ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻈ ـ ـﻴ ـ ــﻢ

ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻤﻌﺎرض

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

اﺳﻢ اﻟﻌﺎرض )ﻓﻲ ﺣﺎل اﺧﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ(
اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ّ

ﺟﻬﺔ اﻻﺗﺼﺎل
اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒﺮﻳﺪي
اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪي

ﻫﺎﺗﻒ

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ/اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

اﻟﻮﻻﻳﺔ/اﻟﺒﻠﺪ

ﻫﺎﺗﻒ

ﻓﺎﻛﺲ

ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﻫﺎﺗﻒ

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻨﺼﺔ اﻟﻌﺮض
اﻟﺨﻴﺎر اﻷول
اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﺼﺔ اﻟﻌﺮض

#
#

أﺑﻌﺎد ﻣﻨﺼﺔ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻣﺘﺮا ً ﻣﺮﺑﻌﺎ ً

ﻣﺘﺮا ً ﻣﺮﺑﻌﺎ ً

#

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺘﺮا ً ﻣﺮﺑﻌﺎ ً

*ﻓ ــﻲ ﺣــﺎل ﻟــﻢ ﺗﻜــﻦ اﻟﺨﻴــﺎرات اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻣﺘﺎﺣــﺔ ،ﺳــﺘﺤﻈﻰ ﺑﺄﻓﻀــﻞ ﻣﻨﺼــﺎت اﻟﻌــﺮض اﻟﻤﺘﻮﻓــﺮة اﺳــﺘﻨﺎدا ً ﻟﻤــﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟــﻪ ﻣــﻦ ﻣﺴــﺎﺣﺔ )أﻣﺘــﺎر ﻣﺮﺑﻌــﺔ( .اﻟﻤﻨﺘﺠــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺳــﻴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬــﺎ )ﻳﺮﺟــﻰ إﻋﻄــﺎء
وﺻﻒ ﻋﺎم ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ(.

ﺳﻨﻜﻮن ﻋﺎرﺿﻴﻦ ﰲ

وﻳﺘﻴﻜﺲ

اﻟﻘﻄﺎع /ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﻤﻴﺎه

ﻣﻌﺮض دﺑﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء أو اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺬﻛﻴﺔ

ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري

)اﻟﺮﺟﺎء اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(
) 4ﻛﻠﻤﺎت ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ(

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

• اﻟﺮاﻋﻲ اﻟﻤﺎﺳﻲ ) 150ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( 1,500,000 :درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ  408,720 /دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ .ﻣﺴﺎﺣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ______________________________ :

• اﻟﺮاﻋﻲ اﻟﺘﻴﺘﺎﻧﻴﻮم ) 120ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( 1,000,000 :درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ  272,480 /دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ .ﻣﺴﺎﺣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ_____________________________ :
• اﻟﺮاﻋﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ) 100ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( 500,000 :درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ  136,240 /دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ .ﻣﺴﺎﺣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ_____________________________ :

• اﻟﺮاﻋﻲ اﻟﺒﻼﺗﻴﻨﻲ ) 60ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( 400,000 :درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ  108,990 /دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ .ﻣﺴﺎﺣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ________________________________ :
• اﻟﺮاﻋﻲ اﻟﺬﻫﺒﻲ ) 30ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( 200,000 :درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ  54,500 /دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ .ﻣﺴﺎﺣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ__________________________________ :

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ

 1655درﻫﻢ /ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

ﻣﻨﺼﺔ ﻋﺮض

 1760درﻫﻢ /ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
) 9أﻣﺘﺎر ﻣﺮﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ(

درﻫﻢ = ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
درﻫﻢ = ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

 450 /ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ /دوﻻ أﻣﺮﻳﻜﻲ

دوﻻ أﻣﺮﻳﻜﻲ = ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

 480 /ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ /دوﻻ أﻣﺮﻳﻜﻲ

دوﻻ أﻣﺮﻳﻜﻲ = ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪرﻫﻢ/اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ =
اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ

