
      
  ي ــــــــــــــآلیة المشاركة ف

  ٨٢٠١ لمعرض بغداد الدولي) ٤٥(الدورة 
 

  .)www.expo.iq(على شبكة االنترنیت  الحجز االلكتروني نظامموقع الدخول الى  -١

  .انشاء حساب على الموقع - ٢
  .ضمن القاعة المطلوبةالدخول في الحساب وتاشیر الموقع والمساحة المراد حجزها  - ٣
 .ملء استمارة التسجیل بالمعلومات الخاصة بالجهة صاحبة الطلب وارسالها عبر الموقع - ٤
یمكن بعدها االطالع على فاتورة االجور ومتابعة المراحل التي وصل الیها طلب  - ٥

 .المشاركة عبر الحساب نفسه
القسم الفني على طلب الحجز التي تظهر في  قسم المعارض الداخلیة وموافقة بعد موافقة - ٦

على الجهة صاحبة الطلب سداد اجور المشاركة لیتم بعدها تثبیت الحجز ، الحساب
 .حیث أن أسبقیة الحجز تعتمد على أسبقیة الدفع

بعد تثبیت الحجز بامكان الجهة المشاركة ملء استمارة اصدار الباج واستمارة ادخال و  - ٧
 .الكامیرا والالب توب التي تظهر في حسابها على الموقعالمواد واستمارة ادخال 

  
  :للمزید من المعلومات أو لالستفسار یرجى االتصال بنا على العنوان التالي

  الشركة العامة للمعارض والخدمات التجاریة العراقیة
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                    interior.fairs@yahoo.com 
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 يـــــــــف ةــــشاركــمات المــتعلی

  لمعرض بغداد الدولي  )٤٥(دورة ــــال
   ١٩/١١/٨٢٠١- ١٠ن ــــــــــللفترة م

  
أو حسـب مـا  مسـاءً  التاسـعة وحتـىًا صـباح العاشـرةمـن السـاعة  لـزوارأبوابـه أمـام ا المعـرض یفتح -١     

  .تقدره ادارة الشركة
 :المشاركة أجور - ٢

تخضـــع لهـــذه األجـــور الجهـــات المحلیـــة مـــن القطاعـــات العـــام  :أجـــور المشـــاركات المحلیـــة  -  أ
 :كما یلي و، كان أو خدمة حلي المنشأ سلعةً والمختلط والخاص ذات المعروض الم

  . مساحة مسقفة  ٢دینار م )٧٥,٠٠٠( -
مــن هــذه األجــور الــى اجمــالي المشــاركة اذا كــان الموقــع المحجــوز % ١٠تضــاف نســبة  -

اذا كـان مفتـوح مـن %  ٣٠و اذا كـان مفتـوح مـن ثـالث جهـات% ٢٠ومفتوح مـن جهتـین 
  .أربع جهات

  مساحة مكشوفة  ٢دینار م )٥٠,٠٠٠( -
                  خـــــــدمات كـــــــأجور) المســـــــقفة والمكشـــــــوفة(مـــــــن اجـــــــور المســـــــاحة % ٨ نســـــــبة تســــــتوفى -

 ).الخدمات العامة –االنترنیت  –لكهرباء ا(

 .دینار للمتر المربع الواحد )٥٠,٠٠٠(أجور تنفیذ الدیكور االعتیادي  -

ــة  - ب ــر محلی  الــدول والشــركات العربیــة واالجنبیــة تخضــع لهــذه األجــور :أجــور المشــاركات الغی
شــأ المنالجهـات كافــة مــن القطاعــات العــام والمخــتلط والخــاص ذات المعــروض الغیــر محلــي و 

 :كان أو خدمة وكما یليسلعًة 

 .مساحة مسقفة ٢م دوالر امریكي )١٣٥( -

مــن هــذه األجــور الــى اجمــالي المشــاركة اذا كــان الموقــع المحجــوز % ١٠تضــاف نســبة  -
اذا كــان مفتــوح مــن % ٣٠و اذا كــان مفتــوح مــن ثــالث جهــات% ٢٠مفتــوح مــن جهتــین و

  .أربع جهات
              .مساحة مكشوفة ٢م/  دوالر امریكي  )٧٥( -
 ورــــــأجــــــك )المسقفة والمكشوفة(ة ــــــور المساحــــاجن ــــــــــــم% ٨نسبة ى ـــتستوف  -

