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يتم طلب خلال من الأصول حسب إخطاره يتعين و  الّدفع واجبة.  ،  أعلاه، بالجداول مدرج غير استثنائي طلب أو/  و أخرى  إضافة أية تعتبر
48 بعد الاستثنائية الطلبات مسؤولية تحمل عدم أو إمكانية على المنّظم يرّد. العرض من الأقل على أسبوعين قبل مسبًقا المنظم إلى إرساله
 .الطلب استلام من الأقل على ساعة

عن نيابة الفنادق حجز مسؤولية يتولى أن للمنظم يجوز ، ذلك ومع. والتموين والنقل الإقامة تشمل لا أعلاه المذكورة الأسعار أن المفهوم من
المرسلة الفندق أسعار قبول عدم عن مسؤول غير المنّظم. بها إبلاغهم يتم والتي عليها الحصول تّم التي السارية للأسعار وفًقا الأجانب المشاركين

.عنه نيابة الحجز مسؤولية توّلي رفض له يجوز ،

 :  الدفع        كيفيات

.م.م.ذ.ش ساداكوم  شركة لامر بنكي تحويل أو بصك
 AL SALAMA BANK 1606 :بنكال

AGENCE STAOUELI Route Nationale N°11 Ilot N°402 Lot N°04 ALGER ALGERIE :العنوان

SALDGDZALXXX: سويفت

مّالمنظ وتوقيع ختم
ولقبه الموقع اسم

العارض وتوقيع ختم
" عليه والموافقة قراءته تمت"  عبارة إلى الإشارة مع ولقبه الموقع اسم



:                 عامة تدابير
 - عموميات:1 المادة
المحدد التاريخ في جناحاتهم بإغالق ذلك يطلبون الذين للعارضين يُسمح قد ، التمديد حالة بمبادرته. في تعديله ويمكن المنظم يحددها المشاركات وسعر ، والختام االفتتاح ووقت ، فيه سيقام الذي والمكان ، ومدته ، االفتتاح تاريخ سيما وال ، العرض تنظيم
أو عرضي حدث أو حوادث أو دمار أو فيضانات أو حريق )مثل اقتصادية أو متوقعة غير أو طارئة ألسباب ذلك حدوث حالة . في العرض منظم حدده الذي التاريخ قبل الجناح مظهر تعديل أو المعروضة المنتجات إزالة من يتمكنوا أن دون ، أصالً

العارض منهم. يعهد كل يدفعها التي المبالغ مع يتناسب بما العارضين على المتكبدة المصاريف سداد بعد المتاحة المبالغ وتوزع القبول طلبات إلغاء ...( يتم ، اإلرهابي التهديد أو العواصف أو األمن انعدام خطر أو شغب أعمال أو وطني أو محلي إضراب
إليه. تسليمه سيتم الذي الفني الملف بمتطلبات االلتزام من والتأكد بااللتزام العارض ضده. يتعهد العودة بعدم ويتعهد الجمهور لسالمة تهديد وجود حالة في أو متوقعة غير أو اقتصادية ألسباب إخالؤه أو العرض مقاطعة يجب كان إذا ما تقييم بمهمة للمنظم
العامة. اللوائح هذه أحكام تطبيق عند المنظم مسؤولية مشاركة يتم العرض. ال لمنظم المتاحة للمباني الرئيسي المستأجر أو المالك يفرضها التي للمواصفات االمتثال عدم مسؤولية ، المنظم تجاه ، العارض يتحمل

المشاركة:
المشاركة:  - شروط2 المادة
بعقد يرفق ، األخيرة الحالة في ؛ لها امتياز صاحب أو وكيالً يكون التي أو تصميمه أو صنعه من الخدمات أو العمليات أو المنتجات أو المواد فقط يعرض أن للعارض المقدمة. يجوز الخدمات / أو و المنتجات تسمية ويحدد العارضين فئات المنظم يحدد

