
1

Business Sector قطاع األعمال

Sales Agent وكيل المبيعات

Stand No.  رقم المنصة

Approval الموافقة

For Official use only    لالستخدام الرسمي فقط

Contact Person (1) (1) الشخص المسؤول

Job title (1) الوظيفة  (1)

Telephone Number رقم الهاتف

Email (1) 

Billing, Accounts & Payment Contact  معلومات التواصل للفوترة والحسابات والدفع

A. Contract information: أ( بيانات العقد) 

اسم الشركة
العنوان 1
العنوان 2

صندوق البريد
المدينة

الرمز البريدي
الدولة

رقم الهاتف
رقم الفاكس

الشخص المسؤول )1(
الشخص المسؤول )2(

الوظيفة )1(
الوظيفة )2(

البريد اإللكتروني )1(
البريد اإللكتروني )2(

الهاتف الجوال )1(
الهاتف الجوال )2(

رقم السجل التجاري وتاريخ االنتهاء
رقم ضريبة القيمة المضافة وتاريخ االنتهاء

رقم الزكاة وتاريخ االنتهاء

Company Name
Address (1)
Address (2)
P. O. Box 
City
Postal Code
Country
Telephone number
Fax number

Commercial Registration
VAT Number & Expiry Date
GAZT/ZAKAT Number & Expiry Date

ORGANISED BY
المنظمون

Space Booking Contract    عقد حجز مساحة

www.onegiantleap.com

الربيد اإللكرتوني  (1)

Contact Person (1)
Contact Person (2)
Job title (1)
Job title (2)
Email (1)
Email (2)
Mobile (1)
Mobile (2)

6 - 9 February 2023
Riyadh Front Exhibition Center 

|
|

 ٦-۹ فبرایر ۲۰۲۳ (۱٥ - ۱۸ رجب ۱٤٤٤) 
مركز واجھة الریاض للمعارض
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B. Stand details (ب( تفاصيل منصة العرض

C. Exhibition Catalogue (ج( كتالوج المعرض

Stand type Size
Price per 

SQM
Cost USD التكلفة بالريال سعر المتر المربع  مساحة

المنصة نوع المنصة

Indoor Space Only 
(minimum 21sqms) 
included space, 
general cleaning and 
hall security

 USD 610

1912
 ريال السعودي

مساحة داخلية فقط:
)من 21 متر مربع فما فوق( 
تتضمن المساحة، والنظافة 

العامة، وتأمين القاعة.

Shell Scheme 
(minimum 9sqms) 
Includes rear and 
side walls, fascia, 
3 spotlights and 1 
power socket per 
9sqms

2475
ريال السعودي 

مساحة مجهزة: 
 )أقل مساحة مسموح بها 
9م2( تتضمن جدران خلفية 

وجانبية، الفتة باسم الجهة 
العارضة، كشافات إنارة، 

وواحد قابس كهرباء لكل 
9م2. 

Standard startup 
pod USD 1750

 باقة منصة المرشوعات
الجديدة

Subtotal B: إجمالي الجزء (ب(:

Basic Package:

- Free of charge (FOC) for Main Exhibitors.
- USD 225 for Co-Exhibitors.

الباقة األساسية: 
- مجانًا للعارضين األساسيين )المباشرين(. 

- بقيمة 225 دوالر للعارضين غير المباشرين.

Upgraded Entry:

- USD 500, includes:
- Company Name + Logo )website & catalogue(
- Contact Details )catalogue(
- 200 words company description )website & catalogue(
- Unlimited Product Listings )website & catalogue(
- Company website link )website & catalogue(

االباقة االضافية:
بقيمة 500 دوالر أمريكي. تتضمن: 

- اسم وشعار الجهة العارضة )الموقع االلكتروني والكتالوج( 
- تفاصيل االتصال )الموقع اإللكتروني والكتالوج(

- نبذة عن الجهة العارضة )200 كلمة( يتم إدراجها في الموقع االلكتروني والكتالوج.
- قوائم غير محددة للمنتجات )في الموقع االلكتروني والكتالوج(

- رابط للموقع االلكتروني للشركة

Subtotal C: إجمالي الجزء (ج(:

Compulsory 
Administration Fee 
& Lead Retrieval:

USD 550

940
ريال السعودي 

تكاليف إدارية: 
تشمل نفقات ومصروفات 

إدارية عامة. 

Sponsorship Inclusions & Comments

D. Sponsorship Packages (د(باقات الرعاية

Bronze Sponsorship

Platinum Sponsorship

Digital Sponsorship

Gold Sponsorship

Custom Sponsorship

Total Sponsorship Amount:

Silver Sponsorship

SAR

5625
ريال السعودي 

USD 790



3

Payment Schedule & Procedure

(د( اإلعالن في الكتالوج العرض
TOTAL FEES (B+C+D)

 USD  ريال سعودي

 اإلجمالي الكلي )ب + ج + د(

VALUE ADDED TAX, VAT @ 15% (vat 
charges apply on total invoice value)

ضريبة القيمة المضافة %5 )تتطبق على اجمالي 
قيمة الفاتورة(

GRAND TOTAL INCLUSIVE OF VAT اإلجمالي بعد إضافة قيمة الضريبة المضافة 

Authorized Signature 

Company Stamp:

التوقيع الُمعتمد:

الختم:

1 50% of the Fees is payable within 7 days of the date of the invoice 1

2 Pricing excludes VAT at the prevailing rate (currently 
15%), where applicable. ال يشمل التسعري رضيبة القيمة المضافة بالسعر السائد (حاليا ٪15)، حيثما ينطبق ذلك

2

3 All payments must be received in cleared funds by Informa 
no later than 90 days prior to the Exhibition.  يتوجب استالم كافة الدفعات باموال صافية من جانب المنظم قبل 90 يوما من 

 .الفعالية او الحدث
3

4 All payments must be received in cleared funds by the 
deadlines set out above. Payments are to be made by 
cheque, bankers draft, bank transfer or credit card.

4

Payment of the Fees into Informa’s designated bank account only shall satisfy Client’s payment obligations under this Contract.  
BEWARE! – Client should be vigilant of false change of bank account communications, identity theft and other scams.  If Client receives 

any communication notifying Client of a change in Informa’s designated bank account, Client should contact Informa immediately to 
verify authenticity.  Informa shall not be responsible for any losses suffered by Client due to third party fraud or misdemeanour.

 إن دفع الرسوم في الحساب المرصفي المخصص لرشكة إنفورما سيفي فقط بالزتامات العميل للدفع بموجب هذا العقد.  تنبيه!  - يجب أن يكون العميل يقظا في حالة أي تغيري 
 مزيف لبيانات الحساب المرصفي، أو رسقة الهوية وطرق االحتيال األخرى.  إذا تلقى العميل أي مراسالت بإشعاره بشأن تغيري في الحساب المرصفي الخاص برشكة إنفورما، يجب

  .عليه االتصال بالرشكة فورا للتحقق من صحة المراسالت.  ولن تكون رشكة إنفورما مسئولة عن أي خسائر يتكبدها العميل بسبب احتيال أو جنحة يرتكبها الغري

Payment Schedule & Procedure جدول الدفع واالجراء المتبع   

Payment Schedule & ProcedurePayment Schedule & Procedure جدول الدفع واالجراء المتبع   

يتوجب استالم كافة الدفعات بأموال صافية بالمواعيد النهائية المحددة الموضحة 
اعاله. يتوجب القيام بالدفعات عن طريق الشيكات، الحواالت البنكية، حوالة مرصفية 

او بطاقة ائتمان.

1

50% of the Fees is payable within 7 days of the date of the invoice
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1. Definitions 
In these Conditions, the following terms have the following meanings: 

1.1. Booking Form: the booking form to which these Conditions are attached setting out the details of the Package 
or such other document setting out the details of the Package as Informa may choose in its sole discretion to 
accept; 

1.2. Client: the person, company or other entity set out in the Booking Form; 
1.3. Closing Date: the last date on which the Exhibition is open to members of the public; 
1.4. Conditions: these terms and conditions; 
1.5. Contract: together, these Conditions and the Booking Form; 
1.6. Data Protection Law: the Regulation and the Directive, as amended or replaced from time to time, and all other 

national, international or other laws related to data protection and privacy that are applicable to any territory 
where Informa or Client processes personal data or is established; 

1.7. Directive: the European Privacy and Electronic Communications Directive (Directive 2002/58/EC); 
1.8. Exhibition: the exhibition organised by Informa set out in the Booking Form; 
1.9. Fees: the fees payable by Client for the Package set out in the Booking Form; 
1.10. Force Majeure Event: any event arising that is beyond the reasonable control of Informa (including, without 

limitation, royal demise, venue damage or cancellation, industrial dispute, governmental regulations or action, 
military action, epidemic, fire, flood, disaster, third party contractor/supplier failure, civil riot, acts of terrorism 
or war); 

1.11. Intellectual Property Rights: trade marks, logos, trading names, rights in design, copyrights, database rights and 
all other intellectual property rights or analogous rights, whether registered or unregistered, anywhere in the 
World; 

1.12. Informa: Informa Saudi Arabia Limited, with company registration number 1010948801 and an address at PO 
Box 16743, Riyadh 12333, Saudi Arabia; 