ـــدمــــــخ   ).الخدمات العامة –االنترنیت  –الكهرباء (ات ــــ
  .واحدــــدوالر للمتر المربع ال )٥٠(أجور تنفیذ الدیكور االعتیادي   -

  



 ٢
  
  
  

مكشـوف وفـي حالـة طلـب حجـز  ٢م) ٢٠(مسـقف و   ٢م) ٩(المطلوبـة هـو الحد األدنى للمسـاحة  - ٣
 ٢م) ٢٠(بالنســـبة للمســـقف و ٢م) ٩(هـــاتین المســـاحتین تســـتوفى االجـــور عـــن  مســـاحة اقـــل مـــن
 .بالنسبة للمكشوف

المســاحة عــن یــتم احتســاب اجــور ، بالنســبة الــى الــدول والجهــات التــي تطلــب حجــز قاعــة كاملــة - ٤
االلكترونــي وفــي  الحجــزلــى شــرط االلتــزام بمخططاتنــا علــى نظــام عكامــل القاعــة عــدا الممــرات 

شـعبة الحجـوزات أوًال قبـل التنفیـذ علـى أن / حال طلب تغییر التصمیم یتم أخذ موافقة القسـم الفنـي
وممـر  م )١(م والممـر الخـدمي ) ٣(عـرض الممـرات الوسـطیة : یتضمن التصمیم المعاییر التالیـة

حــال ارســال طلــب الغــاء المشــاركة یكــون ذلــك بمــدة ال تقــل  وفــي،  م) ٤( رئیســي واحــد بعــرض 
   .ن موعد االفتتاحـــیوم م) ٤٥(عن 

ــــــــدیكور االعتیــــــــادي - ٥ ــــــــتم تنفیــــــــذ ال ــــــــات الجنــــــــاح الجــــــــاهز بأ للجهــــــــة المشــــــــاركة ی                  ســــــــتخدام مكون
بــــت باألعمــــدة والراســــطات األلمنیــــوم للهیكــــل وألــــواح المیالمــــین األبــــیض للجــــدران وكار المتمثــــل (

دون  بهـاخـاص  )جنـاح جـاهز( عـاديتنفیذ دیكور  رغبتها، وفي حال من قبل شركتنا) االرضیات
دینـار عـن كـل متـر ) ٢٥,٠٠٠( یـتم اسـتیفاء مبلـغ شـركتنااالعتماد على الدیكور المجهز من قبل 

دوالر عــن ) ٢٥(مربــع اذا كانــت تلــك الجهــة محلیــة أمــا اذا كانــت غیــر محلیــة فیــتم اســتیفاء مبلــغ 
 .متر مربعكل 

  :یشمل الدیكور المنصوب من قبل الشركة المواد التالیة         
 .)١(عدد  ٢م) ١(منضدة   -  أ

 ).٢(دد ـكرسي بالستیك ع  - ب

 ).١(دد ــــــــــسلة مهمالت ع  - ت

 .الموكیت للجناح وللممر المقابل للجناح  - ث

 .واط) ١٨٠(بقدرة اجمالیة ) ٣(عدد ) spot light(انارة  تجهیز  -  ج

ـــر عـــدد ) ٥(بقـــدرة م ) ٣(بطـــول ) ار كهربـــائيســـی(مأخـــذ كهربـــاء   -  ح وفـــي حـــال طلـــب  )١(أمبی
ــــتم احتســــاب  امبیــــرات ــــغ اضــــافیة ی ــــي و) ١٠,٠٠٠(مبل ــــار للمشــــارك المحل  دوالرات) ١٠(دین

 .عن كل أمبیر زیادةللمشارك الغیر محلي 

باللغــة ) كمــا هــو مكتــوب فـي اســتمارة التســجیل عنــد الحجــز االلكترونــي(اسـم الجهــة المشــاركة   -  خ
ویمكــن كتابــة االســم ، الصــق بــاللون األسـود علــى لوحــة میالمــین )ســتیكر(ربیـة علــى شــكل الع

باللغة االنكلیزیة أیضًا بناءً علـى طلـب المشـارك ویمكـن وضـع االسـم أكثـر مـن مـرة حسـب مـا 
 . یتطلبه موقع ومساحة الجناح
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المسـاحة لتكـون مضـاعفات  وفـي حالـة زیـادة ٢م) ٩(المـواد أعـاله هـي للجنـاح المجهـز بمسـاحة  :مالحظة
فـال تضـاف  ٢م) ٩(باقـل مـن  أمـا فـي حـال زیـادة المسـاحة. تضاف لها المـواد بشـكل مضـاعف )٩(العدد 

