وزارة التجارة

الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية
BIF

شروط وتعليمات المعارض المتخصصة
التي تقام من قبل المنظم المحلي والغير محلي داخل وخارج ارض المعرض
 .1تقديم الطلب:
على الجهة الراغبة بتنظيم المعرض المتخصص تقديم طلب إقامته مباشرة إلى هذه الشذر ة مرةقذة بذه ق ار

تس ذذجيل الش ذذر ة المص ذذاد عليه ذذا حس ذذب الق ذذان

متخصص ذذة بتنظ ذذيم المع ذذارض المذ ذ تم ار

ت ذذ

تخص ذذص

رئيسي ا ةرعي لها مع دراسة ع المعرض تتضم ما يلي:
 -اسم المعرض م ا

تاريخ اقامته.

 التخصص العام للمعرض التخصصا -الجها

الفرعية.

الراعية ق المشرةة ق المتعا نة ةي اقامة المعرض الح مية الغير ح مية د رها ةي هلك.

 المساحة المطل ب حجزها إلقامة المعرض. -شعار المعرض.

 -بعد حص ل الم اةقة على إقامة المعرض يتم تنظيم هلك بعقد.

 .2مستحقات الشركة المالية عن المعارض المتخصصة المقامة في البالد من قبل جهات اخرى:
* تس ذذت ةي الش ذذر ة المب ذذال التالي ذذة عذ ذ

ذذل مت ذذر مرب ذذع مذ ذ المس ذذاحا

(األراضي الممل ة للشر ة) بعد قياس المساحة م قبل لجنة الهرعة:
 08د الر امري ذذي اها ذذا مجم ذ ا المسذذاحااقل.

 08-د الر امري ي اها ا مجم ا المساحا

المحجذ ذ زة ةعليذ ذاي ة ذذي المع ذذارض المقام ذذة ة ذذي

المحج ذ زة ةعليذاي ةذذي المعذذرض المغطذذاة الم ش ذ ةة ( )0888م 2ا

المحج زة ةعليا المغطاة الم ش ةة ( )2888-0880م.2

 08-د الر امري ي اها ا مجم ا المساحا

المحج زة ةعليا المغطاة الم ش ةة ( )0888-2880م.2

 08-د الر امري ي اها ا مجم ا المساحا

المحج زة ةعليا المغطاة الم ش ةة ( )0888-0880م.2

 08-د الر امري ي اها ا مجم ا المساحا

المحج زة ةعليا المغطاة الم ش ةة ا ثر م

 -تست ةى نسبة  % 08م االج ر اعال اج ر خدما

( هرباء – االنترني

* تس ذذت ةي ش ذذر تنا مبلذ ذ (( ))00888خمس ذذة عش ذذر ال ذذي دين ذذار ع ارق ذذي عذ ذ

– خدما

( )0888م.2

عامة ) 8

ذذل مت ذذر مرب ذذع للمس ذذاحة المس ذذقفة

(( ))0888خمسة االي دينار عراقي بالنسبة للمساحة الم ش ةة ةيما يتعل بالمعارض المتخصصذة المقامذة

ةي األراضي الغير ممل ة للشر ة (عدا إقليم ردستا ) بعد قياس المساحة م قبل لجنة الهرعة.

 يق ذ م المذذنظم ب ذدةع اج ذ ر المعذذرض املذذة باسذذم الش ذذر ة العام ذذة للمع ذذارض الخ ذذدمامقذذر الشذذر ة اها ان ذ

االج ذ ر بالذذدينار الع ارقذذي قمذذا اها ان ذ

التجاري ذذة العراقي ذذة ة ذذي

بالذذد الر ةيذذتم التسذذديد لذذد المصذذاري المدرجذذة ةذذي

الجد ل ادنا -:
اسم المصرف

الفرع

رقم الحساب

مصرف الرشيد

فرع  - 825/معرض بغداد الدولي

10001

المصرف العراقي للتجارة TBI

الفرع الرئيس  /شارع الكندي

0002-001736-001

المصرف العراقي االسالمي لالستثمار والتنمية

المنصور – معرض بغداد الدولي

45285

ةذذي حذذال تسذذديد االج ذ ر ع ذ طري ذ ح الذذة مص ذرةية بالذذد الر م ذ خذذارف الع ذ ار ةيذذتم التسذذديد لذذد المصذذريالع ارقذي للتجذارة (  )TRADE BANK OF IRAQباإلضذاةة الذى المصذري الع ارقذي االسذالمي لالسذتثمار
التنميذة (  )Iraqi Islamic Bank for Investment & Developmentحسذب المعل مذا

