
   N° RC : .......................................................... N°IF : ............................................................ N° ART : ..................................................................

ال / نعم

[220 v] 
[380 v]       ( مع الطلب )

( إجباري )

( إجباري )
 Total HT

 Total TTC

 TVA:    19 % 

إجمالي الدفع/دجالسعر/م2المساحة/م2

..........................

..........................

....................................................

....................................................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

7 800.00

5000.00

 يوم/ 10دج/ م2
20 000.00
8 000.00

16 000.0016 000.00

..........................

..........................  10 300.00
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إستمارة المشاركة في المعرض

من 15 إلى 19 ماي 2022
قصر المعارض ، الصنوبر البحري - الجزائر

العارض

SAFEX االلتزام: أنا ، الموقع أدناه ، أقر بأنني قد قرأت القانون العام لشركة 
وأتعهد باإللتزام بكافة بنوده وشروطه

أكتب اإلشارة  « تمت قرائتة والموافقة عليه» : ........................................................................................................                                                     توقيع وختم

بتاريخ: ...............................................................................

إسم  الشركة: ......................................................................................

اإلتصال بالسيد(ة): .................................................................................

نوع النشاط الرئيسي: ................................................................................
املنتجات املعروضة:.................................................................................

هل لديك ابتكار تقدمه يف املعرض؟.................................................

العنوان: ..........................................................................................
................................................................................................
الهاتف:.........................................الفاكس :..........................................
البريد اإللكتروني:.................................. املوقع اإللكتروني:...................................

موقع مغطى غير مهيئ
(أرضية فارغة داخل اجلناح)

حجز المساحة
موقع مغطى و مهيئ

يتظمن:(موكيت ، حواجز ، أضواء كاشفة ، طاولة ،  3 كراسي
الئحة بإسم الشركة و وصلة كهربائية)

(أنظر قائمة األثاث اإلضايف)

موقع مكشوف (يف اخلارج)
(أرضية فارغة يف الهواء الطلق)

الكهرباء
الكهرباء

عدد الواجهات ....واجهة إضافية
حقوق التسجيل

المجموع بدون رسوم:

المجموع بكل الرسوم:
الرسم على القيمةالمضافة:

الموعد النهائي لتقديم طلب المشاركة محدد في 31 مارس 2022



Désignation P/U (DA) H.T Quantités à
 commander

Chaise en tissu armature chromée 2 800  DA
Chaise silhouette 2 500 DA
Tabouret classique 2 500 DA
Tabouret design 2 500 DA
Table ronde armature métallique 2 000 DA
Mange - debout 6 000  DA
Comptoir de réception en bois 4 200  DA
Meuble de rangement en bois 3 800  DA
Etagère murale 450 DA
Réfrigérateur 160 L 7 000  DA
Fontaine d'eau  8 000  DA
Porte manteau 800 DA
Porte document 1 600  DA
Porte accordéon (pour la réserve) 4 000 DA
Panneau pour la réserve 1 000 DA
Face vitrée sablée ( 1٫80 x 0٫96) 4 000 DA
Face vitrée ( 1٫80 x 0٫96) 3 000 DA
½ Panneau vitré ( 0٫96 x 0٫96) 1 500  DA
½ Panneau vitré sablé ( 0٫96 x 0٫96) 1 500 DA
Vitrine ( 0٫50 x 0٫50 ) avec 04 étagères hauteur1٫80m 4 000 DA
Vitrine allu ( 0٫50x0٫50) avec 04 étagères h 1٫80m 2 500 DA
Vitrine ( 1mx0٫50) avec 04 étagères hauteur 2m 8 000 DA
Rail + 03 spots 2 800 DA
Multiprise électrique 300 DA
Téléviseur LCD 32ʼʼ/ jour 6 800 DA
Téléviseur LCD  42ʼʼ/ jour 7 800 DA
Machine à café à capsules ( 100 doses à café ) 7 800 DA
Corbeille à papier (métallique) / (plastique) 250 / 200 DA
Cendrier 200 DA
Podium allu ( 0٫50 x 0٫50 ) 1 000 DA
Bandeau signalétique (frontal) 1 000 DA
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( حدد الكميات املطلوب إقتنائها يف العمود املقابل)

بتاريخ: ...............................................................................                                                                          توقيع وختم

أثاث إضافي
طلبية شراء

من 15 إلى 19 ماي 2022
قصر المعارض ، الصنوبر البحري - الجزائر



ختم:..........................................................................................تاريخ: ..........................................................................................

أمر شراء
نشر إعالنى داخل قصر المعارض.

PANNEAUX DIMENSIONS P.U ( HT )Qté

disponible
Qté

à réserver

Panneaux Face Place Unité Africaine 2

2

8

1
2

3

1

1

1

6

2

4

5

6 x 10 m

4m²/ 6m²

60m²/ 75m²

 x 12 m 200 000 DA

150 000 DA

100 000 DA

85 000 DA

500 000 DA

50 000 DA

250 000 DA

50 000 DA

300 000 DA
400 000 DA

5 x 12 m

5 x 6 m

4,6 x 6 m
2,8 x 5 m

3 x 4 m

3 ,2  x  2 m

8 x 8 m

4,35 x 4,35 m

Panneaux Face Direction Générale 

Panneaux Internes Pavillon Central 

Panneaux Entrée Principale 

Panneau Etoile

Panneaux Losanges ( Entrée Nissan )

Paneau Geant autoroute (face SAFEX)

Panneaux parkings exposants et visiteurs

Panneaux Unipoles donnant sur lʼautoroute

من 15 إلى 19 ماي 2022
قصر المعارض ، الصنوبر البحري - الجزائر

هام:
- األسعار أعاله تشمل فقط تأجير اللوحات أثناء العرض.

- مسؤولية تحقيق الالفتة  وتثبيتها على اللوحة هي مسؤولية العميل(الزبون).
- تحقق من توفر اللوحات المختارة مع المنظم.

الفتات تقابل ساحة الوحدة اإلفريقية

الفتات تقابل ساحة المديرية العامة

الفتات داخل الجناح المركزي

الفتات المدخل الرئيسي

الفتات ذات هيكل حديدي (نجمة)

الفتات مدخل نيسان على شكل
(معين)

الفة عمالقة عند مدخل صافكس
(الطريق السريع)

الفتات على مستوى مواقف السيارات 

الفتات عمالقة على مستوى
الطريق السريع



بتاريخ: ........................................................................

توقيع وختم:.......................................................
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023 35 45 55 / 60 / 61 /62 
E mail : batimatec.expo@gmail.com

من 15 إلى 19 ماي 2022
قصر المعارض ، الصنوبر البحري - الجزائر

إدراج اإلعالن في كتالوج العارضين وشارات إضافية

06). ســعر الوحــدة للشــارة ) ــا للعارضيــن علــى ســتة  ًن يقتصــر عــدد الشــارات المقدمــة مجا
250.00 دج  اإلضافيــة  ب 

............ 10 ش):  : (بحــد أقصــى  * عــدد الشــارات اإلضافيــة 

الدليل الرسمي للعارضين ،و الذي يتم نشره في 5000 نسخة ، سيتم توزيعه على زوار المعرض المحترفين
باتيماتيك 2022 وسيتم إرساله للشركات الجزائرية واألجنبية التي تطلبه.

