منظمو المعرض

املعرض التجاري السادس عرش للدول
األعضاء يف منظمة التعاون االسالمي
للفرتة من  13 - 7نيسان 2019
عقد حجز مساحة العرض

يرىج تعبئ�ة كافة احلقول اخلاصة بالعقد
الشخص املسؤول ورقم النقال:

اسم الشركة:
العنوان:
رقم الهاتف:

املوقع االلكرتوين:

الربيد االلكرتوين:

االختصاص:
تفاصيل الفاتورة
مساحه داخـــــــليه مــــــــــجهزة ( )$150للمرت املربع الواحد......... :م( $.................... =$ 150 × 2اقل مساحه 9م.)2
مساحه داخليه – ارض فقط ( )$ 100للمرت املربع الواحد ........... :م( $................... = $ 100 × 2اقل مساحه  9م.)2
2
مساحه خارجيه مكشوفة ارض فقط ( )$ 60للمرت املربع الواحد.............. :م( $................... = $ 60 × 2اقل مساحه  15م ).
تستوىف نسبة  %8من اجور املساحة (املسقفة واملكشوفة) كأجور خدمات (الكهرباء – االنرتنيت – اخلدمات العامة).
تستوىف نسبة  %0.3من اجور املساحة (املسقفة واملكشوفة) كأجور رسم طابع.
تشتمل مساحة مجهز قياس ( )9م 2االيت:
االرض  ,اجلــدران  ,قواطــع املنيــوم  ،طاولــه عــدد  , 1كــريس عــدد( ,)3مأخــذ كهربــاء ( 220فولــت ) كاربــت  ،انــارة  ،ســلة مهمــات  ،لوحــة باســم الشــركة املشــاركة  ،احلراســة ،
تنظيــف املمــرات ,النشــر يف دليــل املعــرض.
للشركات الراغبة بتصميم ديكور ممزي تكون كلفة تنفيذه بشكل مستقل وبالتنسيق مع مقاولني الديكور املعتمدين لدى الشركة املنظمة للمعرض
االعالن يف دليل املعرض
صفحة داخــلية مـــــلونة ( 170ملم× 240ملم)$ 200 :

صفحة الغالف الداخلي االوىل والثاني�ة ( 170ملم× 240ملم)$ 1000 :

صفحة الغالف اخللفية ( 170ملم× 240ملم)$ 1500 :

صفحة الغالف الداخلي اخللفية االوىل والثاني�ة ( 170ملم× 240ملم)$ 750 :

املبلغ الكلي:

رقـــــــم اجلناح:

اسم شركة تنفيذ الديكور املمزي:

ً
•ادخال املعروضات اىل قاعات العرض قبل يومني من موعد االفتت�اح .
•اوقات املعرض :من الساعه ( )10صباحا" حىت الساعه ( )7مساءا.
•الجيوز اخراج املعروضات قبل نهاية تاريخ املعرض.
•املوعد االخري الستالم استمارات االشرتاك هـــــــو .2019/3/15
•اخر موعد الستالم طلبات سمة الدخول الفزيا .2019/3/15
•اخـــر موعـــد الســـتالم املعلومـــات  ,الشـــعار  ,واالعالنـــات التجاريـــة للشـــركة
•يسمح بالبيع املباشر يف اليومني االخيرين من املعرض.
املشـــاركة يف دليـــل املعـــرض هـــو .2019/3/20
•يســـمح ببقاء املعروضات  10ايـــام بعد انتهاء فـــرة املعرض وحيق للشـــركة املنظمة
•فرتة جتهزي وانهاء اعمال الديكور .2019/4/5
التصـــرف باملعروضات بعد هـــذا التاريخ.
ً
قيمة املشـــاركة  :جيب على املشـــارك تســـديد  %50من قيمة املشـــاركة اىل الشـــركة املنظمة نقدا او حترير صك باســـم (الشـــركة العامة للمعارض واخلدمات التجاريـــة العراقية)
وخـــال  30يـــوم من تاريـــخ توقيع العقد ويف حـــال اي تاخري ال تتحمل الشـــركه املنظمـــه تغيري مكان اجلنـــاح ،ويتم تســـديد ال  %50املتبقية قبـــل افتت�اح املعرض
ب  15يـــوم وخبالفة ال يمكن للمشـــاركني او مقاولني الديكـــور الدخول اىل قاعات العرض .ان توقيع العقد وارســـاله اىل الشـــركة املنظمة ســـيكون بمثابة موافقة
وغري قابـــل لاللغاء .
يتم توقيع العقد من قبل مدير الشركة او من قبل شخص يكون مخول بالتوقيع
اسم الشركه املشاركة:

الشركة العامة للمعارض واخلدمات التجارية العراقية

العنــوان الـــــوظـيـفـي:

املـــديــر العــــام:

التــوقيـــــع والــختــــم :

التوقيع واخلتم :

التــــــــــــــــــــــــــاريــــخ:

التــــــــــــــــاريخ:

BIF

وزارة التجارة
الرشكة العامة للمعارض واخلدمات التجار ية العراقية

Member

تعليمات
املشاركة يف املعرض التجاري السادس عرش للدول االعضاء يف منظمة التعاون االسالمي
للفرتة من  7اىل 13نيسان 2019
ً
 -1يفتــح املعــرض أبوابــه أمــام الــزوار مــن الســاعة العاشــرة صباحــا وحــى
الســابعة مسـ ً
ـاء أو حســب مــا تقــدره ادارة الشــركة.
 -2أجور املشاركة:

ح -مأخذ كهرباء بطول ( )3م بقدرة ( )5أمبري عدد (. )1

 املرت املربع املجهز ( 150 : )Shell schemeدوالر امريكي. املــر املربــع غــر املجهــز مغطــى (: 100 )indoor bare spaceدوالر امريكــي.
 املرت املربع املكشوف ( 60 : )outdoor spaceدوالر امريكي. تســتوىف نســبة  %8مــن اجــور املســاحة (املســقفة واملكشــوفة)كأجــور خدمــات (الكهربــاء – االنرتنيــت – اخلدمــات العامــة).
 تســتوىف نســبة  %0.3مــن اجــور املســاحة (املســقفة واملكشــوفة)كأجــور رســم طابــع.
 -3احلــد األدىن للمســاحة املطلوبــة هــو ( )9م 2مســقف و ( )15م2
مكشــوف ويف حالــة طلــب حجــز مســاحة اقــل مــن هاتــن املســاحتني
تســتوىف االجــور عــن ( )9م 2بالنســبة للمســقف و ( )15م 2بالنســبة
للمكشــو ف .
 -4يتــم تنفيــذ الديكــور االعتي ـ�ادي للجهــة املشــاركة باســتخدام مكونــات
اجلنــاح اجلاهــز املتمثــل (باألعمــدة والراســطات األملنيــوم للهيــكل
وألــواح امليالمــن األبيــض للجــدران وكاربــت االرضيــات) مــن قبــل
شــركتن�ا ،ويف حــال رغبتهــا تنفيــذ ديكــور خــاص بهــا دون االعتمــاد علــى
الديكــور (اجلنــاح اجلاهــز) املجهــز مــن قبــل الشــركة يتــم التنســيق مــع
احــد وكالء الديكــور املمــز املعتمديــن مــن قبــل شــركتن�ا.
 -5يشمل الديكور املنصوب من قبل الشركة املواد التالية:
أ -منضدة عدد (.)1
ب -كريس بالستيك عدد (.)3
ت -سلة مهمالت عدد (.)1
ث -املوكيت للجناح وللممر املقابل له.

2

تعليمـــات املشـــاركة يف املعـــرض التجـــاري الســـادس
عـــر للدول االعضـــاء يف منظمة التعاون االســـامي

 -9تقتصــر املعروضــات علــى البضائــع واخلدمــات ذات املنشــأ للــدول
االعضــاء يف منظمــة التعــاون االســايم وللفعاليــات االقتصاديــه
املنتميــه لهــا وللــدول الــي تتمتــع بصفــة مراقــب يف منظمــة التعــاون
االســايم وللفعاليــات االقتصاديــه املســلمه املنتميــه للــدول الغــر
ً
اعضــاء يف املنظمــه وطبقــا للقوانــن والقواعــد الوطنيـ�ه املعمــول بهــا يف
جمهوريــة العــراق والــي ال تتعــارض مــع القيــم االســاميه.
 -10يسمح بالبيع املباشر خالل اليومني االخيرين من املعرض.

ج -تركيــب انــارة ( )spot lightعــدد ( )3بقــدرة اجماليــة ()180
واط.

ختضــع لهــذه األجــور كافــة الــدول االعضــاء يف منظمــة التعــاون
االســايم وكل الفعاليــات االقتصاديــة املنتميــة لهــا مــن القطاعــن
ً
العــام واخلــاص ســلعة كان أو خدمــة.

