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 يـــــــــف ةــــشاركــمات المــتعلی

  لمعرض بغداد الدولي  )٤٦دورة (ــــال
   ١٠/١١/٩٢٠١-١ن ــــــــــللفترة م

  
أو حسـب مـا  مسـاءً  لتاسـعةا وحتـىصـباحًا  العاشـرةمـن السـاعة  لـزوارأبوابـه أمـام ا المعـرض یفـتح .١

  تقدره ادارة الشركة.
 :المشاركة أجور .٢

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

  ة. مساحة مسقف  عراقي للمتر المربع الواحد دینار )٧٥.٠٠٠( -
% مــن هــذه األجــور الــى اجمــالي المشــاركة اذا كــان الموقــع المحجــوز ١٠تضــاف نســبة  -

% اذا كـان مفتـوح مـن  ٣٠و % اذا كـان مفتـوح مـن ثـالث جهـات٢٠ومفتوح مـن جهتـین 
  أربع جهات.

  مساحة مكشوفة  للمتر المربع الواحد عراقي دینار )٥٠.٠٠٠( -
                  خـــــــدمات كـــــــأجورشـــــــوفة) % مـــــــن اجـــــــور المســـــــاحة (المســـــــقفة والمك٨ نســـــــبة تســــــتوفى -

 الخدمات العامة). –االنترنیت  –(الكهرباء 

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

 ي:كان أو خدمة وكما یلسلعًة 

 مساحة مسقفة.  للمتر المربع الواحد 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 جهــات٢٠مفتــوح مــن جهتــین و

  .أربع جهات
              .وفةمساحة مكش  للمتر المربع الواحد دوالر امریكي  )٧٥( -
 ورــــــأجــــــك ة (المسقفة والمكشوفة)ــــــور المساحــــاجن ــــــــــــ% م٨نسبة ى ـــتستوف  -

ـــدمــــــخ   ).الخدمات العامة –االنترنیت  –(الكهرباء ات ــــ
مكشــوف وفــي حالــة طلــب حجــز  ٢) م٢٠مســقف و ( ٢) م٩الحـد األدنــى للمســاحة المطلوبــة هــو ( .٣

 ٢) م٢٠(بالنســـبة للمســـقف و ٢م) ٩هـــاتین المســـاحتین تســـتوفى االجـــور عـــن ( قـــل مـــنمســـاحة ا
 .بالنسبة للمكشوف

 



 ٢
 

ــة، یــتم احتســاب اجــور  .٤ المســاحة عــن بالنســبة الــى الــدول والجهــات التــي تطلــب حجــز قاعــة كامل
االلكترونــي وفــي  الحجــزعلــى شــرط االلتــزام بمخططاتنــا علــى نظــام كامــل القاعــة عــدا الممــرات 

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

                    تحقیـــــــــــق اقصـــــــــــى مســـــــــــاحة یمكـــــــــــن اشـــــــــــغالها للقاعـــــــــــة و   ) م٤( رئیســـــــــــي واحـــــــــــد بعـــــــــــرض 
 ، ساویة او اكثر من المساحة التي تم تصـمیمها مسـبقًا علـى نظـام الحجـز االلكترونـي)( مساحة م

ویكـــون اســـتالم اخـــر التغییـــرات علـــى مخططـــات القاعـــة قبـــل افتتـــاح المعـــرض لمـــدة ال تقـــل عـــن 
ن ـــــ) یـوم م٤٥وفـي حـال ارسـال طلـب الغـاء المشـاركة یكـون ذلـك بمـدة ال تقـل عـن () یـوم ، ٢٠(

    موعد االفتتاح.
ــــــــت .٥ ــــــــدیكور االعتیــــــــاديی ــــــــات الجنــــــــاح الجــــــــاهز بأ للجهــــــــة المشــــــــاركة م تنفیــــــــذ ال                  ســــــــتخدام مكون

باألعمــــدة والراســــطات األلمنیــــوم للهیكــــل وألــــواح المیالمــــین األبــــیض للجــــدران وكاربــــت (المتمثــــل 
احــدى الشـركات المعتمــدة لـدى الشــركة العامـة للمعــرض والخـدمات التجاریــة  مــن قبـل) االرضـیات

