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الكلمة االفتتاحية

عزيزي الناشر

تس�عة وأربع�ون عاًما من النجاح حققه�ا معرض القاهرة ال�دويل للكتاب، الذي يق�ام يف دورته 
اخلمسني )اليوبيل الذهبي( هذا العام يف الفرتة من  23 يناير �  5 فرباير 2019، بمركز مرص للمعارض 

الدولية بجوار مركز املنارة للمؤمترات الدولية بمحور املشري طنطاوي � القاهرة اجلديدة.

واهليئة املرصية العامة للكتاب إذ جتدد دعوهتا لسيادتكم لالشرتاك يف هذا احلدث الثقايف واإلعالمي 
الكبري ترجو لكم النجاح يف جماالت تبادل اخلربة والتجربة وإمتام الصفقات وعقد االتفاقات والتفاوض 
حول املرشوعات املشرتكة ورشاء حقوق النرش والتأليف يف لقائكم مع النارشين واملوزعني وكذلك 

تقديم وعرض أحسن إنتاج لكم من الكتب اجلديدة جلامهري ورواده املعرض.

أهال ومرحبا بكم في معرض القاهرة الدولي اليوبيل الذهبي للكتاب )50(

مع خالص حتياتنا...

د. هيثم احلاج عيل
رئيس اهليئة املرصية العامة للكتاب

رئيس املعرض
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الhفتتاح

يفتت�ح مع�رض القاهرة الدويل للكتاب ي�وم األربعاء املوافق 23 يناير لعام 2019 ، يف متام الس�اعة 
العارشة صباًحا، ويقترص دخول املعرض عىل السادة أصحاب الدعوات، واملشرتكني بصالة العرض 
الرئيس�ية والنارشي�ن واملهتم�ني بصناعة الكتاب م�ن رجال األع�امل واملهنيني وأس�اتذة اجلامعات 

بواسطة دعوات خاصة.

ويفت�ح أبوابه للجمهور يوم اخلميس املوافق 24 يناير 2019، يف متام الس�اعة العارشة صباًحا حتى 
الساعة الثامنة مساًء.

المواعيد

يستمر العمل يف املعرض من الساعة العارشة صباًحا حتى الثامنة مساًء، وذلك اعتباًرا من تاريخ 
24 يناير حتى 5 فرباير لعام 2019.

تسهيالت للجمهور

ت�م ختصيص أتوبيس�ات نقل عام إيل مركز م�رص للمعارض الدولية مبارشة م�ن ميادين القاهرة 
الكربى.

انتهاء المعرض

تغل�ق الرسايات كاملعتاد الس�اعة 8 مس�اًء، وال ُيسمح ألي نارشبنقل كتبه أومغادرة املعرض قبل 
يوم 5 فرباير 2019. 
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النظام الداخلي

البند األول

يقام معرض القاهرة الدويل للكتاب لعرض وترويج املنتجات الثقافية من كتب ووس�ائل تعليمية 
داخ�ل مجهوري�ة م�رص العربية ومن مجيع أنحاء الع�امل ، والعامل العريب خاصة، ك�ام يقوم املعرض عىل 
إتاحة الفرصة للتعارف بني أصحاب دور النرش واملؤسسات العارضة يف مرص وأرجاء الوطن العريب 
والدول األجنبية، ليتم التعاون وتبادل املعرفة واخلربات يف س�بيل خدمة الثقافة وتوس�يع ش�بكة نرش 
الكت�اب العريب واألجنب�ي، واملعرض تنظمة اهليئة املرصية العامة للكت�اب وهي قطاع تابع إىل وزارة 
الثقاف�ة املرصية، وتطبق ه�ذه الالئحة عىل مجيع الطلبات املقدمة من العارضني املتقدمني، وتعترب عند 
قبول الطلب من قبل اجلهة املنظمة جزًءا من عقد إجيار اجلناح، وبمجرد تقديم طلب حجز اجلناح من 
العارضني إىل اجلهة املنظمة يعترب تأكيًدا عىل موافقتها عىل االلتزام باألحكام الواردة يف هذه الالئحة.

