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 اربيل - معرض هايتك للتكنلوجيا و االتصاالت

21st – 24th April, 2013 

 : االسم التجاري

 : العنوان

  :رقم الهاتف

 : رقم الفاكس

 : البريد االلكتروني

 

  :شخص االتصال

 : صفته الوظيفية

  :رقم الهاتف

 :البريد االلكتروني

 :   االسم كما يجب ان يرد في دليل المعرض

  :  انكليزي :عربي

 :(يرجى وضع اشارة في المربع)العارضون 

 تجهيزات الشبكات الالسلكية   البرمجيات ونضم ادارة المعلومات  التجهيزات والحلول 

  تجهيزات الحاسب االساسية وملحقاتها   االنترنيت  البرمجيات التعليمية والهندسية 

  االجهزة الطرفية للحاسب   نضم التشغيل   التجهيزات والمستلزمات 

  االت تصوير المستندات   نضم برمجة وتطبيقات الحاسب   تطبيقات الشبكات العالمية 

  اجهزة الفاكس   مراكز خدمات قواعد البيانات والخدمات االقتصادية العامة   التجارة االلكترونية 

  االجهزة الطرفية اللعاب الحاسب   النضم متعددة الوسائط   التسويق االلكتروني 

  الشاشات واالكسسوارات   العاب الكومبيوتر   مزودي خدمة االنترنيت 

  وحدات عدم انقطاع التيار الكهربائي   نضم المحاسبة واالدارة   تطبيقات الويب 

  الروبوتات   نضم االتمتة االدارية الشاملة   االستضافة والتصميم 

  تكنولوجيا الترفية المنزلي   تكنولوجيا البطاقات الذكية  نضم قواعد البيانات واالرشفة 

  انضمة الصوت والصورة والتسلية  النضم المصرفية   الصرافات االلية 

 قارئات البطاقات الذكية   نضم المعلومات الجغرافية   االتصاالت 

  حلول وخدمات االتصاالت   نضم البرمجيات الصناعية والتحكم  انضمة وتجهيزات التحقق 

  الهواتف النقالة وملحقاتها  نضم التصميم والطباعة وتطبيقات الدعاية واالعالن باستخدام الحاسب   نضم حماية المعلومات 

  المقاسم الهاتفية   الخدمات والجهات التخصصية  تطبيقات الحكومة االلكترونية 

  الشبكات  االقمار الصناعية واجهزة االستقبال   شركات االتصاالت 

  الكابالت وكافة لوازم نقل البيانات واالتصاالت   المخدمات والمقسمات   الكتب والمجالت 

  الكابالت الضوئية   الكابالت واالكسوارات   المراجع التخصصية 

  اجهزة ونضم االتصاالت  برمجيات الشبكات   مراكز ومعاهد الكومبيوتر 

 

 :المساحة الداخلية

 360 $ ( متر مربع12الحد االدنى للمساحة )للمتر المربع المجهز مساحة داخلية 

 , رف2, كرسيين, طاولة, ماخذ كهرباء,  سبوت اليت3, موكيت, حواجز): تجهيزات الجناح

  (حراسة, نضافة, صفحة تعريف في دليل المعرض,  لوحة اسمية

 310 $ (مساحة بدون تجهيز)للمتر المربع  

 :المساحة الخارجية

 150 $ (مساحة بدون تجهيز)للمتر المربع 

 $:  المجموع.للمتر المربع$  بقيمة 2 م  مساحة ارغب بحجز جناح رقم 

 هل ترغب بحجز اعالن في دليل المعرض؟

 ال 

   نعم 

 : ارجو حجز

 :ختم الشركة

 : المالحظات

 

