
 لنقابة المهن الهندسية بالزاوية الثانيالمؤتمر الهندسي 

"دور الهندسةةة  اةةةم ال ن يةةة  بالزاويةةة   ت قابااالمؤتم ااادمؤت    ااايلممؤتثاااا  يقاااالمؤتمااالهمدمؤت    ااا م
"هندسة  جلة  هحتمشااادم م9102من شهر ديسمبر  00-01بتاريخ مال س دا   وبناء الدول "

م. ن ي   س دا  "

 الجهات التاليةهذا المؤتمر برعاية 

 للمؤتمر الماسيالراعي  

المجلس البلدي الزاوية / المجلس األعلى للدولة / الشركة العامة للكهرباء / المؤسسة الوطنية 

 للنفط

 الراعي البالتيني للمؤتمر

/ شركة مليتة للنفط  مركز البحوث الطبية بالزاوية / شركة الزاوية لتكرير النفط / شركة المدار

 امعة الزاوية/ ج والغاز

 الراعي الذهبي  للمؤتمر

أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجية النقابة العامة للمهن الهندسية / هيئة الجامعة المفتوحة / 

  الزاوية أمن مديريةم/ / شركة الراحلة للخدمات النفطية

 الراعي الفضي للمؤتمر

 / الشررركة الليبيررة خسررتثمار وتشررغيق المراةرر  الصررحية /  واخسررتثمار العقرراري مصرررا اخدرررار

 الهيئة العامة لتشجيع اخستثمار وشؤون الخصخصة  

 الراعي البرونزي للمؤتمر

 الليبيرين س أصرحاب األعمرا مجل المجلس البلدي الزاوية الغرب / مصلحة التخطيط العمراني / 

صرلحة التسرجيق العقراري / مشرركة ألروان /  بحكومة الوةاق الوطني وزارة اإلسكان والمراة / 

  عصام شركة/  بالزاوية العامة الخدمات شركة / دولة الليبيةمصلحة أمالك ال

 

لمحاور المؤتمر ةي الطاقات المتجددة ومواد البناء الصديقة للبيئة والمشاريع وسيقام معرض 

 الصغرى والمتوسطة والمتناهية ةي الصغر والريادة واخبتكار على هامش المؤتمر.

 

 

 



 نظم ولوائح اخشتراك بالمعرض

 

لنقابة الثاني إقامته علي هامش المؤتمر الهندسي المزمع  رضنظم ولوائح اخشتراك بالمع

 المهن الهندسية بالزاوية

 (0مادة )

 -:  شروط اخشتراك

 إدارة النقابةويوجه الى الثاني المؤتمر الهندسي يتم ملئ نموذج اخشتراك المعد بموقع     •

 . Info@leaboz.org.lyاخيميق على 

قيمة اخشتراك ةي المعرض ةي مدة أقصاها أسبوع من قيام على المشترك أن يسدد   •

  المعرض.

خ يح  للمشتركين بالمعرض تعديق شكق التركيب المستخدم ةي إنشاء مساحة العرض   •

 . ة للمؤتمرلجنة المعرض التابعبعد أرد اإلذن المسب  من  وموقعها أو حجم العرض إخ

 (9مادة )

 -:  رسوم اخشتراك

نقابة لحساب المدينة الزاوية يتم دةع القيمة المالية عن طري  مصرا الجمهورية / ةرع 

( أو بالتسديد النقدي ةي مقر نقابة المهن   2-900-92 ) المهن الهندسية بالزاوية تحت رقم

 .الهندسية بالزاوية

 .طيلة أيام المعرض  دينار( لكق متر مربع 01علما بأَن سعر المتر المربع هو )

 -وتحتوي المساحات المجهزة على اآلتي : -

 حوائط جانبية ) ةواصق تجهيز المعارض ( .    -0

 ةرش أرضي .    -9

 كشاةات إضاءة دارلية .    -3

 طاولة واحدة .    -4

 ( كرسي .9عدد )    -5

 امبير ( . 5مصدر واحد للتيار الكهربائي قوة )     -6

 سلة مهمالت .    -7

 (3مادة )

 -:  المعروضات

خ يجوز للمشترك إجراء أي تجارب أو عرض دارق الجناح أو رارجه قبق الحصو  على  -أ

مع اتخاذ كاةة اخحتياطات الالزمة لضمان  المعرض التابعة للمؤتمرمواةقة رطية من إدارة 

القانونية الناتجة عن أي حادث يقع أثناء سالمة المستخدمين والزوار ويتحمق المسئولية 

 التجارب التي يجريها . .