المدرجذة

بالجد ل قدنا -:
( المعلومات الخاصة بالمصرف العراقي للتجارة)
Bank
name
TRADE
BANK OF
IRAQ

Branch

Swift code

Account name

Account number

MAIN
BRANCH

TRIQIQBA

STATE CO OF IRAQI EXHIBITION

0002-001736-001

Iban number
IQ95 TRIQ 9900 0200 1736 001

Intermediary Bank Information
Swift code
Bank name
CHASUS33
JP MORGAN CHASE BANK ,NEW YORK.USA
CITIUS33
CITIBANK N.A

Account name
400211254
----

( المعلومات الخاصة المصرف العراقي االسالمي لالستثمار والتنمية)
Bank name

Branch

Swift code

Account name

Iraqi Islamic Bank
for Investment
and Development

AL Mansour

IRIBIQBAXXX

STATE CO OF IRAQI EXHIBITION

Bank name
AL Etihad bank – Jordan

Intermediary Bank Information
Swift code
UBSIJOAXXXX

 ةذذي حذذال مضذذي مذذدة ( )00ي م ذاي م ذ تذذاريخ انتهذذاء المعذذرض دةتتحمل مبل ( )008888مائة خمس

الي دينار ع

تأخيريذذة بخالةذذه تصذذادر شذذر تنا مبلذ التأمينذذا

الهرعة اتخاه االجراءا

Account
number
45285

Iban number
IQ91IRIB723004528502689

Account name
02B01003562

قيذذام الجهذذة المنظمذذة بتسذذديد التزاماته ذا الماليذذة

ل ي م تأخير تحتسب بعذد انتهذاء المذدة اعذال

غ ارمذة

بمذذا يعذذادل قيمذذة العقذذد بعذذد تحديذذد مبلذ احتسذذابه مذ قبذذل لجنذذة

القان نية الستحصال المبل المتبقي ا
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جد.

 .3الديكــور:
ةذذي حذذال اسذذتخدام الذذدي ر الخذذاص (الجنذذاا الجذذاهز) بشذذر تنا المت ذ
ال اا الميالمي االبيض للجد ار

ارب

االرضيا )

(بد

ارب

المم ار الداخلية)  08د الر امري ي /للمتر المربع ال احد

 جناا جاهز مع ال ارب جناا جاهز بد -ةرش ارب

ارب

(بد

ارب

ما يلي:

م ذ (االعمذذدة ال ارسذذطا

االلمني ذ م للهي ذذل

االجنحة المم ار الداخلية)  20د الر امري ي /للمتر المربع ال احد

المم ار الداخلية لقاعة العرض  0د الر امري ي /للمتر المربع ال احد.

يشمل الدي ر المنفه م قبل الشر ة الم اد التالية:

- 0منضدة ( )0م 2عدد ( )0ل ل  9متر مربع.
 - 2رسي بالستك عدد ( )2ل ل  9متر مربع.
- 0سلة مهمال

عدد ( )0ل ل  9متر مربع.

- 0ت ار يب انارة ( )spot lightعدد ( )0بقدرة اجمالية ( )008اط ل ل  9متر مربع.
- 0مأخه هرباء (سيار هربائي) بط ل ( )0م بقدرة ( )0قمبير عدد ( )0ل ل  9متر مربع.
- 0اسذذم الش ذذر ة المشذذار ة ة ذذي المع ذذرض باللغذذة العربي ذذة علذذى شذ ذ ل س ذذتي ر الص ذ ب ذذالل
بناء على طلب المنظم يم
ميالمي  ,يم
تابة االسم باللغة االن ليزية قيضاي ي
حسب ما يتطلبه م قع مساحة الجناا.

األس ذ د علذذى ل ح ذذة

ضع االسم ق ثذر مذ مذرة

مالحظـــــــــة :الم ذ اد قعذذال هذذي للجنذذاا المجهذذز بمسذذاحة ( )9م 2ةذذي حالذذة زيذذادة المسذذاحة لت ذ

مضذذاعفا

العذذدد

( )9تضذذاي لهذذا الم ذ اد بش ذ ل مضذذاعي .قمذذا ةذذي حذذال زيذذادة المسذذاحة باقذذل م ذ ( )9م 2ةذذال تضذذاي قد مذذادة م ذ
الم اد المدرجذة قعذال  ,ةذي حذال رغبذة الجهذة المنظمذة بمناضذد ق
هلك بمقدار (  )11111عشرة الي دينار ع
المذنظم محلذذي

عشذرة د الر عذ

ل ةترة المعرض.

