الجدارية بمدخل مجمع صاالت العرض (.) 3 – 2 – 1
 .4يحظر وضــع أى ملصقــات على الحوائـط أواألبواب أوالزجاج  ،وعدم تثبيت أية
مسامير فى الحوائط أو األرضيات حتى لو كان ذلك ألغراض الديكور  ،كما ال يسمح
بأية أعمال دهانات للحوائط أو األرضيات وفى حالة التخطيط يستخدم الطباشير فقط
(لصالة .)5
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 .5يحظر إستخدام المواد القابلة لإلشتعال أو الملتهبة فى أية تجهيزات خاصة بالعارضين
ويـــراعى تطابـــق المـــواد المستخدمـة مع إشتراطات الدفاع المدنى ومقاومة
الحريق والبيئة ،وذلك ضمانا ً ألمن الحدث والهيئة وسلمة الزائرين و دون أدنى
مسئولية للهيئة كما هو موضح بالمادة (.)5
 .6يتم اإللتزام بعوامل األمان ألحمال األرضيات وتجنب تجاوزهاعلى أى نحو وهى
كمايلى:ـ
500 كجم  /المترالمربع كحد أقصى لصاالت العرض 1فقط.
1000 كجم  /المترالمربع كحد أقصى لصاالت العرض .4 – 3 – 2

2000 كجم  /المترالمربع كحد أقصى لصالة العرض رقم .5
350 كجم  /المترالمربع بصالــة الجاليـرى وباقى المناطق العلوية وسوف يتم
تعديل هذا البند بعد اإلنتهاء من أعمال الترميمات والصيانة.
 .7يحظـــر تنفيـــذ أعمـــال الديكـــورات والدهانـــات بمنطقـة اللوبيهات و الصاالت
والجاليرى وصالون  800/600ومنطقة الكوبرى حيث تقتصرتلك األعمال على
التجميع والتركيب.
 .8يحظر دخـــول المعروضــات إال من األبــواب المخصصة لذلك طبقا ً لمحضر التنسيق
األمنى (أبواب التحميل والتفريغ).
 .9يحظر تركيب أوتعليق أى تراسات حديدية ) بارات ( من السقف والسماح بتركيبها
على أرضية مجمع الصاالت مع ضرورة تأمينها بمعرفة الجهه المنظمة ،مع السماح
بتركيب وتعليق تراسات األلومنيوم بالتنسيق مع اإلدارات المختصة بالهيئة وبعد
موافقه االدارة الهندسيه .
 .10يمكن تعليق مواد إعلنية أو لوحات إرشادية بسقف صاالت العرض بالهيئةإعتبارا ً
من أول يوم للتجهيز على أال يتجاوز وزن هذه المواد  20كجم للبارة الواحدة ويكون
ذلك بالتنسيق مع مسئولى اإلدارات المختصة بالهيئة.
 .11يحظر أية أعمال حفر بمنطقة العرض المكشوف أو ساحة إنتظار السيارات بغرض
تثبيت لوحات إرشادية أوإعلنية.
 .12يتــم عقـــد إجتمـــاع تنسيقى بين الجهه المنظمة وممثلي الهيئـة قبل بداية الحدث
بأسبوعين على األقل لتنفيذ مطالب الجهه المنظمة وفقا ً ألحكام ولوائح الهيئة.
 .13فى حالــة طلب أيــام تجهيــز إضافية من الجهه المنظمة إذا توافرت المدد يتم
حساب قيمة إيجار اليوم اإلضافى للتجهيز بواقع  % 50من القيمة اإليجارية لليوم
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الواحد لمدة  24ساعة عمل طبقا ً للمساحة المتعاقد عليها كوحدة واحدة لكل صالة
على حده او %25من القيمة االيجاريه لليوم الواحد لمدة  12ساعه .
 .14تكون الجهه المنظمة مسئول مسئولية مباشرة عمايلى :








المحافظة على جميع المعروضات داخل األجنحة أثناء فترة التجهيز وأثناء
فترة العرض.
اإلمتناع عن تشغيل أية معدات ثقيلة معروضة دون التصديق على ذلك من
الهيئة.
ضرورة إخلء الموقع من المعروضات والمعلقات بمختلف التجهيزات
والديكورات بعد إنتهاء المعرض مباشرة وبحد أقصي الساعة العاشرة صباح
اليوم التالي إلنتهاء الحدث بالنسبة للصاالت و فى حالة مخالفة ذلك تقوم
الهيئة باألخلء بمعرفتها على نفقة الجهه المنظمة.
(إخلء الخيمة بالعرض المكشوف ) لمدة  24ساعة ،وفى حالة عدم رفعها
خلل المدة المشارإليها ،تقوم الهيئة بإخلئها بمعرفتهاعلى نفقة الجهه
المنظمة.
اليجوز تنظيم معارض أو أحداث قائمة بذاتها بمساحات العرض المكشوف إال
إلعتبارات تقررها السلطة المختصة وذلك فى حالة عدم وجود أحداث داخل
الصاالت.
فى حالة إعتماد تصميمات الديكورات والتجهيزات الخاصة  ،تلتزم الجهه
المنظمة بتوفير فنى مسئول لمعالجة أية مشاكل طارئة تتعلق بالخدمات
الرئيسية داخلل أجنحة (كهرباء– مياه – صرف  ).......خلل فترة المعرض.