1.13. Informa Group: includes any entity whose ultimate parent company is Informa plc; 
1.14. Manual: the manual (if any) provided to Client by Informa in respect of the Exhibition, as updated by Informa 

from time to time; 
1.15. Materials: all materials and information of Client including, without limitation, logos, artwork and profile, required 

by Informa for the purposes of the Sponsorship; 
1.16. Owners: the owners and/or management of the Venue; 
1.17. Package: the Space and/or Sponsorship package in relation to the Exhibition set out in the Booking Form; 
1.18. Regulation: the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679); 
1.19. Reportable Breach: a breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, 

unauthorised disclosure of, or access to, personal data transmitted, stored or otherwise processed; 
1.20. Space: the exhibition space allocated to Client set out in the Booking Form; 
1.21. Sponsorship: the sponsorship element of the Package set out in the Booking Form (which may include, without 

limitation, advertisements); 
1.22. Venue: the venue at which the Exhibition is to be staged; and 
1.23. the terms personal data, controller, processor, processing, data subject and supervisory authority shall have 

the meanings ascribed to them under the Regulation. 
2. Package 

Once submitted to Informa, a Booking Form is irrevocable by Client.  Informa reserves the right to reject any 
Booking Form.  A binding contract shall only come into effect when written confirmation (whether by email or 
otherwise) of acceptance is sent by Informa to Client (whether or not it is received). 

3. Fees 
3.1. Client shall pay the Fees in cleared funds in accordance with the payment terms stated in the Booking 

Form.  Informa shall have no liability whatsoever if Client pays the Fees (or any proportion thereof) into any 
bank account other than the bank account specifically designated by Informa to Client for payment.  In 
particular, Informa shall not be responsible for any losses suffered by Client due to third party fraud or 
misdemeanour, including, without limitation, false change of bank account communications, identity theft and 
other scams.  Payment of the Fees into Informa’s designated bank account only shall satisfy Client’s payment 
obligations under this Contract.  To the extent that Client receives any communication notifying Client of a 
change in Informa’s designated bank account, Client is required to verify the authenticity of the same directly 
with Informa.  Without prejudice to any other right or remedy it may have, if Informa does not receive the Fees 
into Informa’s designated bank account in cleared funds by the due date for payment, Informa shall be entitled 
to: (i) refuse Client, its employees and other representatives entry to the Exhibition, and/or (ii) refuse to provide 
any element of the Package. 

3.2. It is the intent of the parties that Informa will receive the Fees net of all applicable taxes, including, without 
limitation, sales, VAT, service or withholding taxes (Taxes), all of which shall be paid solely by Client.  If and to the 
extent that any Taxes are levied upon, or found to be applicable to, the whole or any portion of the Fees, the 
amount of the Fees shall be increased by an amount necessary to compensate for the Taxes (including, without 
limitation, any amount necessary to “gross up” for Taxes levied on the increase itself). 

4. Client’s general obligations 
4.1. Client shall comply with (i) all laws (including, without limitation, all laws relating to anti-bribery and corruption 

or trade sanctions), (ii) any instructions issued by Informa or the Owners (including, without limitation, in relation 
to health and safety or security requirements), and (iii) the provisions of the Manual (if any), including, without 
limitation, any rules, regulations and operational requirements stated therein. 

4.2. Client warrants that: (i) it has the right, title and authority to enter into this Contract and perform its obligations 
hereunder, and (ii) the person signing this Contract on behalf of Client has the requisite authority to do so. 

4.3. Client, its employees and other representatives must not: (i) act in any manner which causes offence, 
annoyance or inconvenience to Informa, the Owner or any other Exhibition attendees, (ii) do anything which 
might adversely affect the reputation of Informa, the Owners or the Exhibition, and/or (iii) cause or permit any 
damage to the Venue or any part thereof or to any fixtures or fittings which are not the property of Client. 

4.4. Client is required to be adequately insured to participate in the Exhibition.  Client shall itself take out and maintain 
at all times both public liability and employee liability insurance against personal injury, death and damage to or 
loss of property for not less than US$2,000,000 per occurrence or claim.  Informa shall be entitled to inspect 
Client’s insurance policy on request. 

4.5. Client is solely responsible for obtaining passports, visas and other necessary documentation for entrance into 
the country where the Exhibition is held.  If Client, its employees and other representatives cannot attend the 
Exhibition due to a failure to obtain such documentation, the Fees shall remain due and payable in full. 

4.6. Client is solely responsible for obtaining any licences or other necessary consents required for Client to 
participate in the Exhibition, including, without limitation, any licences or other necessary consents required for 
the playing of music or any other audio or visual material by Client. 

4.7. Client consents to its details (including, without limitation, its name, logo or any other information) being: (i) 
published in the Exhibition show guide and any other Exhibition promotional materials, and (ii) displayed on the 
Exhibition website.  Although Informa shall take reasonable care in any such publication/display, it shall not be 
liable for any errors, omissions or misquotations that may occur. 

4.8. All unauthorised filming, sound recording and photography of the Exhibition and transmission of audio or visual 
material is expressly prohibited.  Client consents to: (i) the filming, sound recording and photography of the 
Exhibition, which may include, without limitation, Client’s employees and other representatives, and (ii) the use 
by Informa of any such film, sound recording or photography anywhere in the world for promotional and other 
purposes. 

4.9. Client acknowledges and agrees that certain services may be required by the Owners and/or Informa for the 
safe and efficient operation of the Exhibition, including, without limitation, connection to and consumption of 
utilities (for example, electricity) and inspection/health and safety auditing of exhibition stand/shell scheme 
plans.  Such services shall be provided by contractors appointed by the Owners and/or Informa and it is a 
condition of this Contract that Client uses such contractors for these services.  Rates and charges for such 
services (Contractor Fees) shall be set out in the Manual or otherwise provided in writing by Informa prior to 
the opening date of the Exhibition.  Client is solely responsible for payment of the Contractor Fees directly to 
each relevant contractor, in accordance with each relevant contractor’s payment terms.  If Client fails to pay 
the Contractor Fees in accordance with such payment terms, Informa may at its sole discretion: (i) pay such 
Contractor Fees itself and recharge Client directly for these, or (ii) deem that Client has committed an 
irremediable material breach of this Contract and exercise Organizer’s rights pursuant to Condition 13.1. 

5. Data protection 
For the purposes of this Contract and either party’s processing of personal data in connection with this 
Contract, the parties agree that each party acts as a data controller.  Each party shall (i) only process personal 
data in compliance with, and shall not cause itself or the other party to be in breach of, Data Protection Law, and 
(ii) act reasonably in providing such information and assistance as the other party may reasonably request to 
enable the other party to comply with its obligations under Data Protection Law.  If either party becomes aware 
of a Reportable Breach relating to the processing of personal data in connection with this Contract, it shall (i) 
provide the other party with reasonable details of such Reportable Breach without undue delay, and (ii) act 
reasonably in co-operating with the other party in respect of any communications or notifications to be issued 
to any data subjects and/or supervisory authorities in respect of the Reportable Breach.  If either party 
receives any communication from any supervisory authority relating to the processing of personal data in 
connection with this Contract, it shall (i) provide the other party with reasonable details of such communication, 
and (ii) act reasonably in co-operating with the other party in respect of any response to the same. 

6. Specific terms relating to Space 
6.1. Informa reserves the right at any time to make such alterations in the floor plan of the Exhibition or in the 

specification of the Space as Informa in its absolute opinion considers to be in the best interests of the 
Exhibition, including, without limitation, altering the size, shape or position of the Space and/or the exhibition 
stand therein.  If the size of the Space is reduced, Client will receive a pro-rata refund of the Fees payable in 
respect of the Space. 

6.2. Informa permits Client to use the Space for the purpose of displaying exhibits at the Exhibition.  Such use shall 
not constitute a tenancy and Client shall have no other rights to or interest in the Space.  Client is only permitted 
to conduct business from the Space and shall not canvass or solicit for business in any other area of the Venue. 

6.3. Client undertakes: (i) to occupy the Space in time for the opening of the Exhibition, (ii) at all times during the 
Exhibition to ensure that its exhibition stand is staffed by competent personnel and is clean, tidy and well 
presented (failing which, Informa reserves the right without liability to arrange for this to be done at Client’s risk 
and expense), and (iii) not to close its exhibition stand prior to the closing of the Exhibition. 

6.4. Client shall not permit the display of any exhibits that do not exclusively relate to Client’s own commercial 
activities.  Informa reserves the right, without liability and at Client’s risk and expense, to remove any exhibit 
which Informa considers in its reasonable opinion contravenes any law, infringes the Intellectual Property 
Rights of any third party, is likely to cause offence or which otherwise does not comply with these Conditions. 

6.5. Informa will be responsible for setting-up a shell scheme for Client’s exhibition stand in the Space only where it 
has expressly agreed to do so in the Booking Form.  Client is solely responsible for all aspects of dressing and 
branding the Space. 

6.6. Unless the provisions of Condition 6.5 apply, Client is solely responsible for all aspect of the set-up of the Space, 
including, without limitation, the shell scheme and exhibition stand construction, branding and dressing. 