من أجل تقديم رؤية و تغطية أكبر لشركتك في هذا الحدث ، والترويج لمنتجاتك والخدمات ، نقترح عليك
إدراج إعالن داخل هذا الدليل.

! هام 
بــإدراج صفحــة اإلعــالن فــي دليــل العارضيــن  BATIMATEC Expo شــروط: ســتقوم 

شــرط اســتالم النمــوذج بالتصميــم الموضــح أعــاله فــي نمــوذج الطلب،هــذا و
.2022  / 04  /  20 TTC فــي موعــد أقصــاه   بعــد ســداد المبلــغ المســتحق

❏ 1 صفحة داخلية مقاس A4 (21x29.7سم)  بأربعة ألوان (تنسيق عمودي)        000 60 دج  بدون رسوم

❏ 2/1 صفحة داخلية A5 (21x14.8سم) بأربعة ألوان (تنسيق أفقي)                 000 40 دج  بدون رسوم

❏ عرض شعار العارض LOGO بجانب املعلومات                                           000  20 دج  بدون رسوم

                                                                                                               (%19 رضيبة القيمة املضافة)

تحقــق مــن اختيــارك إلدراج اإلعالنــات فــي دليــل العارضيــن:

ــا: إلين ــاله  ــم إلرس ــيق التصمي تنس
PDF ، Photoshop ، l ، يجــب أن يكــون النمــوذج l lustrator ملــف علــى قــرص مضغــوط ، 

300 نقطــة فــي البوصــة (دقــة عاليــة) بتنســيق ،تحديــد الخــط
مطلــوب طباعــة ليــزر للنمــوذج.

إسم الشركة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إسم المسؤول عن اإلشهار: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
البريد اإللكتروني: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الهاتف:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

مقاسات الدليل: 

شارات إضافية: 

يرسل هذا الطلب قبل : 31 مارس 2022 
الهاتف/الفاكس :



القانون العام
 استثناء، يسمح بدخول مراكب العارض¤ يف قرص املعارض من أجل تزويد أجنحتهم و هذا حسب املواعيد و الرشوط املحددة 

من قبل رشكة صافكس. 

الدليل الرسمي للمعرض – اإلشهار:

-1 تنرش"صافكس"الدليل الرسمي للمعرض يحتوي عىل املعلومات األساسية للعارض¤ و كذلك منتجاتهم و خدماتهم املعروضة 

و هذا حسب املعلومات املرسلة إليها من طرف العارض¤ و دون تحمل أي التزام ومسؤولية عن األخطاء أو الهفوات التي قد 

تحدث يف الدليل

-2 يرسل العارضون" لصافكس" رفقة طلب املشاركة استºرة خاصة تتضمن كل العنارص   الوارد ذكرها يف املادة السابقة أعاله.

-3 إىل جانب النرش املجا¿ الوارد يف النقطة 1 أعاله، ¾كن للعارض¤ طلب نرش معلومات أو صفحات اشهارية أخرى مدفوعة 

الثمن

التسعÁة  املعارض و هذا مقابل دفع  الصوت داخل قرص  العارض¤ عن طريق مكربات  -4  تقوم "صافكس" ببث اشهارات 

املخصصة لها. 

 -5 تحتفظ"صافكس" بحق التقاط الصور و/أو تصوير األجنحة و أماكن العرض و كذالك املنتجات و العتاد املعروض و استعºل 

هذه الصور يف كل منشوراتها.

-6 ¾نع منعا باتا :

 .Çالقيام باإلشهار الصو -

- توزيع املكافآت اإلشهارية.

- توزيع العينات واملطبوعات املختلفة داخل الجناح أو خارجه.

- عرض أو توزيع املطبوعات املنشورات, امللصقات املخالفة لألخالق أو املخلة بها أو ذات طابع يرض بسمعة التظاهرة .

- استخدام مكربات الصوت.

- رفع لوحات إعالنية بارزة تتجاوز واجهات األجنحة وأماكن العرض.

إىل  مكتوب  طلب  بتوجيه  األجنحة  داخل  نوعها  كان   ºمه إعالمية  ووثائق  منشورات  توزيع  يف  الراغب¤  العارض¤  عىل   7-

"صافكس" و يكون مرفقا بثالثة نسخ من املنشورات املعنية. 

-8 يلتزم العارضون بعدم إحراج و مضايقة العارض¤ اآلخرين خاصة ببث املوسيقى داخل األجنحة.

-9 ال يسمح خالل املعرض القيام بأي تظاهرة ليست ذات طابع تجاري باستثناء املؤÖرات أو الندوات ذات الطابع العلمي، 

التقني أو الرتبوي..

-10 يرتتب عن عدم احرتام املمنوعات املذكورة يف النقاط رقم 6 ،7،8 أعاله اإلغالق الفوري للجناح.

حركة المرور داخل قصر المعارض :

يسمح بشكل استثناÚ دخول السيارات من أجل Öوين األجنحة حسب األوقات و الرشوط التي تحددها  "صافكس".   

خدمات تقنية :

-1 يقوم العارضون وعىل حسابهم الخاص بإنجاز كل التجهيزات الخاصة باملياه  

والكهرباء والهاتف التي يرونها رضورية ألجنحتهم  ومن أجل ذلك يتم إرسال إىل "صافكس" طلبا خاصا بهته الخدمات رفقة 

طلب املرشكة.

-2 يجب عىل العارض¤ احرتام كل القواعد السالمة و األمن .

-3¾نع منعا باتا البناء يف أماكن العرض، عىل األسقف أو الجدران أو أعمدة األجنحة، يف حالة عدم االمتثال توقف األشغال عىل 

الفور وتقام اإلصالحات الالزمة مبارشة وعىل حساب العارض املخالف وهذا مع إمكان إلغاء املشاركة وبدون أي تعويض.

-4 ال يجب أن يتعدى العلو املسموح به يف أماكن العرض املغطاة ثالثة (3) أمتار.

 عىل العارض املتأخر احرتام علو الجناح املجاور له، أما بالنسبة للوحات اإلعالنية التي ¾كن أن تتعدى هذا العلو، يجب التºس 

رخصة كتابية مسبقة من طرف "صافكس" قبل وضعها.

-5 ال يجوز إسناد أي عتاد بناء أو تزي¤ أو عرض عىل الجدران أو عىل األعمدة أو عىل زجاج األجنحة. كº يستلزم تزي¤ الجهة 

الخلفية لألجنحة الظاهرة من النوافذ الكبÁة.

-6 يجب أن تكون صنابÁ الحرائق مرئية و سهلة الوصول إليها.

-Ö 7نح مساحات العرض غÁ املغطاة (يف الهواء الطلق) مجردة Öاما. وأقىص ارتفاع مسموح به هو خمس (05) أمتار.