ً
 -8تكــون ســاعات العمــل لتنفيــذ الديكــور( )12ســاعة يوميــا تبــ�دأ مــن
الســاعة الثامنــة صباحـ ًـا وحــى الثامنــة مسـ ً
ـاء علــى اجلهــة املشــاركة
االنتهــاء مــن تنفيــذ ديكورهــا قبــل بــدء املعــرض بمــا ال يقــل عــن
( )48ســاعة وذلــك لفســح املجــال العمــال تنظيــف القاعــة وفرشــها
بالكاربــت.

خ -اســم اجلهــة املشــاركة (كمــا هــو مكتــوب يف اســتمارة املشــاركه)
باللغــة العربيــ�ة علــى شــكل ســتيكر الصــق باللــون األســود علــى
ً
لوحــة ميالمــن ,ويمكــن كتابــة االســم باللغــة االنكلزييــة أيضــا
بنــ ً�اء علــى طلــب املشــارك ويمكــن وضــع االســم أكــر مــن مــرة
حســب مــا يتطلبــه موقــع ومســاحة اجلنــاح.
مالحظــة :املــواد أعــاه هــي للجنــاح املجهــز بمســاحة ( )9م 2ويف حالــة
زيــادة املســاحة لتكــون مضاعفــات العــدد ( )9تضــاف لهــا املــواد
بشــكل مضاعــف .أمــا يف حــال زيــادة املســاحة باقــل مــن ( )9م2
فــا تضــاف أي مــادة مــن املــواد املدرجــة أعــاه ,ويف حــال رغبــة
اجلهــة املشــاركة بمناضــد أو كــرايس اضافيــة فيتــم احتســاب
أجــور اضافيــة عــن ذلــك.
 -6ال يســمح باحــداث أي أضــرار بمكونــات اجلنــاح كالتثقيــب أو الكبــس أو
الطــاء أو التلويــن أو الكتابــة عليهــا أو أي أضــرار عــن لصــق امللصقــات
أو تنفيــذ أعمــال انشــائي�ة قريب ـ�ة منهــا أو اضافــة مقاطــع اليهــا لزيــادة
االرتفــاع أو اســتخدام جــدران اجلنــاح لتعليــق معروضــات ثقيلــة الــوزن
مــا يــؤدي اىل عــدم اســتقرار الديكــور وحيــق لشــركتن�ا ازالتهــا وتتحمــل
اجلهــة املشــاركة تكاليــف األضــرار الــي قــد تلحــق بهــا علــى أن حتتســب
ً
بكلفــة مكونــات اجلنــاح اجلاهــز املعتمــدة لــدى شــركتن�ا مضافــا لهــا
مبلــغ الغرامــة وعلــى اجلهــة املشــاركة تســديد هــذه االجــور قبــل
احلصــول علــى بــراءة الذمــة مــن أقســام الشــركة املعني ـ�ة.
 -7اجلهــة الراغبــة بتنفيــذ ديكــور ممــز جلناحهــا عليهــا عــرض تصميــم
الديكــور علــى شــعبة التصاميــم يف القســم الفــي يف الشــركة
الســتحصال موافقتــه قبــل البــدء بتنفيــذه ويف حــال وجــود مالحظــات
عليــه ينبغــي األخــذ بهــا مــن قبــل اجلهــة املشــاركة ,وال يتــم تســليم
املوقــع للجهــة املشــاركة اال بعــد املصادقــة النهائيـ�ة علــى التصميــم الــي
تتــم بنـ ً�اء علــى مراعــاة جوانــب الســامة وعــدم االضــرار بالقاعــة وعــدم
التأثــر علــى بــايق املشــاركني.