جزًءا ليست التي الخدمات / أو و المنتجات بعرض تسمح أو العرض من الغرض مع تتوافق أنها يبدو ال التي الخدمات / أو و المنتجات استبعاد ، الفحص بعد ، للمنظم خدماتها. يجوز / أو و منتجاتها عرض يقترح التي التجارية العالمات قائمة مشاركته
يتعلق ما باستثناء ، الجزائرية اللوائح مع تتوافق ال مواد أو منتجات تقديم للعارض يجوز ال ، بها المصرح باألحداث المتعلقة لألحكام المشتري. وفقًا إلى الموقع وفي فوري تسليم على تنطوي التي المبيعات الصالون. تحظر تهم ولكنها التسمية من

بها. المعمول والقوانين العام النظام مع العارضين من المقدم العرض يتوافق أن مشروعة. يجب غير منافسة يشكل أو يضلل أن المحتمل من إعالن أي في قدًما المضي أو ، الجزائرية األراضي خارج لالستخدام حصريًا المخصصة المواد أو بالمنتجات
للتنظيم الخاضعة األنشطة ضمن تندرج منتجات أو خدمات تقديم القانون بموجب لهم المصرح غير األشخاص جميع على يحظر قانونية. كما غير أنشطة عن الناشئة المنتجات أو القانونية غير المنتجات عرض من تماًما العارضون يُمنع ، النحو هذا على

لالضطراب. حد لوضع المنظم يتخذها أن يمكن التي باإلجراءات المساس دون قانونية إلجراءات األحكام هذه ينتهكون الذين العارضون يخضع القانون. قد في المقصود بالمعنى
المشاركة  - عقد3 المادة
الصلة. ذات والتكاليف للعقد الكامل الثمن بدفع لإللغاء قابل وغير راسًخا التزاًما هذا المشاركة عقد إرسال والمختوم. يشكل الموقع المشاركة عقد المنظم إلى يرسل أن المعرض في العرض في يرغب اعتباري شخص أي على يجب
القبول  - مراقبة4 المادة
ال عندما ، االنتظار قائمة في والمدرج للمشاركة طلبًا قدم الذي الشخص على ينطبق نفسه المنظم. األمر قبل من العارض دفعها التي المبالغ تعويض سيتم ، األمر لزم إذا ، اإلطالق على عارض ألي المشاركة عقد رفض أو قبول في بالحق المنظم يحتفظ
سبب ألي أعماله يدير عارض من المشاركة طلب العارض. يعتبر إلى مرسلة فاتورة من الرد هذا يتكون للعارض. قد المنظمة الجهة استجابة خالل من المشاركة قبول تأكيد العرض. يتم افتتاح عند متاحة مساحة توفر عدم بسبب له جناح تخصيص يمكن
للمنظم يجوز ، ذلك العرض. ومع افتتاح وتاريخ المشاركة طلب تاريخ بين لإلفالس طلبًا تقدم شركة من مشاركة طلب ألي بالنسبة خاص بشكل الحال هو الجناح. هذا توزيع عمليات بعد وحتى قبوله من بالرغم ، بمساعدته أو قانوني ممثل قبل من كان

مشاركتها. على الحفاظ تقرر أن ، عملها لمواصلة قانونًا مخولة الشركة أن حالة في ، بحرية
الباطن من / التأجير  - التنازل5 المادة

بتقديم العارضين من للمجموعة يُسمح قد ، ذلك العرض. ومع حدود ضمن منه جزء أو ، مجانًا أو مقابل على الحصول مقابل ، مشاركته أو الباطن من تأجيره أو امتيازه عن التنازل للعارض يجوز ال ، المنظم من مسبق كتابي إذن على الحصول باستثناء
مشتركة. مشاركة طلب في واشترك المنظمة الجهة إلى للموافقة مسبقًا طلبًا أرسل قد منهم كل يكون أن بشرط ، شامل تقديمي عرض
 - االنسحاب6 المادة