  یشمل الدیكور المنصوب المواد التالیة:و  ، عراقیة حصراً ال
 .)١عدد ( ٢) م١منضدة (  -  أ

 ).٢دد (ـكرسي بالستیك ع  - ب

 ).١دد (ــــــــــسلة مهمالت ع  - ت

 الموكیت للجناح وللممر المقابل للجناح.  - ث

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

ـــر عـــدد (٥بقـــدرة () م ٣((ســـیار كهربـــائي) بطـــول مأخـــذ كهربـــاء   -  ح وفـــي حـــال طلـــب  )١) أمبی
ــــي و١٠.٠٠٠مبلــــغ (اضــــافیة یــــتم احتســــاب  امبیــــرات ــــار للمشــــارك المحل  ) دوالرات١٠() دین

 .عن كل أمبیر زیادةللمشارك الغیر محلي 

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

باللغة االنكلیزیة أیضًا بناءً علـى طلـب المشـارك ویمكـن وضـع االسـم أكثـر مـن مـرة حسـب مـا 
 یتطلبه موقع ومساحة الجناح. 

 وفـي حالـة زیـادة المسـاحة لتكـون مضـاعفات ٢) م٩المـواد أعـاله هـي للجنـاح المجهـز بمسـاحة ( مالحظة:
فـال تضـاف  ٢) م٩باقـل مـن ( تضاف لها المـواد بشـكل مضـاعف. أمـا فـي حـال زیـادة المسـاحة )٩العدد (

فیـــتم ســـي اضـــافیة اأو كر  اضـــدأي مــادة مـــن المـــواد المدرجـــة أعــاله، وفـــي حـــال رغبـــة الجهـــة المشــاركة بمن
 احتساب أجور اضافیة عن ذلك.

ـــــب أو باحـــــداث أي أیســـــمح  ال .٦ ـــــاح كالتثقی ـــــات الجن ـــــوین اضـــــرار بمكون       لكـــــبس أو الطـــــالء أو التل
ــــة منهــــا  ــــذ أعمــــال انشــــائیة قریب ــــة علیهــــا أو أي أضــــرار عــــن لصــــق الملصــــقات أو تنفی       أو الكتاب
 أو اضافة مقاطع الیها لزیادة االرتفاع أو استخدام جدران الجناح لتعلیق معروضات ثقیلة الوزن 

 



 ٣
  
التهـــا وتتحمـــل الجهـــة المشـــاركة تكـــالیف ا یـــؤدي الـــى عـــدم اســـتقرار الـــدیكور ویحـــق لشـــركتنا از مـــم

 دى ـــــــة لفة مكونات الجناح الجاهز المعتمدــــــلى أن تحتسب بكلـــد تلحق بها عـــــــي قــــــاألضرار الت

   وعلـــى الجهـــة المشـــاركة تســـدید هـــذه االجـــور شـــركات تنفیـــذ الـــدیكور المعتمـــدین مـــن قبـــل شـــركتنا     
    ة من أقسام الشركة المعنیة.قبل الحصول على براءة الذم

علـى شـعبة التصـامیم عـرض تصـمیم الـدیكور بلجناحها الجهة الراغبة بتنفیذ الدیكور الممیز تقوم   .٧
ویــتم تســلیم الموقــع  فــي القســم الفنــي التــابع الــى شــركتنا الستحصــال الموافقــة قبــل البــدء بتنفیــذه ،

االخـــذ بنظــر االعتبـــار المالحظـــات مـــع  للجهــة المشـــاركة بعـــد المصــادقة النهائیـــة علـــى التصــمیم
مراعاة جوانـب السـالمة وعـدم االضـرار بالقاعـة والتـأثیر علـى ل المؤشرة من قبل شركتنا عند التنفیذ

 .باقي المشاركین

تنفیــذ الــدیكور شــركات  ىاحــد مــع بشــكل مباشــرو  باالتفــاق تنفیــذ الــدیكور الممیــز الخــاصیكــون 
تغییـــر شــركة الـــدیكور بعـــد تثبیتــه بصـــورة نهائیـــة فـــي ، وال یحــق للمشـــارك المعتمــدة لـــدینا حصـــرًا 