( )0888خمسة الي دينار ع

ذذل منضذذدة خمسذذة د ال ار عذ

 ال يسذم باحذداأ قد قضذرار بم نذاقضرار ع لص الملصقا

ل منضدة

ارسذي اضذاةية ةيذتم احتسذاب قجذ ر اضذاةية عذ
ل رسذي اها ذا

ذذل رسذذي اها ذذا المذنظم غيذذر محلذذي عذ

الجنذاا التثقيذب ق ال ذبس ق الطذالء ق التلذ ي ق ال تابذة عليهذا ق قد

.ق تنفيه قعمال انشذائية قريبذة منهذا ق اضذاةة مقذاطع اليهذا لزيذادة االرتفذاا ق اسذتخدام

جذذد ار الجنذذاا لتعلي ذ معر ضذذا

ثقيلذذة ال ذ ز مذذا ي ذ دد الذذى عذذدم اسذذتقرار الذذدي ر يح ذ لشذذر تنا ازالتهذذا يتحمذذل

المذذنظم ت ذذاليي األض ذرار التذذي قذذد تلح ذ بهذذا علذذى ق تحتسذذب ب لفذذة م نذذا

الجنذذاا الجذذاهز المعتمذذدة لذذد شذذر تنا

مضاةاي لها قد مبل ت ار شر تنا ضر رياي على المنظم تسديد هذه االجذ ر قبذل الحصذ ل علذى بذراءة الهمذة مذ ققسذام

الشر ة المعنية.

 الجهذذة الراغبذذة بتنفيذذه دي ذ ر الجنذذاا المميذذز لمعرضذذهم عليهذذا عذذرض تصذذميم الذذدي ر علذذى شذذعبة التصذذاميم ةذذيالقسم الفني ةي الشر ة الستحصال م اةقته قبل البدء بالتنفيه ةي حالذة جذ د مالحظذا

عليذه ينبغذي األخذه بهذا مذ

قبل المنظم ال يتم تسليم الم قع للمنظم اال بعد المصادقة النهائية على التصميم التذي تذتم بنذاءاي علذى م ارعذاة ج انذب
السالمة عدم االضرار بالقاعة عدم التأثير على باقي المنظمي 8

 -ال يسذم بتصذذنيع الجنذذاا المميذذز داخذل ارض المعذذرض بال امذذل تلتذذزم الجهذة المنظمذذة للمعذذرض بتصذذنيع الجنذذاا

الخذاص (المميذذز) بطريقذذة القعطذذع المترابطذذة ليذذتم تجميعهذذا ةقذذط داخذذل القاعذذة باسذذتعمال الب ارغذذي ةقذذط يمنذذع اسذذتخدام
قد عدد غير المف ا

داخل ارض المعرض.
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 ةي حالذة زيذادة ارتفذاا الذدي ر المميذز عذ (  ) 0م يذتم احتسذذاب اجذ ر اضذذاةية عذ هلذك بمقذذدار (  ) %08مذاج ر المساحة ع

ل متر زيادة ةي االرتفاا.

 -يلتزم المنظم برةع مخلفا

قعمال الدي ر المنجزة م قبله (داخل ا خارف القاعة) خالل مدة خمسة قيام بعد

انتهاء المعرض بخالةه يتم رةعها م قبل شر تنا يغرم ضعي مبل رةعها.

 -يلتزم المنظم باستالم المجمع الصحي القريب م قاعة المعرض المقام تنظيفه

ضع عمال نظاةة (رجل ةي

قاطع الرجال سيدة ةي قاطع النساء) طيلة ةترة اقامة المعرض يلتزم بنظاةته ت ةير جميع المستلزما

(ص ابي – منظفا

– معقما

مس الي ع صيانة قد قضرار ق عبأ يحصل ةيها.