أحد شغل عدم حالة آخر. في عارض إلى االنتقال حالة في حتى المنظم قبل من ، المنصة باستئجار يتعلق فيما ، كليًا أو جزئيًا المستحقة / أو و المدفوعة المبالغ على الحصول يتم ، األسباب من سبب ألي الجناح شغل عدم حالة في أو االنسحاب حالة في
آخر. لعارض مخصًصا الجناح كان لو حتى ، التعويض أو بالتعويض إما المطالبة من األخير يتمكن أن دون المتعثر العارض جناح في التصرف للمنظم مستقياًل. يجوز يُعتبر ، األسباب من سبب ألي العرض افتتاح من  ساعة24 قبل منصته العارضين
المالية المشاركة

 - السعر7 المادة
واجتماعية. ضريبية والخدمات. كأحكام والنقل والعمالة المواد أسعار تعديل حالة في سيما وال ، لها المكونة العناصر على تعديالت إجراء حالة في المنظم يراجعها أن ويمكن المنظم قبل من األجنحة سعر تحديد يتم

الدفع  - شروط8 المادة
في بالفعل المستحقة المبالغ تساوي األولى الدفعة فإن ، متأخر مشاركة عقد ألي المعرض. بالنسبة في المشاركة عقد في للعارض إبالغها ويتم المنظم يحددها التي للشروط ووفقًا المحددة المواعيد في اإلضافية والتكاليف الجناح إيجار مقابل الدفع يتم

االنسحاب. لصالح جناح تخصيص من يستفيدون الذين االنتظار قائمة في العارضين على ينطبق نفسه المعني. األمر التاريخ
السداد عن  - التخلف9 المادة
 "االنسحاب".6 المادة أحكام تطبيق للمنظم أجاز السابقة المادة في إليها المشار الدفع وشروط النهائية المواعيد يحترم ال العارض أن حقيقة

األجنحة
األجنحة  - توزيع10 المادة
تاريخ ، األمر لزم إذا ، وكذلك وضعه يقترح الذي الجناح وتصميم ، يقدمها التي الخدمات / أو و المنتجات وطبيعة ، العارض عنها عبر التي الرغبات ممكن نطاق أوسع على االعتبار في األخذ مع ، بحرية المساحات ويوزع الصالون مخطط المنظم يضع

مخطط. طريق عن إليه للعارض المخصص الجناح موقع إبالغ واحد. يتم جانب من بالمشاركة التزامهم بإنهاء للعارضين التغيير هذا يسمح العارض. ال يطلبها التي األسطح وتصميم حجم تعديل للمنظم العارض. يجوز وأقدمية المشاركة عقد تسجيل
للجناح. الفعلية واألبعاد إليها المشار األبعاد بين اختالف ظهور حالة في المنظم مسؤولية تقوم جناحه. ال إعداد قبل متوافقة الخطة أن من التأكد مسؤولية العارض عاتق على تقع ، ممكنًا ذلك كان للجناح. كلما اإلمكان قدر دقيقة قياسات الخطة هذه تعطي
المحدد بالموقع تتعلق شكوى أي تقديم إليها. يجب العارض انتباه لفت يتم ال قد لتعديالت وتخضع إعالمية ألغراض ، المخطط إنشاء تاريخ في المفعول سارية ، المؤشرات المخصص. هذه بالموقع المحيطة الصغيرة للقطع العام التقسيم إلى الخطة تشير

العارض. قبل من مقبوالً المقترح الموقع يعتبر ، الفترة هذه أيام. بعد ثمانية غضون في المخطط في
األجنحة وتزيين  - تركيب11 المادة

ً مصمم األجنحة تركيب العامة السلطات تسنها التي السالمة للوائح تمتثل أن مسؤوليتهم. يجب وتحت العارضين قبل من لألجنحة الخاصة الزخرفة تنفيذ مقبولة. يتم غير طابقين من المكونة المنظمة. األجنحة الجهة قبل من الموضوع العام للمخطط وفقا
والنموذج للخطة تمتثل ال التي أو ، الجمهور أو المجاورين العارضين إزعاج أو للمعرض العام بالمظهر اإلضرار شأنها من التي التركيبات تلك تعديل أو إزالة في بالحق المنظم المنظم. يحتفظ قبل من المعتمدة والالفتات العامة الديكور خطة وكذلك