   .اال بعد استحصال موافقة ادارة شركتنا استمارة الحجز االلكتروني

ــدیكور المنفــذ مــن قبــل جهــات أخــرى (  .٨ ) ســاعة یومیــًا تبــدأ مــن ١٢تكــون ســاعات العمــل لتنفیــذ ال
قبـل  تهـاء مـن تنفیـذ دیكورهـااالنعلى الجهة المشـاركة و امنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً الساعة الث

ال تنظیــف القاعــة وفرشــها وذلــك لفســح المجــال العمــ ) ســاعة٤٨(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 ) دوالر١٠٠٠(اذا كانت تلك الجهة محلیة و 
ــــي حــــال .٩      احتســــاب أجــــور اضــــافیة عــــن ذلــــك  یــــتم ) م٣عــــن (الممیــــز زیــــادة ارتفــــاع الــــدیكور  ف

  .المساحة أجور% من ٥٠بمقدار 
  لبضائع. ستخدام الجناح الجاهز كمنصة عرض لعدم ا  .١٠
ــــالبیع خــــالل المعــــرض ویــــتم احتســــاب (  .١١ ــــة الرغبــــة ب      %) ٢٠تستحصــــل موافقــــة الشــــركة فــــي حال

ألجـور  ر لتضـاف الـى المبلـغ االجمـاليتـي تقـوم بـالبیع المباشـعـن االجنحـة المن أجور المسـاحة 
حجـــز مســـاحاتها فـــي غیـــر للمـــواد الغذائیـــة وال یحـــق للجهـــات الراغبـــة بـــالبیع المباشـــر  ،المشـــاركة

البیــع أجــور وفــي حــال مخالفتهــا ذلــك تقــوم تلــك الجهــة بــدفع القاعــات المخصصــة للبیــع المباشــر 
تقـــدیم القـــوائم التجاریـــة للســـلع المزمـــع عرضـــها  المشـــاركوعلـــى ،  %٤٠بشـــكل مضـــاعف لیكـــون 

وأســماء الشــركات الراغبــة بــالبیع إلــى الشــعبة التجاریــة ویحــق لشــركتنا رفــض عــرض ســلع مخالفــة 
  للقوانین والتعلیمات.

 االلكتروني: الحجزخدمة   .١٢

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

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

 



 ٤
 
كات المحلیة الشر  - لدو ال (مشاركة في القاعة التي یتم حجزها من قبل شركةتعتبر كل  -

 مشارك مستقل في الدلیل االلكترونيك )والجهات الحكومیة وتشكیالتها –واالجنبیة والعربیة 
وفي حال ورود جهة في تقریر لجنة الذرعة غیر مسجلة في الدلیل االلكتروني تتحمل تلك 

 .الجهة التبعات المالیة والقانونیة لمخالفتها ذلك

      االلكتروني  الدلیلة ـــــــــــي االشتراك بخدمـــــــــراغبین فـــــــــــالر لل) دو ٥٠٠بلغ (ــــــــیضاف م -
(االشتراك الفضي) حیث یسمح هذا االشتراك بعرض كافة التفاصیل الخاصة بالمشارك 

  االلكتروني. الحجزعلى موقع ا
من خالل  ركةن قبل الجهة المشایتم تقدیم طلبات ادخال المواد وطلبات اصدار الباجات م -

باجات ) ٥(وللجهة المشاركة الحق في اصدارحسابها على نظام الحجز االلكتروني 
) عند مضاعفة تلك ٢مكشوف ویضاف باج عدد ( ٢م ٢٠مسقف او ٢م٩ مجانیة لمساحة

 ) دینار١٠.٠٠٠وفي حال طلب اصدار باجات اضافیة یتم احتساب مبلغ (المساحات 
ل باج ــــ) دوالر اذا كانت غیر محلیة عن ك١٠(اذا كانت تلك الجهة محلیة و عراقي

  اضافي.
ـــاج تسدید حسب االسبقیة فيمشارك ــــلـز لیتم تثبیت الحج  .١٣  الحجزام ــنظ علىة ــــور المشاركــــ

