
  

 
 شروط وتعليمات المعارض المتخصصة

 

 داخل وخارج ارض المعرضالمحلي والغير محلي التي تقام من قبل المنظم  
 
  :تقديم الطلب. 1

على الجهة الراغبة بتنظيم المعرض المتخصص تقديم طلب إقامته مباشرة إلى هذه  الشذر ة مرةقذة بذه ق را  
 ت ذذذ   متخصصذذذة بتنظذذذيم المعذذذارض  المذذذ تمرا   تخصذذذص  حسذذذب القذذذان  تسذذذجيل الشذذذر ة  المصذذذاد  عليهذذذا 

 :ما يلي ضم مع دراسة ع  المعرض تت رئيسي ا  ةرعي لها
 . م ا   تاريخ اقامته اسم المعرض -    

 . التخصصا  الفرعية لمعرضالعام لتخصص ال  -             
 .ةي اقامة المعرض الح  مية  الغير ح  مية  د رها ةي هلك الجها  الراعية ق  المشرةة ق  المتعا نة   -             

 .المعرض إلقامةالمطل ب حجزها  المساحة   -             
 .شعار المعرض   -    

  .تنظيم هلك بعقدبعد حص ل الم اةقة على إقامة المعرض يتم    -     
 
 :من قبل جهات اخرى  الدت الشركة المالية عن المعارض المتخصصة المقامة في البمستحقا .2
 ةذذذيةعليذذذاي ةذذذي المعذذذارض المقامذذذة    المحجذذذ زةاتسذذذت ةي الشذذذر ة المبذذذال  التاليذذذة عذذذ   ذذذل متذذذر مربذذذع مذذذ  المسذذذاح *
  :بعد قياس المساحة م  قبل لجنة الهرعة (األراضي الممل  ة للشر ة)

ا   2م( 0888) الم شذذ ةة  د الر امري ذذي اها  ذذا  مجمذذ ا المسذذاحا  المحجذذ زة ةعليذذاي ةذذي المعذذرض المغطذذاة 08 -
 .اقل

 .2م( 2888-0880)المغطاة  الم ش ةة   د الر امري ي اها  ا  مجم ا المساحا  المحج زة ةعليا 08 -

 .2م( 0888-2880)د الر امري ي اها  ا  مجم ا المساحا  المحج زة ةعليا المغطاة  الم ش ةة   08 -

 .2م( 0888-0880)عليا المغطاة  الم ش ةة  د الر امري ي اها  ا  مجم ا المساحا  المحج زة ة 08 -

 .2م( 0888)  د الر امري ي اها  ا  مجم ا المساحا  المحج زة ةعليا المغطاة  الم ش ةة ا ثر م  08 -

 8( دما  عامة خ –االنترني   – هرباء ) م  االج ر اعال   اج ر خدما  %  08تست ةى نسبة  -
للمسذذذاحة المسذذذقفة عذذذ   ذذذل متذذذر مربذذذع  لذذذي دينذذذار عراقذذذيخمسذذذة عشذذذر ا(( 00888))مبلذذذ   شذذذر تناسذذذت ةي ت *

ة مذالمقاالمتخصصذة لمعارض ةيما يتعل  بالم ش ةة بالنسبة للمساحة اخمسة االي دينار عراقي  ((0888)) 
  .بعد قياس المساحة م  قبل لجنة الهرعة ( عدا إقليم  ردستا ) األراضي الغير ممل  ة للشر ةةي 
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اريذذذة العراقيذذذة ةذذذي الشذذذر ة العامذذذة للمعذذذارض  الخذذذدما  التج باسذذذم   املذذذةر المعذذذرض اجذذذ  دةع بذذذ المذذذنظميقذذذ م    -
المصذذاري المدرجذذة ةذذي  لذذد  التسذذديدقمذذا اها  انذذ  بالذذد الر ةيذذتم  ر بالذذدينار العراقذذي  انذذ  االجذذ مقذذر الشذذر ة اها

   -:الجد ل ادنا  

 

 رقم الحساب  الفرع  اسم المصرف 

 10001 اد الدوليمعرض بغد - 825/فرع  مصرف الرشيد

 001-001736-0002 شارع الكندي/ الفرع الرئيس  TBIالمصرف العراقي للتجارة 

 45285 معرض بغداد الدولي  –المنصور  المصرف العراقي االسالمي لالستثمار والتنمية                                            

 