العرض. إقامة أو المرور حركة أو المجاورين للعارضين إزعاج حدوث حالة في الممنوح التفويض في النظر إعادة للمنظم عليها. يجوز للموافقة مسبقًا المقدمين
الحالة على  االستعادة– 12 المادة

يقام التي والمنشآت المباني في سيما ال ، تدهور أي مسؤولية العارض هذا الحالة. يتحمل نفس في تركها عليهم ويجب فيها يجدونها التي الحالة في المساحات العارضون العارضون. يأخذ أقامها التي التركيبات أو اإلنشاءات عن مسؤولية أي المنظم يرفض
بضاعته. أو مواده أو منشآته أو العارضين أحد بسبب ، الصالون فيها
البناء مدة

والتفكيك  - التجميع13 المادة
الصالون. نهاية في النظام الستعادة النهائية المواعيد وكذلك والمنتجات والمواد المعدات وإزالة ، ألجنحةا لتفكيك الزمني الجدول تحدد المعرض. كما افتتاح قبل األجنحة وتركيب لتجميع الزمني الجدول المنظم يحدد

محددة  - أذونات14 المادة
يحدده. الذي التاريخ وفي المنظم من بتفويض يتم اآلخرين العارضين منصة استعارة طريق عن إال تجميعها أو تركيبها يمكن ال التي المعدات أو لآلالت تركيب أو تخطيط أي

 - البضائع15 المادة
خروج يسمح ال ، األحوال من حال بأي ، يجوز الصالون. ال حدود داخل المركبات بتداول يتعلق فيما سيما ال ، البضائع وخروج دخول بتنظيم المتعلقة المنظم لتعليمات االمتثال منه له. مطلوب المخصصة البضائع واستالم نقل عن مسؤول عارض كل

الصالون. مدة خالل المعروضة والمواد المنتجات
التنظيف

 - التنظيف16 المادة
للعارضين. المنظم يحددها التي والمواعيد للشروط وفقًا جناح كل تنظيف يتم

التأمين
 - التأمين17 المادة

مباشرة. األخرى التأمين أنواع جميع على الحصول العارض على كعارضين. يجب المدنية مسؤوليتهم على المترتبة المالية التبعات ضد المنظمة الجهة خالل من العارضين على اإلجباري التأمين يتم
 - الجمارك18 المادة
اإلجراءات. هذه خالل تنشأ قد صعوبات أي عن مسؤوال يكون أن يمكن ال الخارج. المنظم من القادمة والمنتجات للمواد الجمركية اإلجراءات لتنفيذ عارض لكل متروك األمر
الفكرية  - الملكية19 المادة

لدى المجال. سيكون هذا في مسؤولية أي يقبل ال الصالون. المنظم داخل لعرضها الالزمة التصاريح / أو و الحقوق وجميع ، يعرضها التي التجارية / العالمات / اإلبداعات السلع على الفكرية الملكية حقوق أصحاب من حصل أنه للمنظم العارض يضمن
بالمعرض الخاصة االتصال أدوات في مجانًا يعرضها التي التجارية والعالمات واإلبداعات السلع وتمثيل إنتاج بإعادة للمنظم العارض التزوير. يصرح ألعمال ، الخصوص وجه على ، الفكرية الملكية حيث من المدانين العارضين استبعاد إمكانية المنظم

والبرنامج ، اإلنترنت أو التقليدية الصحافة في نشرها سيتم التي العرض )صورة للعرض الترويج إلى تهدف التي اإلعالم وسائل جميع على عام بشكل إلى إلخ( باإلضافة ، الترويجي الفيديو ، الزوار خريطة ، الدعوة بطاقة ، المعرض كتالوج ، )اإلنترنت
المذكورة لالستخدامات الالزمة التصاريح / أو و الحقوق وجميع ، يعرضها التي التجارية / العالمات / اإلبداعات السلع على الفكرية الملكية حقوق أصحاب من حصل أنه للمنظم العارض ذلك(. يضمن إلى وما ، العرض / أثناء في المنتج التلفزيوني