فیـــتم ســـي اضـــافیة اأو كر  اضـــدوفـــي حـــال رغبـــة الجهـــة المشــاركة بمن، أي مــادة مـــن المـــواد المدرجـــة أعــاله
  دینار عن كل ) ٥,٠٠٠(دة و دینار عن كل منض) ١٠,٠٠٠(احتساب أجور اضافیة عن ذلك بمقدار 

     دوالرات عــــن كــــل كرســــي  )٥(ت عــــن كــــل منضــــدة وادوالر  )١٠(الجهــــة محلیــــة وكرســــي اذا كانــــت تلــــك 
  .   فترة المعرض وطیلةاذا كانت تلك الجهة غیر محلیة 

ـــــب أو باحـــــداث أي أیســـــمح  ال - ٦ ـــــاح كالتثقی ـــــات الجن ـــــوین ضـــــرار بمكون       الكـــــبس أو الطـــــالء أو التل
ــــة ــــة منهــــا  أو الكتاب ــــذ أعمــــال انشــــائیة قریب       علیهــــا أو أي أضــــرار عــــن لصــــق الملصــــقات أو تنفی

أو اضافة مقاطع الیها لزیـادة االرتفـاع أو اسـتخدام جـدران الجنـاح لتعلیـق معروضـات ثقیلـة الـوزن 
ا یـــؤدي الـــى عـــدم اســـتقرار الـــدیكور ویحـــق لشـــركتنا ازالتهـــا وتتحمـــل الجهـــة المشـــاركة تكـــالیف مـــم

ة لـدى شـركتنا تي قد تلحق بها على أن تحتسب بكلفة مكونات الجنـاح الجـاهز المعتمـداألضرار ال
قبــل الحصــول علــى بــراءة وعلــى الجهــة المشــاركة تســدید هــذه االجــور  الغرامــةمبلــغ  مضــافًا لهــا

   .الذمة من أقسام الشركة المعنیة
ر علـى شـعبة التصـامیم عـرض تصـمیم الـدیكو بلجناحها الجهة الراغبة بتنفیذ الدیكور الممیز تقوم   - ٧

ویــتم تســلیم الموقــع  ،فــي القســم الفنــي التــابع الــى شــركتنا الستحصــال الموافقــة قبــل البــدء بتنفیــذه 
مـــع االخـــذ بنظــر االعتبـــار المالحظـــات  للجهــة المشـــاركة بعـــد المصــادقة النهائیـــة علـــى التصــمیم

رار بالقاعـة والتـأثیر علـى مراعاة جوانـب السـالمة وعـدم االضـل المؤشرة من قبل شركتنا عند التنفیذ
 .باقي المشاركین

بشـكل مباشـر او مـن قبـل مقـاول غیـر  المشارك بتنفیذ الدیكور الممیـز الخـاص بـه وفي حال رغبة
دینــار عراقــي عــن كــل متــر مربــع اذا ) ١٥,٠٠٠(معتمــد لــدى شــركتنا یــتم اســتیفاء مبلــغ اضــافي 

غیــر  كــان المشــاركمتــر مربــع اذا دوالر عــن كــل ) ١٥(ویــتم اســتیفاء مبلــغ  محلــي كــان المشــارك
مـــع احـــد المقـــاولین  المشـــاركفـــي حـــال تعاقـــد المبلـــغ االضـــافي المـــذكور وال یـــتم اســـتیفاء  ،محلـــي

  .المعتمدین من قبل شركتنا

ــدیكور المنفــذ مــن قبــل جهــات أخــرى   - ٨ ســاعة یومیــًا تبــدأ مــن ) ١٢(تكــون ســاعات العمــل لتنفیــذ ال
قبـل  االنتهـاء مـن تنفیـذ دیكورهـاعلى الجهة المشـاركة و ساءً امنة صباحًا وحتى الثامنة مالساعة الث

ال تنظیــف القاعــة وفرشــها وذلــك لفســح المجــال العمــ ســاعة) ٤٨(بــدء المعــرض بمــا ال یقــل عــن 
ـــدارها  ـــتم فـــرض غرامـــة مق ـــار بالكاربـــت وفـــي حـــال اســـتمرار العمـــل بعـــد هـــذا الموعـــد ی ـــون دین      ملی

  .اذا كانت غیر محلیة ردوال) ١٠٠٠(اذا كانت تلك الجهة محلیة و 
ــــي حــــال زیــــادة ارتفــــاع الــــدیكور  - ٩      احتســــاب أجــــور اضــــافیة عــــن ذلــــك  یــــتم م) ٣(عــــن الممیــــز ف