 .15فى حالة قيام الجهه المنظمة بحجزمساحات بالعرض المكشوف يلتزم بتقديم
مخطط شامل لها أسوة بالصاالت الداخليةقبل بدء التنفيذ على أن تتوافر في الخيام
المستخدمة اإلشتراطات الواجبة للدفاع المدنى.

توقيتات العمل اليومى المعتادة:
تلتزم الجهه المنظمة باإلعلن عن مواعيد الدخول والمغادرة للعارضين والجمهور،
ويراعى غلق األبواب الخارجية أمام الجمهور قبل الموعد المعلن لإلغلق بنصف
ساعة ويكون الحد األقصى لعدد ساعات العمل كالتالى :
فى فترة التجهيــز  :وفقا ً لعدد ساعات العمل سترد فيما بعد بالفقرة خامسا ً .

10

وزارةالتجارة والصناعة
الهيئـة المصـرية العامة للمعارض والمؤتمرات
فى فترة المعرض  :التتعــدي عدد ساعات العمل الـ10ساعة يوميا ً وبحد اقصي
الساعه  10مساءا في فصل الشتاء والساعه  11مساءا في فصل الصيف وفي حالة
طلب الجهة المنظمه زيادة ساعات العمل يتم تنسيبها وفقا للفئات االيجارية المقررة.
تمنح الجهه المنظمة ساعتين إضافيتين بدون مقابل أثناء فعاليات الحدث وذلك
إلجراء أعمال النظافة للقاعات والصلت المستغلة .
 .16يسمــح للجهــة المنظمة بدخــول سيــارات النقــل المحملـة بالتجهيزات والديكورات
في الساعات األولى من ليلة التشوين وبداية التجهيز للمعرض لساحة إنتظار
السيارات ،وفى حالة طلب الجهه المنظمة أيام إضافية للتشوين بمساحات العرض
المكشوف أو داخل الصاالت تتم محاسبته عن المدة اإلضافية بمقابل %50من القيمة
اإليجارية لمساحــات العـرض (الصافية( وبشرط توافر المدد دون أدني مسئولية
على الهيئة تجاه تأمين كل ما يخرج عن نطاق صاالت العرض المغلقة وبما اليتعارض
مع دواعى األمن والتعليمات األمنية الخاصة بالهيئة.
 . 17ضــرورة إنتهـاء كافة أعمال الديكور  ،وكافة التجهيزات داخل المعرض ودخول
البضائع من األبواب المخصصة لذلك وتعليق اللفتات داخل المعرض قبل إفتتاح
المعرض بثلثة ساعات على األقل حتى تتمكن الهيئة من اإلنتهاء من أعمال النظافة.
 .18يحظرعلى الجهه المنظمة مايلى:
ـ دخول عربات تحميل البضائع بعد فرش الممرات داخل الصاالت.
ـ التدخين داخل القاعات و صاالت العــرض أثنــاء فتــرة التجهيــز أوالفعاليات طبقا ً
لقانون حماية البيئة وتتضمن الغرامة المخصصة لذلك فى حالة المخالفة.
إقامـة أى مسابقات أوتقديم جوائز إال بعد موافقة كتابية من الهيئة والجهات المعنيةبذلك فى الدولة.
إستخدام مكبرات الصوت أو) (DJداخل أو خارج الصالة ،معجواز الترخيص بوضعنظام صوتى موحد للصالة بموافقة مسبقة من الهيئة.
 تركيب أي كشافات إضاءه أو زينـة كهربائية أو أحمال كهربائية زائدة دون التنسيق8
مع الهيئة وتحت إشرافها.
 .19يلزم شغل كل صاالت العرض بنسبة  %100للمساحة االجماليه .
 مجمــع الصـاالت ( )3 – 2 – 1يتم اشغالها وحدة واحدة ويجوز حجزها منفردة
بموالفقة السلطة المختصه .
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 في حالة طلب حجز أربع صاالت عرض يتم تأجير صاالت العرض (– 3 – 2 – 1
 ) 5وإذا توافرت صالة  4إثناء الحدث يسمح بإستبدالها بدالً من صالة  5وفقا ً
لرغبة الجهه المنظمة.
 يجوز للسلطة المختصة الموافقة على إستبدال أو إضافه أي من صاالت العرض
المذكورة أعله طبقا ً للمتاح بأجندة الحجز ويتم تطبيق بنود اإللغاء في حاله
تخفيضه للمساحة اإلجمالية المحجوزة وفقا ً للتدرج الموضح ببند اإللغاء.
 الحــد األدنــى إلقامـة معرض منفرد بصالة الجاليري 2000م ،2وطلبها مصاحبة
لمؤتمر يكون الحد األدنى  1000م 2بشرط حجز القاعات المؤتمرية لنفس عدد
األيام في المعرض بحد أدنى  %50من سعة القاعة.
 .20على الجهه المنظمة أو من تفوضــه التواجــد مع لجنـة الحصر الخاصة باألحداث
والتوقيع على المحضرالذى يقوم بإعداده المختص بالهيئة.
 .21اليسمح باقامة اجنحة عرض بمنطقة اللوبي والمخصص الستخدامه في صالونات
استقبال ومكاتب امامية لخدمات المعرض ( استقبال ـ تسجيل  )....وعقد مؤتمرات
صحفيه .