ﻣﻨﺼﺔ اﻟﻌﺮض
ﻛﻞ ﻣﻨﺼﺔ ﻋﺮض ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ  9أﻣﺘﺎر ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ:
• ﻣﻨـﺼﺔ ﻋـﺮض ﺑﻨـﻈﺎم أوﻛﺘﺎﻧﻮرم
• ﻛﺘﺎﺑﺔ اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﺳﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ /اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
• ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻮاء ﻛﺎﺷﻔﺔ ﻟﻜﻞ  9أﻣﺘﺎر ﻣﺮﺑﻌﺔ
ﺋ
• ﻣﻘﺒﺲ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻟﻠﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎ ﻲ ﺑﺸﺪة  13أﻣﺒﻴﺮ
• ﻣﻜﺘﺐ ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل
• ﻛﺮﺳﻴﺎن ﻗﺎﺑﻼن ﻟﻠﻄﻲ
• ﺳﺠﺎدة ﺗﻐﻄﻲ أرﺿﻴﺔ ﻣﻨﺼﺔ اﻟﻤﻌﺮض
• ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
• اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﻌﺮض
• دﻋﻮات ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﻔﻞ اﻟﻌﺸﺎء
• ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺪوات

ﺗﺘﻀﻤﻦ:
• اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
• ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
• اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﻌﺮض
• دﻋﻮات ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﻔﻞ اﻟﻌﺸﺎء
• ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺪوات

ﺟﺪول اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻓﻮر ﺣﺠﺰ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺘﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ا(  % 25ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻼم اﻟﻔﺎﺗﻮرة.

ب(  % 75ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺴﺪاد ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه  31أﻏﺴﻄﺲ .2022
ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻮر اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ ﺣﺠﺰ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﻌﺪ  4ﻳﻮﻟﻴﻮ  .2022وﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ ،ﺳﺘﻜﻮن ﺷﺮوط ﻣﻨﺼﺔ اﻟﻌﺮض اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ )ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺤﺠﻢ ،واﻟﻤﻮﻗﻊ،
واﻟﺤﺎﻟﺔ( ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ.
ﺳﻴﺎﺳﺔ إﻟﻐﺎء اﻻﺗﻔﺎق وﺧﻔﺾ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ :ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ إﻟﻐﺎء أو ﺧﻔﺾ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮض ﻗﺒﻞ  4ﻳﻮﻟﻴﻮ  ،2022ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻌﺎرض دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ  5000درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ ﻛﺮﺳﻮم ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ .وﺗﺼﺒﺢ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺪ واﺟﺒﺔ اﻟﺴﺪاد ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼرﺟﺎع ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﺤﺠﺰ او ﺧﻔﺾ ﻣﺴﺎﺣﺔ أو ﻣﻨﺼﺔ اﻟﻌﺮض ﺑﻌﺪ  4ﻳﻮﻟﻴﻮ .2022
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ

ﻳﺮﺟﻰ إرﺳﺎل اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء وﻣﻴﺎه دﺑﻲ .وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ أي ﺗﺴﺎؤﻻت ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑـ :ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ،ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ  -إدارة اﻟﻌﻘﻮد ،ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ + 971 4 324 8290 :أو راﺳﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲcontracts@dewa.gov.ae :
ﻗﺒﻮل اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم

ﺑﻤﺠﺮد اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ،ﻳﺆﻛﺪ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺒﻮﻟﻪ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ.
أﻧﺎ ﻣﻬﺘﻢ ﺑﺤﺠﺰ ﻣﺴﺎﺣﺔ إﻋﻼﻧﻴﺔ ﻓﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﺮض.

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:

ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺗﻢ اﻟﺤﺠﺰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ:
اﻟﻮﻛﻴﻞ /اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ:

ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻞء اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإرﺳﺎﻟﻬﺎ إﱃ ﻗﺴﻢ ﻣﺒﻴﻌﺎت "وﻳﺘﻴﻜﺲ"وﻣﻌﺮض دﰊ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ،ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء وﻣﻴﺎه دﰊ
ﺻﻨﺪوق ﺑﺮﻳﺪ  ،564دﰊ ،دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،أو اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐinfo@dubaisolarshow.com | info@wetex.ae | sales_general@wetex.ae :