  .عن كل متر زیادة في االرتفاع المساحة أجورمن % ١٠بمقدار 
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  . لبضائعستخدام الجناح الجاهز كمنصة عرض لعدم ا -١٠    

     %) ٢٠(بـــالبیع خـــالل المعـــرض ویـــتم احتســــاب تستحصـــل موافقـــة الشـــركة فـــي حالـــة الرغبـــة   -١١
ألجـــور  ر لتضـــاف الـــى المبلـــغ االجمـــاليعـــن االجنحـــة التـــي تقـــوم بـــالبیع المباشـــمــن أجـــور المســـاحة 

حجـز مسـاحاتها فـي غیـر القاعـات للمـواد الغذائیـة وال یحق للجهـات الراغبـة بـالبیع المباشـر  ،المشاركة
البیـع بشـكل مضـاعف أجـور ذلك تقـوم تلـك الجهـة بـدفع  وفي حال مخالفتهاالمخصصة للبیع المباشر 

تقـدیم القـوائم التجاریـة للسـلع المزمـع عرضـها وأسـماء الشـركات الراغبـة  المشـاركوعلى ،  %٤٠لیكون 
  .بالبیع إلى الشعبة التجاریة ویحق لشركتنا رفض عرض سلع مخالفة للقوانین والتعلیمات

 :االلكتروني الحجزخدمة  -  ١٢

على شبكة وعبر موقعنا االلكتروني  الحجز نظامتتم المشاركة والحجز من خالل   -
 ).www.expo.iq(االنترنیت 

 االلكتروني الحجزخدمة ل كأجور جهة مشاركةدوالر أمریكي من كل ) ٩٠(یستوفى مبلغ  -
 .اذا كانت تلك الجهة غیر محلیة وما یعادلها بالدینار العراقي اذا كانت محلیة

مشارك مستقل ك مشاركة في القاعة التي یتم حجزها من قبل دولة أو جهة ركةشتعتبر كل  -
 .في الدلیل االلكتروني

      االلكتروني  الدلیلة ـــــــــــي االشتراك بخدمـــــــــراغبین فـــــــــــدوالر لل) ٥٠٠(بلغ ــــــــیضاف م -
صیل الخاصة بالمشارك حیث یسمح هذا االشتراك بعرض كافة التفا) االشتراك الفضي(

  .االلكتروني الحجزعلى موقع ا
ن قبل الجهة المشاركة على یتم تقدیم طلبات ادخال المواد وطلبات اصدار الباجات م -

وقع النظام وللجهة المشاركة الحق في اصدار خمسة باجات وفي حال ــــــلى مــعحسابها 
اذا كانت تلك  عراقي ردینا) ١٠,٠٠٠(طلب اصدار باجات اضافیة یتم احتساب مبلغ 

  .ل باج اضافيــــدوالر اذا كانت غیر محلیة عن ك) ١٠(الجهة محلیة و
  . االلكتروني الحجزام ــة وحسب نظــــور المشاركـــــــداد اجــــبعد سمشارك ــــلـز لیتم تثبیت الحج -١٣
فــي العراقیـة مات التجاریـة والخـدســم الشـركة العامـة للمعـارض أب كاملـةالمشـاركة أجـور دفـع مبلـغ یـتم  -١٤

                    لــــــــدى بالــــــــدوالر فیــــــــتم الــــــــدفع  تبالــــــــدینار العراقــــــــي أمــــــــا اذا كانــــــــ ت األجــــــــورمقــــــــر الشــــــــركة اذا كانــــــــ
   ىـــــــــــــــــــباالضــافة ال )١٠٠٠١ ( رقــم الحســاب ٥٢٨/فــرع فــرع معــرض بغــداد الــدولي / الرشــید مصــرف ( 
رك كافــــة ویتحمــــل المشــــا  )٠٠٠٢-٠٠١٧٣٦-٠٠١( قــــم الحســـابر ) TBIالمصـــرف العراقــــي للتجــــارة ( 

  .عموالت التحویل المصرفیة
  .ةـــالمشارك ورـــجیتم مصادرة االة انسحاب المشارك بعد تثبیت الحجز ـــي حـــف -١٥
  



 ٥
  
 