لذذذد الر  مذذذ  خذذذارف العذذذرا  ةيذذذتم التسذذذديد لذذذد  المصذذذري عذذذ  طريذذذ  ح الذذذة مصذذذرةية با االجذذذ رةذذذي حذذذال تسذذذديد   -
باإلضذاةة الذى المصذري العراقذي االسذالمي لالسذتثمار ( TRADE BANK OF IRAQ) العراقذي للتجذارة 

  حسذب المعل مذا  المدرجذة(  Iraqi Islamic Bank for Investment & Development) التنميذة 
 -:قدنا   بالجد ل

 
 (ةلتجار ل يصرف العراقمالالمعلومات الخاصة ب) 

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 ---- 

 (المعلومات الخاصة المصرف العراقي االسالمي لالستثمار والتنمية) 

 
 

الماليذذة  اد   قيذذام الجهذذة المنظمذذة بتسذذديد التزاماتهذذ مذذ  تذذاريخ انتهذذاء المعذذرض ي مذذاي ( 00)ةذذي حذذال مضذذي مذذدة  -
 غرامذة مائة  خمس   الي دينار ع   ل ي م تأخير تحتسب بعذد انتهذاء المذدة اعذال  ( 008888)مبل   تحملةت

لجنذذة مذذ  قبذذل  بعذذد تحديذذد مبلذذ  احتسذذابهبمذذا يعذذادل قيمذذة العقذذد   بخالةذذه تصذذادر شذذر تنا مبلذذ  التأمينذذا  تأخيريذذة
  . اتخاه االجراءا  القان نية الستحصال المبل  المتبقي ا   جد الهرعة

 
 

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 



 

 

 

3 

 :الديكــور. 3
االعمذذدة  الراسذذطا  االلمنيذذ م للهي ذذل )بشذذر تنا  المت ذذ   مذذ  ( الجنذذاا الجذذاهز) اسذذتخدام الذذدي  ر الخذذاص ةذذي حذذال

 :  ما يلي(  ال اا الميالمي  االبيض للجدرا    ارب  االرضيا 
 للمتر المربع ال احد/ د الر امري ي 08( بد    ارب  الممرا  الداخلية)جناا جاهز مع ال ارب   -
 للمتر المربع ال احد/ د الر امري ي 20( بد    ارب  االجنحة  الممرا  الداخلية)جناا جاهز بد    ارب   -

 .احدللمتر المربع ال  / د الر امري ي 0ةرش  ارب  الممرا  الداخلية لقاعة العرض  -

 :يشمل الدي  ر المنفه م  قبل الشر ة الم اد التالية         
 .متر مربع 9ل ل ( 0)عدد  2م( 0)منضدة  -0

 .متر مربع 9ل ل ( 2) رسي بالستك عدد  -2

 .متر مربع 9ل ل ( 0)سلة مهمال  عدد  -0

 .متر مربع 9 اط ل ل ( 008)بقدرة اجمالية ( 0)عدد ( spot light)ترا يب انارة  -0

 . متر مربع 9ل ل (  0)قمبير عدد ( 0)م بقدرة ( 0)بط ل ( سيار  هربائي)ء مأخه  هربا -0

اسذذذم الشذذذر ة المشذذذار ة ةذذذي المعذذذرض  باللغذذذة العربيذذذة علذذذى شذذذ ل سذذذتي ر الصذذذ  بذذذالل   األسذذذ د علذذذى ل حذذذة  -0
ة  يم    تابة االسم باللغة االن ليزية قيضاي بناءي على طلب المنظم  يم    ضع االسم ق ثذر مذ  مذر , ميالمي 

 . حسب ما يتطلبه م قع  مساحة الجناا

ـــة  ةذذي حالذذة زيذذادة المسذذاحة لت ذذ   مضذذاعفا  العذذدد  2م( 9)المذذ اد قعذذال  هذذي للجنذذاا المجهذذز بمسذذاحة : مالحظــــــ
ةذذال تضذذاي قد مذذادة مذذ   2م( 9)قمذذا ةذذي حذذال زيذذادة المسذذاحة باقذذل مذذ  . تضذذاي لهذذا المذذ اد بشذذ ل مضذذاعي( 9)