ﻧـ ـ ـﻤـ ــﻮذج اﻟ ـﺤ ـﺠـ ــﺰ

ﻧـ ـ ـﻤـ ــﻮذج اﻟ ـﺤ ـﺠـ ــﺰ

• راﻋﻲ اﻟﻴﻮﺑﻴﻞ اﻟﻤﺎﺳﻲ ) 200ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( 2,000,000 :درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ  544,588 /دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ .ﻣﺴﺎﺣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ__________________________ :

شروط وأحكام عقد حجز مساحات العرض

	.1عقد تأجير مساحة عرض :يشكل عقد تأجير مساحة العرض واإلشعار الرسمي لتحديد مساحة العرض ورسوم
الدفعة الكاملة معا ً االتفاق بين الشركة المنظمة للمعرض ويشار إليها في هذا العقد “اإلدارة” ألغراض حق
استخدام مساحة عرض في معرض “ويتيكس” .يستند العقد على جدول في هذا العقد والمعلومات العامة
الواردة في النشرات الخاصة بالمعرض وملف المبيعات باإلضافة إلى تفاصيل جميع صفحات هذا النموذج والتي
تعتبر جميعها جزءا ً من العقد .إن جميع القياسات الواردة في مخطط أرضية المعرض هي قياسات تقريبية
وتحتفظ اإلدارة بحق إدخال أي تعديالت تراها ضرورية ألغراض إعادة التوزيع العادلة ألي شركة عارضة أو
عارضين .كما تحتفظ اإلدارة بحق تعديل مخطط أرضية المعرض لإليفاء بمستلزمات العرض.