أعاله.
 - كتالوج20 المادة

تحت العارضين قبل من الكتالوج لتجميع الالزمة المعلومات توفير الحقوق. يتم هذه من جزء أو كل منح له الكتالوج. يجوز هذا في الواردة باإلعالنات المتعلقة الحقوق إلى باإلضافة ، العارضين كتالوج وبيع نشر لحقوق الوحيد المالك هو المنظم
اإلعالنات نصوص تعديل أو رفض وكذلك ، مفيًدا ذلك رأى متى المجموعة تسجيالت أو حذف أو تعديل في بالحق المنظم تحدث. يحتفظ قد والتي ، غيرها أو التكوين أو االستنساخ في األخطاء أو اإلغفاالت عن مسؤوالً المنظم اعتبار يمكن مسؤوليتهم. ال

اآلخرين. بالعارضين الضرر تلحق أن المحتمل من التي المدفوعة
الدخول بطاقة
العارضين"  - "تصريح21 المادة

للعارضين. ، المنظم يحددها التي للشروط وفقًا ، المعرض إلى الوصول حق تمنح العارضين" التي "تصاريح إصدار يتم
الدعوة  - بطاقات22 المادة

الصادرة الدخول وتذاكر الدعوة وبطاقات التصاريح المقاضاة. فقط إلى آخر استخدام / أو و مسيء طلب أي يؤدي أن المرجح للعارضين. من ، المنظم يحددها التي للشروط وفقًا ، دعوتهم في يرغبون الذين للزوار المخصصة الدعوة بطاقات إصدار يتم
الصالون. إلى الوصول حق تمنح أن يمكن المنظم عن

 - األمن23 القسم
التدابير. لهذه االمتثال من التحقق في بالحق المنظم المنظمة. يحتفظ الجهة تتخذها أمنية إجراءات أي وكذلك ، القضائية أو اإلدارية الجهات تفرضها التي األمنية باإلجراءات العارض يلتزم

- المنازعات القوانين تطبيق
اللوائح  - تطبيق24 المادة

لقواعد االمتثال وعدم ، التصميم مطابقة عدم حالة في ، الخصوص وجه على ، الحال هو رسمي. هذا إخطار بدون حتى ، للمؤتمرات الدولي للـمركز الداخلية واللوائح المنظم عن الصادرة اللوائح ألحكام مخالفة أي المخالف العارض استبعاد إلى تؤدي قد
لحقت التي والمادية المعنوية األضرار عن كتعويض للمنظم مستحقًا التعويض يكون للمشتري. ثم الموقع في و الفوري التسليم يتضمن الذي والبيع ، المشاركة عقد في المدرجة تلك مع تتوافق ال التي المنتجات وعرض ، المنصة شغل وعدم ، السالمة

للعارض. العائدة الزخرفية العناصر أو واألثاث المعروضة بالمواد االحتفاظ الصدد هذا في للمنظم طلبها. يحق يتم قد إضافية أضرار بأي المساس دون ، العارض مشاركة مبلغ األقل على يساوي التعويض بالحدث. هذا
النظام  - تعديل25 المادة
ضروريًا. ذلك رأى كلما جديدة أحكام ووضع القواعد هذه في عليها المنصوص غير الحاالت جميع في الحكم في بالحق المنظم يحتفظ
 - المنازعات26 المادة

حدوث حالة العارض. في من رسمية بموافقة ، الفترة هذه انتهاء بعد عام من وأكثر الشكوى هذه من يوًما عشر خمسة فترة انقضاء قبل مرفوعة دعوى أي قبول عدم إجراء. يُعلن أي قبل المنظم إلى شكواه بتقديم العارض يلتزم ، نزاعات وجود حالة في
الوحيد. االختصاص المنظم بمقر التجارية للمحكمة يكون ، نزاع