حذال رغبذة الجهذة المنظمذة بمناضذد ق   راسذي اضذاةية ةيذتم احتسذاب قجذ ر اضذاةية عذ    ةذي, الم اد المدرجذة قعذال 
خمسة الي دينار ع   ل  رسذي  اها  ذا  (  0888)عشرة الي دينار ع   ل منضدة   ( 11111) هلك بمقدار  

عذذ  المذنظم محلذذي   عشذذرة د الر  عذ   ذذل منضذذدة  خمسذذة د الرا  عذ   ذذل  رسذذي اها  ذذا  المذنظم غيذذر محلذذي    
 . ل ةترة المعرض

قيذب ق  ال ذبس ق  الطذالء ق  التلذ ي  ق  ال تابذة عليهذا ق  قد ثال يسذم  باحذداأ قد قضذرار بم  نذا  الجنذاا  الت  -
ق  تنفيه قعمال انشذائية قريبذة منهذا ق  اضذاةة مقذاطع اليهذا لزيذادة االرتفذاا ق  اسذتخدام .قضرار ع  لص  الملصقا  

تحمذذل يثقيلذذة الذذ ز  مذذا يذذ دد الذذى عذذدم اسذذتقرار الذذدي  ر  يحذذ  لشذذر تنا ازالتهذذا   جذذدرا  الجنذذاا لتعليذذ  معر ضذذا  
ت ذذاليي األضذذرار التذذي قذذد تلحذذ  بهذذا علذذى ق  تحتسذذب ب لفذذة م  نذذا  الجنذذاا الجذذاهز المعتمذذدة لذذد  شذذر تنا المذذنظم 

اءة الهمذة مذ  ققسذام تسديد هذه  االجذ ر قبذل الحصذ ل علذى بذر المنظم مضاةاي لها قد مبل  ترا  شر تنا ضر رياي  على 
 . الشر ة المعنية

الجهذذة الراغبذذة بتنفيذذه دي ذذ ر الجنذذاا المميذذز  لمعرضذذهم عليهذذا عذذرض تصذذميم الذذدي  ر علذذى شذذعبة التصذذاميم ةذذي  -
القسم الفني ةي الشر ة الستحصال م اةقته قبل البدء بالتنفيه  ةي حالذة  جذ د مالحظذا  عليذه ينبغذي األخذه بهذا مذ  

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

ال يسذم  بتصذذنيع الجنذذاا المميذذز داخذل ارض المعذذرض بال امذذل  تلتذذزم الجهذة المنظمذذة للمعذذرض بتصذذنيع الجنذذاا  -
بطريقذذة القعطذذع المترابطذذة ليذذتم تجميعهذذا ةقذذط داخذذل القاعذذة  باسذذتعمال البراغذذي ةقذذط  يمنذذع اسذذتخدام ( المميذذز)اص الخذذ

 .قد عدد غير المف ا  داخل ارض المعرض
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مذذ  % ( 08) يذتم احتسذذاب اجذ ر اضذذاةية عذذ  هلذك بمقذذدار  م (  0) ةي حالذة زيذادة ارتفذاا الذدي  ر المميذز عذ   -
 .زيادة ةي االرتفاا ع   ل متر اج ر المساحة

 خالل مدة خمسة قيام بعد ( داخل ا  خارف القاعة)المنجزة م  قبله الدي  ر  قعماليلتزم المنظم برةع مخلفا   -
 .انتهاء المعرض  بخالةه يتم رةعها م  قبل شر تنا  يغرم ضعي مبل  رةعها

رجل ةي )يفه   ضع عمال نظاةة يلتزم المنظم باستالم المجمع الصحي القريب م  قاعة المعرض المقام  تنظ -
طيلة ةترة اقامة المعرض  يلتزم بنظاةته  ت ةير جميع المستلزما  ( قاطع الرجال  سيدة ةي قاطع النساء

 . ي    مس  الي ع  صيانة قد قضرار ق  عبأ يحصل ةيها( الخ... -معقما   –منظفا   –ص ابي  )
لغذرض  ظفي الشذر ة العامذة للمعذارض  الخذدما  التجاريذة لمذ يخصص مجاني تلتزم الجهة المنظمة بت ةير جناا -

 .الشر ة هه   قنشطةلفعاليا    التر يج استبيانا  المعارض المتخصصة  التس ي  إعداد
المخصصذذة   األمذذا  المعذذرض  بذذأرضةذذي الشاشذذا  المحيطذذة  اإلعالنذذا تلتذذزم الجهذذة المنظمذذة للمعذذرض ب ضذذع  -