  . االلكتروني
 تسدید اجور المشاركة  .١٤

فـي العراقیـة والخـدمات التجاریـة لمعـارض سـم الشـركة العامـة لأب كاملـةالمشـاركة أجور  تسدیدیتم   -
 لــــدى التســــدیدبالــــدوالر فیــــتم  تبالــــدینار العراقــــي أمــــا اذا كانــــ ت األجــــورمقــــر الشــــركة اذا كانــــ

    -: ادناه المدرجة في الجدول المصارف
 

  رقم الحساب   الفرع   اسم المصرف 
 10001  معرض بغداد الدولي -  ٥٢٨فرع /  مصرف الرشید

  001-001736-0002  / شارع الكنديالفرع الرئیس   TBIجارة المصرف العراقي للت
المصرف العراقي االسالمي لالستثمار 

والتنمیة                                            
 45285  معرض بغداد الدولي  –المنصور 

 
فــي حـــال تســدید اجـــور المشـــاركة عــن طریـــق حوالـــة مصــرفیة بالـــدوالر ومـــن خــارج العـــراق فیـــتم   -

باإلضـافة الـى  )TRADE BANK OF IRAQالتسـدید لـدى المصـرف العراقـي للتجـارة ( 
                                            المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف العراقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمي لالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتثمار والتنمیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

)Iraqi Islamic Bank for Investment & Development  ( وحسـب المعلومـات
 -أدناه : بالجدول المدرجة

  
  
  



 ٥
  

 ) TBIة لتجار لمصرف العراقي العلومات الخاصة ب( الم
Bank 
name  

Branch Swift code Account name Account number Iban number 

TRADE 
BANK OF 

IRAQ  

MAIN 
BRANCH  

TRIQIQBA  STATE CO OF IRAQI EXHIBITION  0002-001736-001  IQ95 TRIQ 9900 0200 1736 001  

  Intermediary Bank Information  
Bank name Swift code Account name 

JP MORGAN CHASE BANK ,NEW YORK.USA CHASUS33 400211254 
CITIBANK N.A CITIUS33  ---- 

  
  )المصرف العراقي االسالمي لالستثمار والتنمیةب( المعلومات الخاصة 

Bank name  Branch Swift code Account name Account 
number 

Iban number 

Iraqi Islamic Bank 
for Investment 

and Development 
  

AL Mansour IRIBIQBAXXX  STATE CO OF IRAQI EXHIBITION  45285 IQ91IRIB723004528502689 

  Intermediary Bank Information  
Bank name Swift code Account name 

AL Etihad bank – Jordan  UBSIJOAXXXX 02B01003562 
 

  .ةـــالمشارك ورـــجیتم مصادرة االة انسحاب المشارك بعد تثبیت الحجز ـــي حـــف  .١٥
القســم الفنــي  إلــىمكشــوفًا وتســلیمه  أوالجنــاح المــؤجر لهــا مســقفًا  بــإخالءتقــوم الجهــة المشــاركة   .١٦

 إلــىحاجــة الدون  اإلضــراروبعكســه تتحمــل الجهــة المشــاركة كلــف  واإلضــرارمــن الشــواغل خالیــًا 
) ١٠(او الرجــوع للمحــاكم وذلــك اعتبــارًا مــن الیــوم التــالي النتهــاء المعــرض وخــالل  رســمي إنــذار
التتحمـل ادارة المعــرض ایـة مسـؤولیة تــنجم عـن بقـاء المعروضــات و  عـدا أیـام العطــل الرسـمیة ایـام
فـرض غرامـة مالیـة  ، وفي حـال تجـاوز مـدة السـماح سـیتمخالل الفترة المذكورة  مواد اخرى ةأی او

) ایــام ویحـــق ١٠ولمـــدة اقصــاها ( مــن قیمــة اســـتمارة المشــاركة عــن كـــل یــوم تــأخیر% ١٠بواقــع 
   .لشركتنا التصرف بالمواد والمعروضات بعد انقضاء هذه الفترة

         امـا اذا كانــت المعروضــات قادمــة مــن خــارج العــراق وبتصــریحة كمركیــة ســیتم احالتهــا الــى 
 .مركي المؤقتالمخزن الكمركي لغایة انتهاء مدة االدخال الك