6.7. Client may not share the Space with any third party without the prior written consent of Informa.  If and to the 
extent that Client is permitted to share the Space, Client shall remain responsible for the Space in its entirety 
and shall be liable for any breach of the terms of this Contract by any party with whom the Space is shared. 

6.8. If Client is in breach of this Contract or is otherwise engaged in any activity that might jeopardise the safety of 
the Exhibition or any Exhibition attendees, Informa reserves the right without liability to close Client’s exhibition 
stand. 

7. Specific terms relating to Sponsorship 
7.1. Client shall: (i) provide Informa with all Materials within any deadlines specified by Informa, and (ii) comply with 

Informa’s specifications in relation to all Materials.  If Client does not, Informa reserves the right to refuse to print 
or otherwise use any or all of the Materials (but all Fees in respect of the Sponsorship shall remain due and 
payable in full). 

7.2. Client shall ensure that all Materials: (i) are accurate and complete and do not contain any information which may 
cause offence or be defamatory, and (ii) do not infringe the Intellectual Property Rights of any third party. 

7.3. Although Informa shall take reasonable care in the production of any material incorporating the Materials, it shall 
not be liable for any errors, omissions or misquotations that may occur.  All Materials are subject to the approval 
of Informa.  Informa reserves the right to reject any Materials at any time after receipt.  Informa will use its 
reasonable endeavours to provide the Sponsorship in the size, position and manner as specified in the Booking 
Form, but shall not be liable where reasonable modifications are made. 

7.4. Client hereby grants to Informa a non-exclusive, royalty free licence to use the Materials and Client’s details in 
connection with the creation of any materials relating to the Exhibition.  Client acknowledges that, in view of the 
time and cost required in preparing such materials, in circumstances where this Contract is terminated Informa 
may at its discretion continue to use the Materials and Client’s details after termination of this Contract where 
the time and cost required to remove the same from any materials relating to the Exhibition cannot reasonably 
be justified by Informa. 

7.5. If Client is in breach of this Contract, Informa reserves the right without liability to refuse to use any Materials 
or provide any element of the Sponsorship. 

 
 



Informa Saudi Arabia Limited Terms and Conditions 
8. Visitor, delegate and Client’s personnel/sub-contractor passes 

Where visitor passes and/or delegate passes are issued as part of the Package, they are issued subject to 
Informa’s terms and conditions applicable to visitors and/or delegates (as applicable) in force from time to time. 
Client will be supplied with passes for its personnel and sub-contractors (as applicable) who are working at the 
Exhibition and such passes must be produced by such personnel/sub-contractors on request at the Exhibition. 
Informa may refuse entry to any person without a valid pass.  Passes are only valid in the name of the person to 
whom they are issued. 

9. Limitation of rights granted 
Client’s rights in relation to the Exhibition are strictly limited to those set out in the Package.  Client shall be 
permitted to advertise in a proportionate manner on its own website the fact of its attendance and participation 
in the Exhibition, including, without limitation, by providing a web link to the Exhibition’s website, provided that 
Informa may request at any time and for any reason that Client removes any such advertising and Client shall 
be required to comply with any such request promptly.  Client is not permitted to: (i) exploit any rights of a 
commercial nature in connection with the Exhibition; (ii) establish a website relating to the Exhibition; or (iii) 
otherwise promote or advertise its association with the Exhibition or Informa, except as expressly stated 
herein or with the prior written consent of Informa.  Nothing in this Contract shall be construed as granting to 
Client any right, permission or licence to use or exploit the Intellectual Property Rights of any member of the 
Informa Group. 

10. Changes to the Exhibition 
Informa reserves the right without liability at any time and for any reason to make reasonable changes to the 
format, content, venue and timings of the Exhibition.  If any such changes are made, this Contract will continue 
to be binding on both parties, provided that the Package shall be amended as Informa considers necessary to 
take account of the changes. 

11. Cancellation and changing the date of the Exhibition by Informa 
11.1. Informa reserves the right to cancel or change the date of the Exhibition at any time and for any reason 

(including, without limitation, if a Force Majeure Event occurs which Informa considers makes it impossible, 
inadvisable or impracticable for the Exhibition to be held). 

11.2. In the event that the date of the Exhibition is changed or where the Exhibition is cancelled for the current year 
but is reasonably expected by Informa to be held in the following year, this Contract will continue in full force 
and effect and the obligations of the parties shall be deemed to apply to the Exhibition on the new date (or the 
Exhibition in the following year, as the case may be) in the same way that they would have applied to the 
originally scheduled Exhibition.  For the avoidance of doubt, nothing in this Condition 11.2 shall excuse Client from 
the payment of the Fees in accordance with the payment terms stated in the Booking Form. 

11.3. Where the Exhibition is cancelled and is not reasonably expected by Informa to be held in the following year the 
terms of this Condition 11.3 shall apply: 

11.3.1. if the Exhibition is cancelled other than as a result of a Force Majeure Event (in which case the provisions of 
Condition 11.3.2 apply), this Contract shall terminate without liability provided that, at Client’s election, any 
proportion of the Fees already paid will be refunded or a credit note for the amount of the Fees already paid 
will be issued and Client will be released from paying any further proportion of the Fees; 

11.3.2. if the Exhibition is cancelled as a result of a Force Majeure Event, this Contract shall terminate without 
liability provided that: (i) Informa shall be entitled to retain an amount equal to 50% of the total Fees (the 
Revised Fees) from any proportion of the Fees already paid or, where no Fees have been paid or where the 
proportion of the Fees already paid is less than the Revised Fees, Informa shall be entitled to submit an 
invoice in respect of the balance (or the whole as the case may be) of the Revised Fees, which will become 
immediately due and payable; and (ii) after the deduction of the Revised Fees, at Client’s election, any 
proportion of the Fees already paid will be either refunded or a credit note issued for the amount of Fees 
already paid and Client will be released from paying any further proportion of the Fees. 

11.4. Client acknowledges that the provisions of this Condition 11 set out Client’s sole remedy in the event of 
cancellation or the changing of the date of the Exhibition and all other liability of Informa is hereby expressly 
excluded. 

12. No right of cancellation by Client 
The application for the Package is irrevocable by Client and Client has no rights to cancel this Contract.  Save as 
expressly set out in these Conditions, no refunds will be given and the Fees shall remain due and payable in full. 

13. Termination 
13.1. Informa may terminate this Contract without liability immediately at any time by written notice to Client if 

Client: (i) has committed a material breach of any of its obligations under this Contract or any other agreement 
between any member of the Informa Group and Client and has not remedied such breach (if the same is capable 
of remedy) within 14 days of receiving written notice of the breach (or such lesser period as would be required 
for the breach to be remedied in sufficient time prior to the Exhibition); or (ii) goes into liquidation, is declared  
insolvent, ceases to carry on business or suffers any analogous event in any jurisdiction.  Without prejudice to 
any other right or remedy it may have, in the event that Informa terminates this Contract pursuant to this 
Condition 13.1, Informa shall not be required to refund any Fees received from Client and Informa shall be entitled 
to submit an invoice in respect of the balance (or the whole as the case may be) of the Fees which will become 
immediately due and payable. 

13.2. Informa may terminate this Contract without liability immediately at any time by written notice to Client if 
Informa: (i) determines in its absolute discretion that the provision of the Package to Client is not (a) in the best 
interests of the Exhibition, and/or (b) in Informa’s legitimate commercial interests, and/or (ii) is required by any 
applicable law or instructed by any financial institution to cease trading (a) with certain individuals and/or 
entities, and/or (b) in certain geographical locations. In the event that Informa terminates this Contract 
pursuant to this Condition 13.2, any proportion of the Fees already paid will be refunded and Client will be 
released from paying any further proportion of the Fees. Client acknowledges that the refund of Fees paid is 
Client’s sole remedy in the event of termination by Informa under this Condition 13.2 and all other liability of 
Informa is hereby expressly excluded. 

13.3. Informa terminates this Contract pursuant to this Condition 13.2, any proportion of the Fees already paid will be 
refunded and Client will be released from paying any further proportion of the Fees.  Client acknowledges that 
the refund of Fees paid is Client’s sole remedy in the event of termination by Informa under this Condition 13.2 
and all other liability of Informa is hereby expressly excluded. 

13.4. Upon any termination of this Contract, without prejudice to any other right or remedy it may have, Informa 
reserves the right without liability to close Client’s exhibition stand, remove Client’s employees and other 
representatives from the Exhibition, cover over any Materials, remove and despatch any exhibits or other 
property of Client to Client’s address (at Client’s risk and expense).  Informa shall be free to re-sell any aspects 
of the Package as it shall think fit. 

13.5. Conditions 7.4, 9, 11, 12, 13, 14 and 15 shall survive termination of this Contract. 
14. Liability and indemnity 
14.1. Informa does not make any warranty as to the Exhibition or Package in general, including, without limitation, in 

relation to: (i) the presence, absence or location of any other exhibitor, sponsor or Exhibition attendee; or (ii) the 
benefit or outcome (commercial or otherwise) that Client may achieve as a result of participating in the 
Exhibition.  Except as set out in these Conditions, to the fullest extent permitted by law, Informa excludes all 
conditions, terms, representations and warranties relating to the Exhibition and the Package that are not 
expressly stated herein. 