البند الثاني 

يفتتح املعرض يف األس�بوع األخري من ش�هر يناير من كل عام، وتبدأ س�اعات العمل للجمهور يف 
اليوم التايل لالفتتاح من الس�اعة العارشة صباًحا حتى الس�اعة الثامنة مس�اًء بالنسبة للصاالت، وُيتاح 
للعارضني الدخول قبل هذا املوعد بس�اعة من األبواب املخصصة هلم التى يتم إخطارهم هبا قبل بدء 
املع�رض، وحيق للجهة املنظم�ة تأجيل موعد افتتاح املعرض، أو تغيري مدته، أو تعديل أوقات افتتاحه 
وعدم دخول اجلمهور، أو إلغاء املعرض كلًيا، أو إغالقه قبل موعده املحدد وباستثناء أي أو كل هذه 
التغيريات، فإن العقود املربمة مع العارضني تبقى يف جمملها سارية املفعول، وكذلك تبقى مطالبة اجلهة 
املنظم�ة برس�وم إجيار أجنحتها نافذة، والحي�ق للعارضني إغالق أجنحتهم أو تفريغه�ا جزئًيا أو كلًيا 

قبل موعد ختام املعرض.
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البند الثالث

يس�مح جلميع دور الن�رش املحلية واألجنبية التقدم للمش�اركة يف املعرض، ك�ام يمكن للدول أن 
تؤجر أجنحة وطنية للدولة فردية أو مجاعية، كام يسمح باملشاركة أيًضا للهيئات الصحفية ومنتجي 

وموزعي املواد ذات املحتوى التعليمي، وغريها من اجلهات الرسمية.

البند الرابع

املعروضات داخل األجنحة: 

يسمح يف معرض القاهرة الدوىل للكتاب بعرض اآليت: 

1 � الكتب.

2 � الكتب املسموعة.

3 � الوسائط املتعددة املتعلقة بالكتاب.

4 � الكتب اإللكرتونية واملواد الرقمية.

5 � الصحف.

6 � املج���الت.

7 � الدوريات.

8 � الربجميات التي تتعلق بالكتاب والنرش.

9 � خدمات حقوق النرش.

10 � مشاريع ثقافية ومبادارت داعمة لصناعة الكتاب والنرش، مثل الرتمجة.    
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البند الخامس

ال تف�رض اجلهة املنظمة أى ش�كل من أش�كال الرقابة ، لكن املعروضات ختض�ع لقوانني الرقابة 
النافذة داخل مجهورية مرص العربية، ومن يثبت جتاوزه ُتتخذ حياله اإلجراءات القانونية املتبعة.

البند السادس

ال ُيقبل عرض أي كتاب يكون موضع نزاع قضائي، أو نزاع حيدث أثناء املعرض، ويف حال ضبطه 
فلإلدارة احلق يف اختاذ اإلجراء املناسب، كام ُيمنع عرض أي كتاب مقلد أو مزور أو منسوخ، وىف حال 
املخالفة يغلق اجلناح وحيرم املشرتك من املشاركة يف املعرض ملدة ثالث دورات متتالية، وىف حالة تكرار 
املخالفة ُيمنع هنائًيا من املشاركة ويسجل يف القائمة السوداء اخلاصة بمعرض القاهرة الدويل للكتاب.

البند السابع

ال حيق للنارش أو العارض أن يعهد ألي دار أو أي شخص من خارج داره باإلرشاف عىل جناحه، 
ع من صاحب  وجي�ب تقديم خطاب رس�مي من دار النرش باس�م العاملني املتوجودين باجلن�اح موقَّ

الدار وخمتوم بختم دار النرش.

البند الثامن

ال حي�ق ألي ع�ارض تأجري أو التن�ازل عن جناحه كلًي�ا أو جزئًيا لآلخرين أًيا كانت األس�باب، 
ومن يثبت تنازله أو إجياره من الباطن يغلق اجلناح فوًرا وتصادر قيمة االش�رتاك بالكامل وحيرم من 
االشرتاك لثالث دورات متتالية، وذلك بعد عمل حمرض بالواقعة واختاذ اإلجراءات اإلدارية حياهلا.