... -الخ) ي

 تلتزم الجهة المنظمة بت ةير جناا مجاني يخصص لمذ ظفي الشذر ة العامذة للمعذارض الخذدماإعداد استبيانا

المعارض المتخصصة التس ي

 -تلتذذزم الجهذذة المنظمذذة للمعذذرض ب ضذذع اإلعالنذذا

التر يج لفعاليا
ةذذي الشاشذذا

التجاريذة لغذرض

قنشطة هه الشر ة.

المحيطذذة بذذأرض المعذذرض األمذذا

المخصصذذة

لإلعال حص اير.

 .4التأمينــات:
 المعــارض التــي تقــام علــر ارض معــرض بغــداد الــدولي  :قبذذل ت قيذذع عقذذد إقامذة المعذذرض يقذ م المذذنظم بتسذذديددينذذار ع ارقذذي للمذذنظم المحلذذي ( )28888عش ذري الذذي د الر للمذذنظم الغيذذر

مبل ذ ( )28888888عش ذري ملي ذ

محلذذي لضذذما حس ذ التنفيذذه يصذذادر مبل ذ التأمينذذا

ةذذي حالذذة عذذدم إقامذذة المعذذرض د

عذذهر مشذذر ا باالم ذذا

تأجيل المعرض بم اةقة خاصة م قبل السيد المدير العام حسب ما تقتضيه الضر رة.
 -المعارض التي تقام خـارج ارض معـرض بغـداد الـدولي  :تحديذد مبلذ التأمينذا

دينذذار للشذذر ا

العراقيذذة المنظمذذة للمعذذارض المتخصصذذة

( )0888888خمسذة ماليذي

( )0888خمسذذة االي د الر للشذذر ا

االجنبيذذة تصذذادر

ةي حال عدم اقامة المعرض ا رغبة منها بالغاء المعرض.

 .8الخرائط والتصميم:
ةي حالة حجز قاعة املة م قبل المنظم ي خه بنظر االعتبار ا ال تتجا ز المسذاحة الشذاغرة  %20مذ المسذاحة
ال ليذذة المم ذ اشذذغالها علذذى ا ي ذ
المقابل للباب الرئيسية م المم
المعد م قبل شعبة الحج از

ا ي

عذذرض ممذذر الصذذيانة  0متذذر مم ذ ار المشذذاة  0متذذر عذذدا الممذذر الرئيسذذي
بعرض  0متر بخالةه تحسب ضذم الهرعذة حسذب الجذد ل التنظيمذي

الهد يبي مجمذ ا اقذل مسذاحة صذاةية مقب لذة لالجنحذة المشذغ لة داخذل القاعذة بعذد

طذذرا مسذذاحة المم ذ ار الداخليذذة بذذي االجنحذذة طذذرا المسذذاحة الشذذاغرة البالغذذة  %20م ذ مسذذاحة ذذل قاعذذة ممذذر
الصيانة الخدمي.

 -ا القسم الفني إلدارة الشر ة مس ل ع تحديد القاعة المالئمة للمعرض حسب طبيعذة المعر ضذا

المشذار ة

مساحة االجنحة.

 تق ذ م الجهذذة المنظمذذة بتز يذذدنا بمخطذذط الذذدي ر لعرضذذها استحصذذال م اةقتنذذا عليذذه قبذذل البذذدء بتنفيذذه بالمعذذاييرالتاليذذة (عذذرض المم ذ ار ال سذذطية 0م عذذرض الممذذر الخذذدمي 0م ) خذذالل ةت ذرة ال تقذذل ع ذ ( )08عش ذرة ايذذام م ذ
م عد اقامة المعرض.

 -تشمل الهرعة اةة المساحا

( )00م - 2اةتيريا للمأ ال

المستغلة ةيما عدا (المسجد -جناا الشر ة المنظمذة للمعذرض علذى ا ال يزيذد عذ

الباردة على ا ال تزيد ع ( )00م.)2
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 .6الحراسة والتنظيف والعاملين:
ةي حالة إقامة المعرض داخل ارض معرض بغذداد الذد لي ةذأ الجهذة المنظمذة مسذ لة عذ ح ارسذة األجنحذة قبذل

اةتتذذاا المعذذرض خاللذذه الشذذر ة العامذذة للمعذذارض الخذذدما

التجاريذذة العراقيذذة مس ذ لة ع ذ الح ارسذذة الخارجيذذة

للمعرض إما ةي حالة إقامته خارف ارض المعرض ةالجهة المنظمة تتحمل مس لية الحراسة املة.
تتحم ذذل الجه ذذة المنظم ذذة مسذ ذ لية تنظي ذذي القاع ذذة الخاص ذذة بمعرض ذذها األر ق ذذة القريب ذذة مذ ذ القاع ذذة الحمام ذذا

المستخدمة م قبل المعرض اثناء بعد انتهاء المعرض على ا تلتزم برةع النفايا

خارف ارض المعرض.

