


تعاريف  .1
      في هذه الشروط واألحكام، يعني مصطلح "العارض" أي شخص أو شركة تقدمت بطلب للحصول 

على مساحة في المعرض، ويعني مصطلح "المعرض" المعرض السعودي الدولي للمباني الذكية 
وأتمتة المباني، تعني عبارة "المنظم" مجموعة القمة الدولية، ويعني مصطلح "نموذج العقد" 

نموذج الرعاية والمشاركة الذي قدمه العارض إلى المنظم، ويعني مصطلح "دليل الرعاية والمشاركة" 
الدليل الذي أعده المنظم فيما يتعلق بالمعرض.

عقد الرعاية والمشاركة  .2
يجب أن يكون طلب الرعاية والمشاركة في المعرض على نموذج العقد الرسمي للمنظم ويجب أن 

يحتوي (إذا تطلب األمر) على معلومات عن جميع المعروضات التي سيتم عرضها، ويجوز للجهة 
المنظمة حسب تقديرها وحدها قبول السداد بدون تعبئة نموذج الرعاية والمشاركة شريطة أن تنطبق 
هذه الشروط واألحكام على أي رعاية ومشاركة من هذا النوع، وتعتبر بجانب دليل الرعاية والمشاركة 

االتفاق الكامل بين المنظم والعارض، وإلى أن يتم استالم نموذج الرعاية والمشاركة من العارض، 
يحق للجهة المنظمة دون إخطار العارض تخصيص  الرعاية أو المساحة إلى عارض أخر وسيعتبر الطلب 

.
ً
الغيا

موقع المنصة  .3
يجب على المنظم بذل كل جهد لمنح المساحة المخصصة للعارض في مكانها؛ ومع ذلك ولتسهيل 
التخطيط الفعال للمعرض، وإذا كان المنظم يعتقد أنه من المناسب إعادة تخطيط مخطط المعرض 

فإنه له الحق في إعادة تخصيص وتوزيع المساحات. 
الدفع  .4

 لشروط وطرق الدفع المنصوص عليها في نموذج الرعاية 
ً
يجب أن تتم جميع المدفوعات وفقا  -

والمشاركة.
في حالة فشل العارضين في الوفاء بأي من التزامات السداد (سواء فيما يتعلق بالمبالغ أو تاريخ   -
الدفع)، يحتفظ المنظم بحق إلغاء عقده وإعادة بيع  مساحة الجناح، وتطبق أحكام الفقرة 5 أدناه 

المتعلقة برسوم اإللغاء.
إلغاء الرعاية أو المشاركة  .5

-  إذا رغب العارض في أي وقت قبل المعرض بإلغاء الرعاية أو المشاركة فيه، فيجب إرسال إشعار 
مكتوب بذلك إلى المنظم، مع ذكر أسباب هذا اإللغاء.

في حالة موافقة المنظم على إخطار العارض بإلغاء الرعاية  أو المشاركة، يكون للمنظم مطلق   -
الحرية في إعادة تخصيص أو إعادة بيع مساحة الجناح المخصصة للعارض، وتطبيق رسوم اإللغاء 

التالية:
9 أشهر أو أكثر                   50 ٪ من التكلفة اإلجمالية (باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة(  •

أقل من 9 أشهر                 100 ٪ من التكلفة اإلجمالية (باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة(  •
يمكن خصم رسوم اإللغاء من المبالغ التي دفعها العارض، وإعادة المتبقي من المبلغ. وإذا كانت   -

 من قبل العارض غير كافية يلزم بدفع المبلغ المتبقي من رسوم االلغاء 
ً
المبالغ المدفوعة مسبقا

 إلى المنظم.
ً
فورا

 عن التكاليف التي تكبدها المنظم 
ً

ا معقوال
ً

يقر العارض بأن المبالغ المذكورة أعاله تمثل تعويض  -
بسبب إلغاء العارض ، وأنها ال تمثل عقوبة.

التوقيع على هذا الشرط ...............................................
العرض ومساحة المنصة  .6

يجب على العارض أن يشغل المساحة المخصصة له خالل وقت االفتتاح باليوم األول من المعرض،   -
وفي حالة فشل العارض في القيام بذلك فإنه يعتبر أنه قد ألغى حجز مساحته ويحق للمنظم أن 

يعيد بيع المساحة ويتم تطبيق أحكام الفقرة 5 المتعلقة برسوم اإللغاء.
يقدم المنظم كامل المزايا لفئات الرعاية والمشاركة بدليل الرعاية والمشاركة.  -

إذا رأى منظم المعرض أن العارض قد استخدم مساحة أكبر من المساحة المخصصة له ، يجوز له   -
حسب تقديره الخاص أن يطالب العارض بقيمة المساحة اإلضافية المشغولة بالسعر المحدد.

