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 هلتون  مركز المؤتمرات لفندق

 استمارة تسجيل المشارك 

كة   اسم الشر

 

كة   عنوان الشر

 

 الهاتف / الفاكس 

 

ي 
ون  يد اإللكبر  البر

 

 المنصب                                                                        الشخص المفوض 

 

ي ستمثل المشاري    ع ال
ي المعرض تر

 ف 

 
  : 2ملـ  وحدةالسعر 

يبة القيمة المضافة )سعر الوحدة م يورو  280       جناحب....... رقم  2.............. م المساحة*   (2+ ضر

، ، جناحتركيب ال) طقم مآخذ كهربائية، مقعد استقبال ، جناحللواحد مثلث أمامي طاولة واحدة، ثالثة كراسي
 ( واإلضاءة

يبة القيمة المضافة )سعر الوحدة م 042       فارغرقم .......  2*المساحة .............. م  ( 2يورو + ضر

 ............... يورو   المجموع 
يبة القيمة المضافة  %( 18: ............. ) ض 

ي 50دفع : ............. يورو )  المجموع العام 
ي ف 
اير    17% من الثمن عند توقيع العقد والبافر  ( فبر

 
كة المشاركة  كة المعرض      الشر  مفوض شر
 الختم والتوقيع      الختم والتوقيع 

 
  إلينا. منها لنسخة األصلية ا يجب التوقيع عليها مع العقد ثم تسليمبعد مأل هذه االستمارة 
، رقم:  ي  30فيال بالزا، البناية ب، الشقة:  4/6جادة روملي

 إسطنبول -نيشانتاسر
 ( 0212) 219 89 73الفاكس:  (0212) 219 94 95الهاتف: 

 
اف منظم هذا المعرض  كيةلية اوراق الماألأسواق اتحاد الغرف التجارية و تحت إش  وفقا  (TOBB) التر

  . 5174للقانون رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 واد عقد م
  )fuarjnr(للعقاراتالمعرض الخامس عش  

ك رصحت: 1المادة  ي  باسم المشارك( ا )المشار إليهالمشاركة  ةالشر
الذي تنظمه للعقاراتالخامس عشر معرض الف 

كة مجموعة  )المشار إليها باسم  (.JNR Group Fuarcılık Ltd. Şti) المحدودة لتنظيم المعارضجونيور ش 
كة المعرض(  وط المشاركة المكتوبة أدناه ببأنها ستقبل بشر   . عينها شر

ة اإلجمالي والكهرباء والتنظيف  جناحمساحة ال إال تشمل رسوم المشاركة ال : 2المادة  ي فبر
يتعي   و عرض. مال ف 

ي العقد. غب  المدرجة المواد والخدمات  مقابل منفصلة رسوما أخرىأن يدفع ارك عل المش
ي الرسوم ف 

يتلقر سو ف 
  استمارات الطلب.  من خاللأسعار هذه الخدمات معلومات عن رك االمش

كة : 3المادة  ي الظروف الخارجة عن إرادتها و وتواري    خ المعرض أماكنتغيب  المعرض يحق لشر
ي ف 

الكوارث ف 
 الطبيعية. 

وع : 4المادة  ي مشر
ات ف  ي إجراء تغيب 

كة المعرض بالحق ف   . المنصات ساحاتاألماكن المرسومة لمتحتفظ شر
ح. ببهذا التغيب  و كتابيا إخطار المشارك   ا عليه ويتعي      الموقع المقبر

ي سيالمنتجات و العرض ال يسمح للمشارك ب: 5المادة 
ي عرضها إال خدمات التر

  المخصصة له.  حةاالمسف 

كة المعرض معلومات لس: 6المادة  م المشارك و المنصة.  مساحةأوقات دخول وخروج عن لمشارك تقدم شر يلبر 
ي غضون  ةعمليأداء ب

ي سيعلن له عنها ساعات الالتثبيت والتفري    غ ف 
تجاوز الوقت ذي يمتعلقات المشارك الو . التر

تؤخذ عنها أجرة وس ،ة المنصة دون أي تحذير ساحمن م تعرض لإلخراجتسالمنصة ساحة تفري    غ مله لالممنوح 
ر قد يحدث أثناء التفري    غ. ولن تكون هذه الخدمة من المشارك.  كة المعرض مسؤولة عن أي ض    شر

وباتصنع للمشارك  ن يحقل: 7المادة  ها من  خلطات المشر كة المعرض. وغب    الحلويات دون إبالغ شر

ي المعرض. : 8المادة 
ولن يحق للمشارك التخلي عن  بتوقيع المشارك عل عقد المشاركة تتأكد مشاركته ف 

ي المعرض بعد 
داد رسوم المشاركة مثلما هذه المرحلة، و  المشاركة ف  ي دفعها، فال يمكنه المطالبة باسبر

كذلك التر
ام  ي العقد عليه االلبر 

  . بكاملها  بدفع الرسوم المحددة ف 

ائب يجب عل المشارك : 9المادة  وستصدر . ا حسب األصولالمشاركة هذعقد المتعلقة ب الدمغةدفع ض 
ي المعرض فاتورة برسوم المشاركة 
ي ف 

يبة القيمة و  . تهنهاي ف  ي معدل ض 
ي ستجري  ها وزارة المالية ف 

ات التر التغيب 
فق بالعقد وس. المشاركرسوم المضافة ستنعكس عل  كة ب  وثيقة "التفويض بالتوقيع" الخاصة بمفوض شر

  . ذي وضع توقيعهال المعرض

اعات ال فضلخولة هي المسطنبول بجمهورية تركيا إل ودوائر التنفيذ ستكون محاكم : 10المادة  ي ب  
قد تنشب التر

  هذا العقد.  من جراء

 
كة المشاركة  كة المعرض      الشر  مفوض شر
 الختم والتوقيع      الختم والتوقيع 

 
 

 بعد مأل هذه االستمارة يجب التوقيع عليها مع العقد ثم تسليم النسخة األصلية منها إلينا. 
، رقم:  ي  30قة: فيال بالزا، البناية ب، الش 4/6جادة روملي

 إسطنبول -نيشانتاسر
 ( 0212) 219 89 73( الفاكس: 0212) 219 94 95الهاتف: 

 
اف منظم هذا المعرض  كيةوراق المالية األأسواق اتحاد الغرف التجارية و تحت إش  وفقا  (TOBB) التر

 . 5174للقانون رقم 
 
 