ما يجب استحصال م اةقة شر تنا علذى العذاملي ةذي الجنذاا خذالل التهيئذة اإلعذداد للمعذرض واعالمنذا ةذ اير عذ

قد حادثة تحصل لمعر ضاتها ممتل اتها.

 ال يذذتم تسذذليم القاعذذة م ذ قبذذل القسذذم الفنذذي الذذى المذذنظم م ذا لذذم يذذتم تز يذذد بنسذذخة م ذ مخطذذط الذذدي ر ت زيذذعالشر ا

ةي القاعة قبل م عد اةتتاا المعرض بمدة ( )08عشرة قيام.

 يتم تسليم القاعة الى القسم الفني بعد انتهذاء المعذرض بمذدة اقصذاها ( )0خمسذة ايذام عذدا ايذام العطذل الرسذميةخاليذذة م ذ جميذذع المعر ضذذا

م نذذا

الجنذذاا جميذذع االض ذرار شذذاملة التنظيذذي بخالةذذه تتحمذذل الشذذر ة

المنظمذة غ ارمذذة تأخيريذذه قذذدرها ( )0888888مليذ

دينذذار ع ارقذي عذ

ذذل يذ م تذذأخير تصذذادر المعر ضذذا

الم اد المتر ة بعد مر ر ةترة ( )08قيام م انتهاء المدة قعذال ةذي حذال عذدم دةذع مبلذ الغ ارمذا
رةع الم اد.

 علذذى اةذذة ال منظمذذي للمعذذارض المتخصصذذة االطذذالا علذذى التعليمذذاعلى الم قع االل تر ني للشر ة
-ال يسذذم ب ذ خراف المعر ضذذا

ال مر يذذة قائمذذة الممن عذذا

التأخيريذة

الم ج ذ دة

معرض بغداد الد لي منطقة مر ية 8
بعذذد انتهذذاء المعذذرض مذذا لذذم يحصذذل المذذنظم علذذى ب ذراءة همذذة م ذ ال مذذارك م ذ

القسم المالي القسم الفني ةي الشر ة ع تسديد قج ر المشار ة الخدما

الجناا الجاهز ا القاعة8

 -تق م الشر ة باعداد تاب تسهيل مهمة دخ ل المعر ضذا

اد اضذرار قذد تحذدأ ةذي م نذا

الذى الهيئذة العامذة لل مذارك بذد رها تقذ م بذالتعميم

على المناةه الحد دية لتسهيل عملية دخ لهذا ارسذالها الذى مذرك معذرض بغذداد الذد لي ا الذى م ذا اقامذة

المعذذرض خذذارف ارض معذذرض بغذذداد .يشذذترط ا ي تذذب المذذنظم اسذذم المعذذرض تذذاريخ اقامتذذه م انذذه علذذى
الصنادي
-ت ذ

االتي:

على ثائ شح المعر ضا

اجذ ر تذذأجير الراةعذذا

(المناةس ) الخاص بالمعر ضا

الشذ ية العائذذدة لشذذر تنا لغذذرض نقذل المعر ضذذا

 -راةعة ( )0ط :

 21111دينار للساعة ال احدة.

 -راةعة ( )0ط :

 31118دينار للساعة ال احدة.
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8
داخذذل ارض المعذذرض ةذ

 8 0سمات الدخول
 ةذذي حالذذة ج ذ د مشذذار ي يرغب ذ

بالحص ذ ل علذذى سذذما

الذذدخ ل الذذى ال ذ ط ةعلذذى المذذنظم ارسذذال تذذاب

يتضم اسم المشارك رقم ج از مع نسخة مصذ رة مل نذة مذ جذ از السذفر يفضذل ق يذتم هلذك قبذل ()08

ي م م بدء المعرض ليتسنى لقسم العالقا

اإلعالم اتخاه الالزم الستحصال السما

 تلتزم الشر ة المنظمة للمعرض ةي حالة من سما

دخ ل بأ ت

المطل بة.