ثانيا ً  :ضوابط و أشتراطات الحجز و السداد:

.1

.2
.3
.4
.5

يتم سداد  %20من إجمالى القيمة اإليجارية دفعة تأكيد حجز موعد غير قابلة
لإلسترداد نقـــدا ً أو بشيــك معتمــد الصـرف وذلك خلل خمسة عشر يوم من تاريخ
إخطار الهيئة للجهه المنظمة بالموافقــة على الحجــز المبدئــي مع إستيفــاء جميع
المستندات المطلوبة .
تلتزم الجهه المنظمة بتوقيع العقد عند سداد دفعة تأكيد الحجز على ان يتم إعداد
ملحق للعقد بالطلبات النهائية بعد إجراء الجلسة التنسيقية قبل إقامة الحدث
بأسبوعين على األقل.
تلتزم الجهه المنظمة بهيكل العرض و أسم المعرض الموضح بالطلب الذى تم ادراجه
بالعقد المبرم بين الطرفين و فى حالــة عـــدم اإللتـزام بذلك يلغي المعرض دون أدنى
مسئولية على الهيئــة مع حرمــان الجهه المنظمة من حجزالدورة التاليـة للمعرض.
فى حالة عدم إلتزام الجهه المنظمة بالسداد في الموعد المحدد يعتبر حجزه كأن لم
يكن ويحق للهيئة قبول حجوزات أخرى بنفس الفترة ودون الرجوع إليه ويستثنى
من ذلك الجهات الحكومية.
يتم سداد نسبة  %30من القيمة اإليجارية.نقدا ً أو بشيك معتمد الصرف أو مصرفي
قبل اقامة الحدث بثلثه اشهر وبالنسبة للجهات والهيئات الحكومية ومثيلتها
والسفارات والجهات الدولية يكتفي بشيك بنكى مسطر وبتاريخ إستحقاق،
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 .6تلتزم الجهه المنظمة بسداد مبلغ تأمين  15000جنيه لكل صاله علي حدة عن
الحدث المطلوب تنظيمه نقدا ً أو بشيك معتمد الصرف أو مصرفي ويارد إليه بعد
إنتهاء الحدث وتسليم الصاالت والقاعات بالحالة التي كانت عليه عند تسلمها من
الهيئة وفي حالة التعاقد مع الجهات الحكومية فإنها تتعهد كتابة بسداد قيمة أية
تلفيات او فقد .
 .7يتم سداد نسبة الـ  %50من القيمة اإليجارية باالضافة الى مبلغ التأمين نقدا ً أو
بشيك مصرفي أو معتمد الصرف بعد عقد الجلسة التنسيقيه قبل بداية التجهيز للحدث
وذلك إلتمام إجراءات المعرض التنفيذية وفي حالة عدم اإللتزام بذلك تعتبر الجهه
المنظمة مسئوله عن أي تأخير يحدث لدخول العارضين والمعروضات وينتج عنه
تأخير إفتتاح المعرض .
 .8فى حالة المعارض الكبرى ) التى تشغل اربع صاالت علي االقل بمركز المؤتمرات
والعملء المنتظمـــين فى الســداد قبـــول ســـداد نسبة )% (25من القيمة اإليجارية
باالضافة الى مبلغ التأمين نقدا ً أو بشيك مصرفي أو معتمد الصرف بعد عقد الجلسة
التنسيقية وذلك إلتمام إجراءات المعرض التنفيذية و يتم سداد باقى القيمة األيجارية
()%25على ثلثة شهور متتالية متساويه القيمة بعد إنتهاء المعرض بشيكات بنكية
مسطرة وبتاريخ إستحقاق ،،وفى حالة عدم اإللتزام فى سداد األقساط يتم تحصيل
