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كة   ي القاهرة  المعارض إ�سبو لل�س��ق وتنظ�م �ايرو ترحب ��م ��  �� وجمع�ة أ��
ً

ا فّعا� ��� 

�د والته��ة وتكي�ف الهواء والعزل الحراري والطاقةلمؤتمر الدو�� لمعرض واا� الته��ة و  للت��

HVAC – R EGYPT EXPO – ASHRAE CAIRO  .دورته السادسة �
�� 

� الجناح الخاص �ك �المعرض ولإلجا�ة ع� �افة  � تجه��
تم اعداد هذا الدل�ل لمساعدتك ��

ادك للمعرض والتأ�د من أنك اتخذت �افة الخطوات الالزمة وفقا� اسئلتك المتعلقة ب�عد

ات.  � ة التجه�� ات محتملة خالل ف��  للمواع�د المحددة من أجل تجنب أ�ة تأخ��

 

ا�   مع تمن�اتنا ل�م �معرض ناجح وموفق لنا جم�ع�

 تنظ�م: 

 
�  41العنوان:  ة  –الهرم  -شارع محور اللي�ي�� �  م�.  –الج��
 201067500966+ - 201275016033+م��ا�ل: 

 : �
و�� �د إل���  info@cairoexpo.netال��

 : �
و��  www.cairoexpo.net الموقع ال���

 
 

 
 : �

و��  :ashraecairo.org\\http الموقع إل���
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما هو دل�ل العارض؟

http://ashraecairo.org
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 معلومات عامة
كة المنظمة؟ كة �ايرو إ�سبو ل�س��ق وتنظ�م المعارض ما �� ال�� �� 

 201275016033+ - 201067500966+م��ا�ل:  
   : �

و�� �د ال���  info@cairoexpo.netال��
   : �

و��  www.cairoexpo.netالموقع ال���
�  41العنوان:  ة  –الهرم  -شارع محور اللي�ي�� �  م�.  –الج��

� الرس�� للمعرض: 
و��   www.hvacregypt.com الموقع اإلل���
 )1قاعة ( عنوان المعرض: 

القاهرة الجد�دة -محور المش�� طنطاوي  – مركز م� للمعارض الدول�ة
 م�.  –

iec.com-https://nc  
 0224012048تل�فون:  مركز م� للمعارض الدول�ة: 

 : �
و�� �د ال���  iec.com-info@ncال��

 : �
و��  iec.com-www.ncالموقع ال���
الجد�دة  القاهرة-المش�� طنطاوي خلف مسجد المش��  العنوان: محور

 م�.  –القاهرة  –
 Google Location Map ك�ف تصل للمعرض: 

ا  مواع�د  �  : المعرض يوم��  2022مايو  25األر�عاء  ح��  2022مايو  23االثن��
 مساءً  8 –ص�احا�  11

 تعرف ع� ف��ق العمل.. 
 م� محمد يوسف غازي رئ�س مجلس اإلدارة: 

+201001693211 
ghazy@cairoexpo.net 

 � مهدي محمد مهديأ المدير العام: 
+201065020377 

mahdy@cairoexpo.net 
 : الدو��  ال�س��قمدير 

 
 قع�د الصادأ� عماد 

+201001422796 
emad@cairoexpo.net 

 :  أ� طارق ن�ي المدير التنف�ذي والما��
1 +201065020370 

2 tarek@cairoexpo.net  
cairoexpo.eg@gmail.com  

 

 سل� حسنأ� 
 مساعد مدير التنف�ذي

+201110700908 
salma@cairoexpo.net 

 أ� ن�ل�� جودة اإلدارة التنف�ذ�ة والفن�ة للمعرض: 
 اإلدارة التنف�ذ�ة –مساعد مكتب 

3 +201275016033  
4 hvacegyptexpo@gmail.com  

 اإلدارة الفن�ة – أ� دينا محمود 
 مساعد مكتب 

+201066025401  
dina.cairoexpo@gmail.com 
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 الب�ان آخر موعد لل�سل�م