 القســم الفنـي خالیــًا  إلـىمكشــوفًا وتسـلیمه  أوالجنـاح المــؤجر لهـا مسـقفًا  بـإخالءتقـوم الجهـة المشــاركة  -١٦
رسـمي او  إنـذار إلـىحاجـة الدون  اإلضـراروبعكسـه تتحمـل الجهـة المشـاركة كلـف  واإلضـرارمن الشواغل 

ـــوم التـــالي النتهـــاء المعـــرض وخـــالل  ـــك اعتبـــارًا مـــن الی عـــدا أیـــام العطـــل  ایـــام) ١٠(الرجـــوع للمحـــاكم وذل
ل الفتـرة المــذكورة التتحمـل ادارة المعــرض ایـة مسـؤولیة تــنجم عـن بقــاء المعروضـات وغیرهـا خــالو   الرسـمیة

ویـــتم التصـــرف مـــن قبـــل الشـــركة بـــالمواد فـــي حـــال تجـــاوز مـــدة الســـماح المـــذكورة أو احالتهـــا الـــى المخـــزن 
  .الكمركي لغایة انتهاء مدة االدخال الكمركي المؤقت

  :ألجور التالیةل اً وفقیمكن للمشارك استخدام رافعات الشركة لنقل معروضاته داخل أرض المعرض  -١٧
  .دینار للساعة الواحدة )٢٠,٠٠٠(:       طن) ٣(رافعة  -               

  .واحدةـدینار للساعة ال )٣٠,٠٠٠( :      طن) ٥(رافعة  -               
ة لـــدیها وطبقـــًا لنوعیـــة بحســـب المســـاحة المتـــوفر  تغییـــر المكـــان المحجـــوزالدارة المعـــرض الحــــق فـــي  -١٨

 .المعروضات

 .معروضات خالل مدة المعرضو سحب الال یسمح برفع ا -١٩

الحصــول علــى بــراءة الذمــة مــن ال یســمح بــاخراج المعروضــات بعــد انتهــاء مــدة المعــرض مــا لــم یــتم  -٢٠
ان المســـاحة المحجـــوزة ونـــوع علمـــًا  )الكمـــارك/ الرقابـــة/ الفنـــي/ الداخلیـــة/ مـــاليال( اقســـام الشـــركة المعنیـــة 

یــر المســاحة المشــغولة أو نـــوع لیــه فـــي حــال تغیالذرعــة هــو المعــول عالــدیكور المثبتــة فــي محضــر لجنـــة 
الـــدیكور عمـــا هــــي علیـــه فــــي اســـتمارة التســــجیل عنـــد الحجـــز االلكترونــــي ألي ســـبب كــــان ولـــیس للجهــــة 
المشاركة الحق فـي االعتـراض وال یسـمح باسـترداد أي مبلـغ جـراء عـدم اسـتغالل الجهـة المشـاركة للمسـاحة 

 .المؤجرة من قبلها أو الغاء طلب الدیكور

ـــة  -٢١ ـــرة رق(تستحصـــل موافق ــــابة المطبوعـــــدائ ـــداول النشـــرات والمطبوعـــات  )اتـ ـــل عـــرض وت المســـبقة قب
عالقـــــه لهــــا بـــــالمعرض واهدافـــــه رك بعـــــدم توزیـــــع المطبوعــــات التـــــي الویلتـــــزم المشــــا واالقــــراص المدمجـــــة

 منهــا ینجبنمــوذوتزویــدنا  واستحصــال موافقــة ادارة المعــرض علــى كافــة النشــرات والمطبوعــات قبــل توزیعهــا
وعلـى قسـم العالقـات العامـة واالعـالم  الجهـة المشـاركة االخـر الـى یحـتفظ باحـدهما ویعـادتختم من شـركتنا 

 .تنفیذ ذلك

مـع الموظـف المسـؤول عـن المشـاركة مـن قسـم المعـارض تواجد الجهـة المشـاركة او مـن ینـوب عنهـا  -٢٢
 .  المعرض ال وصولها ارضـعند الكشف الكمركي على المعروضات حالداخلیة 

علــى كافــة المشــاركین االطــالع علــى التعلیمــات الكمركیــة وقائمــة الممنوعــات الموجــودة علــى الموقــع  -٢٣
  .كون المعرض منطقة كمركیة االلكتروني للشركة

ویكــون ترتیــب مــن تــاریخ افتتــاح المعــرض  بادخــال المعروضــات هــو قبــل یــومینوعد للســماح ـآخــر مــ -٢٤
 .الل تلك الیومینـــالمعروضات في األجنحة خ