البند التاسع

يمكن لعدة عارضني أن يتش�اركوا يف جناح واحد، وجيب عيل كل عارض ملء اس�تامرة تسجيل 
منفصلة، وجيب تقديم استامرات التسجيل مًعا مع االلتزام باملوعد النهائي وجيب سداد إجيار اجلناح 

من العارضني املشاركني.
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البند العاشر

ُيمن�ع جتاوز املس�احات املخصصة ألجنحة العارضني أو اس�تخدام املم�رات املخصصة للزوار، 
وحيق إلدارة املعرض إزالة املعروضات التي توضع خارج املس�احة املخصصة وتوقيع الغرامة املالية 

وفًقا للمقرر بالئحة اجلزاءات.

البند الحادي عشر

للجه�ة املنظم�ة احل�ق يف ختفيض، وليس زيادة مس�احة اجلناح املطلوب، وختفي�ض يف قيمة إجيار 
اجلن�اح الكلي�ة تبًعا لذل�ك التخفيض، وحتتفظ اجله�ة املنظمة بحقه�ا يف تنفيذ التغ�ريات عىل موقع 
اجلناح وحجمه وش�كله، وذلك بغية ضامن التوزيع املتوازن لألجنحة من حيث شكلها ومساحتها، 
وكذل�ك من حيث بقي�ة املواصفات الفنية. وفيام حيق للعارض التق�دم بطلباته هبذا اخلصوص، فإن 

اجلهة املنظمة ليست ملزمة بتنفيذ طلبه،كام أن طلب االشرتاك ال ُيلغى جراء ذلك.

البند الثاني عشر

حيق إلدارة املعرض قبول أو رفض اشرتاك أي دار نرش دون إبداء األسباب.

البند الثالث عشر

جي�وز للجن�ة العليا للمع�رض منح ختفي�ض عام لكل دور النرش عيل أسعار االشرتاك باملعرض، 
وال جيوز بعد ذلك منح ختفيض خاص ألي دار نرش خالف التخفيض العام املمنوح، وجيوز لرئيس 
املعرض منح جناح جماين أو ختفيض خاص عند الرضورة القصوى للمؤسسات واهليئات احلكومية 

املرصية فقط.

البند الرابع عشر

جي�ب ع�ىل العارض إخط�ار اجلهة املنظمة ف�ور معرفته بأي زي�ارة متوقعة من ضي�وف هلم صفة 
خاصة أو من الشخصيات اهلامة.
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البند الخامس عشر

حيق للنارش االشرتاك بجناح واحد فقط بالصاالت، ويف حال وجود مساحات أخرى غري مستغلة 
بعد غلق باب االشرتاك وتسكني املشرتكني كافة بام يف ذلك كشوف االنتظار، جيوز ختصيص مكان 
آخر لدار النرش وذلك تعظياًم إليرادات الدولة، عىل أن تس�جل الرغبة يف الطلب األساس لالشرتاك 

باحتياجه مكان إضايف، وذلك بعد سداد الرسوم املقررة.

البند السادس عشر

صالة العرض الرئيس�ية: يش�ارك فيها النارشون من مجيع دول العامل لعرض أحدث إصداراهتم، 
وكذلك املؤسسات احلكومية املرصية واألجنبية.

البند السابع عشر 

التأمني: تقوم اهليئة بتحصيل 15% من قيمة إجيار كل جناح، ويرد بعد انتهاء املعرض بعد خصم 

م�ا حي�دث من تلفيات باألجنحة وما تم توقيعه من غرامات ج�راء ارتكاب أية خمالفات حال انعقاد 
املعرض، أو خمالًفا ملا ورد يف الرشوط العامة للمعرض.