	.2تركيب وتفكيك المعروضات :يجب االلتزام بتنفيذ عمليات تسليم شحنات المواد وتركيب أدوات العرض وإنهاء
عملية نصب أدوات العرض في المواعيد المحددة .ويجب أن تكون أدوات العرض جاهزة للتفتيش قبل الساعة
 8:00صباحا ً من اليوم األول لبدء المعرض .وفي حال عدم االنتهاء من تجهيز الجناح قبل الساعة  10:00صباحا ً
من اليوم األول لبدء المعرض ،يحق لإلدارة اإليعاز لمقاول خدمات المعرض الرسمي بالقيام بتركيب الجناح أو
القيام بتفريغ عبوات الشحن غير المفتوحة على نفقة الجهة العارضة .وال يجوز بدء عملية تفكيك الجناح لحين
إغالق المعرض في اليوم األخير من المعرض .ال يجوز إزالة البضائع والمواد المستخدمة في أي عملية عرض من
قاعة العرض لحين انتهاء المعرض رسمياً .وأي استثناء لهذه القاعدة يجب أن يكون بموجب موافقة خطية من
اإلدارة .يجب إتمام عملية تفكيك الجناح وإزالة جميع مواد العرض في اليوم والساعة المحددتين لذلك( .مالحظة:
ينصح العارضون بإزالة المواد الصغيرة والتي يمكن حملها فو ًرا بعد إنهاء المعرض).
	.3تخزين الصناديق والطرود :ال يسمح للشركات العارضة بتخزين الصناديق أو الطرود داخل أو خلف أجنحة
العرض .ويجب وضع جميع الصناديق والطرود في المخزن المخصص لها بعد وضع ملصقات عليها قبل تمام
الساعة  8:00صباحا ً من اليوم األول لبدء المعرض .وسيتم إزالة وإتالف جميع الصناديق التي ال تحمل أي
ملصقات على اعتبار أنه غير مرغوب فيها.
	.4مخطط أرضية المعرض :سيتم االلتزام بمخطط أرضية المعرض األصلي قدر اإلمكان .بيد أن اإلدارة
تحتفظ بحق تعديل المخطط كما تراه ضروريا ً لتحقيق الفائدة القصوى لكل من المعرض والشركات العارضة
ولهذا القطاع.
	.5شروط تقديم استمارات حجز مساحات العرض :تقدم جميع طلبات حجز المساحات عبر تعبئة نموذج حجز
مساحة العرض ،على أن يتضمن جميع المعلومات المطلوبة .وتحتفظ اإلدارة بحق رفض طلبات استئجار
المساحات .تنص سياسة هيئة كهرباء ومياه دبي على حصر استخدام مساحات العرض على الشركات التي
تسهم منتجاتها أو خدماتها في خدمة األغراض البيئية والطاقة والمياه .ولن يسمح بإجراء تعامالت بيع نقدية
داخل المعرض.
	.6جدول الدفعات/إلغاء أو تخفيض مساحة العرض :تدرج تفاصيل الدفعات في النشرة الخاصة بذلك .ويجب أن
يكون أي إلغاء لهذا العقد أو تخفيض مساحة العرض خطيا ً وبموجب موافقة متبادلة من قبل مقدم الطلب
واإلدارة مع استثناء جواز قيام اإلدارة بإلغاء هذا العقد من جانب واحد بسبب عدم دفع أي مبالغ مستحقة في
التاريخ المحدد وفي حال االتفاق على اإللغاء أو تخفيض مساحة العرض ،فإنه يحق لمقدم الطلب استرجاع المبلغ
المدفوع وفق الجدول الالحق.
غرامة إلغاء أو تخفيض مساحة العرض :سيتم استيفاء رسم خدمات قدره  5000درهم على صافي تكلفة
المساحة األصلية في حال إلغاء أو تخفيض مساحة العرض في أو قبل تاريخ  4يوليو  .2022في حال إلغاء أو
تخفيض مساحة العرض بعد تاريخ  4يوليو  ،2022سيتم استيفاء كامل رسوم العقد ويكون مستحقا ً الدفع
وغير قابل لإللغاء .يجب أن تكون جميع عمليات العرض داخل حدود مساحة العرض المؤجرة فقط .وال يجوز
للشركة العارضة أو موظفيهم إعاقة ممرات المعرض .وتحتفظ اإلدارة بحق تحديد ما إذا كان العرض يتعارض
مع مساحات العرض المجاورة ويجوز إن استدعى األمر طلب التوقف عن ذلك .مالحظة :يرجى مراجعة دليل
الشركات العارضة لالطالع على تعليمات القياسات الخاصة للجناح.
	.7تخصيص مساحات العرض :ستكون مساحات العرض المخصصة مبينة في العقد المعتمد .إال أنه في بعض
الظروف أو الحاالت ،تحتفظ اإلدارة بحقها الحصري في إعادة تخصيص مساحات العرض بما يخدم مصلحة
المعرض ككل .ويجب على الشركات العارضة استئجار مساحات كافية الحتواء معروضاتها بالكامل ضمن حدود
الجناح .يجب مراعاة جميع قياسات االرتفاع والعمق المذكورة في القسم  11ويجوز للشركات العارضة التقاط
الصور لمعروضاتها أو تصويرها بالفيديو ،إال أنه ال يسمح لها بالتقاط الصور مباشرة ألي معروضات أخرى أو الطلب
من اشخاص آخرين التقاط هذه الصور بدون موافقة خطية مسبقة من اإلدارة ومن الشركة العارضة التي يتم
تصوير معروضاتها .ويجب على الشركات العارضة احترام خصوصية الشركات العارضة األخرى وعدم التطفل أو
التشويش على الشركات العارضة األخرى أثناء مزاولة أعمالها في أرضية المعرض.
	.8المشاركة يف/تأجير مساحة العرض من الباطن :ال يجوز ألي شركة عارضة تخصيص ،أو تأجير من الباطن أو
تحديد كامل أو أي جزء من مساحة العرض المخصصة له أو وجود أي مندوبين أو معدات أو مواد من شركات
أخرى خالف شركته الخاصة في مساحة العرض .وتحظر سياسة اإلدارة القيام بتأجير مساحة العرض من الباطن.
وفي حال قررت الشركة العارضة إلغاء مساحة العرض فإن القرار بشأن هذا الموضوع يجب أن يعود لإلدارة.
يجب إرسال إشعار المقاولين المستقلين باستخدام مقاول مستقل للقيام بتركيب/تفكيك مواد العرض قبل
خمسة وأربعين ( )45يوما ً من تاريخ بدء المعرض .في حال اختيار الشركة العارضة الستخدام أي مقاول خالف
المقاولين الرسميين الذين تسميهم هيئة كهرباء ومياه دبي ،فإنه ال يجوز للهيئة التدخل في المنازعات بالنيابة
عن الشركة العارضة .ويجب أن يرسل إشعار استخدام مقاولين مستقلين إلى كل من اإلدارة ومقاول خدمات
المعرض الرسمي.