14.2. Informa shall not be liable to Client for any loss or damage suffered or incurred by Client in connection with the 
provision of any services supplied by third parties in relation to the Exhibition and/or the Package, including, 
without limitation, the provision of utilities, AV, stand-building, shell scheme, graphics, freight shipment, 
logistics, transportation and delivery services supplied by third party contractors or the Owners.  Without 
limitation to the foregoing, Client acknowledges that services provided to Client by Informa’s official or 
recommended contractors are the subject of a separate agreement between Client and the relevant 
contractor(s). 

14.3. Subject to Condition 14.5: (i) Informa shall not be liable to Client for any (a) indirect or consequential loss, loss of 
profits, loss of business, loss of opportunity, loss of goodwill or any other type of economic loss, or (b) loss (or 
theft) of or damage to the person, property and effects of Client, its employees or other representatives, and 
(ii) Informa’s maximum aggregate liability to Client under this Contract or otherwise in connection with the 
Exhibition and/or the Package shall be limited to the total amount of the Fees paid by Client. 

14.4. Client shall indemnify Informa against: (i) any loss of or damage to any property or injury to or death of any 
person caused by any act or omission of Client, its employees, other representatives or sub-contractors, and 
(ii) any loss, damage or expense suffered or incurred by Informa as a result of a third party claim that either (a) 
the display of any exhibits by Client at the Exhibition, or (b) Informa’s receipt or use of the Materials, constitutes 
an infringement of the Intellectual Property Rights of any third party. 

14.5. Nothing in these Conditions shall exclude or limit any liability which cannot be excluded or limited by the 
applicable law. 

15. General 
15.1. Informa reserves the right to refuse any person entry to the Exhibition or to remove any person from the 

Exhibition at any time. 
15.2. From time to time, Informa, the Owner and their respective employees, other representatives or sub-

contractors may enter the Venue to carry out works, repairs or alterations or for any other purposes which 
they deem necessary (Works).  Informa (and its employees, other representatives and sub-contractors) shall 
not be liable for any damage, loss or inconvenience suffered or incurred by Client, its employees or other 
representatives by reason of any matter relating to the Works. 

15.3. Without prejudice to Condition 11.3.2, Informa shall not be in breach of this Contract nor liable for delay in 
performing, or failure to perform, any of its obligations under this Contract if such delay or failure results from a 
Force Majeure Event.  For the avoidance of doubt, nothing in this Condition 15.3 shall excuse Client from the 
payment of the Fees under this Contract. 

15.4. Nothing in this Contract shall create a partnership, joint venture or agency relationship between the parties. 
15.5. If and to the extent that there is any conflict between these Conditions and the Booking Form, the terms of the 

Booking Form shall prevail. 
15.6. Each party acknowledges that this Contract constitutes the entire agreement between the parties in relation 

to the Exhibition and that it does not rely upon any statement, representation, assurance or warranty that is 
not set out in this Contract.  No variation of this Contract shall be effective unless it is made in writing and signed 
by both parties. 

15.7. Client may not assign or sub-contract any of its rights or obligations under this Contract without the prior 
written consent of Informa.  A person who is not a party to this Contract shall not have any rights under or in 
connection with it.  Informa shall be entitled to assign any and all of its rights under this Contract to any member 
of the Informa Group and the consent of Client shall not be required.  Informa shall be entitled to sub-contract 
any and all of its obligations under this Contract to any member of the Informa Group or any third party 
contractor assisting Informa with the staging of the Exhibition and the consent of Client shall not be required. 

15.8. No failure by either party in exercising any right, power or remedy shall operate as a waiver of the same. 
15.9. If any provision of this Contract is or becomes invalid, illegal or unenforceable, that provision shall be deemed 

modified to the minimum extent necessary to make it valid, legal and enforceable.  If such modification is not 
possible, the relevant provision shall be deemed deleted.  Any modification to or deletion of a provision under 
this Condition 15.9 shall not affect the validity and enforceability of the rest of this Contract. 

15.10. This Contract shall be governed by the laws of Saudi Arabia.  Any dispute arising out of or in connection with this 
Contract shall be referred to and finally resolved by arbitration under the rules of the Saudi Centre for 
Commercial Arbitration (the Rules) applicable at the time of reference.  The place of arbitration shall be Riyadh, 
Saudi Arabia.  The arbitration shall be conducted in the English language before a single arbitrator appointed in 
accordance with the Rules.  

This Booking Form and the Informa Sponsorship and Exhibition Terms and Conditions, which are incorporated into this Booking Form, together constitute the Contract between Informa and Client.  
By signing this Booking Form, Client confirms that it has read and understood both the Booking Form and the Informa Sponsorship and Exhibition Terms and Conditions, and acknowledges and 
agrees to be bound by their terms.  The signatory to this Booking Form is signing as the authorised signatory of Client and possesses all necessary power and authority to bind Client to this Contract.

SIGNATURE

Signature:

Print name and job title of signatory:

Apply company stamp here:

Date:



الشروط واألحكام الخاصة بالرعاية والعرض لدى شركة إنفورما السعودية المحدودة 
 التعريفات  .1

 :المعاني المبينة إزاءها في هذه األحكام والشروط يقصد بالتعابير اآلتية

تفاصيل  يوضح آخر مستند أي أو الحزمة تفاصيل حددوالتي ت بها هذه الشروط واألحكام المرفق الحجز استمارة: الحجز  استمارة   .1.1

 . المطلق لتقديرها وفقا حسب ما تحدده شركة إنفورما الحزمة

 .  الحجز استمارة في عليه منصوص  آخر كيان أي  أو  الشركة  أو الشخص : العميل  .2.1

 . للجمهور مفتوحا   المعرض يكون تاريخ  آخر: االنتهاء   تاريخ  .3.1

 .  : هذه الشروط واألحكامالشروط   .4.1

 .  الحجز واستمارة الشروط   هذه اً مع: العقد .5.1

  الدولية أو الوطنية القوانين وجميع آلخر،  وقت من المستبدلة أو  المعدلة بصيغتها ، اتوالتوجيه الالئحة : البيانات  حماية  قانون   .6.1

  العميل أو  إنفورما شركة تقوم  حيث  إقليم أي على تنطبق التي والخصوصية البيانات بحماية المتعلقة القوانين من غيرها أو

 . تأسيسها  يتم أو الشخصية البيانات  بمعالجة

 ). األوربي المجلس/2002/68 التوجيه( اإللكترونية واالتصاالت الخصوصية بشأن األوروبي التوجيه:  التوجيه  .7.1

 . الحجز ستمارةا في موضح  هو كما إنفورما  شركة ظمهتن الذي  المعرض: المعرض   .8.1

 . الحجز استمارة في ةالوارد  للحزمة العميل يدفعها التي الرسوم: الرسوم   .9.1

 الملكي، الرحيل تقييد، دون ذلك، في بما( إنفورما لشركة المعقولة السيطرة نطاق خارج ينشأ حدث أي : القاهرة  القوة  حدث  .10.1

  أو  الحرائق، أو  الوباء، أو العسكري، العمل أو الحكومية، اإلجراءات أو اللوائح أو الصناعي، النزاع أو إلغاؤه، أو الموقع تضرر

 .  )الحرب أو اإلرهاب أعمال  أو المدنية، الشغب أعمال  أو ثالث، طرف  من مورد /متعهد  إخفاق  أو  الكارثة، أو الفيضانات،

وحقوق   والنشر  التأليف  وحقوق  التصميم  في  والحقوق  التجارية  واألسماء  والشعارات  التجارية  العالمات:  الفكرية  الملكية   حقوق   .11.1

من  مكان أي في مسجلة، غير أو مسجلة كانت سواء المماثلة، الحقوق أو األخرى الفكرية الملكية حقوق وكافة البيانات قواعد

 .العالم

  المملكة   ،16743  الرياض  ،16743  بريد  صندوق   :هاوعنوان1010948801   رقم  تجاري  سجل  ،المحدودة  السعودية  إنفورما:  إنفورما  .12.1

 . السعودية العربية

 . سي إل  بي  إنفورما هي المالكة  األم شركته تكون كيان أي  تشمل : إنفورما   مجموعة  .13.1

 شركة قبل من تحديثه يتم الذي  النحو على بالمعرض، يتعلق فيما للعميل إنفورما شركة تقدمه الذي) وجد إن( الدليل: الدليل .14.1

 .  آلخر وقت  من  إنفورما

  الذي  التعريف، ملف ،الفنية واألعمال الشعارات حدود، دون ذلك، في بما بالعميل، الخاصة والمعلومات المواد جميع: المواد  .15.1

 . الرعاية ألغراض  إنفورما شركة تتطلبه

 . الموقع إدارة  أو/ و مالك : المالك .16.1

 . الحجز استمارة في المحدد  بالمعرض  المتعلقة الرعاية  أو/ و المساحة حزمة: الحزمة  .17.1

 . ) 2016/679)  األوروبي االتحاد ( الالئحة(  البيانات لحماية العامة الالئحة: الالئحة .18.1