-8 ¾نع منعا باتا إلصاق أفرشة (املوكات) مبارشة عىل أرضية العرض،يجب عىل األسالك الكهربائية أن تكون مغطاة.كل مخالفة 

يف هذا الشأن يتم تصليحه عىل حساب العارض.

-10يجب أن تكتب كل ألواح أو واجهات األجنحة اإلعالنية باللغة العربية أوال تم بأي لغة أخرى.

إختتام التظاهرة :

-1 يجوز تفكيك التجهيزات وسحب العتاد املعروض عند اختتام التظاهرة وعىل حساب العارض

-2 أمام العارض¤ مهلة (02) يوم¤ للقيام بعملية تفكيك التجهيزات و نزع املعروضات.

يف حالة تجاوز هذا األجل تبارش"صافكس" بنفسها تفكيك وسحب العتاد عىل حساب ومسؤولية العارض وتطبق عالوة عىل 

ذلك فاتورة التأخÁ(1000 دج/خ.ر/م2 /اليوم).

-3 يتحمل العارض¤ وحدهم مسئولية حراسة أجنحتهم ومنتجاتهم ابتداء من اختتام التظاهرة لغاية خروجهم من قرص 

املعارض.تستبعد "صافكس" كل مسؤولية عن النهب أو الرسقة التي قد تقع لعدم احرتام هذا الرشط.

-4 ال ¾كن نقل السلع خارج أماكن العرض إالبعد استظهار وصل مسلم من طرف "صافكس" وبعد دفع كل املبالغ املستحقة.

-5 يتضمن وصل الخروج عىل قاèة السلع الواجب إخراجها ويسلم الوصل ملصالح الرقابة املتواجدة عند نقاط الخروج. 

-6 ال يسلم وصل الخروج إال بعد التأكد من أن العارض قد ويف بكل حقوق مشاركته.

تأخذ "صافكس"جميع البضائع املعروضة كضºن تغطية تكلفة مستحقات العارض تجاهها و الواردة يف هذا النظام العام.

 أحكام خاصة :

-1 يجب عىل العارض ضºن الحºية امللكية الفكرية للعتاد واملنتجات املعروضة وفق ألحكام السارية املفعول بها. يجب 

اتخاذ هذه اإلجراءات قبل عرض العتاد و املنتجات يف األجنحة. ال تتحمل "صافكس" أية مسؤولية  يف هذا الشأن.

-2 ال تتحمل " صافكس"املسؤولية يف حالة التعدي عن قوان¤ حفظ حقوق التأليف و النرش.

 Áة أي تعويض إذا اقتىض األمر بتغيÁ3 يفتح املعرض للزائرين حسب جدول زمني تحدده "صافكس" و ال تدفع هذه األخ-

هذه الجداول الزمنية.

-4 كل شكوى تخص التظاهرة توجه إىل" صافكس" يف ظرف êانية (08)  أيام بعد اختتام التظاهرة عن طريق الربيد املسجل. 

-5 يقوم العارضون باختيار موطن بالجزائر العاصمة، محاكم هذه املدينة وحدها مؤهلة لدراسة أي قضية أو اختالف.

-6 يجب عىل العارض¤ االمتثال للقانون العام و كل التعليºت الصادرة من رشكة صافكس.

يرسل هذا النظام العام رفقة ملف املشاركة و يعترب أنه Öت قراءته و املصادقة علية من قبل العارض من خالل توقيعه عىل 

ملف املشاركة، كº أنه يقبل جميع األحكام الجديدة التي قد تصدرها رشكة صافكس حسب الظروف و التي يتم تبنيها 

للمنفعة العامة للتظاهرة و تحتفظ " صافكس" بحق إشعار العارض¤ بذلك.

 -1 األهداف العامة :   

تهدف التظاهرات االقتصادية العامة و املتخصصة التي تنظمها الرشكة الجزائرية للمعارض و التصدير- صافكس - إىل :  

- إبراز الصورة الحقيقية و تطور النشاط االقتصادي الوطني.

. - Öك¤ العارض¤ األجانب من ترويج منتجاتهم و خدماتهم

. ترقية قطاع مع¤ من االقتصاد الوطني -

- البحث عن  الرشاكة  االقتصادية ب¤ الرشكات الجزائرية و األجنبية و تشجيعها.

- التظاهرات االقتصادية مفتوحة للمنتجات و الخدمات الجزائرية و األجنبية.

يشارك يف هده التظاهرات: 

- الرشكات، املؤسسات و الهيئات الوطنية. 

. - الدول األجنبية و الهيئات و املنظºت األجنبية

-2 شروط المشاركة : 
 

-1 تصل استºرات املشاركة  إىل الرشكة الجزائرية لألسواق و التصدير " صافكس" مستوفية البيانات و موقعة من طرف طالب 

املشاركة أو من أي شخص مخول لذلك.

-2 ¾نع منعا باتا عرض منتجات أخرى غÁ التي هي مذكورة يف طلب املشاركة و إال ستحسب هذه املنتجات عىل حساب 

العارض.

-3 يجب عرض املنتجات باسم املنتج أو ممثله الرشعي.

-4 حدد املوعد النهاÚ للتسجيل ٻ شهر كامال قبل االفتتاح الرسمي للتظاهرة.

-5 طلبات املشاركة التي تصل بعد هذا األجل ال تأخذ بع¤ االعتبار إال يف حالة توفÁ املساحات الشاغرة ،  يف هذا الحال 

يتعرض صاحب الطلب املتأخر إلمكانية عدم ذكر رشكته يف الدليل الرسمي للتظاهرة و كل املنشورات املتعلقة به.

-6 تقرر  ( صافكس )  قبول طلبات املشاركة املقدمة إليها و تحتفظ بحق رفض أي طلب مشاركة غÁ موافق مع القانون 

العام.

يعترب تأكيد املشاركة من طرف صاحب الطلب نهاÚ و ال رجعة فيه.

-3 شروط الدفع و التسعيرة التجارية :  

-1 عند اإلشعار الكتاï "لصا فكس" بقبول طلب املشاركة املقدم من صاحب الطلب  يستلزم عىل هذا االخÁ دفع خمس¤ 

باملائة (%50) من املبلغ اإلجºيل للمشاركة و يتم التسديد عىل النحو التايل: 

- خالل عرشة (10) أيام بالنسبة للعارض¤ القاطن¤ بالجزائر.

- خالل خمسة عرش (15) يوما بالنسبة للعارض¤ القاطن¤ خارج الوطن.

- و يتم دفع النسبة الباقية يف اجل أقصاه خمسة عرشة (15) يوما قبل االفتتاح الرسمي للتظاهرة و قبل تسليم مواقع العرض 

.

 عدم احرتام هذه اآلجال يؤدي حتº إىل إلغاء طلب املشاركة و احتفاظ  " صافكس" باملبالغ املدفوعة مع استبعاد أي حق يف 

التعويض.

- يدفع العارضون األجانب مبلغ مشاركتهم بالعملة الصعبة. 3

-4 ¾نع للعارض¤ التنازل عن مساحات العرض أو عن جزء منها لصالح الغÁ سواء كان ذلك مجانا أو مقابل دفع وعدم احرتام 

هذا املنع يؤدي إىل إلغاء املشاركة و الغلق الفوري للجناح. 