غرامة تأخير على المبلغ المتبقىي حسب على أعلى نسبة فائدة تحددها وزارة المالية.
 .9في حالة عدم التزام الجهه المنظمه بسداد دفعات السداد وفقا للتدرج الموضح بعاليه
ال يتم منحها امكانيه التقسيط في الحدث التالي لها .
 .10تكون الجهه المنظمة مسئوله مسئولية مباشرة عن المطالب اإلضافية للحدث والتى
تخرج عن نطاق ماتم التعاقد بشأنه،على أن تطلبها الجهه المنظمة بنفسها أومن
تفوضه فىذلك من خلل المدير المعين للحدث من قبل الهيئة والتوقيع علي نموذج
المطالب اإلضافية هى أومن تفوضه على أن تسدد قيمتها كاملة ضمن فاتورة
الطلبات األضافية للحدث نقدا ً أوبشيك مصرفى أو معتمد الصرف بعد إنتهاء أعمال
لجنة الح صر وقبل اإلنتهاء من الحدث  ،وإذا تعذر ذلك يحررشيك بنكى مسطر يكون
تاريخ إستحقاقه بعد أسبوع إلي أن يتم دفع القيمة نقدا ً أوبشيك مصرفي معتمد
الصرف،وفى حالة عدم إلتزام الجهه المنظمة بالسداد ) خلل مدة األسبوع( توقع
عليه غرامة تأخير تحسب بسعر الفائدة المعلن بالبنك المركزى إعتبارا ً من تاريخ
المطالبة وحتي تاريخ السدادواليسمح حجز أوإقامةأىأحداثجديدةللجهة المدينة
بالهيئة مع حفظ حق الهيئة فى إتخاذ اإلجراءات القانونية ضد الجهه
المنظمة،ويستثني من ذلك الجهات الحكومية والتي تلتزم بسداد القيمة اإليجارية
والمطالب اإلضافية بعد إرسال الفاتورة النهائية وبحد أقصى شهر.
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 .11يتتتم رد قيمتتة التتتأمين بعتتد إنتهتتاء الحتتدث ختتلل شتتهرمن تقتتديم الجهتته المنظمتتة طلتتب
اإلسترداد مرفقا ً به أصل إيصال السداد وذلك بعد خصم قيمة التلفيات أوالفقد  -إنوجد
–وذلك من واقع محضر التلفيات الذي ياعد من اللجنة المختصة ،أما بالنستبة للجهتات
التى قامت بتقديم تعهد كتابى فتقوم بسداد قيمة التلفيات خلل فتترة التزيتد علتى شتهر
وفى حالة عدم سدادها تعتبرهذه الغرامتة مديونيتة مستتحقة للهيئتة وتستدد قبتل إقامتة
أية أحداث جديدة للجهة المدينة بالهيئة.
 .12فى حالة تقدم إحدى الجهات لتنظيم معرض فى مجال محدد يحظر إقامة معارض
متشابهة فى ذات المجال قبل مرور شهر قبل الحدث وشهــر بعــد الحــدث ويستثني
قطاعي المجال العقارى والملبس الجاهزة تكون مدة الحماية خمسه عشر يوما قبل
إقامة الحدث وخمسة عشر يوما بعد اقامة الحدث .
 .13يستثني من هذا الحظر المعــارض التى تقــوم الهيئــة بتنظيمها منفردة أوبالمشاركة
او بالتعاون مع الغيرولها مدة حمايه شهر علي االكثر.
 .14في حالة تشابهه هيكل العرض يستثنى بند الحماية بموافقة الجهتين المنظمتين على
تنظيم المعرض ويلزم التقدم بتعهد كتابي للهيئة إذا توافرت المدد بأجندة الحجز.