أو  به المصرح غير  الكشف  أو التغيير أو الفقد أو  القانوني غير  أو العرضي التدمير إلى  يؤدي لألمن خرق  :التبليغ  الواجب  الخرق  .19.1

 . أخرى طريقة بأي  المعالجة أو المخزنة أو المنقولة الشخصية البيانات إلى  الوصول

 . الحجز استمارة في المحددة للعميل المخصصة العرض  مساحة:  المساحة .20.1

 ). اإلعالنات  ،الحصر   ال   المثال  سبيل  على  يتضمن،  قد  والذي(  الحجز   استمارة  في  عليه  المنصوص  الحزمة  في  الكفالة  عنصر:  الرعاية .21.1

 : مكان إقامة المعرض. المكان .22.1

 المعاني  لها يكون اإلشرافي والسلطة البيانات،  وموضوع والمعالجة،  والمعالج، التحكم،  وحدة الشخصية، البيانات  مصطلحات  .23.1

 .  الالئحة بموجب لها المخصصة

 الحزمة   .2

بحق رفض أي  إنفورما  لإللغاء من قبل العميل. تحتفظ شركة هكون غير قابلت، شركة إنفورما الحجز إلى استمارةبمجرد إرسال 

قبول من  بال) غير ذلك نافذا إال عندما يرسل تأكيد كتابي (سواء أكان بالبريد اإللكتروني أم  الملزمعقد الحجز. ال يكون  استمارة

 .ستالمه أم ال)اإلى العميل (سواء تم  إنفورما  قبل شركة

 الرسوم   .3

  أي  من مسؤولية أي تتحمل  ال  إنفورما  إن. الحجز استمارة في المحددة الدفع لشروط وفقا  كاملة الرسوم  تسديد العميل على .1.3

  خصيصا  إنفورما تحدده  الذي  البنكي  الحساب   غير  آخر   مصرفي  حساب  أي  إلى)  منها  نسبة  أي   أو (  الرسوم  بدفع  العميل  قام  إذا   نوع

  الجنح   أو  الغش  بسبب  العميل  يتكبدها  خسائر  أية  عن  مسؤولية  أية إنفورما شركة  تتحمل  ال  الخصوص،  وجه  وعلى.  للدفع  للعميل

 وسرقة  المصرفي الحساب اتصاالت في الزائف التغيير الحصر، ال المثال سبيل على ذلك، في بما ثالث، طرف يرتكبها التي

الوفاء  إلى إال  إنفورما لشركة محدد مصرفي حساب إلى الرسوم دفع يؤدي أن يجب ال. االحتيال عمليات من وغيرها الهوية

المحدد  البنكي الحساب في بتغيير العميل يبلغ اتصال  ألي  العميل تلقي حالة في. العقد هذا بموجب  للعميل الدفع بالتزامات

  ، إنفورما  لشركة  آخر   تعويض  أو   حق   بأي  اإلخالل   عدم  مع .إنفورما مع  مباشرة  صحته  من   التحقق  العميل  على  يجب   إنفورما، لشركة

 يحق للدفع، االستحقاق  تاريخ في بالكامل  إنفورما  لشركة المحدد  المصرفي الحساب في الرسوم إنفورما  شركة تتلق لم  إذا 

 .  الحزمة  من عنصر  أي  تقديم رفض) 2(  أو/ و المعرض إلى ممثليه  من  وغيرهم وموظفيه العميل دخول رفض) 1( للشركة

  المثال  سبيل  على  ذلك،  في  بما  المطبقة،  الضرائب  جميع  من  صافية  الرسوم   على  إنفورما شركة  تحصل  أن  الطرفين  مقصد  إن .2.3

جميعها   تسدد  التي  ،)الضرائب (   المقتطعة  الضرائب  أو  الخدمات،  وضريبة  المضافة،  القيمة  وضريبة  المبيعات،  ضريبة  الحصر،  ال

فرض  فيه يتم الذي الحد  وإلى منها، جزء أو  الرسوم  من  جزء أو  كل على ضرائب أية فرض  حالة في. وحده العميل  قبل من

ضروري   مبلغ  أي   الحصر،   ال   المثال  سبيل  على  ذلك   في  بما (   الضرائب  عن  للتعويض  الالزم  بالمبلغ  الرسوم   مبلغ  زيادة   يتم  ضرائب، 

 ). نفسها الزيادة على المفروضة للضرائب" ضريبية  إعانات"

 االلتزامات العامة للعميل  .4

  أو  والفساد الرشوة بمكافحة المتعلقة القوانين جميع حدود، دون ذلك، في بما( القوانين جميع "1": يلي بما العميل يلتزم .1.4

  فيما ،الحصر ال المثال سبيل على ذلك، في بما( المالكة الجهة أو إنفورما شركة تصدرها تعليمات أي' 2'  ،)التجارية العقوبات

  ال  المثال سبيل على ذلك، في بما ،)وجدت إن( الدليل أحكام' 3' ،)األمن أو بالسالمة المتعلقة أو الصحية بالمتطلبات يتعلق

 .الدليل ذلك في عليها منصوص تشغيلية ومتطلبات   ولوائح قواعد أي  ،الحصر

  " 2"و  العقد، هذا  بموجب بالتزاماته الوفاء في وسلطته ولقبه العقد هذا  إبرام في الحق  له أن" 1" :يلي ما  العميل يضمن .2.4

 .بذلك للقيام الالزمة بالسلطة العميل عن نيابة العقد هذا على الموقع الشخص يتمتع

  أو إنفورما  شركةل مضايقة أو إزعاج  أو  مخالفة تسبب  طريقة  بأي  التصرف  ": 1" عدم اآلخرين وممثليه وموظفيه العميل على .3.4

أو  المالك ،إنفورما سمعة على سلبا يؤثر  قد شيء بأي  القيام "2" المعرض، في المشاركين من  آخر شخص أي أو المالك

 .لعميل ملكا  ليست تركيبات أو تجهيزات  يأل  أو منه جزء أي  أو الموقع  له يتعرض ضرر  بأي  يسمح أو يسبب" 3"  أو/و  المعرض،

 جميع في ويحتفظ  يأخذ أن  نفسه العميل  على ويجب .  المعرض في للمشاركة كاف  بشكل  مؤمنا يكون  أن العميل من  مطلوب   .4.4

 في   الخسائر  أو   واألضرار،  والوفاة،  الشخصي،  بالضرر  يتعلق  فيما  الموظف  ومسؤولية  العامة  المسؤولية  ضد  بالتأمين  األوقات

 عند  للعميل  التأمين  وثيقة  فحص  إنفورما  لشركة  يحق.  مطالبة  أو   حدث  لكل  أمريكي  دوالر 2,000,000  عن   يقل  ال  بما  الممتلكات،

 .الطلب

  يقام الذي البلد لدخول الالزمة الوثائق من وغيرها والتأشيرات السفر جوازات على الحصول عن الوحيد المسؤول هو العميل  .5.4

  هذه  علي الحصول لعدم  المعرض  حضور الممثلين من  وغيرهم له التابعين والعاملين العميل علي تعذر إذا . المعرض فيه

 .بالكامل   ومستحقه الدفع واجبة  المصاريف تبقي ، الوثائق

 للمشاركة العميل عليها يحصل أن يلزم أخرى ضرورية موافقات أو تراخيص أي على الحصول عن المسؤول وحده هو العميل  .6.4

  أو  الموسيقى لتشغيل الزمة  أخرى ضرورية  موافقات  أو تراخيص أي  ،الحصر  ال  المثال سبيل على ذلك،  في بما  المعرض،  في

 .العميل قبل من بصرية  أو سمعية أخرى  مواد أي

"  1: "وهي) أخرى معلومات  أي أو  شعاره أو  اسمه ، الحصر ال  المثال سبيل على ذلك،  في بما( بياناته  على العميل يوافق  .7.4

 أن من  الرغم  على. المعرض موقع على  معروضةال" 2"و  للمعرض،  أخرى  ترويجية مواد  وأي  المعرض  دليل في المنشورة

  حاالت  أو أخطاء أي  عن مسؤولة  تكون ال  فإنها القبيل، هذا من  عرض أو  منشور أي في معقوال  اهتماما تولي أن يجب  إنفورما

 .تحدث قد التي الخاطئة االقتباسات  أو حذف

المواد  ونقل للمعرض الفوتوغرافي والتصوير الصوتي والتسجيل بها المأذون غير التصوير عمليات جميع صراحة يحظر   .8.4

 سبيل على تشمل، قد والتي المعرض، وتصوير صوتية وتسجيالت تصوير " 1"  :على العميل يوافق. البصرية أو السمعية

  تسجيل أو القبيل، هذا من فيلم ألي إنفورما  شركة ستخداما"  2" و الممثلين، من  وغيرهم العميل موظفي ،الحصر ال  المثال

 .وغيرها  ترويجية  ألغراض  العالم في مكان أي في فوتوغرافي تصوير  أو صوتي

 حماية البيانات   .5

يعمل  طرف كل أن على الطرفان يتفق العقد، بهذا المتعلقة الشخصية للبيانات الطرفين من  أي ولمعالجة العقد، هذا ألغراض