البند الثامن عشر

كتالوج املعرض: تصدر إدارة املعرض الكتالوج الذى يضم أسامء دور النرش املشرتكة وعناوينها 
ونشاطها، ويتضمن الكتالوج صفحات إعالنية وذلك مقابل القيمة املحددة يف قائمة األسعار، وعىل 

النارش إرسال البيانات املطلوبة يف موعد غايته 15 ديسمرب 2018، وذلك بالقيمة التالية: 

القيمة بالدوالر األمريكىالقيمة بالجنيه المصرىالوصف

1000200صفحة داخلية باأللوان
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البند التاسع عشر
1 ـــ طريقة التحويل اإللكترونى للمؤسسات الحكومية المصرية: 

� اس�م اجلهة املستفيدة: اهليئة املرصية العامة للكتاب  
� اس����م البن������ك: البنك املركزي املرصي � فرع حممد فريد  

� الك��ود املؤسس���ي: 32106501

جي�ب ع�ىل املؤسس�ات احلكومية املرصية إرس�ال ص�ورة من التحوي�ل البنكي إلينا حتى يتس�نى 
لنا تس�وية حس�اهبا طرف اهليئة املرصية العامة للكتاب، س�واء بإرس�ال صورة التحويل البنكي عىل 

اإليميل اخلاص بإدارة املعارض أو تسلمها باليد إلينا باهليئة 

Email: fairs@gebo.gov.eg                    Fax: +202 25789316 

2 ــــ طريقة التحويل اإللكتروني للجهات الخارجية والدول العربية واألجنبية:

� اس�م اجلهة املستفيدة: اهليئة املرصية العامة للكتاب  
� اس����م البن������ك: البنك املركزي املرصي � فرع حممد فريد 

� رق���م احلس�����اب: 9190447778 
� الك���������������ود: 32106501 

 Bank account data General Egyptian Book Organization Arab publishers-and other ـ 2

countries.

Name                   : General Egyptian Book Organization

Bank name          : Center Bank of Egypt

Account number:  9190447778

Code                     : 32106501 

Please send a copy of the bank transfer to us so that we can settle your account and send 

the photo on our email or fax:
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شروط االشتراك 

1 ـ أن يكون النارش مس�جاًل يف احتاد النارشين العرب أو االحتاد اإلقليمي للدولة، عىل أن يتم تقديم 
خطاب حديث من االحتاد يفيد قيده باالحتاد التابع له.

2 � أن تشكل الكتب احلديثة الصادرة عام 2017 / 2018 نسبة 25% عىل األقل أو ثالث سنوات بنسبة 
50% من الكتب املعروضة مع وجود بضاعة حارضة للتسليم.

3 � يعرض املشرتك إنتاجه فقط من الكتب واملطبوعات، وله احلق يف عرض الكتب أو مطبوعات دار 
نرش أخرى غري مش�رتكة يف املعرض بحد أقىص ثالث دور نرش بموجب توكيل رس�مي من كل 
دار مبينًا به عناوين الكتب، عىل أن تقدم هذه التوكيالت إلدارة املعرض قبل غلق باب االشرتاك.

4 � يف حالة الرغبة يف عرض أو بيع كتب أو مطبوعات تتعلق بالعقيدة اإلس�المية مقدمة من خارج 
مجهورية مرص العربية يلزم موافاة إدارة املعرض ببيان تفصيل عن هذه الكتب واملطبوعات، فضاًل 

عن تقديم موافقة األزهر الرشيف عليها، وذلك يف مدة ال تقل عن شهرين قبل بداية املعرض.

5 � يقدم النارش أو املشرتك إقراًرا بعدم صدور أية أحكام قضائية ضده تثبت إدانته يف قضايا االعتداء 
ع�ىل حق�وق امللكي�ة الفكرية أو قضاي�ا تزوير خاصة بالن�رش أو االعتداء عىل ح�ق املؤلف أو أي 
عقوب�ة خمّل�ة بالرشف، فضاًل ع�ن إقرار بعدم توقيع عقوب�ة جزائية ضده من قب�ل احتاد النارشين 

العرب أو االحتاد اإلقليمي التابع له.

6 � يكون صاحب الدار دون غريه مس�ئواًل مس�ئولية كاملة عن أي أعامل أو ترصفات غري مرشوعة 
تصدر منه أو ممن يتبعه، ويكون مسئواًل وحده عن تعويض هذه األرضار دون أدنى مسئولية عىل 

اهليئة أو إدارة املعرض يف ذلك.

7 � املراعاة الكاملة حلرية الفكر واإلبداع مع مراعاة املبادئ التي يقرها القانون املرصي، بام ال خيالف 
أحكامه املقررة.