  :االسم والتوقيع

  :التاريخ  :اسم المندوب و توقيعه



 تعليمات االشتراك شروط و

 :تعريفات -1

 .يقصد بالعبارات التالية اينما وردت ماهو مبين ازاء كل منها

سواء شركة او فرد او مؤسسة او اي  هو كل من له موقع في المعرض: العارض -

 .تشمل ايضا جميع موظفيهم و, جهة اخرى خاصة او عامة

 .تعني معرض هايتيك للتكنلوجيا و االتصاالت: المعرض-  

 .تعني الجهة المسؤولة عن تنظيم المعرض: المنظم-  

 :طلبات االشتراك- 2

يقدم  و, يجب ان تقدم كل طلبات االشتراك بواسطة طلب الشتراك المرفق - أ

 .الى منظم المعرض مباشرة

من رسم % 50ينظم العقد عندما يقدم العارض طلب اشتراك مع دفع  - ب

 .االشتراك الى المنظم

توقيع  يشترط في طلب االشتراك ان يكون متضمنا كل المعلومات المطلوبة و - ت

 .يعني انه موافق على كل الشروط و التعليمات, الطلب من قبل العارض

 :تحديد موقع العرض- 3

يحدد المنظم موقع العرض بما يتناسب مع طبيعة المعروضات او حسب ما  - أ

 .يرتئيه

ذلك قبل  و, يحق للمنظم نقل او تغيير موقع العرض للعارض في اي وقت - ب

 .بناء موقع المعرض او حسب ما تقضيه الظروف

 :كيفية استخدام موقع المعرض- 4

يلتزم العارض بعرض المنتجات المصرح بها في طلب االشتراك مع حظور  - أ

 .ذلك خالل ساعات دوام المعرض و, دائم لشخص في موقع العرض

على العارض ان يستلم مكان العرض المخصص له قبل ثالثة ايام من افتتاح  - ب

المعرض تحت طائلة احقية المنظم في التصرف بالموقع حسب ما يراه 

 .مناسبا

يجب ان  و,  يجب ان تكون المعروضات موجودة على طلب االشتراك المقدم - ت

 .يكون لها عالقة بموضوع المعرض

 و, ان البيع المباشر للمعروضات بدون اذن مسبق من المنظم ممنوع بتاتا - ث

يحق للمنظم في حال مخالفة ذلك ان يبعد العارض او يطالب تفكيك كشك 

 .العرض المخصص له

 .يحق للمنظم ان يرفض طلب اشتراك اي عارض - ج

سواء , اليحق للعارض تأجير موقع العرض المخصص له الية جهات اخرى - ح

 .بدون موافقة المنظم, بشكل كامل او جزئي

ان اي تعديالت لقاعة العرض مثل طلي االرضية او االسقف او التثقيب  - خ

واي اضرار الحقة  لقاعة المعرض ستكون على , مرفوض و غير مسموح به

 .عاتق العارض

ان العارض مسؤول عن تكلفة التخزين على اي موقع من مكان العرض  - د

 .المخصص له او عن اي ضرر يلحق بها

ان هذا المعرض هو معرض متخصص يمنع دخول االطفال دون سن  - ذ

لو  االطفال و بالتالي ال يجوز للعارض ان يسمح بدخول السادسة عشر اليه و

 .كان ذلك الى الموقع المخصص له

 :طريقة الدفع شروط و- 5

% 50 ـمن قيمة رسم االشتراك يجب ان تدفع عند تقديم الطلب و ال% 50 - أ

( 40)المتبقية يجب تسديدها على دفوعات على ان يتم ترصيد الحساب قبل 

 .يوم من افتتاح المعرض

اال فيحق للمنظم ان  و. يجب ان تدفع رسوم االشتراك خالل الوقت المحدد - ب

في حال تنفيذ ذلك فأن المبلغ المدفوع لن يعاد الى  و, يلغي العقد

 .المشترك

 :خرق العقد او االنسحاب من المعرض- 6

في حال رفض العارض او تركه للموقع المخصص له اثناء فترة المعرض  - أ

عندها  فأنه يحق للمنظم الغاء الطلب او الغاء جزء من موقع العرض و

يكون من حق المنظم االحتفاظ بكامل رسم االشتراك العائد على المكان 

 .الملغى

في حال انسحاب العارض خالل فترة الشهرين التي تسبق تاريخ افتتاح  - ب

 .كون من حق المنظمتالمعرض فأن كامل رسوم االشتراك 

في حال انسحاب العارض قبل اكثر من شهرين من تاريخ افتتاح المعرض  - ت