 يتسبب أن له يجوز وال البيانات، حماية لقانون وفقا الشخصية البيانات بمعالجة' 1: 'يلي بما طرف كل يقوم. بيانات كمراقب

  معقول  نحو  على اآلخر الطرف يطلبها قد التي والمساعدة المعلومات توفير في معقول  نحو على التصرف' 2'و انتهاكه، في

  عنه  اإلبالغ يمكن خرق بوجود الطرفين من أي علم إذا. البيانات حماية قانون بموجب اللتزاماته  االمتثال من  اآلخر الطرف لتمكين

 هذا عن معقولة تفاصيل  اآلخر للطرف يقدم أن) 1( عليه يتعين العقد، بهذا يتعلق فيما الشخصية البيانات بمعالجة يتعلق فيما

بالغ  بأي  يتعلق فيما اآلخر  الطرف  مع  بالتعاون  معقول نحو  على يتصرف أن)  2( و  له، مسوغ ال  تأخير   دون اإلبالغ  الواجب  اإلخالل

من  أي تلقى وإذا. عنه المبلغ باالنتهاك  يتعلق فيما اإلشرافية السلطات أو/و البيانات مواضيع من أي إلى تصدر إخطارات أو

  يقدم  أن)  1(  عليه   يتعين  العقد،  بهذا  يتصل  فيما  الشخصية  البيانات  بمعالجة  يتعلق  فيما  إشرافية  سلطة  أي  من   بالغ  أي  الطرفين

  رد  بأي يتعلق فيما اآلخر الطرف مع بالتعاون معقول نحو على يتصرف أن) ٢(و البالغ، ذلك  عن  معقولة تفاصيل اآلخر للطرف

 .ذلك على

 شروط محددة تتعلق بالمساحة   .6

  تعتبر  كما المساحة مواصفات في أو للمعرض األرضية المساحة في التعديالت هذه إجراء في بالحق إنفورما شركة تحتفظ  .1.6

موقع  أو  شكل أو  حجم  تغيير الحصر، ال المثال  سبيل على ذلك،  في بما  المعرض، مصلحة في أنها  المطلق رأيها  في إنفورما

الرسوم  من تناسبي أساس  على مبلغا  العميل يتلقى ،المساحة حجم خفض  حالة  وفي. المعرض في الجناح  أو /و  المساحة

 .بالمساحة يتعلق فيما الدفع المستحقة

وال  ،إيجارا االستخدام هذا يشكل وال. المعرض في المعروضات  عرض أجل من المساحة باستخدام للعميل إنفورما تسمح  .2.6

له  يجوز وال فقط، المساحة  من  التجارية األعمال بمزاولة للعميل يسمح. المساحة في أخرى  مصلحة أو  حقوق  أي للعميل يكون

 .الموقع في أخرى منطقة أي في األعمال التماس  أو البحث

  جناحه  أن ضمان ،المعرض خالل  األوقات جميع في) 2(  المعرض، افتتاح وقت في المساحة شغل  ) 1( ييل بما  العميل يتعهد  .3.6

 مسؤولية دون  بحق  إنفورما شركة تحتفظ ،كذلك يكن لم إذا(  العرض وجيد  ومرتب نظيفا يكون وأن  أكفاء موظفون  به المعرضب

 .المعرض انتهاء قبل بالمعرض  جناحه إغالق عدم) 3(  و  ،)العميل  حساب على بذلك القيام ترتيب في

  أي  إزالة بحق  إنفورما  شركة  تحتفظ . بالعميل الخاصة التجارية باألنشطة حصرا تتعلق ال  معروضات  أي  بعرض العميل يسمح ال  .4.6

  حقوق  مخالفة  أو  العميل،  حساب  على أو مسؤولية دون  قانون، ألي  مخالفة المعقول  رأيها  في إنفورما  اتعتبره  معروضات

 .  واألحكام  الشروط هذه مع  تتوافق ال التي أو مخالفة سببت  قد أو  ثالث،  طرف ألي الفكرية الملكية

 في   ذلك  على  صراحة  وافقت  حيث  فقط  المساحة  في  بالمعرض  العميل  جناح  أكشاك  إعداد  عن  مسؤولة  إنفورما شركة  ستكون  .5.6

 .  للمساحة والتوسيم  اإلعداد جوانب جميع عن الوحيد المسؤول هو  العميل. الحجز استمارة

  سبيل على ذلك، في بما ،المساحة إعداد جوانب  جميع عن الوحيد المسؤول  هو  العميل فإن ، 6.5 الشرط أحكام تطبق لم وما  .6.6

 .والزينة  والتوسيم ،به  الخاص الجناح وتشييد  العرض أكشاك   ،الحصر ال  المثال

بتقاسم  للعميل سمح إذا .إنفورما  شركة من مسبقة خطية موافقة دون  ثالث طرف أي مع المساحة مشاركة للعميل يجوز ال .7.6

العقد  هذا ألحكام خرق  أي عن مسؤوال ويكون ابكامله المساحة عن مسؤوال العميل يظل بذلك، له يسمح ما وبقدر ،المساحة

 .فيها معه يشترك  طرف  أي  جانب من

  المعرض،   في  الحاضرين  من  أي  أو  المعرض  سالمة  للخطر  يعرض  قد  نشاط  أي  في  انخرط  إذا  أو  العقد  لهذا  مخالفا  الزبون   كان  إذا .5

   .العميل عرض منصة  إغالق في مسؤولية أي دون بالحق  إنفورما شركة تحتفظ
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بمواصفات  اللتزام)  2( و الشركة، قبل من محددة  مواعيد أي ضمن  المواد بكافة إنفورما شركة تزويد) 1( يلي بما العميل يقوم  .1.7

المواد  من أي ستخداما أو طباعة رفض في بالحق إنفورما شركة تحتفظ العميل، يفعل لم وإذا.  المواد بكافة المتعلقة إنفورما

 .)بالكامل لدفعا وواجبة مستحقة  بالرعاية المتعلقة الرسوم  جميع تبقى  ولكن( جميعها  أو

ال  (2 )و تشهير، أو مخالفة في تتسبب قد معلومات أي  على تحتوي وال  وكاملة دقيقة) :1 (المواد جميع أن العميل يضمن  .2.7

 .ثالث  طرف ألي الفكرية الملكية حقوق تنتهك

  أية تتحمل ال أنها إال المواد، على تحتوي مواد أية إنتاج في المعقولة العناية تتوخى أن يجب" إنفورما " أن من الرغم على  .3.7

حتفظ وت ما،إنفور شركة لموافقة المواد جميع تخضع. تحدث قد خاطئة اقتباسات أي أو  حذف حاالت أو أخطاء أي  عن مسؤولية

 الحجم  في  الرعاية  لتقديم  المعقولة  مساعيها  إنفورما تستخدم  سوفو.  ستالمهاا  بعد  وقت  أي  في  مواد  أية  رفض  بحق  إنفورما

 .معقولة  تعديالت  إجراء عند مسئولة تكون لن ولكنها الحجز،  استمارة في المحددة  والطريقة  والموضع

مواد  أي بإنشاء يتعلق فيما العميل بياناتو المواد الستخدام حصري رغي  مجانيا ترخيصا إنفورما لشركة هبموجب العميل يمنح  .4.7

هذا  إنهاء  فيها يتم  التي الحاالت  في المواد، هذه مثل  إلعداد  الالزمة والتكلفة للوقت نظرا بأنه العميل يقر . بالمعرض تتعلق

  تستطيع   ال   حيث  العقد،  هذا  إنهاء  بعد  العميل  بياناتو   المواد  استخدام  تواصل  أن   لها  يتراءى   لما   وفقا   إنفورما  لشركة  يجوز  العقد،

 .بالمعرض  متعلقة مواد   أي من  ذلك إلزالة الالزمين والتكلفة الوقت معقول بشكل تبريرال إنفورما  شركة

  أو" مواد"  أي ستخدام ا رفض في مسؤولية أي   تحمل  عدم في بالحق   إنفورما  شركة تحتفظ  ،"العقد "  هذا" العميل" خالف  إذا   .5.7

 .الرعاية عناصر من  عنصر  أي توفير
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 على المطبقة إنفورما  وشروط أحكام  بموجب  إصدارها يتم  الحزمة، من كجزء المشاركين أو/و الزائرين دخولعند إصدار بطاقات 

)  االقتضاء  حسب(  ومتعهديه  لموظفيه  بتصاريح  العميل   وسيزود .  من وقت آلخر  بها   المعمول)  الحالة  حسب(  المشاركين  أو / و  الزوار 

في  عند طلب ذلك بناء تصاريح الدخول هذه بإبراز المتعهدين/الموظفون هؤالء يقوم أن  ويجب المعرض، في يعملون الذين

  الذي  الشخص باسم  إال  صالحة التصاريح تكون  وال . صحيح تصريح بدون شخص  ألي  الدخول إنفورما  شركة رفض ت  قد. المعرض

 .إليه تصدر
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  على  متناسب بشكل باإلعالن للعميل يسمح. الحزمة في عليها المنصوص تلك على للمعرض  بالنسبة العميل حقوق  تقتصر

  رابط توفير طريق عن سبيل المثال،على  ذلك، في بما فيه، ومشاركته المعرض  حضوره عن به الخاص اإلنترنت على موقعه