8 � اخلضوع الكامل لكافة القوانني املرصية ذات الصلة.
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9 � يتم تسليم األجنحة للسادة املشرتكني قبل االفتتاح بيومني ويكون العمل خالل 24 ساعة يف اليوم، 
ويلتزم املشرتك باملحافظة التامة عىل اجلناح اخلاص به وتسليمه للهيئة )بحالته وقت استالمه( بعد 
انته�اء آخ�ر يوم للمعرض ويف خالل 12 س�اعة عىل أقىص تقدير، ويكون مس�ئواًل مس�ئولية تامة 
ع�ن نقل حمتويات اجلناح خارج الصال�ة ويف حالة تأخره بعد هذه الفرتة يتم حتميله كافة النفقات 

النامجة عن ذلك.

10 � يف حاله طلب زيادة أمحال كهرباء جيب تقديم طلب هبذه األعامل ودفع الرسوم املقررة.

11 � ال بد من عرض الكتب للجمهور ويمنع منًعا باًتا ختزين الكتب أو الكراتني داخل اجلناح، ويف 

حاله املخالفة يتم غلق اجلناح حلني إزالة املخالفة مع توقيع الغرامة املقررة بالئحة اجلزاءات.

12 � س�داد قيمة االش�رتاك والتأمني قبل افتت�اح املعرض، وجيوز دفع 50% بع�د موافقة اإلدارة عىل 

االش�رتاك عىل أن يتم س�داد باقي القيمة نق�ًدا بحد أقىص 30 يناي�ر 2019 ، ويف حالة عدم االلتزام 
سيتم احلجز عىل اجلناح ودفع الغرامة املقررة بالئحة اجلزاءات وسيمنع من االشرتاك يف املعرض 

ملدة ثالث سنوات متتالية، وسيتم إبالغ احتاد النارشين العرب واالحتاد اإلقليمي بالعقوبة.

13 � اإللتزام والتعهد بتس�ليم نس�خة من ال� CD  حممل عليها قائمة الكتب اخلاصة بالدار مس�توفية 

أرقام اإليداع، بحد أقىص 15 ديسمرب 2018.  
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المستندات الواجب تقديمها

:
اً

أوال

� أصل البطاقة الرضيبية + عدد 3 صور.
ا:  ثانياً

� أصل السجل التجاري + عدد 3 صور.
ا:

اً
ثالث

� بطاقة الرقم القومي + عدد 3 صور.
ا:  رابعاً

� ما يفيد القيد بسجل احتاد النارشين املرصيني لدور النرش املرصية.
� ما يفيد القيد بسجل احتاد النارشين اإلقليمي لكل دولة أو احتاد النارشين العرب.

ا: خامساً

� ترخيص مزاولة املصنفات السمعية والبرصية لدور النرش العاملة يف هذا املجال من أصل + 3 صور.
ا: سادساً

� خطاب من املنش�أة بأس�امء الس�ادة املقرر وجودهم أثناء مراس�م االفتتاح م�ن أصل + 3 صور، 
مرفًقا به عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي للمشاركني يف االفتتاح للمرصيني، وصورة جوازات 

السفر بالنسبة للسادة املرشكني من العرب واألجانب.

القبول أو الرفض
� للهيئ�ة احل�ق يف قب�ول أو رفض طلبات االش�رتاك دون إبداء أي أس�باب. وآخ�ر موعد لقبول 
الطلب�ات 15 نوفمرب 2018 ، ويتم ختصيص وحتديد املس�احات للجناح بمعرفة إدارة املعرض وذلك 
حس�ب املت�اح من املس�احات، وليس للمش�رتك حق االع�رتاض عىل املس�احة أو امل�كان وال تقبل 
الطلبات إال بعد استكامل كافة األوراق وسداد كامل القيمة اإلجيارية باإلضافة إىل قيمة 15% تأمني.

ملحوظة هامة
� احلجز باستكامل كافة األوراق وسداد كافة الرسوم والسداد لغري املرصيني بالدوالر األمريكى.

