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المعرض الدولي التاسع والثالثون للزراعة ،االستزراع المائي والصناعات الزراعية

 24 - 21ربيع األول 1444هـ
 20 - 17أكتوبر 2022م

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض

باقة رعاية المؤتمر
نوفر لشركتك الموقع المميز في مواءمة عالمتك التجارية ضمن الفعاليات المتزامنة مع المعرض الزراعي
عاما في المواءمة بين ذوي االختصاص في القطاع الزراعي
السعودي الذي يتمتع بخبرة تمتد على مدار ً 39
التقدم بمجال
والصناعات الغذائية ،وذلك من خالل إبراز الدور الرئيسي الذي تقوم به شركتكم في إطار
ّ
الزراعة ،سواء في المجال الزراعي أو االستزراع المائي أو الصناعات الغذائية.
هذا هو المكان الذي يلتقي فيه صانعي القرار مع الباحثون والشركاء والمستثمرون والشركات الرائدة في
تقدمها أحدث األبحاث في القطاع الزراعي.
القطاع الزراعي ،للمساعدة في نشر المعرفة والحلول التي
ّ
انضم إلينا في  2022لالطالع على أحدث التطورات والتقنيات والممارسات العالمية.
مزايا باقة الرعاية:
1.فرصة التحدث وإلقاء ورقة عمل ضمن البرنامج العلمي لمؤتمر المعرض الزراعي السعودي .2022
2.إبراز شعار الراعي ومسمى "راعي المؤتمر" على جميع وسائل التواصل االجتماعي وموقع المعرض
اإللكتروني.
 503.دعوة لحفل االفتتاح الرسمي.
4.إبراز شعار الراعي ومسمى «راعي المؤتمر» على جميع الحمالت الترويجية الرقمية والنشرات اإلخبارية
اإللكترونية الخاصة بالمعرض.
5.رابط إلى الموقع اإللكتروني للشركة الراعية من الموقع اإللكتروني للمعرض.
6.وضع الفتات إعالنية للشركة الراعية على مدخل منطقة المؤتمر.
ثوان (فيديو أو صورة) على شاشات إعالنية داخل صالة المعرض متكرر لمدة 4
7.إعالن رقمي متكرر لمدة 5
ٍ
أيام ،بما في ذلك داخل صالة كبار الشخصيات أثناء حفل االفتتاح.

 ٦٠،٠٠٠ريـال سعودي
تخضع لـ  ٪١٥ضريبة القيمة المضافة

الرقم الضريبي300055216100003 :
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٣٩
تحت رعاية

المعرض الدولي التاسع والثالثون للزراعة ،االستزراع المائي والصناعات الزراعية

 24 - 21ربيع األول 1444هـ
 20 - 17أكتوبر 2022م

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض

باقة رعاية المؤتمر
للحصول على باقة رعاية المؤتمر ،يرجى توقيع االستمارة وإعادتها للمنظمين مرفقة بالدفعة المالية األولى.
رعاية المؤتمر  ٦٩،٠٠٠ريال سعودي
اإلسم................................................................................................... :المنصب....................................................... :
الشركة.................................................................................................. :النشاط........................................................ :
العنوان.................................................................................................. :الدولة.......................................................... :
ص.ب ........................................ :رمز بريدي.......................................... :هاتف.......................................................:
بريد إلكتروني......................................................................................... :موقع إلكتروني........................................... :
طريقة الدفع:

• ٪٥٠عند توقيع العقد

• ٪٥٠قبل  ٦٠يوماً من تاريخ المعرض

شامال ضريبة القيمة المضافة  ،٪١٥قدره .............................................. :ريال سعودي
إجمالي المبلغ
ً

يتم الدفع بموجب شيك أو تحويل مصرفي لصالح :شركة معارض الرياض المحدودة ،كاآلتي:
لدى :مجموعة سامبا المالية ،شارع المطار القديم ،الرياض ،المملكة العربية السعودية
حساب رقم - 1818406 :العملة :ريال سعودي
سويفت كود - SAMBSARI :رقم األيبان.SA9040000000000001818406 :
نيابة عن الشركة الراعية:

نيابة عن شركة معارض الرياض:

اإلسم.......................................................................... :

اإلسم.......................................................................... :

الوظيفة....................................................................... :

الوظيفة....................................................................... :

التوقيع........................................................................ :

التوقيع........................................................................ :

التاريخ ...................... :الختم الرسمي:

التاريخ ...................... :الختم الرسمي:

الرقم الضريبي300055216100003 :
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بنود وشروط التسديد

Payment Terms & Conditions

ً
ً
 بعد استالم العقد والدفعة األولى المتفق عليها من.ومختوما من قبل المفوض من الشركة الراعية
موقعا
 يجب أن يكون،)إن العقد (الموجود في الخلف
. سوف يقوم المنظمون بتأكيد الرعاية،قيمة الرعاية إضافة لالئحة شروط وأنظمة الرعاية الموقعة

)1

 سيتم تطبيق،في حال عدم إلتزام العميل بسداد الدفعة األولى المتفق عليها في العقد من قيمة الرعاية إضافة إلى الئحة الشروط واألنظمة الموقعة
.) على العميل5( كافة ما يرد في البند رقم