أو إزعاج صادر عن أي جهاز للعرض أو المحافظة على أدنى مستويات اإلزعاج الصادرة عن أنظمة الصوت أو
المعدات بحيث ال تتداخل مع اآلخرين .ويجب التذكر بأن استخدام أنظمة الصوت أو المعدات التي تصدر الصوت
هو استثناء يمنح للشركة العارضة وليس حقا ً مكتسبا ً لها .تحتفظ اإلدارة بالحق الحصري لتحديد مستوى
اإلزعاج أو الصوت الذي يشكل تداخا ً مع الشركات األخرى والذي يجب إيقافه .يفهم بأن جميع ممتلكات الشركة
العارضة تبقى في حوزة وسيطرة الشركة العارضة وأثناء عملية النقل من أو إلى أو ضمن حدود قاعة المعرض
استنادًا لقواعد وأنظمة العرض.
ملحوظة :يترتب على الشركات العارضة توفير التأمين الالزم على المواد المعروضة ضد التلف والفقدان
والمسؤولية العامة ضد اإلصابة التي تلحق بأي أشخاص أو ممتلكات لآلخرين بتوقيعها على عقد حجز مساحة
عرض ،تتكفل الشركة العارضة بتوفير وثيقة تأمين تغطي الشركة العارضة مع غطاء تأمين يشمل فترة إشغال
الشركة العارضة لمساحة العرض .ويجب على الشركات العارضة التقيد بجميع أنظمة الدولة واألنظمة المحلية
وأنظمة سالمة مرافق المعرض .وتقوم الشركة العارضة بإدخال أي تصحيحات على نفقتها الخاصة .وفي حال
عدم التمكن من إجراء التصحيحات ،فإنه سيتم إزالة جناح العرض على نفقة الشركة العارضة دون أن يترتب أي
مسؤولية على اإلدارة .وال يجوز تحت أي ظرف من الظروف تجاوز الحد األقصى لحمولة األرضية لقاعة المعرض.
وتوافق الشركة العارضة على تحمل المسؤولية الكاملة والحصرية الناتجة عن أي إصابة أو أضرار لألشخاص أو
الممتلكات الناتجة عن اإلخفاق في توزيع أماكن المواد المعروضة داخل الجناح بشكل يتطابق مع مواصفات
أحمال األرضية.
التعويض :توافق الشركة العارضة على تعويض اإلدارة وموظفيها ومسؤوليها ووكالئها من وضد أي وجميع
مطالبات األطراف األخرى والمسؤوليات األخرى (بما في ذلك رسوم المحامين) التي تنشأ أو تترتب عن
أو تنتج عن إهمال أو تقصير الجهة العارضة أو وكالئها أو موظفيها أو مسؤوليها أو أي من المدعوين أو
الزوار أو الرعاة أو الضيوف .وتتحمل الجهة العارضة مسؤولية اإلحاطة بجميع القوانين واألوامر واألنظمة
المتعلقة بتراخيص األعمال والصحة والوقاية من الحرائق والسالمة العامة المؤثرة على مشاركتها في
المعرض .ويعتبر التقيد بهذه القوانين إلزامي لجميع الشركات العارضة وتكون الشركات العارضة مسؤولة
حصرا ً عن االلتزام بهذه القوانين .وفي حال الرغبة في تركيب معدات غير اعتيادية ،يجب على الشركة
العارضة التواصل مع اإلدارة بشأن المعلومات المتعلقة بالمرافق أو األنظمة السارية .وال تتحمل اإلدارة
مسؤولية اإليفاء بهذا العقد بشأن تسليم مساحة العرض في حال كان عدم التسليم نتيجة ألي من األسباب
التالية :تعرض المبنى للتلف أو الضرر الكبير بسبب الحرائق أو الكوارث الطبيعية واألعداء واالضطرابات أو
تطبيق القانون أو أي أسباب أخرى خارجة عن سيطرة اإلدارة .وفي حال عدم القدرة على إقامة المعرض ألي من
هذه األسباب ،ستقوم اإلدارة بإعادة جميع المبالغ المدفوعة من قبل الشركات العارضة لقاء استئجار مساحة
العرض ناقصا ً المساهمة النسبية لجميع النفقات المترتبة على المعرض حتى تاريخ اإللغاء المطلوب.
	.12مواصفات أجنحة العرض :تتطلع اإلدارة إلى قيام كل شركة عارضة بتصميم وتركيب جناح العرض بطريقة جذابة