 . حصراي  لإلعال 
 :التأمينــات. 4

قبذذل ت قيذذع عقذذد إقامذة المعذذرض يقذذ م المذذنظم بتسذذديد  :المعــارض التــي تقــام علــر ارض معــرض بغــداد الــدولي  -
عشذذري  الذذي د الر للمذذنظم الغيذذر ( 28888)عشذذري  مليذذ   دينذذار عراقذذي  للمذذنظم المحلذذي  ( 28888888)مبلذذ  

   عذذهر مشذذر ا  باالم ذذا  محلذذي لضذذما  حسذذ  التنفيذذه  يصذذادر مبلذذ  التأمينذذا  ةذذي حالذذة عذذدم إقامذذة المعذذرض د
 .تأجيل المعرض  بم اةقة خاصة م  قبل السيد المدير العام  حسب ما تقتضيه الضر رة

خمسذة ماليذي  ( 0888888)تحديذد مبلذ  التأمينذا  : ارض معـرض بغـداد الـدولي  المعارض التي تقام خـارج -
ي د الر للشذذر ا  االجنبيذذة تصذذادر خمسذذة اال( 0888)دينذذار للشذذر ا  العراقيذذة المنظمذذة للمعذذارض المتخصصذذة   
 .ةي حال عدم اقامة المعرض ا  رغبة منها بالغاء المعرض

 
 :الخرائط والتصميم. 8

مذ  المسذاحة % 20خه بنظر االعتبار ا  ال تتجا ز المسذاحة الشذاغرة   ةي حالة حجز قاعة  املة م  قبل المنظم ي
مذذذر الرئيسذذذي الم امتذذذر عذذذد 0متذذذر  ممذذذرا  المشذذذاة  0ا  ي ذذذ   عذذذرض ممذذذر الصذذذيانة علذذذى ال ليذذذة المم ذذذ  اشذذذغالها 

متر  بخالةه تحسب ضذم  الهرعذة  حسذب الجذد ل التنظيمذي  0 م  المم   ا  ي    بعرض المقابل للباب الرئيسية
بعذد مجمذ ا اقذل مسذاحة صذاةية مقب لذة لالجنحذة  المشذغ لة داخذل القاعذة المعد م  قبل شعبة الحج زا   الهد يبي  

 ممذذر  مذذ  مسذذاحة  ذذل قاعذذة %20المسذذاحة الشذذاغرة البالغذذة  طذذرابذذي  االجنحذذة   را  الداخليذذة الممذذ طذذرا مسذذاحة
  .الصيانة الخدمي

  قسم الفني إلدارة الشر ة مس  ل ع  تحديد القاعة المالئمة للمعرض  حسب طبيعذة المعر ضذا   المشذار ةا  ال -
 . مساحة االجنحة

بالمعذذذايير  عرضذذذها  استحصذذال م اةقتنذذا عليذذذه قبذذل البذذذدء بتنفيذذه ر لخطذذذط الذذدي   متز يذذدنا بب م الجهذذة المنظمذذذةتقذذ   -
ايذذام مذذ   عشذذرة( 08) خذذالل ةتذذرة ال تقذذل عذذ   (م 0م  عذذرض الممذذر الخذذدمي 0عذذرض الممذذرا  ال سذذطية )التاليذذة 

 .م عد اقامة المعرض
لذى ا  ال يزيذد عذ  جناا الشر ة المنظمذة للمعذرض ع -المسجد)ةيما عدا  تشمل الهرعة  اةة المساحا  المستغلة -
 .(2م (00)  اةتيريا للمأ  ال  الباردة على ا  ال تزيد ع  - 2م (00)
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 :الحراسة والتنظيف والعاملين. 6  

ةي حالة إقامة المعرض داخل ارض معرض بغذداد الذد لي ةذأ  الجهذة المنظمذة مسذ  لة عذ  حراسذة األجنحذة قبذل 
لخذذذدما  التجاريذذة العراقيذذة مسذذذ  لة عذذ  الحراسذذة الخارجيذذذة اةتتذذاا المعذذرض  خاللذذه  الشذذذر ة العامذذة للمعذذارض  ا