ثالثا ً  :نظام ونسب الخصم والزيادة :
 .1يتم منح نسبة خصم قدرها  % 10من القيمة األيجارية لألحداث التى تقام خلل فترة
أعياد الكريسماس من  20ديسمبر الى  10يناير.
 .2يتم منح خصم قدرة  %25على القيمة اإليجارية لألحداث التى تقام خلل شهر
رمضان.
 .3يتم احتساب القيمه االيجارية بواقع 95جنيه للمتر المربع  /اليوم للحداث التي تقام
خلل الفترة من  11يناير حتى  30ابريل ومن  1سبتمبر الي  19ديسمبر .

رابعا  :أيام التجهيز المجانية للمعارض :
تمنح الجهه المنظمة للمعارض واألحداث المختلفة المتعاقد عليها مدة ساعة للتخطيط
لكل صالة على حدة و بحد أدنى ساعتين شرط توافر المدد ويجوز التخطيط ألكثر من
معرض في وقت واحد بالتنسيق بين الجهات المنظمة.
 .1تمنح الجهه المنظمة يوم واحد لمدة 12ساعه عمل فى حالة إيجار صالون
 800/600أوالمركزالصحفى أوالتجارى او قاعة نفرتيتي فقط.
 .2تمنح الجهه المنظمة يوم واحد لمدة  12ساعة في حالة إيجار صالة الجاليري وبحد
أدنى  1000م 2حال تنظيم معرض مصاحب للمؤتمر بنفس المدة.
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 .3تمنح الجهه المنظمة يومان االول لمدة  12ساعة والثاني  24ساعه في حالة إيجار
صالة الجاليري لمساحة  1500م 2كحد أدنى في حالة تأجيرها لمعرض.
 .4تمنح الجهه المنظمة يومان ولمدة  24ساعة /اليوم عمل في حالة إيجار صالة
واحدة.
 .5تمنح الجهه المنظمة ثلثه ايام لمدة  24ساعة /اليوم في حال إيجارصالتين فاكثر أو
العرض المكشوف .
 .6لمن يرغب في فترات تجهيز إضافية تحسب بواقع  % 50من القيمة اإليجارية لليوم
الواحد لمدة24ساعة عمل طبقا ً للمساحة المتعاقد عليها كوحدة واحدة لكل صالة
على حده.
 .7يمكن تنسيب ساعات اإلفتتاح في حالة طلب الجهه المنظمة لذلك في آخر يوم تجهيز
على أن تحتسب وفقا ً للفئات اإليجارية المقررة للمعرض بحد أدنى  4ساعات.

خامسا  :دخول السيارات :
 .1يسمح للجهه المنظمة بإدخال سيارات النقل المحملة بالتشوينات والديكورات
والمعروضات وكذا سيارات الزائرين علي أن يتم تحصيل مقابل دخول السيارات
النقل إثناء فترة التجهيز واإلخلء والسيارات الملكى طبقا ً للفئات المعلنة بالهيئة.

سادسا :غرف السكرتارية :
تم تخصيصها للجهه المنظمة وال يجوز التنازل عنها للعارضين على أن يتم تسليمها من
أول يوم تجهيز وهي عدد :
 ثلثة غرف مجانية في حالة إيجار مجمع الصاالت بالكامل ( )3-2-1أو صالتى (-4
.)5
 غرفة مجانية في حالة إيجار صالة ( )4منفردة أو صالة ( )5منفردة.
 أربعة غرف مجانية في حالة إيجار مجمع الصاالت  +صالة ( + )4صالة (.)5

سابعا  :منطقة التسجيل :
تخصص للجهه المنظمة مجانا ً :
 مساحة  18م 2لصالة .3 – 2 – 1
 مساحة  9م 2لصالة .4
 مساحة  9م 2لصالة .5
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 مساحة  6م 2لصالة الجاليرى.
 مساحة 50م 2بالعرض المكشوف للجهه المنظمة بدالً من منطقة التسجيل داخل
الصاالت فى حالة أيجار المركز بالكامل.
 يتـــم جمـــع مساحــات التسجيــل في حالــة تعدد مناطق اإلشغال الموضحة بعالية
على أال تستخدم هذه المساحات في غير الغرض المخصص لها كمناطق للتسجيل.

الفصل الثالث
ضــوابط وإشتراطـــات خاصــــة
بالمؤتمرات والندوات المقامة بالهيئة
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(مادة)15
أوال  :إشتراطات خاصة بالمؤتمرات والندوات:
تكون الجهه المنظمة مسئوالًعن:
 .1تحديـد نـوع األجهــزة السمعية والبصرية المطلوبة وعددها وذلك قبل الموعد المحدد
إلقامة الحدث بأسبوع على األقل.
 .2فى حالة طلب تأجيركبائن الترجمة،يتم مراعاة مايلى :
 تحديد عدد الكبائن المطلوبة.
 توقـع الجهه المنظمة على تعهــد رسمى فى حالة إستخـدام األجهزة بتحمل قيمة
الفقد أو التلــف ويتــم تسليــم وتسلــم تلك األجهــزة بموجـب محضرتوقع عليه
الجهه المنظمة أو من يفوضها.
 الجهه المنظمة هى المسئـوله عن التعاقد مع المترجمين الفوريين وسداد
مستحقاتهم المالية وإخطار الهيئة بأسمائهم لتيسير دخولهم وتواجدهم بكبائن
الترجمة الفورية الملحقة بالقاعات.

ثانيا ً  :دفعات السداد:
 .1يتم سداد )  ( %25من إجمالى القيمة اإليجارية المستحقة عن الحدث نقدا
ًًأوبشيك مصرفي أومعتمد الصرف دفعة تأكيد حجز غير قابلة لإلسترداد وذلك خلل
أسبوعين من تاريخ إخطارالهيئة للجهه المنظمة بالموافقة على الحجز المبدئى مع
إستيفاء جميع المستندات المطلوبة وفى حالة عدم إلتزام الجهه المنظمة بذلك يعتبر
حجزه كأن لم يكن ويحق للهيئة قبول حجوزات أخرى بنفس الفترة ودون الرجوع
إليه.
 .2يتم سدادالـــ%75المتبقية من القيمة اإليجارية نقدا ً أوبشيك مصرفي معتمد الصرف
قبل إقامة المؤتمربأسبوعين على األقل وبعد عقد الجلسة التنسيقية للمؤتمر .