أن تطلب من العميل أن    سبب  وألي  وقت  أي  أنه يجوز لشركة إنفورما في  شريطة  اإلنترنت،  شبكة  على  المعرض  لموقع  شبكي

  لعميل وال يسمح ل. السرعة وجه  على  القبيل هذا  من طلب  ألي االمتثال  العميل  وعلى  القبيل، هذا من  إعالنات  أي  بإزالة يقوم

، بالمعرض يتعلق اإلنترنت شبكة على موقع إنشاء` 2` بالمعرض؛  يتعلق فيما تجاري  طابع ذات حقوق أي ستغاللا ' 1: 'بالتالي

 هذه في صراحة عليه المنصوص النحو على إال إنفورما،  شركة أو بالمعرض رتباطها عن ذلك بخالف اإلعالن أو الترويج' 3'  أو

إذن  أو حق أي" العميل " يمنح بأنه تفسيره يجوز ما العقد هذا في ليس. إنفورما شركة من مسبقة خطية بموافقة أو الوثيقة

 .إنفورما مجموعة  أعضاء من  عضو ألي  الفكرية الملكية حقوق ستغاللا أو الستخدام  ترخيص أو
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على شكل ومحتوى ومكان   معقولة تغييرات إلجراء سبب وألي وقت أي في مسؤولية دون من بالحق إنفورما شركة تحتفظ

الحزمة  تعدل أن شريطة الطرفين، لكال ملزما العقد هذا سيظل القبيل، هذا من تغييرات  أي إجراء حالة وفي. وتوقيت المعرض

 .التغييرات لمراعاة  ضروريا شركة إنفورما  تراه الذي النحو على
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  ال  المثال سبيل على ذلك، في بما (  سبب وألي وقت أي في المعرض  تاريخ تغيير أو  إلغاء في بالحق إنفورما  شركة تحتفظ 1.11.

  إقامة عملي غير  أو مستحسن غير  أو إنفورما شركة على المستحيل من  يجعل  مما  قاهرة قوة حدث  وقوع  حالة في الحصر،

 .) المعرض

 السنة في قاميس أنه معقول بشكل تتوقع إنفورما شركة ولكن الحالية، للسنة المعرض إلغاء أو المعرض تاريخ تغيير حالة في .2.11

المعرض   على  أو (  الجديد  التاريخ  في  المعرض   على  سارية  الطرفين  التزامات  وتعتبر  ،وأثره  نفاذه  بكامل  العقد  هذا  سيستمر  التالية،

في  يوجد ال الشك،  لتجنب. أصال المقرر  المعرض  على بها  تطبقس كانت التي الطريقة  بنفس ) الحالة حسب التالية، السنة في

 .الحجز استمارة في المذكورة الدفع لشروط وفقا  الرسوم دفع من  العميل يعفي  ما 11.2 الشرط هذا

 : 11.3  الشرط هذا أحكام  تسري التالية، السنة في إنفورما تعقده أن  معقول  بشكل يتوقع وال المعرض  إلغاء حالة في .3.11

أي  تحمل دون العقد  هذا ينتهي ، )11.3.2 الشرط  أحكام  تنطبق الحالة هذه  وفي( قاهرة  قوة حدث  بخالف  المعرض إلغاء  تم  إذا 1.3.11

 مبلغ عن  دائن إشعار إصدار أو  بالفعل  المدفوعة الرسوم  من نسبة أي رد العميل، يختاره ما  حسب يتم،  أن  شريطة مسؤولية،

 .  الرسوم  من أخرى  نسبة أي دفع من  العميل مطالبة عدم مع  بالفعل، المدفوعة الرسوم

 بمبلغ  االحتفاظ إنفورما  لشركة يحق): 1( شريطة مسؤولية دون العقد هذا ينتهي قاهرة، قوة لحدث نتيجة المعرض ألغي إذا 2.3.11

  رسوم أي دفع عدم حالة في أو،  بالفعل المدفوعة الرسوم من نسبة  أي من) المعدلة  الرسوم(  الرسوم إجمالي من ٪٥٠ يعادل

 بالرصيد   يتعلق  فيما  فاتورة  تقديم   إنفورما  لشركة  يحق  ،  المعدلة  الرسوم  من  أقل  بالفعل  المدفوعة  الرسوم  نسبة  تكون  عندما   أو

ما   حسب  المعدلة،  الرسوم  خصم  بعد)  2(و  فورا،  الدفع  مستحقة  ستصبح  التي  المعدلة،  الرسوم  من)  الحالة  حسب   اإلجمالي  أو(

وال  بالفعل  المدفوعة الرسوم مبلغ عن  دائن إشعار إصدار أو بالفعل المدفوعة الرسوم من  نسبة أي رد سيتم العميل، يختاره

 .الرسوم من  أخرى نسبة أي بدفع العميل يطالب

  المسؤوليات   وجميع  المعرض  تاريخ   تغيير   أو   اإللغاء   حالة  في  للعميل  الوحيد  التعويض   تمثل   11  الشرط  هذا  أحكام   بأن  العميل  يقر .4.11

 .  بموجبه صراحة مستثناة  إنفورما لشركة األخرى
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إن طلب الحزمة غير قابل لإللغاء من قبل العميل وال يحق للعميل إلغاء هذا العقد. باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في  

 أي مبالغ وستظل الرسوم مستحقة الدفع بالكامل. هذه الشروط، لن يتم رد 
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  قام  إذا العميل إلى كتابي إشعار طريق عن األوقات   من وقت  أي في  فورا مسؤولية  دون العقد هذا إنهاء  إنفورما  لشركة يجوز .1.13

  مجموعة  أعضاء  من  عضو  أي   بين  آخر   اتفاق   أي   أو  العقد  هذا  بموجب  التزاماته  من  ألي  جوهريا  خرقا  ارتكب  إذا)  1: (يلي  بما   العميل

  باإلخالل خطي إشعار تلقي من يوما 14 غضون في) ممكنا الخرق  تصحيح كان إذا( االنتهاك هذا يصحح ولم والعميل، إنفورما

عن  توقف أو إعساره، أعلن أو تصفية، في دخل إذا) 2( أو  ، )المعرض قبل كاف وقت  في الخرق لتدارك يلزم مما  أقل فترة أو(

  للعميل،  انتصاف سبيل أو آخر حق بأي اإلخالل  عدم مع. دولة أي في مماثل  حدث أي من يعاني أو التجارية، األعمال ممارسة

  من   استالمها  تم  رسوم  أي   برد  ملزمة  ليست  إنفورما شركة  فإن  ،13.1  الشرط  لهذا  وفقا  العقد  هذا إنفورما شركة  إنهاء  حالة  في

 .فورا  الدفع  مستحقة  ستصبح  التي  الرسوم   من )  الحالة  حسب   ككل  أو (  بالرصيد   يتعلق   فيما  فاتورة  تقديم إنفورما ويحقل   العميل

 )1:  ( إذا  العميل  إلى  كتابي  إشعار  طريق  عن  األوقات   من  وقت  أي  في  فورا  مسؤولية  دون   العقد  هذا   إنهاء إنفورما لشركة  يجوز .2.13

  المصالح  يخدم  ال)  ب (  أو /و  المعرض  مصلحة  من)  أ(  ليس  العميل  إلى  الحزمة  توفير  أن  المطلق  تقديرها  بمحض  إنفورما  شركة  رأت

  بوقف  مالية  مؤسسة  أي  من  تعليمات   أو  التطبيق  واجب  قانون  أي  بموجب  طلب  وجود)  2(   أو/و إنفورما لشركة  المشروعة  التجارية .2.13

العقد  هذا إنفورما شركة إنهاء حالة وفي. معينة جغرافية مواقع في) ب(  أو/و الكيانات أو/و  األفراد  بعض  مع) أ ( التجاري العمل

.  الرسوم   من  أخرى  نسبة  أي  دفع  من  العميل  عن   وسيعفى  بالفعل   المدفوعة  الرسوم   من   نسبة  أي  سترد   ،13.2  الشرط   لهذا   وفقا

هذا  بموجب إنفورما شركة قبل من اإلنهاء حالة في للعميل الوحيد التعويض هو المدفوعة الرسوم ستردادا بأن العميل يقر

 .صراحة  إنفورما شركةل األخرى  االلتزامات كافة ستبعادا  يتم كما ، 13.2 الشرط

  مسؤولية  أي  دون  بالحق  إنفورما  تحتفظ  إنفورما،  لشركة  يستحق  قد  آخر  تعويض  أو  حق  بأي  اإلخالل  دون  العقد،  لهذا  إنهاء  أي  عند .3.13

  أي   وإرسال  وإزالة  مواد،  أي  وتغطية  المعرض،  من  اآلخرين  وممثليه  العميل  موظفي  واستبعاد  العميل،  عرض  منصة  إغالق  في

إعادة  بحرية إنفورما شركة تتمتع). نفقته وعلى العميل حساب على( العميل عنوان إلى للعميل األخرى ممتلكات أو معروضات

 .  مناسبا   تراه حسبما الحزمة  جوانب من  أي بيع

 .العقد هذا إنهاء  بعد حتى سارية 15 و  14 و  13 و  12 و  11 و  9  و  7.4  الشروط تظل .4.13

 المسؤولية والتعويض  .14

)  1: (يلي ما الحصر،  ال المثال سبيل على ذلك، في بما عام، بشكل الحزمة أو بالمعرض يتعلق فيما ضمان أي إنفورما تقدم ال 1.14.