 .للمعرض إما ةي حالة إقامته خارف ارض المعرض ةالجهة المنظمة تتحمل مس  لية الحراسة  املة
 األر قذذذذة القريبذذذذة مذذذذ  القاعذذذذة  الحمامذذذذا  تتحمذذذذل الجهذذذذة المنظمذذذذة مسذذذذ  لية تنظيذذذذي القاعذذذذة الخاصذذذذة بمعرضذذذذها 

 .ثناء  بعد انتهاء المعرض على ا  تلتزم برةع النفايا  خارف ارض المعرضا المستخدمة م  قبل المعرض
عالمنذا ةذ راي عذ    ما يجب استحصال م اةقة شر تنا علذى العذاملي  ةذي الجنذاا خذالل التهيئذة  اإلعذداد للمعذرض  او

 .قد حادثة تحصل لمعر ضاتها  ممتل اتها
ا لذذم يذذتم تز يذذد  بنسذذخة مذذ  مخطذذط الذذدي  ر  ت زيذذع ال يذذتم تسذذليم القاعذذة مذذ  قبذذل القسذذم الفنذذي الذذى المذذنظم مذذ -

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

خمسذة ايذام عذدا ايذام العطذل الرسذمية ( 0)يتم تسليم القاعة الى القسم الفني بعد انتهذاء المعذرض بمذدة اقصذاها  -
ضذذرار شذذذاملة التنظيذذي  بخالةذذذه تتحمذذل الشذذذر ة خاليذذة مذذ  جميذذذع المعر ضذذا   م  نذذذا  الجنذذاا  جميذذذع اال

 تصذذادر المعر ضذذا  مليذذ   دينذذار عراقذي عذذ   ذذل يذذ م تذذأخير ( 0888888)المنظمذة غرامذذة تأخيريذذه قذذدرها 
قيام م  انتهاء المدة قعذال  ةذي حذال عذدم دةذع مبلذ  الغرامذا  التأخيريذة ( 08) الم اد المتر  ة بعد مر ر ةترة 

 . رةع الم اد

منظمذذي  للمعذذارض المتخصصذذة االطذذالا علذذى التعليمذذا  ال مر يذذة  قائمذذة الممن عذذا  الم جذذ دة علذذى  اةذذة ال  -
 8على الم قع االل تر ني للشر ة     معرض بغداد الد لي منطقة  مر ية 

مذذا لذذم يحصذذل المذذنظم علذذى بذذراءة همذذة مذذ  ال مذذارك  مذذ  اف المعر ضذذا  بعذذد  انتهذذاء المعذذرض يسذذم  بذذ خر  ال  -
 اد اضذرار قذد تحذدأ ةذي م  نذا  ةي الشر ة ع  تسديد قج ر المشار ة  الخدما   سم الفني  الق القسم المالي

 8ا  القاعة الجناا الجاهز
تق م الشر ة باعداد  تاب تسهيل مهمة دخ ل المعر ضذا  الذى الهيئذة العامذة لل مذارك  بذد رها تقذ م بذالتعميم  -  

الذى  مذرك معذرض بغذداد الذد لي ا  الذى م ذا  اقامذة  على المناةه الحد دية لتسهيل عملية دخ لهذا  ارسذالها
 يشذذترط ا  ي تذذب المذذنظم اسذذم المعذذرض  تذذاريخ اقامتذذه  م انذذه علذذى . المعذذرض خذذارف ارض معذذرض بغذذداد
  8ص بالمعر ضا  الخا( المناةس )ضا  الصنادي   على  ثائ  شح  المعر  

ر ضذذا  داخذذل ارض المعذذرض  ةذذ  ل المعاجذذ ر تذذأجير الراةعذذا   الشذذ  ية العائذذدة لشذذر تنا لغذذرض نقذذت ذذ    -
  :االتي
 .دينار للساعة ال احدة 21111:       ط ( 0)راةعة  -               
 .دينار للساعة ال احدة 31118:        ط ( 0)راةعة  -               
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 سمات الدخول  8 0            
 الذذى الذذ ط  ةعلذذى المذذنظم ارسذذال  تذذاب  ةذذي حالذذة  جذذ د مشذذار ي  يرغبذذ   بالحصذذ ل علذذى سذذما  الذذدخ ل