ثالثا ً  :التأمين:
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 .1تلتزم الجهه المنظمة بسداد مبلغ15000جنيه تأمين وذلك فى حالة إقامة المؤتمر
اوالندوة بأى من القاعات المؤتمرية اوالندوات.
 .2تلتزم الجهه المنظمة بسداد مبلغ15000جنيه تأمين وذلك في حالة التعاقد علي إقامة
المؤتمر او الندوة بقاعتى خوفوأونفرتيتى.
 .3فى حالة التعاقد مع الجهات الحكومية والسفارات والجهات الدولية يكتفى بتعهد
رسمى مكتوب بتحمل قيمة التلفيات او الفقد إن وجد أو إعادة الوضع لما كان عليه.

رابعا ً  :المزايا الممنوحة لمنظمى المؤتمرات والندوات:
 .1تمنح الجهه المنظمة 12ساعات للتجهيز فى اليوم السابق للحدث بشرط توافرالمدد
وفي حال تاجير القاعات إلقامة مؤتمر او حفل مصاحب لمعرض بصاالت العرض يتم
منح الجهه المنظمه  24ساعه .
 .2يتم إحتساب يوم التجهيز اإلضافى بواقع % 50من القيمة اإليجارية لمدة12ساعة
عمل على كافة قاعات المؤتمرات بشرط توافرالمدد.
 .3تمنح الجهه المنظمة تجهيزا لمنصة مجانا ً وكذلك نظام الصوت األساسى الخاص
بالقاعة.
 .4تمنح المنظمة غرفه سكرتارية بدون مقابل عن كل قاعه.
 .5تمنــح الجهه المنظمة كاونتــر للتسجيــل أمام القاعة المحجوزة بحد أقصى 4ممساحة
صافية والتستخدم ألغراض أخرى ومايزيد عن تلك المساحة تتم المحاسبة عليها
وفقا ً للفئات اإليجارية المقررة للمساحات الصافية.
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الفصل الرابع
ضــوابط وإشتراطـــات خاصــــة
بالحفلت المقامة بالهيئة
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(مادة)16
يراعى ما يأتى فيما يتعلق بالحفلت المقامة بالهيئة :

أوال  :إشتراطات خاصة بالحفلت:
.1

.2
.3
.4

الجهه المنظمة مسئولة عن إستخراج كافة التصاريح الخاصة بالمصنفات الفنية
ومصلحة الضرائب وشرطة اآلداب ،ويعتبر إستيفاء تلك التصاريح شرطا ً أساسيا ً
للسماح بإقامة الحفل ودون أدنى مسئوليةعلى الهيئة فى حالة تأخر موعدالحفل
أوإلغائه نتيجة عدم إستيفاء أى من تلك التصاريح.
تلتزم الجهه المنظمة للحفلت بإتباع كافة القوانين والتعليمات واللوائح الخاصة
المعمول بها في هذا الشأن ويقع عليه وحده مسئولية مخالفتها دون أدني مسئولية
علي الهيئة في هذا الشأن .
تلتزم الجهه المنظمة بالحصول علي كافة الموافقات والتصاريح األمنية اللزمة إلقامة
الحفل من الجهات األمنية المعنية بهذا الشأن دون أدنى مسئولية على الهيئة فى حالة
تأخرموعد الحفل أوإلغائه نتيجة عدم إستيفاء أى من تلك التصاريح.
تلتزم الجهه المنظمة بتقديم جميع الدعوات المجانية والتذاكرالمباعة وكذلك السعة
القصوى للقاعة التى سيتم طرحها وذلك لختمها بخاتم أمن الهيئة وإعادتها للجهه
المنظمة عند التعاقد حيث ال يسمح لغيرحاملى الدعوات والتذاكرالمختومة بدخول
الهيئة.

 .5السعة القصوى للحدائق :
الحديقة الصينية بمركز المؤتمرات حتى10000فرد )عشرةآالف فرد). حديقة أوزوريس بمركز المؤتمرات حتى  10000فرد (عشرة االف فرد). .6الحد األدنى ألرض المعارض:
 منطقة الساحة الخضراء  5000متر مربع. منطقة العرض المكشوف  5000متر مربع. .7يلتزم منظموالحفلت – وعلى نفقتهم – بعمل حاجز فراشةعلى السور وتجهيز دورات
مياه متنقله وكذلك إقامة المسرح وكل ما يلزم إلقامة الحفل .