-5 عند إلغاء العارض ملشاركته، تحتفظ "صافكس" باملبالغ املدفوعة إال إذا  كان هذا اإللغاء تحت  ظروف قاهرة

و املتمثلة يف:

  - وفاة صاحب الرشكة

  - أعºل شغب، حرب

  - كوارث طبيعية (فيضانات، زالزل....) 

  - املخاطر الصحية و األوبئة

يف حالة تأجيل املعرض من طرف املنظم لظروف قاهرة خارجة عن سيطرته، تبقى املبالغ املدفوعة ملكا لـ "صافكس" و يتم 

تأجيل طلبات املشاركة املؤكدة الحقا.

تخصيص المواقع، تهيئة األجنحة، مسائل أمنية :
 

-Ö 1نح " صافكس"مساحات العرض حسب متطلبات و نوعية التظاهرة و هذا دون أن تربر قرارها.

-2 تحتفظ "صافكس"  بحق تخفيض مساحات العرض و تغيÁ أماكن العارض¤ حسب طبيعة التظاهرة و دون أي مربر.

-3 تتمثل املساحات املوضوعة تحت ترصف العارض¤ عىل النحو التايل:

     - املساحة املغطاة املجهزة وتبقي الشكل األسايس ملشاركة العارض¤ .

     - املساحة املغطاة غÁ املجهزة  استثناءا وفقا للرشوط التالية:

-1-3 يجب عىل الجناح الذي يبنى عىل مساحة غÁ مهيأة أن يكون ملكا للعارض ملكية تامة.

-2-3يجب أن تكون تجهيزاته و تصاميمه ال تشابه إمكانيات و وسائل تركيب رشكة صافكس. -3-3.¾كن أن يسمح به إال إذا 

كان جناح خاص. يجب الحصول عىل موافقة مسبقة من طرف "صافكس"  قبل تصميم و بناء الجناح الخاص يف قرص املعارض.

أثناء صالونات و معارض رشكة  املعارض  آلية تركيبه يف قرص  -4ال يحق ألي عارض كونه مالكا لجناح خاص أن يحتج حول 

صافكس.

-5ال يحق ألي عارض أن يشرتط مساحة محددة بحجة أن جناحه الخاص الذي ¾تلكه يستلزم تلك املساحة.

-1-5 مساحة عرض يف الهواء الطلق أو مساحة عرض غÁ مغطاة: هي عبارة عن مساحة عرض خارج أجنحة العرض ومخصصة 

فقط للموا د التي ال ¾كن نظرا لطبيعتها  « عتاد ثقيل،عتاد اإلشغال  العمومية، مواد  طبيعية ذات حجم كبÁ،بيوت مجهزة 

الخ …….» عرضها يف مساحة عرض مغطاة.

-2-5 تحتفظ "صافكس" بحق تقدير  املنتجات غÁ املسموح بها للعرض يف املساحات غÁ املغطاة.

-3-5بغض النظر عن جناح االستقبال املحدد ب¤ 9 م2 و12 م2، ال يسمح بوجود أي هيكل أو تجهيز مغطى يحتضن عرض 

ملنتجات، خدمات أو أي نشاط يف املساحات املخصصة للعرض يف الخارج.

-4-5تسلم األماكن غÁ املهيأة إىل العارض¤ عىل األقل أربعة (04) أيام قبل بداية التظاهرة.  

-6 تقدر أد¿ مساحة عرض بـ 9 م2 بالنسبة للمساحة املغطاة و 30 م2 للمساحات يف الخارج.

الذين  أمنية» مشيدو األجنحة  ،تجهيز األجنحة و مسائل  املساحات  البند «منح  الشطر 3  للنقاط 5-4-3-2-1 من  -7 طبقا 

يعملون لحساب الغÁ يف تركيب األجنحة الخاصة يخضعون إىل دفع مستحقات و ضºن كº هو الحال بالنسبة لالتفاقيات 

الثنائية الخاصة برتكيب األجنحة .

• يحدد هذا الحق حسب مساحات العرض املركبة من طرفهم  أثناء نفس التظاهرة .

• عالوة  عىل ذلك  يخضع العارضون  الذين  يشيدون أجنحتهم الخاصة (ملكيتهم) إىل دفع مستحقات  و  ضºن يحدد من 

طرف رشكة صافكس .

البند «منح املساحات ،تجهيز األجنحة و مسائل أمنية» يخضع مشيدو األجنحة  -8 طبقا للنقاط 5-4-3-2-1 من الشطر 3 

الخاصة بدفع حقوق مقابل استخدام الصالحيات و املعدات و الشبكات املختلفة باإلضافة إىل إيداع ضºن محدد من قبل 

"صافكس".

    • تحدد هذه  املستحقات حسب مساحة العرض املعنية و تضاف يف الفاتورة التي تقدمها رشكة "صافكس" عند تسجيل 

املشاركة.

   • كذلك يخضع مشيدو األجنحة الخاصة الذين يعملون لحساب الغÁ إىل دفع مستحقات و ضºن كº هو الشأن و حسب 

نفس املنوال كº حدد معهم يف االتفاقيات الثنائية الخاصة برتكيب األجنحة .

-9 توضع كل املنتجات املخصصة للعرض يف أماكنها داخل الجناح يف اجل أقصاه أربعة و عرشون (24) ساعة قبل االفتتاح 

الرسمي للتظاهرة.

-10 ال يجب هجر األجنحة ألي سبب من األسباب، و لو جزئيا، قبل اختتام التظاهرة. 

-11 عىل العارض¤ تجهيز أجنحتهم úطفأة ضد الحرائق، و يجب أن تخضع كل املواد القابلة و الرسيعة االشتعال التي تستعمل 

يف تهيئة األجنحة إىل جميع معايÁ السالمة. 

 -12 يجب أن تستوىف التجهيزات الكهربائية كل رشوط األمن و ال تسمح بأي حال من األحوال تركيبها بأسالك لينة.

 و يف حالة معاينة أي خلل يف الرتكيب الكهرباÚ يقطع التموين بالطاقة الكهربائية فورا إىل غاية إصالحه.

-13 يف حالة انقطاع التيار الكهرباÚ فٳن "صافكس" لن تتحمل أية مسؤولية عن الخسائر الناتجة عنه.

-14 تقع عىل عاتق العارض كل مصاريف استهالك ووصل و تركيب التجهيزات الكهربائية، املياه و الهاتف.

-15 ال بد أن تستويف الرتكيبات التي قد تستعمل فيها قارورات الغاز كل رشوط األمن. تقع املسؤولية كاملة عىل عاتق العارض 

وحده.

-16 ال يجوز مبارشة أشغال مهº كان نوعها و التي قد تؤدي إىل تغيÁ مساحات العرض سواء كان ذلك عىل املساحات املغطاة 

وغÁ املغطاة تخضع هده األشغال إىل موافقة مسبقة و مكتوبة من طرف "صافكس".