2022أب��ل  15 كة العارضة �ال�تال�ج الرس��   استمارة إدراج ب�انات ال��
 للمعرض

2022أب��ل  15   �  استمارة �ادج العارض��

2022مايو  1 �سل�م تصم�م اإلعالن المدرج �ال�تال�ج الرس�� للمعرض  
 (إن وجد)

2022مايو  1 المعرضاستمارة حجز مزا�ا إعالن�ة �   

2022مايو  1  �سل�م موض�ع ورشة العمل و��انات المحا��  

2022مايو  1 � المعرض وتوص�ل استمارة حجز ت  ال�ه��اءجه��  

2022مايو  1 ات اإلضاف�ة 5 �  استمارة حجز التجه��

2022مايو  22 – 21 – 20 � المعرض   أ�ام تجه��

2022مايو  25 – 24 - 23 ة المعرض   ف��

2022مايو  26 – 25 واإلخالء الفكأ�ام    

 توار�ــــخ هامة: 
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ات األجنحة  � : مواع�د تجه��
ً

 أو�

 

ا: مواع�د المعرض:   ثان��

 
 

ا: مواع�د إخالء المعرض: 
�
 ثالث

 

 

 

 

 

 

 

ات األجنحة  � � لمواع�د تجه�� و�ناء الد�كور ودخول المعروضات: الجدول الزم��  

بوا�ة الدخول  الب�ان الموعد التار�ــــخ اليوم
 مواع�د العمل معروضاتلل والخروج

 2022� 5� 20 الجمعة

ا 10  ص�اح�

� أجنحة  �دا�ة تجه��
 الد�كورات الخاصة

 6بوا�ة 
�نة وطن�ة �  �جوار ب��

 ساعة 24

ات األجنحة  2022� 5� 21 الس�ت � �دا�ة تجه��
 ساعة 24 المجهزة النمط�ة

 2022� 5� 22 األحد
إست�مال أعمال 

ات ودخول �ا��  � التجه��
 المعروضات

ة  ح�� الساعة العا��
مساء يوم األحد 

 مايو22الموافق 

 بوا�ات الدخول مواع�د الدخول التار�ــــخ اليوم
 �   الزائ��ن العارض��

 �  2022� 5� 23 اإلثن��

ا  10من   ص�اح�
ا 8ح��   مساء�

ا  11من   ص�اح�
ا 8ح��   مساء�

� من بوا�ة (  )2دخول السادة العارض��
 2022� 5� 24 الثالثاء

 )1دخول الزائ��ن من بوا�ة (
 2022� 5� 25 األر�عاء

�  ت�دأ من
 ت�ت�� ��

ا  9الساعة   مساء�
 2022� 05� 25األر�عاء 

 ظهرا�  12الساعة 
 2022� 05� 26الخم�س 
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اطات الفن�ة:   االش��
� �االرتفاع المسم�ح �ه لبناء *  ام جميع العارض�� � � م5 �حد أق� األجنحةال��

، و��
� وذلك ام �االرتفاع المقرر س�تم وقف العمل �ه أثناء التجه�� �  حالة عدم االل��

 �� للح��ق وعدم التأث�� عل�ه. آللضمان جودة عمل نظام اإلنذار ا

� إحضار شهادة معتمدة من *  � بناء أجنحة ذات طا�ق��
�� � � الراغب�� ام العارض�� � ال��

اس�شاري هند�� لمطا�قة الجناح للمواصفات الفن�ة للسالمة والصحة 
 ح. الجنا مرفق بها صورة من التصم�م الخاص �و�كون المهن�ة. 