 خ يح  للمشتركين نقق أو تحويق المعروضات من القسم رال  ةترة المعرض .-ب



 (0مادة )

 -اإللغاء والتأجيق:

عن إدارة الجهة المنظمة خ يترتب  ةرارج و أ قاهرة أسباب تأجيلهلغاء المعرض اةي حالة     -

 التزامات أو مسؤولية قانونية .  عليها أية
 

 (5مادة )

 -الدليق الرسمي:

يتم إصدار دليق رسمي للمعرض يتم ةيه إدراج أسماء الشركات و كشوةات كاةة العارضين 

ض و وبياناتهم الشخصية والخاصة عنهم ويتم تسليم نسخة واحدة مجانيةً من الدليق لكق عار

 يح  للعارضين إدراج إعالناتهم بالدليق.

 (6مادة )

 -:  األذن المسبــــ 

 -ينبغي على العارضين الحصو  على األذن المسب  من الجهة المنظمة ةي الحاخت اآلتية :

عند توزيع أي مواد دعائية وإعالنية .....الخ ، يكون حصرها ةي الجناح رال  ةترة     •

 المعرض .

رغبة العارض ةي استخدام أنظمة الصوت واألنظمة المرئية وتشغيق التسجيالت ةي حالة     •

الصوتية أو تشغيق اإلرسا  التلفزي المرئي إما عن طري  التلفاز أو الفيديو أو جهاز التسجيق 

أو األسطوانات المدمجة أو غيرها من الوسائق اإللكترونية األررى أن يلتزم بما جاء ةي الفقرة 

 أعاله.

يمنع استخدام الحوائط واألسقف وغيرها أو توزيع مواد الدعائية أو عينات أو ما شابه إخ     •

 .لجنة المعرض التابعة للمؤتمرعن طري  

 (2مادة )

يتحمق العارضون المسؤولية القانونية تجاه معروضاتهم رال  ساعات  -:   مسئولية العارضين

 الزيارة المعرض.

 (8مادة )

خ ينبغي للعارض أن يتسبب ةي إلحاق أي ضرر بممتلكات الشركة  -:  بموقع العرضالضرر 

عما  الجهة صاحبة المعرضبتعويض   سواء أكانت ثابتة أو منقولة وةي حالة المخالفة يقوم

 أضرار مع عدم اإلرال  بالمساءلة القانونية.  يلح  بها من

 (2مادة )

 -:  تركيب الديكــور

ن مسؤولية تركيب ديكور أجنحتهم الخاصة بهم تبعاً لذلك أن على العارضين الذين يتحملو  -0

يقدموا لإلدارة المنظمة صورة من تصاميمهم المقترحة لدراستها والمواةقة عليها قبق التنفيذ 

وعليهم مراعاة تعليمات اإلدارة المختصة ةي ذلك على أن يبقوا مسئولين وحدهم عن أي حادث 

 الغير وأن يتقيدوا بالتعليمات الصادرة بالخصوص . ينتج عن البناء والتركيب وعن حقوق



أن تجري تعديالت على التصاميم المقترحة إذا ما رأت أن ذلك  للجهة صاحبة المعرضيح    -9

ضرورياً وإن لم يكن ذلك مقبوخً ةأنه يح  أن تفكك التركيب الذي تم تنفيذه وأن تفرض على 

 العارض دةع غرامة مالية بناء على ذلك .

ساعة( قبق اةتتاح المعرض والتخلص  08ينبغي إكما  تركيب الديكورات باألجنحة رال  )  -3

من بقايا التصاميم أو أية مواد مرةوضة العرض وغيرها ومن ح  الجهة المنظمة ةرض 

 غرامة مالية تعويضاً عما يلح  بها من ضرر.

 (01مادة )

 -:  مسئولية العـــــارض

 أيام (.  3عرض ورال  مدة خ تزيد عن )على العارضين بعد انتهاء الم

 إرالء وحدات عرضهم سواء إن كانت وحداث دارلية أو رارجية .  -0

 إزالة مواد الديكور وغيرها من الملحقات األررى الخاصة بالعارض .  -9

 إعادة وحداث العرض إلى وضعيتها السابقة وتسليمها إلى الجهة المنظمة.  -3

 (00مادة )

 -: ةإضاةيشـــروط 

 موقع المعرض.  تقع على عات  العارضين مسؤولية ترتيبات نقق البضائع من والى  -0

تعيين متعاقد رارجي أو متعاقدين للقيام بمناولة كاةة  للجهة صاحبة المعرضيح     -9

 البضائع دارق ورارج أرضية المعرض .
 

اخشتراك وجميع القرارات  يعتبر كق مشترك ةي المعارض قد اطلع على نظام  -الخالصـــــــة :

 والتعليمات األررى متعهد بالتقيد وتسديد كاةة اخلتزامات وة  أحكامها.

 

 

 مالحظة: يعفى الطلبة من دةع أي رسوم ةي حالة عرض مشاريع تخرجهم ذات القيمة المضاةة 

 والتي يتم اعتماد مطابقتها للشروط من قبق لجنة المعرض وضمن عدد محدود.