للمشار ي ةي المعرض المنظم ةقط

ال يسم لهم بالبقاء ألد سبب ا بعد انتهاء المعرض عدم المشار ة ةي المعارض الالحقة ةي حالة
ج د معرض متخصص ةي محاةظة اخر .

 تحديد عدد المشار ي ل ل جناا ا شر ة حسب حجز المساحة الممن ا للشر ة ا الجهة المشار ة ةي
المعرض .
 ةي حالة اقامة معرض ةي محاةظة لديهم بعد معرض ةي محاةظة اخر يجب على المنظم تقديم طلب
للشر ة بالم اةقة على بقاء المشار ي لغرض المشار ة ةي المعرض الالح

اعالمنا قبل شهر م هلك.

 تلتزم الشر ة المنظمة بعد انتهاء المعرض بأعالم شر تنا ب تاب رسمي بمغادرة جميع المشار ي ةي
المعرض م العرب االجانب.
 اخه تعهد خطي عند من سمة الدخ ل عند عدم دخ ل المشارك للمعرض ةي حينها يجب تبلي الشر ة
إللغاء سمة الدخ ل النتفاء الحاجة لعدم استغاللها بغير ام ر ا معارض الحقة خص صاي ا

سمة

الدخ ل ناةهة لمدة ( )98ي م اعتبا اير م تاريخ من السمة.

 . 5أحكام عامة
 -تز يد شر تنا بأسماء الشر ا

المشار ة عنا ينها جنسياتها معر ضاتها.

 -تز يد شر تنا بالمنهاف الخاص بالمعرض قبل ةترة ( )02ساعة م م عد االةتتاا.

 -ال يسم

بأد تغيير ةي ارضية قاعا

العرض ال يسم بأجراء قد تعذديل ا اضذاةة ةذي نقذاط تغهيذة

ال هرباء الماء تتحمل الجهة المنظمة ت اليي الصيانة االضرار التي قد تنجم جراء هلك.
-ةذذي حالذذة رغبذذة الجهذذا

المشذذار ة ب دخذذال م ذ اد م ذ ةذذر ا الشذذر ا

ةيذذتم هلذذك ب تذذاب رسذذمي مثبتذذة ةيذذه

الم ذ اد قعذذدادها التذذي ي ذراد إدخالهذذا تخذذرف قيضذذا ب تذذاب م ذ الشذذعبة التجاريذذة ل ذذي ال تذذتم مصذذادرتها م ذ

ال مارك.

6

 -تستحصذ ذ ذذل م اةقذ ذ ذذة الشذ ذ ذذر ة ةذ ذ ذذي حالذ ذ ذذة الرغبة ب جراء ةعاليا

ق مسابقا .

 يح للشر ة إلغاء المعرض ق تأجيله ةي حالة الظر ي القاهرة الخارجة ع قرادتها. -تق م الجهة المنظمة باإلعال

التر يج ع معرضه بالصحي المجال

القنذ ا

الفضذائية بعذد ت قيذع

عقد اقامة المعرض.

 تق ذ م الجهذذة المنظمذذة للمعذذرض بأنشذذاء صذذفحة خاصذذة بذذالمعرض علذذى الشذذب ة العن ب تيذذة (االنترني ذ )ربطها بالم قع االل تر ني للشر ة العامة للمعارض الخدما

التجارية العراقية.

 ةذذي حذذال قيذذام الجهذذة المنظمذذة للمعذذرض بتقذذديم طلذذب تأجيذذل المعذذرض الذذى م عذذد اخذذر بعذذد تخصذذيصالقاعذذة م ذ قبذذل القسذذم الفنذذي يترتذذب عليذذه دةذذع غ ارمذذة مقذذدارها ( )0888888خمسذذة ماليذذي دينذذار ع ارقذذي
يستثنى م هلك التأجيل بسبب الظر ي القاهرة.

 على المشارك إدخال المعر ضا وا مال ترتيبها ةي الجناا قبل ( )00ساعة م اةتتاا المعرض.قبتداء ةي إسرائيل م المشار ة ةي المعرض.
 تمنع الشر ا اإلسرائيلية الشر ا المسجلةي
 -ةذذي حالذذة حذذد أ قد خطذذا ةذذي تفسذذير شذذر ط تعليمذذا

المشذذار ة ةالنسذذخة المد نذذة باللغذذة العربيذذة هذذي

المع ل عليها تعتبر مدينة بغداد م ا تسديد األج ر التح يم التس ية القضائية 8
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