اطات بناء الجناح  اش��
(هامة جدا جدا)   

ام . 1 � �عوامل األمان ألحمال األرض�ات وتجنب تجاوزها ع� أي نحو و��  االل��
 كجم� م�� م��ــع.   3000

� األرض�ات أو الحوائط �الصاالت  . 2
عدم التخ��م أو الت�ب�ت أو الت�ب�ط ��

والل��يهات، كذلك عدم إجراء أعمال حدادة ولحامات و��� وتقطيع داخل 
� بوجود لوحات كه��ائ�ة ومفاتيح كه��اء وقواطع  الصاالت و�لزام العارض��
م��الست دون لحامات �أجنحة  مالئمة لألحمال واستخدام أسالك ث��

 العرض. 
ات خاصة  لالشتعال�حظر استخدام المواد القا�لة  . 3 � � أ�ة تجه��

أو الملته�ة ��
� و�را� تطابق المواد المستخدمة مع  اطات�العارض��  من الصنا�� األ  اش��

ا ألمن الحدث وسالمة الزائ��ن.   ومقاومة الح��ق والب�ئة، وذلك ضمان�
�  استخدام�حظر  . 4

سور الرش (الدوكو واألسطوانةالم�شار ال�ه��ا�� ) وال�ومب��
� األما�ن  استخدامهمدخل قاعات العرض و�قت� 

خارج القاعات ��
 . المخصصة لذلك

�اس�ثناء معدات الرفع �حظر دخول الس�ارات �أنواعها قاعات العرض  . 5
 والمناولة الخاصة �ذلك الغرض عدا الس�ارات المخصصة للعرض. 

عدم وضع أي ملصقات أو دهانات ع� واجهات ومداخل أما�ن العرض خارج  . 6
األجنحة أو إقامة د�كورات عليها أو أمامها وكذا عدم المساس �الحوائط 

 واالبواب وااللواح الزجاج�ة. 
� �أما�ن  . 7 ة المعرض �اس�ثناء األما�ن �حظر التدخ�� العرض خالل ف��

كة الوطن�ة للمعارض والمؤتمرات  � تحددها ال�� المخصصة لذلك، وال��
� حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللوائح القانون�ة وتوقيع غرامة 

الدول�ة، و��
ا للقانون.  � وفق�  التدخ��

ات وترك�ب اإلعالنات الدا االنتهاءيتم  . 8 � ة خل�من أعمال الد�كور والتجه��
ساعة ع� األقل من توق�ت �دا�ة  12وترت�ب وت�سيق المعروضات ق�ل 

 المعرض. 
صناديق) خلف  –مهمالت  –ورق  –تخ��ن أي مخلفات (كرتون  ممن�ع . 9

 منصات العرض و�لزامهم ب�زالة المخلفات. 
أبواب المخازن داخل أجنحة العرض مفتوحة أثناء اإلغالق اليو��  برجاء ترك . 10

كة العارضة أثناء عمل�ة اإلغالق تجن�ا� لتوقيع  للمعرض أو ترك مندوب من ال��
اإلجراءات التا�عة لذلك دون أد�� مسئول�ة ع�  واتخاذ غرامة السالمة واألمان 

كة الوطن�ة لمعارض والمؤتمرات الدول�ة.   ال��

ةقواعد عام  

  كة المنظمة غلق أو إزالة أي جناح �خالف اطات�حق لل��  الفن�ة أو  االش��
اطات األمن والسالمة أو النظام العام أو اآلداب العامة مثل المعا�سات أو  اش��

� حالة مخالفة هذە  تناول أي مادة من المواد المخدرة � ال�حول�ات
و��

وط واآل  ج 20000غرامة قدرها داب العامة س�تم إجراء تحقيق وتطبيق ال��
كة العارضة.  ا) ع� ال�� ون ألف جنيه�  (ع��
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 ؟مجهز الجناح ما هو ال
 
  : �

 يتضمن اآل��

كة واجهة عليها  -  ورقم الجناح.  اسم ال��

ة (مرفق  1 - �  . )1تراب��

� (مرفق كر��   2 -
 ). 2معد��

-  �
).  16 –فولت  220( مصدر كه��ا��  أمب��

 . ال�تسبوت  -

 . )3(مرفق  مهمالت ونظافة عامةسلة  1 -

 سجاد.  -
 

): 9المخطط العام للجناح المجهز (مساحة   م��

 

 

 

 

  سم 95 سم وعرضه 2.45 الل�ح الواحد ي�لغ ارتفاع . 