-17 ¾نع منعا باتا إقامة بناءات أو مبارشة أشغال قد تؤدي إىل عرقلة عمليات أو مخططات مقاومة الحرائق أو شبكة املراقبة 

الداخلية لألجنحة.

   -18 ال يجوز للعارض¤ و بأية حجة كانت تجاوز حدود األماكن املمنوحة لهم.

 و عليهم الحرص  خاصة عىل عدم وضع أية سلعة أو عتاد أي كان نوعه يف املساحات الخرضاء, املمرات أو األروقة املهيأة داخل 

أو خارج مساحات العرض.                        

-19 الصيانة و التنظيف اليومي لألجنحة و أماكن العرض تقع عىل عاتق العارض¤, و يجب القيام بها   يف أوقات تسمح ملصالح 

"صافكس" إÖام الصيانة و التنظيف العام قبل افتتاح املعرض للزوار.

-20 يجب أن تكون املنتجات املعروضة مرئية أثناء رسيان التظاهرة.

 -21 يشرتط من األجنحة التي تقام  بها عمليات تذوق للزوار أن تزود باملياه الصالحة للرشب طيلة هذه التظاهرة كº يشرتط 

منها احرتام كل قوان¤ و قواعد الصحة العمومية و كل تعليمة يف هذا املجال. تصدرها "صافكس"

 -22 تقىص من التظاهرات كل املواد املشتعلة و املتفجرة و كل املواد التي تراها "صافكس" خطÁة و مرضة و من طبيعتها 

إزعاج العارض¤ و الزوار.

-23 يسمح القيام بعمليات البيع يف بعض التظاهرات حسب ما تحدده "صافكس" من إجراءات خاصة بكل معرض..

 -24 يسمح للعارض بتوزيع مرشوبات أو مأكوالت أو þاذج مجانا رشيطة الحصول عىل ترصيح كتاï و مسبق من طرف 

"صافكس". ¾كن أن يسحب هذا الرتخيص يف أي وقت يف حالة وقوع أفعال Öس األمن و النظام و حسن حركة الزوار. 

الحراسة , خدمات مختلفة : 

-1 تتوىل رشكة صافكس تأم¤ األروقة، املمرات، األجنحة و البنيات التحتية.

-2 عىل العارض¤ تأم¤ تركيب األجنحة، املواد املعروضة و أيضا العºل ضد الحريق، الرسقة مع أو دون الكرس و القتحام.

-3 يجب أن يكون هذا التأم¤ متعاقد مع رشكة تأم¤ و مصادق من طرف رشكة صافكس.

ترسل نسخة من بوليصة التأم¤ إىل رشكة صافكس. 

إعالم رشكة صافكس  يتوجب عليهم  الذين  املنظم¤  و  العارض¤  (أطراف أخرى) تحت مسؤولية  األجنحة  -4 تكون حراسة 

بأسºء الحراس قبل تعاقدهم. تحتفظ رشكة "صافكس" حق رفض أي شخص دون تقديم أي مربر لذلك.

عندما تتوىل مصالح رشكة صافكس الحراسة، يتم إنشاء آلية خاصة و الذي سيكون تحت مسؤولية رشكة "صافكس". إذا كان 

تنظيم املعرض من طرف ثالث فسيتم تكميل هذه اآللية بالحراسة الداخلية و التي تكون تحت مسؤولية املنظم.   

-5 ال يجب عىل العارض¤ ألي سبب كان  ترك األغلفة الفارغة يف املمرات و املسالك األخرى.

يجب أن تنقل و تخزن األغلفة الفارغة التي ستستعمل بعد التظاهرة يف مستودع مخصص لذلك من قبل رشكة "صافكس".

-Ö 6نح رشكة "صافكس" بطاقات الدخول للعارض¤ حسب مساحات العرض املخصصة لكل عارض.

- بطاقة العارض: تقدم  إىل مسؤول الجناح.

- بطاقة ملوقف السيارات: تقدم للعارض. هته البطاقات صالحة طول مدة التظاهرة و يجب أن تحتوي عىل اسم املستفيد و 

ختم العارض.

- بطاقة املشرتي: تقدم للعارض عند الطلب مقابل دفع. وهي صالحة لدخول واحد.

Öنح البطاقات للعارض¤ عندما يفتتح الشباك املوحد حتى عشية يوم االفتتاح.

بعد هذه الفرتة، ال تتحمل رشكة صافكس مسؤولية أي خلل يف هذا املجال.

تدرس الطلبات التي تصل بعد هته اآلجال حسب املوارد البرشية و املادية املتوفرة خالل املعرض úا فيه يوم اإلفتتاح.

الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير
Société Algérienne des Foires et Exportations

Algerian Fairs and Exportation Company

النظام العام للتظاهرات اإلقتصادية



القانون العام
 استثناء، يسمح بدخول مراكب العارض¤ يف قرص املعارض من أجل تزويد أجنحتهم و هذا حسب املواعيد و الرشوط املحددة 

من قبل رشكة صافكس. 

الدليل الرسمي للمعرض – اإلشهار:

-1 تنرش"صافكس"الدليل الرسمي للمعرض يحتوي عىل املعلومات األساسية للعارض¤ و كذلك منتجاتهم و خدماتهم املعروضة 

و هذا حسب املعلومات املرسلة إليها من طرف العارض¤ و دون تحمل أي التزام ومسؤولية عن األخطاء أو الهفوات التي قد 

تحدث يف الدليل

-2 يرسل العارضون" لصافكس" رفقة طلب املشاركة استºرة خاصة تتضمن كل العنارص   الوارد ذكرها يف املادة السابقة أعاله.

-3 إىل جانب النرش املجا¿ الوارد يف النقطة 1 أعاله، ¾كن للعارض¤ طلب نرش معلومات أو صفحات اشهارية أخرى مدفوعة 

الثمن

التسعÁة  املعارض و هذا مقابل دفع  الصوت داخل قرص  العارض¤ عن طريق مكربات  -4  تقوم "صافكس" ببث اشهارات 

املخصصة لها. 

 -5 تحتفظ"صافكس" بحق التقاط الصور و/أو تصوير األجنحة و أماكن العرض و كذالك املنتجات و العتاد املعروض و استعºل 

هذه الصور يف كل منشوراتها.

-6 ¾نع منعا باتا :

 .Çالقيام باإلشهار الصو -

- توزيع املكافآت اإلشهارية.

- توزيع العينات واملطبوعات املختلفة داخل الجناح أو خارجه.

- عرض أو توزيع املطبوعات املنشورات, امللصقات املخالفة لألخالق أو املخلة بها أو ذات طابع يرض بسمعة التظاهرة .

- استخدام مكربات الصوت.

- رفع لوحات إعالنية بارزة تتجاوز واجهات األجنحة وأماكن العرض.

إىل  مكتوب  طلب  بتوجيه  األجنحة  داخل  نوعها  كان   ºمه إعالمية  ووثائق  منشورات  توزيع  يف  الراغب¤  العارض¤  عىل   7-

"صافكس" و يكون مرفقا بثالثة نسخ من املنشورات املعنية. 