بشكل يعزز المظهر العام للمعرض وعكس ِسمة إيجابية عن القطاع .تحتفظ اإلدارة بحق اعتماد تصميم الجناح
وحظر أي تصميم يكون بسبب الضجيج أو أي مزايا يعترض عليها ،يحط من المظهر العام للمعرض .ويجب أن
تنم تصاميم الجناح عن ذوق جميل كما تحدده اإلدارة .تتحمل الشركة العارضة مسؤولية توفير منطقة عرض
جذابة .ويترتب على الشركة العارضة توفير سجاد لتغطية أرضية الجناح بما في ذلك أي معدات تحت السجاد.
ويجب تصحيح أي جزء من مساحة الجناح ال تتوافق مع أغراض المعرض على نفقة الشركة العارضة .وتحتفظ
اإلدارة بالحق الحصري لتصحيح أي أجنحة بتصاميم غير جميلة وتوافق الشركة العارضة على تسديد النفقات
المترتبة على إدخال التعديالت الالزمة.
	.13األجهزة اإللكترونية وأدوات العرض والعروض التقديمية والموسيقى والصوت :ال يسمح باستخدام تقنيات
العروض الجانبية أو تواجد أفراد يرتدون مالبس غير الئقة أو أساليب الترويج غير المحتشمة .ويطلب من
جميع الشركات العارضة مراعاة سياسة “حسن الجوار” في جميع األوقات .وال يجب تنفيذ تصاميم الجناح
بما يخالف القوانين أو تكون ذات صبغة عدائية لألجنحة المجاورة .ويحظر بتاتا ً استخدام المصورين ،الفرق
عال أو استخدام معدات أنظمة الصوت واألجهزة التي تسبب
الموسيقية أو الترفيهية أو تقديم محاضرات بصوت ٍ
الضجيج داخل جناح الشركة العارضة .وتحتفظ اإلدارة بحق تحديد الحاالت التي تكون فيها معدات العرض
مخالفة لألنظمة.
	.14المعارض األخرى :توافق الشركة العارضة على عدم قيامها أو أي من وكالئها أو موزعيها بتوزيع أي منشورات
أو تقديم أي عروض أو عرض أي معدات تحمل عالمتهم التجارية ضمن مساحة نصف قطرها ثالثة أميال من
المعرض المشمول بهذا العقد أو المخصصة رسميا ً للممتلكات خالل فترة إقامة المعرض .ال تسري هذه القيود
على المشاركة في معارض أخرى ضمن مكان عمل أو معرض الشركة العارضة .تشكل مخالفة الشركة العارضة
لهذا البند خرقا ً للعقد ويحق لإلدارة حص ًرا إلغاء هذا العقد ويترتب على الشركة العارضة إزالة مواد العرض وأي
معدات داخل قاعة العرض ومصادرة جميع الدفعات وفقا ً لهذا العقد.
	.15الـتــرويـج وحظر الدخول على قائمة محددة والعينات والجوائز :ال يسمح بدعوة والترويج للزوار في الممرات أو
في أجنحة الشركات العارضة األخرى .ويجوز للشركة العارضة أو مندوبيها توزيع العينات والكتالوجات والنشرات
والمطبوعات والهدايا التذكارية الخ (بما في ذلك المضيفين والمضيفات) فقط ضمن حدود الجناح المخصص لهم.
وال يسمح للشركة العارضة إجراء أي سحوبات على الهدايا أو جوائز للتوقيع باالسم والعناوين ،الخ ،بدون موافقة
خطية مسبقة من اإلدارة .ويجب االمتناع عن عرض لوحات تبين أسعار المواد المعروضة .تحتفظ هيئة كهرباء ومياه
دبي بحق تحديد الدخول على الزوار أو الشركة العارضة أو قائمة أخرى من األشخاص أو معلومات تجمعها الهيئة
أو أي من مقاوليها .ويجوز للشركات العارضة التي تقوم بتوزيع مطبوعات حول القطاع القيام بتوزيع مطبوعاتها
خارج أجنحتها فقط للشركات العارضة األخرى وخالل ساعات المعرض فقط .ويجوز لرعاة المعرض الذين يصدرون
المطبوعات حول القطاع القيام بتوزيع المطبوعات في األوقات المحددة من قبل إدارة المعرض.

