
  اتدورعتماد وكالء التسویق في المعدلة الشروط لا
  شركتنا  اوالمعارض المتخصصة التي تنظمھ بغداد الدولي معرض 

  

  : الشروط العامة

ا  .١ ي تنظمھ دولي والمعارض المتخصصة الت داد ال تعتبر تعلیمات المشاركة النافذة في دورات معرض بغ

 ھ مع وكالء التسویق.شركتنا جزء ال یتجزأ من العقد الذي سیتم تنظیم

ھ األوراق الرسمیة  .٢ ق ب ام مرف تلتزم الجھة الراغبة باعتمادھا كوكیل تسویق بتقدیم طلب للسید المدیر الع

 ستحصال الموافقة وتوقیع العقد.لتسجیل شركتھ أل

وكالء  .٣ بة ل ل بالنس جیل الشركة والتخوی دیم اوراق تس ویق بتق ل تس ا كوكی ة باعتمادھ ة الراغب زم الجھ تلت

ً  ركات االجنبیة او اي اوراق ثبوتیة یتم طلبھا من القسم القانوني بالشركةالش  .اصولیا

ل تسویق .٤ ة كوكی ة الراغب اد الجھ ة یقوم القسم القانوني باعداد عقد اعتم اح دول نظم لجن ن  او م ھ م لتوقیع

 قبل الطرفین .

  :الخاصةالشروط 
وكالء التسویقیتم تثبیت حجوزات المساحات  .١ ر نظام الحجز ل ة  عب دید االجور كامل د تس ي بع االلكترون

ات إدخال إعادة وكیل التسویق ، على ان یتم باسم ع الحجز  الشركات للمساحات المحجوزة بیان ي موق ف

 وتعدیل الفواتیر بموجب ذلك في مدة اقصاھا شھر قبل افتتاح دورة المعرض . االلكتروني

دیم ا .٢ د تق ع الشركات بع دیل مواق ا الیحق لوكیل التسویق تب اكن الشركات كم ة باسماء وام ة المطلوب لقائم

 ) من الشروط الخاصة .١مفصل في الفقرة (

  خالل فترة التسویق والكثر من مرة.حجز المساحات  وكیل التسویقیحق ل .٣

دد  .٤ ویقیس ل التس ي وكی ركتنا المحل غ ( لش ار ) ١٠,٠٠٠,٠٠٠مبل ردین ي ةعش ار عراق ون دین و  ملی

ً او بموجب صك  بالنسبة لوكیل التسویق االجنبي ریكيأمدوالر  فأال ةعشر $ )١٠.٠٠٠( دا دق نق مص

د رف معتم ن مص ة م ات نھائی د كتأمین ع العق د توقی اء دورة  عن ات المعرض لحین انتھ فیة االلتزام وتص

 كافة.

ة او .٥ ات المشاركة المحلی ي تعلیم ا ف أجور المشاركة المنصوص علیھ ةیلتزم وكیل التسویق ب ر المحلی  غی

ة  ت محلی ات سواء كان نفس التعلیم ل التسویق ل ل وكی ن قب ةكما تخضع الجھات المسوقة م ر محلی  او غی

ي ویمنح وكیل التسویق المحلي  ن اجور المساحات المحجوزة  ٢٠نسبة تسویق والعربي و االجنب %  ع

 المعرض. شركتنا اال بعد إصدار براءة الذمة للمشاركین وانتھاءقبل ھذه النسبة من  دفعوال یتم 

    



رة  .٦ ي الفق ویق ف بة التس نح نس اله) ٥(تم الء أع ى وك ویق و إل ي تس ةمنظم ى  أجنح د عل ع التأكی دول م ال

ا  ي تنظمھ مراعاة تعلیمات وشروط المشاركة في دورة معرض بغداد الدولي والمعارض المتخصصة الت

 قبل شھر من افتتاح المعرض. دفع أجور المشاركةشركتنا ویكون 

ل التسو .٧ ة یلتزم وكی ام بكاف تم  إجراءاتیق بالقی ھ وسوف ی ن قبل ات المسوقة م الالمشاركة للجھ أي  إھم

 .المسوقة من قبلھ شركتنا من الجھات إلىطلب یرد بشكل مباشر 

یلتزم وكیل التسویق بتقدیم جمیع طلبات المشاركة للجھات المسوقة من قبلھ عبر حسابھ على موقع الدلیل  .٨

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

ى ب، عل احبة الطل تخدم ص م المس ا باس ویق بإعالمن ل التس وم وكی ابھ أن یق تم  User Name)( لحس لی

) User Name( اسم مستخدم ولوكیل التسویق الحق في استخدام تمییزه عن باقي الحسابات على الموقع

 بات الشركات الواردة من حساب آخر.تھمل طل، وفقط واحد

 .العام العراقي لقطاعلالترویج والتسویق ال یحق لوكیل التسویق  .٩

ة  .١٠ ات الدول ة بالتزام راءات المتعلق ویق لإلج ل التس ق وكی ن طری اركة ع ركات المش ع الش ع جمی تخض

وداء  ة الس ي القائم دم اإلدراج ف ا ( ع ة ومنھ جلالعراقی ركة مس ون الش ل ،  أن ال تك دم التعام ي ، ع ة ف

  بذمة الشركة التزامات تجاه الحكومة العراقیة أو وزاراتھا أو مؤسساتھا. إسرائیل) وان ال تكون

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٤/٢/٢٠١٨ 