-8 يلتزم العارضون بعدم إحراج و مضايقة العارض¤ اآلخرين خاصة ببث املوسيقى داخل األجنحة.

-9 ال يسمح خالل املعرض القيام بأي تظاهرة ليست ذات طابع تجاري باستثناء املؤÖرات أو الندوات ذات الطابع العلمي، 

التقني أو الرتبوي..

-10 يرتتب عن عدم احرتام املمنوعات املذكورة يف النقاط رقم 6 ،7،8 أعاله اإلغالق الفوري للجناح.

حركة المرور داخل قصر المعارض :

يسمح بشكل استثناÚ دخول السيارات من أجل Öوين األجنحة حسب األوقات و الرشوط التي تحددها  "صافكس".   

خدمات تقنية :

-1 يقوم العارضون وعىل حسابهم الخاص بإنجاز كل التجهيزات الخاصة باملياه  

والكهرباء والهاتف التي يرونها رضورية ألجنحتهم  ومن أجل ذلك يتم إرسال إىل "صافكس" طلبا خاصا بهته الخدمات رفقة 

طلب املرشكة.

-2 يجب عىل العارض¤ احرتام كل القواعد السالمة و األمن .

-3¾نع منعا باتا البناء يف أماكن العرض، عىل األسقف أو الجدران أو أعمدة األجنحة، يف حالة عدم االمتثال توقف األشغال عىل 

الفور وتقام اإلصالحات الالزمة مبارشة وعىل حساب العارض املخالف وهذا مع إمكان إلغاء املشاركة وبدون أي تعويض.

-4 ال يجب أن يتعدى العلو املسموح به يف أماكن العرض املغطاة ثالثة (3) أمتار.

 عىل العارض املتأخر احرتام علو الجناح املجاور له، أما بالنسبة للوحات اإلعالنية التي ¾كن أن تتعدى هذا العلو، يجب التºس 

رخصة كتابية مسبقة من طرف "صافكس" قبل وضعها.

-5 ال يجوز إسناد أي عتاد بناء أو تزي¤ أو عرض عىل الجدران أو عىل األعمدة أو عىل زجاج األجنحة. كº يستلزم تزي¤ الجهة 

الخلفية لألجنحة الظاهرة من النوافذ الكبÁة.

-6 يجب أن تكون صنابÁ الحرائق مرئية و سهلة الوصول إليها.

-Ö 7نح مساحات العرض غÁ املغطاة (يف الهواء الطلق) مجردة Öاما. وأقىص ارتفاع مسموح به هو خمس (05) أمتار.

-8 ¾نع منعا باتا إلصاق أفرشة (املوكات) مبارشة عىل أرضية العرض،يجب عىل األسالك الكهربائية أن تكون مغطاة.كل مخالفة 

يف هذا الشأن يتم تصليحه عىل حساب العارض.

-10يجب أن تكتب كل ألواح أو واجهات األجنحة اإلعالنية باللغة العربية أوال تم بأي لغة أخرى.

إختتام التظاهرة :

-1 يجوز تفكيك التجهيزات وسحب العتاد املعروض عند اختتام التظاهرة وعىل حساب العارض

-2 أمام العارض¤ مهلة (02) يوم¤ للقيام بعملية تفكيك التجهيزات و نزع املعروضات.

يف حالة تجاوز هذا األجل تبارش"صافكس" بنفسها تفكيك وسحب العتاد عىل حساب ومسؤولية العارض وتطبق عالوة عىل 

ذلك فاتورة التأخÁ(1000 دج/خ.ر/م2 /اليوم).

-3 يتحمل العارض¤ وحدهم مسئولية حراسة أجنحتهم ومنتجاتهم ابتداء من اختتام التظاهرة لغاية خروجهم من قرص 

املعارض.تستبعد "صافكس" كل مسؤولية عن النهب أو الرسقة التي قد تقع لعدم احرتام هذا الرشط.

-4 ال ¾كن نقل السلع خارج أماكن العرض إالبعد استظهار وصل مسلم من طرف "صافكس" وبعد دفع كل املبالغ املستحقة.

-5 يتضمن وصل الخروج عىل قاèة السلع الواجب إخراجها ويسلم الوصل ملصالح الرقابة املتواجدة عند نقاط الخروج. 

-6 ال يسلم وصل الخروج إال بعد التأكد من أن العارض قد ويف بكل حقوق مشاركته.

تأخذ "صافكس"جميع البضائع املعروضة كضºن تغطية تكلفة مستحقات العارض تجاهها و الواردة يف هذا النظام العام.

 أحكام خاصة :

-1 يجب عىل العارض ضºن الحºية امللكية الفكرية للعتاد واملنتجات املعروضة وفق ألحكام السارية املفعول بها. يجب 

اتخاذ هذه اإلجراءات قبل عرض العتاد و املنتجات يف األجنحة. ال تتحمل "صافكس" أية مسؤولية  يف هذا الشأن.

-2 ال تتحمل " صافكس"املسؤولية يف حالة التعدي عن قوان¤ حفظ حقوق التأليف و النرش.

 Áة أي تعويض إذا اقتىض األمر بتغيÁ3 يفتح املعرض للزائرين حسب جدول زمني تحدده "صافكس" و ال تدفع هذه األخ-

هذه الجداول الزمنية.

-4 كل شكوى تخص التظاهرة توجه إىل" صافكس" يف ظرف êانية (08)  أيام بعد اختتام التظاهرة عن طريق الربيد املسجل. 

-5 يقوم العارضون باختيار موطن بالجزائر العاصمة، محاكم هذه املدينة وحدها مؤهلة لدراسة أي قضية أو اختالف.

-6 يجب عىل العارض¤ االمتثال للقانون العام و كل التعليºت الصادرة من رشكة صافكس.

يرسل هذا النظام العام رفقة ملف املشاركة و يعترب أنه Öت قراءته و املصادقة علية من قبل العارض من خالل توقيعه عىل 

ملف املشاركة، كº أنه يقبل جميع األحكام الجديدة التي قد تصدرها رشكة صافكس حسب الظروف و التي يتم تبنيها 

للمنفعة العامة للتظاهرة و تحتفظ " صافكس" بحق إشعار العارض¤ بذلك.

 -1 األهداف العامة :   

تهدف التظاهرات االقتصادية العامة و املتخصصة التي تنظمها الرشكة الجزائرية للمعارض و التصدير- صافكس - إىل :  

- إبراز الصورة الحقيقية و تطور النشاط االقتصادي الوطني.

. - Öك¤ العارض¤ األجانب من ترويج منتجاتهم و خدماتهم

. ترقية قطاع مع¤ من االقتصاد الوطني -

- البحث عن  الرشاكة  االقتصادية ب¤ الرشكات الجزائرية و األجنبية و تشجيعها.

- التظاهرات االقتصادية مفتوحة للمنتجات و الخدمات الجزائرية و األجنبية.

يشارك يف هده التظاهرات: 

- الرشكات، املؤسسات و الهيئات الوطنية. 