ثانيا ً  :دفعات السداد:
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 .1يتم سداد ) ( %25من إجمالى القيمة اإليجارية المستحقة عن الحدث نقدا ً أوبشيك
مصرفي أومعتمد الصرف دفعة تأكيد حجزغيرقابلة لإلسترداد وذلك خلل أسبوعين
من تاريخ إخطارالهيئة للجهه المنظمة بالموافقة على الحجز المبدئى مع إستيفاء
جميع المستندات المطلوبة وفى حالة عدم إلتزام الجهه المنظمة بذلك يعتبر حجزه كأن
لم يكن ويحق للهيئة قبول حجوزات أخرى بنفس الفترة ودون الرجوع إليه.
 .2يتم سداد الــ%75المتبقية من القيمة اإليجارية نقداًأوبشيك مصرفي أو معتمد
الصرف قبل إقامةالحفل بأسبوعين على األقل وبعد إجراءالجلسة التنسيقية وإبرام
التعاقد.

ثالثا ً  :التأمين:

17

 .1يسدد مبلغ 20000جنيه عن الحفلت الفنية التجارية التى تقام بقاعة خوفو.
 .2يسدد مبلغ15000جنيه عن حفلت التخرج والتكريم التى تقام بقاعة خوفو.
 .3يسدد مبلغ10000جنيه عن الحفلت التى تقام بالقاعات اآلخرى.
 .4يسدد مبلغ 10000جنيه عن الحفلت التى تقام بقاعة نفرتيتي و الحدائق الصينية -
حديقة أوزوريس  -الساحة الخضراء  -منطقة العرض المكشوف.
 .5فى حالة التعاقد مع الجهات الحكومية والسفارات والجهات الدوليةي كتفى بتعهد
رسمى مكتوب بتحمل قيمة التلفيات او الفقد إن وجد أو أعادة الوضع لما كان عليه .

رابعا ً  :المزايا الممنوحة لمنظمى الحفـــلت:
 .1تمنــح الجهه المنظمة24ساعــات للتجهيز في اليـوم السابق للحدث وبدون مقابل
ويستثني من ذلك قاعة خوفوتمنح يوم لمدة  48ساعة والحديقة الصينية وحديقة
أوزوريس فتمنح الجهه المنظمة مدة يومين  48ساعة بدون مقابل بشرط توافرالمدد.
 .2تمنح الجهه المنظمة للحفلت المتعاقد علي إقامتها بأرض المعارض بمنطقة الساحة
الخضراء ومنطقة العرض المكشوف  4ايام بدون مقابل للتجهيز واإلخلء .
 .3يتم إحتساب يوم لتجهيزاإلضافى بواقع  % 50من القيمة اإليجارية لمدة12ساعة
عمل على جميع قاعات الحفلت بالهيئة بشرط توافر المدد  ،ويستثني من ذلك قاعة
خوفو والحديقة الصينية وحديقة أوزوريس فتحسب بواقع  %25من القيمة
اإليجارية لمدة  12ساعة عمل.
 .4تمنح الجهه المنظمة مساحة مجانية كاونتر إستقبال للحدث بحد أقصى 6ممساحة
صافية والتستخدم ألغراض أخرى ومايزيد عن ذلك تتم المحاسبة عليها وفقا ً للفئات
المقررة للمساحات الصافية.
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 .5تخصص غرفة سكرتارية صغيرة بدون مقابل للحفلت المقامة بقاعتى خفرع ومنقرع
وتخصص عدد ( )4غرفة مكياج بدون مقابل للحفلت المقامة بقاعة خوفو.
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الفصل الخامس
ضــوابط وإشتراطـــات بمناطق
تقديـــم خدمـــة األغذيـــة والمشروبــــات
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(مادة)17
 .1تكون القيمة اإليجارية المحددة لمناطق تقديم خدمة األغذية والمشروبات وفقا ً للفئات
المعلنة  ،على أن يتم إعفاء أيام التجهيز من القيمة اإليجارية ويسمح لمقدم الخدمة
بالعمل من أول يوم للتجهيز للحدث.
 .2في حالة طلب حجز صالة الجاليري تتم المحاسبة عليها بالقيمة األيجارية لقاعة
نفرتيتى بمبلغ 60000ج فى اليوم الواحد.
 .3في حالة طلب حجز بلكون قاعة خوفو او قاعة أمون كقاعة طعام تتم المحاسبة عليها
بمبلغ  16000جنية في اليوم الواحد.
 .4في حالة طلب حجز صالة الكوبري كقاعة طعام تتم المحاسبة عليها بمبلغ 30000
جنيهفي اليوم الواحد.
 .5في حالة طلب حجز لوبي وبلكون قاعة خوفو كقاعة طعام يتم المحاسبة عليها بمبلغ
 60000جنيه في اليوم الواحد.
 .6في حالة طلب الجهه المنظمة حجز نقطة توزيع في صالون  800/600بدالً من
الكافتريا تحسب بنفس سعـــر الكافتريـــا بحــد أقصى 12م ومايزيــد عن ذلك تتم
المحاسبة عليه طبقا ً للفئــات اإليجاريــة المقررة للمساحات الصافية.
 .7في حالة طلب الجهه المنظمة عدم إستخدام مناطق تقديم خدمة األغذية والمشروبات
بصالة ( )4أو صالــة ( )5بمركز المؤتمرات أو صالة ( )19و االستثمار بأرض
المعارض وطلـــب إستخــدام التـــروللي الخــاص بمقــدم الخدمــة يتــم ســـداد مبلـــغ
 1000جنيهفي اليوم الواحد لكل صالة.
 .8تلتزم الجهه المنظمة بإلزام مقدم خدمة األغذية والمشروبات  -المتعاقد معه -
بتنظيف أجهزة المطبخ والكافتريا واألرضيات  ،وتسليمها للهيئة بنفس الحالة التى
قام بإستلمها عليها  ،وفي حالة التقاعس فإن الهيئة ستتولى ذلك وعلى نفقة الجهه
المنظمة  ،وخصما ً من قيمة التأمين مع حفظ حق الهيئة في إتخاذ اإلجراءات القانونية
ضد الجهه المنظمة .
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(مادة)18