	.9موظفو الشركة العارضة :تقوم كل شركة عارضة بتقديم قائمة بأسماء الموظفين العاملين في جناح الشركة
ً
العارضة بشكل مسبق .ويسمح للموظفين بالدخول إلى أرض المعرض في تمام الساعة  8صباحا من كل يوم .وفي 	.16المواد القابلة لالشتعال :يحظر استخدام السوائل أو المواد القابلة لالشتعال في الجناح وفي منطقة التخزين
حال الرغبة في الدخول في وقت مبكر ،يجب الحصول على إذن خاص من اإلدارة .ويترتب أن يكون مندوبي الشركة
خلف الجناح .ويجب أن تكون مواد التزيين والديكور مصنوعة من مواد غير قابلة لالشتعال قبل إدخالها إلى قاعة
العارضة الذين يقومون بإدارة المعرض من المالكين أو الموظفين أو وكالء الشركات العارضة ويترتب على
المعرض ويجب التقيد بجميع أنظمة الحرائق المحلية .ويحظر كذلك نقل السوائل القابلة لالشتعال داخل قاعة
الموظفين ارتداء بطاقة التعريف المالئمة التي توفرها لهم الشركة العارضة .ويجب توفير البطاقات حال تقديم
المعرض .ويجب أن تكون المعدات الكهربائية مطابقة لجميع قوانين السالمة.
قائمة بالموظفين من قبل الشركة العارضة .ويترتب على كل شركة عارضة إدخال اسم المندوب في ملف مكتب
إدارة المعرض (بما في ذلك اسم الفندق أو رقم الهاتف المحلي) الذي يتحمل مسؤولية جناح الشركة العارضة 	.17األطعمة والمشروبات :يمكن للشركة العارضة توفير الطعام و/أو المشروبات بموجب موافقة خطية مسبقة من
اإلدارة والمرافق .وال يسمح بتقديم المشروبات الكحولية في المعرض.
والمفوض باتخاذ القرارات بالنيابة عن الشركة العارضة وفق متطلبات اإلدارة في الموقع أو في حال حدوث حالة
طارئة .مالحظة :يحظر بتاتا ً تزويد العمالء الحاليين أو المتوقعين ببطاقات الدخول للموظفين .وفي حال استخدام 	.18المسؤولية :ال تتحمل اإلدارة أو مقاول الخدمات الرسمي أو إدارة قاعة المعرض أو الخدمات األمنية أو أي من
بطاقات الشركة العارضة وا كتشاف ذلك ،فإنه سيتم استبعاد األفراد الذين يحملون البطاقات من موقع المعرض
المسؤولين أو الموظفين أعاله مسؤولية سالمة ممتلكات الشركات العارضة من السرقة أو اإلضرابات أو التلف
ومصادرة جميع البطاقات .ستقوم اإلدارة بتزويد التصاريح للزوار والتي يمكن للشركة العارضة توزيعها على
بسبب الحريق أو الماء أو العواصف أو التخريب أو أي أسباب أخرى .وستقوم اإلدارة باتخاذ جميع التدابير الالزمة
العمالء ألغراض الدخول للمعرض .ويترتب استخدام عملية تسجيل موظفي الشركة العارضة حص ًرا لموظفي أو
من خالل توظيف طاقم من موظفي األمن لحماية أجنحة العرض من وقوع أي حوادث أو أضرار .يفهم بأن جميع
وكالء الشركة العارضة فقط.
ممتلكات الشركة العارضة ستبقى في حيازة وتحت سيطرة الشركة العارضة أثناء عملية النقل من أو إلى أو ضمن
حدود قاعة المعرض وتخضع للقوانين واألنظمة المطبقة في المعرض.
	.10مواد العرض واإلنشاءات :قامت اإلدارة بإعداد الترتيبات لتوفير خلفية موحدة لألجنحة بما في ذلك اللوحة