    ألجــور ل اً وفقــیمكــن للمشــارك اســتخدام رافعــات الشــركة لنقــل معروضــاته داخــل أرض المعــرض   .١٧
  التالیة:
  دینار للساعة الواحدة. )٢٠.٠٠٠() طن:       ٣رافعة ( -               

  واحدة.ـدینار للساعة ال )٣٠.٠٠٠( ) طن:      ٥رافعة ( -               
ة لـدیها وطبقـًا لنوعیـة بحسـب المسـاحة المتـوفر  تغییـر المكـان المحجـوزالحـق فـي  الدارة المعرض  .١٨

 .المعروضات

 .و سحب المعروضات خالل مدة المعرضال یسمح برفع ا  .١٩

  



 ٦
  

الحصــول علــى بــراءة الذمــة المعروضــات بعــد انتهــاء مــدة المعــرض مــا لــم یــتم  بــإخراج ال یســمح  .٢٠
ان المســــاحة علمــــًا  ة/ الفنــــي/ الرقابــــة/ الكمــــارك)مــــالي/ الداخلیــــالمــــن اقســــام الشــــركة المعنیــــة ( 

ـــوع الــــــالمحجــوزة ون ـــالدیكور المثبتــة فــي محضــر لجنــة ــــــــ ي حــال ـــــــــــفو و المعــول علیــه ــــــــذرعة هـــــ
ـــیــر المســاحة المشــغولة أو نــوع الــدیكور عمــا هتغی ـــي علیــه فـــــــــ   ي اســتمارة التســجیل عنــد الحجــز ــــــــ
ـــكترونــي ألي ســبب كاالل ـــلـان ولــیس لــــــ جهة المشــاركة الحــق فــي االعتــراض وال یســمح باســترداد ـــــــ

 .أي مبلغ جراء عدم استغالل الجهة المشاركة للمساحة المؤجرة من قبلها أو الغاء طلب الدیكور

ـــتستحصــل موافقــة (دائــرة رق  .٢١ بوعــات المســبقة قبــل عــرض وتــداول النشــرات والمط ات)ــــابة المطبوعـ
 عالقه لها بالمعرض واهدافه رك بعدم توزیع المطبوعات التي الویلتزم المشا واالقراص المدمجة

وتزویـــــدنا  واستحصــــال موافقـــــة ادارة المعـــــرض علـــــى كافـــــة النشــــرات والمطبوعـــــات قبـــــل توزیعهـــــا
وعلــى قســم  الجهــة المشــاركة االخــر الــى یحــتفظ باحــدهما ویعــادتخــتم مــن شــركتنا  منهــا ینبنمــوذج

 .عالقات العامة واالعالم تنفیذ ذلكال

مـــع الموظـــف المســـؤول عـــن المشـــاركة مـــن قســــم تواجـــد الجهـــة المشـــاركة او مـــن ینـــوب عنهـــا   .٢٢
 ال وصولها ارض المعرض. ـعند الكشف الكمركي على المعروضات حالمعارض الداخلیة 

ـــة وقائمـــة الممنوعـــات الموجـــ  .٢٣ ـــى التعلیمـــات الكمركی ـــة المشـــاركین االطـــالع عل ـــى كاف ودة علـــى عل
  .كون المعرض منطقة كمركیة الموقع االلكتروني للشركة

ویكـــون مـــن تـــاریخ افتتـــاح المعـــرض  بادخـــال المعروضـــات هـــو قبـــل یـــومینوعد للســـماح ـآخـــر مـــ  .٢٤
 .الل تلك الیومینـــترتیب المعروضات في األجنحة خ

فـــي تحدیـــد ) للبلـــد المشـــارك وحســب اختیارهـــا كة الحـــق فــي تنظـــیم (الیـــوم الــوطنيللجهــة المشـــار   .٢٥
  .)مع ادارة المعرض (قسم العالقات وبالتنسیق الوقت

تخضـــع األضـــرار التـــي تحصـــل داخـــل أرض المعـــرض اثنـــاء فتـــرة الـــدورة الـــى أحكـــام المســـؤولیة   .٢٦
 .التقصیریة ووفقًا للقانون العراقي

خــالل اثنـاء ادخالهــا او اخراجهــا الــى القاعــة و لموجوداتهــا  الجهـة المشــاركة مســؤولة عــن الحراســة  .٢٧
ــــرة المعــــرض وفــــي حالــــة تعیــــین حــــراس المعــــرض والحراســــة العامــــة مــــن مســــؤولیة ادارة  دوام فت

 على مباشرة الحراس بحراسة جناحهم. شركتنا تستحصل موافقة

یحـق الدارة المعـرض وفـي ظـل ( الظـروف القـاهرة ) الخارجـة عـن ارادتهـا الغـاء او تأجیـل موعـد   .٢٨
 افتتاح المعرض. 