. - الدول األجنبية و الهيئات و املنظºت األجنبية

-2 شروط المشاركة : 
 

-1 تصل استºرات املشاركة  إىل الرشكة الجزائرية لألسواق و التصدير " صافكس" مستوفية البيانات و موقعة من طرف طالب 

املشاركة أو من أي شخص مخول لذلك.

-2 ¾نع منعا باتا عرض منتجات أخرى غÁ التي هي مذكورة يف طلب املشاركة و إال ستحسب هذه املنتجات عىل حساب 

العارض.

-3 يجب عرض املنتجات باسم املنتج أو ممثله الرشعي.

-4 حدد املوعد النهاÚ للتسجيل ٻ شهر كامال قبل االفتتاح الرسمي للتظاهرة.

-5 طلبات املشاركة التي تصل بعد هذا األجل ال تأخذ بع¤ االعتبار إال يف حالة توفÁ املساحات الشاغرة ،  يف هذا الحال 

يتعرض صاحب الطلب املتأخر إلمكانية عدم ذكر رشكته يف الدليل الرسمي للتظاهرة و كل املنشورات املتعلقة به.

-6 تقرر  ( صافكس )  قبول طلبات املشاركة املقدمة إليها و تحتفظ بحق رفض أي طلب مشاركة غÁ موافق مع القانون 

العام.

يعترب تأكيد املشاركة من طرف صاحب الطلب نهاÚ و ال رجعة فيه.

-3 شروط الدفع و التسعيرة التجارية :  

-1 عند اإلشعار الكتاï "لصا فكس" بقبول طلب املشاركة املقدم من صاحب الطلب  يستلزم عىل هذا االخÁ دفع خمس¤ 

باملائة (%50) من املبلغ اإلجºيل للمشاركة و يتم التسديد عىل النحو التايل: 

- خالل عرشة (10) أيام بالنسبة للعارض¤ القاطن¤ بالجزائر.

- خالل خمسة عرش (15) يوما بالنسبة للعارض¤ القاطن¤ خارج الوطن.

- و يتم دفع النسبة الباقية يف اجل أقصاه خمسة عرشة (15) يوما قبل االفتتاح الرسمي للتظاهرة و قبل تسليم مواقع العرض 

.

 عدم احرتام هذه اآلجال يؤدي حتº إىل إلغاء طلب املشاركة و احتفاظ  " صافكس" باملبالغ املدفوعة مع استبعاد أي حق يف 

التعويض.

- يدفع العارضون األجانب مبلغ مشاركتهم بالعملة الصعبة. 3

-4 ¾نع للعارض¤ التنازل عن مساحات العرض أو عن جزء منها لصالح الغÁ سواء كان ذلك مجانا أو مقابل دفع وعدم احرتام 

هذا املنع يؤدي إىل إلغاء املشاركة و الغلق الفوري للجناح. 

-5 عند إلغاء العارض ملشاركته، تحتفظ "صافكس" باملبالغ املدفوعة إال إذا  كان هذا اإللغاء تحت  ظروف قاهرة

و املتمثلة يف:

  - وفاة صاحب الرشكة

  - أعºل شغب، حرب

  - كوارث طبيعية (فيضانات، زالزل....) 

  - املخاطر الصحية و األوبئة

يف حالة تأجيل املعرض من طرف املنظم لظروف قاهرة خارجة عن سيطرته، تبقى املبالغ املدفوعة ملكا لـ "صافكس" و يتم 

تأجيل طلبات املشاركة املؤكدة الحقا.

تخصيص المواقع، تهيئة األجنحة، مسائل أمنية :
 

-Ö 1نح " صافكس"مساحات العرض حسب متطلبات و نوعية التظاهرة و هذا دون أن تربر قرارها.

-2 تحتفظ "صافكس"  بحق تخفيض مساحات العرض و تغيÁ أماكن العارض¤ حسب طبيعة التظاهرة و دون أي مربر.

-3 تتمثل املساحات املوضوعة تحت ترصف العارض¤ عىل النحو التايل:

     - املساحة املغطاة املجهزة وتبقي الشكل األسايس ملشاركة العارض¤ .

     - املساحة املغطاة غÁ املجهزة  استثناءا وفقا للرشوط التالية:

-1-3 يجب عىل الجناح الذي يبنى عىل مساحة غÁ مهيأة أن يكون ملكا للعارض ملكية تامة.

-2-3يجب أن تكون تجهيزاته و تصاميمه ال تشابه إمكانيات و وسائل تركيب رشكة صافكس. -3-3.¾كن أن يسمح به إال إذا 

كان جناح خاص. يجب الحصول عىل موافقة مسبقة من طرف "صافكس"  قبل تصميم و بناء الجناح الخاص يف قرص املعارض.

أثناء صالونات و معارض رشكة  املعارض  آلية تركيبه يف قرص  -4ال يحق ألي عارض كونه مالكا لجناح خاص أن يحتج حول 

صافكس.

-5ال يحق ألي عارض أن يشرتط مساحة محددة بحجة أن جناحه الخاص الذي ¾تلكه يستلزم تلك املساحة.

-1-5 مساحة عرض يف الهواء الطلق أو مساحة عرض غÁ مغطاة: هي عبارة عن مساحة عرض خارج أجنحة العرض ومخصصة 

فقط للموا د التي ال ¾كن نظرا لطبيعتها  « عتاد ثقيل،عتاد اإلشغال  العمومية، مواد  طبيعية ذات حجم كبÁ،بيوت مجهزة 

الخ …….» عرضها يف مساحة عرض مغطاة.

-2-5 تحتفظ "صافكس" بحق تقدير  املنتجات غÁ املسموح بها للعرض يف املساحات غÁ املغطاة.

-3-5بغض النظر عن جناح االستقبال املحدد ب¤ 9 م2 و12 م2، ال يسمح بوجود أي هيكل أو تجهيز مغطى يحتضن عرض 

ملنتجات، خدمات أو أي نشاط يف املساحات املخصصة للعرض يف الخارج.

-4-5تسلم األماكن غÁ املهيأة إىل العارض¤ عىل األقل أربعة (04) أيام قبل بداية التظاهرة.  

-6 تقدر أد¿ مساحة عرض بـ 9 م2 بالنسبة للمساحة املغطاة و 30 م2 للمساحات يف الخارج.

الذين  أمنية» مشيدو األجنحة  ،تجهيز األجنحة و مسائل  املساحات  البند «منح  الشطر 3  للنقاط 5-4-3-2-1 من  -7 طبقا 

يعملون لحساب الغÁ يف تركيب األجنحة الخاصة يخضعون إىل دفع مستحقات و ضºن كº هو الحال بالنسبة لالتفاقيات 

الثنائية الخاصة برتكيب األجنحة .

• يحدد هذا الحق حسب مساحات العرض املركبة من طرفهم  أثناء نفس التظاهرة .

• عالوة  عىل ذلك  يخضع العارضون  الذين  يشيدون أجنحتهم الخاصة (ملكيتهم) إىل دفع مستحقات  و  ضºن يحدد من 

طرف رشكة صافكس .