اإلعالنية باسم الشركة العارضة ورقم الجناح .ويترتب أن تتواجد جميع المعدات ضمن حدود المساحة المحددة 	.19األضرار :تتحمل الشركات العارضة مسؤولية حدوث أي أضرار ناتجة عن تثبيت التجهيزات بأرضيات أو
للعرض والسماح بتوفير مساحة كافية لموظفي الشركة العارضة لمزاولة األعمال ضمن المساحة المخصصة .ال
أعمدة أو جدران أو أسقف مبنى المعرض وأي أضرار تلحق بالمعدات التي توفرها اإلدارة أو موردو الخدمات
تتحمل اإلدارة مسؤولية الموسيقى المستخدمة من قبل الشركة العارضة وتوافق الشركة العارضة بموجب هذا
المعينون من قبلهم.
العقد على تعويض وإبراء اإلدارة من أي وجميع التكاليف أو األضرار المتعلقة بأي مخالفات لحقوق النشر التي
	.20المخالفات :تتحمل اإلدارة مسؤولية تفسير وتطبيق هذه القواعد واألنظمة .وأي مخالفة من قبل الشركة العارضة
قد تنشأ عن إخفاق الشركة العارضة في الحصول على الترخيص (التراخيص) الالزمة في أجنحة الشركات العارضة.
ألي من شروط وأحكام هذا العقد تع ّرض الشركة العارضة إلى إلغاء عقدها في إشغال مساحة الجناح ومصادرة أي
وال يسمح باستخدام البالونات ،أو األبواق أو العطور أو االحتشاد في أجنحة الشركات العارضة.
أموال مدفوعة على الحساب .تحتفظ اإلدارة بموجب إشعار خطي باإللغاء بحق حيازة الشركة العارضة للمساحة
العمال،
السجاد،
األثاث،
	.11خدمات المقاولين :يجب اتخاذ الترتيبات الالزمة المتعلقة بجميع الخدمات مثل
وعزل جميع األشخاص وممتلكات الشركة العارضة وتحميلها المسؤولية عن جميع األخطار والنفقات المترتبة
التنظيف ،تخزين صناديق وأقفاص الشحن والخدمات الخاصة األخرى من خالل مقاول خدمات العرض
على ذلك.
الرسمي .ويترتب توفير دليل خدمات الشركات العارضة مع النماذج الالزمة لطلب الخدمات .ويجب إعداد وملء
	.21الفعاليات االجتماعية/الخاصة :تكون أي فعاليات اجتماعية/خاصة خالل معرض دبي للطاقة الشمسية
وإعادة النماذج بعناية في المواعيد النهائية المحددة من أجل تجنب دفع أي رسوم بسبب التأخير .وفي حال وجود
مخصصة للشركات العارضة ويجب اعتمادها من قبل إدارة المعرض.
هدايا أو عروض و/أو برامج ترفيه للزوار ،فإنه يجب ترتيب الجناح بحيث يتم تجنب إغالق الممرات أو التجمع
في األجنحة المجاورة .وال يسمح بتشغيل المعدات في الداخل بشكل مستمر .ويمكن السماح بتشغيل المعدات 	.22قوانين العرض :في حال وجود ظروف غير متوقعة تجعل من ذلك حاج ًة ملحة ،يحق لإلدارة تعديل هذه القواعد
ألغراض العرض لفترات بسيطة تتراوح ما بين دقيقة وخمس دقائق ويشترط في ذلك إبالغ اإلدارة خطيا ً قبل ذلك
والتفويضات أو إدخال أي إضافات عليها ويجب إبالغ كل الشركات العارضة بجميع تلك التعديالت أو اإلضافات
بمدة ثالثين ( )30يوما ً من تاريخ بدء المعرض .ويجب على كل شركة عارضة مراقبة الجناح لتجنب أي تشويش
فو ًرا .ويجب نشر قوانين المعرض بشكل منفصل وتكييفها بما يتناسب مع قاعة العرض.