  يحققها  قد  التي)  غيرها  أو  التجارية(  النتيجة  أو  الفائدة)  2(   أو  المعرض،  في  مشارك  أو  راعي  أو  عارض  أي  مكان  أو  غياب  أو  حضور

القانون،  به يسمح حد أقصى إلى الشروط، هذه في عليه منصوص هو  ما باستثناء. المعرض في مشاركته نتيجة العميل

 . هنا صراحةً   ذكرها يتم لم التي  والحزمة بالمعرض  المتعلقة  والضمانات واإلقرارات واألحكام  الشروط جميع إنفورما تستثني

  مقدمة   خدمات  أي  بتقديم  يتعلق  فيما  له  يتعرض  أو  العميل  يتكبده  ضرر  أو  خسارة  أي  عن  العميل  تجاه  مسؤولة  إنفورما  تكون  لن .2.14

  المعينات   وخدمات  المرافق،   توفير  الحصر،  ال   المثال   سبيل  على  ذلك،   في  بما   الحزمة،   أو /و   بالمعرض   يتعلق  فيما   ثالثة  أطراف  من

  التوصيل   وخدمات   والنقل،   اللوجستية،  والخدمات  البضائع،   وشحن   والرسومات،  ، واألكشاك  ،   األجنحة  وبناء  ،والبصرية  السمعية

من  للعميل المقدمة  الخدمات  بأن العميل يقر سبق، ما  تحديد بدون. المالك أو  خارجيين مقاولين قبل من توفيرها يتم التي

 .المعنيين)  المقاولين(   والمقاول  العميل  بين  منفصلة  التفاقية  تخضع  إنفورما   لشركة  بهم  يالموص  أو  الرسميين  المقاولين  قبل

  األرباح  خسارة  أو تبعية أو مباشرة  غير  خسارة) أ ( أي  عن  العميل تجاه  مسؤولة  إنفورما شركة تكون  لن) 1: ( 14.5 الشرط  مراعاة مع .3.14

ضرر  أو) سرقة أو( خسارة) ب( أو االقتصادية الخسائر من آخر نوع أي أو  الشهرة فقدان أو الفرصة فقدان أو األعمال خسارة أو

العميل   تجاه  إنفورما لشركة إجمالية مسؤولية أقصى) ب ( و  خرين،اآل هممثلي أو  موظفيه أو  للعميل متاع   أو ممتلكات أو ألفراد، 

 . العميل  يدفعها التي  للرسوم اإلجمالي المبلغ على تقتصر   الحزمة  أو/ و بالمعرض  يتعلق  فيما ذلك   خالف أو  العقد هذا  بموجب

  أي  بسبب شخص أي وفاة أو إصابة أو  ممتلكات  أي في ضرر أو خسارة أي) 1: ( ضد إنفورما شركة تعويض العميل على يجب .4.14

  أو إنفورما شركة تكبدتها  نفقة أو ضرر  أو خسارة أي) 2( و ،متعهديه أو  اآلخرين هممثلي أو  موظفيه  أو العميل من  إغفال  أو فعل

شركة  استالم) ب ( أو المعرض، في العميل  قبل من معروضات أي عرض) أ( بسبب  ثالث  طرف لمطالبة نتيجة لها تعرضت 

 . ثالث  طرف ألي الفكرية الملكية حقوق لـ انتهاًكا شكل قد استخدامها، أو  للمواد  إنفورما

 . به المعمول القانون  بموجب تقييدها  أو استبعادها يمكن ال مسؤولية أي  من  يحد أو يستثني ما الشروط هذه في ليس .5.14

 عــــام     .15

 .وقت  أي  في المعرض من  شخص  أي  استبعاد أو  المعرض إلى شخص   أي دخول  رفض في بالحق  إنفورما شركة تحتفظ 1.15.

  األشغال   لتنفيذ  المكان  دخول  متعهديهما  أو  اآلخرين  ممثليهما  أو  وموظفيهما  والمالك  إنفورما  شركة  لشركة  يحق  آلخر،  وقت  من .2.15

  اآلخرين  وممثليها وموظفيها (  إنفورما شركة تكون لن). األشغال( ضرورية أخرى  أغراض ألي أو  التعديالت  أو اإلصالحات أو

 مسألة أي بسبب اآلخرين ممثليه أو موظفيه أو العميل لها يتعرض مضايقة  أو خسارة أو ضرر أي عن مسؤولين) ومتعهديها

 .  باألشغال تتعلق

 تنفيذ عدم أو أداء في التأخير عن مسؤولة تكون ولن العقد لهذا مخالفة إنفورما شركة تكون لن ،11.3.2 بالشرط اإلخالل دون .3.15

ا هذ في شيء ال الشك  لتجنب. قاهرة قوة  حدث عن ناتًجا  اإلخفاق  أو التأخير هذا  كان إذا العقد  هذا  بموجب التزاماتها  من أي

 . العقد هذا  بموجب  الرسوم دفع من  العميل يعفي 15.3 الشرط

 .الطرفين  بين وكالة عالقة أو مشترك مشروع  أو شراكة عالقة ُينشئ ما  العقد هذا في يوجد ال .4.15

 . الحجز استمارة شروط  تسود  تناقض،  أي فيه يكون الذي الحد وإلى الحجز، واستمارة الشروط هذه بين  تضارب  أي  هناك كان إذا .5.15

أو  إقرار أو  بيان أي  على  يعتمد ال  وأنه بالمعرض يتعلق  فيما األطراف  بين  الكاملة االتفاقية يشكل العقد  هذا  بأن  طرف كل  يقر .6.15

 .الطرفين قبل من  وتوقيعه كتابته يتم  لم ما العقد هذا في  تغيير أي  يسري ال . العقد هذا في تحديده يتم لم ضمان

من   مسبقة كتابية  موافقة  دون العقد  هذا  بموجب  التزاماته أو حقوقه  من  أي على الباطن من  التعاقد أو التنازل  للعميل يجوز ال .7.15

إنفورما  لشركة يحق. به يتعلق فيما أو بموجبه حقوق بأي التمتع العقد هذا في طرًفا ليس شخص ألي يحق ال. إنفورما شركة

 لشركة  يحق.  مطلوبة  العميل  موافقة  تكون  ولن  إنفورما  مجموعة  في  عضو   ألي  العقد  هذا  بموجب  حقوقها  وجميع  أي  عن  التنازل

تابع  مقاول  أي أو  إنفورما  مجموعة في عضو أي  مع العقد هذا بموجب التزاماتها وجميع أي على الباطن  من التعاقد إنفورما

 .  مطلوبة العميل موافقة تكون ولن  المعرض تنظيم  في إنفورما شركة يساعد ثالث  لطرف

 . ذلك  عن تنازل  أي  يشكل لن تعويض أو صالحية  أو حق ألي  الطرفين من  أي  ممارسة عدم إن .8.15

  األدنى  بالحد معدًال  الحكم هذا فيعتبر للتنفيذ، قابل غير  أو قانوني غير أو صالح غير  العقد هذا أحكام من أي أصبح أو  كان  إذا .9.15

  تعديل  أي. حذف قد الصلة ذات  الحكم يعتبر ممكن،  غير التعديل هذا مثل  كان إذا . للتنفيذ وقابًال  وقانونًيا صالًحا   لجعله الضروري

 .العقد هذا لبقية التطبيق وقابلية صحة على يؤثر لن 15.9 الشرط هذا بموجب  لحكم حذف أو

 نهائًيا فيه البت ويتم العقد بهذا يتعلق فيما أو عن ينشأ نزاع أي ويحال. السعودية العربية المملكة لقوانين العقد هذا يخضع  .10.15

  التحكيم  مكان يكون . اإلحالة وقت في بها المعمول) القواعد( التجاري  للتحكيم السعودي  المركز  قواعد بموجب  التحكيم  طريق عن

 . للقواعد وفًقا تعيينه يتم واحد  محكم أمام  اإلنجليزية باللغة  التحكيم يتم. السعودية العربية المملكة الرياض،

تمثتشكل استمارة الحجز هذه وشروط وأحكام رعاية ومعرض إنفورما، والتي تم تضمينها في استمارة الحجز هذه ، مًعا العقد بين إنفورما والعميل. من خالل التوقيع على استمارة الحجز هذه، يؤكد العميل أنه قد 
ع معتمد للعميل ويمتلك كل السلطة والصالحية  ع على استمارة الحجز هذه كُموقِّ ع الُموقِّ قرأ وفهم كل من استمارة الحجز وشروط وأحكام رعاية ومعرض إنفورما، ويقر ويوافق على االلتزام بهذه الشروط. ُيوقِّ

الالزمة إللزام العميل بهذا العقد.
التوقيـــع

:التوقيع 

االسم والمسمى الوظيفي للمفوض بالتوقيع:

استخدم ختم الشركة هنا:

التاريخ: 
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