في حالة حدوث أي خالف يتعلق بالمساحة المخصصة، أو أي مساحة إضافية يشغلها العارضون   -
بخالف تلك المخصصة أو كحق العارض في عرض أي معروض ، يكون قرار المنظم ملزما.

يحافظ العارض علي المساحة التي يشغلها والمناطق المشتركة حوله مرتبة ونظيفة في جميع   -
األوقات.

يضمن العارض الحصول على جميع الموافقات والتراخيص الالزمة لمعروضاته.  -
ممثل العارض  .7

يجب على العارض تزويد المنظم بأسماء شخص واحد على األقل ليكون ممثله فيما يتعلق   -
بتركيب وتشغيل وإزالة المعروضات الخاصة به.

من أجل ضمان الوصول الرسمي فقط إلى مناطق المعرض، سيتم إصدار تصاريح لممثلي العارضين   -
فقط، ولن يسمح بالدخول إلى مناطق المعرض ما لم يتم تقديم هذا التصريح، وسيطلب من العارض 
تزويد المنظم ، قبل أسبوعين على األقل من يوم اإلعداد، بقائمة توضح بالتفصيل أسماء العارضين 

الذين سيكونون موجودين على المنصة.
األنشطة غير المرغوب فيها  .8

إذا تبين للمنظم أن العارض يشارك في أنشطة مخالفة لمصلحة المعرض أو تبدو غير أخالقية أو   -
مخالفة للقانون، يجوز للمنظم دون تحمل أي مسؤولية برد أو تخفيض أي رسوم مدفوعة أو 

مستحقة، وإلغاء المساحة المخصصة للعارض وأن يطلب منه على الفور إخالء المنصة المخصصة له.
يحظر وبشكل صارم توزيع أو عرض العارضين للمطبوعات أو غيرها من الالفتات أو النشرات اليدوية   -

أو التعميمات أو غيرها من المواد إال من قبل العارض على مساحة العرض الخاصة به، باستثناء 
االتفاقيات الخطية المسبقة مع المنظم.

االمتثال للوائح  .9
      يلتزم العارض بمراعاة جميع المتطلبات والقوانين والقواعد واللوائح التي يفرضها المنظم أو 

مالكو أو مديرو مبنى المعارض أو أي سلطة مختصة أخرى.
التأمين  .10

      يضمن العارض توفير تأمين ضد المخاطر المعتادة المتعلقة بكافة الخسائر أو األضرار التي تلحق 
بالبضائع واألشخاص من الروبوتات وأي أجهزة الكترونية.

القانون واالختصاص  .11
      تفسر وتؤول هذه الشروط واألحكام وفقا لقانون المملكة العربية السعودية، ويخضع العارضين 

ألنظمة القضاء والمحاكم السعودية.

                 لقد قرأت وأوافق على شروط وأحكام سمارتكس 2020

التوقيع..................................................

1. Definitions

In these Terms and Conditions the term “Exhibitor” means any persons, firm or company who has made application for 

and who has been granted space in the Exhibition. The term “Exhibition” means the Saudi International Smart Homes & 

Automations Building Expo. The term “Organizer” means the International Summit Group. The term “Contract Form” 

means the Sponsorship & Participation Form the Exhibitor has made application to the Organizer. The term “Exhibitor’s 

Manual” means the manual drawn up by the Organizer in respect of the Exhibition.

2. Contract for Sponsorship & participation

Application for Sponsorship & participation at the Exhibition must be on the Organizer’s official Contract Form and 

must (If required) contained information on all exhibits to be displayed. The Organizer may at its sole discretion accept 

a deposit payment in lieu of written application provided that these Terms and Conditions shall apply to any such 

application and shall together with the Exhibitor’s Manual, constitute the entire agreement between the Organizer and 

The Exhibitor. Until the completed Contract Form has been received and accepted By the Organizer, the Organizer has 

the right without giving notice to the Exhibitor to relocate the stand space to another exhibitor and the application will 

be deemed to have been rejected.

3. Allocation of Stand Space

Every effort shall be made to allocate to the Exhibitor the stand space which has been ordered. However, to facilitate an 

effective layout of the Exhibition and if the Organizer believes it to be in the interest of the Exhibition, the Organizer 

has the right to make a space reallocation at any time.