)2

ً
.موقعا فقط وغير مصحوب بالدفعة األولى
 حجز الرعاية من خالل استالم العقد، تحت أي ظرف من الظروف،لن يؤكد المنظمون

)3

:يتم دفع قيمة الرعاية حسب البرنامج التالي

)4

). من قيمة العقد٪50  عند توقيع هذا العقد وتسليمه إلى المنظمين (لن يتم قبول أية دفعة تقل عن٪50

-أ

ً
.يوما قبل تاريخ افتتاح المعرض
٦٠  المتبقية يتم دفعها٪50 -ب

ً
.يوما قبل تاريخ افتتاح المعرض يتم دفع قيمة الرعاية بالكامل عند توقيع العقد
٦٠ في حال تم حجز الرعاية
:في حال رغبة الشركة الراعية إلغاء هذا العقد ألي سبب من األسباب فإنه يتم خصم جزء أو كامل المبلغ حسب البرنامج التالي
. من قيمة الرعاية٪15
. من قيمة الرعاية٪40
. من قيمة الرعاية٪60
. من قيمة الرعاية٪80
. من قيمة الرعاية٪100

ً
يوما أو أكثر قبل تاريخ افتتاح المعرض
271  اإللغاءً
يوما قبل تاريخ افتتاح المعرض
181  و270  اإللغاء ما بينً
يوما قبل تاريخ افتتاح المعرض
121  و180  اإللغاء ما بينً
يوما قبل تاريخ افتتاح المعرض
60  و120  اإللغاء ما بينً
		
يوما أو أقل قبل تاريخ افتتاح المعرض
60  اإللغاء-

ً
 كما.بدءا من تاريخ استالم المنظمين لرسالة خطية تطلب فيها الشركة الراعية إلغاء الرعاية سواء بالبريد أو الفاكس أو البريد اإللكتروني
ُيعمل بهذا البرنامج
ً
.علما أن هذه الشروط ال يمكن تغييرها تحت أي ظرف من الظروف
،جراء إلغاء الرعاية
ّ تتحمل الشركة الراعية قيمة األضرار التي قد تلحق بالمنظمين من

)5

ً
 بتوجب،خطيا من هذا العقد من ِقبل المنظمين
 ولم يتم إعفائه، بعد توقيعه العقد،في حال عدم تمكن الشركة الراعية من استكمال الرعاية ألسبابه الخاصة
.عليه دفع كامل قيمة الرعاية إضافة إلى قيمة أي أضرار قد تلحق بالمنظمين من جراء هذا اإللغاء

)6

تقوم شركة معارض الرياض المحدودة بإرجاع كامل المبلغ للشركة الراعية في حال تم إلغاء المعرض من طرفها

)7

 يدجى االتصال بالمنظمين،لمزيد من المعلومات

1. The Space Contract (overleaf) and attached Rules & Regulations shall be duly signed and Stamped by the Sponsor
or an authorized person. Following receipt of the signed Contract together with the first payment and signed rules
& regulations, the organizers shall confirm reservation of the sponsorship which shall bind the sponsor to observe
the rules and regulations of the exhibition (as amended from time to time).
2. In the event that the Sponsor fails to pay the first installment of the sponsorship agreed upon in the contract in
addition to the list of conditions and regulations signed, all the provisions of item (5) will be applied to the client.
3. The organizers will not confirm, under any circumstances, the sponsorship reservation upon receipt of signed
Sponsorship Contract without payment.
4. The payment schedule for the sponsorship is as follows:
(I) 50% upon signing the Contract (the first payment less than 50% will not be accepted).
(II) 50% balance due 60 days prior to show opening.
Where the Contract is signed after the due date of final payment, as specified in the Contract, the total cost shall be
payable with return of the contract. The total cost represents only the payment for the site, details of which are set
out overleaf and all other goods and services required by the sponsor shall be paid for by the sponsor. In addition
sponsor will not be allowed to roll his sponsorship if the payment terms specified in the contract are not followed.
These terms cannot be varied under any circumstances.
5. In the event of the organizers agreeing to any request for release from the contract, the sponsor will be liable for
all, or part of the cost stated in the contract in accordance with the following scale:
– Cancellation 271 days or more before the show		
15% cost
– Cancellation between 270 & 181 days before the show
40% cost
– Cancellation between 180 & 121 days before the show
60% cost
– Cancellation between 120 & 60 days before the show
80% cost
– Cancellation 60 days or less before the show		
100% cost
This scale of charges will apply only from the date the organizers receive written notice by letter, fax or E-mail. In
addition to this scale, the sponsor will be liable for any specific cost incurred on his behalf by the organizers. These
terms cannot be varied under any circumstances.
6. Any organization, after having signed a sponsorship contract, fails to fulfil for any reason and has not been released
from the contract by the organizers, shall be liable for the full amount stated in the contract plus any additional costs
incurred by the organizers as a result of such failure to sponsor.
7. Full amount will be returned to the customer if there is any cancellation by RIYADH Exhibition Company
For further details, please do not hesitate to contact the organizers.

Official Stamp

الختم الرسمي

Sponsor’s Signature

توقيع الراعي