 للبلـد المشـارك وحسـب اختیارهـا فـي تحدیـد الوقـت) الیوم الـوطني ( للجهة المشاركة الحق في تنظیم  -٢٥
  .)قسم العالقات ( وبالتنسیق مع ادارة المعرض 



 ٦
  

ــــى أحكــــام المســــؤولیة  -٢٦ ــــرة الــــدورة ال تخضــــع األضــــرار التــــي تحصــــل داخــــل أرض المعــــرض اثنــــاء فت
  .انون العراقيالتقصیریة ووفقًا للق

 خــالل فتــرةاثنــاء ادخالهــا او اخراجهــا الــى القاعــة و لموجوداتهــا  الجهــة المشــاركة مســؤولة عــن الحراســة-٢٧
المعـــرض وفـــي حالـــة تعیـــین حـــراس تستحصـــل موافقـــة المعـــرض والحراســـة العامـــة مـــن مســـؤولیة ادارة  دوام

  .على مباشرة الحراس بحراسة جناحهمالشركة 
الخارجـــة عـــن ارادتهـــا الغـــاء او تأجیـــل موعـــد ) الظـــروف القـــاهرة ( وفـــي ظـــل یحـــق الدارة المعـــرض  -٢٨

 . افتتاح المعرض

فــي كــل او بعــض المســاحات المــؤجرة ســواء كــان  ض التنــازل للغیــر او المشــاركة معــهال یحــق للعــار  -٢٩
  .بعد استحصال موافقة ادارة المعرض ذلك لقاء أجور او بدونها اال

المعــرض بتقریــر مفصــل عــن ایــة حادثــة تحصــل لمعروضــاته وممتلكاتــه  ادارة علــى المشــارك ابــالغ -٣٠
  .تخاذ االجراءات المناسبة في حینهفورًا لیتسنى ا

 .یة والمسجلة ابتداءًا في اسرائیلعدم مشاركة الشركات التي تحمل الجنسیة االسرائیل -٣١

 مكــــان اســــتخداموباال المعــــرض قاعــــات ال یســــمح بادخــــال الشــــاحنات والســــیارات الخاصــــة داخــــل  -٣٢
  .الساحات المخصصة لوقوف السیارات

تخضع المواد الغذائیة التي یقوم المشاركین بعرضها الى الكشف الصـحي مـن قبـل المراكـز الصـحیة  -٣٣
  . لى انها صالحة لالستهالك البشريفي المنافذ الحدودیة وال یتم توزیعها اال بعد تصدیق الجهات اعاله ع

شـاركة فـان النسـخة المدونـة باللغـة فـي تفسـیر أي مـن شـروط وتعلیمـات الم في حالة حدوث أي خطأ -٣٤
  .القانون العراقي الواجب التطبیق ویعتبر .علیهاالعربیة هي النسخة المعول 

فـي حالـة وجـود مشــاركین یرغبـون بالحصـول علــى سـمات الـدخول الـى الــوطن فعلـى المـنظم ارســال  -٣٥ 
ع نســخة مصــورة مــن جــواز الســفر ویفضــل أن یــتم ذلــك قبــل كتــاب یتضــمن اســم المشــارك ورقــم جــوازه مــ

ــرض لیتســـــنى لقســـــم العالقـــــات اتخـــــاذ الـــــالزم الستحصـــــال الســـــمات المطلوبـــــة ) ٣٠(        یـــــوم مـــــن بـــــدء المعـــ
  .عدا مواطني سوریا ونیجیریا قبل ثالثة أشهر