 -11يتم تثبيت احلجز للمشارك بعد توقيع وارسال استمارة املشاركه .
 -12يتــم دفــع مبلــغ أجــور املشــاركة كاملة باســم الشــركة العامــة للمعارض
واخلدمــات التجاريــة العراقيــه بالــدوالر االمريكــي لــدى ( مصــرف
الرشــيد  /فــرع معــرض بغــداد الــدويل فــرع  528/رقــم احلســاب (
 )10001باالضافــة اىل ( املصــرف العــرايق للتجــارة  )TBIرقــم احلســاب
( )0002-001736-001ويتحمــل املشــارك كافــة عمــوالت التحويــل
املصرفيــة.
 -13يف حالــة انســحاب املشــارك بعــد تثبيــت احلجــز وتســديد االجــور يتــم
مصــادرة اجــور املشــاركة.
ً
ً
 -14تقــوم اجلهــة املشــاركة بإخــاء اجلنــاح املؤجــر لهــا مســقفا أو مكشــوفا
ً
وتســليمه إىل القســم الفــي خاليــا مــن الشــواغل واإلضــرار  ،وبعكســه
تتحمــل اجلهــة املشــاركة كلــف اإلضــرار  ،دون حاجــة إىل إنــذار رســي
ً
 -15وذلــك اعتبـ�ارا مــن اليــوم التــايل النتهــاء املعــرض وخــال ( )10يــوم عــدا
أيــام العطــل الرســمية  ،و التتحمــل ادارة املعــرض ايــة مســؤولية تنجــم
عــن بقــاء املعروضــات وغريهــا خــال الفــرة املذكــورة ,ويتــم التصــرف
مــن قبــل الشــركة باملــواد يف حــال جتــاوز مــدة الســماح املذكــورة أو
احالتهــا اىل املخــزن الكمركــي لغايــة انتهــاء مــدة االدخــال الكمركــي
املؤقــت.
 -16يمكــن للمشــارك اســتخدام رافعــات الشــركة لنقــل معروضاتــه داخــل
ً
أرض املعــرض وفقــا لألجــور التاليــة:
 رافعة ( )3طن 20000 :دين�ار عرايق للساعة الواحدة. رافعة ( )5طن 30000 :دين�ار عرايق للساعة الواحدة. -17الدارة املعــرض احلـــق يف تغيــر املــكان املحجــوز حبســب املســاحة
ً
املتوفــرة لديهــا وطبقــا لنوعيــة املعروضــات.
 -18ال يسمح برفع او سحب املعروضات خالل مدة املعرض.
 -19ال يســمح باخــراج املعروضــات بعــد انتهــاء مــدة املعــرض مــا لــم يتــم
احلصــول علــى بــراءة الذمــة مــن اقســام الشــركة املعنيــ�ة ( مــايل/
ً
الداخليــة /الفــي /الرقابــة /الكمــارك) ,علمــا ان املســاحة املحجــوزة
ونــوع الديكــور املثبتــ�ة يف محضــر جلنــة الذرعــة هــو املعــول عليــه يف
حــال تغيــر املســاحة املشــغولة أو نــوع الديكــور عمــا هــي عليــه يف
اســتمارة التســجيل ألي ســبب كان.

 -20تســتحصل موافقــة (دائــرة رقابــة املطبوعــات) املســبقة قبــل عــرض
وتــداول النشــرات واملطبوعــات واالقــراص املدمجــه ويلــزم املشــارك
بعــدم توزيــع املطبوعــات الــي ال عالقــه لهــا باملعــرض واهدافــه
واســتحصال موافقــة ادارة املعــرض علــى كافــة النشــرات واملطبوعــات
قبــل توزيعهــا وتزويدنــا بنموذجــن منهــا ختتــم مــن شــركتن�ا حيتفــظ
باحدهمــا ويعــاد االخــر اىل اجلهــة املشــاركة وعلــى قســم العالقــات
العامــة واالعــام تنفيــذ ذلــك.
 -21تواجــد اجلهــة املشــاركة او مــن ينــوب عنهــا مــع املوظــف املســؤول عــن
املشــاركة مــن قســم املعــارض الداخليــة عنــد الكشــف الكمركــي علــى
املعروضــات حــال وصولهــا ارض املعــرض .
 -22علــى كافــة املشــاركني االطــاع علــى التعليمــات الكمركيــة وقائمــة
املمنوعــات املوجــودة علــى املوقــع االلكــروين للشــركة كــون املعــرض
منطقــة كمركيــة.
 -23آخــر موعــد للســماح بادخــال املعروضــات هــو قبــل يومــن مــن تاريــخ
افتتــ�اح املعــرض ويكــون ترتيــب املعروضــات يف األجنحــة خــال تلــك
اليومــن.
 -24للجهــة املشــاركة احلــق يف تنظيــم (اليــوم الوطــي) للبلــد املشــارك
وحســب اختي�ارهــا يف حتديــد الوقــت وبالتنســيق مــع ادارة املعــرض
(قســم العالقــات).
 -25ختضــع األضــرار الــي حتصــل داخــل أرض املعــرض اثنـ�اء فــرة الــدورة اىل
ً
أحــكام املســؤولية التقصرييــة ووفقــا للقانــون العــرايق.
 -26اجلهــة املشــاركة مســؤولة عــن احلراســة ملوجوداتهــا اثن ـ�اء ادخالهــا او
اخراجهــا اىل القاعــة وخــال فــرة دوام املعــرض واحلراســة العامــة مــن
مســؤولية ادارة املعــرض ويف حالــة تعيــن حــراس تســتحصل موافقــة
الشــركة علــى مباشــرة احلــراس حبراســة جناحهــم.
 -27حيــق الدارة املعــرض ويف ظــل (الظــروف القاهــرة) اخلارجــة عــن ارادتهــا
الغــاء او تأجيــل موعــد افتتـ�اح املعــرض.
 -28ال حيــق للعــارض التنــ�ازل للغــر او املشــاركة معهــا يف كل او بعــض
املســاحات املؤجــرة ســواء كان ذلــك لقــاء أجــور او بدونهــا اال بعــد
اســتحصال موافقــة ادارة املعــرض.
 -29علــى املشــارك ابــاغ ادارة املعــرض بتقريــر مفصــل عــن ايــة حادثــة
ً
حتصــل ملعروضاتــه وممتلكاتــه فــورا ليتســى اختــاذ االجــراءات املناســبة
يف حينــ�ه.
 -30عــدم مشــاركة الشــركات الــي حتمــل اجلنســية االســرائيلية واملســجلة
ً
ابت ـ�داءا يف اســرائي�ل.
 -31ال يســمح بادخــال الشــاحنات والســيارات اخلاصــة داخــل قاعــات
املعــرض  ،وباالمــكان اســتخدام الســاحات املخصصــة لوقــوف
الســيارات.
 -32ختضــع املــواد الغذائيــ�ة الــي يقــوم املشــاركني بعرضهــا اىل الكشــف
الصــي مــن قبــل املراكــز الصحيــة يف املنافــذ احلدوديــة وال يتــم توزيعهــا
االبعــدتصديــقاجلهــاتاعــاهعلــىانهــاصاحلــةلالســتهالكالبشــري.
تعليمـــات املشـــاركة يف املعـــرض التجـــاري الســـادس
عـــر للدول االعضـــاء يف منظمة التعاون االســـامي
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 -33يف حالــة حــدوث أي خطــأ يف تفســر أي مــن شــروط وتعليمــات
املشــاركة فــان النســخة املدونــة باللغــة العربي ـ�ة هــي النســخة املعــول
عليها .ويعترب القانون العرايق الواجب التطبيق.