 ) 16 –فولت  220الجناح المجهز �شمل  . " اليو�� � ) هذە السعة مناس�ة للعمل "المكت��  أمب��

 حالة طلب أ �
 )10 (انظر صفحة. حمال كه��ائ�ة أخرى يتم سداد الرسوم المقررة��

 بناء وتصم�م الجناح: 

 
1مرفق   

 
 

 
2مرفق   

 

 
3مرفق   
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مركز م� للمعارض الدول�ة –) 1خطط قاعة (م  
 

 

 
 

)1قاعة (   قاعة العرض 
2�ارك     �  �ارك العارض��
1�ارك    ارك الزائ��ن� 
2بوا�ة     �  بوا�ة دخول العارض��
1بوا�ة    بوا�ة دخول الزائ��ن 
6بوا�ة    بوا�ة التحم�ل 
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1 .  : � كة العارضة �كت�ب العارض��  استمارة إدراج ب�انات ال��
 

  برجاء ملء االستمارة ، � ت�ب األ�جدي داخل دل�ل العارض�� � ال��
كتك �� إلدراج ب�انات ��
� ص�غة المرفقة و�عادة إرسالها 
��word  2022اب��ل  15ق�ل . 

 

 )1( مرفق

 

2 .  : �  استمارة �ادج العارض��
  ة المعرض � وف�� ة التجه�� �ات العارضة ارتداء ال�ادج طوال ف�� �جب ع� �ل ممث�� ال��

ة اإلخالء.   وف��
  ادج 2 –م�� 9ل�ل مساحة� 
  إذا فقدت ال�ادج الخاص �ك خالل المعرض، برجاء طلب واحد آخر من مكتب االستعالمات لدى

 بوا�ة المعرض. 
  ص�غة برجاء ملء االستمارة المرفقة و�عادة إرسالها �

��word  2022اب��ل  15ق�ل . 
 

 )2( مرفق
 

ات جاستمارة ت. 3 �  : ال�ه��اء المعرض وتوص�ل ه��

 . جناح مجهز1
) 16فولت  220مصدر كه��اء ( توف�� * + أعمال النظافة أمب��  

� حالة طلب احمال كه��ائ�ة 
يتم سداد الرسوم المقررة.  أخرى*��  

 
 . د�كور خاص2

�� م��ــعج � م95 إ�جار ال�الجات  –خدمات النظافة  –(خدمات الد�كور الرسوم المقررة *  
ة المعرض) – استهالك ال�ه��اء خالل ف��  

� حالة طلب وصلة كه��اء 
 ج. 6000أمب�� يتم إضافة م�لغ  63 –فولت  380*��

 

كة الوطن�ة للمعارض الدول�ة. *  هذە الرسوم المقررة يتم تحص�لها لصالح ال��
�  2022 مايو  1* برجاء ملء االستمارة و�عادة ارسالها ق�ل يوم  لتأ��د حجز أحمال ال�ه��اء ال��

� جناحك. 
 تحتاجها ��

 

 )3( مرفق
 

 

 

 استمارات هامة: 
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ات اإلضاف�ة:  . 4 �  استمارة حجز التجه��
 

 م�� 9ل�ل مساحة الجناح المجهز  �شتمل  : �
 ع� اآل��

)1  � �  –كر��   2 –ة تراب��
 مهمالت).  سلة –سجاد  –مصدر كه��ا��

 ات، �مكنك االخت�ار من ضمن العد�د من القطع المتنوعة � رجاء ، بلطلب الم��د من التجه��
�  2022مايو  15�عادة إرسالها ق�ل تحم�ل االستمارة وملئها و 

ح�� ي�س�� لنا الوقت ال�ا��
ها.   لتحض��

 )4مرفق (
 

 استمارة حجز ورشة عمل:  . 5
 

 المصاح�ة للمعرض. المجان�ة رنامج ورش العمل احجز م�انك اآلن ضمن ب 

 �2022مايو  1 سل�م موض�ع ورشة العمل و��انات المحا�� آخر موعد ل 

 

 )5( مرفق
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