تتم المحاسبة علي المواد اإلعلنية والدعائية وفقا ً لقواعد المحاسبة التالية :
القيمة االيجاريه  /المدة

بدون مقابل

 2000جنيه
 1000جنية
 2000جنية
 2000جنية
 2000جنية
 1000جنية
1000جنيه
 1000جنية
 5000جنية
 10000جنية

البيــــــــــــــــــان
تعليق الملصقات على لوحات اإلعلنات الرئيسية بالهيئة إعتبارا ً من أول
أيام التجهيز للوحة واحدة وذلك وفقا للتوزيع اآلتي :
(الفتة فنجرى )2
 صالة 3 – 2 – 1
(الفتة فنجرى )3
 صالة 4
(الفتة تقاطع الفنجرى مع النصر)
 صالة 5
 الجاليري أو أحد القاعات (الفتة فنجرى )1
 صالة ( )19بارض المعارض ( الفتة باب  8أو10و )11
 صالة اإلستثمار بارض المعارض (الفتة باب  6أو )7
 العرض المكشوف بارض المعارض ( الفتة باب  4أو )5
في حالة طلب لوحة إضافيةعن اللوحات المستحقة وفقا ً للصاالت
الموضحة بعاليه.
لكل  4لوحات إعلنية غير مضيئة (الشركة العارضة – الراعى)
لكل  4لوحات إعلنية مضيئة (الشركة العارضة – الراعى)
وضع ملصقات دعائية (إستيكرز) على السللم الخاصة بمدخل مجمع
الصاالت .3 – 2 – 1
وضع ملصقات دعائية (إستيكرز) على السللم الخاصة بمدخل صالة .4
وضع ملصقات دعائية (إستيكرز) على السللم الخاصة بمدخل صالة .5
وضع ملصقات دعائية (إستيكرز) علي السللم الكهربائيه بمجمع الصاالت
()3، 2، 1
تجليد أحد األعمدة أمام مجمع الصاالت أو صالة  4بمواد إعلنية عن كل
عمود.
وضع البالون أو المنطاد في المدة.
تعليق الفتة على واجهة مجمع الصاالت أو صالة4او صالة  19او صالة
اإلستثماربحد اقصي 50م 2ومايزيد يتم احتساب المتر المربع بواقع
200ج وتامينها 10000ج.
يتم التنفيذ تحت إشراف اإلدارة الهندسية بالهيئة
(مادة )19
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وزارةالتجارة والصناعة
الهيئـة المصـرية العامة للمعارض والمؤتمرات
مخزن الجمارك و التجهيزات و الديكورات
البيــــــــــــــــــان

القيمة /اليوم

القيمة األيجارية بمخزن الجمارك خلل شهر و كسر الشهر يعتبر شهر
مبلغ 85ج/م2
مدفوع
قيمة المتر المربع للتجهيزات النمطية (بارتشن)
مبلغ 15ج/م2
لكل متـرمربــع للتجهيــزات النمطيــة (البارتشن( من خارج الهيئة على
مبلـــغ 10جنيـــه  /اليـــوم أن تكون فى صاالت قائمة بذاتها مع ملحظة أن هذا السعرقابل للتعديل ،
و تلتزم الجهه المنظمة بسدادها للهيئة.
فى حالة إستخدام ديكورات ذات تصميم خاص (غيرنمطية) مع ملحظة أن
مبلغ20جنيه للمتــر  /المدة
هذا السعر قابل للتعديل ،و تلتزم الجهه المنظمة بسدادها للهيئة.
مقابل فرش وتركيب موكيت يتم سدادها بمعرفة مقاول فرش وتركيب
 2جنية للمتر  /المدة
الموكيت.
يتم التنفيذ تحت إشراف اإلدارة الهندسية بالهيئة
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