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يمكن للعارضين الذي يبنون منصاتهم بأنفسهم استالم مواقعهم اعتبارًا من ٢٩ يناير ٢٠٢٢، الساعة ٠٧:٠٠ صباحًا. 	
يمكن للعارضين الذي يبنون منصاتهم عن طريق الشركة المنظمة استالم مواقعهم بتاريخ ٢٩ يناير ٢٠٢٢، الساعة ٠٤:٠٠ مساًء. 	
على جميع المنصات دون استثناء أن تكون جاهزة بتاريخ ٢٩ يناير ٢٠٢٢، الساعة ٠٨:٠٠ مساًء. 	
على جميع العارضين تفكيك منصات عرضهم اعتبارًا من تاريخ ٠١  فبراير  ٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ مساًء. 	
يغلق المعرض تمامًا بتاريخ ٠١  فبراير  ٢٠٢٢ الساعة ١٢:٠٠ صباحًا. 	
في حالة عدم فك وازالة منصة العرض والمعروضات من موقعها في الموعد المحدد اعاله، سيضطر المنظمون  	

أو المركز  إلى إزالتها على نفقة العارض دون تحمل أي مسؤولية مالية او قانونية او أي مسؤولية أخرى.
يملك المنظمون والشركة المنفذة كامل الصالحية في توزيع مساحات ومواقع منصات العرض، و يحق لهم ألي سبب  	

يرون فيه أفضلية للمصلحة العامة للمعرض أن يقوموا بتعديل مخطط المعرض ومساحة موقع أي منصة بالشكل الذي 
يرونه مالئمًا حتى لو كان هذا الموقع أو المنصة قد تم تخصيصه للعارض واكتملت إجراءات التعاقد بشأنه، ويجب على 

الجهة العارضة قبول الموقع الجديد الذي تم تخصيصه لهم كبديل عن موقعهم األصلي.
على العارضين الذين يبنون منصاتهم بأنفسهم أن يقدموا لمنظمي المعرض نسختين من الرسومات التوضيحية لتبين  	

تصميم منصتهم وذلك قبل شهرين على األقل من موعد المعرض ليتم الموافقة عليها وإعتمادها من قبل منظمي 
المعرض ويجب أن تشتمل هذه الرسومات على مخطط المنصة ثالثية األبعاد مع مواد البناء المستخدمة وأية معلومات 

ضرورية أخرى.
التوضيحية  	 الرسومات  على  الموافقة  على  يحصلوا  لم  ما  المنصة  بناء  في  بالبدء  البناء  ومقاولي  للعارضين  يسمح  لن 

المفصلة للمنصة.
اليسمح ألي مقاول بالحفر أو الثقب أو تثبيت أي شيئ على أرضيات جدران قاعة المعرض كما يمنع منعًا باتًا تثبيت المسامير  	

والبراغي أو دهن المواد الالصقة والدهانات أو أي مواد مشابهة على أرضيات وجدران وأسقف أو أي مكان آخر.
يسمح للمقاول بتعليق اللوحة في سقف قاعة المعرض. 	
اليجب أن يتخطى أي جزء من المنصة حدود المنصة أو يدخل في حيز المنصة المجاورة أو الممرات حولها سواء كان ذلك  	

من خالل المعروضات أو إمتداد لوحة اسم الشركة العارضة أو أي لوحة إعالنية أخرى أو تجهيزات اإلنارة أو األعمدة والقوائم 
الركنية أو أي تجهيزات أخرى كذلك على جميع مكونات منصة العرض أال تحجب الفتات اإلرشاد إلى منافذ صاالت العرض 

بحيث يغطى واجهة العرض األمامية ألي منصة عرض أخرى.
لن يتحمل منظمو المعرض بأي حال من األحوال أية مسئولية في حال تسببت جهات رسمية أو أي طرف ثالث في تقييد أو  	

منع بناء المنصة أو إكمال تشييدها أو تعديلها أو فكها وإزالتها أو إدخال ووضع المعروضات أو إزالتها أو الفشل في تقديم 
أي خدمات تعاقدية أخرى أو في أداء أي من مرافق مركز المعارض لمهمته بالشكل المطلوب.

العارضة  	 الجهة  الشركة مهمة  كتابة  اسم  تتولى  لبناء منصاتهم سوف  المنفذة  الشركة  الذي يستخدمون  العارضون 
ورقم المنصة على اللوحة الخاصة بهم بكل منصة غير مسموح للعارضين طالء او  لصق او تثبيت اي ملصقات على لوحات 

المنصات التي تبنى بواسطة الشركة المنفذة.
يتحمل المنظمون والشركة المنفذة تنظيف ممرات المعرض وأرضيات المنصات المستأجرة مع التجهيز وبدون تجهيز. 	

التوصيالت الكهربائية : 	
قوة التوصيالت الكهربائية هي ٢٢٠ فولط ثالثي الطور 6٠ دورة، على جميع  العارضين طلب التوصيالت الكهربائية  عبر الشركة   	

المنفذة، جميع المآخذ الكهربائية تتبع المقاييس البريطانية.

اسقف صاالت المعرض: 	
يبلغ ارتفاع سقف القاعات ١٠ أمتار. 	

بناء منصات العرض وخدمات المعرض