� يف حال�ة تأخر الس�داد يتم توقيع غرامة تأخري طبًقا لس�عر الفائدة املدين�ة املعلنة بالبنك املركزي 
وقت السداد.
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بنود االشتراك
� يتم االش�رتاك وس�داد القيمة للصاالت طبًقا ألجنحة نمطية أقلها مس�احة )9م2( ومضاعفاهتا، 

كام هو وارد باألسعار اآلتية:
: صالة العرض الرئيسية

اً
أوال

االشتراك للمصريين أعضاء باالتحاداالشتراك لغير المصريينالمتر

2000 جنية للمتر الواحد200 دوالر أمريكى للمتر الواحدالمتر الواحد

ا : صاالت البيع ثانياً

االشتراك للمصريين غير أعضاء باالتحاد، وموزعى الكتاب األجنبياالشتراك للمصريين أعضاء باالتحاداالشتراك لغير المصريينالمتر

1500 جنية للمتر1200 جنية للمتر200 دوالر أمريكى للمترالمتر الواحد

ا: البهو الرئيسي و البالزات لغير ناشري الكتب
اً
ثالث

األجنحة في البهوالمتر
الرئيسي للمصريين

األجنحة في 
البالزات للمصريين 

األجنحة في البهو والبالزات 
لغير المصريين

250 دوالر1800جنية للمتر الواحد2000 جنية للمتر الواحدالمتر الواحد

األسعار في صاالت العرض والبيع تشمل اآلتي: 
1 � جتهيز ديكورات لألجنحة. 

2 � عدد 1 تربيزة + عدد 2 كرسى. 
3 � فيشة كهرباء. 

4 � جتهيز أسامء دور النرش يف األجنحة.

5 � توصيل الكتب داخ�ل األجنحة وكذلك إخالؤها بعد انتهاء املعرض جماًنا بحد أقىص عدد 3 
طرود للمرت الواحد.

6 � إجيار املرت املكعب للتخزين مبلغ )25 جنيًها للمرت املكعب يف اليوم(، ويتم التنسيق يف ذلك بني 
إدارة املعرض ومركز مرص للمؤمترات واملعارض.

7 � ىف حال�ة الرغب�ة ىف توصيل كابل أنرتنت داخل اجلناح يتم التنس�يق ىف ذلك بني إدارة املعرض 
ومركز مرص للمعارض الدولية ملعرفة الرسعة املطلوبة وحتديد قيمتها املالية.

8 � ىف حال�ة الرغب�ة ىف تعلي�ق بانر بإس�م الدار ىف س�قف الصال�ة بداية من مس�احة 72 مرت يرجى 
التأشري عىل ذلك ىف إستامرة التجهيزات اإلضافية علاًم بأن السعر 3000 جنيه .



14

ملحوظة 
� س�وف حي�دد فيام بع�د األي�ام والتوقيت�ات اخلاصة بتس�ليم الكت�ب يف مركز م�رص للمؤمترات 

واملعارض الدولية، وسيتم إخطار احتاد النارشين العرب واملرصيني.  
� توزيع مجيع األجنحة سيكون بالقرعة العلنية بحضور النارشين ورئيس احتاد النارشين املرصيني 

والعرب، وبالنسبة للمشاركني غري املرصيني بالقرعة يف حضور رئيس احتاد النارشين العرب.

إلغاء الحجز
يف حالة الرغبة يف إلغاء احلجز حتى أول نوفمرب2018 يتحمل املشرتك 30% من القيمة املسددة، ويف 

حالة التأخري حتى 20 نوفمرب 2018 يتم خصم 50% وبعد هذا التاريخ يتم مصادرة املبلغ بالكامل.

الملصقات 
ال حيق إطالًقا للعارض تثبيت أي ملصقات أًيا كانت عىل احلوائط أو املمرات، ويف حالة املخالفة 
يت�م غل�ق اجلناح مع حتميل الع�ارض مبلغ 100جنيه عن كل ملصق يتم تثبيت�ه وجيوز التثبيت داخل 

األجنحة فقط وبدون ارتفاعات.