 -35حتديــد ســعر أجيــار قاعــة ( )VIPبســعر مليــوين دين ـ�ار /يــوم للجهــة
املشــاركة املحليــة ,و ( )1500دوالر /يــوم للجهــة املشــاركة الغــر محليــة،
أمــا صالــة االجتماعــات اجلانبي ـ�ة فيحــدد إجيارهــا ب ( )500000دين ـ�ار/
يــوم للجهــة املشــاركة املحليــة ,و ( )500دوالر /يــوم للجهــة املشــاركة
الغــر محليــة.

 -34يف حالــة وجــود مشــاركني يرغبــون باحلصــول علــى ســمات الدخول اىل
الوطــن فعلــى املشــارك ارســال كتــاب يتضمــن اســمه ورقــم جــوازه مــع
نســخة مصــورة مــن جــواز الســفر ويفضــل أن يتــم ذلــك قبــل ( )30يــوم
مــن بــدء املعــرض ليتســى لقســم العالقــات اختــاذ الــازم الســتحصال  -36االخــذ بنظــر االعتبــ�ار عــدم قبــول تعهــدات بت�أجيــل دفــع اجــور
الســمات املطلوبــة عــدا مواطــي ســوريا ونيجرييــا قبــل ثالثــة أشــهر.
املشــاركة.
اوافق عىل التعليمات والرشوط
يتم توقيع العقد من قبل مدير الشركة او من قبل شخص يكون مخول بالتوقيع
الشركة العامة للمعارض واخلدمات التجارية العراقية

اسم الشركه املشاركة:
العنــوان الـــــوظـيـفـي:

املـــديــر العــــام:

التــوقيـــــع والــختــــم :

التوقيع واخلتم :

التــــــــــــــــــــــــــاريــــخ:

التــــــــــــــــاريخ:

shell scheme

العراق  -بغداد  -المنصور
00964 7800 728276
00964 783 017 0002
iraqifairs@gmail.com
www.fairs.iq
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تعليمـــات املشـــاركة يف املعـــرض التجـــاري الســـادس
عـــر للدول االعضـــاء يف منظمة التعاون االســـامي

المغرب  -الدار البيضاء  -شارع الجيش الملكي برج الحبوس
00212 522 314974
00212 522 310110
icdt@icdt-oic.org
www.icdt-oic.org