) ١٥٠٠( و ،یوم للجهة المشاركة المحلیة/ ملیوني دینار بسعر) VIP(تحدید سعر أیجار قاعة  -٣٦
) ٥٠٠,٠٠٠(ب  فیحدد إیجارها صالة االجتماعات الجانبیة، أما للجهة المشاركة الغیر محلیةیوم / دوالر
  .للجهة المشاركة الغیر محلیة یوم /دوالر) ٥٠٠(و ،للجهة المشاركة المحلیة  یوم/ دینار
  .االخذ بنظر االعتبار عدم قبول تعهدات بتأجیل دفع اجور المشاركة -٣٧
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  )القاعة الداخلیةمساحة (المتاحة للحجز  مساحة قاعات معرض بغداد الدولي 
 المالحظات ٢م المساحة اسم القاعة رقم القاعة ت
 قاعة التشریفات الكبرى 0 الكبرى قاعة التشریفات ١قاعة رقم  1
٤٥مخصصة لحجوزات الدورة  9750 قاعة بغداد ٢قاعة رقم  2  
٤٥مخصصة لحجوزات الدورة   1680 قاعة نینوى ٣قاعة رقم  3  
٤٥مخصصة لحجوزات الدورة   1711 قاعة سامراء ٤قاعة رقم 4  
٤٥مخصصة لحجوزات الدورة   1807.3 قاعة الرافدین ٥قاعة رقم  5  
٤٥مخصصة لحجوزات الدورة   1526.25 قاعة بابل ٧قاعة رقم  6  
٤٥الدورة مخصصة لحجوزات   1739.2 قاعة حمورابي ٨قاعة رقم  7  
٤٥مخصصة لحجوزات الدورة   787.662 قاعة عشتار ٩قاعة رقم  8  
٤٥مخصصة لحجوزات الدورة   1428 قاعة اربیل ١٦قاعة رقم  9  
٤٥مخصصة لحجوزات الدورة   2756.25 قاعة اور ١٧قاعة رقم  10  
٤٥مخصصة لحجوزات الدورة   380.25 قاعة الزوراء ٢٠قاعة رقم  11  

 















  المشاركات تحظى بها  االمتيازات التي
  الرسمية للدول  في دورات معرض بغداد الدولي

  
واعطائها ,  أرض المعرضحجز القاعات واالماكن المتميزة فيمنحها االولوية في  - ١

  .الفرصة الختيار االماكن المناسبة القامة أجنحتها من بين األماكن الشاغرة
اصة بالمشاركات الرسمية للدول وحسب القواعد القيام باالجراءات البروتوكولية الخ - ٢

 :المعمول بها في شركتنا والتي تشمل
رفع علم الدولة المشاركة بين أعالم الدول المشاركة قرب البوابة الرئيسية للمعرض  -

وعند مدخل القاعة التي تحتضن جناحها وداخل الجناح وفي أماكن اخرى من أرض 
 .المعرض

راسيم االحتفال باليوم الوطني والتي تشمل رفع علم اتاحة الفرصة لها القامة م -
البلدين مع عزف النشيد الوطني لهما بحضور مسؤولين من جناح تلك الدولة 
ودبلوماسييها العاملين في البالد ومسؤولين من شركتنا باالضافة الى الشخصيات 

المناسبة االخرى التي ترغب بحضورهم لهذه المراسيم مع اقامة فعالية خاصة بهذه 
 .داخل أو خارج أرض المعرض كل ذلك يتم بالتعاون والتنسيق مع شركتنا

قيام شركتنا بتوجيه الدعوات الى السادة المسؤولين من وزراء ورؤساء هيئات ومدراء  - ٣
عامين وغيرهم لزيارة جناح تلك الدولة لغرض االطالع أو لحضور اللقاءات 

مع , ها سواء داخل أرض المعرض أو خارجهواالجتماعات التي ترغب ادارة الجناح بعقد
      ابداء التعاون الكامل بشأن الترتيبات االخرى التي يتطلبها عقد مثل هذه اللقاءات

 .أو االجتماعات
استئثار االجنحة الرسمية للدول باالهتمام االعالمي أكثر من غيرها من الجهات  - ٤

ك االجنحة واجراء اللقاءات مع والذي يتمثل بزيارة وسائل االعالم الى تل, المشاركة
ونقل اخبارها والفعاليات والنشاطات التي تشهدها عبر , المسؤولين والمشاركين فيها

 . وسائل االعالم تلك وعلى الصفحات الرئيسة في الجريدة اليومية لمعرض بغداد الدولي
 

 



  اتدورعتماد وكالء التسويق في المعدلة الشروط لا

   شركتنا ا والمعارض المتخصصة التي تنظمھبغداد الدولي  معرض

  

   :الشروط العامة

ا  .١ تعتبر تعليمات المشاركة النافذة في دورات معرض بغداد الدولي والمعارض المتخصصة التي تنظمھ

 .ه مع وكالء التسويقشركتنا جزء ال يتجزأ من العقد الذي سيتم تنظيم

ه األوراق الرسمية  .٢ تلتزم الجھة الراغبة باعتمادھا كوكيل تسويق بتقديم طلب للسيد المدير العام مرفق ب

 .ستحصال الموافقة وتوقيع العقدلتسجيل شركته أل

وكالء  .٣ سبة ل ل بالن شركة والتخوي سجيل ال ديم اوراق ت سويق بتق ل ت ا كوكي ة باعتمادھ ة الراغب تلتزم الجھ