4. Payment

- All payments must be made in accordance with the terms and methods of payments set out on the Sponsorship & 

Participation form. 

- In the event the Exhibitor fails to meet any such payment obligations (whether as to the amounts or date of 

payment) then the Organizer reserves the right to cancel Its contract with the Exhibitor and to resell or reallocate the 

stand space allocated To the Exhibitor and the provisions of paragraph 5 below relating to cancellation charges shall 

apply.

5. Cancellation of sponsorship or participation

- If the Exhibitor wishes at any time prior to the Exhibition to cancel sponsorship or participation to him, then written 

notice of such wish, stating the reasons for such cancellation.

- In the event that the organizer accepts the Exhibitor’s notice of cancellation of his Sponsorship or participation, the 

Organizer shall have the absolute discretion to reallocate or resell the stand space allocated to the Exhibitor and to apply 

the following cancellation charges:

• 9 months or more                  50% of total cost (plus VAT)

• Less than 9 months               100% of total cost (plus VAT) 

- The cancellation charges may be deducted from monies paid up by the Exhibitor, if the monies already paid up by 

the Exhibitor are insufficient; the Exhibitor shall forthwith pay to the Organizer the balance of the cancellation charges.

- The Exhibitor hereby acknowledges that the above amounts represent reasonable compensation for the costs 

incurred by the Organizer as a result of the Exhibitor’s cancellation and that they do not represent a penalty

Signature for this condition:................................

6. Stand Space and Exhibits

- The Exhibitor must occupy the space allocated to him by show opening time on the first day of the exhibition. In the 

event the Exhibitor fails to do so, he shall deemed to have cancelled his stand space booking and the Organizer shall be 

entitled or resell or reallocate such stand space and the provisions of paragraph 5 relating to cancellation charges shall 

apply.

- Full details of any advantages on package by the Organizer will be supplied in the Sponsorship & Exhibitor’s Manual.

- If in the opinion of the Organizer the Exhibitor’s stand or display extends beyond his Allocated space, the Organizer 

may at its sole discretion charge the Exhibitor for the Extra space so occupied at the prevailing rate.

- Should any dispute arise as to the stand space allocation, the extent of any extra Stand space deemed by the 

Organizer to be occupied by the Exhibitor beyond that allocated or as Exhibitor’s right to display any exhibits, the 

decision of the Organizer shall be binding.

- The Exhibitor shall keep the space occupied by him and the common areas around it neat and clean at all times.

- The Exhibitor shall ensure that all necessary approvals and licenses for his exhibits have been obtained.

7. Exhibitor’s Representative and Passes

- The Exhibitor must supply to the Organizer the name of at least one person to be his representative in connection 

with the installation, operation and removal of his exhibits.

- In order to ensure only official access to the Exhibition areas, the Exhibitor and his Personal and contractors. No 

admission to the Exhibition areas will be allowed unless this pass is presented. The Exhibitor will be required to provide 

the Organizer, at least two weeks before the day of set-up, a list detailing the personnel who will be present on the 

stand, and the day(s) on which each person is likely to be in attendance.

8. Undesirable Activities

- If it appears to the Organizer that the Exhibitor may be engaged in activities which are deemed to be contrary to the 

best interest of the Exhibition or which appear unethical or to be in breach of the law, the Organizer may without being 

under any liability to refund or abate any charges paid or due herein cancel any stand space allocation which may have 

been made to the Exhibitor and require him forthwith to vacate the stand allocated to him.

- The distribution or display by the Exhibitor of printed or other placards, handbills or circulars or other articles 

except by the Exhibitor of his own display space is Prohibited, except by prior written agreement with the Organizer.

9. Compliance with Regulations

The Exhibitor shall abide by and observe all requirements, laws, rules and regulations whether imposed by the 

Organizer, the proprietors or managers of the Exhibition Building or any other competent authority.

10. Insurance

The Exhibitor shall ensure that he has full indemnity insurance against the usual risks In respect of all loss, damage or 

injury to goods and the persons from robots and any electronic devices.

11. Law and Jurisdiction

These Terms and Conditions shall be construed in accordance with Saudi Arabia Law and the Exhibitor hereby submits to 

the jurisdiction of the Saudi Arabia courts.

         

           I have read and agreed to the terms and conditions of Smartex 2020

           Signature……………………………………..

TERMS & CONDITIONS          الشروط واألحكام
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