إجراءات الشحن والتخليص الجمركي

في حالة رغبة الناشرين تولي الهيئة إجراءات التخليص على الرسائل برجاء اتباع الخطوات التالية:

1 � يتم ش�حن الرس�ائل باس�م/ اهليئة املرصية العام�ة للكتاب � عىل عنوان )كورني�ش النيل � رملة 
بوالق � القاهرة مجهورية مرص العربية � إدارة الشحن والتخليص اجلمركي(.

2 � أن يكون نولون الش�حن مدفوًعا مقدًما وترس�ل املستندات من أصل+ 5 صور بالربيد عىل اهليئة 
املرصية العامة للكتاب.

المستندات المطلوبة:

1 � أصل بوليصة الشحن.
2 � فاتورة تفصيلية بقيمة الرسالة مقيمة بالدوالر وموثقة بمنشأ من الغرفة التجارية بلد املرِسل.
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3 � كش�ف تعبئة مع رضورة االلتزام بمحتويات الطرود طبًقا لكش�وف التعبئة وأرقام الطرود واسم 
املؤلف لكل كتاب.

4 � سداد قيمة مصاريف التفريغ وإذن استالم البوليصة نقًدا عند سحب البوليصة من رشكة الطريان.
5 � ترس�ل املستندات املوضحة عاليه قبل وصول الرسالة مليناء القاهرة اجلوي بوقت كاٍف حتى يتم 

إهناء اإلجراءات واملوافقات الرقابية عليها لعدم تراكم أرضيات عىل الشحنة بميناء الوصول.
طرق التخليص )طيران فقط(

: التخليص بمعرفة اهليئة املرصية العامة للكتاب وتسليم الرسالة بجناح العارض، ويتم حتصيل  اً
اوال

مبلغ وقدره )مخس�ون جنيًها مرصًيا( عن كل طرد بحد أقىص 30 كجم مقابل خدمات اهليئة يف 
التخليص والنقل إىل اجلناح عىل أن يتحمل املش�رتك مجيع الرسوم اجلمركية واألرضيات وإذن 

تسليم البوليصة وفاتورة مصاريف التفريغ.
ا: التخليص عىل الرس�ائل الواردة بمعرفة العارضني: يقدم خطاب رس�مي من صاحب اجلناح  ثانياً

يوضح رغبته يف التخليص عىل رسائله بمعرفتة.  
� يتم س�داد مبلغ 2% من قيمة الرس�الة بحد أدنى 500 جنيه نقًدا أو بموجب ش�يك مرصيف مقبول 

الدفع ، ويسدد مقدًما للهيئة كمصاريف إدارية.
� وصول املستندات قبل بداية املعرض بشهر، واهليئة غري مسئولة عن الرسائل التى ترد عن طريق الغري. 
� أية خمالفة للرشوط املوضحة أعاله تعفي اهليئة متاًما من أية مسئولية جتاه الرسائل املخالفة أو أصحاهبا.
� رشكات الش�حن التي يرغب املش�رتك يف التعامل معها مس�ئولة مسئولية تامة بينها وبني املشرتك عن 
الكتب حال ورودها إىل املعرض أو إعادة شحنها بعد انتهاء املعرض، واهليئة غري مسئولة بأي شكل 

من األشكال عن ضياع أو فقدان الكتب الواردة عن طريق الشحن.
� يقوم النارش بإعطاء رشكة الشحن تفويض يسلم إلدارة املعرض حتى يتسنى له استالم اجلناح.

� تق�وم رشكة الش�حن بالتوقيع عىل إقرار بالتعهد باملس�ئولية عن عدد الكت�ب التي تم اإلفراج عنها 
ويتم تس�ليمها ملندوب النارش واستالم ما تبقى من كتب من النارش أو مندوبه بعد انتهاء املعرض، 
وال تتدخل اهليئة وهي غري مس�ئولة عن فقد أو ضياع الكتب، وتكون رشكة الشحن واملشرتك مها 

املسئولني عن هذه املعروضات كون العالقة بينهام عالقة تعاقدية ال دخل للهيئة هبا.
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الجـــــزاء المقــــــررنــــوع المخـــالفـــةم