 ً. اصولياركات االجنبية او اي اوراق ثبوتية يتم طلبھا من القسم القانوني بالشركةالش

سويق .٤ ل ت ة كوكي ة الراغب ةيقوم القسم القانوني باعداد عقد اعتماد الجھ اح دول نظم لجن ه من  او م  لتوقيع

 .قبل الطرفين 

  :الخاصةالشروط 

سويقيتم تثبيت حجوزات المساحات  .١ وكالء الت ر نظام الحجزل ة  عب سديد االجور كامل د ت ي بع  االلكترون

ادة على ان يتم,  وكيل التسويق باسم اتإدخال إع شركات للمساحات المحجوزة بيان ع الحجز  ال  في موق

 . وتعديل الفواتير بموجب ذلك في مدة اقصاھا شھر قبل افتتاح دورة المعرض االلكتروني

ديم ا .٢ د تق شركات بع ع ال ديل مواق ا اليحق لوكيل التسويق تب شركات كم اكن ال ة باسماء وام ة المطلوب لقائم

 .من الشروط الخاصة ) ١(مفصل في الفقرة 

  .خالل فترة التسويق والكثر من مرة حجز المساحات وكيل التسويقيحق ل .٣

سدد  .٤ سويقي ل الت يوكي شركتنا المحل غ  ل ار ) ١٠,٠٠٠,٠٠٠( مبل شردين يةع ار عراق ون دين و   ملي

دا او بموجب صك   بالنسبة لوكيل التسويق االجنبيريكيأمدوالر  فأال ةعشر  $)١٠.٠٠٠( مصدق ًنق

د ةمن مصرف معتم ات نھائي د كتأمين ع العق د توقي اء دورة  عن صفية االلتزامات المعرض  لحين انتھ وت

 .كافة

ة او .٥ شاركة المحلي ا في تعليمات الم شاركة المنصوص عليھ أجور الم ةيلتزم وكيل التسويق ب ر المحلي  غي

ة  نفس التعليمات سواء كانت محلي سويق ل ل الت ل وكي ةكما تخضع الجھات المسوقة من قب ر محلي  او غي

ي ويمنح وكيل التسويق المحلي  سويق والعربي و االجنب سبة ت عن اجور المساحات المحجوزة  %  ٢٠ن

 . المعرضشركتنا اال بعد إصدار براءة الذمة للمشاركين وانتھاءقبل  ھذه النسبة من دفعوال يتم 

  



رة  .٦ ي الفق سويق ف سبة الت نح ن اله) ٥(تم الء أع ى وك سويق وإل ي  ت ةمنظم ى أجنح د عل ع التأكي دول م  ال

ا  مراعاة تعليمات وشروط المشاركة في دورة معرض بغداد الدولي والمعارض المتخصصة التي تنظمھ

 . قبل شھر من افتتاح المعرضدفع أجور المشاركةشركتنا ويكون 

سو .٧ ل الت ة يلتزم وكي ام بكاف تم إجراءاتيق بالقي ه وسوف ي شاركة للجھات المسوقة من قبل ال الم  أي إھم

 . المسوقة من قبله شركتنا من الجھاتإلىطلب يرد بشكل مباشر 

يلتزم وكيل التسويق بتقديم جميع طلبات المشاركة للجھات المسوقة من قبله عبر حسابه على موقع الدليل  .٨

ة ) www.expo.iq (االلكتروني لمعرض بغداد الدولي ات الخاصة بالجھ وملء استمارة التسجيل بالبيان

 ليتم تمييزه User Name) ( لحسابهأن يقوم وكيل التسويق بإعالمنا باسم المستخدم على, صاحبة الطلب

ستخدم ولوكيل التسويق الحق في استخدامعن باقي الحسابات على الموقع  واحد) User Name ( اسم م

 .بات الشركات الواردة من حساب آخرتھمل طلو, فقط

 .العام العراقي لقطاعلالترويج والتسويق ال يحق لوكيل التسويق  .٩

ة  .١٠ ات الدول ة بالتزام راءات المتعلق سويق لإلج ل الت ق وكي ن طري شاركة ع شركات الم ع ال ضع جمي تخ

ا  ة ومنھ سوداء ( العراقي ة ال ي القائم دم اإلدراج ف سجلع شركة م ون ال ل ،  أن ال تك دم التعام ي ، ع ة ف

  . بذمة الشركة التزامات تجاه الحكومة العراقية أو وزاراتھا أو مؤسساتھاوان ال تكون) إسرائيل

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
١٤/٢/٢٠١٨ 
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