 .من رسوم االشتراك% 50 ـيحق للمنظم االحتفاظ  ب

 .د اال بتاريخ اعالم المنظممالسابقة ال يعت (ت, ب , أ )عند تطبيق الفقرات  - ث

 :تغيير التاريخ او الغاء المعرض- 7

في حال حدوث اي امر طارئ خارج عن سيطرة المنظم فيحق للمنظم  - أ

 :عندها

 . ترجعسوففي هذه الحالة مبالغ االشتراك  و: الغاء المعرض -

في هذه الحالة ان كان وقت اقامة المعرض  و: تغيير تاريخ اقامة المعرض -

ذلك عن طريق  و, الجديد ال يتوافق مع امكانياتهم فيحق لهم الغاء التسجيل

 .رسالة مسجلة خالل اسبوع من وقت تبليغ تغيير تاريخ المعرض

خالل فترة المعرض للمنظم الحق بالغاء المعرض او تغيير مدته فيما لو  - ب

في هذه  و. غير مسؤول عنه حدث اي طارئ خارج عن ارادة المنظم و

 .الحالة ال يمكن اعادة رسوم االشتراك الى اصحابها

 :خدمة تنظيم ديكورات العرض-  8

يجب على العارض اتمام عمليات بناء ديكورات مواقع العرض الخاصة به  - أ

ساعة على االقل من موعد افتتاح المعرض المحدد من قبل  (14)قبل 

 .المنظم

ذلك العداد مواقع  ايام و (4)ان موقع المعرض مفتوح لكل العارضين قبل  و

 .العرض الخاصة بهم

ذلك عن اي خدمة  ان للمنظم الحق بطلب رسوم اضافية  لكل عارض و - ب

المنظم غير مسؤول عن اي  و. اضافية سواء مطلوبة بشكل خاص او غيرها

 .الغير متصلة بالمعرض عطل او خلل اي من الخدمات المتصلة و

 :نقل المعروضات  حركة و- 9

ذلك خالل الفترة     يجب على العارض ازالة معروضاته من قاعة العرض و

يحق للمنظم تحميل العارض التعويض عن اي خسائر  المحددة من قبل المنظم و

 .تنجم عن مخالفة ذلك

 :االمن- 10

 لمصلحة العارضين  و  ذلك  االمنية و  سيتحمل المنظم مسؤولية االحتياطات - أ

 .الزوار

ان المنظم غير مسؤول عن خسائر او سرقات او اعطال المعروضات خالل  - ب

لن يتحمل المنظم ايضا مسؤولية التعويض  و, ازالة المعرض  فترتي بناء و

 .عن اية خسائر

 :التأمين- 11

ال    ان المنظم غير مسؤول عن اي عطل يسببه العارضين ألنفسهم او لغيرهم و

يجب على كل  و. الخسائر او السرقات او تخريب االليات او البضائع المعروضة 

 .ذلك لتأمين معروضاتهم من هذه االخطار العارضين عمل بوليصة تأمين فردية و

 :تعليمات اطفاء الحراق- 12

ذلك تبعا لتعليمات  يجب ان تكون مواد بناء مواقع العرض مقاومة للحريق و - أ

 .قاعة المعرض

ان للمنظم الحق بتغيير موقع العرض للعارضين لغرض الحماية من الحرائق  - ب

 .ذلك حسب ما تقتضيه الحاجة و

 للمنظم الحق بتوزيع اجهزة اطفاء الحريق ضمن االجنحة حسب ما يرتئيه و - ت

  .وفق مقتضيات السالمة العامة

 :مالحظات تكميلية- 13

ان للمنظم الحق باضافة تعليمات تكميلية اضافية لشروط وتعليمات  - أ

ذلك للتأكد من سهولة العمل في وقت المعرض حسب  و, المشاركة

 الضرورة 

 .شروط مكتوبة اضافية ستعلق في لوحة اعالنات المعرض ايه تعليمات و - ب

 اخذها بعين االعتبار  يجب على العارض التقيد بتعليمات المعرض و - ت

 : االعتراضات- 14

اليقبل المنظم اي شكوى او ادعاء للعارضين ضد بعضهم اال اذا قدمت بكتاب  - أ

. ذلك خالل اسبوعين من تاريخ اغالق المعرض  خطي الى عنوان المنظم و

ذلك تماشيا مع  كل االدعاءات و الخالفات سيتم تسويتها في بلد المعرض و و

 .القوانين المتبعة

شروط المشاركة  العارض في ما يتعلق بتعليمات و اي خالف بين المنظم و - ب

تحكيمها في بلد تنظيم المعرض تماشيا مع  في المعرض سيتم تسويتها و

. المتبعة فيهالقوانين

 