البند «منح املساحات ،تجهيز األجنحة و مسائل أمنية» يخضع مشيدو األجنحة  -8 طبقا للنقاط 5-4-3-2-1 من الشطر 3 

الخاصة بدفع حقوق مقابل استخدام الصالحيات و املعدات و الشبكات املختلفة باإلضافة إىل إيداع ضºن محدد من قبل 

"صافكس".

    • تحدد هذه  املستحقات حسب مساحة العرض املعنية و تضاف يف الفاتورة التي تقدمها رشكة "صافكس" عند تسجيل 

املشاركة.

   • كذلك يخضع مشيدو األجنحة الخاصة الذين يعملون لحساب الغÁ إىل دفع مستحقات و ضºن كº هو الشأن و حسب 

نفس املنوال كº حدد معهم يف االتفاقيات الثنائية الخاصة برتكيب األجنحة .

-9 توضع كل املنتجات املخصصة للعرض يف أماكنها داخل الجناح يف اجل أقصاه أربعة و عرشون (24) ساعة قبل االفتتاح 

الرسمي للتظاهرة.

-10 ال يجب هجر األجنحة ألي سبب من األسباب، و لو جزئيا، قبل اختتام التظاهرة. 

-11 عىل العارض¤ تجهيز أجنحتهم úطفأة ضد الحرائق، و يجب أن تخضع كل املواد القابلة و الرسيعة االشتعال التي تستعمل 

يف تهيئة األجنحة إىل جميع معايÁ السالمة. 

 -12 يجب أن تستوىف التجهيزات الكهربائية كل رشوط األمن و ال تسمح بأي حال من األحوال تركيبها بأسالك لينة.

 و يف حالة معاينة أي خلل يف الرتكيب الكهرباÚ يقطع التموين بالطاقة الكهربائية فورا إىل غاية إصالحه.

-13 يف حالة انقطاع التيار الكهرباÚ فٳن "صافكس" لن تتحمل أية مسؤولية عن الخسائر الناتجة عنه.

-14 تقع عىل عاتق العارض كل مصاريف استهالك ووصل و تركيب التجهيزات الكهربائية، املياه و الهاتف.

-15 ال بد أن تستويف الرتكيبات التي قد تستعمل فيها قارورات الغاز كل رشوط األمن. تقع املسؤولية كاملة عىل عاتق العارض 

وحده.

-16 ال يجوز مبارشة أشغال مهº كان نوعها و التي قد تؤدي إىل تغيÁ مساحات العرض سواء كان ذلك عىل املساحات املغطاة 

وغÁ املغطاة تخضع هده األشغال إىل موافقة مسبقة و مكتوبة من طرف "صافكس".

-17 ¾نع منعا باتا إقامة بناءات أو مبارشة أشغال قد تؤدي إىل عرقلة عمليات أو مخططات مقاومة الحرائق أو شبكة املراقبة 

الداخلية لألجنحة.

   -18 ال يجوز للعارض¤ و بأية حجة كانت تجاوز حدود األماكن املمنوحة لهم.

 و عليهم الحرص  خاصة عىل عدم وضع أية سلعة أو عتاد أي كان نوعه يف املساحات الخرضاء, املمرات أو األروقة املهيأة داخل 

أو خارج مساحات العرض.                        

-19 الصيانة و التنظيف اليومي لألجنحة و أماكن العرض تقع عىل عاتق العارض¤, و يجب القيام بها   يف أوقات تسمح ملصالح 

"صافكس" إÖام الصيانة و التنظيف العام قبل افتتاح املعرض للزوار.

-20 يجب أن تكون املنتجات املعروضة مرئية أثناء رسيان التظاهرة.

 -21 يشرتط من األجنحة التي تقام  بها عمليات تذوق للزوار أن تزود باملياه الصالحة للرشب طيلة هذه التظاهرة كº يشرتط 

منها احرتام كل قوان¤ و قواعد الصحة العمومية و كل تعليمة يف هذا املجال. تصدرها "صافكس"

 -22 تقىص من التظاهرات كل املواد املشتعلة و املتفجرة و كل املواد التي تراها "صافكس" خطÁة و مرضة و من طبيعتها 

إزعاج العارض¤ و الزوار.

-23 يسمح القيام بعمليات البيع يف بعض التظاهرات حسب ما تحدده "صافكس" من إجراءات خاصة بكل معرض..

 -24 يسمح للعارض بتوزيع مرشوبات أو مأكوالت أو þاذج مجانا رشيطة الحصول عىل ترصيح كتاï و مسبق من طرف 

"صافكس". ¾كن أن يسحب هذا الرتخيص يف أي وقت يف حالة وقوع أفعال Öس األمن و النظام و حسن حركة الزوار. 

الحراسة , خدمات مختلفة : 

-1 تتوىل رشكة صافكس تأم¤ األروقة، املمرات، األجنحة و البنيات التحتية.

-2 عىل العارض¤ تأم¤ تركيب األجنحة، املواد املعروضة و أيضا العºل ضد الحريق، الرسقة مع أو دون الكرس و القتحام.

-3 يجب أن يكون هذا التأم¤ متعاقد مع رشكة تأم¤ و مصادق من طرف رشكة صافكس.

ترسل نسخة من بوليصة التأم¤ إىل رشكة صافكس. 

إعالم رشكة صافكس  يتوجب عليهم  الذين  املنظم¤  و  العارض¤  (أطراف أخرى) تحت مسؤولية  األجنحة  -4 تكون حراسة 

بأسºء الحراس قبل تعاقدهم. تحتفظ رشكة "صافكس" حق رفض أي شخص دون تقديم أي مربر لذلك.

عندما تتوىل مصالح رشكة صافكس الحراسة، يتم إنشاء آلية خاصة و الذي سيكون تحت مسؤولية رشكة "صافكس". إذا كان 

تنظيم املعرض من طرف ثالث فسيتم تكميل هذه اآللية بالحراسة الداخلية و التي تكون تحت مسؤولية املنظم.   

-5 ال يجب عىل العارض¤ ألي سبب كان  ترك األغلفة الفارغة يف املمرات و املسالك األخرى.

يجب أن تنقل و تخزن األغلفة الفارغة التي ستستعمل بعد التظاهرة يف مستودع مخصص لذلك من قبل رشكة "صافكس".

-Ö 6نح رشكة "صافكس" بطاقات الدخول للعارض¤ حسب مساحات العرض املخصصة لكل عارض.

- بطاقة العارض: تقدم  إىل مسؤول الجناح.

- بطاقة ملوقف السيارات: تقدم للعارض. هته البطاقات صالحة طول مدة التظاهرة و يجب أن تحتوي عىل اسم املستفيد و 

ختم العارض.

- بطاقة املشرتي: تقدم للعارض عند الطلب مقابل دفع. وهي صالحة لدخول واحد.

Öنح البطاقات للعارض¤ عندما يفتتح الشباك املوحد حتى عشية يوم االفتتاح.

بعد هذه الفرتة، ال تتحمل رشكة صافكس مسؤولية أي خلل يف هذا املجال.

تدرس الطلبات التي تصل بعد هته اآلجال حسب املوارد البرشية و املادية املتوفرة خالل املعرض úا فيه يوم اإلفتتاح.