 فــي كــل او بعــض المســاحات المــؤجرة المشــاركة معــهتنــازل للغیــر او ال للجهــة المشــاركة ال یحــق  .٢٩
 بعد استحصال موافقة ادارة المعرض. سواء كان ذلك لقاء أجور او بدونها اال من قبلهم

ادارة المعـــــرض بتقریـــــر مفصــــل عـــــن ایـــــة حادثـــــة تحصـــــل لمعروضـــــاته  علــــى المشـــــارك ابـــــالغ  .٣٠
 .في حینه تخاذ االجراءات المناسبةوممتلكاته فورًا لیتسنى ا

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

 وباالمكـــان اســـتخدام المعـــرض قاعـــات ال یســـمح بادخـــال الشـــاحنات والســـیارات الخاصـــة داخـــل   .٣٢
 .الساحات المخصصة لوقوف السیارات



 ٧
 

لكشــف الصــحي مــن قبــل المراكــز تخضــع المــواد الغذائیــة التــي یقــوم المشــاركین بعرضــها الــى ا  .٣٣
لــى انهــا صــالحة الصـحیة فــي المنافــذ الحدودیــة وال یـتم توزیعهــا اال بعــد تصــدیق الجهـات اعــاله ع

 لالستهالك البشري. 

شــاركة فــان النســخة المدونــة فــي حالــة حــدوث أي خطــأ فــي تفســیر أي مــن شــروط وتعلیمــات الم  .٣٤
 .قانون العراقي الواجب التطبیقال ویعتبر علیها.العربیة هي النسخة المعول باللغة 

ـــى  .٣٥ ـــراغبین المشـــاركین یتوجـــب عل ـــى  ال ـــدخول ال ـــى ســـمات ال ـــب  العـــراقبالحصـــول عل ارســـال طل
تضــمن اســم المشــارك ورقــم جــوازه مــع اصــدار ســمة دخــول معنــون الــى شــركتنا یرفــق بــه قائمــة  ت

 دخول ـــــبإصدار سمات ال ى ملئ االستمارة الخاصةــــــباإلضافة ال من جواز السفرلونة ــــــــمنسخة 

) یـوم مـن بـدء ٣٠ویفضـل أن یـتم ذلـك قبـل (والمثبتة فـي نظـام الحجـز االلكترونـي التـابع لشـركتنا 
المعرض لیتسـنى لقسـم العالقـات اتخـاذ الـالزم الستحصـال السـمات المطلوبـة عـدا مـواطني سـوریا 

 ونیجیریا قبل ثالثة أشهر.

/ یـــوم للجهـــة المشـــاركة عراقـــي دینـــار )٢,٠٠٠,٠٠٠( ) بســـعرVIPتحدیـــد ســـعر أیجـــار قاعـــة (  .٣٦
صــالة االجتماعــات ، أمــا للجهــة المشــاركة الغیــر محلیــة/ یــوم امریكــي ) دوالر١٥٠٠(و المحلیــة،
) ٥٠٠(و للجهـة المشـاركة المحلیــة،  / یــومعراقـي ) دینـار٥٠٠,٠٠٠ب ( فیحـدد إیجارهــا الجانبیـة

 .للجهة المشاركة الغیر محلیة یوم /امریكي دوالر

 .الخذ بنظر االعتبار عدم قبول تعهدات بتأجیل دفع اجور المشاركةا  .٣٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

٢٧/٢/٢٠١٩ 
_____________________________________________________  

  ٦١٨٨المنصور ص.ب  –بغداد  -العراق 
IRAQ-BAGHDAD-ALMANSOUR P.O BOX 6188  

E-mail :iraqifairs@gmail.com  
www.fairs.iq 

Mobile: +9647800728276   