عرض كتاب »موضوع نزاع قضائي«1
لـــإدارة الحـــق فـــي ســـحب الكتـــاب وتغريـــم المشـــترك 
)العـــارض( غرامـــة ماليـــة قدرهـــا 1000 جنيـــه، وفي حالة 

العود غلق الجناح ومصادرة التأمين

عرض كتاب »مزور أو مقلد أو منسوخ«2

ضبـــط الكتاب ومصادرته وغلق الجنـــاح، مع مصادرة مبلغ 
التأميـــن مع حرمـــان المشـــترك )العارض( من المشـــاركة 
فـــي معـــرض القاهـــرة الدولـــي للكتـــاب، وكـــذا المعارض 
الداخليـــة لمدة ثالث ســـنوات متتالية، وفـــي حالة العود 
بعد العقوبة السابقة يغلق الجناح ويحرم من المشاركة 

في أي معارض مستقبال

لـــإدارة الحق فـــي ضبط المعـــروض ومصادرتـــه وتغريم إشغال الممرات المخصصة للزائرين بأي معروضات3
المشترك )العارض( غرامة مالية قدرها 1000 جنيه

عرض كتب »مخالفة لحرية الفكر واإلبداع« وكذا المبادئ التي 4
فرضها القانون المصري واآلداب العامة أو المساس باألديان

لـــإدارة الحق فـــي ضبط الكتاب ومصادرتـــه وغلق الجناح 
ومصادرة مبلغ التأمين واتخاذ اإلجراءات القانونية وفق 

ا
اً
المقرر قانون

لـــإدارة الحـــق فـــي إزالـــة الملصقـــات ومصادرتهـــا مـــع تغريـــم وضع »ملصقات على الحوائط أو الممرات« غير مصرح بها5
المشترك )العارض( غرامة مالية قدرها 500 جنيه عن كل ملصق

ا6
اً

عقد ندوات أو حفالت توقيع كتب دون اإلخطار عنها مسبق
لـــإدارة الحق في إيقاف عرض النـــدوة أو حفلة التوقيع 
مع تغريم المشـــترك )العارض(غرامة مالية قدرها 1000 

جنيهوفى حالة العود غلق الجناح

التنازل عن اإليجار للغير أو التأجير من الباطن7
لـــإدارة الحـــق في غلق الجنـــاح ومصادرة مبلـــغ التأمين 
وحرمان المشـــترك )العارض( من االشـــتراك في المعرض 

في دورته التالية

لـــإدارة الحـــق فـــي تغريـــم المشـــترك )العـــارض( غرامـــة شروط التوكيالت8
مالية قدرها 1000 جنيه مع سحب الكتاب ومصادرته

المشـــترك )العـــارض( الشـــروط التصميميـــة للمعـــرض حال 9
اإلشراف على الجناح

لـــإدارة الحـــق فـــي تغريـــم المشـــترك )العـــارض( غرامـــة 
ماليـــة قدرهـــا  500 جنيه مـــع إزالـــة المخالفةوفى حالة 

العود تضاعف الغرامة مع غلق الجناح

10
إحـــداث ضوضـــاء أو اســـتخدام أجهـــزة ســـمعية أو بصريـــة 
لعرض أنشطة المشترك )العارض(  بشكل يجاوز المسموح 

به وفق النظام الداخلي للمعرض

لـــإدارة الحـــق فـــي تغريـــم المشـــترك )العـــارض( غرامـــة 
ماليـــة قدرهـــا 500 جنيه، ومصادرة األجهـــزة، وفى حالة 

العود تضاعف الغرامة مع غلق الجناح

أي بنـــد مـــن بنـــود النظـــام الداخلـــي للمعـــرض وشـــروط 11
االشتراك غير المنصوص عليه في المخالفات والجزاءات

لـــإدارة الحـــق بتوقيـــع غرامـــة ماليـــة قدرهـــا 500 جنيه، 
وفى حالة العود غلق الجناح

فـــي جميـــع األحوال في حالة توقيع عقوبة غلق الجناح وحرمان المشـــترك )العارض( من المشـــاركة في 
المعرض، ال يحق له المطالبة بقيمة ما قام بدفعه نظير اشتراكه في المعرض.

المخالفات والجزاءات