( 08)يتضم  اسم المشارك  رقم ج از  مع نسخة مصذ رة مل نذة مذ  جذ از السذفر  يفضذل ق  يذتم هلذك قبذل 
 .ي م م  بدء المعرض ليتسنى لقسم العالقا   اإلعالم اتخاه الالزم الستحصال السما  المطل بة

 
   دخ ل بأ  ت    للمشار ي  ةي المعرض المنظم ةقط تلتزم الشر ة المنظمة للمعرض ةي حالة من  سما

 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 

 ي تحديد عدد المشار ي  ل ل جناا ا  شر ة حسب حجز المساحة الممن ا للشر ة ا  الجهة المشار ة ة
 .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

 ادرة جميع المشار ي  ةي تلتزم الشر ة المنظمة بعد انتهاء المعرض بأعالم شر تنا ب تاب رسمي بمغ
 .بنالمعرض م  العرب  االجا

  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 

 . اراي م  تاريخ من  السمةي م اعتب( 98)الدخ ل ناةهة لمدة 

 
 
 أحكام عامة.  5

 . معر ضاتها  جنسياتها تز يد شر تنا بأسماء الشر ا  المشار ة  عنا ينها -
 .ساعة م  م عد االةتتاا (02)قبل ةترة  تز يد شر تنا بالمنهاف الخاص بالمعرض -                

                       ا  اضذاةة ةذي نقذاط تغهيذة لعرض  ال يسم  بأجراء قد تعذديل بأد تغيير ةي ارضية قاعا  ا  ال يسم  -                
                        . االضرار التي قد تنجم جراء هلك الماء  تتحمل الجهة المنظمة ت اليي الصيانة  ال هرباء 

ةيذذه  رسذذمي مثبتذذةلشذذر ا  ةيذذتم هلذذك ب تذذاب ةذذي حالذذة رغبذذة الجهذذا  المشذذار ة ب دخذذال مذذ اد مذذ  ةذذر ا ا -
المذذ اد  قعذذذدادها التذذذي يذذذراد إدخالهذذذا  تخذذرف قيضذذذا ب تذذذاب مذذذ  الشذذذعبة التجاريذذة ل ذذذي ال تذذذتم مصذذذادرتها مذذذ  

 . ال مارك
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ستحصذذذذذذل م اةقذذذذذذة الشذذذذذذر ة ةذذذذذذي حالذذذذذذة ت   - .الرغبة ب جراء ةعاليا  ق  مسابقا 
 .ع  قرادتها يح  للشر ة إلغاء المعرض ق  تأجيله ةي حالة الظر ي القاهرة الخارجة -

بعذد ت قيذع  ع  معرضه بالصحي  المجال   القنذ ا  الفضذائية التر يج باإلعال   تق م الجهة المنظمة  -                
 .عقد اقامة المعرض

(  االنترنيذذ )تقذذ م الجهذذة المنظمذذة للمعذذرض بأنشذذاء صذذفحة خاصذذة  بذذالمعرض علذذى الشذذب ة العن ب تيذذة  -           
 .الل تر ني للشر ة العامة للمعارض  الخدما  التجارية العراقية ربطها بالم قع ا

تخصذذيص بعذذد قيذذام الجهذذة المنظمذذة للمعذذرض بتقذذديم طلذذب تأجيذذل المعذذرض الذذى م عذذد اخذذر  ةذذي حذذال -           
 دينذذار عراقذذيخمسذذة ماليذذي  ( 0888888)يترتذذب عليذذه دةذذع غرامذذة مقذذدارها مذذ  قبذذل القسذذم الفنذذي القاعذذة 

 .التأجيل بسبب الظر ي القاهرة  يستثنى م  هلك
 .م  اةتتاا المعرض ساعة( 00)إدخال المعر ضا   او مال ترتيبها ةي الجناا قبل  المشاركعلى  -            

 .ةي إسرائيل م  المشار ة ةي المعرض تمنع الشر ا  اإلسرائيلية  الشر ا  المسجلة قبتداءي   -            
هذذي قد خطذذا ةذذي تفسذذير شذذر ط  تعليمذذا  المشذذار ة ةالنسذذخة المد نذذة باللغذذة العربيذذة ةذذي حالذذة حذذد أ   -            

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

 6155ب .المنصور ص –بغداد  -العراق 
IRAQ-BAGHDAD-ALMANSOUR P.O BOX 6188 

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

www.facebook.com/iraqifairs 
Mobile:07800728276         
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